
РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

До нашого 
читача

Багату і різноманітну пошту одержує редакція. На 
сьогоднішній день понад 2200 листів зареєстрова
но у відділах редакції. Різноманітну — це матеріали 
наших позаштатних авторів, відгуки читачів на газетні 
публікації, листи учасників багатьох конкурсів, які про
водить «Молодий комунар», відповіді-реагуванпя під
приємств, установ на газетну критику, поради читачів, 
їхні запитання... Лягають на редакційні столи конверти, 
■яких журналісти завжди чекають з нетерпінням. Бо газе
та робиться д^ія читачів і читачами. у

«Молодий комунар» постійно шукає розмови з чита
чем не тільки на своїх сторінках, а безпосередньо, віч-на- 
віч. В останні роки народилося кілька форм‘такого спіл
кування. Так, позаминулого літа при підказці читачів на
родилася ідея — під час найгарячіших сільськогосподар
ських кампаній проводити виїзні редакційні летучки в по
лі. На серйозну розмову з молодими хліборобами про 
насущні проблеми запрошуються керівники і спеціалісти 
господарств, працівники райкомів і міськкомів комсомо
лу. На летучках вирішуються і виробничі питання,'і суто 
газетні — яким бути комсомольському органу, чого сьо
годні і завтра чекає від газети молодий хлібороб. Така 
щорічна практика вже стає досвідом.

Віч-на-віч з читачем зустрічаються журналісти і иа 
усних випусках газети, які провадяться щороку. Окремо 
такі випуски організовуються для позаштатного робсіль 
корівського активу газети. '

Багато порад, зауважень, пропозицій черпає газета з 
анкет, які заповнюють читачі під кінець року, у дні пе
редплати. Саме завдяки їм у «Молодому комунарі» з'яв
ляються нові рубрики, тематичні сторінки, окремі публі
кації.

Ллє найміцпіший і повсякденний. контакт із читачем 
відбувається завдяки листуванню. Бо листування — це 
теж діалог: серйозний, діловий, з конкретного приводу. 
Результатом такої розмови часто стають проблемні пуб
лікації журналістів газети чи й самих читачів. - |

На жаль, останнє трапляється рідше, ніж цього б хоті
лося. Якщо аналізувати сьогоднішню пошту, приміром, 
відділу шкільної і студентської молоді, то в очі одразу 
кидається: майже половина листів — це запитання ви
пускників середніх і восьмирічних шкіл «Куди піти вчи
тися?» та прохання залучити їх до листування зі своїми 
ровесниками. Редакція не обходить увагою жодного лис
та і дає відповіді кожному адресату, але не тільки такої 
пошти чекаємо ми. Часто відділ пропонує наймолодшим 
читачам привід до серйозної розмови. В позаминулому 
випуску щомісячної сторінки «Вітрила» газета запросила 
читачів висловити своє ставлення з приводу небажання 
восьмикласниці Ліаргарнти працювати влітку в таборі 
праці і відпочинку («МК» № 37 від 27 березня). У мину
лому випуску «Вітрил» ми продовжили розмову, але 
листів надійшло менше, ніж ми сподівались. і

Л нам здається, що лист Маргарнти міг би стати діло
вою розмовою на зборах піонерської дружини, комсо
мольських зборах, педагогічній раді. Бо «Вітрила», вреш
ті, адресуються не тільки учням, а й учителям.

З початку року до редакції надійшло 12 скарг'на ро
боту сільських будинків культури. 1 в жодному листі чи
тачі не спробували піднятись до самокритичного аналі
зу — а що я зробив для того, щоб клуб став вогнищем 
культури?

Популярною серед юних читачів є сторінка «Диск-зал». 
Ллє за винятком кількох листів, у яких читачі пропону
ють розповісти про того чи іншого відомого артиста естра
ди, всі вони починаються словами «Надрукуйте пісню...» 

| (нерідко згадуються уже публіковані газетою). А газета 
чекає й розповідей читачів про вечори дозвілля, пробле-, 
ми організації дискотек на селі...

Безперечно, основна пошта «Молодого комунара» — 
це повідомлення з місць про трудову вахту молодих ро
бітників і хліборобів, внесок ровесників у справу збере
ження миру на планеті, розповіді про хід Ленінського 
заліку, новини культурного і спортивного життя... Така 
пошта знаходить дорогу до читача (із 1317 листів, які > 
надійшли до редакції за перший квартал, опубліковано і 
823). і

Твоя, молодий читачу, комсомольська газета хоче, аби 
ти був читачем небайдужим, пристрасним. Не мовчи, ко
ли тебе запрошують до розмови, коли ти справжній гро
мадянин. А «Молодий комунар» завжди привітно відчи
нить тобі свої двері.

Колектив колгоспу «Ма
як», прийнявши зустріч
ний план, вирішив до кін
ця року добитися надпла
нового підвищення про
дуктивності праці на 1 про
цент І знизити собівар
тість продукції на 0,5 про
цента.

— Це дасть змогу, — 
розповідає головний еко
номіст колгоспу Леонід 
Григорович Телюпа, — за
безпечити в масштабі гос
подарства приріст валової 
продукції по господарству 
на 48 435 карбованців. Всі 
шість тваринницьких ферм 
активно включилися у рух 
за виконання додаткового- 
завдання партії. Всі пра
цюють добре. Усе ж, як
що врахувати, що досвід 
доярок — запорука висо
ких результатів, то пока
зовий буде успіх тварин, 
ницької ферми № 6. Там 
переважна більшість — 
молоді.

Що значить один і пів- 
процента для ферми №6? 
Це додаткові 95 центнерів 
молока, 820 кілограмів- 
м’яса...

Для виконання цих ви
соких завдань на фермі 
приведені в дію наявні ре
зерви. Усі доярки, насам
перед стали ширше корис
туватись надбанням пере
довиків. Крім чисто про
фесійних секретів високих 
надоїв, значного приросту 
жйвої ваги, врахували те, 
що кращі доярки ретель
ніше доглядають худобу,

глибше знають продуктив-' 
ні можливості своїх корів, 
їх поведінку — просто 
кажучи, працюють сумлін
ніше.

Доброякісно готуючи 
корми до згодовування, 
доярки стали суворо до
тримуватись графіка ви
дачі кормів. Це дає змогу 
і економити корми, і за
одно підвищувати надої, 
приріст живої ваги.

Забезпеченню надплано
вого збільшення приростуСЛОВО-
живої ваги на фермі 
сприяє надійна кормова 
база, вміле використання 
фуражу. Грубі і соковиті 
корми вміло зберігають, 
здобрюють різними” до
бавками, запарюють. З 
різноманітних компонентів 
готують ПОЖИВНІ суміш'. 
Надійно працює кормоцех.

Одним з найважливіших 
чинників поліпшення кін
цевих результатів стала 
активізація соціалістичного 
з/хагання. У червоному 
кутку ферми в будь-який 
час можна дізнатися, хто 
сьогодні попереду, скіль
ки надоєно з початку ро
ку кожною дояркою, усім 

колективом. Про перевико
нання особистих зобов'я
зань оперативно повідом
ляють «блискавки», інфор
маційні бюлетені. «Гострі

сигнали», «ба
рометри» на-
доїв нагадують 
відстаючим про 
спад їхніх по
казників, при
мушують до
класти всіх зу
силь для лікві
дації відста
вання.

