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ГЕКТАРАХ

плюс додатковий рейс ФОТОРЕПОРТАЖ

ОРГАН КІРОВ

В. Новпцький 
з товаришами 
що допомагає бойові листки.

СПОРТ І ТРУД — ПОРУЧ ІДУТЬ

обласна t

І— ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ. ЄДНАЙТЕСЯ!-
НОВА ВИСОТА 

КОМИШУВАТЦІВМон^Зіш unwrapн.
Виходить
з 5 грудня 1939 р.Маловисківський район: буряковому конвейєру комсомольське прискорення НА ОСТАННІХ

По-ударпому трудяться 
па вивезенні врожаю цук
рових буряків із колгоспів 
та радгоспів Маловисківсь- 
кого району воїнп-автомо- 
білісти підрозділу оф’- 
пера Г. А. Рудометова. 
Працювати доводиться у 
три зміни. Та хлопні звик
ли до труднощів. Служба 
в Радянській Армії загар
тувала їх фізично і мо- ' 
р.тлыю. виховала в них по
чуття обов'язку, відпові
дальності за спільну спра
ву.

Певний внесок у вико
нання Продовольчої про
грами роблять гвардійці 
старшого лейтенанта 
М. М. Шибрі. Заслуже
ним авторитетом серед 
них користується член бю
ро комсомольської органі
зації підрозділу рядовий 
в. Новпцький. Він, право
фланговий соціалістичного 
змагання, своїм автомо
білем доставляє із кол
госпу «Мир» на Маловис-. 
ківський цукровий завод 
до ЗО тонн коренів при 
змінній нормі 15 тонн. За 
усці.хн в праці райком 
ЛКСЛ1У та правління кол
госпу неодноразово наго
роджували комсомольця 
грамотами, цінними иода-

і
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рунками.. 
ділиться 
досвідом, 
їм добиватися високих по
казників у використанні 
автомашин та економії 
паливно-мастильних мате
ріалів.

Комсомолець В. Арсп-

рннцев став ініціаторам 
руху за безаварійну екс
плуатацію техніки. Дбаю
чи про безпеку 
них трасах, він 
нує завдання, 
буряки з ланів 
«Победа», г 
виробляє не

на жнив- 
перевико- 
В«возячи 
колгоспу 

хлопець щодня 
- менше 1120

І. ТАРАНЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу.
ЛАаловисківський район.

Виконуючи постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше піднесення 
масовості фізичної культу
ри і спорту» обласна рада 
ДСТ «Колос» і обком проф
спілки працівників сільсько
го господарства провели 
ряд турнірів, які стали свід
ченням того, що в багатьох 
виробничих колективах 
значно пожвавилась спор
тивно-масова робота, до 
якої залучено молодих хлі
боробів.

На завершення Тижня 
фізкультури і спорту УРСР 
відбувся турнір у Новоук- 
раїнці. Сюди з'їхались бага-

тонно-кілометрів.
Кращим водіям присвя

чуються 
бюлетені передового дос
віду.

На знімках: угорі 
йде робота; внизу ліворуч 
— рядові А. ПИСАРЕВСЬ- 
КИЙ і В. ГУБА та молод
ший сержант І. ТИМОХІН 
Еипуснають черговий но
мер стіннівки; внизу пра
воруч — один із лідерів 
змагання воїнів-автомобі- 
лістів рядовий В. НОВИЦЬ- 
КИИ.

Фото В. ГРИБА. 

тоборці ГПО, що представ
ляють колективи механіза
торів колгоспів і радгоспів 
області. Кращу команду че
кала нагорода — приз двічі 
Героя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича 
Гіталова.

...Піднято прапори доб
ровільного спортивного то
вариства «Колос», складено 
рапорти про досягнення в 
труді і спорті. Дівчата в ук
раїнських вишиванках вру
чили гостям коровай, який 
спекли земляки прославле
ного хлібороба.

(Закінчення на 4-й стор.).

Успішно закінчують зби
рання цукрових буряків 
механізатори колгоспу 
імені Леніна Маловисків- 
ського району. Соціаліс
тичне змагання комбайне
рів бурякозбиральних аг
регатів очолює кандидат у 
члени КПРС Сергій Яре
менко, котрий викопає ко
рені на 180-гекгарній пло
щі. Помічником у Сергія 
працює комсомолець Іван 
Коваленко. Завдяки висо
кій професійній майстер
ності, вмілому маневру
ванню технікою, роботі за 
вахтовим методом молоді 
механізатори щодня вико 
пують по 8—10 гектарів
буряків.

Транспортує корені з по
ля до кагату трактором 
МІ 3-50 комсомолець Ми
хайло Кононенко. Він теж 
перевиконує змінні норми 
виробітку. А гичку на кор
мовий двір перевозить 
шофер Володимир Заво- 
ротній.

Дружно працює на зби
ранні цукрової сировини ’ 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж комбайна 
РКС-6, до складу якого 
входять Василь Чернієнко 
та Павло Романченко. 
Хлопці вже викопали бу
ряки на 130 гектарах.

Члени механізованих ла
нок колгоспу до 15 жовт
ня планують зібрати коре
ні на всій площі. Молоді 
буряководи прагнуть стати 
членами «Клубу-400».

»1

г. поздняк, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Буде два плани!
ЗАКІНЧИВСЯ УДАРНИЙ МІСЯЧ

НИК ПО ЗАГОТІВЛІ ОВОЧІВ, 
ЛОШЕНИЙ РЕДАКЦІЄЮ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР».

I, ого-
ГАЗЄТИ

Майже 800 тонн овочів 
недодали торік державі 
трудівники нашого райо
ну' Це іі стало приводом 
для серйозної розмови ні 
мипулій 
районній 
конференції, 
райкому і комсомольських 
зборах, присвячених обго
воренню матеріалів трлн

р.) Пленуму 
прийнятої на 

11 род і »вольної нро- 
Чимало критичних

звіт по-виборнії’; • 
ком сомбльськііі

па пленумі -

нового (1982 
НК КПРС і 
ньому 
і рамп.
зауважень почули на свою 
адресу молоді овочівники. 
Га ще більше було діло
вих ироповіїцій. Оди 1 з 
них ■— ефективніше ГОСІІО-
дарюнатп на поливнії х 
землях, ВЗЯТИ курс III

п.'іяг" т —мм————

одержання двох врожаїв 
• була висловлена секре- 
т аром . комсомольської ор ■ 
ганізапії колгоспу «Біль
шовик» Вірою Калиничен
ко.

Нинішній рік молоті 
овочівники району почали 

і планувалося 
більшості ПО- 

------- '■ ТУЛО 
зібрано перший урожай— 
редиски, крону, 
Відразу після 
проведено 
основних 
Тур

Завдяки

вдало. Як 
раніше, на 
л’увннх площ навесні б-

петрушки, 
нього було 

повторні ПОСІВІ) 
городніх куль-

ІЬІПОЛСГЛІШІІІ

праці членів городніх 
бригад радгоспу «Кірово
градський», колгоспів 
«Більшовик», імені Петров, 
ського та імені Леніна ра
йон успішно виконав 
державний план rto про
дажу середньостиглих сор 
ті в овочів.

