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1. Хай живе 64-а річниця Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції!

2. Слава Великому Жовтню, який відкрив нову епоху 
е історії людства!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево
люційне інтернаціональне вчення!

4. Хай жибє ленінська Комуністична партія Радянсь
кого Союзу!

В єдності з народом — сила партії!
В єдності з партією, в її керівництві — сила народу!
5. Комуністи! Будьте б авангарді всенародної бороть

би за виконання істеричних рішень XXVI з’їзду КПРС!
6. Слава великому радянському народові — будівни

кові комунізму, послідовному борцеві за мир!
7. Громадяни Радянського Союзу! Вчіться жити, пра

цювати і боротися по-ленінському, по-комуністичному!
Рішення XXVI з'їзду КПРС — виконаємо!
8. Трудящі Радянського Союзу! Ознаменуємо оди

надцяту п'ятирічку ударною працею!
Хай ще сильнішою, багатшою і кращою стане наша 

велика Батьківщина!
Все для блага людини, все в ім'я людини!
9. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад!
10. Хай живе славне колгоспне селянство!
11. Хай живе радянська народна інтелігенція!
12. Хай живе непорушний союз робітничого класу, 

колгоспного селянства і народної інтелігенції!
13. Хай живе братерська дружба і непохитна єдність 

усіх націй і народностей Радянського Союзу!
14. Хай живе Конституція СРСР!
Хай живе соціалістична демократія!
15. Хай живуть Ради народних депутатів!
Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну 

участь в управлінні справами держави і суспільства!
16. Хай живуть радянські профспілки — школа ко/лу- 

нізму, впливова сила нашого суспільства!
17. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан

нями, культурою, професійною майстерністю!
Будьте свідомими борцями за комунізм!
18. Хай живе Ленінський комсомол — надійний по

мічник і бойовий резерв Комуністичної партії, передо
вий загін радянської молодії

19. Хай живуть радянські жінки — активні будівники 
комунізму!

Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
20. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і полі

тичну підготовку!
Пильно і надійно охороняйте мирну працю радянсь

кого народу, великі завоювання соціалізму!.
Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
21. Вічна слава героям, які полягли в боротьбі за пе

ремогу Жовтня, честь, свободу і незалежність нашої 
Батьківщини!

22. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте нау
ково-технічний прогрес! Повсюдно впроваджуйте пере
довий досеід!

Зміцнюйте свідому комуністичну дисципліну! Вияв
ляйте творчу ініціативу! ‘

Економіці — інтенсивний розвиток!
23. Трудящі Радянського Союзу! Повніше використо

вуйте можливості розвинутого соціалізму, виробничий 
і науково-технічний потенціал країни!

24. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активнішу 
участь у всенародному русі за економію та бережли
вість у суспільному господарстві!

Економіка повинна бути економною!
25. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор соціа

лістичного змагання!
Вккснасмо і перевиконаємо завдання п’ятирічки!
Працювати ефективно і янісно — наш патріотичний 

обов’язок!
26. Слава чєрЕонслрапорним колективам, гвардійцям 

п’ятирічки, які йдуть в авангарді комуністичного будів
ництва!

27. Трудящі Радянського Союзу! Підвищуйте продук
тивність, ефективність і якість праці на ножному робо
чому місці!

28. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте роз
питок продуктивних сил Уралу, Сибіру і Далекого Схо
ду?

Вище темпи будівництва Байкало-Амурської магістра
лі!

29. Працівники паливної і енергетичної промисло
вості! Батьківщина чекає від вас більше нафти, газу, ву
гілля, електроенергії!

30. Радянські /летйлурги! Удосконалюйте технологію 
виробництва!

Розширюйте вироб- 
для населення!

споживання, сфері

Підвищуйте ефектис-

Підвищуйте якість, розширюйте випуск економічної 
металопродукції!

31. Машинобудівники! Створюйте високопродуктивні, 
економічні і надійні машини, прилади, засоои механіза
ції і автоматизації!

Прискорюйте технічне переозброєння промисловості 
і сільського господарства!

32. Працівники хімічної промисловості! Повніше за
безпечуйте потреби народного господарства і насе
лення в хімічних продуктах і матеріалах!

33. Працівники промисловості! .... «
ництво, поліпшуйте якість товарів

Виробництву товарів народного 
послуг — повсякденну увагу!

34. Будівельники і /лентажники! 
иїсть капітальних вкладень!

Будуйте швидко, добротно, на сучасній технічній ос
нові!

35. Працівники транспорту і зв’язку! Надійно забез
печуйте потреби народного господарства!

Підвищуйте культуру обслуговування радянських лю
дей!

36. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріть
ся за дальше піднесення сільського господарства! Під- 
сищуйте темпи його механізації і хімізації, меліорації 
земель!

Перетворення Нечорнозем’я — всенародна справа!
37. Колгоспники, працівники радгоспів! Підвищуйте 

ефективність сільського господарства!
Нарощуйте виробництво зерна! По-господарському 

використовуйте землю, техніку, добрива!
Майбутньому врожаю — максиму/л уваги і турботи!
38. Трудівники сільського господарства! Зміцнюйте 

кормову базу тваринництЕа!
Збільшуйте виробництво і продаж державі м’яса, мо

лока, ясць, вовни та іншої продукції!
Тваринництво — ударний фронт!
39. Працівники сільського господарства, заготівель

них, транспортних, переробних і торговельних підпри
ємств! Не допускайте втрат сільськогосподарської про
дукції!

Усе, що вироблено, повинно бути використане на 
благо народу!

40. Працівники торгівлі, громадського харчування, по
бутового обслуговування! Підвищуйте якість і культуру 
праці, повніше задовольняй!е попит населення!

41. Громадяни Радянського Союзу! Виявляйте хазяй
ське ставлення до суспільного добра! Примножуйте 
соціалістичну власність!

Раціонально використовуйте багатство країни! 
Бережно ставтеся до рідної природи!
42. Спеціалісти народного господарства! Винахідники 

і раціоналізатори? Удосконалюйте техніку, технологію, 
управління виробництвом!

43. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність дослід
жень!

Хай міцніє союз науки і виробництва!
Слава радянській науці!
44. Працівники держапного апарату! Вдосконалюйте 

стиль роботи! Чуйно ставтеся до потреб і запитів радян
ських людей!

45. Народні контролери! Енергійно боріться за зміц
нення дисципліни, економію та бережливість!

40. працівники ідеологічного фронту! Підвищуйте 
боти!* ВИХОЕНОЇг ’Иформаційної і пропагандистської ро- 

Комуністичну ідейність, активну життєву позицію — 
ножній радянській людині!

47. Діячі літератури і мистецтва, працівники культу
ри. створюйте тпери. Гідні нашої великої Батьківщини! 
и *'-СОНО несІ7Ь прапор ідейності, партійності і народ
ності радянського мистецтва!

ПРаи'вн^І<и народної освіти! Підвищуйте якість 
Чання, політичного, трудового і морального внхозан- 

’<* п'ДРОстаючого покоління!
„ Ра^ІВНИКМ вузів і технікумів! Готуйте ідейно за- 

р оваиих, висококваліфікованих спеціалістів! 
позвивайте науку, зміцнюйте зв’язок з виробництвом!

‘ працівники охорони здоров'я! Виявляйте повсяк- 
виХйг₽ІК<ІПУ-ВаНИЯ про 3А°Р°В’Я радянських людей! Під- 

КІСТк меДичнсго обслуговування! 
фізкультурного ₽руИх'уї ’ спо>”“ени! аище 

52РИСп СЛа°У Рейнського спорту!
Вк/лпииЛ БЄТеРаик війни і праці! Наставники молоді! 
І тоуїшги МОЛОДЄ покоління на революційних, бойових 
го п12оду* ТР5АИ4ІЯХ ,<омУ«істичної партії і радянсько-гл паплпиі ’ иіііичноі парій І   • ’ и • ’ 1 ’ . „народу’ г тичної парт» — вперед, до перемоги комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

53. Школярі, учні, студенти! Наполегливо оволодівай
те знаннями і культурою, трудовими навичками!

Гаряче любіть Радянську Батьківщину! Будьте антме- 
ними борцями за справу Леніна, за комунізм!

54. Хай живе миролюбна ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу!