іШШШМИіНіВУ

— Нинішнього року ко
лектив ферми намітив на
доїти 3150 кілограмів мо-

дисципліна. Цьому сприя
ла наявність належних 
умов роботи, постійна тур-ЗА ДОЯРКАМИ

лока від корови, — роз
повідає завідуюча МТФ 
№ 6 Г. К. Черкіс. — Але 
зваживши свої можливос
ті, молоді доярки виріши
ли подолати 3500-кілогра- 
мовий рубіж. Досягнені«« 
такого результату залеж з 
тиме насамперед від пра 
вофлангових: Галини Ме 
лещук (при плані 4000 зо
бов'язалася надоїти 4500 
кілограмів), а також Лю
бові Брайченко і Галини 
Самусенко, котрі прагнуть 
подолати чотиритисячний 
рубіж. Неабиякі надії ми 
покладаємо на Галину Фе- 
дорен: недавно прийняв
ши відстаючу групу, дояр
ка за перший квартал по
точного року вже надоїла 
більше 900 кілограмів.

Останнім чесом на фер
мі помітно зросла трудова

бота правління колгоспу, 
про доярок. Тепер кожна 
працює п’ять днів на тиж
день. У реконструйовано
му світлому і чистому при
міщенні встановлено необ
хідне обладнання для ме
ханічного доїння, автопо
їння тварин. При фермі 
працюють душова, баня, є 
гардеробна.

Отже, хороші передумо
ви створені на фермі для 
виконання взятих соціаліс
тичних зобов'язань. А во
ни високі. Кінцеві резуль
тати залежатимуть насам
перед від трудового сум
ління молодих доярок, . 
максимального викорис
тання існуючих резервів.

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Знам’янський район.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

СПРАВА
КОЖНОГО

В умовах нинішнього за
гострення міжнародної 
обстановки, коли адміні
страція Вашінгтона розв’я
зала небачену гонку оз
броєнь, а загроза виник
нення ядерної пожежі стає 
реальною, ми нарощуємо 
свої- зусилля в боротьбі за 
мир.

Так, сьомого травня пра. 
цювали за себе і за тих, 
хто не повернувся з війни.

До свого колективу ми за
рахували нашого земляка 
Героя Радянського Союзу 
Костянтина Григоровича 
Вишнивецького. Заробле
ні гроші буде перерахова
но у Фонд миру. До речі, 
нинішнього року трудівни
ки радгоспу ужо внесли в 
Радянський* фонд миру 
5000 карбованців.

Нині поруч з ветерана
ми війни на Вахту пам’яті 
стали м.олоді трудівники. 
З подвоєною енергією 
працюють вони на весня
ній сівбі. Приклад само
відданої праці показують 
М. Хваль та О. Прутян: 
кожної зміни виробіток 
перевершує дві—три нор
ми при відмінній якості 
роботи. їх наслідує кожен 
молодий хлібороб, адже 
боротьба за мир — свя
щенна справа кожного.

3. КЛИШОВА, 
секретар комсомоль
ської організації рад
госпу «Устинівськкй». 

Устинівський район.Ім’я звитяжця—поруч
У дні трудової Вахти 

пам’яті і миру комсомоль
сько-молодіжний колектив 
автогаража колгоспу іме
ні Кірова вирішив зараху
вати у свої трудові лави 
знатного земляка Героя 
Радянського Союзу Нн- 
кпфора Тпмрфійовнча Єв- 
тушенка, який піші прожп-

ває у .Москві. Під час Вах
ти по-ударному трудяться 
молоді водії ГАЗ-53 Іван 
Маркіза та Анатолій Ба
бич. На зекономленому 
пальному вони обслугову
ють польові роботи.

Н. ЧИЖМА.
Олександрівський район.

Затишно буде людям у квартирах, які оформляла глаляр 
Світлана КОЛЯДА. Рік після закінчення Донецького 
МПТУ № 26 працює комсомолка в бригаді малярів БУ-1 
тресту «Кіровоградмісьнбуд» (бригадир Л. Я. Компанієць}. 
У тому, що бригада постійно виконує свою роботу швид
ко і високоякісно, є і заслуга Світлани.

Фото І. КОРЗУНА.
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ДО ПОЛІТЗЯНЯШ

В школі суспільно-полі
тичних знань, якою керує 
М. Г, Ткаченко, вивчають 
курс «Основи комуністич
ної моралі». Тут 23 слуха
чі. І для кожного з них 
спілкування з Миколою 
Григоровичем перетворює
ться на урок ставлення до 
праці, до своєї справи, 
урок непримиренності до 
недоліків у роботі і прин
циповості,

По тому, як легко, жва
во веде заняття Микола 
Григорович, можна суди- 
ти, що матеріал він знає, 
як кажуть, «на зубок». Го
туючись до занять, зустрі
чаючись з людьми, він хо
тів знайти якийсь особли
вим, «свій» стиль ведення

НА КОНКРЕТНИХ ПРИКЛАДАХ 
землі й природи. Адже, 
врешті, ставлення до них— 
категорія не тільки і не 
стільки економічна, як мо-

занять. І якщо зараз він у 
нього є, то тільки завдя
ки постійній роботі над 
собою. А в основі цього 
стилю — перевірене часом 
і підтверджене досвідом: 
зв’язок теорії курсу із ви
робничими завданнями, які 
стоять перед кожним із 
слухачів школи.

Заняття, вважає М. Г. 
Ткаченко, має насамперед 
дати поштовх для ініціати
ви молодого виробнични
ка. Основний час, який 
дозволить сповна осмисли
ти й зрозуміти теорію — 
робочий. Отож особливу 
увагу надає пропагандист 
суспільно-політичній прак
тиці слухачів. Є певна мо
го заслуга і в тому, що ко
жен із хлопців та. дівчат 
виконує важливу громад
ську роботу: двоє стали 

політінформаторамп, шес
теро агітаторами, четверо 
увійшли до групп народ
ного контролю, п’ятеро — 
члени комітету комсомолу 
колгоспу, двоє — депутати 
сільської Ради. І тому за
кономірним здається, що 
серед тих, кого вчить М. Г. 
Ткаченко, немає порушни
ків трудової дисципліни, 
відстаючих на виробництві. 
Прикладом для своїх това
ришів у труді стали Гри- 
горііі Приставка, Леонід 
Голуб, Володимир Біло- 
лоб... З них двох перших 
занесено на районну Ком
сомольську дошку пошани. 
Або ще такий факт: водій 
Г. Приставка перейшов з 
нової на‘стару, більш по
тужну машину — виникла 
така потреба в господар
стві. Пішов туди, де важ

че. Йому й довелося нелег
ко, та нині він переборов 
труднощі, добивається хо
роших показників у праці.

У ці дні слухачі школи 
вивчають матеріали лют

невого і квітневого (1984 р.) 
Пленумів ЦК КПРС. 1 зво-’ 
ву основний наголос роби
ться на практичному вико
ристанні одержаних знань. 
Під керівництвом пропа
гандиста більшість слуха
чів узяла.участь у вивчен
ні стану трудової дисцип
ліни, питань економії і бе
режливості в господарстві, 
впливу соціалістичного 
змагання на підвищення 
ефективності роботи хлібо
робів, і тваринників.

— Та головне, здається 
мені, — каже М. Г. -Тка
ченко, — це виховання у 
молодих людей любові до 

ральна...
Йде заняття на тему 

«Норми моралі. Роль со
ціалістичної культури в 
моральному вихованні мо
лоді». На конкретних при 
кладах пропагандист роз
криває необхідність вихо
вання потреб і навиків ви
користання вільного час} 
для всебічного розвитку 
молодої людніш. Серед 
аргументів — приклади з 
життя і діяльності нашо
го земляка — великого пе
дагога В. О. СухоМлиіі- 
ського. Врешті, присутні 
разом приходять до тако
го необхідного висновку: 
організація вільного ча
су — це теж форма слу

жіння людям, колективові. 
Тільки той, хто на роботі 
звик цінувати кожну хви
лину, зможе її цінувати й 
після роботи. Як цс вмі
ють робити слухачі школи 
молодий водій .10. Попо
вич, доярка В. Бровальчук, 
електрик Г. Мартинов...