А потім настав час зби
рати капусту, огіркш по
мідори. ДруЖНО ПрШПі'ЛЧ 
на допомогу городннк?м 
школярі, шефи з промыс
ловых підприємств Кіро
вограда. Свій нерчшй |'Є- 
Дільпнк на овочєвііх план
таціях провели і комсо
мольці району. Було то па 
початку серпня, працюва
ли тоді ,в полі понад 800 
членів ВЛКСМ

Включившись в ударний 
місячник, оголошений Ре'

Д2КЦІЄЮ «М1<», комсомоль
ці району провели вісім 
суботнпків і недільників; 
ударні комсомольські змі
ни по переробці продукції 
було організовано па кон
сервному заводі радгоспу 
«Устинівськнй». Молоді 
робітники з райсільгосп- 
технічи. очолювані секре. 
тарем комсомольської ор- 
іанізації Олександром Пу
гачем, взяли під контроль 
роботу зрошувальних сис
тем.

Більше як у півтора ра
зи перевиконав наш район 
план но заготівлі овочів і 
продажу їх державі. Проте 
роботи па плантаціях три
вають: закінчується зби
рання капусти, столових 
буряків, моркви, готують
ся площі під майбутній

5рожай. Тому ні па мить | 
не припиняють своєї робо- В 
ти сім партінно-комсомсль- | 
ськпх груп, створених на | 
час збирання городить І 
постійно контролюють 
якість продукції члени, 
штабів і постів «Комсо
мольського прожектор::». 
В найближчі два тижні мн 
плануємо провести за
вершальні районні комсо
мольські суботникн. Саме 
на них прагнутимемо 
справитися із соціалісти« • І 
ними зобов’язаннями—до
вести виконання плану 
пролажу овочів державі 
до 200 процентів.

Б. МАКАРЕНКО ! 
терший секретар Ус- 
тинівського райкому і 
комсомолу.



«Молодий комунар»
12 жовтня 1982 року

ДІЛОВА ВІДПОВІДЬ
Напередодні професійно

го свята машинобудівників 
рішенням адміністрації та 
профспілкового комітету 
Кіровоградського конструк
торсько-технологічного ін
ституту грунтообробних ма
шин звання колективу ко
муністичної праці підтверд
жено відділу по проектуван
ню технологічного осна
щення, який очолює С. М. 
Біленко. Це високе звання 
найчисленніший відділ ін
ституту носить з 1978 року і 
своєю повсякденною твор
чою працею постійно під
тверджує його. Приміром, 
ювілейного року він двічі 
перемагав у соціалістично
му змаганні, що охоплює 
всі виробничі підрозділи 
закладу. Велика заслуга у 
цьому належить комсомоль
цям на чолі з групкомсор- 
|гом Олександром Клюєн- 
ком. Адже зони складають 
більшість колективу. Трудо
вий стаж кожного з них — 
три-п’ять років. Але й за 
цей короткий час під керів
ництвом досвідчених кон
структорів — комуністів 
В. І. Мажаєва, В. Ю. Коло- 
дицького та інших — моло
ді інженери та техніки не 
тільки добре оволоділи ос
новами конструкторської 
майстерності, а й навчилися 
/иислити творчо.

( Готуючи гідну зустріч 60- 
річчю утворення Союзу

ІНТЕРВ'Ю НА ВАШЕ
ПРОХАННЯ

ХТ® В ТЕРЕМІ
ЖЙВЕ? -

< Здрастуй, дороіа ре
дакціє! Ми живемо в ра
йоні Новобудова. Непо
далік нашого дому — 
парк імені лісоводів 
Башкирії. Ми дуже лю
бимо там гуляти з діть
ми. Хотілося хб, щоб'ви 
розповіли, хго піклується 
про парк і тварин, що 
утримуються у відкри
тих вольєрах.
Сім’я Нуріахметових».

Вечір уже золотив 
верхівки дерев, але день 
не хотів згасати. Прогу
лянка по вечірньому 
парку знімає робочу вто
му, заспокоює і заколи
сує. По алеях бігають 
малюки, а їхні мами ве
дуть неквапливу бесіду.

Але що ж це так при
вабило дітлахів? У про-, 
сторих вольєрах — зві
рі.

Пухкенька ручка про
стягає пряник, і м’які гу
би лося торкаються ного. 
Потім лупає захоплене:

—- Дивися, тату, з’їв!
Вольєр був створений 

1971 року Міністерством 
лісового господарства. З 
усієї Башкирії збирають
ся тут звірята. Адже бу
ває, що вони залишають
ся сиротами. І хто ж їм 
допоможе вижити, як не 
людина?

А в парку імені лісо
водів Башкирії звірятам 
живеться привільно. Тут 
і вовченята, і родини ко
суль та оленів, і п’ятеро 
ведмежат. Гордо си
дить у своєму вольєрі 
орлан-білохвіст. Були їі 
лисиці, але їх випустили 
в ліс. Ведмедів забира
ють у цирк, двох відпра
вили у Біловезьку пушу. 
Деяких звірів відвозять 
у вольєр в Давлекайово. 

Г'СР, працівники відділу 
провели велику роботу по 
підготовці виробництва но
вих сільськогосподарських 
машин для заводів країни: 
спроектували кілька сотень 
штампів для виготовлення 
сівалки ССТ-12Б на заводі 
«Червона зірка» та картоп
лесаджалки КСМ-6 на «Бє- 
лінськсільмаші», виноград
никового плуга ПРВМ-ЗХ па 
«Ждановсільмаші». Один із 
секторів відділу розробив 
робочі креслення засобів 
механізації та автоматизації 
трудомістких процесів для 
«Червоної зірки», зокрема, 
комплексів по безрозкрій- 
ному штампуванню деталей 
сівалки СУПН-8 та механізо
ваної подачі металевих 
смуг до пресів.

У ході проектування кон
структори подали п’ять за
явок на винаходи і зже 
одержали три авторських 
свідоцтва.

Успіхи в праці — ділова 
відповідь інженерно-тех
нічних працівників відділу 
на рішення травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПБС 
щодо завдань галузі по ре
алізації Продовольчої про
грами СРСР.

В. ЧАБАНЕНКО.
м. Кіровоград.

А 11 білочок, одержа
них з Євпаторії, розсели
ли прямо в лісі. Тепер 
їх уже розвелося дуже 
багато.

— Але ще не всі про
блеми розв’язані, — роз
повідає робітник вольєру 
Сафій Губамдуллович 
Узяков. — Немає в пас 
водопроводу, води бра
кує. Звичайно, 'басейни 
для ведмедів наповнені, 
а от мити вольєри нічим. 
Складно з кормом для 
вовків. Усіх звірів году
ємо харчовими відхода
ми, які привозять із 
їдальні. М’ясних відхо
дів там не буває. Ось і 
годуємо вовченят мака
ронами. Для пас, чоти
рьох робітників вольєру, 
не виділили ні рушниці, 
ні бінокля. І пишка нам 
потрібна...

Недавно довелося об
нести всі шість гектарів 
вольєру дротяною заго
рожею?..

Привільно звірам у 
вольєрах-теремках, які 
не зрівняти з тісними 
клітками звіринців. Але 
їм потрібна ласка люди
ни, турбота про їхнє жит
ло.

Є. СТАРОСТІНА. 
Уфа.

