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ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
24 липня відбувся пленум
обкому партії. На пленум
були запрошені перші сек
ретарі партійних комітетів,
голови міськрайвиконкомів,
керівники окремих облас
них
управлінь,
відділів,
об'єднань, підприємств і
організацій, ще не входять
до складу виборних орга
нів обласної партійної ор
ганізації.
Пленум затвердив такий
порядок денний:

1. Про завдання партій
них організацій області по
здійсненню рішень червне
вого (1987 р.) Пленуму ЦК
КПРС про докорінну пере
будову управління еконо
мікою.
2. Інформація про
хід
виконання постанови плену/лу обкому партії від ЗО
жовтня 1986 року «Про зав
дання партійних організа
цій області по прискорен
ню
перебудови
роботи,
зміцненню дисципліни і ор

В обкомі
ЛКСМ України
Бюро обкому ЛКСМУ
розглянуло питания «Про
роботу комітетів комсо
молу області по профі
лактиці
правопорушень
серед окремої частини мо
лоді і неповнолітніх у пер
шому півріччі 1987 року».
У постанові бюро відзна
чається, що в першому
півріччі нинішнього року
комітети комсомолу про
вели певну роботу по по
передженню
правопору
шень, профілактиці ан
тигромадських проявів се
ред молоді і підлітків.
Спільно з іншими зацікав
леними організаціями про
водилися
профілактичні
заходи «Фільтр». їхня ме
та — виявлення серед мо
лоді людей, які пиячать,
вживають наркотики то
що. Позитивні результати
дало проведення респуб
ліканського рейду дру
жинників. Нині в області
проводиться
операція
«Турбота» по залученню
неповнолітніх і, насамперед, «важких» підлітків у
піонерські табори, студзагони, табори праці і від
починку па період літніх
канікул.
Разом з тим процес пе
ребудови у профілактичній
роботі з моло,- по по по
передженню
лравопорушень проходить повільно.
Деякі позитивні зміни в
цьому не носять стійкого
характеру.
Ще нерідко
трапляються факти право
порушень серед
членів
ВЛКСМ. їм комітети ком
сомолу не завжди дають
потрібної оцінки,
слабо
ведуть профілактичну ро
боту. Насамперед це сто
сується
Світловодського,
Кіровського м. Кіровогра
да, Бобрннсцького. Добровеличківського.
Знам’ян
ського районів.
Недостатньо ще реагу
ють комітети комсомолу і
на факти правопорушень
серед членів ВЛКСМ. А
1 оловаиівськпй і Гайворонеький райкоми комсомолу
зовсім не відреагували па
факти порушення окреми
ми комсомольцями антиал
когольного законодавства.
Ще па низькому рівні
знаходиться профілактич
на робота в Кіровоград
ських СЇ1ТУ-4 і 8, Зпам’янському СПТУ-3 і Новоук-

раїнському СПТУ-10, у се
редніх школах м. Кірово
града №№ 34, 16 та Гайворонській СНІ № 5, Капітанівській СШ Новомиргородського району.
Особливу тривогу викли
кає розповсюдження се
ред молоді наркоманії. Ще
на низькому рівні ведуть
антинаркотичну пропаган
ду міськкоми і райкоми
комсомолу, первинні ком
сомольські
організації.
Слабо працюють
опера
тивні комсомольські заго
ни в Новомиргородському,
Кіровоградському, Новгородківському,
Гайворонському районах. А в Долшіському районі вони
практично бездіяльні вже
кілька років.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни суворо вказало бю
ро Знам’янського (М. Да
видов),
Світловодського
(10. Кожум'яка)
міськ
комів,
Головапівського
(С.
Осипенко),
Кіровського м.
Кіровограда
(С. Мальований), Добровеличківського (В.
Новосад),
Устинівського
(А. Щерюк) райкомів ком
сомолу на недостатню про
філактичну роботу серед
молоді і підлітків, слабке
реагування па факти пра
вопорушень.
Міськкоми,
р а й ко м и
ЛКСМУ, штаби оператив
них комсомольських, заго
нів зобов'язано посилити
боротьбу з пияцтвом і нар
команією,
фарцовкою і
проституцією.
Виявляти
причини, які породжують
антигромадські вчинки мо
лоді. Активізувати роботу
спеціалізованих груп при
оперативних
комсомоль
ських загонах по бороть
бі з наркоманією. Треба
добитися тісної взаємодії
в роботі з органами внут
рішніх справ,
комісіями
та інспекціями у справах
неповнолітніх.
Міськкомам І райкомам
комсомолу рекомендовано
ввести у практику заслу
ховування на бюро, ком
сомольських зборах знітів
про роботу громадських
вихователів і шефів-комсомольців. Необхідно по
силити лекційну антинар
котичну пропаганду.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло також
ряд. інших питань.

ганізованості, підвищенню
відповідальності кадрів у
сеітлі постанови ЦК КПРС
«Про незадовільне вико
нання рішень ЦК КПРС по
викоріненню
окозамилю
вання і приписок ЦК Ком
партії Молдавії, Кіровоград
ським обкомом Компартії
України,
Мінавтопромом
СРСР».
З доповіддю по першому
питанню виступив перший
секретар обкому Компартії
України М. Г. Самілик?

№ 90 (3909),

В обговоренні доповіді
взйли участь: Г, Т. Костроміи — перший секретар Кі
ровоградського міськкому
партії, А. І. Бабенко — пер
ший секретар Гайворонського райкому партії, Д. М.
Саюшеп—робітник, емт Смоліне Маловисківського ра
йону, Н. Є. Курко — секре
тар
парткому
колгоспу
«Пам'ять Леніна» Вільшанського району, Л. О. Дей
нека — перший секретар
Долинського райкому пар
тії, О. О. Скічко — перший
секретар Олександрійсько
го міськкому партії, В. П.
Івлєв — голова облпрофради, А. М. Тузовський — ди
ректор Світловодського за
воду чистих металів, М. П.
Громовий — перший
за
ступник голови облвиконко

му, голова обласного агро
промислового комітету, О. В.
Кушнір — заступник керую
чого трестом «Кіровоградбуд», Л. Й, Шліфер — го
лова колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району.
На пленумі виступив член
Политбюро ЦК Компартії
України, член ЦК КПРС,
перший заступник Голови
Ради Міністрів УРСР Є. В,
КачалоЕський.
В обговореному питанні
пленум прийняв постанову
і затвердив організаційнополітичні заходи обкому
партії по
виконанню рі
шень червневого (1987 р.)
Пленуму ЦК КПРС і липне
вого (1987 р.) Пленуму ЦК
Компартії України.

Ціна 2 коп.

З інформацією по друго
му питанню порядку ден
ного виступив секретар об
кому Компартії України
В. К. Дримченко. В її обго
воренні взяли участь: В. П.
Пустовмй — заступник го
лови облвиконкому, голева
обласної ради по координа
ції міжвідомчого
контро
лю, Г. І. Ткаченко — бри
гадир радгоспу «Третій ви
рішальний»
Новгородківського району, В. Я. Круценко — перший секретар
Новоукраїнського райкому
партії.
По другому питанню по
рядку
денного
пленум
прийняв постанову.
В роботі пленуму обкому
партії взяв участь інструк
тор Відділу пропаганди ЦК
КПРС В. О. Драченко.

