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Нас згуртував підряд
г РОКЛАДСЬКЕ тварин-
• ництво вже кілька 

днів, як переведено на зи
мово-стійлове утримання, 
худоба тепер ночує в при
міщеннях. У поле, звичай
но, корів виганяємо, шу
каємо плантації, де зали
шилося найбільше пожнив, 
них рештон, але стають ті 
випасання все коротши
ми, скоро й взагалі нага, 
дуватимуть традиційні зи
мові моціони. Всебічно 
зваживши свої можливос
ті,. колектив нашої МТФ 
вирішив не просто не зни
зити продуктивності тва
рин, а й підвищити надої 
молена від норови на 1 — 
1,5 кілограма..

Ферма, яку я очолюю, 
невелика. Колектив доярок 
злагоджений, трудолюби
вий. Нині денний надій на

Ще в розпалі збирання врожаю пізніх культур ни
нішнього року, а працівники Гайворонської райсіль. 
госпхімії вже закладають основу під урожай майбут
ній. Нині вони транспортують на поля господарств 
району мінеральні та органічні добрива. У соціаліс
тичному змаганні, присвяченому 70-річному ювілею 
Великого Жовтня, відзначаються молоді водії Леонід 
БАГРІЙ (на знімку вгорі) та Сергій СЕВРУК. Потуж
ними «КамАЗами» комсомольці щодня пзревозять по 
200 — 250 тонн органіки, виконуючи змінні завдання 
на 130—135 процентів.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Покупців 
зустрічають квіти

Переглянувши раніше 
взяті соціалістичні зобо
в'язання, молодіжний ко
лектив магазину № 28 
Світловодського МІСЬК- 
змішторгу вирішив реалі
зувати товарів на 10 тисяч 
карбованців більше, ніж 
планувалося. Цей трудо
вий дарунок молоді про
давці В. Л. Кравченко, Т. В. 
/Калейко, В. В. Солом’яна 
та завідуюча Р. Ф. Ревен- 
ко присвячують 70-річчю 
Великого Жовтня.

Такий рубіж під силу 
дружному колективові. 
Піврічний план товарообі
гу дівчата перевиконали 
на 5 тисяч карбованців, з 
випереджоння/л працюють 
і нині.

Л. МАКСЮТА.
м. Світловодськ. 

корову складає близько 
8 кілограмів, що в серед
ньому на 2 кілограми біль
ше, ніж відповідного пе
ріоду минулого рону. Ще 
вищі результати мають 
досвідчені наші трудівни
ці О. П. Омеленчук та П. С. 
Ковач. Кожна з них на
доює в середньому по 
11 — 12 кілограмів молока. 
Але ось що важливо: від 
наставниць намагається 
не відставати молода до. 
ярка, член ВЛКСМ Олек
сандра Іващенко. І їй це 
вдається. І не тільки їй: 
Галині Поповій та Ганні 
Голуб теж.

Головним резервом під
вищення продуктивності 
дійного стада ми вважає
мо перехід на нові форми 
господарювання. Свого ча
су багато дав колективові 

— Зараз, тільки хуст
ку візьму, — до початку 
робочої зміни залишилося 
зовсім небагато часу і Оля 
поспішає.’ ' ■

Машина, на якій вона 
працює, дуже схожа на

заводський верстат. Кноп
ки, важелі, коліщата... Але 
випускає не металеві де
талі чи складні технічні 
вузли, а «Кис-кис», «Літ
ній», «Золотий ключик». 
Оля Андреева — маши
ніст ірисної лінії карамель
ного цеху Кіровоград- 
фкої кондитерської фаб
рики. Сьогодні лінія стоїть 
— котел, у якому варять 
масу для цукерок, зіпсу
вався. Уже другий день не 
працює. Робота, звичайно, 
знайдеться. Та денну нор-

В чиїх руках 
«Золотий ключик»?

бригадник підряд. Чого 
гріха таїти, траплялося, 
що раніше деякі групи 
корів роздоювалися — не 
вистачало доярок. Нині ж 
іде на ферму молодь, іде, 
бо зросли заробітки, кра
щими стали умови праці.

Багато нарікань у нас 
було і до фуражирів. Пра
цювали вони абияк, по
рушували розклад годів
лі тварин. А чому? Бо їх
ні заробітки не залежали 
від кінцевих результатів 
господарювання, сумлін
на праця належним чи
ном не заохочувалася. Те
пер фуражири — надійні 
наші партнери, члени єди
ного госпрозрахункового 
колективу.

Тепер про кормову базу. 
Вона в нас міцна. Крім 
нонцентратів даємо коро
вам по 35 кілограмів зе
леної маси — кукурудзи,

му — 700 кілограмів, по
тім все одно треба вико
нати. Коли ж усе устатку
вання справне, ірпена лі
нія дає по 800, а то н 
більше кілограмів цуке
рок. Але неполадки — не 

ловина, фабрика стара, 
обладнання давно просить 
заміни.

Оля має четвертий роз
ряд. Найвищий. За вісім 
років роботи на підприєм
стві добре вивчила вироб
ничі процеси. Прийшла 
сюди одразу після школи.

— Олю, що ви можете 
сказати про -роботу своєї 
комсомольської організа
ції?

— Слабенько працює. 
Немає у нас зараз ком
сорга. МолодГне так уже 

гички, по 5 кілограмів 
кормових буряків. До то
го ж продовжуємо випа
сати поголів'я на планта
ціях, де вже зібрано куку
рудзу на зерно та соняш
ник. Використовуємо й по. 
сіви суданки, на яких зіб
рано другий уніс сіна.

І остання обставина, на 
яку хотілося б звернути 
увагу — ремонт дійного 
стада, його ми ведемо пла
номірно, намагаємося мак
симально зберегти про
дуктивних корів. Відходи
мо навіть від усталених 
канонів, коли корів поспі
шають вибракувати при 
досягненні десятирічного 
віку. У нас є тварини, яким 
уже по 12—13 років, але 
тримаємо їх. Тримаємо, бо 
одержуємо належну від
дачу.

А. ПОЗНЯКОВСЬКА, 
завідуюча МТФ № ? 
колгоспу імені Ульяно
ва.

Новгородківський район.

й багато. Якщо раніше у 
нас проводились цікаві 
музичні вечори, то тепер 
про цс немає й мови.

— А ви любите музику?
— Дуже. У нас дома 

вона часто звучить. Мій 
чоловік Іван грає в само
діяльному вокально-інстру
ментальному ансамблі.

У червні цього року 
Олю обрали депутатом 
районної Ради народних 
депутатів Ленінського ра
йону м. Кіровограда. З 
якимись складними питан
нями дівчині ще зустріти
ся не довелось. Але має 
вона вже свій напрямок 
роботи — член постійної 
комісії по роботі з молод
дю.

Прощаючись з Олею, 
уявила, яка гора цукерок 
вже пройшла через її умі
лі руки за роки роботи на 
фабриці. Ціле місто мож
на засипати!

С. БОНДАР.
м. Кіровоград.

< ПЕРША ЛАСТІВКА
НА ВУЛИЦІ ПОПОВ/Х ПОЧАЛОСЯ СПОРУДЖЕННЯ 
ПЕРШОГО В КІРОВОГРАДІ БУДИНКУ МЖК

— Зі святом! — хлопці 
мінно тислп один одно
му руки, дівчата збуд
жено перемовлялися, 
розглядаючи: чи ж гар
не місце вибрано для їх
нього первістка? Члени 
оргкомітету діловито 
клеїли до цоколя сму
жечками лейкопласти- 
ра плакати.

А недільний день ви
дався, як на замовлен
ня: теплий, сонячний. 1 
звуки вальсу, що його 
вигравав вокально-ін
струментальний ансамбль 
«Пошук», умостившись 
на вже укладених пер
ших плитах новобудови, 
відлунювали у прозоро
му осінньому піднебессі.

Цс було справжнє свя
то. Це було народження 
нової гарної традиції. 
107 ентузіастів — моло
дих передовиків заводів 
«Гідросила», «Червона 
зірка», «Друкмаш», чаву. 
ноливарного, радіовиро- 
бів, льотного училища 
цивільної авіації, як мо
виться, засукавши рука
ва, взялися за вирішен
ня однієї з найболючі
ших проблем — житло
вої. Токарі, фрезеруваль
ники, слюсарі й монтаж
ники — усі вони не ма
ли будівельних спеціаль
ностей. Але мали велике 
бажання робити добру 

справу, бути причетним 
до тих перемін, які від
буваються в країні. Май. 
же у кожного — сім'я, 
підростають діти. І не хо
тілося сидіти й чекати, 
поки виділять квартиру. 
Вони вирішили зробити 
її власними руками.