ДОПОМОГА 
СТАРШИМ

Міцні узи дружби зв’я
зують учнів Тастубинсько’і 
середньої школи з кол
госпом «Іскра». Щоліта ді
ти проходять у ньому 
справжню трудову школу. 
Ось і минулого року дів
чата працювали підмінни
ми доярками, хлопчики до
помагали готувати ферми 
до зими. Був створений і 
спеціальний загін із стар
шокласників, який пра
цював на будівництві сви
нотоварної ферми. Рільни
ча ланка обробляла 15 
гектарів буряків. Керува
ли роботою школярів 
спеціалісти господарства. 
Діти в усьому старалися 
перекрити намічене. За
мість 7 тонн хвойних ла
пок, наприклад, заготози- 
г.и 15.

Л. ГАББАСОВА, 
юнкор.
(За матеріалами баш

кирської молодіжної газе
ти «Ленинец»),

РРФСР, 
імені 

автора

і вихо- 
розро-

нази-

Нинішнього року педа
гогічна громадськість від
значає 90-річчя з дня на
родження Сави Христофо- 
ровича Чавдарова (1892— 
1962). заслуженого діяча 
науки УРСР, члена-корес- 
пондента АГіН 
лауреата премії 
К. Д. Ушинського, 
шкільних підручників з ук
раїнської мови, численних 
наукових праць з історії і 
практики навчання 
еання, методичних 
бок.

Багато педагогів 
ваюгь Чавдарова батьком, 
учителем, другом. «У ме
не завжди збережеться 
почуття глибокої вдячнос
ті Зам за все хороше, що 
Ви зробили для мене. Ви 
для мене завжди будете 
дорогим учителем!» — 
писав Чавдарову В. О. Су- 
хсмлинський.

Саме С. Чавдаров при
мітив здібного сільського 
вчителя, запросив його 
до заочної аспірантури й 
справив значний вплив на 
формування науково- 
педагогічних поглядів Ва
силя Олександровича Су- 
хомпинського.

С. X. Чавдароз один із 
перших дослідив російсь
ко-українські зв’язки в 
спільній боротьбі за роз
виток передової вітчизня
ної педагогіки. Аналізую
чи переконливі факти, до
ходив висновку, що друж
ба, взасмозбагачування 
надбаннями науки і куль
тури російського й укоа- 
їнського народів — спо
конвічна традиція.

Комсомолкя Людмила Зубань та Лілія Гречко цього року почали самостійне трудове життя після за
кінчення медичного училища. В травматологічному відділенні 4-ої Кіроеоградської міської лікарні де во
ни працюють, дівчат знають як акуратних, сумлінних медсестер чуйних до хворих.

Фото В. ГРИБА.

ХОЧ ЛИСТА 
Й НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

/З^післяА

«ЯКЩО АКТИВ
ПАСИВНИЙ»

Так називався матеріал, 
надрукований у нашій га
зеті 7 вересня. У ньому

я

, за до- 
Чавдарова, 

відіграли 
І. фрзнко, 
”, Леся 

, П. Грабовський

У розвитку педагогічної 
думки на Україні. за до 
слідженнями 
видатну роль 
письменники. 
М. Коцюбинський 
Українка, ...
та інші. Єднання діячів ук- 

Актуальна

спадщина

педагога
раїнської культури з дія
чами російської культури 
виявились і в поглядах на 
завдання освіти, 
науки.

Без допомоги 
кого народу, без

школи,

російсь-
впливу 

М. Горького не було б Ма- 
каренка, того Макаренко, 
який сміливо ламав заста
рілі традиції в педагогіці 
і пронлаз нові шляхи в 
теорії й практиці вихо
вання.

Ряд важливих думок ви
словив Чавдаров про полі
технічне навчання, особ-

В. Завгородпій з Піща- 
ного Броду Добровелич- 
ківського району скаржив
ся у листі до редакції па 
роботу Піщапобрідського 
філіалу Новоукраїнського 
міжрайонного телевізійно
го ательє. Ми надіслали 
цього листа в Новоукраїи- 

піддавався критиці кол
госп «Победа» Кіровоград
ського району, котрий від
ставав із заготівлею кор
мів для громадської худо
би. Як повідомили В ЛИС
ТІ до редакції голова 
правління колгоспу П. Ша
повалов, секретар партко
му Л. Гамза і секретар 
комсомольської організації 
О. Сибірцев, газетну пуб
лікацію було обіоворено 
на засіданні правління 
колгоспу і комітету комсо« 

ливо в сільській місцевос
ті.

Агрономізація школи, 
зазначав Чавдаров, це 
база педагогічної роботи, 
її відправна основа. Вона 
відкриває широкі можли
вості для реалізації зав

дань політехнічної школи 
села, оскільки об’єкти 
сільського господарства 
вимагають широкої вироб
ничої кваліфікації. На базі 
організованого політехніч
ного навчання сільська 
школа зможе здійснити 
важливу справу професій
ної орієнтації своїх учнів.

Чавдароз відстоюзаз 
ідею органічного зв’язку 
між школою і колгоспом, 
що полягає ось у чому: 
школа свою учбово-вироб
ничу (в основному дос
лідницьку) працю прово
дить на колгоспній землі.

ський райком ЛКСМУ. 
Перший секретар райкому 
О. Козловськнїі повідо
мив:

«Кольоровий телевізор 
«Яптарь-726», що нале
жить В. Завгородньому, 
відремонтував радіомеха- 
нік Піщапобрідського фі
ліалу телеательє Д. Доли

молу. Критика визнана 
правильною.

Інженерній службі гос
подарства, — говориться 
далі в листі, — було вка
зано на незадовільний стан 
збиральної техніки. Нині 
становище виправляється. 
На заготівлю кормів було 
додатково направлено 
трьох комсомольців — 
В. Ковальчика, А. Машта- 
лера та А, Юсіна, котрі 
утворили комсомольсько- 

Торкаючись давньої диску
сії про оплату дитячої 
праці, використаної в кол
госпі, Чавдароз негатизно 
ставиться до практики ін
дивідуальної грошової ви
нагороди. Він відстоював 
таку, позицію, щоб кол
госп виділяв пев-у частку 
своїх прибутків на гарячі 
сніданки для дітей, на до
помогу взуттям, теплим 
едягом, на поповнення ди
тячої бібліотеки.

Чавдаров вимагав, щоб 
школа виховувала в учнів 
почуття радянського пат
ріотизму, що кличе й зо
бов’язує до активності, 
що виявляється в практич
ній діяльності на користь 
Батьківщини. Варто уваги 
те, що педагог пропону
вав проект практикуму 
участі учнів старших кла
сів у суспільно корисній 
праці. Проектом передба
чалось повсякденне трива
ле виконання різних видів 
роботи у садівництві, пта
хівництві, тваринництві, 
поширення знань серед 
населення, участь учнів в 
охороні природи, у фіз
культурній роботі, бо
ротьбі з хуліганством те
що.

На педагогічній спадщи
ні професора С. X. Чавда- 
рова вчаться майстри пе
дагогічної справи, вихова
телі нової людини комуніс
тичного майбуття.

Т. МІЛЛЕР, 
відмінник народної ос
віти УРСР, ректор на
родного університету 
науково- педагогічних 
знань.

нне. ІІині телеапарат пра
цює нормально. Тї.е під
тверджується повідомлен
ням т. в. о. начальника те
левізійного ательє В. Ба- 
дакова і письмовим відгу
ком замовника, що наді
йшли на адресу райкому 
комсомолу.

