
ЗА МИР НА ПЛАНЕТІ
НОМСОМОЛЬЦІ І молодь 

ОБЛАСТІ, ЯК і ВСІ РАДЯН
СЬКІ ЛЮДИ, ОДНОСТАЙНО 
ПІДТРИМУЮТЬ І СХВАЛЮ
ЮТЬ МИРОЛЮБНУ ЗОВНІШ
НЮ ПОЛІТИКУ КПРС, ВІДПО
ВІДІ К. У. ЧЕРНЕНКА НА ЗА
ПИТАННЯ ГАЗЕТИ «ПРАВ
ДА». ,
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про. 
ком-

З великою увагою 
читали Члени нашого 
сомольсько-молодіжиого ко
лективу плавильників від
повіді К. У. Черненка на 

.запитання газети «Правда», 
де висловлена готовність до 
діалогу, до чесних і серйоз
них переговорів, націлених 
на знаходження домовле
ностей між Радянським Со
юзом і Сполученими Штата. 
ми Америки. Як заявив 
Костянтин Устииович, ми 
глибоко впевнені, що «всі 

що мирне завтра принесе 
нові трудові звершення, 
щасливі усмішки малюків, 
чисте голубе небо. Своєю 
працею виковуємо це завтра 
і нею звеличуємо його! 
Ми — за мир.

М. ПЕТРОВ, 
лауреат премії Ленін
ського
бригадир НМК пла- 

' вильників імені А’Х 
з’їзду ВЛКСМ мета
лургійної дільниці 8 
Світловодського заво
ду чистих металів.
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міжнародні конфліктні си
туації повинні бути врегу. 
льовані лише мирним шля
хом».

Міць і сила рідної Вітчиз
ни — в руках кожного тру. 
дівника: стоїть він за штур
валом комбайна -чи рятує 
життя людям, підкорюе 
космос чи бореться за висо
кі надої — всі радянські 
люди працюють для миру.

Ми, металурги, вносимо і 
свій посильний вклад у ви
рішення державних проблем. 
Сповна використовуємо ви
робничий потенціал підпри
ємства, боремося за вдоско. 
палення якості виробничого 
процесу. Плануємо до кінця 
року підвищити продуктив
ність праці на 6,8 процента, 
а собівартість знизити на 
два проценти.

Всі ми живемо вірою в те, го на землі — миру. Вони

комсомолу,

Радянський народ, прогре
сивні люди всієї планети 
ниві живуть у тривозі за 
завтрашній день. Бо керів
ники США постійно нагніта
ють міжнародну напруже. 
вість, погрожують «хресто
вим походом» не тільки 
проти соціалізму, а фактич
но проти всього світу. Саме 
політикани з Вашінгтону на
думали позбавити людей 
найсвятішого і найдорожчо- 

прагнуть це зробити не тіль
ки на словах, вони роблять 
рішучі кроки до цього на 
Ділі.

Але хай знають — ніхто 
не збирається мовчки диви
тися на їхні знавіснілі пла
ни та втілення цих планів у 
життя. Ми — за мир — та
кий зовнішньополітичний 
курс нашої партії й уряду. 
Це ще раз підтвердив у сво
їх відповідях на запитання 
газети «Правда» товариш 
К. У. Черненко. Він, зокре
ма, підкреслив: «В одержи, 
моеті силою там просто 
втрачають почуття реаль
ності. Світ радикально змі. 
пився. Сплою в ньому 
проблем не розв’язати. Це 
вже доводилось не раз, у 
тому числі й досвідом са
мих Сполучених Штатів 
Америки... Повторюю: Ра. 
дянський Союз сам не праг
не до воєнної переваги над 
іншими, але й не допустить 
переваги над собою».

Світ радикально змінився. 
Цього не враховують пра
вителі за океаном. Бо на
вмисне заплющують на цей 

фактор очі. Та ж має бути 
край цьому немислимому 
нагромадженню вибухівки 
на Землі і в космосі! Гене
ральний секретар Централь
ного Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Сою; у, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР К. У. 
Черненко з тривогою гово
рить, що питань, які потре
бують обговорення й вирі
шення, і сьогодні більше, 
ніж досить, і вирішувати їх 
доведеться. Радянський уряд 
готовий сісти за стіл пере
говорів з американцями і з 
найвищих трибун заявляє 
про це всьому світові. Бо 
наміри у пае мирні; бо за 
нами — усі розумні і мис
лячі люди планети.

Ми, робітники, як і всі ра
дянські люди, цілком і нов- 
ністю схвалюємо і підтри
муємо зовнішньополітичний 
курс КПРС і Радянського 
уряду.

М. ВАСИЛЬЄВ, 
робітник Кіровоград
ського заводу радіо- 
виробів, молодий ко
муніст.

ПОКЛИКАЛО
СЕЛО

По закінченні навчання 
в Кіровоградському ме
дичному училищі поверну, 
лися Катерина Будяк і Га
лина Кравцова в рідне се
ло Іванківці. Сьогодні Ка
терина — фельдшер !ван- 
ковецькоі медамбулаторії, 
а Галина — завідуюча ап
текою.

За короткий час комсо
молки завоювали автори
тет і повагу односельців. 
Активність у громадсько
му житті, піклування про 
здоров’я людей забезпе
чує їм успіх.

Молодіє село... З кож
ним роком благоустроює
ться, красивішеє і кличе 
до себе молодь.

В. ШАПОВАЛ, 
член комітету комсо
молу колгоспу імені 
Шевченка Знам'ян- 
ського району.

_______ _______ і

В ОБКОМІ
ЛКСМ УКРАЇНИ

Відбулося чергове засі
дання бюро обкому комсо
молу, на якому було .роз
глянуто питання про робо
ту Олекса ндрівського рай
кому ЛКСМУ і райкому 
ДТСААФ по військово-пат
ріотичному вихованню ком
сомольців і молоді, розвит
ку військово-технічних видів 
спорту.

У спільній постанові бю
ро обкому комсомолу і пре
зидії обкому ДТСААФ від
значається, що в районі є 
певний досвід організації 
роботи по військово-патріо
тичному вихованню молоді. 
Щороку тут організовано 
проходять місячники обо
ронно-масової роботи, вечо
ри зустрічей трьох поколінь, 
вшанування солдатських 
вдів. Стало доброю тради
цією в дні Вахти пам’яті 
проводити парад ветеранів 
Великої. Вітчизняної війни. 
Дещо активізувалась робо
та по розвитку ВІЙСЬКОВО' 
ирикладнх видів спорту.