УРОЖАЙ-87 ——
Лі ЕРШ! результати пас
* “ вразили: після конт
рольного обмолоту, прове
деного Олександром Зубо
вим, виявилося, що вро
жайність гороху близько
27—29 центнерів з гекта
ра. Показник, як для цієї
культури, — відмінний.
Кілька разів Анатолій Дем’янович Скальовий, облі
ковець тракторної, перемі
рював обмолочену площу,
зателефонував навіть на
вагову, щоб зайвий раз
пересвідчитись в правиль
ності підрахунків. Вреш
ті-решт, підтвердив:
по
милки бути не може, вро
жайність чудова!
І тоді дав я хлопцям
команду ставати в загінки, розпочинати масовий
обмолот гороху, Один за
одним попливли янтарним
ланом комбайни,
комсо
мольсько-молодіжні
екі
пажі Віктора Пасічника,
Олександра Зубова, Юрія
Маркидова відкрили лік
зібраному врожаю.
Ось так- піднесено розпочали ми цьогорічні жнива. Нині вони вже в зеніті. І, що найбільше радує,
ми не помилилися в попе
редніх прогнозах на вро
жай. Горох у середньому
видав на круг понад 25
центнерів, озима пшени
ця — понад тридцять. А
це значить, що колектив,
котрий ось уже кілька ро
ків працює на кінцевий
результат, має всі можли
вості впоратися з вико
нанням соціалістичних зо
бов’язань, взятих на честь
70-річчя Великого Жовтня.
Бригада наша — комсо
мольсько-молодіжна. Саме

ШПОНОЮ
комунара
УСТИНІВКЛ. В одному
з попередніх номерів «Мо
лодого комунара» розпо
відалося про те, іцо ком
сомолець Олександр Швець
разом з помічником Миколою Наумичем з радгорлу «Устииівський» комбайном
«Дон-1500»
за
день
намолотили
1000

ТАКА ЦЕ
СОВІСНА РОБОТА
на молодь,
очолювану
Григорієм Битком, покла
дали ми всі надії, готую
чись до жнивної кампанії.
1 хлопці не підвели. Ще
задовго до початку зби
рання колосових вони по
ставили на лінійку готов
ності усі сім комбайнів і
дев’ять жаток. Відзначи
лись на ремонті комсо
мольці
Анатолій Бонда
ренко, Микола Мелінчук,
Михайло
Пономаренко.
Трохи згодом юнаки, став
ши членами комбайнових
екіпажів, включилися і в
жнива.
Як і в попередні роки,
збирання ми плануємо за
вершити за десять-дванадцять робочих днів. Зроби
ти це буде нелегко, адже
належить не лише скоси
ти й обмолотити 900 гек
тарів ранніх зернових, а й
очистити площі від по
жнивних решток, закуль
тивувати їх. Отож поспі
шаємо, ие гаємо даремно
жодної хвилини. Працює
мо за перевіреним вахто
вим методом. Добре, що
кваліфікація
помічників
комбайнерів дозволяє це
робити.
Жнива вже назвали пра
вофлангових соціалістич
ного змагання. Нині його
очолили
комсомольськомолодіжні екіпажі Юрія
Маркидова. Петра Мироненка та Юрія Петрова.
Ще не було випадку, щоб

ці механізатори поверта
лися з поля, не виконав
ши змінних завдань. А
підбиває підсумки трудо
вого суперництва, дбає
про його гласність ініціа
тивна група на чолі з
парторгаиізатором Воло
димиром
Степановичем
Дубченком та групкомсоргом тракторної бригади
Григорієм Битком.
Нещодавно завітала в
поле секретар парткому

центнерів зерна. 24 липня
комсомольський
екіпаж
перекрив свій рекорд: зі
брав Озиму пшеницю на
33 гектарах і намолотив
1030 центнерів зерна. На
тік його перевіз комсомо
лець Іван Йовик.
З початку жнив на ра
хунку О. Швеця поиад
7000 центнерів зерна.
НОВОУКРАЇ1ІКА. Се
ред автомобілістів району,
зайнятих
транспортуван
ням зерна на хлібоприй
мальні підприємства, най
вищого виробітку добиває
ться молодий шофер кол
госпу
Імені XX з’їзду
КПРС Олег Цюпа. На від
стань ЗО кілометрів він
щодня робить по 9 рейсів,
доставляючи на Новоук
раїнський комбінат
хлі
бопродуктів близько 30
тонн ‘зерна.

ГОЛОВАНІВСЬК.
26
комсомольсько - молодіж
них екіпахіів зайнято на
збиранні врожаю в госпо
дарствах району. Усі во
ни активно включилися у
змагання за призи обкому
комсомолу і редакції га
зети «Молодий комунар».
Першість у ньому міцно
утримують брати комсо
мольці Василь і Михайло
Задої з колгоспу імені
Чкалова. Від їхнього СК-5
вже надійшло на тік май
же 3 тисячі центнерів зер
на.
Членам передового
екіпажу вручені
подяки
райкому комсомолу.

СВІТЛОВОДСЬК.
Ви
сокопродуктивно викорис
товує свій «ЗІЛ-ІЗО» на
транспортуванні зерна шо
фер колгоспу «Дружба»
комсомолець Анатолій Ко-

господарства Л. Д. Федо
рова. Вона й пообіцяла
хліборобам
традиційну
«премію» — триденну по
їздку на море за рахунок
колгоспу. Для цього вар
то виконати лише одну
умову — вчасно і без втрат
зібрати зернові.

В. пиндик,
начальник комсомоль
сько-молодіжного зби
рально ■ транспортно
го загону колгоспу
імені Ленінського ком
сомолу.
На знімку:
поміч
ник номбайнера Анатолій
БОНДАРЕНКО.
Фото В. ГРИБА.
Новоукраїнський район.

лошигін. На відстань 12 кі
лометрів він щодня пере
возить по 40—45 тонн
зерна.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК.
Хлібороби колгоспу «Чер
вона комуна» одночасно із
збиранням хлібів велику
увагу приділяють заготів
лі кормів для громадсько
го тваринництва. Зокрема,
нині вони силосують го
рохову солому з додаван
ням зеленої маси
куку
рудзи. меляси, солі. Кож
ного дня в траншею за
кладається по 18—20 тонн
цього
корму.
Приклад
ударної праці на силосу
ванні показує комсомо
лець, депутат районної
Ради народних депутатів
Ігор Ільченко, який роз
рівнює солому та зелену
масу в траншеї.

28 липня 1987 року

«Молодий комунар»
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АБІТУРІЄНТИ

ДЛЯ РОБОТИ З АКТИВОМ
На базі обласного Па
лацу піоперіи працює об
ласний габір піонерського
активу. Тут зібралися го
лови рад загоні«, яких
навчають не простій спра
ві — керівництву піонер
ськими загонами. Піонер
ських представників на
вчають проводити ліній-

ки, масові
ігри, вони
розучують пісні.
Проводився і конкурс
політичного плакату. Учас
ники табору провели твор
чу гру з економіки і бе
режливості — своєрідний
піонерський ярмарок, а зі
брані кошти перерахували
у Фонд миру.

«СКІЛЬКИ ГРІЄ
ОБІЦЯНКА»

динку № 10 но вулиці Ге
роїв Сталинграда буде ви
конано в липні цього ро
ку силами РБУ-1 облрембудтресту. Ремонт опален
ня вказаною будинку бу
де викопано силами ЖЕД
ЖБК разом з об’єднан
ням «Кірової радтеїглокомупенерто» в І1І кварталі
цього року. Будинок № 15
но вулиці Маршала Коне
ва введений в експлуата
цію у липні 1985 року і
ремонт СТИКІВ СТІННИХ бло
ків згідно гарантійних зо
бов'язань буде виконано
силами Б У № 1 тресту «Кірової радміськбуд» у 111
кварталі цього року.

Так називався критич
ний матеріал, опублікова
ний в «МК» за 21 березня.
Йшлося про неякісну зда
чу будинків житлово-буді
вельних кооііератнвів, зо
крема,
говорилось
про
квартиру
Скрипниченків
із вулиці Героїв Сталінграда, 10. Холодно в квар
тирах, зі стін капає вода
і в мешканців по вулиці
Маршала
Конева,
15
(ЖБК-39). В усі інстанції
звертаються за допомо
гою. а зрушень тонких не
має.
На критику редакції від
повів начальник міського
житлово - експлуатаційно
го об'єднання В. П. Рого
жа.
— Критика визнана спра
ведливою. Рішенням міськ
виконкому № 97 від 18 лю
того 1987 року ремонт
стиків стінних блоків бу

«ціна однієї

помилки»

Гіід таким заголовком в
«МК» за 23 травня ц. р.
була опублікована корес
понденція. У ній говорило-

/лїоіяртий
ЄДНАНА“«
ЗІ липня розпочинає ро
боту обласний табір піо
нерського та комсомоль
ського активу, де будуть
відпочивати і навчатися
голови рад дружин і ком
сомольські секретарі.