молодіжний збиральний 
екіпаж.

Комітет комсомолу гос
подарства постійно тримає 
в полі зору хід заготівлі 
кормів і закладання їх па 
зберігання. Активізував 
свою роботу штаб «Ком
сомольського прожекто
ра».

Додамо, що нині колгосп 
«Победа» завершує вико
нання плану по нагромад
женню кормів для громад
ської худоби.
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взаєморозуміння
панувало на зустрічі ком- 9 
сомольського активу кіро- І 
воградського заводу «Чер- й 
вона зірка» з журналіста- * 
ми «Молодого комунара».

Мова йшла про тс, що І 
хвилює обидві сторони: як І 
зробити обласну молодіж- І 
ну газету цікавішою, зміс- І 
товнішою. Про те, іцо пла- ■ 
пуг зробити в цьому нап
рямі колектив редакції, І 
розповіли завідуючий від- І 
ділом листів і масової ро- І 
боти редакції П. Селець- І 
кий та кореспондент від- І 
ділу комсомольського жнт- ■ 
тя В. Раца. Вони зупини
лися також на завданнях, І 
що витікають з пеобхід- І 
пості зміцнення творчих І 
зв’язків газетярів моло- І 

^іжкн з читачами. Відбув- | 
^.ч обмін думками. Госпо

дарі відповіли на запитав- ■ 
пя анкети «Молодого ко- І 
мунара».

КОЛИСЬ вони дружи
ли: він — Володимир 

Бертник, Сашко Мстренкз 
і Сергій Гаразд. Потім їхні 
шляхи розійшлися. Але 
тепло шкільної дружби ще 
іноді зігрівало їхні корот
кі зустрічі. 1 коли одного 
разу Володимир влетів, за
хекавшись, до Сашка Мот- 
ренка і простогнав, 
впавши в крісло: «Виру-
чай!», той не на жарт 
стурбувався, ладен пі ги

.Чужа душа
ОГО ДНЯ, ЯК І УСІ ОСТАННІ ДНІ, ВСЕ БУЛО НЕГАРАЗД. БОЛІЛА ГОЛО-

ВА З ПЕРЕПОЮ, ДУШИЛА ОБРАЗА НА ЯБЛОНСЬКОГО. ЗНИК, ЯК У ВО

ДУ ВПАВ. СХОВАВСЯ.

ВОЛОДИМИР СИДІВ, ПОНУРИВШИ ГОЛОВУ. СКІЛЬКИ ВІН НЕ БУВ НА РО

БОТІ! ПІВТОРА, ДВА МІСЯЦІ! ДРУЖИНА ПІШЛА... А ТУТ ЩЕ ЦІ БОРГИ... СІМ 

ТИСЯЧ — НЕ СІМ КОПІЙОК...

НЕ БУЛО СИЛИ ВСТАТИ І ВИМКНУТИ РАДІО. ВКЛЮЧЕНЕ ГОЛОСНО, ВОНО 

НАЙДУЖЧЕ ДРАТУВАЛО. ЯК НАЗЛО ЩЕ Й МЕЛОДІЇ: «ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛ

СЯ ВДРУГ — И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А ТАК...»

ВОЛОДИМИР ЗІРВАВСЯ З МІСЦЯ І НЕ ЕИТЯГ — ВИРВАВ ІЗ РОЗЕТКИ ?А- 

ДІОВИЛКУ...

темний ліс?
хоч у вогонь і воду за 
давнього друга.

— Дві тисячі позич... Ро
зумієш, така нагода... Ма
шину купую... Віддам че
рез місяць... Під розпис
ку.

— Та яка розписка! — 
зніяковів Сашко. — Бери, 
купуй на щастя...

До Сергія Гаразда Воло
димир зайшов як статеч
ний, сімейний чоловік. 
Розпитав про здоров’я, 
справи, поцікавився тим, 
СИМ. А ПОТІЛА, МІЖ іншим, 
став бідкатися, щ0 такий 
він невезучий. Ось мз- 
шина новенька підверну
лася, а грошей не виста
чає. Теща зі своєю хатою 
ніяк не розпрощається. А 
обіцяла ж продати і посо- 
бити копійкою...

— Та чого ж там, я ви
ручу, — заспокоїв Сергій 
т^іСТ Я.

— Ну спасибі друг. Ме
ні п’ять тисяч. Через тиж
день, як теща хату про
дасть, віддам. Розписку 
напишу.

— Та вірю тобі й без 
розписки.

У літаку Володимир 
розповідав ці історії ново
му другу Сергію Яблонсь- 
кому, супроводжуючи їх 
такою мімікою і жестику
ляцією, що обидва аж ма
ло з крісел не падали від 
сміху.

— Ну, Вовику, тепер ми 
з тобою комерсанти. З 
цих семи тисяч, знаєш 
який приварок можна ма
ти? Ось у Прибалтиці до 
якогось іноземного мо-

ГРАНІ МОРАЛІ

рячка чи туриста при
швартуємось — і діло в 
шляпі. Всяких речей за рік 
не спродаєш...

У портовому місті фор
туна була не дуже при
хильною до комерсантів. 
Хоч як вони намагалися 
підкреслити в одязі схи
ляння перед Заходом, на
віть «іноземні» манери 
шліфували замкнувшись в 
номері готелю, зближен
ня з іноземцями просува
лося туго. До того ж, і міс
цеві жителі на них диви
лись, як ча якихось роз
цяцькованих дурників, смі
ялися, зневажливо стена
ли плечима.

«Комерсанти» не здава
лися. Йшли у порт, прини
жувалися, канючили, сми
кали за рукава іноземців. 
Злодійкувато озираючись, 
пропонували обмін «шму- 
ток». Коли перепадало 
щось дефіцитне, раділи, 
прикидаючи, скільки «кус
ків)» можна буде взяти у 
Кіровограді за цей «су
пер».

Здавалося, хлопці вже 
набили собі руку, — (зро

зуміли, що «комерційнії) 
справи найкраще «варять
ся» у ресторанах і барах, 
тож просиджували там 
щодня) як тут кінчилися 
гроші.

Сяк-так перепродавши 
нафарцовані речі, вони 
подалися до Києва, потім 
до Харкова. Але й там 
справжнього «бізнесу» не 
вийшло. Зрозумівши, що 
«приварку» не буде, Яб- 
лонський покинув Бергни- 
ка.

А через кілька днів 
Бертник подав до табель
ної фіктивний папірець, 
мученицьки скривившись, 
йому щиро співчували, як 
хворій людині. Ще через 
кілька днів бухгалтерія 
справно виплатила «хворо
му» 760 карбованців...

ВАЖКО сказати, учасни
ком скількох ще при

год став би Володимир 
Бертник, якби прокурату
ра Ленінського району мі
ста Кіровограда не притяг
нула його до криміналь
ної відпопідаль-іості. Ви
рок народного суду був 
таким: за шахрайство, що 
завдало значної шкоди 
громадянам Мотренку 1 
Гаразду, за використання 
навмисне підробленого 
документа і одержання 
шляхом обману держаз- 
них 760 карбованців, Берт- 
ника Володимира засуди
ти на п'ять років позбав
лення волі... Стягнути з 
нього 7 тисяч карбованців 
на користь потерпілих і 
760 карбованців на ко
ристь заводу «Червона 
зірка».