Об’єднавшись у моло
діжний житлрвнй комп
лекс, уклали договір з 
домобудівним комбіна
том. Освоїли професії 
арматурників, ’ форму
вальників залізобетон
них блоків, штукатурів, 
малярів. З лютого пра
цюють па спорудженні 
житла.

Три дев’ятиповерхових 
108-квартпрних будин
ки, зведених з початку 
нинішнього року в об
ласному центрі, — то 
справа їхніх рук. Це бу
ло обумовлено догово
ром: здати відповідну 
кількість житла для міс
та. Вони старалися, ро
били все, аби прискори
ти будівництво. Тепер 
настала черга закладати 
і свій будинок.

— Що не кажіть, а 
ви — молодці, — не мо
же втриматися від по
хвали головний інженер 
домобудівного комбіна
ту І. 1. Курмак. Вітаю

РЕПОРТАЖ

чи емжеківців з закла
денням їхнього 108-квар- 
тирпого будинку, він ще 
раз нагадує: умови спо
рудження його — не з 
легких, строки стислі 
(монтажні роботи повин
ні завершитися 15 січня 
наступного року). Но
восілля — в березні.

— Еге ж, — всміхає
ться трохи іронічно Ва
лерій Ковпка, — слу
хаючи головного інжене
ра домобудівного ком
бінату. — Якби ж все 
залежало лише від нас, 
то ми б показали клас.

Валерій працює на 
проммайданчику домо
будівного комбінату, на
чальник штабу будів
ництва. Це він першим 
піднімав тривогу, коли 
простоювали бригади, в 
яких працюють члени 
МЖК, він першим вихо
див на суботники, пра
цював в позаурочний 
час, щоб не вибилося бу
дівництво -з ритму, щоб 
довести, що «молоді-зе- 
лені» багато можуть.

Ось і нульовий цикл 
будинку вже майже го
товий. Це завдяки їхньо
му ентузіазму й працьо. 
ситості виготовлені на 
суботниках ці бетонні 
плити; тоді ж велися й 
підготовчі роботи. Отож 
сьогоднішнє «свято пер
шої цеглини» — чисто 

символічне. Перша залі
зобетонна плита у фун
дамент майбутнього бу
динку закладена ще 11 
серпня.

— А ось тут, де ми 
стоїмо, — Олександр Ко- 
ломацьний пританцьо
вує, ніби випробовуючи 
надійність поверхні, — 
буде чиясь однокімнатна 
квартира. Підлога, вва
жайте, вже є.

Членів МЖК вітає 
перший секретар міськ
кому комсомолу М. Ци- 
тульський, голова оргко
мітету МЖК 1. Рубав. 
Ігор щойно повернувся 
з Москви, де зустрічався 
з членами подібних мо
лодіжних об’єднань, ви
вчав їхній досвід не тіль
ки будівництва, а й всієї 
виховної, культурно-ма
сової роботи. Його роз
повідь слухають уважно, 
зацікавлено.

Емженівцпм нелегко. До. 
водиться долати бюро
кратичні бар’єри, органі
заційні неув’язки, раху
ватися з виробничими 
планами домобудівного 
комбінату. Вони всьому 
самі вчаться і вчать ін. 
ших — бути відданими 
справі, доводити її до ло
гічного завершення, не 
боятися труднощів.

— Ви знаєте, навіть 
подобається бути штуна- 
туром, — говорить Світ
лана Лобанова, вихова
телька виробничого об'єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка». Задоволені 
нею і в бригаді.

На суботнинах було за
роблено чимало коштів. 
Половину з них перера
ховано у Всесоюзний ди
тячий фонд імен! В. І. 
Леніна.

Клопітно з ними буді
вельникам - професіона. 
лам. Зрозуміло: молоді не 
вистачає уміння, майстер

ності, а інколи й витрим
ки. Нелегко буває знайти 
спільну мову з цими на
стирними, непосидючи
ми хлопцями й дівчата
ми.

Ось і сьогодні, незва
жаючи па те, що вихід
ний, прийшли на новобу
дову будівельники І. Ло- 
бунськнй, В. Глушков, 
10. Єрмаков, С. Незвиць- 

кий. Діловито забирається 
в кабіну крана В. Глуш
ков, С. Незвіцькпй зачіп
лює тросами ще одну 
плиту. І ось вона на хви
лину завмирає в повітрі, 
а потім повільно опус
кається на місце. Цс і є 
символічна «перша цег
лина». її супроводжують, 
як і годиться, оплесками, 
жартами, побажаннями.

— Спасибі, хлопці, — 
дякують будівельникам 
емжеківці.

— А ми вам подарує
мо частушки свої. Про 
нас і про вас, — смію
чись, беруть до рук мік
рофони Олена Ауліна і 
Люба Крута.

Здивовано зупинялись 
перехожі. Що за пісні, 
чому цс музина? Ново
сілля? На фундаменті? А 
дізнавшись, у чому річ, 
посміхаються доброзич
ливо: хай щастить вам!

— Гарно житимуть во
ни — пророкує янась ба
буся. — Бач як танцю
ють: діток в коло, а самі 
довкруг них...

А з урочища, поблизу 
якого відбувалися тор
жества. вже смачно пах
ло кашею. Варився пер
ший спільний обід...

Н. ЗЕЛІНСЬКА.
м. Кіровоград.

КОНКУРС ВІРТУОЗІВ
— Знайомтесь: Давид Грдзелідзе! — 

заступник директора заводу «ГІдро- 
сила» Г. О. Гавура покликав чорняво
го юнака. — Представник братньої 
Грузії, на Кутаїському заводі трантор. 
них деталей працює.

Здається, він не сумнівався, що 
зуміє вибороти першість, що повезе 
додому почесний кубок. Вірили у пе
ремогу і колеги Давида, молоді 
фрезерувальники з Харкова та Ом
ська, Краснодара та Кишинева, Кі
ровограда та Вінниці, інших міст, де 
є підприємства Всесоюзного вироб
ничого об'єднання «Головтрактор- 
гідромаш». Одночасно у боротьбу 
за право називатися кращим за про
фесією включилися й токарі.

— Наш конкурс — Всесоюзний, 
йому передували кілька відбірних 
етапів, — розповідає Г. О. Гавура, 
голова оргкомітету. — Тому й не 
дивно, що сьогоднішні учасники 
змагання — справжні майстри-вір- 
туози.

Завдання у всіх одне — якнай
швидше і з високою точністю виго. 
товити деталь, що дісталася за же
ребом. При підбитті підсумків врахо
вуватимуться кільна енладових якос
ті, братиметься до уваги й знання 
теорії, вміння проводити ремонт та 
налагодження верстата.

І ось включено секундоміри, заки
піла робота. Старається Костя Пап
ський з Кишинева, зосереджено обто
чує втулку наш земляк Сергій Касья- 
ненно. Високий клас демонструє член 
бюро заводсьного комітету комсомо
лу з Вінниці Валерій Туболєв.

Ні, слабких чи навіть посередніх 
майстрів тут і справді немає. Усі — 
справжні аси. Це підтвердили члени 
жюрі, котрі, зваживши всі «за» і 
«проти», оголосили імена переможців. 
Ними стали серед тонарів Гсннадій 
Стрельцов з підмосковного підприєм
ства «Зсрнорадгідроагрегат» та наш 
земляк фрезерувальний Ігор Малати- 
кевич.

Наш кар.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

КРАЩОЇ нагоди для розмиви годі було й шукати: 
секретар парткому колі оспу імені Леніна Новго- 

родківського району Іван Данилович ІВАНИНА та 
головний агроном господарства Микола Іванович 
ЛУПКАН готувалися до комсомольських зборів. Так, 
так, не дивуйтеся — саме комсомольських, звітно- 
виборних.

— Назріла пора серйоз
но поговорити З МОЛОД
ДЮ, — мовив Іван Дани
лович. — А то, чого гріха 
таїти, частенько ще ми 
уникаєм безпосередньо
го, прямого спілкування з 
комсомольцями. Не тому, 
що нічого сказати, що 
боїмося запитань, які по
требують конкретної від
повіді.. Ні, справа тут в ін- в 
шому: в отій горезвісній 
текучці, котра, як мови
ться, «заїдає».

КОР.: Але ж пора зараз 
теж по-жнивному гаряча, 
напружена...