Кожне заняття — це 
урок Тюралі. Так має бу
ти. Так є у комсомольській 
иолігшколі, де пропаган
дистом М. Г. Ткаченко.

Колгосп «Росія» Овуф 
ріївського району, в- якому 
працюють слухачі школи, 
з року в рік добивається 
хороших успіхів у вироб
ництві сільськогосподар
ської продукції, чимало 
робиться тут і для закріп
лення молоді на селі. У 
цьому господарстві пропа
гандист М. І'. Ткаченко 
працює головою колгоспу.

В. КАЖАНОВ, 
консультант Будинку 
політосвіти обкому 
Компартії України.

Онуфріїзський район.

СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

під
ЛЕНІНСЬКОЮ
ЗОРЕЮ

«Ми, учні Драбівської семирічної школи,..- вели
ким вчителю,... дякуємо тобі за те, що через твою 
науку і боротьбу наших батьків і старших братів під 
твоїм керівництвом ми, бідняцькі діти, можемо віль
но вчитися в трудовій школі, яку створила Жовтнева 
революція. Бажаємо тобі... довгого ще життя, щоб і 
ми. діти, коли будемо дорослими, змогли разом з то
бою захищати і поширювати великі здобутки Жовтне
вої революції».

(З листа школярів Драбівської семирічної 
школи В. І. Леніну, 1923 рік).

Незмінним учасником 
традиційної піонерської 
лінійки, приезяченої дню 
народження В. І. Леніна, 
вже багату років є в цій 
школі ветеран війни і 
праці і. 3. Телепа. Він 
один з тих, хто писав 
листа Іллічу.

Багато що згадзз і 
розпозіз своїм юним 
друзям Іван Захарович. 
І. звичайно ж, про дале
ку осінь 1923 року, коли 
вони, селянські діти, 
звернулися з листом до 
вождя революції. Прос
тий,» нехитрий текст не- 
вдоззі знали вже всі 
школярі в окрузі. Лист 
увінчуваз малюнок: хлоп
чик і дізчинка тримали е 
піднятих руках серп і мо
лот, немов присягаючи} 
вірності державі робітни
ків і селян.

Нинішні дні у доабз- 
ських піонеріз особли
ві — їх школі минуло 
сто років. За заслуги в 
комуністичному вихован
ні підростаючого поко
ління і в зв’язку з юві
леєм вона нагороджена 
Грамотою Президії Вер
ховно" Ради Української 
РСР.

Славні традиції педа
гогічного колективу за- 
кладаз відомий україн
ський письменник С. В. 
Васильченко, який вчите
лював тут на початку сто
ліття. Понад чотири де
сятиріччя віддала моло
дій зміні ветеран радян
ської школи М. І. Лука
шенко.

Виховані такими людь
ми патріоти і В праці, і в 
бою довели свою вір
ність справі партії. Один 
$ них, безстрашний пар
тизан Т. І. Биков, підірваз 

себе, і гітлерівців, які 
його оточили, гранатою. 
«Клятви Леніну додержа
ли!» — ці слова, написа
ні ним кров’ю на стіні 
будинку, побачили ра
дянські воїни, які визво
лили село. Золотими зір
ками відзначені подвиги 
С. А. Куниці, який повто
рив у небі подвиг Мико
ли Гастелло, і десантни
ка В. Г. Романюка. Двічі 
Героєм Радянського Со
юзу став льотчик І. Н. 
Степаненко.

На почесному місці в 
шкільному музеї портре
ти інших вихованців шко

ли — члена-кореспонден- 
та Академії наук УРСР 
І. О. Дзеверіна, народ
ного артиста УРСР В. І. 
Озчаренка, доктора ме
дичних наук С. І. Приго
ди. І тут же в експози
ції — фотографії тих, 
чиїми руками онозлює- 
ться земля. На всю рес
публіку відомі імена ме
ханізатора Героя Соціа
лістичної Праці Г. Г. 
Судді, буряковода І. Н. 
Гопки та інших. Для них 
стали нормою двохсотпу- 
дові врожаї зерна і 
500-центнерні — цукро
вих буряків. Багатшає і 
міцніє місцезий колгосп 
«Зоря комунізму». Голо
вою тут нині Ф. І. Теле
па — син Івана Захаро
вича, одного з перших 
драбівських піонерів,

— Ліс сильний підліс
ком, а ми—дітьми та ону
ками, твердою вірою і 
единим бажанням іти по 
шляху великого Леніна,— 
гозорить ветеран,

М. КАРПЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Драбів
Черкаської області.

Ми добре розуміємо, 
що виховання нового по
коління в значній мірі за
лежить і від нас, завтраш
ніх учителів, від нашої 
ідейної переконаності, 
професійної майстерності. 
У нашому педагогічному 
училищі імені Героя Со. 
ціалістичної Праці В. О. 
Сухомлинського цим пи- 
танням приділяється на
лежна увага. Це підтверд
жує і недавній професій
ний місячник.

Протягом місяця щодня 
проводились педагогічні 
читання творів Н. К. Круп- 
ської, А. С. Макаренка, 
В. О. Сухомлинського. Ці
каво пройшли читацькі 
конференції за книгами 
Василя Олександровича

РОБОТА У ДИСПЕТЧЕРА
У залі управління повіт

ряним рухом Ужгородсь
кого авіапідприємстза з 
ранку до самого пізнього 
вечора не замовкають 
голоси диспетчеріз, які 
контролюють польоти лі
таків і вертольотів.

За кожною з машин ве
деться неослабний конт
роль протягом усього 
маршруту, кожному піло
ту даються необхідні вка
зівки. Щодня виконує цю 
роботу диспетчер управ
ління повітряним рухом

Цього літа на будівництві 
Липнязького цукрозого 
заводу, що у Доброзелич- 
ківському районі, працю
ватиме студентський загін 
«Бригантина» (командир 
Ірина Жернова, комісар 
Ірина Троханівська) педа
гогічного факультету Кіро
воградського державного 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна. Будзагонізці ви-

ВИПУСКУ «АУДИТОРІЯ» —

МІСЯЧНИК
ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ

«Серце віддаю дітям», «Як 
виховати справжню люди
ну», «Сто порад учителю».

У гості до нас завітав 
ветеран освітньої ниви 
Герой Соціалістичної Пра
ці, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 
кафедри педагогіки Кіро
воградського державного 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна Іван Гурозич Тка
ченко, людина, яка все 
своє життя присвятила ді-

З класу Сергій Марущак. 
Два роки після закінчен
ня Кіровоградського 

•льотно - штурманськ ого 
училища працює він у на
шому авіапідприємстві. За 
цей період під керівницт
вом досвідчених настав- 

'никіз добре освоїв’ спе
ціальність.

Як у члена комсомоль
ського бюро у Сергія Ма- 
рущака багато спраз і 
обов'язків. Випуск «Ком
сомольського прожекто
ра», підготовка і прове

ми з тих, хто
ТИШІ НЕ 
конають обсяг робіт на 75 
тисяч карбованців.

Уже тепер бійці СБЗ го
туються до третього тру. 
дозого - семестру: уточ
нюється програма агіт- 

тям, була знайома і часто 
зустрічалася з В. О. Сухо- 
млинським. Учительки мі
ських середніх шкіл №№ 6 
та 27 О. І. Попова і О. В. 
Рак зустрілися з учнями 
молодших курсів і поділи
лися досвідом роботи. За
служена вчителька УРСР 
С. П. Логачезська, яка пра
цює методистом у Бала- 
хівській школі Петрізсько- 
го району, говорила про 
проблеми педагогічної ро

дення суботників, звітно- 
виборних комсомольських 
зборів, святкових «вог
ників», організація поїз
док на туристичні бази в 
Карпати — жоден із цих 
заходів не проходить без 
участі Сергія. На одних 
із комсомольських зборів 
авіапідприємства комсо
молець Марущак звернув
ся до товаришів з пропо
зицією перерахувати чер
гову премію у Фонд МИ
РУ-

Тепер, коли наша краї-

ШУКАЄ 
бригади,, підбираються те
ми лекцій для виступів пе
ред будівельниками і міс
цевими жителями.