Хай втілиться в життя Програма миру на 80-і роки, нн- 
сунута XXV! з'їздом КПРС!

55. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям!

Честь і слава комуністам — мужнім борцям за народ
ну справу!

56. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів усьо
го світу!

Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — випро
бувана і могутня зброя міжнародного робітничого 
класу!

57. Хай міцніє нездоланний союз світового соціаліз
му, міжнародного пролетаріату і національно-визволь
ного руху!

58. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хай живе сдність і згуртованість країн соціалістичної 

співдружності, їх непохитна рішимість зміцнювати заво
ювання соціалізму!

59. Братерський привіт героїчному кубинському на
родові, який рішуче протистоїть підступам американсь
кого імперіалізму!

60. Братерський 
родові!

61. "
ві!

62.
який

63.

Братерський

привіт героїчному в'єтнамському на*

привіт мужньому лаоському неродо-

привіт кг-мпучійському народові.Братерський
будує незалежну, вільну, народну Кампучію!
Братерський привіт афгаксько/лу народові, який 

мужньо захищає завоювання квітневої революції! 
* 64. Братерський привіт народові Анголи, який само
віддано відстоює свою незалежність, революційні заво
ювання!

65. Ераіерський привіт народові Ефіопії, який твердо 
сбрав революційний шлях соціалістичних перетворень!

66. Братерський привіт робітничому классві капіталіс
тичних країн!

Слава борцям проти експлуатації і гніту монополій, 
за права трудящих, за мир, демократію!

67. Братерський привіт народам, які визеолилнся бід 
колоніального ярма, борцям за зміцнення національної 
незалежності і соціальний прогрес?

68. Гарячий привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму і расизму, за свободу і незалеж
ність!

69. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму і реакції, за демократич
ний розвиток своїх країн!

70. Братерський поибіт трудящим, усім демократам 
Чілі, які ведуть самовіддану боротьбу проти фашистсь
кої хунти!

71. Братерський привіт знемагаючим у фашистських 
катівнях борцям за свободу, демократію і соціалізм!

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
72. Гарячий привіт арабським народам, які ведуть бо

ротьбу проти ізраїльської агресії і диктату імперіалізму!
Хай міцніє радянсько-арабська дружба!
73. Народи європейських країн! Боріться проти • роз

міщення в Західній Європі нової американської ракет
но-ядерної зброї!

Європі — мир, безпеку і добросусідство!
74. Народи азіатських країн! Боріться проти зговору 

імперіалізму і гегемонізму, за мир і безпеку!
Хай Азія стане континентом довір’я і співробітництва!
75. Гарячий привіт великому індійському народозі! 
Хай розвивається і міцніє дружба та спіеізсб-тництса

між Радянським Союзом і Індією!
76. Народи світу! Давайте рішучу відсіч агресивним 

підступам імперіалізму, мілітаризму і реваншизму!
Приборкаємо гонку озброєнь, поглибимо розрядку, 

усунемо загрозу війни!
77. Прихильники миру! Примножуйте свої зусилля с 

священній боротьбі за найвище право — право на 
життя!

Послідовно виступайте за заборону нейтронної та ін
ших видів зброї массБсго знищення! <-Ні!» — ядерній 
війні!

Світові — мир!
78. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра

дянських Соціалістичних Республік!
79. Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніє-
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РОБІЧНИЧА ЧЕСТЬ Г

ВИХОВАТЕЛЬ
КОЛ ЕКТИВ

Комуністичне ставлення 
до праці починається, по- 
моєму, з колективного енту
зіазму. Давно помічено: у 
тому колективі, де хлопці 
та дівчата міцно здружені, 
де не скаржаться на нудь
гу, і виробничі справи доб
ре йдуть. І навпаки, вироб
ництво страждає, «коли у 
друзях згоди не знайдеш». 
Тому, підходячи до органі
зації комсомольсько-моло
діжних колективів, ми по
ставили перед собою три
єдине заздання: забезпечи
ти високий рівень ідейно- 
політичного, трудового і 
морального виховання в 
кожному з них. Форми ро
боти не дозелося вишуку
вати. Ми вже їх перевірили 

Наставництво, 
робота, 
комсо-

на практиці. 
Пропагандистська 
активна діяльність 
мольського ядра — без них 
не добитися успіху.

Мало створити комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив на папері. Треба, 
щоб він став таким у жит
ті. Тому ми почали з орга
нізації соціалістичного зма
гання. Розробили умови йо
го, визначили стимули ком
сомольцям. А потім були 
ще щирі, товариські розмо
ви з молодими людьми на 
зборах колективу, — адже 
працівники апарату райко
му комсомолу регулярно 
навідуються туди, де пра
цюють КМК. Зпевнені, що 
дони кожан не відчує себе 
часткою колективу, доки він 
на почне вболівати за його 
справи, КМК як такого не 
буде.

А перевірятиметься жит
тєздатність його, 
спайка окремих 
ників трудовими 
оцінюватиметься 
тами роботи.

Зростанню популярності 
такої форми організації ни
зовик трудових ланок 
яє досвід уже діючих 
І слід сказати, що до 
міння необхідності їх 
рення прийшло
хлопців і дівчат. Наведу іа- 
кі цифри: п’ять років тому 
у нашому районі було 7 
постійних і 48 тимчасових 
комсомольсько- молодіжних 
колективів, у 1930 році —17 
постійних і 88 тимчасових, 
у 1981 — 21 постійний, 60 
тимчасових. Особливо по
мітне зростання постійних 
КМК у сільському господар
стві, де дружня підтримка 
1 допомога особливо потріб
ні — на сівбі, на жнивах, на 
збиранні пізніх культур 
Серед 16 сільськогосподар
ських КМК району — трак
торна бригада № 2 колгос
пу імені Кзлініна, 13 механі
зованих ланок по вирощу
ванню цукрових буряків та 
кукурудзи, дві панки моло
дих тваринників.

Ще один аспект роботи

Новоархангелъський район

?)ійїП11-до 
і&іжноїо, 

<3р®етаяш- 
г В&ІЛІі

В. І. Ленін говорив на III з’їзді РКСМ: «Треба, щоб Ко
муністична спілка молоді виховувала всіх з молодих ро
ків у свідомій і дисциплінованій праці».

Зусилля, спрямовані на дальше використання резервів 
виробництва, мобілізацію молодих трудівників на твор
чий пошук стала визначальною у роботі багатьох комсо
мольсько-молодіжних колективів. Як вплйває моральний 
клімат у ланці, бригаді на професійне зростання молодо
го виробничника? Що означає вислів «закріпити новачка 
в колективі?» На ці та інші запитання відповідає і діли
ться досвідом формування міцних і «боєздатних» КМК 
перший секретар Новоархангельського районного комі
тету ЛКСМ України Іван Александров.

(Матеріали обласної повірки, присвячені Новоархан- 
гельській комсомольській організації, читайте на З 
стор.)..

ЦЕХ НЕСТАН-! 
ДАРТНОГО УСТАТ
КУВАННЯ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО БУДО-І 
ВАНОГО ЗАВО
ДУ ТЕПЛОВОЗНИХ 
ДИЗЕЛІВ ВСТУПИВ У 
СТРІЙ НЕДАВНО: 20 
ЛИСТОПАДА МИНЕ 
РІК З ЧАСУ ЙОГО 
ВВЕДЕННЯ В ДІЮ. 
КОЛЕКТИВ ЦЕХУ — 
ПЕРЕВАЖНО МО
ЛОДЬ, І В ТОМУ, 
ЩО ТУТ ЗА ВЕСЬ 
ПЕРІОД РОБОТИ 
ЖОДНОГО РАЗУ НЕ 
БУЛО ЗРИВІВ ВИ
РОБНИЧОГО ПЛАНУ 
— ЗАСЛУГА МО
ЛОДИХ РОБІТНИКІВ.

ПЕРШИН

трудова 
виробнич- 
буднями, 
результа-

спри- 
КМК.
розу- 
стзо-

чимало

КМК: до колективу при
йшов новачок. Як його тут 
зустрінуть^ Чи стане він 
повноцінним членом ланки, 
бригади? Про це подбають 
наставник, самі комсомоль
ці. Рівняння на кращих — 
ось основний закон внут
рішнього життя наших ко
лективів. Кращі — це такі, 
як комсомольці В. Федоров 
та В. Суходольський з кол
госпу «Зоря комунізму» — 
переможці 
змагання 
цьогорічних 
групкомсорг 
бригади комбайнер Володи
мир Гайдуков з колгоспу 
«Ленінський шлях» і комсо
молка Катерина Галан — 
доярка цього ж господарст
ва, та багато інших.