Разом з тим у роботі ком
сомольських організацій ор
ганізацій ДТСААФ по вій
ськово-патріотичному вихо
ванню комсомольців і моло
ді є ряд недоліків. У бага
тьох первинних організаціях 
немає чіткої системи в цій 
роботі. Питання військово- 
патріотичного виховання 
жодного разу торік не роз
глядалося на бюро райкому 
ЛКСМУ. Комсомольський 
актив слабо орієнтується в 
питаннях організації роботи 
по проведенню Всесоюзного 
походу пошукової експеди
ції «літопис Великої Віт
чизняної». Комсомольські І 
дтсаафівські організації не 
приділяють потрібної уваги 
розвитку матеріально-тех-

ПЕРШИМИ
закінчили зелені жнива 
кормозаготівельники кол. 
госпу імені Комінтерну. В 
основному заготівлею кор
мів тут займався комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив водіїв І. Ф. Ша- 
єнка. В стислі агротех
нічні строки (12 днів) мо- 

нічної бази для занять вій
ськово-прикладними і техніч
ними видами спорту.

В районі не удосконалю
ють і не поширюють кра
щий досвід військово-пат
ріотичного виховання мо
лоді.

Бюро обкому ЛКСМУ у 
спільній постанові з прези
дією обкому ДТСААФ зобо
в’язали Олександрійські рай
ком комсомолу і райком 
ДТСААФ поліпшити роботу 
по військово-патріотичному 
вихованню молоді, розвитку 
військово-технічних видів 
спорту. Треба добитися ді
йової участі молоді району 
у Всесоюзному поході ком
сомольців і молоді по міс
цях революційної, бонової і 
трудової слави радянського 
народу, забезпечити коорди
націю зусиль всіх зацікав
лених організацій. Слід по
ліпшити роботу з допризов
ною молоддю.

Потрібно провести необ
хідну роботу по достойній 
зустрічі 40-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні.

Проведення Всесоюзної 
Вахти пам’яті має стати бо
йовим оглйдом роботи ком
сомольських І щсаафівських 
організацій по вихованню 
молоді на героїчних тради
ціях Комуністичної партії 1 
радянського народу.

Бюро обкому ЛКСМУ 
розглянуло також питання 
про. проведення звітів і ви
борів у комсомольських ор
ганізаціях області, затверди
ло план заходів організацій
но-політичного забезпечен
ня звітно-виборної кампанії.

Бюро обкому комсомолу 
розглянуло ряд інших пи
тань внутріспілкової роботи.

В РАЙОНІ
лоді трудівники заготовили 
понад 14 тисяч тонн силосу. 

Першість у соціалістич
ному змаганні виборов 
молодий комуніст Олек
сандр Беляєв.

Л. ВЕРБА.
Онуфріївський район.

запам’ятається
Першовересень завжди 

був торжеством, сповненим 
радістю зустрічі зі школою, 
училищем чи інститутом, з 
товаришами і' викладачами. 
А нині перший день на
вчального року здобув офі
ційний статус свята — став 
іменуватися Днем знань. 
Що від того змінилося? 
Відтепер цей день відзна
чатимуть не тільки ті, хто 

40-річчю Перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні був 
присвячений конкурс про
фесійної майстерності то
карів і фрезерувальників, 
що відбувся па' вашому 
підприємстві. У ньому взя. 
лі) участь 14 молодих ви-

вчить і вчиться, а всі. Ось 
і минулої суботи до школя
рів, учнів ГІТУ і технікумів, 
студентів вузів прийшли 
ветерани війни і праці, пар
тійні і господарські керів
ники, знатні люди. Були 
спогади, напутні слова, по
бажання. 1 розмови про ре
форму загальноосвітньої і 
професійної школи, про 
перспективи, які відкриває 

робничппків. Вони повинні 
були показати теоретичні 
знання і виконати за крес
леннями вказану деталь. 
/Кюрі у складі представ
ників заводських служб, 
передовиків виробництва, 
членів комітету комсомо
лу, прискіпливо переві
ривши чистоту обробки 
поверхні та розміри дета-

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
лі і час, за який вона бу
ла виготовлена, визначило 
переможців. Ними стали: 
серед молодих токарів — 
Микола Горбунов та Ва
лерій Майборода з інстру
ментального і Олександр 
Шіішло з метизного цехів, 
а серед фрезерувальни

вона перед молодими. Про 
майбутнє людства, про не
обхідність боротися проти 
гонки озброєнь і підступів 
імперіалізму йшла мова на 
першому уроці — уроці 
Миру.

На нього у Кіровоград
ську середню школу № 11 
прийшли, зокрема, ветеран 
Великої Вітчизняної війни 
Т. П. Матвеев, колишній

ків — Володимир Таран і 
Микола Ковтун з інстру
ментального цеху та Борис 
Тихонов з механоскладаль
ного цеху № 3. Вони наго
роджені грамотами комі
тету комсомолу і цінними 
подарунка міг. До кінця 
року буде проведено ще 
три конкурси професійної 
майстерності — серед мо
лодих водіїв електрокар, 
конструкторів і технологів 
та операторів машинолі
чильних станцій.

• * «

Підбито підсумки трудо
вої вахти, присвяченої міс- 
ту-герою Мінську. Пере
можцями визнані колекти
ви ливарного цеху ковко
го чавуну і механоскла
дального цеху № 2. їм 
вручені перехідні червоні 

партійний працівник О. Т. 
Шаповалов. На цьому знім
ку ви бачите першокласни
ків десятирічки перед по
чатком торжества. Тут від
булися святкова лінійка, по
кладання квітів до пам’ят
ників В. І. Леніну і визволи
телям міста від німецько- 
фашистських загарбників. 
Багато квітів, теплих слів 
привітання вчителям, підба
дьорливі усмішки батьків. 
Все урочисто, все піднесе
но, все запам’ятається...

Фото В. КОВПАКА.

прапори адміністрації, пар
тійної, профспілкової і 
комсомольської організа
цій заводу і грошові пре
мії. У МСЦ № 2 серед мо. 
лодйх робітників відзначе
ні свердлувальниця Гали
на Гаврилова — свої змін
ні завдання вона виконує 
на 135 процентів, токар 
Наталія Умри хіна — за
мість планових тисячі алю
мінієвих дисків вона об
робляє за зміну по півто
ри тисячі, електрозварни
ки Степан Галачов та 
Олександр Харченко, які 
свої виробничі норми теж- 
постійно перевиконують.

В. ШПАК, 
секретар комітету ком
сомолу виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка».