Звичайно, будуть і труд, 
нощі, але вірю, що нашим 

боти зі старшокурсниками 
училища.

Під час професійного 
місячника ми побували у 
музеях А. С. Макаренка ц 
Кременчуці і В. О. Сухо
млинського в Павлиші 
Рнуфріївського району, 
провели коніСурс на краще 
виконання пісні на шкіль
ну тематику, організували 
виставку наочності, виго
товленої власними руками.

Закінчився місячник ве
селими змаганнями між 
учнями шкільного і до
шкільного відділів, в яких 
обидві команди виявили 
кмітливість, винахідливість 
і дотепність.

Л. РОЗСАХАНОВА, 
учениця Олександрій
ського педучилища.

У Ніни ЗАПОРОЖЕЦЬ у 
майбутньому буде чудова 
професія — вона лінува- 
тиме людей. Повертати
ме їм силу, здоров’я, по
вертатиме можливість 
жити і працювати. Зараз 
Ніна закінчує Кірово
градське медичне учили
ще імені Є. О. Мухіна. 
Через місяць-півтора — 
державні екзамени, а 
там — прощайте сту
дентські роки, здрастуй, 
самостійність! До неї дів
чині не звикати, бо ж не
дарма на своєму фельд
шерському відділенні очо
лює вона громадський де
канат, який відає питан
нями соціалістичного 
змагання серед навчаль
них груп.

У Ніни привітна і доб
ра усмішка. Такими ж ра
дісними і щасливими 
прагне дівчина бачити 
всіх своїх пацієнтів.

Фото М. СДВЕНКА.

ТАКА
на готується до святку
вання 40-річчя перемоги 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні, 
диспетчер управління по
вітряним рухом Сергій 
Марущак дав слово влас
ними трудовими ділами 
внести і свій вклад у те, 
Щоб тяжке воєнне лихо
ліття не повторилося ні
коли.

Ю. КОХАН, 
диспетчер Ужгород
ського азіапідпри- 
ємства.

дружним колективом ми 
їх подолаємо і зможемо 
поборотись за першість в 
соціалістичному змаганні 
серед Студзагонів Добро- 
величківської зони.

Л. БЕНЗАР, 
студентка 11 курсу Кі
ровоградського педін
ституту Імені О. С. 
Пушкіна.
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. Під такою назвою Видавництво політичної літератури 

України видало торік книгу, яку підготував інсгитуТі^Г.

рії партії при ЦК Компартії України спільно з кафед

рою історії КГІРС Вищої партійної школи при ЦК Дом-

• партії України.*) В її написанні взяли участь відомі на-

уковці республіки Л. П, Нагориа, П. Л. Варгатюк, В. К.

Василенко, І. П. Кожукало, А. О, Молодцова, Г. М. Мул. 

тих, 1. О. Овсій, В. С. Плясковськнх, IO. Н. Скринник, 

В. Ф. Солдагенко, В. А. Чирко. Книга узагальнює 80-річ-

ІІПЙ досвід роботи партійних організацій України з ін

тернаціонального виховання трудящих, показує життє

дайну силу ідей пролетарського інтернаціоналізму у бо

ротьбі трудящих за оновлення життя, побудову і вдоско

налення розвинутого соціалізму.

С и л а
му — інтернаціоналістські 
почуття і норми поведінки. 
Зусилля КПРС спрямовані 
на те, щоб знання і переко
наність людей перетворю
валися в революційну прак-

9

/

г а р т у
ЩЕ НАПЕРЕДОДНІ пер

шої революції в Росії 
В. 1. Ленін зазначав, що^о- 
лодим потрібен досвід ста
рих борців, щоб не почина
ти все спочатку, «а продов
жувати зроблене раніше, 
ставати відразу в ряди і ше
ренги, посувати вперед рух, 
відносячи його на вищий 
ступінь». (Пози. зібр. тв., 
і. 7, с. 62).

У книзі уважно просте- 
^ркується зростання, зміц

нення і прискорення ходи 
трудящих до вищих проявів 
пролетарського, соціаліс- 
тичного інтернаціоналізму, 
б ній аналізується кожен з 
етапів, що вибував нові, • 
більш складні завдання, для 
розв'язання яких потрібна 
була ще тісніша інтернаціо
нальна єдність дій трудящих 
країни, вміння і здатність їх 
підпорядковувати свої на
ціональні інтереси суспіль
ним, інтернаціональним.

Так було в роки боротьби 
проти царизму, за владу 
Рад, в роки будівництва со
ціалізму, під час Великої 
Вітчизняної війни. У цій вій. 
ні переконливу перемогу 
одержала гуманістична, ін
тернаціоналістська за своїм 
духом і характером соціа
лістична ідеологія над лю
диноненависницькою, ра
систською ідеологією імпе
ріалізму, гегемонізму й фа
шизму. Цей досвід був і за
лишається невичерпним 
джерелом інтернаціональ
но-патріотичного виховання 
наступних поколінь будівни- 

^■кіз комунізму, допомагає 
успішно розв'язувати зав
дання ідейно-зиховної ро
боти, які висунуз червневий 
(1983 р.) Пленум ЦК КПРС.

Багато узаги приділяється 
у книзі показу того, як від
повідно до особливостей іс
торичної обстановки і цілей 
революційно - перетворю
ючої діяльності КПРС удо
сконалювалися, наповнюва
лися новим змістом ті фор
ми, засоби і методи ідей
ного впливу, які були спря
мовані на формування ін
тернаціоналістської свідо
мості трудящих України. 
Розглядається два рівні їх 
інтернаціонального вихован
ня — ідеологічний і психо- 
логічний. На першому фор
муються інтернаціоналіст
ські переконання, на друго-

) Снда інтернаціоналіст- 
ськоґо гарту (діяльність пар
тійних організацій України 
по інтернаціональному вихо
ванню трудящих), К„ Внд-во 
політичної літератури Ук- Ра*пп, і»8з. зів с.

тику, самовіддану і рішучу 
боротьбу за втілення соціа
лістичного інтернаціоналіз
му в життя, дальше вдоско
налення зрілого соціалізму. 
Це обумовлюється насампе
ред масштабністю і склад
ністю завдань комуністично
го будівництва, піднесенням 
політичної і творчої актив
ності трудящих, розгортан
ням соціалістичної демо- 
кратії, залученням до актив
ного життя нових поколінь 
радянських людей.

СЕРЕД ПРОМИСЛОВИХ 
робітників та інтеліген

ції на Україні молодь до ЗО 
років складає ЗО процентів, 
у сільському господарстві— 
майже ЗО процентів, у будів
ництві — 40 процентів. Бона 
не пройшла суворої школи 
класової боротьби, важких 
випробувань у роки соціа
лістичного будівництва, Ве
ликої Вітчизняної війни. То
му така потрібна наполегли
ва політико-виховна робота 
партії, комсомолу, всіх ідео
логічних організацій і уста
нов, яка утвердить у свідо
мості молодих людей ідеї 
радянського патріотизму і 
соціалістичного інтернаціо
налізму, почуття гордості за 
Країну Рад, готовність стати 
на захист зазоювань соціа- 
лізму, непримиренність до 
буржуазної ідеології, на
ціоналізму, сіонізму і ра
сизму.