ся про помилки і прорахункн, допущені у кол
госпі імені Шевченка Новгородківського району в
організації сімейного під
ряду.
Надійшла відповідь від
голови колгоспу товариша
Цибенка. Він повідомляє,
що в даний час правлін
ням та планово-економіч
ним
відділом колгоспу
вивчається питання удо
сконалення системи опла
ти праці індивідуального
та
сімейного
підряду.
Правління виділило буді
вельні матеріали І. Г. Робейкові для спорудження
приміщення, де буде утри
муватися худоба. Також
будуть виділені трубі, со
ковиті та концентровані
корми.

ЛИПЕНЬ,
СЕРЕДИНА
ЛІТА'
Екзаменаційного
на
строю, про який
пам'я
таємо всі,
йому доводи
лось бувати абітурієнтами,
не відчувалося. Можливо,
тому, що вступні
іспити
складали аоїтурієнти
за
очного відділення інститу
ту, — люди солідні, яким
хвилюватися віднрито ні
би й не до лиця. Того дня,
коли ми з'явилися в інсти
туті, йшов екзамен на фа
культеті
сільськогоспо
дарських машин. Абітурі
єнти
енладали
другий
екзамен — фізику. А коли
цей номер газети прийде
до читача,
вже стане ві
домо, хто з них вступив.
— Які шанси у вступни
ків? — запитала л відпові
дального секретаря прий
мальної комісії М. В. Дранна.
— У цьому році наби
рається 225 чоловік. Заяви
подали 282 чолоаіни.
Як
бачите, шанси величенькі.
А конкурс невеликий.
— А ви знаєте, — втру
тився а розмову викладач
фізики, — цього року до
нас вступають в основно
му люди з середньою спе
ціальною освітою. їхній рі
вень підготовки значно ви
щий.
У коридорі ми зустріли
А. Логоновича. Тільки що
він склав фізику.
йому
26 років, за спеціальністю

технін-механін, у 1980 році
закінчив технікум механіЗа1!'ну, ЯН успіхи? — Нор

мально. Фізику склав
на
«4». _ Які питання діста
лися?
—
Найскладніші.
Ядерна фізика. — Анато
лію. а чому ви вирішили
продовжувати навчання?—
Хочу йти вперед.
Іти вперед... із цією ме
тою вступає до інституту
і тракторист колгоспу іме
ні XX партз’їзду з Петрівсьного району
23-річний
С. Г. Зайнулін. — Вступаю
до інституту, — розповідає
він, — за
рекомендацією
нолгоспу.
І за
власним
бажанням.
Доки ми розмовляли
з

О.

екзамени
Зелінський.

склав

зд
аєтеся ви. Але посада це
одне
вважає
Олександр
Петрович, а знання — зовСІМ_ІНСмю роботу я знаю,
але техніка ускладнюється
повсякчас, умови науковотехнічного прогресу
ВИ
магають бути на рівні су
часних вимог. Без
вищої
освіти неможливо.
Ми бажаємо
абітурієн
там успіху. А кому не по
щастило цього року, не па
дайте духом. КіСМ вас нензє

Л. КАРІМОВА,
8. ГРИБ ’фото}.

ґ

ІЛЬКАГОДИННА розмова з Володимиром Новосадом першим секретарем Добровелпчківського райкому комсомолу, нагадувала популярну се
ред дітлахів гру у зіпсований телефон.
— Двомісячник? — перепитував Володимир. —
Аякже, провели...
Залишалося тільки дивуватися. На всяк випадок
перепитую: коли саме?
Перший секретар вагається, шурхотить паперами:
— Із червня но серпень... Так? Хоча ні, зачекай...
Він стрімголов залишає кабінет. За кілька хви
лин повертається, певно, збагачений інформацією:
— Липень і серпень включно! Правильно?
— То чому ж підсумки змагання молодих кормодобувшіків ви збираєтесь підбивати на початку
серпня?
— То я все переплутав, — зізнається В. Новосад.
Оригінально відповів ватажок районної молоді і
на запитання щодо кількості учасників змагання,
— Пиши так, — порадив він, — сто п’ятдесят, а
через риску — двісті.
І ота «риска»,
як
символ поверховості і
приблизності,
тяжіла
над нами весь час. Ко
ли сказав Володимиру,
що обласний двомісяч
ник ось-ось заверши
ться — 15 серпня —і по
ра б комсомольцям ви
значитися. хоча б, за
якими критеріями орга
нізовувати трудове су
перництво, він погодив
ся. 1 несподівано згадав:
Комсомольський
парк у райцентрі ми
закладаємо? Хочеш, по
кажу?
У парку і справді зроблено було молоддю нема
ло: розбиті клумби, висипані гравієм доріжки, вста
новлені і пофарбовані лавочки. Але ж яке відно
шення це має до теми нашої розмови? Виявляється,
пряме, принаймні, Володимир намагався в цьому
переконати:

К

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ
мадськоі худоби достатком фуражу. Молодь постій
но дбала про заготівлю зеленої маси, збирала різ
нотрав'я. Тільки під час суботпнків було накошено
понад 3 тонші трав на неугіддях. На жаль, досвід
шевчеііківців не став надбанням усіх.
Молоді механізатори, водії заготовляли сіно і сі
наж практично у всіх господарствах. Але працюва
ли вони кожен сам по собі, не всі навіть знали, що
нині проводиться ударний молодіжний двомісячник,
що учасником змагання, оголошеного обкомом ком
сомолу та редакцією «Молодого комунара», може
стати кожен комсомолець. Втім, дивного в цьому
немає нічого. Згадайте хоча б розмову з першим
секретарем, його приблизні уявлення про канони,
за якими організовується суперництво. До речі,
проливає світло на цю проблему і постанова райко
му щодо двомісячника. Вона слово в слово повто
рює подібний документ обкому ЛКСМУ, жоден
пункт не конкретизова
но, не підведено до
місцевих умов.

ГРА БЕЗ
ПРАВИЛ

Прикро, але дово
диться
констатувати:
змагання завершується
практично без
участі
молодих добровелнчківців. Цілий район опи
нився
в
«офсайді»,
штучно створеному рай
комом- комсомолу. Цю
думку підтвердила роз
мова з секретарем пар
тійіюї
тійної організації колгоспу імені Котовського М. М. Шзповалом.
— Не хочу нарікати на молодь, — сказав Мико
ла Миколайович. — Хлопці працювали: Юрій Павлнченко, Микола Кордюков, Петро Маркевич, сек
ретар комітету комсомолу Олег Яснновенко. Може,
завдяки їхнім старанням і заготовили ми більше
половінні річної потреби сіна — 224 тонші. План—
400 тонн — навряд чи виконаємо, але прогрес у
порівнянні з попередніми роками очевидний. І все
ж... Па мою думку, не реалізували комсомольці
сповна своїх можливостей, не проявили справжньої
ініціативи...
Олег Яснновенко заперечив:
— А нічні зміни на скиртуванні хто організову
вав?! А суботшіки?! Зібрали майже три тонни різ
нотрав’я. Могли б і комсомольсько-молодіжну кор
модобувну ланку організувати, якби довірило прав
ління колгоспу комсомольцям косарки, скиртоклади...
Глянув на Володимира Новосада: як зреагує
перший секретар на цю ситуацію? Адже саме рай
ком зміг би допомогти молодим механізаторам
створити спеціалізований колектив на заготівлі кор
мів. Та Володимир ніби н не чув тих слів. Він був
під враженням від щойно почутої цифри:
— Ти бач, — дивувався, — заготовили три тонни
різнотрав’я — і мовчать. Так і запишемо.
І тоді подумалось: доки ж залишатиметься рай
ком пасивним споглядачем, фіксатором усього, що
відбувається навколо? Адже роль його не в цьому,
вона чітко окреслена в постанові бюро обкому
ЛКСМУ: «...постійно проводити організаційну ро
боту по залученню комсомольців і молоді з числа
колгоспників, робітників і службовців, студентів і
школярів до заготівлі кормів'..». .