2 стор. «Молодий комунар» 4 вересня 1984 року
НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО! •

ПІДПОРЯДКОВУВАТИ 
ВСЕ ГОЛОВНОМУ

Стрімкий розвиток продуктивних сил, напружена об
становка на земній кулі, безперервний потік інформації 
вимагають від сучасної людини надзвичайного напру
ження сил і енергії. Особливо коли ця людина не сто
ронній спостерігач, а активний борець за мир і справед
ливість, за щасливий завтрашній день. Саме таких 
активних громадян ставить собі за мету виховувати на
ше суспільство. Про це недвозначно свідчить постанова 
ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійного керів
ництва комсомолом і підвищення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді».

Напередодні звітно-виборної конференції можна з 
певністю сказати, що всю свою роботу комсомольські 
організації Гайворонського району підпорядковували 
головному — вихованню у молоді марксистсько-ленін
ського світогляду, непримиренності до ворожої ідеоло
гії та пережитків минулого, нетерпимості до неробства, 
зазнайства, безгосподарності і т. д.

У районній комсомольській організації працює 183 В 
молодих комуністи. Саме через них здійснюється перів- І 
ництво молоддю. Найкращий досвід підбору, розета- а 
новки кадрів, направлення на виробничі ділянки моло
дих членів партії нагромаджено на Заваллівському гра
фітовому комбінаті. Для прикладу: півтора року тому 
постало питання про кандидатуру секретаря • комітету 
комсомолу комбінату. Партійна організація підприємства 
направила на цю відповідальну роботу механіка автога- 
ража Віктора 1 орбатюка, який на той час виконував обо
в'язки секретаря парторганізації автогаража. Внаслідок 
цього значно поліпшилась внутріспілкова робота, зріс 
рівень ідейно-політичного виховання, комітет комсомо
лу став діяти оперативніше. Доброго слова заслуговує і 
секретар комітету комсомолу машинобудівного техні
куму Валентин Волощук, який уже 4 роки успішно 
справляється із своїм партійним дорученням. Уміло по
єднує комсомольську і депутатську дїяльність групком- 
сорг КМК доярок колгоспу «Мир» Тетяна Ладанюк. За
галом серед секретарів первинних комсомольських 
організацій 70,4 процента — молоді комуністи.

Здавна повелося, що спілчанин завжди повинен бути 
на вістрі подій. Всі чесні люди планети докладають зу
силь до того, щоб зберегти на землі мир. Не стоїть 
осторонь і наша молодь. На тепловозоромонтному зазо- И 
ді, скажімо, розгорнуто соціалістичне змагання за гідну _ 
зустріч 40-річчя Великої Перемоги. Під час суботників 
та недільників на зекономлених матеріалах відремонто
вано додатково 3 тепловози, зібрано 5 тонн метало
лому. Виручені гроші перераховано до Фонду миру.

XII Всесвітній фестиваль молоді і студентів, що від
будеться в 1985 році в Москві, має на меті згуртувати 
молодь у боротьбі за роззброєння. Для потреб моло
діжного форуму нами зароблено і перераховано 5 ти
сяч карбованців.

Неослабна увага приділяється контрпропагандистській 
роботі. Ірадиційним стало проведення у райцентрі те
матичних вечорів «Два світи — два способи життя». Для 
учнів середніх шкіл, СП ГУ № 5, технікуму проводяться 
диспути «,-іиі то голоси?». На них завжди запрошуються 
ветерани війни та праці, передовики виробництва, тобто 
люди, котрі мають що сказати своїм молодшим товари
шам. Думка формується в колективі. Отже, завжди 
важливо, щоб колектив жив подіями сучасності, був у 
їх епіцентрі.

Складовою частиною виховання марксистсько-ленін
ського світогляду є військово-патріотична підготовка. У 
нас діє пошукова експедиція, котра вивчає маршрути 
бойових підрозділів, які визволяли Гайзоронський район. 
До 40-річчя Перемоги буде оформлено районний 
літопис Великої Вітчизняної війни. Найактивнішу участь 
у цій роботі взяла молодь сіл Бандурозоґо, Хащуватого 
та Солгутового.

У Хащуватському музеї 5-ої гвардійської Червоно- 
прапорної танкової армії зібрано 2245 експонатів, вста
новлено 1450 імен ветеранів армії, більш ніж з 300 учас
никами боїв ведеться постійне листування.

Перед майбутніми воїнами часто виступають секретар 
комсомольської організації колгоспу «Мир» Юрій.Доб- 
ровольськии. ватажок молоді із дистанції сигналізації і 
зв’язку Гайворонського підрозділу Знам’янського відді
лення залізниці Сергій Гришин. Вони виконували езій 
інтернаціональний обов’язок у Афганістані. Слово ро
весників або на кілька років старших хлопців має особ
ливий емоційний заряд. Одна справа, коли ведуть мову 
про події півстолітньої давності (інколи й не віриться, 
що була війна) і зовсім інша, коли йдеться про події 
вчорашні, сьогоднішні.

Древні говорили: «У здорозому тілі — здоровий дух». 
Отже, треба значну узагу приділяти і фізичній підго
товці.

58 колективів фізкультури району об'єднують 16 ти
сяч фізкультурників. Лише за минулий рік підготовлено 
З майстри спорту, 8 кандидатів у майстри, 6151 чоловік 
здав норми комплексу ГПО, Спортсмени району на об
ласних змаганнях на призи «Комсомольской правды» 
тричі підряд займають друге місце. Такі результати го
ворять не про випадковий збіг обставин, а про високий 
рівень підготовки кожного окремо взятого спортсмена.

1 вересня цього року країна вперше відзначала свя
то Знань. Воно ознаменувало новий щабель у розвитку 
педагогіки в нашій країні. Райком комсомолу задовго 
до цього свята провів комсомольські збори молодих 
учителів району (більше 100 чоловік), де розглянуто ос
новні завдання комсомольських організацій педколекти- 
вів по впровадженню вимог реформи загальноосвітньої 
та професійної школи. Адже школа є основою вихован
ня активного громадянина.

5. ДЕМЧЕНКО, 
перший секретар Гайворонського райкому 2 

комсомолу. ' І

На календарі — вере
сень — перший місяць осе
ні і останній місяць тре
тього трудового кварталу 
четвертого року одинадця
тої п’ятирічки. У тебе, 
комсорг, чимало турбот, 
ударних справ. Одне з най- 
важливіших завдань — 
забезпечити успішне вико
нання планів іретього 
кварталу, подбати, щоб 
соціалістичне змітання на- 
брало широкого розмаху 

в усіх комсомольсько-моло
діжних колективах.

У центрі уваги, комсорг, 
постійно тримай- питання 
зміцнення трудової і ви
робничої дисципліни. По
ширюй передовий досвід; 
допомагай відстаючим. 
Справою честі для кожно
го молодого виробничника 
повинно стати виконання 
завдання партії — підви
щити продуктивність пра
ці па один процент і зни
зити собівартість продук
ції на півпроцента.