У і930 році районна ком
сомольська організація ви
знана переможцем облас
ного змагання серед моло
ді по заготівлі кормів для 
громадського тзаринництва. 
В цьому досягненні — чи
малий вклад КМК, які не 
раз у вихідні виходили з ко
сами на крутосхили, в по
садки та балки косити тра
ви. Зважте: «дезертирів» не 
було. Це — лише один вияв 
духу колективізму, що єд
нає людей в КМК. А гово
рить він багато про що.

Але ми не забуваємо і 
про те',, що молодий трудів
ник починаєтеся не з день 
свого першого виходу на 
роботу, а задовго до того, 
ще на шкільній лаві.

Щороку близько двох ти
сяч учнів проходить трудо
ве загартування 
ких виробничих 
Вони вчаться 
цукрозі буряки, 
соняшник і пшеницю. Вчать
ся любити працю хлібороба. 
Зустрічаються з передови
ками виробництва, взнають 
багато цікавого. І найголоз-

соціалістичного 
комбайнерів на 

жнивах, як 
тракторної

в учнівсь- 
бригадах. 

вирощувати 
кукурудзу,

ніше — відчувають себе 
причетними до великих 
справ дорослих. За два ос
танні роки близько 300 
хлопців та дівчат вирішили 
після закінчення школи 
працювати в сільському 
господарстві. Це майже тре
тина всіх випускників шкіл 
району.

Щороку до нашого райо
ну прибуває більше тридця
ти молодих спеціалістів. їх 
одразу залучаємо до ком
сомольської роботи. Серед 
тих, хто виріс з комсомолу 
у КМК — ланкові комсо
мольсько-молодіжних меха
нізованих ланок І. Загоруль
ко та Д. Каричковсьчий з 
колгоспу «Зоря комунізму», 
які цього року стали голов
ними агрономами колгоспів 
імені Кірова та «Україна». 
Очолюють агрономічні слу
жби господарств «Червонз 
комуна», «Шлях до " кому
нізму», імені Шевченка ви
хованці районної 
мольської 
В. Сиволап, 
К. Василенко.

Чимало цікавих справ на 
рахунку комсомольців ра
йону. Це і механізаторський 
всеобуч «Живеш на селі — 
знай техніку!», і рух під де
візами «Сфері обслугову
вання — комсомольську 
турботу» та «Кожному на
селеному пунктові — зраз
ковий ' громадський поря
док». І яка б цікава справа 
чи ініціатива не народилася 
в організації, біля її вито
ків, як правило, стоїте тру
довий колектив. А вже по 
ньому рівняє крок кожен 
комсомолець, кожен моло
дий виробничник. Не хочеш 
бути серед тих, хто плететь
ся з хвості — підтягнися!

І. АЛЕКСАНДРОВ, 
перший секретар Ново- 
архангельського райко
му комсомолу.

комсо- 
організації 

Д. Донченко,

ПК
звитяги

Від конференції до конференції
ОСІНЬ 1979 РОКУ. 111 

кипускїінків середніх шкіл 
влилося до районної комсо
мольської 
Більшість
свою трудову с:
сільськогосподарському
робннцтві.

організації.
з них почали 

біографію в 
г ви-

КВІТЕНЬ 1930 РОКУ. 
Ударним трудом зустрічала 
комсоїнолія району 110-у 
річницю від дня народжен
ня вождя світового пролета
ріату В. І. Леніна. Більше 
150 юнаків та дівчат завер
шили до цієї дати свої осо
бисті п'ятирічні завдання.

ЛИСТОПАД 1980 РОКУ.
Підбито підсумки змагання 
ІОІІИК 1. ' * . “
Держав» продано 18520 кро
лів.

ГРУДЕНЬ 1980 РОКУ. 
Переможцем соціалістично
го змагання буряководів ра
йону названо молодого ко
муніста Володимира Гайду
кова, грулкомсорга трактор
ної бригади колгоспу «Ле
нінський шлях», який ком
байном РКС-6 зібрав цук
рові буряки з площі 165 гек
тарів.

СІЧЕНЬ—ЛЮТИЙ 1981 
РОКУ. За успіхи у виконан
ні завдань одинадцятої п’я
тирічки 13 юнаків та дівчат 
відзначені урядовими наго
родами. Тракторист колгос
пу «Дружба» Володимир 
Семко сфотографований бі
ля легендарного крейсера 
«Аврора», шофер колгоспу 

і Борис Тка- 
, — біли Прапора Гїе-
Ьемогн.

КВІТЕНЬ 1951 РОКУ. 3 
великим успіхом пройшов у 
районі організований райко
мом комсомолу тиждень 
нрофтехосвітн. Шістдесяти 
трьом випускникам шкіл, 
вручено комсомольські пу
тівки до професійно-техніч
них училищ, з них сорока 
трьом — До Голованівсько- 
го СГІТУ № 8.

кролівників району. ’ імені Енгельса 
І продано 18520 кро- уеико — біля

ЧЕРВЕНЬ 1981 РОКУ. 
Доярка колгоспу- «Ленінсь
кий шлях» Катерина Галан 
наткана переможцем облас
ного змагання тваринників 
за період зимово-стійлової о 
у гримання худоби. Вона на
доїла за Цей 
жовтня 1980 по 
1981 року
мів молока при 
1934 кілограми.

час — з 
травень 

3713 кілогра- 
завданнї

В цеху п’ять КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ бригад. 
Створені вопи теж недав
но, однак це міцні згурто
вані колективи. Кожен із 
24 комсомольців має спе
ціальність токаря чи слю
саря, фрезерувальника чи 
шліфувальника, або ін
струментальника. Крім 
цього, вони мають і буді
вельні професії. Адже їм 
доводилось працювати на 
будівництві свого цеху, 
обладнувати побутові при
міщення, 
верстати, 
старався, кожному хотіло
ся шви ине сгатп до робо
ти.

Перше замовлення було 
солідним: за два місяці ви
готовити майже півтисячі 
кюбелів, грейферних за
хватів. Іноді не вистачало 
металу, оснащення, інстру
ментів. Та із завданням 
справились завчасно. Все 
те завдяки професійній 
майстерності, творчому ви
рішенню виробничих проб
лем. У бригадах є робітни
ки, які мають спеціальну 
технічну освіту, наприк
лад, Сергій Бульбаха, Міі- 
ко.іа $1рнш. Інші навчають
ся. Вік науково-технічного 
прогресу вимагає знань і 
виробничники не шкоду- 
юіь часу на підвищення 
свого технічного рівня.

За ініціативою заводсь
кого комсомольського бю
ро більше 40 молодих ро
бітників трудилися на бу
дівництві побутового ком
бінату. А па комсомольсь
ких суботннках хлопці ви
конали широкий фронт 
робіт: комсомолець Андрій 
иеміїа відзначився на ма- 
^рн?АшІу,\атур,и,х робо- 

> Юрт Завіпа облаДну- 
ва» вентиляцію. Сергій Ро- 
Діонов якісно виконував 
тоо>ППа’,ЬІ,І Р°б(>т». Вік
тор Поновнчонко був >а
електрика. ■ -
оогЬії?”? комсомомська 
ніеї Цеху "і ібн та 
" X соціалістичного 

таТ НІ‘Я 33 Третій кваР- 
тал. Перше місце носі та 
5:д7,ьсько

, Л . слюсарів-скл і- 
Дальпнків Валерія Хорен- 
ХІКа’ Друге — бригада 
чени' п 7"'аі1,<П8а- їм ВРУ- 
мітетг р.ЧЄСІ" гРамоти ко-

5 КаМ('омоЛу заводу.
М' МАРИСКЕВИЧ, 

заступник с^коегагА ■<о«со„о„ьсьСДїР'Г0аг’ 

н’зацїї цеху.