або Чому погасла
комсомольська ініціатива

І

— Уявляєш, скільки суботпнків тут провели! Май
же всі комсомольці райцентру брали в них участь.
І даремною справою було доводити В. Повосаду,
що парк парком, але ж пора було б навчитися кон
центрувати свою увагу на головному.

А отим головним, без сумніву, для молоді протя
гом червня і до початку жнив мала стати заготівля
кормів для громадського тваринництва. Тим більше,
що район у цій справі безнадійно відстає. Сіна, ска
жімо, заготовлено тільки третину до потреби, тро
хи більше — вітамінного трав’яного борошна.

— Нікому працювати, тому й не встигаємо охо
пити всі питання, — бідкався В. Новосад. — Завор
га, Голю Малика, несподівано обрали секретарем
парткому в «Дружбі», а заступник його, Лариса
Стеиепко. була на сесії...
Кадрові труднощі, звичайно, дають про себе зна
ти (до речі, проблему цю не вирішено ще й досі),
але чи я; так багато треба було зробити райкому,
аби змагання молотих кормодобувннків було дійо
вим, принесло практичні результати? Можливо, до
сить було познайомити комсомольський /іктнв ра
йону ?. досвідом роботи механізаторів колгоспу
імені Шевченка, падати слово на одному з пленумів
райкому'■секретарю комітету .комсомолу иьо,го тре•иодарстіш Мііколі-Лисіїчу?. . ,; ( і
Саме там .немало, зроблено ідля забезпечення грр-

г,
і-

, ,,
М. ЧЕРНЕНКО,
,
спецкор «Молодого комунара».
Доброаеличків^кийрайо^.

.,(; .

У ТРЕТЮ
ЗМІНУ

ДОСВІД

реаезенні
цього
корму
добре попрацювали шофери-комсомольці Леонід Куроп’ятник, Юрій та 8іктор
ЗАГОТОВЛЯЮТЬ ЗЕЛЕНУ
Бондаренки.
МАСУ КОМСОМОЛЬЦІ
Про Віктора слід сказа
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА
ти
докладніше. Його бать
МАРКСА
ко, комуніст Валентин Пи
КІРОВОГРАДСЬКОЇ’ О
липович Бондаренко, косив
РАЙОНУ.
сіно, а Віктор транспорту
Наш колгосп — спеціалі вав суху масу. Як і батько,
Комсозоване господарство по ви працював завзято,
очолив
по-праву
робництву молока. Зрозу молець
соціалістичміло, що цій галузі і лю індивідуальне
дям, які працюють на фер- не змагання молодих кооНещодавно
мах, приділяється постійна модобувників.
депутатом
увага правління,
громад- хлопця обрано
народних
Нещо- районної Ради
ських організацій,
давно, скажімо, механізо депутатів.
Наведу ще один приклад,
вано роздачу кормів, вида
лення гною на третій фер який свідчить про вболізан- І
мі, яка в селі Волковому. ня молоді за справи в гос- і
тур- |
Це поліпшило умови праці подарстві, справжню
тваринників,
продуктивні боту про розвиток громад- і
ших нетелів вони
почали ського
тваринництва.
На і
вирощувати для поповнен фермі знизилися надої мо
ня дійного стада. Ведеться лока. Однією з причин цьо
також реконструкція молоч го явища було те, що сіяні
нотоварного комплексу. На трави постаріли, а
куку
його
території
ззедено рудза на зелений корм ще
приміщення
медичного надто низькоросла.
Після
профілакторію,
кімнати детального аналізу вияви
відпочинку.
лося, що недобирали моло
Правління колгоспу дбає ка тому, що зелені корми
про поліпшення житлових для ранкової годівлі корів
умов працюючих. Торік по завозили
звечора.
Вони
будовано десять будинків, перегрівалися,
втрачали
стільки ж повинні здати ми якість. Тварини поїдали їх
в експлуатацію і нинішньо неохоче. Тоді й створили за
го року. Це вдвічі більше, ініціативою комітету
ком
ніж передбачено планом.
сомолу спеціальну механі
Яка ж роль комсомольців зовану ланку, яка розпочи
та молоді у вирішенні пи нає роботу о третій-четвертань піднесення
тварин Тіи годині ночі і забезпе
ницької галузі? На обліку чує поголів'я свіжим фурав нашій організації — 42 Же..м'
складу такої «ніч
члени ВЛКСМ. І майже про ної» ланки входять тільки
кожного можна
сказати, МОЛОДІ
кормо добувники
що він докладає
немало ча косарці працює комсо
зусиль, аби міцніло колек молець Павло
АвдеЙчик
тивне господарство.
Так, зелену масу на ферму пе
наприклад, під час заготівлі реводять комуніст Микола
сіна добре працював ме
одацький,
комсомольці
ханізатор,
комсомолець Олександр Довгаленко
та
Микола Колясенко. А Вік Олександр
- --- Ткаченко.
тор Колясенко, який готує
-Завдяки їхній
с,....
сумлінній
ться до вступу В члени
праці щодобовий надій мо
ВЛКСМ,
відзначився
на лока на корову
а останш
згрібанні сіна.
Дні зріс із 8 до 8.6 «їло
Комсомольці, зайняті у грама.
невиробничій сфері, у віль
В. ЧУМАЧЕНКО.
ний від основної роботи
секретар
комітету ком
час взяли активну участь у
сомолу колгоспу імені
навантаженні тюків сіна на
Карла Маркса.
транспортні засоби. На пеКіровоградський район.
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*1 ОСТАННЬОЇ
ПОШТИ
ЗНАМ’ЯНСЬКИй РАЙОН.
Комсомольці колгоспу Іме
ні Т. Г. Шевченка шанують
пам’ять свого земляка Іго
ря Скічка, який загинув
смертю хоробрих при ви
конанні інтернаціонального
Ьбов'язку в Афганістані,
призову у Збройні
Сили Радянського Союзу
8гор працював на тварин
ницькій фермі, був наго
роджений
.знаком
ЦК
ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п ятирічки». Комсомольці-шевченківці вирі
шили увічнити пам ять ге; роя, бони порушили перед бюро райкому комсомолу клопотання про
колгоспній
Присвоєння
Ігоря
, Організації імені
і Скічка.
ВІЛЬШАНКА. У видаві
печати
ництаі «Агенство
і
«Новости» побачилаі світ
книга «Личный вклад в де
і
і по мира». У ній розпові
дається про досвід робо
ти Віпьшанського районРадянного відділення
ського фонду миру. Кни
га надрукована масовим
«-г^иражем російською, ан-феяйською, французькою,
І німецькою та іспанською
мовами.
‘ ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЯон. Комсомольці
колгоспу «Мир» на зборах у
колективах
виробничих
підрозділів вирішили про
вести трудову Вахту миру
на честь 70-річчя Велико. то Жовтня і Ленінського
Декрету про мир, а за
роблені кошти перераху
вати у Радянський фонд
Миру.
НОЗОУКРАЇНКА. Вете
ран Великої Вітчизняної
війни, колишній розвідник,
І повний кавалер орденів
"Слави В. Пипчук мешкає
В місті Івановому. Про цю
^людину знають майже всі
Зф.анівці, адже В. Пипчук—
, "володар домашнього вій1 ськово-патріотичного му
зею. У піонерів, які потрапляють до нього, очі
розгораються від цікавос'.ігі. їх призаблюють план
шет «Життя розвідника»,
а також численні мате
ріали про бойовий шлях
1-53-ї Червонопрапорної ор
дена Суворова
другого
ступеня Новоукраїнської
Стрілецької дивізії. Нещо
давно В. Пипчук завітав
до Новоукраїнки, міста,
яке визволяв сорок три
©оки тому. Педагогічний
^^•олектив міської серед
ньої школи № 6 організуааз урок мужності з учас
тю шановного гостя.
ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН.
Помітний внесок у вій
ськово-патріотичне вихо
вання молоді робить учи
тель Молодіжненської се
редньої школи І. Аникеєв.
Саме він був ініціатором
і творцем шкільного ку
точка воїнів-земляків, які
виконували
інтернаціо
нальний обов’язок в Афганістані. Так молодіж-■<с.,-:е.чці вшанували пам’ять
свого загиблого земляка
Олександра Гордієнка. Ни
ні вчитель зі своїми вихо
ванцями готує альбом із
знімками
жятелів селища, які, лроходили §ій_ськоау службу на афган
ській землі.
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З стор