М. І. ЛУПКАН: Більше 
того, можна навіть вико
ристати газетний штамп 
найкращого гатунку: зно
ву, мовляв, на порозі свя
то і знову хлібороби зу
стрічають його в полі.' 
Так (посміхається)? Усе 
це правда, але слід враху
вати ось яку обставину: 
настрій у нас теж напро
чуд святковий. Чому? Бо 
виправдала нива сподіван
ня, врожай видався на 
славу. А для справжньо
го хлібороба — це го
ловне.

І. Д. ІВАНИНА: Колгосп 
зібрав хороший урожай 
ранніх зернових, заклав 
чимало поживних кормів. 
Ось зараз доводимо до 
пуття пізні культури — 
буряки, СОНЯШНИК, зерно
ву кукурудзу.

КОР.: Я був сьогодні в 
полі, бачив, як стараються 
механізатори. До речі, се
ред них немало молоді...

3. Д. ІВАНИНА: Чому 
V____ ------------------------------- =

чанистої відзначається ко
лектив у складі комбайне
ра «Херсонця» Миколи Цу
канова та тракториста Олек
сандра Чернички. Доб
ре працюють і Микола Са- 
морока та Михайло Козь
ма, Олександр Вишнев- 
ський. Ці механізатори не 
лише на ЗО—50 процентів 
перекривають щоденні ви
робітки, але й дбають про 
високу якість збирання. 
Про таких у народі ка
жуть: трудяться з душею.

М. І. ЛУПКАН: Інакше й 
бути не могло. Річ у тім, 
що мають хлопці чудово
го наставника, знатного 
кукурудзовода Олександ
ра Григоровича Лісняка. 
Чверть віку вирощує він 
качанисті, не раз збирав 
рекордні врожаї.

І. Д. ІВАНИНА: Не знаю, 
правда це чи ні, але чув я 
повчальну історію. Ка
жуть, що Олександр Гри
горович кожному новач
кові бажає: «Рости, сину, 
разом з хлібом!». Що

«немало» — більшість. 
Особливо продуктивно 
трудяться комсомольсько- 
молодіжні ланки. Вони 
створені у всіх відділках. 
Скажімо, на збиранні на-

«РОСТИ,

вкладає у ці слова? Не ду
маю, що тільки суто про
фесійне: вчись, мовляв, 
зростай з кожною опера
цією, виконаною на план
тації тієї чи іншої куль
тури. Тут символ, глибоке 
розуміння єдності люди
ни і землі-матінки.

КОР.: Ви порушили важ
ливу проблему. І від на- 
ставнинів, людей мудрих, 
безкорисливих, залежить 
доля сучасного села, сіль
ськогосподарського вироб
ництва. Хто прийде на 

СИНУ, РАЗОМ З ХЛІБОМ!»
Такий наказ дав ветеран-наставник молодому хліборобові. І той 

прислухався до поради досвідченого майстра...
зміну ветеранам, ростити
ме завтра хліб? Це питан
ня питань.

М. І. ЛУПКАН: Не мо
жемо теж похвалитися до
статком кадрів. І трактори 
в нас простоюють, бо ні
кому на них працювати, і 
групи корів доводиться 
роздоювати через відсут
ність доярок. Але є в нас 
і молодь, вона працює. До 
того ж про переважну 
більшість КОМСОМОЛЬЦІВ 
хочеться сказати тільки 
добрі слова.

Повернемося хоча б до 
сьогоднішнього сільсько
господарського комплек
су. На збиранні соняшни
ка добре працюють ме
ханізатори Володимир Ко
вальов, Микола Коваль, 
Дмитро Таран. І врожай, 
що надходить від їхніх 
комбайнів, радує — по 
18—22 центнери з гекта
ра. До 25 жовтня зобов'я
залися відправити на цук
рові заводи сировину 
члени механізованих ла

нок по вирощуванню бу
ряків. І слово їхнє не роз
ходиться з ділом, солодкі 
корені реалізуємо згідно 
графіка. Серед право
флангових змагання — не
мало молодих трудівників. 
Це — Володимир Самар
ський, Олександр Жук, 
Микола Малейчик, Воло
димир Очаренко.

І. Д. ІВАНИНА: Не слід 
забувати й про інші служ
би, що так чи інакше 

сприяють успішній роботі. 
Скажімо, ремонтну служ
бу господарства очолив 
молодий комуніст Анато-' 
лій Поляков. Він укомп
лектував необхідними 
запчастинами та вузлами, 
інструментами пересувну 
«летучку», підібрав ланку 
молодих ремонтників. Те
пер практично всі полам- 
ки усуваються в полі, тех
ніка не простоює.

Злагодженість прояв
ляють ідеологічні акти
вісти господарства. Вони 
спілкуються з трудівника
ми, підтримують їх. Без
посередньо біля агрегатів 
проводяться бесіди, опе
ративно випускаються бю
летені про хід соціаліс
тичного змагання. Інакше 
й не можна. Усі ж розу
міємо, в які дні живемо— 
в дні всебічної перебудо
ви, повсюдної боротьби 
за успішне перетворення 
в життя накреслень XXVII 
з’їзду КПРС.

КОР.: Але ж піднесення 

трудового ентузіазму на
шим людям не бракувало 
й раніше.

І. Д. ІВАНИНА: Не запе
речую. Щоправда, не зав
жди ці високі поняття 
грунтувалися на реальних 
фактах, не завжди обста
вини сприяли повному 
вираженню кращих праг
нень трудівників. Інша 
справа — сьогодні, коли 
свіжий вітер перемін не 
обминув жодної сфери 
нашого життя, коли новий 

підхід до справи став ха
рактерним для всіх галу
зей виробництва, в тому 
числі й сільськогосподар
ського.

КОР.: І завдання комсо
мольської організації тут 
слід розглядати у комплек
сі проблем, що їх вирішує 
колгосп. Чи не так?

І. Д. ІВАНИНА: Звичай
но. Ось хоча б такий при
клад. Ми довго і, на жаль, 
марно намагаємося пере
вести вирощування зер
нової кукурудзи на бри
гадний підряд. Чому мар
но? Бо не вистачає тих же 
кваліфікованих механіза
торів. Цього року теж 
спробували, і теж не до
вели почату справу до ло
гічного завершення. Річ 
у тім, що формально під
рядні ланки організували, 
склали договори, виділи
ли площі. Навіть посіяли 
качанисту успішно, ні на 
йоту не відійшовши від 
попередньої домовленос
ті, Тобто, працювали ті, 
хто мав і надалі відпові-

дати за цю культуру. А 
потім... Потім почалися 
всілякі підміни. Не від 
хорошого життя, міжряд
дя буряків треба оброб
ляти? іреба! А кому? Най- 
досвідченішим механіза
торам. їх бракувало, до
велося знімати з куку
рудзи, де теж роботи в 
цей час вистачало. Все 
переплуталося, довелося 
знову відступити...

Чому розповідаю це? Бо 
вважаю: закріплення мо
лоді у сільськогосподар
ському виробництві — 
першочергове завдання 
комсомольських органі
зацій!

М. і. ЛУПКАН: І не тіль
ки це. Хотілося б бачити 
побільше ініціативи, чути 
пропозицій, що йдуть без
посередньо від молоді. 
Просто сумлінно викону
вати завдання керівників 
сьогодні — мало. Треба 
діяти, творити!

КОР.: Тут, напевно, ба. 
гато залежить від ватажна 
номсомольціе?

І. Д. ІВАНИНА: Ясна річ, 
лідер повинен бути. Нам 
з цим, відверто кажучи, 
не пощастило. Неповний 
рік працював один сек
ретар, тепер ось Лариса 
Ющенко подала заяву на 
звільнення. Не буду ви
правдовуватись, спирати 
все на обставини. Знаю: 
тут і партійна організація 
не допрацювала.

КОР.: Отже, поле діяль
ності широне, буде про 
що говорити на зборах.

І. Д. ІВАНИНА: Авжеж. 
Та ми віримо, що молодь 
нас зрозуміє.

Розмову вів
М. ЧЕРНЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Новгородківський район.

ВЕДМЕЖА ЇДЕ В ПРАГУ
Ведмежа було зовсім ма
леньке і жалібно пищало, 
дивлячись з високої крижи- 
,111, як провалилась в річку 
його мати. Течія підхопила 
її, і ведмедиця вибратися з 
Єнісею не змогла. Крижину 
З малюком понесло прямо 
на скелю, але ведмежа вчас
но помітив житель селища 
Бахта Сергій Грибченко і 
Кинувся у воду. Врятував 
його і забрав додому.

Ведмежа назвали Да- 
шею. Як мисливець Сергій 
розумів, що через кілька 
Місяців ведмежа підросте і 
з іграшки для дітей пере
твориться в небезпечного 
звіра. Випустити в тайгу? 
Але воно ручне, без люд
ської допомоги загине.