ТРИ РОКИ ТОМУ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ
ЛЮДМИЛА МОГИЛАТ ПРИ
ЙШЛА В КНИЖКОВУ ТОР
ГІВЛЮ. ВОНА ДОСКОНАЛО 
ОВОЛОДІЛА ПРОФЕСІЄЮ 
ПРОДАВЦЯ, Є УДАРНИ
КОМ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ. КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ 
МАГАЗИНУ № 61, ДЕ 
ПРОФГРУПОРГОМ ЛЮДМИ
ЛА МОГИЛАТ, ДОСТРОКО
ВО ВИКОНАВ СОЦІАЛІС
ТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Фото Б. КРИШТУЛА 
(Фотохроніка РАТАУ)"

Художньо-документальна повість.

Судова колегія у кримі
нальних справах обласно
го суду затвердила вирок.

Давно спорожнів зал 
судового засідання. А я 
все гортав і гортав мате
ріали кримінальної спра
ви, перечитував протоко
ли слідства, характеристи
ки. Не давало спокою роз
ходження в оцінках, вра
ження, що на суді мова 
йшла про двох Володими
рів Бертників. Один — 
ось цей, про якого йдеть
ся в характеристиках, до
відках, свідченнях — хо
роший робітник, студечг- 
заочник, щирий, добрий. 
А доугий — ось цей: кот
рого бачив на лаві підсуд
них — шахраюватий, 
слизький, зіпсований праг
ненням «красиво» жиги. 
Хотілося зрозуміти, як зу
мів він сховати за ширмою 
добропорядності таку 
дрібноміщанську натуру, 
такі гидкі помисли. Бо най
більше насторожило, що 
святі почуття дружби, до
вір’я він міг розтоптати, 
не задумуючись, що міг 
він плазувати, принижува
тися перед іноземцями, 
не замислюючись над 
тим, що по його поведінці 
можуть судити про всю 
радянську молодь.

І чим уважніше вчиту
вався я в матеріали, тим 
виразніше бачив оті штри
шки, на перший погляд не
винні й невиразні що й 
привели В. Бертника на 
лаву підсудних.

Навчаючись в школі, 
дружив з хлопцями, лю
бив читати. Правда, лише 
«модну» зарубіжну літе
ратуру й «модернові» 
журнали.

Потім працював на заво
ді «Червона зірка». Заоч
но вчився у технікумі. Що
правда, посилаючись на 
назчання, відмовлявся від 
будь-яких доручень. Та 
ще з цеху в цех перехо
див. То формувальником у 
ливарному був, то майст
ром механо-складального 
працював, то токарем 
став. І ніхто не зумів у ко
лективі розгледіти за зов
нішньою заповзятливістю 
молодого робітника (охоче 
брав найскладніші завдан
ня) просте заробітчанство.

Нехай історія, яку я роз
повів, змусить замислити
ся багатьох молодих лю
дей над такими цінностя
ми нашого суспільства, як 
дружба, взаємовиручка, 
справжні і мнимі. Послу
жить уроком комітетам 
комсомолу, де часом їх
ньою поблажливістю, не
вмінням заглянути в душу 
маніпулюють молоді шах
раї і пристосованці.

В. МОЛОДАН, 
член обласного суду.

(Продовження. Псч. у №№ 118. 120, 121 за 2, 7 та 9 
жовтил ц. р.).

Переночували білл вогнища в курені. І я, і Степан 
не спали дві доби і тому швидко заснули. Однак Сте. 
пан невдовзі прокинувся. У нього були тісні валянки, 
взувався він на одну лише тонну онучу і постійно 
скаржився, що в нього мерзнуть ноги. Отож і ліг по- 
ближче до багаття, щоб хоч трохи зігрітися. Але но
сок валянка попав у жар вогнища, прогорів до самих 
пальців, і Степан схопився, ударивши мене димлячим 
валянном.

— А хай йому біс! Як же тепер по снігу ходити? — 
розглядаючи обгорілий носок валянка, з яного визи
рав великий палець, сказав Степан. — Не щастить 
мені з цим взуттям: то тісне була, то ось тепер з вен
тиляцією...

Вранці старшина Карабеков видав погорільцеві ін
ші валянки. Вони були просторіші, хоча халява ліво
го валянка була пробита осколном, і навколо дірни 
виднілася червона пляма. Степан подякував старшині 
за турботу, взувся на дві байкових онучі, пройшовся.

— Тепер хоч на Північний полюс, — мовив задово. 
лено.

Потім провели комсомольські збори, перші комсо
мольські збори на фронті. Напередодні я прийняв 
внески, з гіркотою сивів сумну статистику: багатьох 
комсомольців уже не було в живих.

З доповіддю виступив командир роги лейтенант 
Чуклін, Він детально проаналізував ті два бої, висо- 
но оцінив дії комсомольців. Командир похвалив Сте
пана Донця за бездоганні дії у першому бою, коли 
він під сильним мінометним вогнем два рази по-плас- 
тунсьни добирався р. ліс, своєчасно доставляв патро
ни. Політрун роти Фомін запропонував Степанові на. 
писати заяву и партію, але довелося відкласти оформ
лення документів: йому ще не минуло вісімнадцяти 
років. Добре слово сназав номандир роти й на адресу 
комсомольців Поліщуна і Дсмчука. Поліщук доставив 
«язика» з цінними документами, а Демчук споїм тілом 
закрив заступника командира роти лейтенанта 
Альошичева і врятував його від кулі. Захистивши 
командира, Демчук і сам не потерпів: куля застрягла 
в прикладі гвинтівки. Правильно кажуть, що сміли
вого й куля боїться.

Такої активності номсоглольців я не бачив ще на 
жодних зборах, хоча немало їх готував і проводив і в 
дев’ятому класі, де був комсоргом, і в полковій школі, 
і в полну «катюш», будучи комсоргом дивізіону. І 
що характерно — люди виступали без усяної поперед
ньої підготовки. Бо були зацікавлені в порядку денно
му зборів: завдання комсомольців у бою. Протоколу не 
вели, виступаючих у часі не обмежували. Комсомоль
ці говорили не стільки про сміливість і мужність 
своїх товаришів, стільки про помилки в проведених 
боях, і про те, як їх не повторити. Всі знали — що 
для ножного і для всієї країни сьогодні найголовніше
— бити фашистів Тому кожен виступ був конкрет
ним і пристрасним.

Збори ухвалили: комсомольці зобов’язані бути пер
шими в бою; кожен мас виявляти нмітливість, вина
хідливість для того, щоб відчутніше бити ворога; не 
діставши на те наказу, ніхто не має права залишити 
загарбникам хоча б метр рідної землі.

Після сніданку рота одержала завдання форсова
ним маршем подолати близько десятка4 кілометрів і 
зібратися в лісі на підступах до зайнятого фашиста
ми села. Невисокий і енергійний командир взводу 
йшов попереду так швидко, що ми ледве встигали за 
ним. Взводний весь час повторював: підтягнись, не
відставати. Степан узяв із собою дві коробки із за
рядженими дисками, до того ж у нього на плечах ви
сіли гвинтівка, протигаз, а на ремені — дві гранати, 
маленька саперна лопатка і підсумок з патронами. У 
мене були кулемет, лопатка і протигаз. Я бачив, як 
важко Степанові йти по глибокому снігу з такою екі
піровкою, і дорікнув йому за те, що він узяв дві ко
робки дисків. Адже навіть інструкція передбачає на 
ручний нулемет одну коробку з трьома дисками. 
Яін заперечив. Мовляв, ідемо не на навчання, де без 
патронів можна вичікувати і годину, і дві, і три, а о 
бій. А там буває, що й хвилина велину роль відіграє.