Зараз напружений пе
ріод у тваринництві — 
триває підготовка до на
ступної зимівлі громад
ської худоби. Висбку наі 
городу — Почесну грамоту 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦР11С і ЦК 
ВЛКСМ за перемогу у Все
союзному соціалістичному 
змаганні за період зимівлі 
худоби в 1983/84 році, — 
яку недавно було вручено 
області, працівники ферм 
сприйняли з великою ра
дістю. Нагорода окрилює, 
кличе до нових трудових 
звершень. Отож'треба по
ширювати досвід кращих- 
молодих тваринників, аби 
за період наступної зимів- 
лі худоби 1984/85 року до
битися ще вищих трудо
вих показників, збільшити 
заготівлі продуктів тва
ринництва.

Спі ву че
Нелегко склалося життя 

видатного письмснника-ко- 
муніста М. О. Островсько- 
го (1904—1936). Ллє він 
завжди був жвавий, ба
дьорий, запальний, людя
ний, доброзичливий і гос
тинний. Миколі Олексійо
вичу подобалось, коли по
руч були люди, коли його 
скромна кімната наповню
валась гамором, супереч
ками, дискусіями, сміхом, 
музикою, піснями...

В темно-карих очах 
письменника завжди па
лав теплий і привітний 
вогник життя, яке він лю
бив понад усе. Палко 
любив М. Островський і 
свій народ, і свою рідну 
Вітчизну. Л ще був він 
взірцем всебічно розвине
ної, духовно багатої і ви
сокоосвіченої людини.

Постійною супутницею, 
доброю порадницею і вті
хою, великою естетичною 
насолодою, живлячим дже
релом творчого натхнення 
в житті і праці письменни- 
ка була музика. Маючи 
добрі музичні дані, він на
вчався . гри на гітарі й 
фортепіано, був прекрас
ним гармоністом, захопле
но слухав і співав народ
ні пісні, любов до яких ще 
в дитинстві йому прище
пила мати Ольга Йосипів
на. Особливо глибоко за
пали в душу юнакові піс
ні та вірші Т. Шевченка 
«Реве та стогне Дніпр ши
рокий» і славетний «Запо
віт».

Минають роки, Микола 
Островський мужніє, по
літично зростає, стає на 
шлях революційної бороть
би. І тут його вірною бо
йовою подругою і надій
ною помічницею стає піс
ня, особливо та, що зміц
нювала й гартувала бойо
вий дух бійців, закликала 
до перемоги над ворогом, 
до боротьби за щасливе 
майбуття.

Великого значення пись
менник надавав «Інтерна
ціоналові», ,«Марсельєзі», 
«Варшав’янці», «Червоно-

Час ударних
Продовжується битва за 

врожай 1984 року. Гобі, 
комсорг, треба подбати про 
організацію дійового со
ціалістичного змагання на 
осінньому полі з тим, щоб 
кукурудзу, цукрові буря, 
ки, соняшник, інші куль
тури зібрати вчасно і без 
втрат.

Важливою справою за
лишається нині і заготівля 
кормів. Триває боротьба 
за створення їх півтора
річного запасу. Справа чес
ті кожного молодого тру
дівника села — зробити 
якнайбільший внесок у цю 
важливу роботу. Дай зав
дання «прожектористам» 
простежити за якістю за
готівлі кормів, за тим, як 
ремонтуються кормоцехи 
і кормокухні.

Сьогодні па допомогу 
сільським трудівникам ви
їхав численний загін сту
дентів і учнів середніх 
спеціальних навчальних за
кладів. Потурбуйся, ком
сорг, щоб їм було створе
но належні умови для^ 
праці і відпочинку.

У вересні починаються 
звіти і вибори — важлива 
подія в житті «Ленінського 
комсомолу. Треба глибоко 
проаналізувати діяльність 
кожного члена ВЛКСМ

серце
му прапорові», «Вічному 
революціонерові»... Дуже 
любив і охоче наспівував 
«Сміло у ногу рушайте», 
«Сміло ми в бій підем», 
«В неволі скатований лю
то», «Молоду гвардію», 
«Наш паровоз». З творчо
сті радянських компози
торів Микола Островський 
чи не найбільше шанував 
музику І. Дунаєвського, 
зокрема його «Пісню про 
Батьківщину», «Каховку», 
марш з кінофільму «Весе
лі хлоп’ята».

Велика дружба зв'язу
вала М. Островського з 
відомим композитором Си- 
гпзмундом Кацом, який 
часто навідував письмен
ника й годинами викопу
вав на фортепіано різно
манітні музичні твори.

«Велика справа музи
ка! — говорив письмен
ник. — Яка проста й до
хідлива її мова для ви

словлювання великого люд
ського почуття. Добре, що 
тепер музика не є влас
ністю багатих, а належить 
усьому народові!».

Якось улітку 1936 року 
С. Кац привів на кварти
ру Островського в Сочі 
відому співачку Віру Ду- 
ховську. Після короткого 
знайомства й невимушеної 
бесіди Віра Йосипівна про
співала для хворого пись
менника російську народ
ну пісню «Вниз по Волзі- 
ріці», «Полечко - поле» 
Л. Кніппера, романс 
М. Глінки «Сумнів», «Роз
мова про любов» К. Корч- 
марьова.

Після виконання остан
ньої Микола Олексійович 
сказав:

— Віро, передайте ком
позиторові, що лірика нам 
потрібна. Ми виросли в 
тяжкі часп. Ніжності й 
любові па наш вік випа
ло мало.

Помовчавши, письмен
ник попросив: 

по виконанню рішень 
XXVI з’їзду КПРС, XIX 
з’їзду ВЛКСМ. У відпо
відь на постанову ЦК 
КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного ке
рівництва комсомолом і 
підвищення його ролі в ко. 
муиістичному вихованні 
молоді» треба ще ширше 

розгорнути бойову органі
заторську і масово-полі
тичну роботу по виконан
ню завдань, поставлених 
партією.

Готуючись до зборів у 
комсомольській групі, це
ховій організації, уважно 
продумай, комсорг, чи все 
ти зробив для поліпшення 
роботи комсомольської ор
ганізації. Пам’ятай: від 
того, як пройдуть головні 
збори роі\у, багато в чо
му залежатиме дальша ді
яльність твоєї організації.

Першого вересня почав
ся новий навчальний рік у 
вузах, технікумах, школах. 
Цього року вперше в 
країні було відзначено 
День знань.