встановлюзати 
Кожен із них

ГВАРДІЙЦІ ЖНИВ
НА СТАДІОНІ

Депутат Верховної Ради 
УРСР номбайнер колгоспу 
«Україна» Долинського ра
йону М. О. Панкратов: 
«Нам ніколи по нілька го
дин щодня тренуватись на 
спортивних базах. Але фі
зична культура для нас 
значить багато. Тож біль
шу частину свого вільного 
часу віддаємо спорту. Бо 
це — кращий відпочинок. 
це — для бадьорості».

То були не зовсім зви
чайні спортивні поєдинки. 
Бо учасники змагань — 
люди, . якияі по-доброму 
заздрять навіть імениті 
спортсмени. Вони шикува
лись на площі імені С. М. 
Кірова. В кожного на гру. 
дях червона стрічка з на
писом: «Учасник трудової 
і спортивної аахти «Жни- 
ва-81».

Команду Долинського 
району очолює депутат 
Верховної Ради УРСР ном- 
байнер колгоспу «Україна» 
М. О. Ланнратов. Йому бу
ло доручено зачитати ра
порт сільських фізкуль
турників області про їхні 
досягнення на жнивній ни-

’ ПМАРШІ

має що сказати - працю 
вала з городній бригааі’ 
вирощувала і збирала цуН’ 
розі буряки на доогектап 
ній ділянці. 1

— Отак вона завжди, — 
адресує їй слова похвапи 
завідуюча оргвідділом ой- 
л.-існої ради ДСТ «Котг&с» 
Катерина Василівна Коліс- 
ник. — Світанки зустрічає 
я полі разом з тими, хто 
тренується В спортивних 
секціях, у групах ГПО, 
«Здоров'я». А у вихідні' 
після роботи тренує їх і 
сама тренується. Тож девіз 
«Спорт і труд поруч ідуть» 
— їхній, друзіа Марії ціеЯ. 
ченно.

А голова облради «Коло
са» О. О. Кучерявий вітав 
заступника голови колгос
пу імені Шевченка по ро
боті з молоддю Олександ
ра Барського з Ульяновсь
кого району. Він один з 
кращих багатоборціз віко
вої групи 4-го стулена, ін
структор по спорту. А під 
час жнив керував зби
ральним загоном у своєму 
господарстві.

ві і на спортивних аренах. 
Учасників змагань приві
тав заступник начальника 
обласного управління сіль
ського господарства М. І. 
Жердій.

Прилиться над площею 
прапори ДСТ «Колос». Дзве
нить мідь оркестрів. Дівча
та в українських вишиван
ках підносять кращим ба. 
гатоборцям ГПО пшеничні 
корозаі, червоні гвоздики. 
Трудівники полів поклада-’ 
ють квіти до пам’ятників 
3. I. Леніну, С. М. Кірову, 
на гранітні плити меморіа
лу героям-червонозорів- 
цям.

І ось вони вже на ста
діоні «Зірка». На старті 
молоді номбайнери Анато
лій Колотигін (колгосп 
«Дніпро» Світловодсьного 
району) та Минола Ваку
ленко (колгосп «Дружба» 
Олександрійського району), 
кожен з них на нинішніх 
жнивах зібрав хліб на пло
щі понад 300 гектарів. | 
на бігових доріжках вони 
лідирують.

Високі і сталі результа
ти в значківців ГПО До- 
линсьного району. Ось за
відуюча дитячим садком 
колгоспу «Шлях до йому, 
нізму» Людмила Корнєва, 
котра теж працювала вліт
ку на току. Чемпіонка об
ласної ради ДСТ «Колос* з 
багатоборства ГПО, вона 
зуміла згуртувати дружну 
команду спортсменів, яка 
після роботи в полі постій
но тренувалась на стадіо 
ні. Корнєва не має собі 
різних у своїй віковій гру
пі майже в усіх сентора^. 
іількн в стріяецьному тирі 
її перемагає доярна колгос
пу імені Шевченка Улья
новського району Катери
на Грабчан.

Високі результати а ба- 
атооорціа Кіровогрздсько- 
о району. А інструктор 

по спорту колгоспу імені 
РУНзе Марія Шевченко у 

«воїн віковій групі набра
ла найбільше очок. Та й 
н»°^Саої 3До6Утки в праці 
на колгоспній ниві вона

Організатори змагань не 
підбивали підсумків ко
мандної першості. Відзна
чили переможців в особис
тому заліку, вручивши їм 
грамоти, сувеніри, медалі, 
стрічки з написами «Чем
піон трудової і спортив
ної вахти «Жнива-81»г А на 
стрічках комбайнерів
М. Ланкратова, І. Хижняка, 
А. Колотигіна, М. Ванулеч- 
на золотились слова «По 
чесний гість трудової і 
спортивної вахти «Жн-іва- 
81». Бо вони були гостями 
спортивного свята і учас
никами спортивних поєдин
ків.

Підсумки змагань підби
вались уніє ввечері з ак
товому залі кооперативного 
технікуму. Тут же самоді 
яльні митці' з будинку 
культури обласної дослід
ної сільськогосподарської 
станції дарували гвардій
цям жнив і гвардійцям 
ГПО пісні.

Так, головне завдання 
фізкультурного руху, всі
єї системи фізичного ви
ховання — всіляко сприя
ти зміцненню здоров’я РА
ДЯНСЬКИХ людей, підвищен
ню їх працездатності і 
продуктивності праці, го
товності до захисту Бать
ківщини, завоювань соціа
лізму, формуванню висо
ких моральних якостей. 
Саме про це йдеться в не
давно прийнятій постанові 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної 
культури і спорту». У 
русло спрямовують СВО’С 
діяльність і провідні акти
вісти, іцо працюють в ко
лективах «Колоса». І свя
то. що відбулося минул»1 
суботи в Кіровограді, те’! 
закликало до масовості, до 
зростання рядів людей, 
котрі заняття фізкульту
рою і спортом вважліот» 
своєю життєвою потребо^.

На знімку: М.
ПАНКРАТОВ зачитує ра
порт сільських фізкультур
ників області.

М. ВІНЦЕВИЙ. 
Фото Ю. ЛІВАШННК08А.
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МВОАРХАЖЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ВИХОВАТЕЛЬ
КОЛЕКТ ив Сьогодні на обласній повірці— 

Новоархангельська районна

Довідка. з Новоархан- 
гельській районній ком

сомольській організації _
3350 спілчан. З них у кол
госпах працює 1319, в тому 
числі 955 механізаторів, 53 
доярок і 153 молодих спеціа
лісти сільського господар
ства; а промисловості, будів
ництві, на транспорті й у 
зв’язку — 253; в загально
освітніх школах навчається 
1483 комсомольці.

ЦІ ДАНІ —_ про кількісний склад районної комсо
мольської організації. Якщо ж говорити про якість 

її роботи, то слід почати з розповіді про іих, хто йде 
попереду в боротьбі за високі врожаї, надої. В районі 
— 95 молодих ударників комуністичної праці; 1645 
чоловік бореться за це звання. Серед них чимало ком
сомольців.

Не можна змовчати і про неспокійних людей, яким 
до осього є Діло про комсоргів. В районі чимало 
їх — справжніх ентузіастів своєї справи, завзятих, 
ініціативних. Людей, які очолили первинні комсо
мольські організації за покликом серця. 1 тому що 
їм довірили це товариші.

проростали добрими діла
ми.

— Певен, що мені було б 
набагато важче працювати, 
— каже М. Коркішко, —• 
поли б мої хлопці менше 
цікавились виробництвом, 
менше задумувались над 
його проблемами. У нас та
кі трапляються рідко. До 
того ж ми їх одразу пере- 
оихозуємо. Усі разом...

Роль пропагандиста в ко
лективі. Згодьтеся, вона мо
же бути різною. І тільки го
ді значною, коли він стана 
часточкою цього колективу, 
причому не розчиниться в 
ньому, а вестиме говарищіа 
за собою спонукатиме їк 
до творчості.

Комсорги, 
яких ми 

вибираємо

Ранки
комсорга
Знайомтесь: секретар ком

сомольської організації кол
госпу імені Карпа Маркса 
Михайло Мороз.

Коли він уперше відчув 
ОТОЙ потяг: додому, додо
му’... Певно, тоді, коли вже 
було сходжено немало до
ріг. Закінчив культосвітнє 
училище, відслужив у армії. 
І приїхав до Новоархангель
ська, влаштувався у район
ний Будинок культури. Була 
робота, яка подобалась, 
був хороший колектив. 
Але в глибині душі відчував 
чогось не вистачає.