Враховуючи ці та інші 
внутрішні і зовнішні факто
ри, якісні зміни в житті лю
дей, КПРС визначила мету і 
конкретні завдання інтерна
ціонального виховання ра
дянських людей в умовах 
розвинутого соціалізму у 
повній відповідності з ре
альним життям, потребами 
часу. У книзі докладно ана
лізуються оснозні напрями 
цієї роботи, і насамперед, 
всебічне роз’яснення марк
систсько-ленінської теорії 
націй, програмних положень 
КПРС в галурі національних 
аідносин, розкриття інтерна, 
ціонального змісту праці 
радянських людей, широка 
і цілеспрямована пропаган
да соціалістичного способу 
життя, виховання солідар
ності з братами по класу в 
інших країнах, підтримка бо
ротьби народів за соціаль
не і національне визволен
ня, непримиренна боротьба 
проти проявів націоналіз- 

- му, проти спотворених тлу
мачень інтернаціоналізму.

Ця книга — дуже цікавий 
і корисний підручник для 
усіх, хто навчає молодь і хо
че стати справжнім інтерна
ціоналістом, інтернаціона
лістом не на словах, а на 
Ділі.

л. глдзов, 
голова соціально-полі
тичної секції обласної 
організації говзристза 
«Знання».
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ОБЕЛІСКИ
2. Дорогою 
до «Буре*
В9СНИКСІ»
Починався іиждень 

революційної слави, 
присвячений 60-річчю ; 
Великого Жовтня. До ці
єї ‘ події комсомольці 1 
Ульяновського цукроза
воду готували рапорти, 
в яких значилось, що 
вони, зарахувавши у 
свої виробничі колекти
ви перших комсомоль
ців, героїв-земляків, за
роблені за них кбшти 
передали у Фонд п’яти- і 
річки. Був у них й інший 
рахунок — кошти з яко
го йшли на споруджен
ня пам’ятника комсо- 
мольці-підпільниці Ва
лентині Шевченко. І в 
перший день Тижня бі
ля Ульяновської серед
ньої школи № 1, де Ва
лентина була секрета
рем комсомольської ор
ганізації, піонервожа- 
тою, відкрили цей па
м’ятник. На постаменті 
— погруддя мужньої 
патріотки.

Про подвиг- своєї се- і 
стри розповів учасникам 
урочистого мітингу офі
цер Радянської Армії 
Вадим Шевченко, який 
приїхав у відпустку. Сина 
слухали його мати Ма
рія Людвігівна, батько 
Микола Кіндратозич. І 
син Валентини — Воло
димир, який став сиро
тою, коли йому було 
всього три роки.

...Після закінчення 
Одеського харчового 
технікуму (тут вона теж 
була комсоргом) Вален
тина працювала на Улья
новському цукрозаводі 
технологом. Гіід час оку
пації — різноробоча. І 
мало хто знав, що ком
сомолка Валентина Шев
ченко майже кожного 
вечора поспішала в ліс 
до партизанів «Буревіс
ника». Вона передавала 
інформації про рух по
їздів на залізниці, а 
звідти приносила в ро
бітниче селище листів
ки. І люди знали правду 
про перемоги радянсь
ких військ під Сталінгра- 
дом, на Курській дузі, 
на берегах Дніпра.

Вона налагоджує
зв’язки з учителем із 
села Грушки Миколою 

.Хропанюком, який змон
тував радіоприймач і 
приймав повідомлення 
Радінформбюро. Це — 
теж для партизанів.

Фашисти кинули Ва
лентину до катівні — 
була підозра, що це во
на влаштувала саботаж 
на цукрозаводі. А потім 
дізнались, що якась мо
лода жінка передає ві
домості партизанам. До
пит за допитом. Але про 
«Буревісника» вона не 
сказала ні слова.

Радянські війська на
ближались до Ульянов- 
ки. І гітлерівці розстрі

ляли підпільників, які 
кілька місяців перебуза- 
ли у в’язниці. Серед них 
і Валентина Шевченко...

Нині ульяновці свято 
шанують пам’ять В. Шев
ченко. Не в’януть квіти 
біля підніжжя пам'ятни
ка.

Пам’яті полеглих героїв
Прапори Перемоги — символи 

ратної слави радянського народу 
були доставлені 5 травня до леген
дарного роз'їзду Дубосеково Піл 
Волоколамськом. Туг біля велпчіго- 
го меморіалу 28 героям-панфілОвцям 
сьогодні відбулось урочисте відкрит
тя всесоюзної акції молоді «Рівняи-

іія на прапорі! Перейиги*.
Комсомолові Підмосков'я першо

му в країні надано почесне право 
почати що акцію, присвячену 40 річ
чю Великої Перемоги. Біля мемо- 
ріал}1 пройшла багатотисячна мані
фестація. В урочистії! обстановці ве
терани війни, учасники битви під 
Москвою передали бойові прапори 
в кращі комсомольські організації 
області.

У ході проведення акції — скла
довою частиною всесоюзного походу 
комсомольців і молоді по місцях 
революційної, бонової і трудової 
слави КГІРС і радянського народу 
пройдуть ЗЛЬОТІ! і мітинги біля па
м’ятників героям війни, вічних вог. 
нів слави.

(Кор. ТАРС}.
Волоколамськ,
Московська область.

3. Прорив
Гінець прийшов із Зе

леної Брами.
— За колючим дро

том десятки окруженців. 
В тюрмі їх теж чимало. 
Є відомості — почнуть
ся розстріли. Треба ря
тувати наших... У ліс 
більше не йди. Ти по
винна бути поза підоз
рою.

— Гаразд, ми щось 
придумаємо.

— А ми допоможемо 
вам. Вогнем....

1 вона, піонерський 
ватажок Клаза Байра- 
ченко яка була зв’язко
вою партизанського за
гону, того ж вечора зі
брала комсомольців Но- 
воархангельська. План

Пам'ятник Клаві

був один: треба пере
хитрити гітлерівців і по
ліцаїв.
" В неділю в клубі 

□лаштували концерт. А 
перед цим ще й на ве
сілля запросили поліца
їв.

А в цей час біля табо
ру вже діяла група міс
цевих підпільників ра
зом з партизанами. Зня
ли вартових. А полонені 
перерізали колючий 
дріт... Партизанський за
гін поповнився новими 
бійцями...

Зброю для партизанів 
вони здобували у підроз
ділі чехів, які теж не
абияк шкодили гітлерів
цям.

А через два дні на 
село Борщеве, де базу
вався загін, рушив ка
ральний загін. Почався 
нерівний бій. Клаза бу
ла серед тих, хто при
кривав партизанів, що 
намагались вирватись з

кільця. На околиці села 
вона засіла на горищі 
хати і стріляла з автома
та. Потім перебігла до 
криниці.

Вози з пораненими ще 
не сховались з гаю. Кла
ва приготувала гранати.
1 тільки фашисти набли
зились до криниці, про
лунав вибух. Другої гра
нати вона не встигла ки
нути — була смертель
но поранена ворожою 
кулею.

І не стало єдиної 
доньки в Євдокії Кос
тянтинівни.

То було 16 січня 1944- 
го.

А через місяць воїни 
110-ї гвардійської стрі
лецької дивізії визволи
ли Новоархангельськ від 
окупантів. На могилі 
комсомолки Клави Бзй- 
раченко з’явилась піра
мідка з червоною зір
кою.

Через роки комсо
мольці Нозоархангель- 
ська збудували в селищі 
пам'ятник...

БАЙРАЧЕНКО.

4₽ Доручення 
Марії
Червенко

...Біля хати Григорія 
Червенка зупинився чо
ловік. Обережно посту
кав у шибку. Марійка 
впізнала Миколу Петро
вича Ножем'якіна, ке
рівника місцевого під
пілля. Вона впустила йо
го до сіней.

— У мене до тебе 
справа, — мовив М. П. 
Ножем'яісін, — ти ком
сомолка і розумієш, що 
тепер коїться. Ото ж та
ке: в комендатурі шу
кають дівчину, яка знає 
німецьку мову. Щоб 
стала паспортисткою. Й 
нам така людина потріб
на. Щоб була своя.