СЛУЖАТЬ НАШІ ЗЕМЛЯКИ

СЕРЖАНТ
СЕРГІЙ ЧУМАЧЕНКО
Триває бонове навчан
ня у військах Закарпат
ського військового окру
гу. Кожен воїн-комсомо
лець намагається підви
щити свою військову май
стерність. знання, посили
ти дисципліну, виконати
особисті соціалістичні зо
бов'язання.
Передовиками
у цій
справі є армійські комсо
мольські активісти. Серед
таких — сержант Сергій
Чумаченко. помічник ре
дактора «Комсомольського
прожектора». Його часто
можна
побачити серед
комсомольців за бесідою.
Сам Сергій є прикладом
виконання
військового

обов’язку,
користується
заслуженим авторитетом
серед товаришів та ко
мандирів. За успіхи у
службі його неодноразово
за охоч у з ало к ом а вдуван
ня і комітет комсомолу.
Після завершення ро
боти XX з'їзду ВЛКСМ
Сергій Чумаченко
пере
глянув свої особисті со
ціалістичні зобов’язання,
підвищив їх.
Комсомолів Кіровоградіцніі.и може пишатися сво
їм вихованцем, нині од
ним з армійських ватаж
ків радянської молоді.
В. ВЛАСЮК,
військовослужбовець.

Двадцять років працює при Новомиргородській спецшнолі-інтернаті імені
Ю. О. Гагаріна музейна кімната бойової і трудової слави. Тут проводяться різно,
манітні військово-патріотичні акції. Однією з форм роботи є зустрічі з ветеранами
Великої Вітчизняної війни, передовиками праці.
На знімку: під час зустрічі школярів з делегатами XX з’їзду ВЛКСМ та
колишніми військовослужбовцями Радянської Армії. Фото О. ПРИСЯЖНОГО.

ЗАЛИШИЛИ ОСТАННІМИ
У книзі «Нариси історії
Кіровоградської
обласної
партійної організації» роз
повідається про участь при
кордонників 79-го Ізмаїль
ського полку в обороні Кіровоградщнни від німецькофашистських
загарбників
на початку Великої Вітчиз
няної війни.
Замкнувши кільце ото
чення. ворог прорвався до
переправи через
Дніпро.
Стояло питання термінової
організації оборони Кіро
вограда, евакуації Держ
банку, цінного
промисло
вого обладнання підпри
ємств. госпіталю з поране
ними червоноармійцями. Вої
ни 79-го Ізмаїльського при
кордонного
полку, яким
командував
підполковник
Сава Гпатович Грачов, ви
конали це завдання. Ними
був обраний рубіж оборо
ни у двох кілометрах на
захід від міста. До полку
приєдналися також розріз
нені групи бійців, що вихо-

діїли з оточення. Вони і
склали гарнізон, який був
озброєний кількома танка
ми і різнокаліберними гар
матами. Артилерійською ба
тареєю командував лейте
нант Смаглюк. Три доби
прикордонники
відбивали
ворожі атаки. Кожен воїн
бився за десятьох. Ворог і
не здогадувався, що проти
нього діє тільки один загін.
9 вересня 1941 року на
чальник Політичного управ
ління військ НКВС СРСР
комісар Мироненко в опе
ративному зведенні відзна
чав: «Силами 79-го Ізмаїль
ського прикордонного пол
ку було організовано ева
куацію матеріальних
цін
ностей та коштів кірово
градського Держбанку. То
вари та продукти, які не
можна було евакуювати, бу
ли роздані місцевому насе
ленню. Було підготовлено
до вибуху залізничний міст
та деякі підприємства міс
та. Наприкінці третього дня

оборони, 3 серпня 1941 ро
ку, в Кіровограді було на
ведено необхідний порядок.
Під час оборони міста осо
бистий склад полку виявив
зразки стійкості, мужності.
Навіть незважаючи на ма
лочисельність гарнізона, по
силений артилерійський і
мінометний вогонь ворога
не трапилося жодного ви
падку паніки, безладного
вогню, втечі з поля бою.
Внаслідок боїв під Кіро
воградом противник недо
рахувався понад 500 солдат
і офіцерів, втратив 7 танків,
10 автомашин та 15 мото
циклів».
Бійці-прикордонники, ви
конавши завдання, змушені
були відійти з боями. Во
ни приймали бої під Кри
ничками, біля стін Дніпро
петровська, при прориві з
оточення
на Ізюм-Барвіпковсько.му напрямі.
25 травня 1912 року вої
ни 79-го Ізмаїльського пол
ку діяли в другому ешелоні

103-ї стрілецької дивізії,
вели наступ на Лозовеньки.
27 травня о третій годині
ночі загинув смертю героя
комуніст С. Г. Грачов, який
очолив вихід бійців через
Гічку
Північний Донець.
Ірикордоніїики
переправ
лялись останніми. Бойовий
Червоний прапор загону ви
несли з оточення і перепра
вили в районі Лозовського
острова начальник продо
вольчої служби технік-іптендант І рангу Заварухіїї,
політрук Володій та єфрей
тор Сергієнко.
Літописець полку Воло
димир Кравченко оспівав
цей епізод у своєму вірші:
— И знамя части
вынес на себе начпрод...
А он, смущаясь, —
«вот нашли героя».
Расправил ткань,
набухшую в воде,
И вздох прошел
по замершему строю:
— Наш... Измаильский...
Войск НКВД.
Сверкали цифры — 79-й...
И обступай побуревший
шелк,

«ДОРОГІ мої
МАЛЕНЬКІ ДРУЗІ»
Іван Лифантійович Ісаєв,
ветеран Великої Вітчизня
ної війни, журналіст, ко
лишній працівник районної
газети, до Живанівськоі
восьмирічки завітав
на
запрошення її піонерської
дружини. Жовтенята, піо
нери, комсомольці,
їхні
вчителі щиро вітали ве
терана, обрали його по
чесним піонером дружи
ни, пов’язали шовковим
червоним галстуком.

А потім буз концерт.
Школярі декламували вір
ші, співали пісень, танцю
вали.

Ісаєв сидів задумливий,
уважно
слухав, гаряче
аплодував. Коли концерт
закінчився,
зворушений
теплим прийомом, вете
ран тихо промовив:
— Дорогі мої маленькі
друзі. Я хочу розповісти
вам кілька епізодів про

Нелегко в навчанні...
«Синій краб» — морський піонерський загін журналу
< Пионер» діє в Київському районі міста Сімферополя.
За завданням журналу учні 5—3 класів з 12 шкіл райо
ну пишуть про свої піонерські проблеми, про шкільні
справи, про дозвілля. А влітку, в дні канікул, юні жур
налісти здійснюють походи на яхтах, освоюють морську
справу.
На знімну: за випуском стіннівки «Вітер» командир
прес-центру Лариса МЕРВИНСЬКА (ліворуч) і юний ко
респондент Ірина КАНДЄЄВА.Фото К. ДУДЧЕНКА.
. . (Фотохроніка,РАТАУ-).