Мати... Зона все сзоє жит
тя працювала на землі.

— Ось і зипурхнув ти, си
ну, з рідного гніздечка... — 
ці слова, сказані нею ко
лись у хвилину прощання, 
раз по раз пригадувалися і 
тривожили. Тоді сідав у ав
тобус і їхав у Нерубайку 
до матері. Вона завжди там 
чекала...

— Як я познайомився з 
Михайлом Морозом? — 
другий секретар Новоархан- 
гельського райкому ЛКСМУ 
С. Петренко на мить заду
мується. — Та мені здаєть- 

г ся, що я з ним був завжди 
знайомий. Такий він хло
пець — дуже товариський, 
жвавий, тактовний і, що мені 
особливо подобається, ве
селий. До такого молодь 
обов’язково потягнеться...

Годі, коли зони 
милися, Михайло 
певний досвід 
Ської роботи.
Членом комітету комсомолу 
військової частини. І не
вдовзі по тому, як пере
їхав жити до Нер/байки, 
■сїаз секретарем комсо
мольської організації місце
вого колгоспу імені Карла 
Маркса. Було це у 1980 ро
ці-

Рік 1981-й. Переддень по
чатку жнив. Засідання прав
ління колгоспу., ~ 
готовність до 
бів начальник 
транспортного 
кайло Мороз.

Ч жнива...
І була перемога а соціа

лістичному змаганні зби
рально-транспортних заго
нів колгоспу. Вони тоді всі 
щиро раділи нагороді — й 
Іван Білінський, який намо
лотив зерна 
господарстві, 
шофер Петро
Олег Хащеватський, який 
цього літа разом з батьком 
вперш» працював на ком
байні...

—Чи не найголовнішим 
здобутком на минулих жни
вах, — каже М. Мороз, — 
я вважаю оте звідане нами 
почуття дружби, перевіре
ної в роботі.

ЦИФРИ і ФАКТИ. В жни
вах 1981 тюку взяло участь 

.. 52 комсомольсько-молодіж-
” сИЧ * сімейних екіпажі, 

650 молодих колгоспників і 
робітників, 395 учнів серед
ній шкіл району.

Село і молодь

Чекає
поле...
Пригадується, як Взсило 

Задорожко повернувся з 
армії. Коли йшов вулицями 
села, питали його односель
ці:

— Ну, що Засилю, мах
неш, мабуть, до міста?

— Не махну, — відказу
вав спокійно Засиль. — Гіі-

ду до гаража. Колектив там 
хороший.

Хороший колектив... Яким 
він повинен бути? 8 даному 
разі мова про такий, де зав
жди тобі допоможуть, під
тримають, але де з тебе й 
спитають твої товариші — 
шофери.

У колгоспі «Зоря кому
нізму» таких колективів чи
мало. П’ять із них — ком
сомольсько-молодіжні. Ли
ше цього літа до них влило
ся 9 комсомольців, які щой
но повернулися з військової 
служби.

Молодь цього господао-

ства охоче обирає місцем 
свого постійного проживан
ня рідне село.і. Чому?

З ДОСВІДУ. Колгосп «Зоря 
комунізму» -- господарство, 
відома своїми досягненнями. 
І до вирішення проблеми 
кадрів, як і до всього, під
хід тут комплексний. Скла
дено і затверджено на спіль
ному засіданні празління, 
парткому та комітету комсо
молу колгоспу комплексний 
план та заходи організатор
ської, масово-політичної, ви
ховної роботи по закріплен
ню на селі молоді. Згідно з 
ними і розгортається робота. 
Все починається зі школи. З 
навчання хліборобських про
фесій, із зустрічей з передо
виками виробництва. Кол
госп забезпечив неоЗхідии-

познзйо- 
аже мав 

КОМСЭМОЛь- 
3 арміі був

Звітує Про 
косовиці хлі- 

збирально- 
загону Ми- 
Завтра ’ —

найбільше в 
і передовий 
Нікітенко, і

ЯКЕ МІСЦЕ ЗАЙМАЄ У ВАШОМУ 
ЖИТТІ ВАШ КОЛЕКТИВ?

З таким запитанням наш кореспондент 
звернувся до кращих молодих вироб
ничників району, передовиків соціаліс
тичного змагання.

5$: а»: Цс

Юрій Мазура, шофер райсільгосптехні- 
кн, комсомолець, передовик виробництва:

— Моя бригада— ци хлопці завзяті, 
беручій до роботи, справжні товариші. 
У нас інакше і не мо::;на. Робота така. 
ЗІЛ-ІЗО з причепом — це. згодьтеся, си
га. А в дорозі по всякому буває. І як 
важливо знати, що и скрутній ситуації 
тобі допоможе товариш. Прийде сам. не 
треба його довго кликати.

І По для мене значить мін колектив? 
Багато значі ть. Подобається мені Його 
особливий шоферський колективізм. По
добається мені, що всі тут на рівних А 
в змаганні один одному «спуску не да
ють». І я звичайно, теж стараюсь від ін
ших не відставати.

Працюємо ми зараз ни вивезенні цук
рових буряків у колгоспі «Зоря кому
нізму». Ми — цс бригадир Іван Андрі
йович Скороход, шофери комуніст Петро 
Іванович Гайдамака, комсомолець Василь 
Екало та інші — всьо-'о 12 чоловік. Непо
гано працюємо — денні завдання шачИ > 
перевиконуємо. Бо інакше не вміємо.

Тетяна Іщенко, комсо

Юрій Булане, машиніст аміачно-холо- 
г-ильних установок, ударник комуністич
ної праці, заступник секретаря комсо
мольської організації сирзаводу:

— Коли я прийшов кілька років тому 
на завод, то думав, що це тимчасово. 
Але помилився. І не жалкую. Подобаєть
ся мені тут.

Працював я спочатку теслею. Без від
риву від виробництва освоїв ще одну 
спеціальність — машиніста холодильних 
■••станово!:. Допомога.™ мені в цьому всі, 
але мабуть найбільше — головний іиже- 
нео Петро Бондаренко та досвідчений ма
шиніст. комуніст Іван Олійник. Саме на 
таких щедрих душею людей багатші 
наш колектив.

Хоч він у нас і невеликий, та ми вирі- 
іяили — це не причина, щоб жити нуд 
но Зібралися комсомольці — їх V нас 
пвадцять. Обговорили наші справи. Ко
жен одержав тоді доручення. А перша 
спільна справа - вечір відпочинку. По- 
фрі — святковий «вогник». Зарвэ готує- 
мо ще один — до Дня народження ком
сомолу.

Взагалі, громадська робота, це цікаво, 
це для мене. Я тут. збираючи матеріал 
пчя вечорів знайомився ближче з наши
ми передовиками, ветеранами. глибше 
він кав у секрети виробництва, дізнався 
чимало цікавого про завод. І одного дня 
відчув, що він став мені дорогим.

Бути патріотом свого заводу, свого ко
лективу — це. по-моєму. дбати про його 
добру славу. Вважати себе його повпре
дом. ї робити все від тебе залежне, щоб 
представляти його достойно.

молка, вихователька дитя
чого садка колгоспу «Чер
вона комуна»:

— У нашому «Малятку» 
колектив вихователів зов
сім невеликий. Живемо 
дружно. Виховуємо малю
ків усього села. Може, то
му я вважаю, що мій ко
лектив — це не тільки ті. 
хто працює в дитездку. а 
й трудівники полів і ферм 
господарства, псі односель
чани.
- Приїхала я до Колелку- 
ватого дна роки тому піс
ля закінчення Уманського 
педучилища разом з под
ругою. Подруга висе по
їхала звідси, а я от лиши
лася. Полюбила цей бага
тий родючий край. І його 
людей, які живуть тут, — 
працьовитих, добрих, щи
рих. І дітей їхніх хочу ви
ховати такими ж...

ми вузлами і механізмами 
навчальні майстерні, виді
лив трактори для практич
ної їзди, єикзлярі укладг,- 
к>ть договори на соціаліс
тичне змагання з трудовими 
колективами. На цій основі 
Ще більше МІЦНІЮТЬ зв’язки 
колгоспу і школи.