Працівники крайового 
управління мнслнвсько-про- 
Мислового господарства за

пропонували подарувати 
Дату радянсько-чехосло
вацькій експедиції «Єні- 
сей-87». У серпні її учасни
ки пливли па плотах низи
нами Єнісею. Про свої вра
ження від мандрівки могу- 
чою сибірською річкою во
ни розкажуть у' книзі про 
Сибір, яку пишуть за замов
ленням празького видав
ництва «Панорама». На 
шляху багато цікавих зу
стрічей і небезпечних поро
гів. Словом, це не прогулян
ка, і тому подарунок сибі
ряків — ведмежа Дашу— 
учасники експедиції, отри
мавши спеціальний дозвїл, 
вирішили відправити в спе
ціальний зоопарк.

На знімку: останній 
обід Даші у рідних краях.

Фото В. МЕДВЕДОВА-. 
Фотохроніка ТАРС.

ЗАЛІЗО ЗІ СТЕПУ
Ми обігнали їх редакційною машиною на окраїні 

Великої Виски. Темночервона конячина легко і рівно 
бігла в запряжці обочиною кам’яної дороги, безбо
ронно підкоряючись їздовому. Віжками правили дів
чата. А на возі — всякий металевий непотріб: діряві 
бочки, порвані ланцюги, пошкоджені борони...

— Куди, дівчата, правите? — запитали ми, зупинив
шись.

Світило щедре, не по-осінньому, сонце, цвіли жов
тогарячо клени й акації, всміхались небозі чистому. 
І той сонячний настрій, певно, дружив і з дівчатами, 
бо вони радо відгукнулись на наше запитання.

— До школи. Металолом заготовляємо.
І розказали десятикласниці Великовисківської се

редньої школи імені Н. К. Крупської Олена Мокряк 
та Тетяна Трофи. жо, що дуже багато металолому 
валяється на полях, в лісосмугах, та й у селі попід ти
нами, іржавіє на ніщо. Ось і вирішила Олена попроси
ти в батька конячину та попідбирати оте залізяччя. 
В школі заготовляють металолом.

— А не боїтесь конячки? Дається вона правити?
—■ Чою боятись? Вона слухняна. Лялькою зветься.
И Олена підсмикнула віжки. Такими й сфотографу

вали ми їх тієї сонячної післяобідньої пори.
В. БОНДАР,

В. ГРИБ (фото).
Маловисківський район.

«ПЕРВЕНЕЦЬ»
За успіхи в соціалістич

ному змаганні з початку 
нинішнього року Толбухін- 
ський окружний комітет 
Компартії НРБ удостоїв ко
мітет комсомолу будівель
но-монтажного комбінату 
«Добруджа» звання «Пер- 
венець» з врученням гра
моти та Черзоного прапо
ра. Секретар цього комі
тету Жечка Георгієза висо
ко оцінила здобутки мон

тажно-інстанційного під
приємства комбінату, в 
якому комсомольсько-мо
лодіжні бригади впрова
дили госпрозрахунок і ви
робничі завдання викону
ють з усіх техніко-еконо- 
мічних показників. Одна з 
цих бригад, очолювана Ге
роєм Соціалістичної Праці 
НРБ Данаїлом Аспровим, 
впровадила прогресивну 
форму оплати праці на 
спорудження 20-кілометро- 
□ ої тролейбусної лінії в 
Толбухіні.

Зважаючи на те, що ви
нахідники та раціоналізато
ри будівельно-монтажного 
комбінату зобов’язалися 
одержати від впровадження 
на споруджуваних об’єктах 
у містах і селах округу у 
1937 році 420 тисяч левів, 
комітет комсомолу зажа
дав від комсомольсько-мо

лодіжних бригад усіх під
розділів посилення своєї 
участі в технічній твоо- 
чості.

ІНТЕРНАЦІО
НАЛЬНЕ 
ЗМАГАННЯ

У кінці минулого року 
договір на інтернаціональне 
соціалістичне змагання 
уклали між собою моло
діжні трудові колективи 
толбу хінського магазину 
електроприладів та універ
сального об'єднання Кіро
вограда. Договором обу
мовлені такі показники — 
виконання плану товаро
обігу, продуктивність праці 
трудівників, культура об
слуговування покупців.

Аналіз виконання договір

них зобов’язань з початку 
цього року показав, що 
обидва молодіжні колективи, 
взаємозбагачуючись передо
вим досвідом, поліпшили 
якісні показники своєї ро. 
боти. Так, наприклад, толбу- 
ХІНСЬННИ МОЛОДІЖНИЙ колек
тив імені Дочо Михайлова 
помітно збільшив проти 
запланованого продажу то
варів з ножного квадратно
го метра торговельної ппо. 
Щі, а кіровоградський мо
лодіжний колектив планові 
завдання виконав з мен
шою кількістю продавців і 
обслуговуючого персоналу, 
одробили новий вагомий 
внесок до Фонду миру.

Підсумки змагання в 1987 
році буде підбито в січні 
1988 року.

Добірку за матеріала
ми Толбухінської ок
ружної газети «Доб- 
руджанска трибуна» 
підготував Н. ДОБРІЙ.
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ПЕ^А світова війна, яка почалася в 
1914 році, принесла велику оозпуху 

народному господарству Росії і України 
Настала продовольча криза. Весь тягар 
незгод ліг на плечі трудящих. Війна 
загострила класові суперечності, ви
кликала зростання робітничого і се
лянського руху, революційні виступи 
$ армії. 8 1915—1916 роках на Україні 
відбувся 331 страйн. Народні маси пе
реконувалися в необхідності повалення 
царизму. Набирав сили міжнародний 
комуністичний рух. в Росії наближалась 
революційна буря. В жовтні 1915 року 
на Південно-Західному фронті був роз
ташованим таоїр німецький військово
полонених. Після повалення самодер
жавства більшовики-агітатори стали 
(Постійно відвідувати полонених, прино. 
СИЛИ революційну Літературу, розпові- 

'■Ш?ля про події в Росії, ленінською прав
ію наповнювали їхні серця. А коли

і
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І

сюди долетіло відлуння жовтневих боїв, 
у таборі захвилювалися. Військовопо
лонені на мітингах говорили про до
помогу російським братам.

Старший унтер-офіцер 5-го кавалерій- 
ського полку австро-угорської армії 
Дежо Папай без вагань стає на захист 
першої з світі держави робітників і 
селян.

У березні 1918 року в місті Єлиса- 
двтграді німецькі окупанти захопили 
0/іаду в свої руки. їх підтримала про
дажна Центральна рада. Контрреволю
ційні елементи підняли голову. В Єли- 
саветграді, як і по всій Україні, загарб
ники намагалися встановити колоніаль
ний «порядок». Проводилися масові 
л^іти, обшуки, реквізиції, грабежі. 
Датував військово-польовий суд. «За 
кожного вбитого німецького солдата 
будуть негайно розстріляні перші, кот
рі попадуться, десять російських сол
дат або жителів», — писали окупанти 
у своїх наказах.

У. травні-червні 1918 року підпільні 
загони громили окупаційні війська в 
селах Павлівка, Веселівка, Володими
рівна, Арсенівка, Каніж та багатьох ін
ших Новомиргородського повіту, які 
на той час були оголошені німцями 
НН становищі посиленої охорони. До
ведені до відчаю жителі цих сіл підні
малися на боротьбу проти окупантів.'

Йосеии 19 і/ року інтернаціональний 
ескадрон під командуванням Дежо Па- 
пая браз активну участь у боротьбі з 
інтервентами та контрреволюцією, він 
остаточно зрозумів суть соціалістичної 

революції в Росії, а в 1918 році пере
йшов на сторону Радянської влади. За 
її наказом допомагав створювати в на
селених пунктах місцеві органи уп- 
рааління.

У нвітні 1919 року в Новомиргороді 
відбувся Мітинг робітників, на якому 
було прийнято резолюцію про вибори 
до робітничих і селянських Рад. У се
лах Мартоноші, Петроострові, Панче- 
йому, Нанежі створювалися перші заго
ни самооборони. До одного з них — у 
Петроострів — був направлений мілі
ціонером з Новомиргорода Дежо Івано
вич Папай.

ВІД ДУНАЮ
Він проявив організаторські 

ності, був призначений старшим 
ціонером. А в травні 1919 року 
Папай став комуністом. Він активно за
хищав селянські маси. Поява на пе
редньому краї загону Д. І. Папая на
водила жах на бандитів.