Пропаганда знань ци
вільної оборони е однією
із складових військовопатріотичного виховання
молоді.
Наймасовіші-ми
заходами є місячники та
дні цивільної оборони, які
стали
традиційними в
СПТУ № 8
обласного
центру.

Черговий Дань цивільної
оборони □ училищі прохо
див, під лозунгом «Зміц
нювати й удосконалювати.
цивільну, рборону. . знатті;

засоби захисту від зброї
масового ураження — пат
ріотичний обов’язон поясного учня» Серед гостей
свята — учасник Великої
Вітчизняної війни В. Г, Ля
шенко, ветерани Збройних
Сил СРСР. представники
обласного штабу ЦО. ше
фи училища.
Було проведено відкри
тий урок з учнями-першокурсниками, вікторину з
цивільної оборони,; : урон
мужності та зустріч учнів
з учасйином Великої Віт
чизняної війни.; В;,одній з
аудиторій будр,

Смыкал ряды
несломленный,
иесмятын, непобежденный
пограничный полк.
Прикордонники • ізмаїльці брали участь у Сталійградській битві, визволенні
Криму, стояли на охороні
Ялтинської конференції ке
рівників держав антигітле
рівської коаліції.
Прапор полку зберігає
ться у Москві, в Централь
ному музеї прикордонних
військ КДБ СРСР.
Ю. ГОРБАТОВ.

м. Новоммргород.

участь дітей у Великій
Вітчизняній війні,
У класі стало тихо^тихо. І лунав тільки схви
льований голос гостя...
Подібні зустрічі стали
вже доброю традицією.
Саме зони сприяють вій
ськово-патріотичному ви
хованню школярів нашої
восьмирічки.
А. КИСЛИЦЯ,
старша піонераожата
Живанівської восьми
річної школи,

Я. ДОЛ5ИЛОВА,
юнкор.

с. Живанівка
Компаніївського району.

но виставну зразків про
тигазів. респіраторів, за
хисних костюмів, приладів
радіаційної та хімічної
розвідки.
А головною
частиною
свята стали змагання уч
нів, які вдало виконували
нормативи дій при спа
лаху ядерної бомби, зна
ходження
несправності
протигаза, подоланню зо
ни зараження топкі.

А. ТИДОРЕНКО,
начальник штабу ЦО’’11
.СПТУ Н», а. ...
,м.. Кіровоград..
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А УТ

З 28 липня
А ЦТ (1 програма)

7.00 _ <90 хвилин». Ран
кова Інформаційно-музична
програма. 8.35 — Концерт
оркестру російських народ
них Інструментів ЦТ і ВР.
©.00 — Фільм «Республіка
Воронячої вулиці». 10.15
Новини. 16.00 — Йовини.
16.15 — Мамина школа.
10.45 _ Документальні філь
ми. 17.10 — Новини. 17.15
?= Романси П. Чайковського 1 А. Аренського виконує
■Л. Шемчук. 17.45 — Чого і
.йому. Передача для дітей.
18.15 — За словом — діло.
18.45 — Сьогодні у світі.
І0.00 — Сторінки творчості
письменника. Юрій Герман.
20.05 — Телефільм «Робін
Гуд». (Англія). Фільм 1 —
«Робін Гуд і чаклун». 1 се
рія. 21.00 — «Час». 21.40—
«Мистецтво і світ». Міжна
родний фольклорний фести
валь «Балтика-:. 23.10 —
Сьогодні у світі. 23.25 —
Чемпіонат Європи з вищого
пілотажу.

А ЦТ (І програма)

по 2 серпня

1987 року
шана». 15.00 — Телепост на
будівництві
Дніпропетров
ського селекційно-гібридно
го комплексу. 16.30 — Нови
ни. 16.40 — Фільм-концерт
«Українська
баркарола».
16.55 — «Агропром: проб
леми і пошуки».
17.25 —
«День за днем». (Кірово
град). 17.40 — «Сезон без
пеки на воді». (Кіровоград).
18.00 — Актуальна камера.
18.30 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Київ). 20.15 —
«Літо піонерське». Виступає
хореографічний
ансамбль
«Вітерець» Новоархангельського Будинку піонерів.
(Кіровоград). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Молодіжна студія
«Гарт». 23.10 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

— Новини. 18.00 — Новини.
18.10 — Із скарбниці світо
вої
музичної
культури.
Р. Штраус. Сюїта з опери
«Кавалер троянд» І симфо
нічна поема «Тіль Уленшпігель». 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 20.45 — Народні мелодії.
21.00 — «Час». 21.40—Фільм
«Жив співочий дрізд». 23.00
— Новини.

7.00 — «90 хвилин». Рай
кова інформаційно-музична
програма. 8.35 — Концерт.
9.05 — Фільм «Жив співочий
дрізд». 10.25 — Світ і мо
лодь. 11.00 — Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — Діалог з
комп'ютером. 16.45 — Нови
ни. 16.50 — Телефільм «Че
харда». 18.00 — К.-М. Ве
бер. Дивертисмент для гітаЙи і фортепіано. 18.15 —
аука і життя. Новатори і
консерватори. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00—Мульт
фільм. 19.10 — Документаль
ний телефільм. 19.40 — Но
вини. 19.45 — «Музика 1 ми».
21.00 — «Час». 21.40 — Су
путник телеглядача. 22.15—
Знайомтесь — молоді кіне
матографісти. 23.30 — Сьо
годні у світі.

ПОГЛЯД

■♦♦♦«♦♦♦♦♦♦є*

А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково-популярний фільм.
8.50 — Мамина школа. 9.20
— Уроки історії. Тележур
нал. 10.05 — Мультфільм.
10.25 — Фільм «Анна Кареніна». 2 серія. 11.30 — Ан
глійська мова. 12,00 — Те
лефільм «Поїзд зі станції Ди
тинства». 1 і 2 серії. 14.10—
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Клуб мандрівників.
19.15 — Грає М. Ворожцо
ва (флейта). 19.30 — Автокрос.
Чемпіонат Європи.
20.00 — Вечірня казка. 20,15
— Виїзна приймальня про
грами «Для всіх і для кож
ного» на БАМ1. Передача 2.
20.45 — Співає і танцює мо
лодість. 21.00 — «Час». 21.40
— Любителям класичної му
зики. 23.30 — Новини.

'А ут
10.00 — Новини, 10.15 —
Художній фільм _ «Неділь
ний тато». 11.35 — «Добро
го вам здоров’я». 12.15 —
«Цирк». «Прінтіпрам». Ляль
кова вистава для дітей,
а 3.00 — Новини. 13.10 — До
.70-річчя Великого Жовтня.
Програма
«Братерство».
46.30 — Новини. 16.40 —
®кран молодих. 17.20 — Му
зичний антракт. 17.25 —
«Перебудова
і кадри.,.».
Проблеми Харківської двоамінки. 18.00 — Для школя
рів. «Варіант». 18.30 —»
«День за днем». (Кіровоград).
13.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «Час рі
шень — час дій»- Сумський
експеримент. 20.05 — Адре
си друзів. Виступає зразко
вий дитячий хор «Ферічел»
(м. Тирасполь) і хорова ка
пела «Соловейко» Кірово
градського палацу піонерів.
/Кіровоград). 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм
«Підліток». 2 серія. 22.55 —’
Актуальна камера. Вечірній
випуск. 23.25 — Чемпіонат
СРСР із стрибків у воду.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Концерт ансамблю політич
ної пісні «Глобус». 8.45 —
М. Лєрмонтов. «Тамбовська
казначейша». Читає М. Ко
заков. Фільм-концерт. 9.25 —
Концерт дитячих художніх
колективів. 9.55 — Доку
ментальний телефільм. 10.15
— Мультфільм. 10.35 — Цей
фантастичний світ. 11.45 —■
Німецька мова. 12.15
Шкільна інформатика. Через
два роки. І2.45 — Фільм
«Таємниця співаючого остро
ва». 13.50 — Науково-попу
лярний фільм «Через скло».
14.00 — Новини. 18.00 —Но
вини. 18.15 — Документаль
ний телефільм «Кілька слів
про швидкоплинне життя».
20.15 — Вечірня казка. 20.30
— Міжнародний фестиваль
телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Симфонія
із Сходу». (Сірія). 21.00 —’
«Час». 21.40 — Фільм _«ІДУ
своїм курсом». 23.00 — Но
вини. _ _