Нинішній навчальний 
рік пройде під знаком 
реформи загальноосвітньої 
і професійної школи. По
думай, комсорг, про ак- 

.тивну участь твоєї комсо
мольської організації в

ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
МИКОЛИ 
ОСТРОВСЬКОГО 

борця
— Заспівайте ще.
І раптом злетіло у небо 

«Орлятко» — прекрасна 
пісня Віктора Белого на 
вірші Якова Шведова.

— Так цс ж наша піс
ня! — з піднесенням ви
гукнув письменник. —. 
Шкода, що «Орлятка» не 
було в нас, комсомольців, 
п’ятнадцять років тому. На 
фронтах громадянської 
війни не вистачало таких 
пісень...

На подарованій співачці 
книзі «Як гартувалася 
сталь» автор написав: 
«Тов. Вірі за «Орлятко». 
М. Островський, 27 серпня 
1936 р., м. Сочі».

Іншим разом Микола 
Олексійович подарував Ві
рі Духовській збірку ук
раїнських народних пісень 
з написом: «Вірі. Спасибі 
за все, Микола». А на 
словах додав:

— Віро, у вашому ре
пертуарі пісні багатьох на
родів, а українських не
ма. Ось тепер співайте і 
згадуйте нас.

Відомо, що окремі епі
зоди з книг М. Остров
ського народжувались під 
впливом музики.

Так, наприклад, слухаю
чи по радіо симфонічну 
сюїту М. Іполитова-Іваио- 
ва «Кавказькі ескізи», ав
тор роману «Як гартува
лася сталь» працював над 
епізодом смерті Сергія 
Брузжака. Під враженням 

«Дев’ятої симфонії» Л. Бет
ховена автор книги «На
роджені бурею» яскраво 
змалював сцену повернен
ня додому і зворушливу 
зустріч з родиною поль
ського комуніста Сигиз
мунда Раєвського.

Високо цінував Микола 
Островський кіно, театр, 
живопис, поезію. У радіо-

ксправ
реалізації реформи.

Вересень — останній мі« 
сяць підготовки до почат« 
ку нового навчального ро« 
ку в системі комсомоли« 
ського політнавчання і еко. 
помічної освіти. Ще раз 
продумай, комсорг, чи все 
готове до навчання. Це пи
тання треба обговорити 
на чергових комсомоль
ських зборах.

У вересні пройді: VIII 
республіканський зліт пе
реможців походу комсо
мольців та молоді місцями 
революційної, бойової та 
трудової слави Комуніс
тичної партії і радянсько
го народу, присвячений 
40-річчю визволення Ук- ». 
раїни від німецько-фа
шистських загарбників. 
Постійна турбота ■ про ве
теранів війни і праці, сім'ї 
загиблих захисників Віт
чизни, пошук і збирання 
документів та реліквій ча
сів війни, забезпечення їх 
збереження для майбутніх 
поколінь — твій найваж
ливіший обов’язок, ком.
сорг.

Триває передплата на га
зети і журнали на 1985 рік. 
Подбай, комсорг, щоб ця 
важлива кампанія про
йшла організовано. Ко. 
жеп комсомолець має пе
редплатити своє комсо
мольське видання. Хотіло, 
ся б, щоб ти, молодий чи
тачу, поділився своїми 
думками про свою облас
ну газету «Молодий ко
мунар», якщо передпла- 
чуєш. Твої поради, поба. 
жання, пропозиції редак
ція врахує при підготовці 
газсти-85. Чекаємо листів.

промові «Наші завдання 
— зміцнювати Батьківщи
ну» письменник активно 
закликав радянську мо
лодь обрати правильну 
життєву позицію, працю
вати, не шкодуючи сил, на 
благо Вітчизни, формува
ти в собі риси будівника 
комунізму, вчитись, опа
новувати культуру.

Спадщина полум’яного 
ппсьменника-борця М. Ос
тровського пройнята гли
бокою любов’ю до Бать
ківщини й ненавистю до 
її ворогів. Вона знайшла 
своє втілення в музиці.

Згадаймо «Як гартува
лася сталь» П. Подковп- 
рова та «Павка Корчагін» 
Н. Юхиовської, балет 
М. Чулакі «Юність», во
кально-симфонічну поему 
В. Чистякова «Подвиг», 
симфонічну сюїту II. Ма
карової «Як гартувалася 
сталь», симфонічну поему 
О. Білаша «Павка Корча- 
гін»... Романом «Народже
ні бурею» навіяна одно
йменна симфонічна поема 
героїчного плану Олек
сандра Холмінова.

Безсмертний і дорогий 
образ ІІавкп Корчагіпа 
уже багато літ впевнено 
крокує по планеті. Думає
ться, що він знаходитиме 
ще ширше й глибше вті
лення у кіномистецтві, те
атральних виставах, живо
пису, поезії, музиці, масо
вій пісні.

Б. СЛЮСАР, 
музикознавець.

м. Світловодськ.
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«МИ ЗА ЩАСТЯБОРОТЬСЯ
ми

ЙДЕМО!»
«Діти різних народів 

мрією про мир живемо...»— 
Дх-'Слова з пісні радянського 
композитора О. Новикова, 
'^^гтала «Гімном демократ 
точної молоді світу», впер

ше прозвучали влітку 1947 
року над переповненою Bau.. 
лавеькою площею Праги. В 
ті дні чехословацька столи
ця приймала делегатів Пер. 
шого Всесвітнього фестива
лю молоді та студентів. 
Огляд сил молодих борців 
за мир і демократію зібрав 
юнаків і дівчаг з 71 країни. 
Місто на Влтаві, де прогри- 
міли останні залпи другої 
світової війни в Європі, з 
розкритими обіймами прий
няло юність планети — тих, 
йа чиї плечі в майбутньому 
покладалась відповідаль
ність за долю Землі.

Празький фестиваль від
бувався під лозунгом бо
ротьби за мир, проти фа
шизму і війни. В один з днів 
800 делегатів приїхали в се
лище Лідіце, знищене в р'о- 
ки війни гітлерівцями. При. 
їхали, щоб внести свій вклад 
у відродження села, траге
дія котрого стала уособлен
ням фашистського варвар
ства...

Глибоко символічно, що 
XII Всесвітній фестиваль 
молоді та студентів прохо
дитиме в рік 40-річчя Пере
моги над гітлерівським фа
шизмом. Символічно і те, 
що гостей фестивалю зустрі
чатиме Москва — столиця 
країни, яка внесла вирішаль
ний вклад у розгром фа
шизму. /

Чехословацькі юнаки та 
дівчата пишаються тим, що 
стояли біля витоків всесвіт
нього молодіжного фести
вального руху. 1 зараз вони 
боряться за єдність прогре
сивних сил планети, за збе
реження миру в усьому сві
ті. Ось чому Чехословаць
кий студентський центр, 
який об'єднує 150 тисяч 
юнаків і дівчат, вся молодь 
республіки з натхненням 
відгукнулись иа ініціативу 
Ленінського комсомолу про- 
вести в Москві XII Всесвіт
ній фестиваль.