І коли молода людина 
приходить на виробництво, 
її тут радо зустрічають. Ви 
ще не досить освоїли свою 
професію, щоб працювати 
нарівні з усіма? З огляду на 
це вам доплачується 25 
процентів заробленого. 
Доки юнак служить в армії, 
на його ім’я у банк колгосп 
вкладає щомісяця і5 карбо
ванців. Повернувся хлопець 
до рідного села —мвє «під
йомні»» для влаштування 
особистого життя.

Турбота про трудівників. 
Про неї свідчать усі пункти 
цього плану. Адже люди — 
головне багатство нашою 
суспільства Для них — чу
дові майстерні, першоклас
на техніка, засоби механіза
ції, Будинки культури.

Досзід господарства доб
ре відомий у районі. На йо
го поширення спрямована і 
робота комітету комсомолу. 
Коли цього року організу
вали кілька КМК у тварин
ництві та рослинництві, зно
ву звернулися з «Зорю ко
мунізму»: «Допоможіть!». І 
спеціалісти охоче відгукну
лися. Побували в колгоспах 
імені Кірова, імені Калініна, 
запросили сусідів і до себе 
— показати практично, ж 
організовано роботу.

ЦИФРИ І ФАКТИ. В 1930 
році комсомольсько-моло
діжна механізована ланка 
оурякозодів Василя Ско
ромного з колгоспу «Зоря 
комунізму» виростила й зі
брала по 499 центнерів цук
рових буряків на кожному з 
218 гектарів площі посіву. 
По 78 центнерів зерна куку
рудзи з гектара зібрав НМК 
нукурудзоаодіа Дмитра Ка- 
ричновського з цього ж гос
подарства.

Твої
наставники

Слово—
діло
«Молоді про партію»» — 

так називається курс, який 
другий рік веде комсомоль
ський пропагандист Михай
ло Коркішко. Його пропа
гандистський стаж — 6 ро
ків. Весь цей час зін поряд 
з людьми. З тими, чиє жит
тя стало його життям.

Це не перебільшення. Ад
же взяв собі Михайло за 
правило тісно пов язувати 
теоретичний матеріал з 
конкретними справами ком
сомольців міжгосподарсь
кої будівельної організації. 
Переконаний, що лише в 
цьому випадку його робота 
стане відчутною, а слова на
будуть особливої ваги.

Пригадується цьогорічне 
весняне підсумкове заняття. 
Тоді Сашко Єфременко по
дав цікаву пропозицію що
до економії сировини на 
будівництві доріг. Вігі при
знався, що на неї його на
штовхнуло одне з останніх 
занять, коли між хлопцями 
розгорілася суперечка з 
цього приводу. Таке бува
ло не раз, коли слоза набу
вали конкретної ваги, коли

Практика

Повірити
в себе
ЦИФНИ і фАпТИ. Райком 

комсомолу приділяє постій
ну увагу роботі молоді о 
сфері обслуговування. Нині 
в торгівлі, комунальному 
господарстві та сфері побу
ту працює 390 хлопців та 
дівчаг. Заспівувачем усік 
ударних справ став право
фланговим змагання — ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив кондитерського цеху 
райхарчокомбінату, де ком
соргом Тетяна Грищенко.

Цех — високий, просто
рий. Пообіч — труби по
тужної вентиляції. А пе п-=—• 
хіба що назвою своєю на
гадують знамениту російсь
ку піч, де, як співається в 
пісні, чи то бабка, чи то дід 
випікали смачні солодкі
пряники.

— Цех у нас новий, — ка
же комсомолка Катерина 
Наконечна. — Потужніший 
від старого. Тож і колектив 
наш зріс. Працюємо в гри 
зміни...

їм нелегко довелося, ко
ли трохи більше місяця то
му пускали новий цех. Хоча 
й не хотіли дівчата у тому 
зізнаватися — робота, мов- 
ляз, завжди робота, все ж 
буз момент, коли на лади-
лося.

— Але ми знали, — каже 
комсорг Т. Грищенко, — щз 
впораємося. Бо у нас такий
колектив...

З ІСТОРІЇ НМК. Організо
вано 
цеху 
січні 
перших місяців 
цюзав, як добре 
іііении механізм.

КМК кондитерського 
райхарчокомбінату в 
1980 року. І вміє з 

він запра- 
відлагод- 

За успіхи
в роботі дівчат нагороджено 
Почесним вимпелом Цент- 
роспілки і ЦК профспілки 
працівників споживчої коо
перації, грамотами. Пл ін З 
місяців нинішнього року дів
чата виконали ще 10 серпня. 
За 9 місяців виробили 152 
тонни продунції — це Г16.9
процента завдання.

«Такий у нас колектив»,—■ 
сказала Пеня. У його складі.

•— чотири ударники кому
ністичної праці. Восьмеро 
дівчат бореться за це зван
ня-

Колектив складається з 
людей. А стосунки між ни
ми визначають моральний 
клімат колективу. Даа роки 
тому прийшла сюди одразу 
після закінчення Кірово
градського кооперативного 
училища Ганна Вайпан.

— Завжди з хвилюванням 
і вдячністю згадую, як зу
стріли мене дівчата, — ка
же вона. — Підбадьорили, 
допомогли повірити в себе.

Тепер Г. Вайпан — ударл 
ник комуністичної праці. А 
той випадок залишився в 
пам’яті як приклад людси- 
кої доброти і душевності. 
І вже вона сама підходить 
до Лариси Голоднюк і Тамі
ли Куліш, які щойно влили
ся в колектив. Каже їм: 
«Дівчата, я хочу вам допо-
могти».

Добре, щира слово... Як 
багато важить зоно для кож
ного з нас Інколи слово й 
діло протиставляють. Непра
вильно! Слово — це те»к ді
ло. Особливо якщо воно До
помагає у цьому ділі.

А потім — робота. Напру
жена, гаряча. Висока якість. 
А в основі цього 
щирі людські 
Комсомольське 
Міцна дружба 
стсрність.

Л. СЕ ЛУЦЬКИМ, , 
спецкор «Молодого ко
мунара».

всього — 
взаємини, 
завзяття. 

Висока «ілй-
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Вівторок▲' ДТ
й 00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 -т Телефільм 
«Тропініин». По закінченні— 
Новини. 14.30 - Новини.
14.50 — Док. телефільми до 
річниці утворення Киргизь
ко) РСР.' 15.40 — Концерт 
Державного ансамблю пісні 
її танцю Киргизької РСІ .
16.10 — До 100-річчя Ежені 
Коттон. Док. фільм «Ежені 
Когтон». 16.50 — Б. Чайков- 
іькнй. Симфонія № 3 («Се
вастопольська»). 17.45 — Гс- 
гкзонт. 1В.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Виступ ансам
блю електромузичних _ ін
струментів ЦТ і ВР. 19.2» — 
Життя науки. 19.55 — Теле
фільм «Чорний трикутник». 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35 
— Муз. телефільм «Я почи
наю новий монолог». 22.25 - 
Сьогодні у світі. 22.40 —
Очевидне — неймовірне.

г£ УТ

17.20 —
17.50 — 

«Голосую

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концертний
зал «Дружба».’11.20 — Теле- 
фільм. 11.10 — «Шкільпмй 
сарай». Українська літера- 
тх’ра. 10 клас. 12.05 — Ху
дожній фільм «Багата напе
чена >. 13.30 — -Знайомство 
зблизька*. 10.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Документаль
ної телефільм. 
«Людина і світ». 
Концерт. 18.00 — 
на професію». 18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.45 
— Телефільм. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Музичний
фільм. 19.45—С. Балазасиян. 
«Лей.чі і Меджнун». Балетна 
вистава. 20.15 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час«.
21.35 — Продовження впста- 

~ ■ і Меджнун*.
Тележурнал 

закінченні —
вп «ЛеЙлі 
22.05 —
«Старт». По 
Новини.г£ ЦТ (IV програма)

19.00 — «Ветерани в
строю'». 20.0.0 -- «Вечірня
казка». 20.15 — Док. теле
фільм. 20.30 — «Співдруж
ність». 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Нехай прилі
тають чайки».