І Марія почала пра
цювати в комендатурі.

З стор.

Невдовзі Кожем’якін 
познайомив її з учитель
кою із села Осички Лі
дією Гірник, теж комсо
молкою, яка до війни 
навчалась в інституті іно
земних мов. Саме їй 
Марія і передавала 
бланки паспортів, -і ева- 
кодокументів. А та вже 
за завданням керівника 
підпільної групи М. П. 
Кожем’якіна виписувала 
їх на ім’я військовопо
лонених, котрих готува
ли до втечі з тюрми. Та
кі ж документи переда
вали у ліс партизанам.

Невдовзі Марія пові
домила Кожем'якіна 
про те, що в’язнів пере
возитимуть в Перво« 
майськ. І підпільники 
здійснили сміливу опе
рацію по їх визволен
ню. Більше двадцяти 
радянських воїнів тоді 
втекли в ліс до партиза
нів. У підпільників бу
ли свої люди і серед 
тюремної охорони. Під
робили ключ до каме
ри, де знаходились офі
цери Радянської Армії. 
Знову втеча,

А Марія готувала но
ві документи.

Жандарми арештову
вали тих, кого підозрю
вали у зв’язках з парти
занами. Першою схопи
ли Лідію Гірник, за нею 
— Марію Червенко, Вік
тора Януса, Миколу Ла- 
гонду.

Почали з’ясовузаіи, 
звідки взялись документи 
в військовополоненого 
Олександра Соколова, 
якого вони затримали 
біля села Добрянки.

В грудні 1943-го в’яз
нів відправляли з Пер* 
вомайськ. З ними були 
жінки, діти. На плацу 
біля Первомайської 
тюрми Микола Коже
м’якін сказав Марії:

— Нам, очевидно, вже 
не пощастить врятува
тись, Але зони всіх на 
перестріляють. Не дай 
людям втратити надію. 
Наші війська вже під Кі
ровоградом. То хай зна
ють про це всі. ■

їх тримали у в’язниці 
до березня 1944-го. І 
коли далеко за містом 
знявся гул канонади, 
підпільників повезли на 
страту. А в камерах же 
залишились їхні одно
сельці. І Марія переда
ла їм свій останній запо
віт:

— Скажіть нашим, що 
ми були туг нескорени
ми,

І потім члени підпіль
но-диверсійної групи 
Костянтин Сіденко, який 
дивом врятувався від 
страти, -розповів людям 
про подвиг Марії Чер
венко, Лідії Гірник, Ми
коли Кожем’якіна...

Щоб пам’ятали їх зав
жди.

Імена героїв сьогодні 
викарбузані на пам’ят
никові героям-комсо- 
мольцям Вільшанки, що 
височить над тихою Си
нюхою.

М. ШЕЗЧУК.
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ГПО НА МАРШІ

ТИСЯЧНИМИ 
ЗАГОНАМИ

Триває республіканський 
тиждень комплексу ГПО 
під девізом «До праці і 
оборони СРСР—готовий!».

В обласному центрі згід
но з графіками обласних 
рад добровільних спор
тивних товариств основні 
спортивні споруди — ста
діони СК «Зірка», «Спар- 
так», факультету фізвихо- 
вання педінституту, «Аві
атор», «Піонер», плаваль
ний басейн ДЮСШ обл- 
спорткомітету — прийма
ють сотні фізкультурників, 
які приходять сюди брига
дами, сім’ями, цехами.

Нормативи ГПО склада
ли понад 80 працівників 
телеграфно - телефонної 
станції. Приклад тут подав 
секретар цехової партор- 
ганізації Г. Д. Савенко, 
який на перекладині мав 

один із найкращих резуль
татів — він підтягнувся 12 
разів. А інженер Г. А. Со- 
рокін метнув гранату на 
48 метрів. Успішно склали 
нормативи в бігу на 100 
метрів електромеханік 
Сергій Максименко, елек
тромонтер Дмитро Ска- 
ченко, а телефоністка МТС 
Олена Тернавська мала 
найвищий результат у від£ 
жиманні на гімнастичній 
лаві. 4

Понад 300 фізкультурни
ків об’єднаного колекти
ву фізкультури профспіл
ки авіапрацівників вивів 
на легкоатлетичний крос 
інструктор-методист ви
робничої гімнастики Віктор 
Рудік. Протягом тижня 
ГПО високими результата
ми відзначилися Олек
сандр Колісник, Борис Ні- 
кітін, Світлана Пекуща.

Серед працівників аеро
порту в повному складі на 
старти ГПО вийшов екіпаж 
комфортабельного літака 
ЯК-40 — командир іРрій 
Карташов, другий пілот 

Сергій Кобцев, борт-меха- 
нік Віктор Поліжай. У ме
танні гранати Кобцев не 
мав собі рівних — 47 мет
рів 50 сантиметрів.

У рамках тижня ГПО у 
Кіровограді відбулись об
ласні фінальні - змагання 
серед піонерських дружин 
з легкоатлетичного чоти
риборства «Дружба». У 
дівчаток перемогла коман
да Знам’янської серед
ньої школи № 3, у хлопчи
ків —• піонери Доброве- 
личківської середньої 
школи № 1.

Обласна рада ДСТ 
«Спартак» у спортивно- 
стрілецькому клубі обко
му ДТСААф провела зма
гання найсильніших май
стрів кульової стрільби. У 
першій групі команд пере
могли представники обко
му профспілки працівників 
культури, у другій групі— 
стрільці держустанов.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

ШАХОВО-ШАШКОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ
У спортивному клубі 

«Зірка» виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» завершився ша
хово-шашковий фестиваль, 
присвячений 40-річчю виз
волення України від ні
мецько-фашистських за
гарбників.

Тільки в першому,- най- 
масовішому етапі, який 
пройшов у кожній вироб
ничій бригаді, дільниці, 

цеху, відділах, серед адмін
персоналу змагалися 383 
шахісти та 800 шашкістів.

У фіналі командних зма
гань перемогли представ
ники механоскладального 
цеху № 3.

Під час фестивалю від
булися сеанси одночасної 
гри, в яких взяли участь

, ї*'.

майстер спорту з росій
ських шашок, чемпіон краї
ни з гри по листуванню, 
ба гагор азовпв персможеш, 
перпюстеії області В. Ми
ронов1, кандидати у май
стри спорту Г. Дубівка та 
О. Литвинов.

Закінчився фестиваль 
масовими бліц-турпірамп.

. В. СЕМЕНЮК.

На знімку: сеанс од- 
ночасної гри з шахістами- 
любителями проводить кан
дидат у майстри спорту 
Георгій ДУБІБКА.

& ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Я — 

сьогодні і завтра». Змагання 
школярів м. Тули на краще 
знання теорії і навичок про
фесії зв'язківця. 9.20 — У 
світі тварин. 10.20 — Кон
церт духового .оркестру Ве
ликого театру СРСР. 11.05 — 
документальні фільми «Че
рез гуманізм — до миру», 
«Це наше майбутнє». 11.35— 
Новини. 14,30 — Новини. 
14.50 — Документальний те
лефільм «Ульяновськ». 15.05
— А. Караманов. «Поема Пе
ремоги». 15.40 — «Зустріч з 
НДР». Кінонарпс. 16.10 — 
Розповідають наші корес
понденти. 16.40 — Новини.
16.45 — Школа мужності. 
Зустріч школярів з учасни
ками Великої Вітчизняної 
війни. Передача з Києва.
17.45 — Народні мелодії.
18.00 — Документальний
фільм «Як фенікс із попе
лу». СРСР 1945—1950 рр. 
Фільм 4. «Коли Гагарін ще 
ходив до школи». 18.30 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Ді
ла і люди. «ВАМ. Весна ві
сімдесят четвертого». 19.30
— Концерт артистів балету 
Ленінградського ансамблю 
«Хореографічні мініатюри». 
19.55 — На екрані — кіно
комедія. «Антоша Рнбкіи». 
21.00 — ччас». 21.35 — «Ві
раж». Молодіжно-спортивна 
передача. 23.20 — Сьогодні 
У світі. 23.35 — Велогонка 
Миру. Передача з НДР.
£ УТ

10.00 — Новини, 10.20 — 
«Знімається кіно». Розпові
дають українські мультиплі
катори. 11.40 — Шкільний 
екран. 10 клас. Історія. 12.10
— Дисципліна поставок: мі
ра відповідальності і честь 
підприємства. 12.50 — Нови
ни 16.00 — Новини. 16.10— 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Через гуманізм — до миру. 
17.00 — Телефільм - «Часів 
нерозривний зв'язок». 17.30

Продовольча програма — 
справа кожного. 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.20 — Батьківщина пам'я
тає. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Літературний 
вечір фронтової лірики 
Д. Луценка. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт майстрів 
мистецтв, присвячений від
криттю XVII Всесоюзного 
кінофестивалю. 22.55 — Су
путник XVII Всесоюзного кі
нофестивалю. По закінчен
ні — Новини.
'А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм «Стартують усі».
8.35, 9.45 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — Науково- 
популярний фільм. 9.15, 
13.00 — Французька мова 
10.05 — Учням ПТУ. Есте
тичне виховання. 10,35.
11.40 — Основи Радянської 
держави і права. 8 кл. 11.05
— Шахова школа. 12.10 —
Ботаніка. 5 кл. 12.30 — Істо
рія. 8 кл. Початок револю
ційної діяльності В. І. Лені
на. 13.30 — Лірика М. Забо- 
лоиького. 14.15 — Герб
СРСР. 14.45 — Вірші 1 пісні 
воєнних років. 15.30 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.25
— «Тричі народжений». До
кументальний телефільм про 
місто-герой Севастополь.
19.15 — «...До шістнадцяти і

старші». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.20 — Спорт за 
тиждень. 20.50 — Телевізій
ний огляд-конкурс. Грає ду
ховнії оркестр клубу скло
заводу м. Клина. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «П'ять 
днів — п'ять ночей». 23.15 
— Документальний фільм.
23.35 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Не 

старіють душею ветерани. 
9.30—Документальний фільм 
«Радянська Армія. Високе 
звання — радянський сол
дат». 9.50 — Концерт духо
вого оркестру РРФСР. 10.20
— «Заради життя на землі». 
10.55—«Нам мир заповідано 
берегти». Виступ Великого 
дитячого хору ЦТ і. ВР. 11.55
— Новини. 12.00 — Докумен
тальний фільм «Роки і до
лі». 13.05 — «Пісня далека й 
близька». 13.50 — В. Розов. 
«Вічно живі»; Фільм-вистава.
16.25 — «Сьогодні — свято
Перемоги». Виступ першого 
заступника міністра оборо
ни СРСР, Героя Радянсько
го Союзу, Маршала Радян
ського Союзу С. Л. Соколо
ва. 16.40 — «Бойові супут
ники мої». 17.40 — Мульт
фільм. 18.00 — «Ти пам’я
таєш. товаришу». Репортаж 
про традиційну зустріч ве
теранів Великої Вітчизняної 
війни в Москві. 18.50 —
Світлій пам’яті загиблих у 
боротьбі проти фашизму. 
Хвилина мовчання. 19.10 — 
о Рідні простори». Концерт.
19.35 — Фільм «На шляху 
до Берліна». 21.00 — «Час».
21.45 — Салют Перемоги.
Святковий вечір. 23.15 —
Велогонка Мир\'. Передача з 
НДР. 23.35 — Новини.
£ УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Пісня у солдатському строю. 
10.55 — Безсмертя героїв.
11.30 — «Хіба серце може 
забути». Музичний теле
фільм. 12.30 — Документаль
ний телефільм «Твої сини, 
Україно». 13.20 — «Тил — 
фронту». Внесок України у 
перемогу радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні. 14.00 — Світ поезії.
14.20 — Запрошує республі
канський Будинок актора.
15.25 — «В цей день, 40 ро
ків тому». До 40-річчя виз
волення Міста Севастополя 
від ніяецько-Фаіпистськвх 
загарбників. 16.25 — «.Ви 
нам писали». Музична про
грама на замовлення вете
ранів Великої Вітчизняної 
війни. 17.05 — Кіномозаїка. 
18.05 — Скарби музеїв Ук
раїни. 18.20 — Біля Вічного 
вогню. Музично-літературна 
композиція. 18.50 — Світлій 
пам’яті загиблих у боротьбі 
проти фашизму. Хеилина 
мовчання. 19.10 — Фантазія 
на темп пісень Великої Віт
чизняної війни. 19.30 — Ак
туальна камера. 20.00 —
Рядки, обпалені війною.
20.45 — На добраніч, діти!’ 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній Фільм «Ніч корот
ка». 23.00 — Супутник XVII 
Всесоюзного кінофестивалю. 
По закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
До Дня Перемоги. Докумен
тальні фільми. 9.20 —
О. ТвардовськиЙ. Поеми. 9.50
— «Дитинство у батьковій 

шинелі». 11.00—1. та В. Оль- 
шанські. Телефільм «Тропіні- 
ни». 1 І 2 серії. 13.50 — «Мо
сква травнева». Концерт.
14.40 — Фільм — дітям. «Ак
валанги на дні». 16.00 — 
Фільм-концерт. "<...А також 
цирк». 16.40 — Мультфільми. 
17.05 — Документальний ек
ран. 17.50 — «Хіба серце за
буде». Фільм-концерт. 18'50 
— Світлій пам’яті загиблих 
у боротьбі проти фашизму. 
Хвилина мовчання. 19.10 — 

.Документальний телефільм 
«Мить Перемоги». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15—«Грає 
музика Перемогу». 21.00 — 
«Час». 21:45 — Фільм «Мене 
чекають па землі».

з 8 по II

'£ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Доку

ментальний телефільм «Хочу 
літати». 9.05 — Екран зби
рає друзів. 9.40 — Фільм 
«На шляху до Берліна». 
11.05 — Клуб мандрівників. 
12.05 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.45 — Сільські гори
зонти. Документальні філь
ми «Дари рідної землі», «Як 
ви тут живете?», <3 життя 
директора». 15.45 — Росій
ська мова. 16.15 — Новини.
16.20 — «...До шістнадцяти і

АДРЕСИ 
ТВОГО 

ДОЗВІЛЛЯ

ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
12 травня. Музичне 

училище. Заслужений 
артист Литовської РСР 
Р. Тилюс. (Скрипка). По
чаток о 19.00.

ТЕАТРИ
Кіровоградський об

ласний музично-драма
тичний театр Імені 
М. Л. Кропивницького.

8 травня. М. Байджієв. 
«Поєдинок». '

10 травня. М.' Стель
мах. «Зачарований віт
ряк».

11 травня. 10. Едліс. 
«Набережна».

12 травня. 10. Едліс. 
«Солом'яна сторожка».

13 травня. Г. Квітка- 
Обнов’яненко. «ШеЛь- 
мепко-депщик».

15 травня. М. Ста- 
рицький. «Циганка
Аза».
Початок вистав о 19.30.

Кіровоградський об
ласний театр ляльок.

9 травня. А. Гайдар. 
«Салют,- Кибальчпш!». 
(спектакль-пам'ятпик).

12 — 13 травня. М. Ту- 
ровер і Я. Мирсакоп. 
«Поросятко Чок».

Початок вистав 
12.00, 14.00.