Соціалістична спілка мо
лоді ЧССР (ССМ) оголоси. 

ла конкурс «Квітка фестива. 
лю». В ньому беруть участь 
студенти, молоді робітники, 
трудівники сільгоспкоопе- 
ратинів, школярі, діячі 
культури. Вони зустрічають 
свято юності планети кон
кретними ділами. Зараз но
мер рахунку 37-6733-011 
Фонду фестивальної солі-' 
дарносгі відомий усім чле
нам ССМ. Десять тисяч сту
дентів Вищої технічної ШКО
ЛИ у Празі вже внесли на 
цей рахунок 60 тисяч крон. 
А першими були чехосло- 
вацькі студенти, які навчаю, 
ться у вузах Києва. Вони 
перерахували у Фонд фес. 
тпвалю 219 карбованців.

Суботи і неділі нинішньо
го літа багато членів ССМ 
республіки зробили для се
бе трудовими. Понад міль
йон годин відпрацювали на 
суботниках і недільниках 
студенти, школярі, робітнії, 
ки Пльзені. У Фонд солідар. 
пості від них надійшло 150 

псяч крон. Майже 11 тисяч 

крон перерахували землеро
би району Бероун, 6 тисяч 
крон — студенти гімназії в 
Гііровцовє. Естафета трудо
вих справ на честь фестива
лю триває. Наприклад, тіль
ки студенти вузів країни зо
бов’язались до 1985 року 
передані у Фонд фестивалю 
в Москві півтора мільйона 
крон.

Ми прагнемо до того, щоб 
покоління ' соціалістичної 
Чехословаччини, яке вирос
ло під мирним небом, піко, 
ли не забувало про жертви, 
принесені в ім’я нашої сво
боди. Тому боротьба за 
«Квітку фестивалю» це і 
активна участь в інтерна
ціональній естафеті патріо
тичних справ молоді «Па
м'ять». Вона присвячена 
40-річчю визволення нашої 
країни Радянською Армією 
від фашизму. Студенти ву
зів і технікумів, учні гім
назії! і шкіл збирають мате
ріали про радянських і че
хословацьких воїнів, які по

лягли при визволенні Че- 
хословаччннп, маловідомі 
факти про останню війну, 
заповнюють невідомі сторін, 
ки героїчної історії бать, 
ківшшш.

Ми хочемо, щоб, знайом
лячись з минулим, наша мо
лодь зрозуміла, що боро, 
тись за мир в умовах соціа
лістичного суспільства — 
значить сумлінно працюва
ти, вчитись, захищати віт
чизну.

Переможці конкурсу, 
«Квітка фестивалю» будуть 
нагороджені прапорами ЦК 
ССМ. А кращих з кращих 
чекають путівки в фести
вальну Аіоскву, на всесвіт
ню зустріч юності.

Гана ПАЗДЄРОВА, 
секретар Центрального 
Комітету Соціалістич
ної Спілки Молоді 
ЧССР, голова Чехосло
вацького студентського 
центру (ОРБІС—АПН].

П/1Г) РІЙ Воронов, нині 
"комсомольський праців

ник, був зацікавлений ли
ше в тому, щоб наставити 
на правильний шлях Вік. 
тора Кутового. У них час
то виникали суперечки, 
точніше — дискусії з різ
них причин. Своєї думки 
нікому не нав’язував. В 
процесі суперечки Юра 
•"помічав, що його опонент 
‘часом змінював свою точ
ку зору. Але то трапляло
ся дуже рідко, практично, 
лише в тому разі, коли 
був затиснутий переконли
вими аргументами в куток. 
Як я помітив, каже 10. Во. 
ронов, у нього особливе 
бажання сперечатися, від- 
стоюватн якусь химерну 
думку появлялися після 
того, як він повертався з 
Новоукраїнки від Гонча
рова.

ВЛАСНА
ОЦІНКА 
ПОДІЙ

— Ні від чого, що я ка
зав, не відмовляюся. Це 
моє минуле. Це частина 
тодішнього мене. Але то 
був дохристиянський пе
ріод, тепер я прийняв ре
лігію. Політичні моменти 
більше не цікавлять мене, 
я до них байдужий. Кіль
ка днів тому зустрічався з 
подружжям сектантів, дві 
години побалакав, і мені 
стало приємно: вони такі 
щасливі, мирські турботи 
їх не обходять, бо у них е 
віра. Моя віра в бога — 
це віра в добро. (Хвили
ночку! Здається, саме тут, 
згадавши великого комбі
натора Остапа Бендера, 
слід зауважити’ його сло
вами: «По чому опій для 
народу?». Хіба релігія не 
те ж таки зло? Хіба вона 
не неволить розум? Іще 
не завадить нагадати сло
ва О. М. Горького, що ві
рять тоді, коли немає 
впевненості, переконання. 
— Авт.).

Як я оцінюю діяльність 
комсомольської організа
ції, членом якої перебуваю 
й сьогодні? Негативно. Я 
не бачив такої спілки, що 
відповідала б моїм понят
тям комсомольського осе
редка. Мені з ними неці
каво.

Коли вчився в школі, у 
мене пропав інтерес до іс
торії, суспільствознавства 
тому, що ці предмети ви-

(Закінчення.
Поч. у № 104 за ЗО серпня].

кладали, на мій погляд, 
люди непереконані, гово
рили сухими, штамповани
ми словами. А вони нікого 
не запалюють. (Пропаган
дисти, чуєте! Ви втратили 
позиції, бо ставились де 
своєї роботи байдуже, не 
шукали ефективніших 
форм. Знайшлися люди, 
котрі говорили переконли
віше, шкода тільки, що 
стояли вони не на пра
вильних позиціях. — Авт.).

підприємстві, де пра- 
колектив формуєтьсятою,

за своїм законом. Внаслі
док поганої організації 
праці знижуються заробіт
ки. Кращі спеціалісти пе
реходять в інші організа
ції. Лишаються, в основно, 
му, п’яниці. Керівництву 
вигідно тримати такий 
контингент, бо людині, що 
проштрафилася, завжди 
можна пригадати грішок і 
змусити її --------------
надурочний 
виконувати 
му разі не 
голову над 
налагодити 
процес. (Ось, шановні то
вариші, як про вас думає 
ваш колега. Зовсім не так, 
як ви про нього. А знай 
його думку раніше, певно, 
і свою змінили б. Але ж 
ви й не намагалися і а 
неї дізнатись. У сектантів 
знайшлося дві години, щоб 
побалакати з ним, у вас— 
ні).