В 1920 році, переслідуючи банду 
Гризлова, Дежо Іванович із своїм за
гоном увійшов у село Володимирівку 
і вийшов прямо назустріч банді, яка 
не витримала несподіваного удару і 
повернулась до лісу, залишивши на 
полі бою багатьох убитих бандитів.

Боротьба з бандитизмом в повіті 
тривала ще не один рік.

Пізніше Д. І. Папая було переведено 
у 86 кавалерійський полк відомої 15-ї 
навдивізії Гая, а в серпні 1920 року в 
окремий ескадрон Першої Кінної Армії 
політруком. Він продовжував свою 
службу в 117 Єлисаветградському стрі
лецькому батальйоні військ ВЧК ко
мандиром взводу.

...У березні 1922 року Д. І. Папал було 
відкликано з ВЧК в розпорядження по
вітового парткому, де його призначили 
головою волвиконкому в Петроострові. 
Розруха в селах вимагала напруженої 
роботи. Головним завданням було за
сіяти землі, а не вистачало реманенту, 
посівного зерна. Папай роз’яснював се
лянам рішення X з’їзду РКП(б), підні
мав їх на боротьбу з розрухою. Розгул 
куркульських банд завдавав великих 
збитнів: це перешкоджало створенню 
сільськогосподарських комун.

1923 року Дежо Іванович одружився 
З українською дівчиною Софією з се
ла Хмельового. Він був здібним орга-

здіб- 
мілі- 
д. І.

нізатором зміцнення Радянської вла
ди, про це свідчить направлення його 
головою виконкому сільради в Рівне 
Спаське та інші села, де він зміцню
вав Радянську владу.

Згодом у Кіровограді він очолив об. 
ласну контору конярства. Справу цю 
добре знав і любив. Ще з дитячих років 
був з кіньми. Дежо Іванович народився 
в 1886 році в місті Нідрав □ Угорщині, 
працював на пансьних конюшнях, а ко
ли виповнилося 18 років, забрали його 
в австро-угорсьну армію, де він проявив 
хоробрість і військові здібності, за що 
одержав чин старшого унтер-офіцера. 
Через рін, в жовтні 1916 рону, на Пів
денно-Західному фронті потрапив у по
лон до російських військ.

...Підростав син Віль. Вечорами слу
хав розповіді батька про буремні ро
ки, про те, як він зостався на Україні 
і захищав завоювання Радянської вла-

ДО ПЕТРООСТРОВА
ди. Розповіді батька запали йому а 
душу, він мріяв вступити до школи 
міліції. Та плани його не збулися, як 
і в мільйонів юнаків. На світанку 22 
червня 1941 року почалась війна.

Дежо Іванович Папай писав у своїй 
заяві: «•Я пам'ятаю варварські знущан
ня німецьких окупантів в 1918 році над 
українським народом. Фашистські ке
рівники думають поневолити вільний 
радянський народ, а цьому не бувати 
ніколи... Я прошу зарахувати мене і мо
го сина Біля Дежовича Папая добро
вольцями в діючу армію».

Дежо Іванович був направлений в 
Харків старшим політруком у військо

ву частину, а Віль одержав наказ військ
комату на відправку коней за Дніпро, 
Дружина Софія Данилівна з 
руках залишила Кіровоград 
в напрямі до Аджамки. Так 
лась сім’я в різні боки.

Фашистські літаки піддали сильному 
обстрілу мирне населення, що залиша
ло Кіровоград. Дочка Галинка була 
тяжко поранена, і Софія Данилівна 
вирішила повернутись у Хмельове.

Стримуючи шалений наступ гітлерів
ців, наші війська з тяжкими втратами 
залишали міста. І восени 1941 року 
В. Д. Папай вступив добровольцем в 
Червону Армію, в 15 гвардійську орде
на Суворова 1-го Донського танкового

дочкою на 
і виїхала 
і роз’їха-

в бою біля станції 
Сталінградом поліг

життя дочки Папаїв 
переніс 7 операцій

корпусу генерал-лейтенанта Ланова 
ьрав учас'гь у визволенні Білорусії 
Польщі. 14 січня 1945 рону в одному з > 
Тяшмп’пл В' Д' ПаП?Л бУ° ПІДбИТИЙ. 
Гяжко пораненого Біля Дежовича від- і 
правили □ госпіталь. Перебиті ноги, в 
голові осколки. Почалася боротьба лі
карів за його життя...

>_офія Данилівна надавала допомогу 
у глибокому тилу радянським воїнам, , 
лікувала їх. Після визволення Кірово- 
градщини від загарбників С. Д. Папай 
повезла дочку до Харкова на лікуван
ня, де отримала повідомлення про те, ( 
що у вересні 1942 року старший по- ( 
літрук Д. І, Папай 
Морозовськоі під 
смертю героя...

Лікарі врятувати 
не змогли. А Віль 
і переборов смерть, залишив милиці і 
став працювати в органах внутрішніх 
справ. В 1952 році закінчив навчання в 
Кіровоградському машинобудівному 
технікумі і одержав направлення на 
завод у Калугу. В його сім'ї дві дочки.

1978 року мені довелося в Олександрії 
зустрітися з Софією Данилівною, де 
вона проживала останні роки. На згад
ку подарувала фото сина з дочкою. В 
1979 році вона померла.

Комуніст-інтернаціоналісг Д. |. Па
пай прожив героїчне життя, обороняв 
першу в світі соціалістичну країну від 
загарбників. | сьогодні, наближаючись 
до 70-річчя Великого Жовтня, оглядаю
чи минуле нашої Кіровоградщини, ми 
гордимося одним із перших солдатів 
правопорядку, інтернаціоналістом, схи
ляємо голову перед його пам’яттю.

Л. ПАПЧЕНКО, 
працівник управління внутрішніх 
справ Кіровоградського облви
конкому.

Л.

ПОПЕРЕДУ-13 НАЙВЛУЧНІШИХ
Триває футбольний кон-

нашої газети, 
здуємо питання по

даємо вірні відповіді дру
гого туру:

1, Чи можливо під час
гри голкіперу перейти 
і'рати в поле, а одному з 
польових гравців зайняти 
йогр місце в воротах?

ВІДПОВІДЬ: Подібні за
міни кожна команда може

проводити кілька разів 
під час гри. Але про це 
необхідно попередити ар
бітра, зробивши заміну 
воротаря на польового 
гравця лише після зупин
ки гри.

2. Чи має арбітр право 
попередити жовтою карт
кою команду у повному 
складі?

ВІДПОВІДЬ: Не має. Як

що команда у повному 
складі поводить себе не- 
дисципліновано, арбітру 
необхідно звернутися до 
капітана, аби той закликав 
свій колектив до порядку.

3. Гравець невдало ви
конав одинадцятиметро- 
вий штрафний удар, але 
суддя прийняв рішення 
повторити його. Чи пови
нен це робити той же гра
вець, що і в попередньо
му разі?

ВІДПОВІДЬ: Повторний

одинадцятиметровий удар 
команда може доручити 
будь-якому гравцю, який 
бере участь у грі.

Після другого туру од
разу 13 учасників конкур
су здобули максимальну 
кількість очок (шість). Це 
кіровоградці О. Балам, 
8. Черевно, А. Авдєєв, В. Бі
лоус, 3. Мамойленко, 
Н. Чорна; В. Коваленко, 
В. Солодієв, М. Лонженко 
(усі — Новомиргород); 
В, Чистосердов, Р. Карет-

ний (обидва —’Олександ
рія); С. Поливода (Мала 
Виска); Ю. Молодцов (Зна
м'янка). Лише очком по
ступаються лідерам В. Ма- 
ковецький (Олександрія), 
Л. Кубко (Гайворон), 
Ю. Некрасов, В. Колесни
ков, Д. І-іайденко, А. Мі
рошниченко (Кірозоград).

Пропонуємо запитання 
третього туру.

1. До 19/0 року чемпіо
нів світу нагороджували 
куВком «Золота богиня».

Але цей приз мав також 
назву «Кубок Жюля Ріме». 
З якого чемпіонату світу 
«Золота богиня» мала по
двійну назву!

2. З якого року введено 
перерви між футбольни
ми таймами!

3. Яка вага футбольно
го м'яча!

Свої відповіді надси
лайте на поштових листів
ках. Термін — до 16 жовт
ня.

»«Перед вами зовсім не представник агресивної ци- 
Еілізації. Це набагато небезпечніша істота — самка 

бсиіта» — так коментує цей знімок, зроблений за 
допомогою мікроскопа, англійський тижневик «Санді 
тайме мегезін». Це чудовисьно-кровопивця перено. 