А ЦТ
8.00 -- «Час». 3.40 ■ • Гім

настика. 9.05 — Мультфільм 
«Як козаки мушкетерам до
помагали». 9.20 — Фільм 
«Проста історія». 10.45 — 
Клуб кіногіодорожей. По за
кінченні — Новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми до річниці утворення 
Таджицької РСР 15.35 —
Концерт ансамблю народних 
інструментів Таджицького 
телебачення « радіо. 16.00 — 
Веселі старти. 16.45 — До 
національного свята Народ
ної Демокра пічної Республі
ки Пкмстт — Дня революції. 
Кінопрограма. 1.7.30 — На 
родна творчість. 18.15 — Мл 
будуємо ВАМ. 18.45 — Сьо-

годні у світі. 19.00 — Чем
піонат СІ’СР з х< нею: ЦСКЛ
- - Спартак -. 21.00 — «Час.»

21.35 — «Літературна спад, 
іцина». «Ясна Поляна.. 
Фільм 1. 22.25 — Сьогодні у 
сі-іті. 22.10 — Романси ро. 
сійеьких композиторів вико
нує народна артистка 
І'РФСР 3. До іуханова.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Дійові особи 
та виконавці». 11.35 —Теле
фільм. 11.45 — Концерт За
карпатського народного хо
ру. 13.35 — «Безпечна пра
ця — запорука успіху, 
іь.00 — Новини. 16.10 
-Срібний дзвіночок». 16 30

Документальний теле
фильм. 16.50 — «Народні та
ланти». 17.40 — Фільм-кои- 
церт. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 - 
'1 е.лефільм. (Кіровоград).
18.30 — Музичний фільм. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 —< Концерт.
19.40 — О. Родіонова. «Ек
скурсія по Москві». Вистава.
20.45 — • Па добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Про- 
довженна вистави «Екскур
сія по Москві». По закіїїчі-н 
ні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Сільська година». 

20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — Бесіда па міжнарод
ні темп політичного огляда
ча газети «Правда» Ю. О. 
Жукова. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Дорога 
в Кара Кийїк».

Четвер
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.-10 — Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Чорний трикутник». 
1 серія. 10.40 — Хочу все 
знати. 10.50 — Лети, наша
пісне. Виступ учасників 111 
Міжнародного фестивалю 
дитячих хорів. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. ,14.50 — Твій труд — 
твоя висота. Кінопрограма.
15.30 — Чи знаєш ти закпи? 
16.00 — Фільм-концерт «.Зе
леними просторами». 16.30
— Тележурнал «Наставник».
17.00 — Російська .мова.
17.30 — Творчість юних.
18.00 -- Ленінський універ
ситет мільйонів. «Інтенсифі
кація економіки». 18.30 — У 
кожному малюнку — сонце.
13.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Прапороносці тру
дової слави. 19.25 — Разом
— дружна сім'я. 19.55 — Те
лефільм «Чорний тр’игуг- 
н-ік». 2 серія. 2Е00 — «Час».
21.35 — Літературна спад
щина. «Ясна Поляна». 
Фільм 2. 22.25 — Сьогодні У 
світі. 22.40 — Концерт ака
демічного оркестру російсь
ких народних інструментів 
ЦІ і ВР.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — О. Родіонова. 
«Екскурсія по Москві». Вмо
тана. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок». 16.30
— Концерт. 17.00 — Телс-

<1-і іьм. 17.25 — «Майстри
?-пстецтв». 18.00 - ■ «День за 
днем» (Кіровоград). 18.15 — 
Музичний фільм 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Динамо» (Київ) — «Ди
намо» (Мінськ). 20.45 -Па 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Чає». 21.35 — Художній те
лефільм «Помилка резиден
та». 1 серія. По закінченні
— Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат СРСР з 

футболу. «Торпедо» — «Ди
намо» (Тбілісі). 20.45 —
«Все живе». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«(»Леся».

П’ятниця
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Улюблені 
вірші. 0.35 — Телефільм 
«Чорний ту.пкутичк». 2 сері ч.
10.40 — Фільм-концерт «Ра- 

ВИТВІР ПРИРОДИ,
Фотоетюд В. ТЕРЄНЯ.

діять, музика і морс». Іїз 
закінченні — Новини. 14.30 
— Повиті. 14.50 — Док.
фільми телебачення соціаліс
тичних країн. 15.30 — І. Со- 
колов-Мпкнтов. «Сторінки 
життя і творчості». 16.15 — 
Шахова школа. 16.45 — Те
ленарис. «Коли е’сспернмсиг 
завершений». 17.15 — Пісні

композитора В. Щаїпського.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — До 100-річчі з дня
народження Л.
Док. телефільм 
Раднаркому Л.

Фотієвої. 
«Секретар 
Фотієзд».

Гра«: гітарист19.30 —
А. Фраучі. Фільм-концерт. 
1(і.50 — Телефільм «Чорний 
трикутник». З серія. 21,00 — 
«Час». 21.35 — Кіпопачора-
ма. По закінченні — Сьо- 
іодиі у світі.

А УТ
10.00 — « Актуальна каме

ра». 10.35 — Телеогляд «Зні
мається кіно». 11.35 — «Ка
мерний концерт». 11.45 —
«Трикутник». Молодіжна 
програма. 16.00 — Повніш.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Концерт. 17.15
— Для дітей. «Пай Коцький». 
Оиера-казка. 17.50 — Доку
ментальний телефільм. 13.00
— К. т. «День, за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
К. т. «В Смоленську — щит. 
в Парижі — меч Росії».. Пе
редача. присвячена 210-річ- 
чю з дня народження героя 
Вітчизняної війни 1812 року

. М. Раєвського. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Телефильм.
19.45 — Концерт. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Помилка резидента». 
2 серія. По .закінченні — 
Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат СРСР 

з хокею: ЦСКА — «Сокіл». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «У пенсіо
нерів’ часу обмаль».

Субота

А ЦТ
8.00 — « Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Виставка
Буратіио. 9.35 — Телефільм 
«Чорний трикутник». З се
рія. 10.45 — Для вас, бать
ки. 11.15 — Веселка. IV 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості. «Від моря до ріки По». 
(Швейцарія). 11.45 — Ради 
і життя. 12.15 — 42-й тираж 
«Спортлото». 12.25 — ГІ. Чай- 
КОБСЬКИІІ. Концерт для 
скрипки з оркестром. 13.00 
— Переможці. Клуб фрон го
йну. друзів. 1-1.30 — Повніш. 
14.-15 — Короткометражні
телефільми. 15.40 — У світі 
тварин. 16.40—Мультфільми. 
17.00 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесеиського.
17.30 — Муз. телефільм
« Фридсрпк Шопен». 18.30 — 
«Тероризм — знаряддя імпе
ріалізму». Ведучий — полі
тичний оглядач В. Міхаєв.
19.15 — Концерт артистів 
балету. 19.45 — Майстри
мистецтв. Софіко Чіаурелі. 
21.00 — «Час». 21.35 — Чер
вона гвоздика. Концерт Між
народного фестивалю моло
діжної пісні в Сочі. По за
кінченні— Новини.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Фільм-концерт. 
11.00 — Художній фільм 
«Помилка резидента». 1 та 
2 серії. 13.15 — Музичний
фільм. 14.20 — « Доброго вам 
здоров'я». 14.50 —- Концерт. 
15.25 — < ЮТ-81». 15.55 --
Концерт. 17.00 ■— «Імпульс». 
Науково-популярна програ
ма. 17.30 — Г. Майборода.
Концерт для скрипки а ор
кестром. 17.55 — «Кнут-му- 
зикапт». Лялькова вистава.
18.40 — Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Скарби музеїв України».
19.15 — Музичний теле
фільм. 20.50 —- «На добра
ніч. діти». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Доля резидента». 1 серія. 
22.55 — Естрадний концерт. 
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Вис

туп танцювальних ансамб
лів. 9.35 — Програма доку- 
м ечтал ь н н х тел ефіл ьм ів.
10.20 — «Ранкова пошта».
10.50 — «Роби з нами, роби 
як ми. роби краще за нас,.
11.15 — Концерт. 12.05 — 
«Кінокамера дивиться в 
світ». 17.00 — «Музичний
кіоск». 17.30 — «Клуб кіно- 
подорожей». 18.30 -- Моло
діжний вечір. 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — «Здо
ров'я». 21.00 — «Час». 21.35 
— Художній телефільм «іБе
режіть жінок». 1 серія.