працювати в 
час, аврально 
план. У дано- 
треба ламати 

тим, як краще 
виробничий

ДУМКИ
СТОРОННІХ
ЛЮДЕЙ

Директор асфальтио-бе. 
тонного заводу Володимир 
Іванович КУПЛЕВАНЧУК:

— У нас Кутовий пра
цював до липня минулого 
року. Людина начитана. 
Добре грає в шахи. Ком
сомолець. і

Анатолій Федорович ІВА- 
НЕНКО, директор УВТК

«ТО БУВ ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД...» -

О. БЕНДЕР: «ПО ЧОМУ ОПІЙ ДЛЯ НАРОДУ?».

КОЛИ СЛУХАЧ МАЄ УПЕРЕДЖЕНУ ДУМКУ.

ХТО Ж МОЖЕ БУТИ КОМСОМОЛЬЦЕМ?

(управління виробничо-тех
нологічної комплектації 
тресту «Облміжколгосп- 
шляхбуд»:

— На «вертушці» він пра
цює більше року. Не ку
рить, не п’є. А для мене 
головне —- щоб не пив.

Комсомольський активіст 
Зінаїда СІРАЧЕНКО:

— Як член комітету ком
сомолу випускаю стінгазе
ту, збираю членські внес
ки. Кутового знаю, але 
бачила дуже давно, бо він 
перейшов до УВТК. Ко
лись ми давали йому до
ручення — ілюструвати га. 
зету. Він дуже спокійний, 
безвідмовний. Знаю, що 
працював добре. Внески 
справно платить. Інші ін. 
коли відмовляються: тро
хи пізніше, кажуть, а цей 
— ніколи.« » »

про II Е ДУЖЕ добре, коли в 
.Діл И колективі людини не

помічають, не розуміють, 
виявляють байдужість до 
її долі. Ще гірше, коли 
безпідставно хвалять. В 
січні нинішнього року 
В. Кутовий, як устанойле. 
но слідством, скоїв зло
чин — «не навмисне, а че
рез необережність». Тіль
ки один цей випадок, ма
буть, мав дати підстави 

для того, щоб проаналізу
вати дії існака, поцікави
тись його духовними за
питами. Але послухати ще 
трохи В. І. Куплевапчука 
та А. Ф. Іваненка — і,зда- 
ється, при зустрічі з Куто- 
вим побачиш у нього 
крильця, як у ангела.

В. І. Куплеванчук навіть 
після того, як юнак пере
йшов до управління ви
робничо - технологічної 
комплектації, повинен був

ІДИ у СПІЛЬ
НУ органі- 

як не 
пропа- 

юна-

часто зустрічатися з Куто
вим як комсомольський 
пропагандист (а< фальгний 
завод, УВТК знаходяться 
поруч і мають ошту спіль
ну комсомольську 
зацію). Кому ж, 
комсомольському 
гандистові, навчити 
ків і дівчат бути не бай
дужими до того, що від
бувається поруч? Твій 
слухач має свою, уперед
жену думку, свій, помил. 
ковнй погляд па явища, 
закони розвитку суспіль
ства. Чому б не поговори
ти про цс на політзанят- 
тях, не переконати, зму
сити своїх слухачів заду
матись над вчинками то. 
варпша?

Викликає подив і роз- 
різненість дій адміністра
ції згаданих підприємств і 
комсомольської організа
ції. На запитання, чому 
не запросили на товари
ський суд секретаря 
комсомольської організа
ції «Облміжколгоспбуду», 
А. Ф. Іваненко відповів:

— Цей випадок вибив 
нас із колії. Як обухом по 
голові. Тож і не відразу 
зорієнтувалися. (Не відра
зу? Від скоєння злочину 
до товариського суду ми- 
ііуло чотири місяці).

В. І. Куплеванчук згод
жується: Кутовий не був 
активним слухачем. Така 
вже у нього специфіка ро
боти — тижнями у від’їз
ді. З далекого відряджен
ня па-заняття не відізвеш. 
Але ж після робочого 
тижня — три вільних. Гра. 
фік проведення занять 
складено на весь рік. Бу- 
ло б тільки бажання. Та й 

не треба забувати про га
ку форму роботи із слуха
чами, як індивідуальна. З 
усього видно, з Кутовим 
таких розмов пропаган
дист не проводив.

Якої' ж думки про ефек
тивність занять сам Куто- 
вий? Відповідь неодно
значна: «Якщо такі занят
тя й відбувалися,, то я ци
ми не цікавився».

А й справді, чи відбува
лися такі заняття? По
цікавились у комсомолки 
Зінаїди Сірачепко, яку під 
час розмови І. В. Купле
ванчук назвав у числі кра
щих слухачів. Після три
валих роздумів Зінаїда 
відповіла, що заняття такі 
проводив їхній пропаган
дист, Сергій Удавенко. Це 
вже схоже на детектив: 
хто ж пропагандист?

Настав час відповісти 
на запитання; хто ж винен 
у тому, що Віктор став на 
такий шлях? Сім’я? Шко
ла? Громадськість? Перед
усім, сам Кутовий: люди, 
на доросла і має відпові
дати за свої вчинки. (Від
повідні органи його попе
редили). Однак і сім’я, і 
школа, і громадськість ві
діграли свою певну роль.

Дора Антонівна каже; 
«Ми переконані в тому, що 
виховали 
чесного, 
сина». Про те, що Віктор 
любить працю, говорять 
усі — і обидва керівники 
підприємств, де він пра
цював і працює нині, і то
вариші по роботі, і знайо
мі. Це неабияка позитив
на риса. Однак щодо 
правдолюбства, то тут 
можна сперечатися. Мож. 
ливо, відстоювати правду 
його й навчили, а ось від
різняти велике від мало
го, значне від дріб’язково
го, сущу правду від її за
мінників — ні.

У школі також подбали 
про те, щоб дати юнакові 
певний мінімум знань з ма
тематики, фізики, хімії, 
біології і т. д.„ а от, щоб 
людина могла правильно 
самостійно розібратися в 
складних життєвих ситу- 
аціях — тут недопрацюва
ли: не помітили вчасно, не 
довели в суперечці хибнос
ті його думок, не переко
нали у правильності своєї 
точки зору.