ГСить бацили холери, дизентерії, малярії, жовтої лихо
манки, лейшманіозу, тифу і чуми. Журнал пише, що

і нраїни, де трапляється ця погань, повинні вести 
нею непримиренну боротьбу. Інакше людству буде 

досить важко позбутися багатьох страшних захво
рювань. Фотохроніка ТАРС.

Вважається, що вперше 
порох було застосовано 
для військових цілей 1342 
року. Іспанці, відвойовую
чи власну країну від ара
бів, Обложили фортецю 
Алхезірас. Одначе штурм 
не відбувся, так ян із крі
посної стіни якась «ди
явольська сила з гурко. 
том і димом викидала із 
залізної труби важезні яд
ра, проти яких не допома
гали ніякі молитви...». 
Усією Європою поповзли 
чутни, церква публічно 
пронляла «диявольську» 
зброю, але майстри-реміс- 
ники дуже швидко освоїли 
його виробництво. З тих 
пір порох і зброя, порох і 
війна стали поняттями 
нерозлучними.

Нині у США учасники 
робіт по СОІ досліджують 
нові способи стрільби з 
так званих електромагніт
них гармат. Ідея, яка ви
словлювалась давно, але 
на практиці не застосову
валась, полягає в тому, 
щоб замість сили вибуху 
використовувати сильне

«ФАМІЛІЯ» ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ
..Будапештське бюро 

по організації сімейних і 
громадських свят «Фамі
лія» («Сім’я») розміщене у 
самому центрі міста, на 
вулиці Маяковсьного. Во
но відкрилося 1978 року за 
рішенням столичної ради. 
Тут трудиться 54 штатних 
співробітники і ще 50 чо
ловік працюють на дого
вірних умовах. Крім того, 
у бюро чимало активних 
ЇоЗровільних помічників, 

ьогодні 95 процентів усіх 
шлюбів міста проходить 
при участі бюро: воно до
помагає у проведенні сріб
них та золотих ювілеїв, 
складає програми святку
вання 8 Березня, Дня ді
тей. Нового року. Бюро 
бере на себе і чимало орга
нізаційних турбот.

— Наша діяльність перш

Електромагнітні гармати:
що це таке?
магнітне поле, яке здатне 
«виштовхнути» снаряд в 
заданому напрямку і на
дати йому дуже великої 
швидкості. Кінетична енер
гія і, відповідно, -убійна 
сила снаряда прямо про
порційна його масі і квад
рату швидкості. Квадрату! 
Ось чому при значній 
швидкості навіть снаряди 
малих розмірів і ваги бу
дуть мати величезну руй
нівну силу.

Сьогодні американські 
дослідники роблять кіне
тичні установки для бо
йових космічних станцій, 
які, за задумом Пентагону, 
повинні будуть знищувати 
балістичні ракети, які нес
тимуть ядерні боєголовки. 
В армійському доолідно- 
му центрі, який займае-

за все звернена до сім’ї,— 
говорить керівник бюро 
Карой Надь. — Л почали 
ми з того, що провели 
своєрідне опитування, щоб 
дізнатися, чи потрібна лю
дям наша робота. Вияви
лось, просто необхідна, во
ни одноголосно вислови
лися «за».

Бюро може звільнити 
від турбот молодят і їх
ніх батьків —• замовити 
квіти, машину, місця в 
ресторані. Воно пропонує 
100 різних художніх про
грам, приурочених до 
святкових дат. Готове 
придбати подарунки до

пропускають 
колія — 
колія по- 

струму. 
близько

ться цією проблемою, ви
готовлено манет такої гар
мати. Пластиковий снаряд 
з мідною п’яткою з одно
го боку розміщують між 
двох мідних колій дЪожи. 
ною приблизно 4 метри і 
з допомогою спеціальної 
установни електроживлен
ня миттєво 
через систему 
п’ятка — друга 
тужний імпульс 
Снаряд важить
300 грамів. Магнітне поле, 
що виникає, виштовхує 
його зі швидкістю порядку 
5,7 кілометра на секунду. 
(Для порівняння нагадає
мо, що перша космічна 
швидність дорівнює 7,9 кі
лометра на секунду). Кіне
тична енергія такого сна
ряда достатня для легкого 
пробивання броньованого 
листа солідної товщини; 
на експериментальних 
стрільбах це траплялось. 
Макет поки що завеликий

ювілею, зробити пам'ятні 
фотографії, записати при
вітання на плівку. Цього 
року тут зайнялися ство
ренням відеостудій — лю
ди все частіше просять 
зафіксувати святкову по
дію у їхньому житті на 
відеоплівку. У «шкалі по
слуг» — також організація 
весільних подорожей.

— Колектив наш різно
плановий. Є художня гру
па, нуди входять філологи, 
спеціалісти з фольклору, 
музиканти, читці. Нею ке
рує Імре Домонкош — він 
майже два десятиліття 
пропрацював у театрі. Гру
па залучає до виступів і 
студентів театрального ву
зу, кращих учасників ху
дожньої самодіяльності. 
Працюють у бюро спеціа- 
лісти-техніни, знавці зву- 

і важкий, довжина його 
понад 6 метрів, а вага — 
12 тонн. Струм потрібен 
Колосальний — близько 2 
мільйонів ампер.

Плани у творців кіне
тичної зброї обширні. 
Крім протиракетних уста
новок, космічних і назем
них, збираються розроб

ляти зенітні гармати для 
боротьби з літаками, про
титанкові гармати, гауби
ці і "зрештою — стрілкозу 
зброю.

Мимоволі пригадуються 
американські «Стінгери» — 
ракетні установни, з яких 
афганські душмани з пле
ча стріляють по пасажир
ських і транспортних лай. 
норах, несучи смерть де
сяткам мирних громадян, 
жінок і дітей. Хочуть цьо
го 
Дів ни 

чи ні творці нових ви- 
зброї, ало працюють во- 
I на таких от бандитів...

А. АБДУЛОВ, 
кандидат технічних 
наук, лауреат Дер
жавної премії СРСР.

козаписувальної апарату, 
ри — відкрито студію зву
козапису. Група обслуго
вування безпосередньо по
в’язана із замовниками, 
представники бюро пра
цюють в усіх районах міс
та. Організаційна група 
тримає зв'язок майже з 
п’ятдесятьма підприємст
вами, торговими точками 
столиці. Значну увагу ми 
надаємо співробітництву Із 
пресою, радіо і телебачен
ням, які рекламують на
шу діяльність.

— Цікаво, як працюють 
У Радянському Союзі ор
ганізації, подібні «Фамі
лії»? Обмін досвідом чи
мало дав би нашій, як я 
вважаю, важливій полі
тичній роботі.

Галина ГЕРАСИМОВА, 
кор. АПН. .

Будапешт.
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А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 

—До 70-річчя Великого Жов
тня. «В. І. Ленін. Сторінки 
життя». Багатосерійний те
лефільм «Дні, рівні рокам». 
Фільм 1 — «В історії впер
ше». Фільм 2 — «Револю
ційний тримайте крок». 
Фільм 3 — «1918. Весна». 
11.25 — Новини. 16.00 -
Новини. 16.15 — Мамина 
школа. 16.45 — Перебудова. 
Досвід і проблеми. Докумен
тальні фільми. 17.25 — «Чо
го і чому». Передача для ді
тей. 17.55 — Новини. 18.00 
— Виступ лауреата Всеро
сійського конкурсу В. Го- 
товцевої. 18.15 — «Людина 
і занон». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Кіноафіша. 
19.45 — Грає лауреат між
народних конкурсів М. Без- 
верхній. (скрипка). 20,05 — 
До 70-річчя Великого Жовт
ня. «В. І. Ленін. Сторінки 
життя». Багатосерійний те
лефільм «Дні, рівні рокам». 
Фільм 3 — «1918. Весна». 
21.00 — Час. 21.40 - Про
жектор перебудови. 21.50 — 
До національного свята Ні
мецької Демократичної Рес
публіки — Дня прого
лошення республіки. Про
грама телебачення НДР. 22.50
— Сьогодні у світі. 23.05 — 
Музична естрада НДР

— Фільм «Польова гвардія 
Мозжухіна». 21.00 — Час. 
21.40 — ІІ Всесоюзний фес
тиваль народної творчості. 
Заключний концерт колекти
вів художньої самодіяльнос
ті системи професійно-тех
нічної освіти. 0.10 — Нови
ни.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Сонячне коло. 10.50 — Кіно- 
програма «Наш сучасник». 
11.30 — «Ленін, партія, на
род». Концерт радянської 
пісні. 12.00 — Вистава «Про
водимо експеримент». Під 
час перерви — 13.25 — Но
вини. 14.35 — 3 турботою 
про людину. Теленарис. 15.05
— Концерт Державного зас
луженого ансамблю танцю 
УРСР ім. П. Вірського. 16.15
— Зустріч школярів з Геро
єм Соціалістичної Праці ака-

феєрія А. Петрова «Маянов- 
ський починається». 15.00 — 
Спорт і особистість. Брати 
Знаменські. 15.30 — Кіно- 
концерт. 16.30 — «Експеди
ція у XXI століття». «Прише- 
лець з майбутнього». 17.30 
— Мультфільм. 17.50 — Те
лефільм «Наш умілець».
19.15 — Художні скарби му
зеїв Москви. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Докумен
тальний телефільм. 20.25 — 
Реклама. 20.30 — Музичний 
кіоск. 21.00, — Час. 21.40 - 
Фільм «Приходьте завтра»,
23.15 — Новини.