Ідучи по глибокому снігу, ми швидко зігрілись, ро
зімліли тіла, йшли справді форсованим маршем, на
віть без короткого привалу. Перепочити нам дозво
лили тільки «юнкерси». їх було шість. Помітивши на
шу колону, вони стали розвертатися для бомбарду
вання. Ми йшли біля самого узлісся, і командир на
казав роззосередитися по лісі. Бійці розсипалися між 
деревами. Обпудрені інеєм сосни, ялини і берези мали 
казковий вигляд. Хто с^ав, обпершись об стовбур, хто 
сів пряме на сніг. Степан, опустився на коробку з 
дисками, я теж. У цей час у лісі пролунало кілька 
сильних вибухів. Завили осколки, з пухнастих дерев 
густо посипались існорки.

— Пронесло, — полегшено сказав Степан. — Але 
де наші винищувачі? Хоча б раз побачити, як «юн- 
нерс» горить.

Він хотів щось додати, але не встиг: літани заходи
ли на другий удар. І знову сильний гул, розриви 
бомб, свист осколків. Раптом ми почули глухе 
«ф-р-р» і майже одночасно — лунке «дзінь». Про
йшовши повз мене оснолок влучив у короб
ку, на якій я сидів. Ми зі Степаном злянано порезир- 
нулися: лише цільна сантиметрів урятували мене від 
осколка. Схожий на розрізаний уздовж огірок, він 
ушкодив усі три диски.

Наполохані очі Степана нараз повеселішали. Пере
конавшись, що диски зіпсовані остаточно, він за
уважив;

— А ти ж радно брати лише одну норобку. Що б 
ми оце тепер робили? Пускали б з кулемета по одно
му патрону, як із гвинтівки. Ось що значить на війні 
запас.

Літани зникли. Ми вийшли з лісу і побачили сплюн
дровану бомбами землю; з розтрощених осколками 
дерев стирчали Сіл’, сучки, ніби кості жахливих пере
ломів.

Степан трохи потерпів — два невеликих < осколки 
пробили вже пробитий валянок і неглибоко застряг
ли в тілі. Степан туго забинтував рану, і ми пішли 
вздовж узлісся. Там сиділи на снігу троє поранених 
бійців. Взводний Андрюхін виділив одного солдата, і 
той повів поранених назад — шукати медсанбат. Сте
пан показав командирові зіпсовані диски. Андрюхін 
наказав забрати патрони, а норобку з дисками вики
нути. Ми йшли'швидко.

Подолали ще кілометрів три-чотипи, потім зайшли 
в густий хвойний бір, причепурений зимою. Здавало
ся, що ножне дерево, як і ножний боєць, надягло на 
себе білосніжний маснхалат.

— Тут будемо до ночі, — сназав командир взводу.
— Поряд німці, вогнищ не розводити.

(Далі будо).
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НОВА ИСОТА
СПОРТ “

КОМИШУВАТЦІ
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.).

І ось уже наростають 
пристрасті на спортивних 
майданчиках. 6 числі пер
ших відзначився предегав-

ник бригади, яку очолює 
О. В. Гіталов, — Юрій 
Кравчук подолав стомет
рівку за 12 секунд. А його 
товариш по команді Ана
толій Скутер потрапляє в 
лідери, підтягнувшись 20

разів на перекладині. За
лікові очки приносить 
команді тракторної брига
ди колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Новоукраї нсько- 
го району Іван Криєошея. о., г,«-:.............. •Як ПОТІМ ми з ясували, в

команді комишуватціе —■ 
усі розрядники. Анатолій 
Скутер, наприклад, вико
нав розрядні нормативи з 
кількох видів спорту.

Серйозний суперник у 
комишуватціе — команда 
колгоспу «Україна» Зна- 
м’яьського району, до 
складу якої входять меха
нізатори тракторної
бригади № 1. Тут на по
льовому «-гані бригади 
обладнано спортивні май
данчики, місця для скла
дання нормативів, 
де тренуються 
смени, які не раз 
збірних командах і 
Стартує один із 
лодших учасників 
Олексій Козін, який 
краше метнув гранату 
за 50-метрову відмітку. 
Під час підтягування на 
перекладині високу оцін
ку одержав односелець 
Козіна Микола Головко. 
Сталі результати були та 
кож у спортсменів села 
Хащуватого Гайворонськс- 
го району. Серед найстар
ших механізаторів на ре 
корд ішов 
колективу 
радгоспу 
кий» Петрівського району 
Борис Сергійович Фролов, 
який цього року вже п ять 
разів виступав на райсн-

і сдвгкікЕЕЗ

j гпо, 
спорт- 
були Б 

району, 
наймо- 
турн'ру 

най-

представник 
фізкультури 

«ЛАаріампільсь-

них і обласних змаганнях 
з багатоборства ГПО.

Комишуватці набрали 
найбільшу кількість залі
кових очо.с, тож спорт
сменам - механізаторам 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС вручено приз двічі 
Героя Соціалістичної Пра 
ці О. В. Гіталова. 
сходинку на 
пошани зайняли 
борці колгоспу «Україна» 
Знам'янського 
третю 
колгоспу 
Жовтня 
району. А в 
заліку найвищих резульїа- 
тіе домоглись Олексій Ко- 
зін, Анатолій Ка/лінський 
(колгосп «Україна» Заа- 
м’янського району), Віта
лій Федоренко (колгосп 
«Іскра » Кіровоградської о 
району), Б. С. Фролсв (рад
госп «Маріампільський»! 
Петрівського району), їм 
вручено стрічки чемпіонів, 
спеціальні призи, цінні по
дарунки.

•ь '«
Масові спортивні турні

ри за програмою Тижня 
фізичної культури і спер
ту в УРСР в:дбупися Б усіх 
містах і районах області. 
В Кіровограді, наприклад, 
Тиждень закінчився легко- 
‘атлетичним 
Стартувало

Другу 
п єдестелі 

багато-

району,
— спортсмени з 

імені бО-річч* 
Г айворонської о 

особистому

пробігом, 
більше lööO

В— А--.-.-;.,і второй
ЦТ (І програма)