о

старші». 17.05 — Фільм-кон
церт «Пісні Олексія Екімя- 
на». 17.30 — Шахова школа. ___
Уроки майстерності. 18.00 — Д УТ 
Ленінський університет міль- • - —
їіоиів. «Два світи. — дві по
літики». 18.30 — «Веселі 
нотки». 18.45 — Сьогодні' у

травня
1984 року

світі. кіножурнал
«Радянське кіно». 19.10 —
II Всеросійський огляд на
родних хорів. Виступ Дер
жавного Оренбурзького ро
сійського народного хору. 
20.00 — Програма телеба
чення Чехос.човаччини, при
свячена 39-й річниці визво
лення Чехослова,ччипи від 
фашистських загарбників. 
21.00 — «Час». 21.35 — Май
стри мистецтв. Народний ар
тист РРФСР О. Басилашвілі.

о

По

Студентський народ
ний театр «Резонанс».

11 травня. О. Гельяан. 
«Наодинці з усіма». По
чаток о 19,30.

Будинок _культури 
імені Калініна,

9 травня. «Ніхто не 
забутий, віщо но забу
то». Зустріч з ветерана
ми Великої Вітчизняної 
війни. Початок об 11.00.

12 травня. «Ми — ді
ти миру». Засідання 
клубу «Зірочка». Поча
ток о 13.30.

13 травня. Звітний 
концерт музичної сту
дії дитячого сектора 
Будинку культури імені 
Калініна. Початок 
10.00.

СВГГЛОВОДСЬК
Палац культури.

8 травня. Вечір для 
ветеранів Великої Віт
чизняної війни впроб- . 
пичого об’єднання «Дні- 
проспергобулпром». 
чаток о 19.00.

Парк культури і 
починку.

9 травня. Парад ... 
хової музики, святковий 
концерт. Початок 
10.00.

ОЛЕНСАНДРІЯ
Палац культури шахти 

«Світлопільська».
8 травня. Творчий 

звіт учнів дитячої му
зичної школи. Початок 
о 18.00.

11—13 травня. Ан
самбль циган «Лаутари.» 
Калузької обласної фі
лармонії. Початок о 19 
годині.

Кінотеатри 
«Комсомолець». 8—11 

травня. «Наказано взя
ти живим», кіностудія 
імені. ГОрького. «Мертві 
кидають тінь». ПНР.

Сеанси будуть вказа
ні на афіші.

23.00 — Сьогодні у світі.
23.15 — Велогонка Миру. Пе
редача з ІІДР.

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 —- 
Республіканська фізпко-ма- 
тематична школа. 17.05, —

19.00
19.30
19.45 
КІНО, 
діти!

По

Літературна композиція «Ми 
вийшли з війни». 17.45 —
Екран пошани українського 
телебачення (В. А. Грабов- 
ський — слюсар кіровоград
ського виробничого об’єд
нання «Червона зіока»), 
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.10 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.30 — 
Комуніст. (Кіровоград).
— Актуальна камера.
— Ставиться питання.
— Зустріч в Будинку
20.45 — На добраніч. 
21.00 — «Час». 21.35 — Від 
Дніпра до Бугу. Зпам'яи- 
ський район (повтор, від 
28.IV.1984 р.). (Кіровоград). 
22.50— Супутник XVII Всесо
юзного кінофестивалю, 
закінченні — Новини.
£ ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Людина, машина, емоції»
8.35. 9.35 — Загальна біоло
гія. 10 кл. 9.05. .12 45 — Іс
панська мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. В. І. Ленін про 
Л. М. Толстого. 10.35. 11.40 — 
В. Шекспір. «Гамлет». 9 кл.
11.10 — Мамина школа.
12.15 Географія.-6 кл. 13.15
— Драматургія і театр. Г. Іб-
сеи. 14.05 — Фільм із суб
титрами. «Ати-бати, Йшли 
солдати». 15.30 — Новини.. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Більше хороших товарів. 
18.50 — Документальний
фільм «Дев'ята застава». 
19.00 — Сільська година. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Співає Є. Колесник». 
Фільм-концерт. 20.35 — Роз
повіді про художників. X Ку
тателадзе. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Нестиг
ла малина».. 23.15 — Новини;iv-

від-

Ю. СЕРДЮЧЕНКОРедактор

Гео-
11.05 — Теле-,~ 

«Сім'я І школа». 
Культурна

А ЦТ (І програма)
8.00 —- «Час». 8.35—«Шко

ла мужності». Зустріч ПІКО* 
лярів з учасниками Великої 
Вітчизняної війни. Передача 
з Києва. 9.35 — Фільм «Ме
не чекають на землі». 1Q 55

НаступниГ: помер «Молодого комунара» вийде 9 травня.

— Пісня залишається з лю
диною. «Там.’ вдалині за рі
кою». 11.55 — Новини. 14.30
— Новини. 14.45 — По Сибі
ру і Далекому Сходу. До
кументальні фільми. «Бач»/ 
океан». «Хабаровський крап
— проблеми і рішення».
15.45 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю «Весна» м. Кі
ровограда. 16.05 — Стадіон 
для всіх. 16.35 — Новини.
16.40 — «Твоя ленінська біб
ліотека». В. І. Ленін. «Мате
ріалізм 1 ЄМІЇІрІ0К|)ІІТИЦИЗМЗ. 
Передача 2, 17.10 — Виступ 
викладачів і студентів Ураль
ської державної консервато
рії ім. М. Мусоргсьиого.
17.35 — Мультфільм «Черво
ненька квіточка». 18.15 —
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: «Ди
намо» (Москва) — «Спартак»:
20.45 — Якщо хочеш бути 
г.лоппвпм, 21.00 — «Час»,4^,
21.35.— Концерт з творів“ 
М. Фрадкіпа. 23.20 — Сьо
годні у світі. 23.35 — Ве.чо- 
гоїп-л Миру.
А УТ

10.00 — Нопипп.10.20 — 
ВпробіЛіча гімнастика. 10.30-
— Художній Фільм «Першо
класниця». 11.40 — ЇІІкі.чь- „ 
ний екран. 10 клас. Росій
ська література. 12.10 —
Орбіта дружби. 12.40 — Но
вини. 12.’55 — У тваринників 
Черкащини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Таланти твої. Ук
раїно. 17.30 — Кіровоград-

дпина спортивна. (Кірово- 
гпадк 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення (Кіровоград). 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — АктУяльна камера. 
19.no — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — СКА (Ростоп-на-До- 
ну). В перепві — - Ставиться, 
питання». Передача 2. 20 -15
— На добпаніч. діти! 21.00
— «Час». 21.35 — «З людьми 
і для людей» 22,10 — Нови
ни. 22.25 — Продовження пе
редачі «З людьми і для ліо- 
їіей». 23.05 — Супутник XVII 
всесоюзного кінофестивалю.

’ По закінченні — Новини, 
д ЦТ (II ппограма)

8.00 — .Гімпасті/кд. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Композитор Глазунов». 8.35,
9.35 — Географія. 8 кл. 9.05,
12.40 — Англійська мова.
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. Шо- ми знаємо- про 
Всесвіт. Ю.35. 11.40 
гпаФія. 5 кл -- -- 
журнал ..
12.10 — Історія.
'»еволюція в СРСР. 18.10 — 
Л. Леонов. «Навала». 13.55— . 
Радянська монументальна і 
поптпетна скульптура. 14.25 
—Науко но - по п ул я он ий ФАл ь м 
«К'-’"И течеш. Амудар'я?».
14.45 — Тележурнал «Звіз
дар». 15.30 — Новини 18.00 
—і Новини. 18.20 —"Фести
валь мистецтв «Московські 
■чіпки». Конверт. 19.10 . — 
Поезія. Е. Асадов 20.00 — ’
Вечірня казка. 20.25 — Світ
і молодь. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Повсппеппл- 
Вероніки». 23.00 — Новини.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
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