Неділя

А ЦТ
8.00 •— «Час». 8.40 - Гім

настика. 9.05 — Концерт
академічного хору російсько»' 
пісні ЦТ і ВР. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському СоюзуІ 11.00 -Д 
«Здоров'я». 11.45 — Муж
програма «Ранкова иолгау.
12.15 — Радянський СокІз 
очима зарубіж’нпх гостей«
12.30 — Сільська гдцппа’.
13.30 — Музичний кіоск'.
14.00 — Док. телефільм «ГЇ<Г- 
ра підсумків» (з циклу « Ко
муністи»). 14.30 -І
А. і П. Тур. «ЄДийнй свідок»'. 
Фільм-вистава. 16.30 - - Клуб 
кіноподороасей. 1.7.30 - - Кон’- 
церт Державного російсько
го народного оркестру їм; 
М. Осипова. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 
Сьогодні День працівників 
харчової промисловості4.. 
19,00 — Музична програма 
до Дня працівників харчової 
промисловості. 19.40 — На 
екрані — кінокомедія «ІІо- 
Ііітряний візник». 21.00 
«Час». 21.35 — Футбольний 
огляд. 22.05 — Дев’ять сим
фоній Л. Бетховена. Симфо
нія № 4 у виконанні Велико
го симфонічного оркестру 
ЦТ і ВР. По закінченні -— 
Не пшш.

А УТ .
10.00 -— «Актуальна каме

ра». 10.35 — Художиііі фільм 
«Доля резидента». 1 серія. 
11.55 — Сьогодні — День 
працівників харчової про
мисловості. 12.10 — Музич-: 
пий фільм. 12.50 — «Мода-: 
81». Осінь. 13.20 — «Слава 
солдатська». 14.20 — Кон
церт Державного заслужено
го академічного українсько
го народного хору імені 
Г. Всрьовкн. 15.25 — Для ді‘- 
•гей. Художній ТСЛсфІЛЬМ 
«Сказання про хороброго 
витязя • Фст-Фрумоса». 2 се
рія. 16.30 — Фільм-концерт.
17.15 — Кінопрограма «V
світі цікавого». 17.50 — Спі
ває Анатолій Мокренко’. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концертний
зал -Дружба». 20.30 — Теле
фільм. 20.50 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час»*.
21.35 — Художній фільм 
«Доля резидента». 2 серія. 
ІІо закінченні — Новішії.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

«АБВГДейка». 9. 15 — Про
грама документальних теле
фільмів. 10.00 — «Веселка»;?
10.30 — Для дітей. «Нові 
пригоди Доні 1 Міккі». 11.35
— «Ми будуємо ВАМ». 12.15
— «На арені цирку». 1.3.15-^ 
«Очевидне — неймовірне»! 
14.20 — «Ширше коло». 17.1$ 
—Програма документальних 
телефільмів. 17.45 — Телеві
зійний клуб молодожонів! 
19.00 — Міжнародні .змаган
ня з кінного сгїорту. 19.45 -ль 
Концерт. 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — Докумен
тальний телефільм. 20.30 ~~ 
Концерт. 21,00 — «Час»;
21.35 — Художній телефільм 
«Бережіть жінок». 2 серія.

Редактор В. СТУПАМ.

ТОВАРИ-ПОШТОЮ
Ростовська-на-Доиу база Посилторгу надсилає по 

замовленнях населення ’ накладкою платою:

радіоприймач 2 класу, переносний, з універсальним 
живленням (елементи <373» й від мережі) для радіо
мовного прийому в восьми діапазонах .«Мерлдиаи- 
210» (вартість 141 крб.) в семи діапазонах «Спндо- 
.іа-230-Н (вартість 112 крб. 80 коп.);

радіоприймач <«Росспя-303» 3 класу, має 4 діапазо
ни хвиль, вихідна потужність номінальна 100 мит, 
живлення від чотирьох елементів «316» (вартість 59 
крб. 70 коп);

радіоприймач «Селга-405», переносний, малогаба
ритний дводіапазонний, ссмптраизлсторннй (вартість 
32 крб. 97 коп);

СТРАХУВАННЯ ДО ОДРУЖЕННЯ

Ростовська-на-Дону ба
за Посилторгу висилає на
кладною платою по замов
леннях населения:

ковдри жакардові чис
тошерстяні розміром 205 
XI40, (вартість 40—43 
крб.);

ТОВАРИ-ПОШТОЮ
ковдри напівшерстяні у 

клітинку розміром 205 
ХНО, (вартість 20 крб.):

ковдри байкові дитячі, 
розміром. 90X112, (вар
тість 3 крб. 50 коп.).

радіоприймач «Леіншград-006, стерео», пе.рсіюспшї, 
лев’ятіїдіапазоилин, живлення від 0 елементів «373» їі 
від мережі (ціна 315 крб. 02 коп.);

електрофон переносний «Лидер-206, стерео» 2 класу 
з двома акустичними системами, лихіша потужність 
кожної 6 вг, діапазон частот 50-12500 гц (вартість 
140 крб).

Ціпи зазначені без урахування витрат на пересил
ку-

Замовлення надсилати на адресу: 3-14707, м. Рос- 
тов-на-Дону, вул. Берегова, 101, база Посилторгу.

Строк приймання замовлень на радіоприймачі «Ме
ридиан», «Спидола», «Россия» н електрофон «Лидер- 
206, стерео» — один місяць з дня опублікування в 
газеті.

Ростовська база Посилторгу.
Зам. 99.

Ціни дано без враху
вання витрат па пересилку.

Замовлення надсилати 
па адресу: 34 1707, м. Рос- 
тов-ва-Доиу, вул. Берего
ва, 101, база Посилторгу.

Строк приймання замов
лень на ковдри вартістю 
від 40 до 43 крб. — один 
місяць з дня опублікуван
ня в газеті.

Ростовська база 
Посилторгу.

Зам. 98.

Один з видів добровіль
ного страхування дітей — 
цс страхування до одру
ження. Договори страху
вання укладаються з бать
ками, іншими родичами 
дптіпіи. Вік страхувальни
ків може бути від 18 до 
72 років.

Залежно від страхової 
суми, яка повинна бути не 
меншою за 300 крб., а та-, 
кож від віку дитини ви
значається місячини стра
ховий внесок. Наприклад-, 
при укладанні договору зі 
страхувальником, вік яко
го 27 років, при віці дигії- 
пи 7 років місячний внесок 
становитиме 6 крб. 10 кок., 
якщо дитина застрахована 
на 500 крб.

Страхова сума виплачу
ється юнакові чи дівчині 
при вступі до шлюбу або 
при досягнсіші. ними 25 
річного віку.

Якщо ж юнак чи дів ш
ім не одружилися до 25 
років, то при досягненні 
ними цього віку їм сплачу

ється страхова сума із 
збільшенням па 21 про
цент.

При стійкому розладі 
здоров’я застрахованої ди
тини в період дії договору 
у результаті травми, ви
падкового гострого отру
єння, захворювання кліщо
вим весняно-літнім енцефа
літом виплачується части
на страхової суми.

При настанні смерті 
страхувальника у період 
дії договору дитина до 
кінця строку страхування 
лишається застрахованою 
на випадок стійкого розла
ду здоров’я. Л по закінчен
ні строку дії договору 
юнак чи дівчина одержу
ють повну страхову суму, 
хоч за договором страхова 
сума повністю і не сплаче
на.

УКЛАДАЙТЕ ДОГО
ВОРИ СТРАХУВАННЯ 
ДО ОДРУЖЕННЯ. 
Управління Держстраху 
Кіровоградської області.

Зам. 97.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па уирапнеком языке.

S
HAUIA АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського. 36.БК 08683. Індекс 81107.

ТЕЛЄФОНИі відділу листів і масово) ро
боти — 2 45-38; відповідального секрета
ря — 2-46-87; оідділу комсомольського 
життя — 2 46 57: відділу пропаганди — 
2 45 36; відділу учнівсько) молоді — 
2-45-35; відділу військово патріотичного 
іихов. ннл та спорту — 2 45-35; відділу 
оголошень — 2 56 ба; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської — 3 61 83; нічмо'і 
редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друк арк. Зам. № 505. Типаж 64000.

Галега виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитроєа 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м, Кіровоград, вул. Гпінки 2«
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