В.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми. 9.15 — Ю. Ед- 
ліс. <проїздом». Телевиста- 
на. 9.55 — • Пісня далека і 
близька. 10 40 — Док. філь
ми про охорону навколиш
нього середовища. По закін
ченні — 11.30 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. телефільм -Молодість 
гіганта». 15.20 — Чого і як 
навчають в ПТУ. Про підго
товку кадрів для підпри
ємств легкої промисловості. 
15.50 — ♦Бетховен*. Части
на 2. 16.50 — Людина — 
господар на землі. 17.50 — 
«Фієста». Про фестиваль на
родної творчості В ІСПАНІЇ. 
18.15 — Життя науки. 18.45
— Сьогодні у світі 19.00 — 
До 60-річчя утворення 
СРСР. «В сім’ї єдиній». Кир
гизька РСР. Виступ першого 
секретаря ЦК Компаитії Кир
гизії Т. У. Усубалієва: док. 
телефільм «Енергія дружби»; 
концерт ’айстрів мистецтв. 
21.00 — «Час» 21.35 — Що? 
Де? Коли? Телевінторчн::. 
По замінні ннг — 22.45 — 
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра» 10.35 — Фотоетюд
«Осінь». 10.40 — «Молод?
гвардія» у творчості поетіп 
Донбасу. 11.05 — Концерт
класичної музнип. 11,40 — 
«Шкільний екран» 10 клас. 
Українська література. 12.10
— Телеогляд «Точна зору».
12.45 — Художній Фільм
«Женці». 16.00 — ІЗДви.чи.
16.10 — «Срібний дзвіночок» 
•46.30 — Концерт. 17.00 — 
Телефільм «Дорога до роз
квіту». 17.30 — Концерт 
комсомольської ПІСНІ. 13.00
— К т. «День за днем» (Кі
ровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20— 
Мультфільм. (Кіровоград) 
18 30 — Любителям камер
ної музики. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«Клятва». 49-рІччю «Молодої 
гвардії» присвячується. 
20.00 — «Старт». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.С0 — 
*Чаг;> 21.35 •— Концерт ра
дянської гйсні. 22 00 — Ін
формаційна програма.•

'А НТ (П програма)
’8.00 Ноннин. 18 20 - 

Науково-попу лярний Фільм 
«Спінь 1 море». 18.30 — 
Спорт за тиждень. 19.00 — 
ВІдбірковий матч чемпіона
ту Сврсіш з футболу серед 
молодіжних команд.’ Збірня 
Ї'РСР — збірна Фінляндії. В 
перерві — 19.45 - Вечірня
казна. 21.00 — «Что. 21 35 
- Телефільм «Моє життя». І серія.

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

Фільм «Ранні ’журавлі». 
10.20 — Клуб кіноподор >■ 
жей. По закінченні — 11.20 
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.5С — Екран друзів. Док. 
фільми телебачення соціа
лістичних країн. 15.40 — 
Концерт. 15.50 — До 60- 
річчя утворення СРСР. «Вір
ність землі». 16.40 Я. Сібелі- 
ус. Концерт для скрипки 3. 
оркестром. 17.15 — Шехова 
школа. 17.45 — Відгукніть
ся. сурмачі! 18.30 — Веселі 
нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Відбіріочмй
матч чемпіонату Скропи з 
футболу: збірня СРСР —
збірка Фінляндії. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Письменник 
і сучасність Ю. Бондарев Но 
закінченні — 22.45 — Сьо
годні у світі.

А ут
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Іірогр: ча теле
фільмів студії «Укрте.-ь- 
фільм». 11.20 — Муз. фільм 
11.40 — «Шкільний скрап*. 
8 клас. Російська літерату
ра. 12.15 — Художній фільм 
«Веселі Жабокричі». 16.00 - 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.20 - «Тона- 
глііп». Передача 1. 17.15 — 
Ліричні пісні М. Тарнвердіє- 
на. 17.30 — «Продовольче 
програма — справа кожно
го». 18.00 — «Корисні пора
ди». 18.30 — Концерт гу
цульського ансамблю пісні 
і танцю. 1.9.00 - - -.Актуаль
на камера». 19.30— —- Чгм 
піоват СРСР з хокею. «Со
кіл» — «Тоентор» 2 І 3 пе
ріоди. 20.45 — -На добра
ніч. діти!» 21.00 — -Час*. 
21.35 — Художній фільм 
♦Максим Перепилнця». 11с 
закінченні — Новини.

ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.20 — 

Сільська годпна. 19.20 — 
«Наука і техніка». Кіножур
нал. 19.30 — Творчість на
родів світу. Музичний фопь 
клор НДР. 20.00 •— Вечірня 
казня. 20.15 — ПІсня-82. 
21.00 — -Час». 21.35 — Те
лефільм -Мас життя». 2 се
рі'’

14.50 — Продовольча про
грама — загальнонародні 
справа. Док. телефільми.
15.50 — Грають Є. Сорокіт 
і заслужений артист 
РРФСР А. Бахісв. 16.10 — 
Російська мова. 16.40 — Док. 
телес’рільм «Друзі і вороги 
революції». 17-.30 — Веселі 
старти. 18.15 — Ленінський 
університет мі п і'.онів. • Екю 
нол’.і’і!::; економіка». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Те
лежурнал -Співдружність». 
19.30 — Фільм «Підранки». 
21.00 — «Час». 21.35 — «В 
будинку А. В. Пежданолої». 
По закінченні — 23.С0 — 
Сьогодні у світі.

4 ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться. гурмані! 9.30 —• 
Фільм «За все у відповіді». 
10.55 — Виробнича гімназ
ійна. По закінченні — 11.25 
— Новини. 14.30 —" Новини.

А УТ
16.00 — Повніш. 16.10 — 

«•Срібний дзвіночок». 16.30 
_  Республіканська фізнкс- 
матемятпчна школа. Пере
дача 1. 17.00 — «Товариш» 
Передача 2. 17.30 — Кон
церт класичної музики 
17.45 — Ек’ран пошани Укра
їнського телебачення. 18.00 
_  К т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — До 100- 
піччя К. ШнмаяоЕСькогл. 
Сторінки пам'яті. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — "Спитай 
ссбеї-. 20.05 — Музична вік 
торина. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — П. Павяовський.
«Елегія» Вистава В перер
ві — ІІОППЇІИ.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.20 — 

Музична програма за упас
ало В. П'явко. Д. Млмоігго- 
ьа. М. Паніпа. В. Ковтуна, 
Державного ансамблю на
родного танцю під керуван
ням 1. Мойсеева. оркестру 
російських неводних інстру
ментів ЦТ і ВР. Ленінградсь
кої капели ім. М. Г.лінкп, 
Державного ансамблю тан
цю Білоруської РСР. 19.00 — 
Чемпіонат С.РСР з футболу. 
I ліга. «Локомотив» — «Ні- 
стру». В перерві — 19.45 — 
Вечірня казка. 21.00 —
«Час*. 21 .35 — Телефільм
»Моє життя». З серія.

А Ці (і програма;
8.00 — «Час*. 8.45 —

«Підранки» 10.15 ... Народні
мелодії. 10.30 -- Адреси мо
лодих. По закінченії! - 11.30
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. телефільм 
«Осіїпіі етюди» 15.05 —
І. І.іьф та Є Петров Стсріїь 
ки життя і творчості. 15.55
— Чудеса без чудес. 16 25 —
Творчість юіпіх. 16.55 — <

З 12 по 17
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жовтня

Док. телефільм «Морські 
мереживниці». 17.25 — В
гостях у кнзкп. «Черевичні’ 
з золотими пряжнами». 1 
серія.1 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Спартак»
— «Арарат». 21.00 — •Час» 
21.35 — Російський музей. 
Фільм 2. «Мистецтво XVIII 
століття. Від Івана Нікітіпа 
до Федора Рокотова». 22.05
— Концерт артистів балету
Державного Великого театру 
СРСР 22.40 - Сьогодні у
світі. 22.55 — Мелодії і рит
ми зарубіжної естрадп.