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальні телефільми.
8.55 — Шахова школа. 9.25
— Грає А. Бардіна (гітара).
©.45 — Французька
мова.
10.15 — Будильник. 10.45 —
Мультфільм. 11.05 — Фільм
«Шалене золото». 12.30 —
Співає В. Гіззатулліна. 12.55
— Телефільм «Я не Дон-Кіхот». 14. р0 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Музич
ний кіоск. 18.45 — Ритмічна
гімнастика. 19.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 20.45 — Співає Б. Марешкін. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Вона вас любить».
23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». Ран
кова інформаційно-музична
програма. 8.35 — Фільм «Іду
своїм КУРСОМ». 10 00 — «Оче
видне — неймовірне». 11.00
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Виступає Забай
кальський камерний хор
м.
Петровська-Забайкальського. 1(3.45 — Докумен
тальний фільм. 17.10 — Но
вини. 17.15 — «Музика міс
та». 17.55 — «Релігія і полі
тика». 18.35 — Мультфільм.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Документальний
фільм. 19.35 — Людина і за
кон. <■ Кооперативи: задум і
діла». Передача 2. 20.05 —
Телефільм
«Робін
Гуд».
Фільм 2 — «Відьма з Елсдона». 21.00 — «Час». 21.40 —’
Камера дивиться у світ.
22.40 —’ Сьогодні у світі.
22.55 — Світ і молодь.

'А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». Ран А УТ

кова інформаційно-музична
програма. 8.35 — Фільм «Во
на вас любить». 9.55 —'
С. Прокоф’єв. Концерт № 1
для скрипки з оркестром.
10.20 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.15 — Здрастуй,
музико! 16.45 — Докумен
тальні фільми. 17.35 — Но
вини. 17.40 — «...До шістнад
цяти і старші». 18.25 —
Мультфільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Доку
ментальний телефільм. 19.30
•— Новини. 19.35 — Людина
1 закон. «Кооперативи. За
дум 1 реальність». Переда
ча 1. 20.05 — Телефільм
«Робін Гуд». Фільм 1 — «Ро
бін Гуд і чаклун». 2 серія.
21.00 — «Час». 21.40 — Зу
стріч у Концертній студії
Останкіно
з директором
школи-інтернату для дітейсиріт (м. Сиктивкар) О. Католнковим.
23.20 — Сьо
годні у світі. 23.35 — Грає
ансамбль старовинної му
зики Великого театру СРСР.
'А УТ

10 00 — Новини. 10.15 —
Художній телефільм «Підлі
ток». і серія. 11.35 — «Пі
сенний вернісаж». 12.55 —’
Новини. 13.05 — «І любов, 1

10.00 — Новини. 10.15 —
Художній телефільм «Підлі
ток». 2 серія. 11.30 — «Село
і люди». 12.00 — Концерт
органної музики. 12.30 —
На шляху перебудови. 13.15
— Новини. 13.30 — Солдат
ські листи. 16.30 — Новини.
16 40 — Арії з опер. 17.00 —
«Комуністи 80-х». ПошукГ
нових форм роботи з хлібо
робами па жнивах у госпо
дарствах Криму. 17.30» —
Телефільм «Сьогодні обійде
мося без музики». 18.00 —
«Закон і ми». 18.30 — Кон
церт класичної музики. 19.00
— Актуальна камера._ 19.35
‘ «Незабутні». 20.30 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 ’—
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Новини кіно
екрана. 22.55 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—
Документальні телефільми.
9.00 — Російська мова. 9.30
— Грає К. Родів (віолончель),
9.55 — Мультфільм. 10.15—
Фільм «Апна Карсніна». 1 се
рія. 11.30 — Іспанська мова.
12.00 — Фільм «Риск — бла
городна справа». 13.20 —'
Документальні фільми. 14.00

Посмішка Клеопатри І
Клео — це Клеопатра. Тільки не та знаменита ца
риця. яка закрутила голову римському полководцю.
І Греція, що існує у виставі калужан «Піфагор» —
це псевдогреція, хоч «Піфагорові штани» відомі усьо
му світу, а сам Піфагор, крім суми квадратів кате
тів, повинен дійти висновку, що існують ще й інші
величини. Наприклад, почуття.
— Ой. — сміється Лариса. — а чому ви царицю
згадали? Дійсно, я, коли одержала цю роль, першу
свою велику роль у театрі, дуже багато читала 1 про
Клеопарту і особливо «'Гаїс Афінською» захоплюва
лась. Це мені допомогло. І взагалі я люблю історичпу літературу.
— А сучасну?
— Звичайно. А ще люблю спорт, Мрію навчитися
красиво танцювати брейк. Мені це для театру потрібно? Так. Але й для душі.
— Ларисо, ви задоволені своею роботою в театрі?
— Складне питання. Дорослі актори кажуть, що
мені повезло. Я багато працюю. Після закінчення
училища в Саратові прийшла до Калузького театру
і відразу ж «увійшла в репертуар». Було багато
введень, але на центральні ролі.., А вам подобаються наші вистави?
Тепер вже моя черга згадати про «складне питзння»...
— ...Але ваші роботи мені подобаються, — запев
няю я Ларису. — І чарівна юна школярна Жужа,
що потрапила у веселу компанію московського
скульптора і його друзів (вистава «Жужа з Буда
пешта»), І вже згадувана Клео (вона ж Клеон) із ко
медії «Піфагор». Там молода антриса демонструє
свою захопленість внутрішнім світом героїні, на
магається, щоб глядач не забував: перед ним гра,
щось на зразо« напусника. І складний підліток
Жира у виставі «Фатальна помилна»...
— Ларисо, а вам зрозумілі проблеми, порушені у
цій п’єсі М. Рощина (тобто в повісті, за якою зроб
лена інсценівка)? Чи відповідають вони дійсності?
— Певно, у нашому прочитанні не дуже відпові
дають. А взагалі, проблема сучасної молоді існує 1
нікуди від неї не дінешся. Втім, зрозуміти світ
14—16-літніх мені висе не дано. Я трохи іншого віку.
— Що вам потрібно в житті?
—' Багато чого. Але на сьогодні нам потрібна мо
лодіжна п’єса. Вважаю, у театрі більше уваги слід
приділяти молоді. Довіряти їй, а не покладатися
тільки на акторів з досвідом.
— Є роль, про яку ви мрієте?
— Так. Хочу зіграти Еврідіку в однойменній п’єсі
Жана Ануйя.
Молода актриса Калузького драматичного театру
імені А. В. Луначарського Лариса ЧЕРНИХ полюби
лася ніровоградцям. її впізнають на вулицях, при
вітно посміхаються люди, які щовечора поспішають
на вистави. І вона всміхається їм у відповідь. Так,
як на цьому знімку.
В. ЛЕВОЧКО.
В. ГРИБ (фото).
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НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського,
БК 02467.