70-річчя Великого Жовтня. 
«На хвилі дружби». Нонцерт. 
13.10 — Новини. 13.25 -
Наука I час. Резерви вузів
ської науки. 16.30 — Нови
ни. 16.40 — Срібний дзвіно- 
чон. 17.00 — Республікансь
ка фізико-математична шко
ла. Функції І графіки. 17.30
— Перші кроки самофінан
сування. Агропром Дніпро
петровської області. Пере
дача 2. 18.00 — Телефільм
«Чи будуть ягоди7» 18.30 — 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (Кірово
град). 18.45 — ТЕЛЕФІЛЬМ. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Чем
піонат СРСР з хокею «Сокіл»
— «Торпедо» (Усть-Кам’яно- 
горськ). 2 і 3 періоди. Під 
час перерви — телепрес- 
тайм. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Час. 21.40 — 
Танцювальний етюд. Телеа- 
фіша. Погода на завтра. 21.50
— Молодіжна студія «Гарт». 
23.20 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

— Новини. 17.30 - Дон.У, 
ментальний телефільм. І»-33
— Мультфільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 —• Проб
леми — пошуки — рішення. 
«Нові форми грошових зао
щаджень населення». 20-““
— Естрадний нонцерт. 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Ігри Для дітей шнільного 
віну». 23.15 — Вечірня ін
формаційно-музична програ
ма.

А УТ

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Кіно знайоме і незнайоме». 
Кіностудія «Грузія-фільм». 
11.30 — ФІльм-концерт «Ві
ночок». 11.40 — Шкільний 
екран. Українсьна літерату
ра. Матеріал для твору на 
тему: «Любіть землю, лю
біть працю на землі». 12.10
— Доброго вам здоров’я. 
Лікування остеохондрозу. 
12.40 — Село і люди. 13.10
— Новини. 13.25 — До 70-
річчя Великого Жовтня. «На 
хвилі дружби». ----
16.30 — Новини.
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
.Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. «Будівельник» (Київ) — 
«Динамо» (Тбілісі). 17.40 — 
«Мир дому твоєму». Співає 
Г. Гарнуша. 18.00 — «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ». (Кіровоград). 18.15 
— ТЕЛЕФІЛЬМ «ЮНІСТЬ В 
СТРОЮ» (Кіровоград). 18.30 
— ВАС ВІТАЄ «ЮНІСТЬ». 
(Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — «Те
атр і час». Московський дра
матичний театр ім. К. Ста- 
ніславсьного. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Час. 
21.40 — «У світі прекрас
ного». Документальний теле
фільм «Чарівний світ Н. Бі- 
локур». Телеафіша, погода 
на завтра. 21.50 — Художній 
фільм «Джерела». 1 серія. 
«Брати». 23.05 — Актуальна 
намера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 

Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Фізика. 10 клас, 
9.05, 14.30 — Французька мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.

Загальна біологія. 10.35. 11.40
— Біологія. 5 клас. 10.55 — 
Російська мова. 11.25 — 
«Місце зустрічі вказати не 
можна». Науково-популярний 
фільм. 12.00 — Телефільм 
«Дім батька твого». 1 і 2 се
рії. 14.25 — Новини. 18,00 — 
Новини. 18.15 — Служу Ра
дянському Союзу! 19.15 — 
«...До шістнадцяти І старші». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародна панорама. 
21.00 - Час. 21.40 - Про
жектер перебудови. 21.50 — 
Фільм «Сад з привидом». 
23.15 — Баскетбол. «Чемпіо
нат СРСР. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» — «Спартак» (Ленін
град). 23.55 — Новини.

А Цт (і програма)
7.00 — «90 хвилин». ___

— Співає М. Якупов. 9.00 — 
Фільм «Польова гвардія Моз-

8.35

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

Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Природознавст
во. 4 клас. 8.55 — «Дороги 
енергії». Науково-популяр
ний фільм. 9.05, 13.25 — Іс
панська мова. 9.55 — «При
ватний сипадок з життя... 
плазми». Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Учням 
СПТУ. Фізика. 10.35, 11.40- 
Етика і психологія сімейно
го життя. 9 нлас. 11.05 —

гімнастнна. 21.00 •— Час, 
21.40 — Прожектор перебу- 
дови. 21.50 — Сторінки твор- 
чості письменника. Юрій 
Герман. 22.55 — Грає брасс- 
квінтет Великого театру 
СРСР. 23.10 — Новини.

Новини. 10.20 — 
гімнастика. 10.30 
час. Московсь

кий драматичний театр ім. 
К. Станіславського. 11.40 — 
Шкільний екран. 7 клас. 
«Історія Київської Русі». 
12.00 — Художній фільм «Ко
ли стають дорослими». 13.05
— Новини. 13.20 -г Моло
діжна студія «Гарт». 14.50
— «Телеміст на будівництві 
стана 550» на Дніпропетров
ському металургійному за
воді ім. Петровсьного. 16.30
— Новини. 16.45 — Срібний 
дзвіночок. 17.05 — «Лікар 
Айболить». Лялькова виста
ва. 18.00 — «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
(Кіровоград). 18.10 — «ЕК
РАН МОЛОДИХ». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Докумен
тальний фільм «Якби він по
вернувся»...' 19.50 — Теле- 
систава «На Молдаванці му- 
зина грала». 20.45 — На 
добраніч, діти!» 21.00 — Час.

10.00 — 
Виробнича 
— Театр і

Концерт. 
16.40 -

Фото в. ГРИБА.

Н а зн і м к а х: учасник змагань, спортсмен із 
Литви С. СКУРДЕЛІС; під час гонок.

минулої неділі на Завадієсьній трасі закінчився чем
піонат СРСР з автокросу на легкових попноприсодних 
автомобілях «баггі» на Кубок країни. У загальноко
мандному заліку турнірну таблицю чемпіонату очо
лили спортсмени РРФСР, на другому місці — збірна 
України, на третьому — Латвії.

Титул чемпіона СРСР виборов член збірної Латвій
ської РСР кандидат у майстри спорту Андріс Кріє- 
віньш, срібну нагороду отримав Петро Дрофичев

(Москва), бронзову його одноклубник Володимир 
Тналенно.

У фінальному заїзді автомобілів «баггі» 12-го нласу 
переміг Юріс Вайводс (Латвія), а с 13-му класі — пер
шим призером став його товариш по команді Нор
берте Козловсніс.

д ЦТ (І програма)
700 — «90 хвилин». 8.35 

— АБВГДейка. 9.05 — Рух 
без небезпеки. 9.35 — Дже
рела. 10.10 — Шукшинсьні 
дні на Алтаї. 11.10 - «Рух», 
Документальний телефільм 
про лауреата Ленінської^-; 
премії професора Г. Ілізарс«.» 
ва. 11.40 — Для всіх І для 
кожного. 12.05 - Хвилини 
поезії. 12.10 - «Співдруж
ність». Тележурнал. 12.40 — 
Жива природа. 13.45 — Но
ватори і консерватори. 14.30 
_ Новини. 14.40 - Костян
тин Ваншеннін. Пошуки се
бе. «Знахідки і втрати». 15.30 
— VII Міжнародний фести
валь телепрограм народної 
творчості «Веселка». «Час 
пряде свою пряжу». (Іспа
нія). -16.00 — Мультфільми. 
16.35 — Концерт майстрів 
мистецтв і творчої молоді 
Азербайджанської РСР у 
Центральному концертному 
залі. 18.25 — Фільм-виставаї 
Московського театру 
В. Маяновського «Диві іТЩіУ 
хто прийшов». 21.00 — Час. 
21,40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Мультфільм, 
для дорослих. 22.00 — Фут
бол. ВідбіркоЕИй матч чем
піонату Європи. Збірна ,НДР. 
- збірна СРСР. Під час пе
рерви — 22.45 - Новини.’
23.45 — Фільм-концерт «Ан
не Весні». -