А УТ
10.00. — «Актуальна Каме

ра». 10..35 — Музичний
фільм « Вогнями яворови
ми«. 10.45 — «Орієнтир»,
11-30 — Художній фільм 
«Максим Перепелиця». 1.3.00
— Фільм-концерт «Компози
тор А ІНтогаренко». 16.00 — 
Новини 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — На до 
помогу школі. Російська 
мова. 16.55 — «Товариш». 
Передача 3. 17.30 -- Музич- 
пий фільм «Музика на все 
життя». 18.00 — «Рішений 
XXVI з'їзду КПРС — в дії». 
-У нас в колективі». 18.30— 
К. т «День за днем». (Кіро 
воград). 18.45 — Оголошеп 
ня. (Кіповоград). 18.50 —
Мультфільм. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра» 19 .30 — -Що 60-річчя ут
ворення СРСР» Творчий 
зніт майстрів мистецтв і

«Молодой коммунар» — 

орган Кировогргдснсго 

областного комитета

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. ГК 02418. 1влево 61103

студентів ЕИЩИХ 
них закладів, 
технікумів, 
лиіц, юнаки 
комсомольсько- молодіж
них колективів 
смств міста. А Ленінський 
районний 
організував турнір «Тато 
мама і я — спортивна 
сім’я».

Цікаво пройшли турніри 
у шахтарській Олександ
рії. Сотні спортсменів різ
них вікових груп побували 
лід час Тижня в плавально
му басейні «Дельфін».

У Знам’янці змагалися 
вихованці дошкільних зак
ладів. Визначились кращі 
спортивні сім'ї в Світлр- 
водську, які складали нор
мативи ГПО, взяли участь 
у легкоатлетичному про
бігові. Складали залік з 
фізичної і військово-тех
нічної підготовки фізкуль
турники 
металів, 
тячс-підлітковнх спортив
них клубів взяли участь 
у спортивній грі «Старти 
надій».

навчапь- 
сотні учнів 

профтєхучн- 
та дівчата з

підпри-

спорткомітет

заводу чистих № 
а вихованці ди-

М. ШЕВЧУК.
з н і м к у: призНа.

двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. Б. Гіталова одер
жали односельці знатного 
хлібороба — молоді меха
нізатори колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоуираїнсь- 
ного району.
Фсто Ю. ЛІвАШНИНОВА.

хтдол.іііх колективів Пол 
’ганської області. В перерві 
—- «На добраніч, діти!», но 
закінченні -- Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Металіст» 
• - ЦСКЛ В перерві — Но
вини
д ІІ(Т (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Фільм-концерт «Я славлю 
мій Киргизстан». 19.00 
Клуб кіноподорожей 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 — 
Ксю читання. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Дуб
лер».

І.
— )

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час» 8.45 — Кон

церт російського народного 
оркестру ім. М. Осипова. 
9,25 — АБВГДейка. 9.55 — 
«’2-й тираж «Спортлото». 
10.05 — Для вас. батьки.
10.35 - • Творчість народів 
світу. 11 05 — Ради і жит
тя. 11.35 — На Псковській 
землі 12.35 — Док. теле
фільм «Про час і про себе».
13.35 — Грає. духовий ор
кестр. Телеогляд-конкург 
13.55 — Російський мув-й. 
Фільм 2 «’Мистецтво XVIII 
століття. Від Івана Пікігіпа 
до Федора Рокотова». 14.30 
— Повний. 14.45 — Фільм — 
дітям. <Коли я стану велет
нем». 16.15 •— У світі тва
рин. 17.15 — Бесіда полі гни
лого оглядача В. Бекетова. 
17.45 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак» — ЦСКА.
2 і 3 періоди. В перерві — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
19.15 — Мультфільм. 19.30— 
Па екрані — кінокомедія.
• Близнята*. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм-концерт «Му 
:.и1<а Миколи Метнера».
22.40 — Очевидне — ней
мовірне. КІпододаток. По 
закінченні — 23 00 — По
им ни.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Естрадні мелл. 
дії. 11 00 — «Сатиітчний 
об'єктив». 11.25 — Кінопро- 
грама «Дивовижний світ 
природі! 12.10 — Худ. фільм
3 субтитрами «Невинні вбив
ці». 13.40 — Доброї о вам 
здоров'я» 14.10 — Для ді
тей. «Олівець-мадювець».
14.40 ■■ До 60-річчя утво
рення СРСР. «Чуття єдиної 
родипч.!. 15.00 — Сноптивпа 
програма. 16.45 — Скарби
музеїв України. 17.00. — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Салават ІОлаєв’.-. 
19.15 — «Актуальна каме
ра». 19.45 — Концертний за/!
♦ Дружба». 20.40 — - На деб
ганіч, діти!» 21.00 - «Ча-:».
21.35 — Худ фільм «Отець

Сергій». По 
Новини.

закінченні

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.’8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Фільм «Дублер». 9.45
— «Ранкова пошта». 10.13
— Док. телефільм «Я пішов
гуляти». 11.00 — Міжнарод
ні змагання з кінного спор
ту. «Пардубицький стипль- 
чез». 12.00 — Програма
Киргизької студії телебачен
ня: док. телефільм «Сільські 
зміни»: «Киргизький суве
нір». Теленарис про
рів народних промислів: д<Д-' 
телефільм «Услід за ота
рою»: концерт майстрів мис
тецтв. 13.30 — Роби з нами 
роби як ми. роби краще пп 
нас. 14.30 — -Здоров'я». 
15.15 — Міжнародний огляд, 
15.30 — Музичний кіоск. 
І6 00 — До 65-річчя Велико
го Жовтня. «Наша біогра
фія». Фільм 54 — «Рік
1970-й». 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Спартак» — 
ЦСКА. І період. 17.35 
Док. телефільм «Тікати з 
Арктики». 18.00 — Москво, 
Великий зал консерваторії". 
Концерт Державного г.нн-Ьо- 
пічного оркестру СРСР Ди
ригент — народний артист 
СРСР Є. Светланов. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — ’І«тл- 
тііонат СРСР з футболу: « Ди
намо» /Москва) — «Динамо» 
(Тбілісі). 2 тайм 21.00 —■
«Час». 21.35 — Фільм «Між 
високими хлібами >

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 - • Кон
церт майстрів мистс-цс^^Ір»' 
художніх колективів 
АРСР. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 —- «Здоров'я». 
11.45 — «Ранкова пошта».
12.15 — Кіножурнал ♦ПІоне- 
рія» № а 12.30 — Сільська 
голина. 13 30 — Музичний
кіоск. 14.00 — Путівка п
життя 14.45 — Фільм «Його 
звуть Сухе-Батор». 16.05 
Клуб кіноподорлисе й. 17 05
— Сьогодні — День праці'і-
пиків харчової промисло
вості. 17.20 — «Прийміть на
ші поздоровлення >. Музична 
програма до Дня пршіівип- 
кін харчової промисловості. 
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 -- Мультфільми.
19.40 -- Фільм «Місто пппй- 
пяло». 21.00 — «Час». 21.35
— Футбольний огляд. 22 05
— І А'гдрониі-юп. «СпліаДИ 
ппо Великий пал». ФІльм- 
і’оппс-рт По закінченні — 
23.20 — Повний.
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