10.00 — Новини. 10.15
Виробнича гімнастика. 10.25
— Перлини душі народної.
11.10 — Кінопрограма «Міс
та і люди». 11.50 — «Май
стри гумору». 12.50 — Нови
ни.’ 13.05 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини.
16.40 — «Сонячне коло».
17.00 — «Державне прийман
ня продукції: курс—якість».
17,20 — Музичний фільм
«Естрадний огляд». 17.45—
«День за днем». (Кірово
град). 18.00 — Телефільми.
18.30 — «Будівництво: діла
і проблеми». Нові потужнеєті виробничого об’єднання
«Червона зірка». (Кірово
град). 10.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «Темп». Телерадіопереклик з проблем
науково-технічного прогре
су. 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 — На добра
ніч, дітні 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм
«Підліток». З серія. 22.55—
Актуальна камера. Вечірній
випуск. 23.25 — Відповіді на
запитання глядачів «Субот
ніх зустрічей».

си у Спаському». Сторінки
життя і творчості. 10.18
Наш сад. 10.45 — «Клоуни»
Фільм-концерт.
11.Ю'
Фільм «Берег». 13.25 — Спі’
ває Р. Тураева. 14.10 —л
І. Тургенев. «Степовий ко
роль Лір». Телевистава. 15 45
— «До і після опівночі», іп.
формаційно-музична
пере«
дача (повтор від 11 липня)17.20 — «Здоров’я, сила,
краса». Про корисність за
нять атлетичною гімнастикою. 18.10 — Реклама. І8.15
— «Далекий Схід». Кіножур.
нал. 18 25 — «Людина. Зем
ля. Всесвіт». 19.25 — <Чесь.
ка філармонія — молоді». у(
програмі: А. Дворжак. «Кар.
навал». Дж. Россіні. Увецг
ра до опери «ВільгелИй
Телль». Н. Паганіні. Концерт
для скрипки з оркестром.
10.40 — «І. С. Тургенев. Вір.ші у прозі». Науково-попу.'
лярний фільм Із циклу «ВІТ
ЧИЗНИ рідні імена». 20.00
Вечірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.40
— «Перша любов». Теле
фільм за мотивами одноймеиної повісті 1. С. Турге
нева. 22.55 — Документаль
ний телефільм. 22.10 — Но-вини.

Івдеігс 61103.

7.00 — «90 хвилин», Раннова інформаційно-музична
програма. 8.35 — Грає туль
ське тріо баяністів. 8.55 —'
Поради чемпіонів спортсме
нам початківцям. 9.30 —
Мультфільм. 10.25 — «Життя
в танці». Долгушиїт. 11.10—
Е|{ологічний щоденник. 11.40
— Пісня далека й близька.
12.20 — Виїзна приймальня
програми «Для всіх і для
кожного». «Торгівля без чер.
ги». 12.55 — Грає Є. Крушепський (фортепіано). 13.15
— К. Ваншенкін. «Пошуки
себе». 14.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 14.30—
Новини. 14.50 — До ювілею
Великого Жовтня, Історії
немеркнучі рядки. Фільм
«Велика сім’я». 16.35 — Світ
рослин. 17.35 - Міжнародний фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка». Класичні і народні тан
ці Бірми. 18.10 — Вокаль
ний цикл Р. Паулса: «Пісні
вербової сопілки». 18.35 —'
Мультфільми. 19.10 — Нови
ни. 19.15 — Телефільм «Ро
бін Гуд». Фільм 3 — «Зако
ханий менестрель». Фільм
4 —' «Королівський блазень».
21.00 — «Час». 21.40 - «В
суботу ввечері». Кінокоицерт. 22.40 — Новини. 22.45
— Оперета, оперета.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Художній телефільм «Під
літок». З серія. 12.00 —
«Гидке каченя». Вистава для
Йітей. Під час перерви —'
овини. 13.40 — Циркова
програма. 14.10 — «Доброго
вам .здоров’я». 14.40 — «Естрадні мініатюри». 15.00 —
Суботні зустрічі. 16.30 —
Художній телефільм для ді
тей. «Літні спогади про пла
нету». 2 серія. 17.40 —
Мультфільм
«Капітошка».
17,50 — Виступ Державного
камерного оркестру СРСР.
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни.
19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Художньопубліцистична
програма
«Ситуація». Приватна роз
мова з директором універсаму. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40
Художній телефільм «Підлі
ток». З серія. 22.50 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. 23.20 — Світ поезії.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Наука і техніка. 8.30—Рит
мічна гімнастика. 9.00 —
Ранкова пошта. 9.30 — День
російської класики. Іван
Сергійович Тургенев. «Голо-
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Д ЦТ (І програма)
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7 00 — «90 хвилин». Ран
кова інформаційно-музична
програма. 8.30 — Ритмічна
гімнастика. 9.15 — Тиране
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян-;
ському Союзу! 11.00 — Ран-:
нова пошта. 11.30 — Кіно
афіша. 12.15 — Дитячий гу
мористичний журнал «Єра.
лаш». 12.30 — Музичний кі-5
оск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Здоров’я. 14.45
— «Запрошує Свердловський
оперний». 15.30 — Новини.
15.35 — «Вологда Марії
Ульяновой. Документальний
фільм із циклу <Вонп були
першими». 15.55 — Всесо
юзний телеконкурс «Това-:
риш пісня». 16.45 — «Покли
кання». Тележурнал. 17.15—3
«І жартома і всерйоз». Са
тирична передача. 18.00 —З
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.15 —
Телефільм
«Робін
Гуд».
Фільм 5 — «Вододар лісу».Фільм 6 — «Заклятий во
рог». 21.00 — «Час». 21.40—’
Телеміст Москва — Гавана.23.10 — Футбольний огляд,23.55 — Новини.

А УТ
10.00 — Новішії. 10.10
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Художній телефільм «Під
літок». 4 серія. 11.55 —'
Л. Хеллман. «Маленькі лис
ти». Вистава. Під час не-:
рерви — 13.35 — Новини.
14.55 — «Село 1 людн>'.15.25 — «Імпровізація». Естч
радна програма. 15.55
Програма передач. 16.00 -З
Морська слава Вітчизни.;
17.00 — Мультфільм на за«
мовлення. 18.00 — Докумен
тальний телефільм «Доктор
.Кулик». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.35 — В концерті
них залах України. 20.45
На добраніч, дітні 21.00 —4
«Час».
21.40 — Художній
телефільм «Підліток». 4 се
рія. 22.50 — Актуальна ка-:
мера. Вечірній випуск.

А

ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Телефільм «Перше
коханняь. 9.35 — До Дня за
лізничника. Документальний
телефільм «Ця важка, вая«
ка вага». 10.05
..Програма'
....... .
Одеської студії теле■бачення,;
11.00
Російська
" ”■
мова,;
11.30 — Фестиваль націопальних
театрів країни.;
«Люди
тундри». Вистава
драматичного
Якутського)
театру їм. п.
... Оііуиськога.
__ _
14.05 — «Ленінградські ЯК'
варелі». Фільм-концерт. 14.35
— Фільм «Хочу бути мі
ністром». 16.05 — Світ і мо
1бм6“’— Мультфільм.лодь. 16.40
16.50 — Міжнародний фес-:
феС-:
тиваль телепрограм народнарод
ної творчості «З
«Веселка».'
неї
—.7"" ■
Класичні та наподпі
наводпі танці
Бірми. 17.25 - Спідвей. Чс-^ь
піонат Європи. 17.45 —
скарбниці світової музичної
культури. Д. Д. Шостакович.
Камерна симфонія: Концерт
№ 2 для скрипки з оркест
ром. 18.45 — Очевидне -г
неимовірне. 19.45 — Вечірня
казка. 20.00 — Футбол. КУ*
бок СРСР. 1/8 фіналу. «ШаХ*
пг.ірЛ — «Спартак». 2-й
21 00 — «Час». 21.40
лефільм «Ох. водевіль, воде-і
віль...». 22.45 — Новини.
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