£ А УТ‘

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45 
— Г. Гендель. Ораторія. 
«Сила музики». 12.30 —' Те
лефільм «Елегія». 13.00 — 
Новини. 13.15 — ДоброгО. 
вам здоров'я. «Швидка» їде 
до села». 13.50 — Докумен
тальний фільм «І знову все 
спочатку». 14.30 — «На шля
хах республіки». Погода (ск- 
спрес-інформація). 14.35 — 
«Здрастуй сонце, здрастуй 
мир». Концертна програма. 
16.00 — «Відвертість». Збе
реження пам’яток історії та 
культури на селі. 17.00 —• 
Суботні зустрічі. Проблема 
великого спорту. 18.30 —' 
Телефільм «Ташкентські за
мальовки». 18.40 ■— «Бутлів1 
здор'овим і мудрим» (екс^- 
прес-інформація). 18.45 —•!
Скарби 
С. та О. 
19.00 - 
19.35 - 
Веселий
— На добраніч, 
— Час. 21.40 - 
природою, 
фільм «Там, де зимують ле
беді». Телеафіша. Погода на 
завтра. 
музика, 
камера.
23.15 — Художній 
«Вийти

музеїв України. 
Ткачови. «Весілля». 
Актуальна намерз. 
«Майстри гумору», 
калейдоскоп. 20.45 

діти! 21.00 
Наодинці з 

Документальний

21.50 — І тільки
22.45 — Актуальна

Вечірній випуск. 
"___  "і фільм

заміж за капітана».

А ЦТ (II програма)

І.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин».

— «Здрастуй, музико!».
— До 70-річчя Великого Жов
тня. «В. І. Ленін. Сторінки 
життя». Прем'єра багатосе
рійного телефільму «Дні, 
рівні ронам». Фільм 3 — 
«1918. Весна». 10.00 — До 
Дня Конституції СРСР. Доку
ментальні фільми. 11.00 •— 
Пісні і танці народів СРСР. 
11.30 — Фільм - дітям. 
• Кожний мисливець бажає 
знати...». 12.45 — Концерт 
Є. Кісіна. 13.25 — «Всі люб
лять цирк». 13.55 — Теле
фільм «Коваль». 14.25 — 
Хвилини поезії. 14.30 — Ні
мецькі народні пісні. 14.55 
— До ювілею Великого Жов
тня. Історії немеркнучі ряд
ки. «Найжаркіший місяць». 
1 і 2 серії. 17.20 - Новини. 
17.25 — До Дня Конституції 
СРСР. Музична програма 
18.40 — Мультфільми. 19.20

знати...»

8.35
9.05

деміном АН СРСР П. Г. Кос- 
тюном. 17.00 — «До 70-річ- 
чя Великого Жовтня». «Мос
ти єднання». 17.45 — Худож
ній фільм для дітей «Наре
чена підземного принца». 
19.00 — Актуальна намерз. 
19.40 — «Автограф». Поет- 
пісняр М. Ткач. 20.40 — 
Афіша. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 - Час. 21.40
— Художній фільм «Джере
ла». 2 серія. «Сини». 22.45
— Актуальна намера. Вечір
ній випуск.

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

Документальні фільми. 9.00
— Грає духовий оркестр 
Пермського музичного учи
лища. 9.30 — Ритмічна гім
настика. 10.00 — Фільм — 
дітям. «Друзів не зраджу
ють». 11.05 — Із скарбниці 
світової музичної культури. 
Я. Сібеліус. Концерт для 
скрипки з оркестром. 11.45
— Кінний спорт. «Пардуби- 
цький стипл-чез». 12.30 —
— «Здрастуй, МоскваІ» За
ключна виставка II Всесо
юзного фестивалю народної 
творчості. 13.15 — Опера-

жухіна». 10.35 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 — 
Фільм-концерт «Пісні старо
го Жирау». 16.50 — «їм кри
ла Батьківщина дала». До
кументальний телефільм 
про Героїв Радянського Со. 
юзу льотчиць В. Гризодубо
ву. П. Осипенно, М. Раскову. 
17.25 — Новини. 17.30 — 
«...До шістнадцяти І старші». 
18.15 — «Питання
Перебудова і демократія. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільми. 19.20 
— Хвилини поезії. 19.25 — 
Фільм «Дон Кіхот». 21.00 — 
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — Музика і 
ми. 23.00 - Сьогодні у сві
ті. 23.15 — Каспій — морс 
дружби.

17.30 -
теорії«

«Поклинання». Тележурнал. 
12.10 — Фільм «Шостий». 
13.55 - Новини. 14.00 - 
Сільська година. 18.00 — 
Новини. 18.15 — «Співдруж
ність».-Тележурнал. 18.45 — 
Для всіх і для кожного. Про
блеми 
чатки. 
піонат 
намо»
Під час перерви — 19.50 ■— 
Вечірня казна. 20.45 — За 
безпеку руху. 20.50 — Грає 
Ю. Розум (фортепіано). 21.00 
— Час. 21.40 — Прожентор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Вітчим». 23.00 — Докумен
тальний фільм. 23.20 — Но
вини.

автолюбителів Кам- 
19.15 — Хокей. Чсм- 
СРСР. ЦСКА - «Ди- 
(Рига). 2 І 3 періоди.

21.40 — Кіноекран ДАІ. Ге- 
леафіша. Погода на вихід
ні. 21.50 — Продовження 
вистави «На Молдаванці му
зика грала». 22.45 — Акту
альна камера, вечірній ви- 
пусн. 23.15 — Відповіді на 
запитання глядачів «Субот
ніх зустрічей».

«Молодой номмунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 02565.

д УТ
10.00 — Новини. 10.15 

Ранковий концерт «Жарті 
ливі мелодії». 10.35 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Українсь
ка література. 11.05 — Му
зичний фільм «Народна ар
тистка УРСР Л. Забіляста». 
11.40 — Шкільний екран. 4 
клас. Історія. «Першодрукар 
Іван Федоров». 12.05 — До

НАША АДРЕСА: 
316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Індекс <51103.

А ЦТ (І програма)
7.00 _ „до хвилин». 8.35 

— Каспій — море дружби. 
9.15 — Фільм «Дон Кіхот». 
10.50 - Новини. 16.00 - Но-' 
вини. 16.15 — Фільм «Був 
справжнім сурмачем». 17.25

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

Документальний фільм. 8.35, 
9.40 — Історія 4 клас. 9.00, 
13-20 — Англійська мова. 
9.30 — «Твоих оград узор 
чугунный». Науково-популяр- 
ний фільм. 10.05 — Учням 
СПТУ. М. Шолохов. «Піднята 
цілина». 10.35, 11.40 —
О. Пушкін. «Пісня про ві
щого Олега». 5 клас. 11.05
— Пісні боротьби й протес
ту. 12.10 — Фільм «Вітчим». 
13.50 — Новини. 13.55 — 
Програма Карельського те
лебачення. 18.00 - Новини. 
18.15 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. 
К. Сен-Санс. Концерт № 2 
для фортепіано з оркест
ром. 18.55 — Реклама. 19.00
- 9-а студія. 20.00 - Вечір- 
ня казка. 20.15 - Ритмічна

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм. 
8.50 — Ритмічна гімнастика. 
9.20 — Світова художня 
культура. О. Толстой. По 
сторінках творів. 10.20 — 
Раннова пошта. 10.50 — Під 
маскою. Про провал одного 
з емісарів підривної клерць 
кальної організації «Кесг^В* 
Коледж» Д. Джеймса. її.зо
— Наш сад. 12.00 — Чеська 
філармонія — молоді. В. На» 
лабіс. Симфонія № 2. 12.50
— Фільм «Офіцери». 14.20 —« 
«Таллінські музичні картин» 
ни». К. Сіни. Вокальний цикл 
на вірші Ф.-Г. Лорки. 14.40
— «Екологічний щоденник».
«Полювання». 15.10 — Ж. Сі- 
менон. «Мегре вагається». 
Телевистава. 1 І 2 серії. 
18.05 — Документальний,
фільм. 18.50 — Мультфільм. 
19.00 — Музика наших су
часників. 20.00 - Вечірня 
казка. 20.15 - Здоров’я. 
Підсумки всенародного обго
ворення проекту ЦК КПРС Ґ 
Ради Міністрів СРСР. 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Тема». 23.25 — Новини.

ФУТБОЛ: «ЧАЙКА» 
(Севастополь) — «ЗІР
КА» - 1:2.

Наступний помер 
«Молодого комунара» 
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