Громадськість — це ка
тегорія особлива. До неї 
входять усі, незалежно від 
місця розташування і сфе
ри впливу. Той же таки 

працьовитого, 
правдолюбного

керівник школи комсо-. 
мольської політосвіти, кот
рий навіть не спробував 
вивчити аудиторію, з якою 
мав працювати. А хіба 
можна добитися хорошого 
впливу на людей, коли на- 
віть не догадуєшся, який 
рівень їхніх знань, чого 
вони потребують, що хо
чуть почути від пропаган
диста? Хіба В. 1. Купле
ванчук, знаючи про висло, 
ви Віктора, міг би говори
ти, що людина він полі
тично грамотна, хіба не 
знайшов би часу, щоб го- 
дину-другу побесідувати з 
хлопцем, не чекаючи, поки 
він сам колись прийде па 
заняття? Однак, не зна
йшлося навіть 30 хвилин, 
щоб хоч побіжно ознайо
митися з духовним світом 
підлеглого. Ми не випад
ково дали назву розділу 
«Думки сторонніх людей», 
бо ці люди таки стояли 
осторонь.

Сюди ж можна причис- 
лнти й директора УВТК, 
якого більше нічого не ці
кавить, крім виробничих 
показників.

До категорії громад
ськості, мабуть, причисля- 
ють себе й члени комсо
мольської організації під
приємства. Та людину во
ни характеризують за зов- 
нішніми ознаками. Навіть 
рекомендацію в члени 
КПРС дали не за ділові 
якості, передові погляди, 
бажання зробити все за
ради щастя людей, а так— 
в інституті вчився, добре 
грав у шахи... А скажіть, 
хто може бути комсомоль
цем, не говорячи вже про 
члена партії? Ця людина 
повинна мати передові по
гляди, бути у всьому пер. 
шою. Доречно зауважити, 
що Віктор і піші лишає
ться членом ВЛКСМ, па 
нього лише накладено 
стягнення. Якби товариші 
Віктора звернулись до мо
ви або навіть до історії, 
вони там знайшли б ще 
одне співзвучне його боро
ді слово — «Бородіно!». 
Бородінський бій — ось 
що потрібно було застосу
вати в боротьбі проти його 
не завжди послідовних 
ідей. Парадокс. Форма в 
обернено пропорціональ- 
ній залежності від змісту. 
Навіть якщо взяти до ува
ги лише його «християн
ський період», хіба релі
гійні забобони — прита
манна риса комсомолу? 
Одне можна з певністю 
сказати: людям, котрі ото
чували Віктора, властива 
байдужість, черствість ду
ші, політична близору- 
кість.

В. АФАНАСІЄНКО,

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 

кореспонденти «Мо
лодого комунара».
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ВІВТОРОК
> ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільм «Два клени». 9.10 — 
С. Рахманінов. Концерт № 2 
для фортепіано з оркестром 
до мінор. 9.50 — Докумен
тальний фільм «Адвокат». 
16.10 — Фільм <0сінь новач
ків». 11.30 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальні фільми телестудій 
країни. 15.30 — Уральський 
казкар П. Бажов. 16.25 —
Новини. 10.30 — Об’єктив. 
17.00 — Горизонт. «Тато, ма
ма і я — спортивна сім’я», 
18.00 — Сучасний світ і ро
бітничий рух. 18.30 — Кон
церт. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Паш сад. 19.30— 

Концерт. 20.00—Майстри мис
тецтв. Народний артист 
СРСР П. Массальський. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт, 
присвячений відкриттю Днів 
румунської культури в СРСР. 
По закінченні — Сьогодні у 
світі.

кореспонденти. 17.40 — Те
лефільм «Кенже — земля 
садів». 18.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.10 — Теле
фільм «Призиваюся навес
ні». 21.00 — «Час». 21.35 —
Міжнародний турнір з хокею 
«Кубок Канади». Збірна 
СРСР — збірна Швеції. 23.35 
— Сьогодні у світі.

Шахова школа. 17.30 —
Фільм-концерт «Кордебалет». 
18.00 — Наука і життя. 18.30 
— У кожному малюнку — 
сонце. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19,00 — Світ і молодь. 
19.25 — Фільм «Чапаєв».

«Час». 21.35 — Те- 
«ВІЧНИЙ 
«На своїй 

Сьогодні у

21.00 — 
лефільм 
6 серія.
22.55 —

поклик», 
землі», 

світі.

УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Новини кіноекрана. 11.35 — 
Фотоетюд «Київ осінній». 
11.40 — «Шкільний екран». 
10 клас. Українська літера
тура. 12.05 — Художній
фільм «Злочинець сидить на 
стадіоні «Уемблі». 1 серія. 
13.15 — Новини. 13.30 —
«Наука 1 час», Нова техніка 
для шахтарів. Репортаж з 
шахти. 16.00 — Новини. 16.10 

Срібний дзвіночок. 16.30 
— Документальний фільм 
«Космонавт Комаров». 16.50 
.— «Товарній». Передача для 
старшокласників. 17.30 —
«Народні таланти». Фольк
лорний ансамбль Туринсько
го сільського будинку куль
тури Кіровоградсько;’ облас
ті. (Кіровоград на Україн
ське телебачення). 18.00 — 
Телефільм «І не тільки літа
ки». 18.30 — Старти надій. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — День за днем. Ого
лошення. (Кіровоград). 19.45 
і— О. Островський. «Доходив 
місце». Вистава. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Доходив місце», 
22.50 — Новини.

гд ЦТ (II програма)

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Перлини душі народної. 
10.50 — «Компас туриста». 
11.20 — Музичний фільм. 
«Пісня злітає сама». 11.40 — 
Шкільний екран. 4 клас. Іс
торія. 12.15 
фільм «Злочинець сидить на 
стадіоні «Уемблі». " — 
13.25 — Новини.

д УТ
16.00 ....... ......

Срібний дзвіночок.
Новини. 16.10

16.40

«Чапаев». 11.25 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Для радянської людини. До
кументальні фільми 15.20— 
Російська мова. 15.50 — На
родні мелодії. 16.05 — Но
вини. 16.іО — Учені — агро
промисловому комплексу 
Підмосков’я. 16.40 — Кон
церт російського народного 
хору профспілок. Передача 
з Пензи. 17.10 — По Бразі- 
лії. Кіноогляд. 17.40 — В 
гостях у казки. Мультфільм 
«Царівна-жаба». 18.45—Сьо- 
годні у світі. 19.00 — Між-

чість М. Телешова. 14.25 — 
Драматургія і театр.- 15.10 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Науково-популярні 
фільми про шкідливість ал
коголізму. «Жпла-була лю
дина», «Кому яке діло». 
18 45 — І. Брамс. Соната 
№ 2 ля мажор для скрипки 
і фортепіано. Викопують 
Л. Бобеску і В. Георгіу. (Ру
мунія). 19.05 — Докумен
тальний телефільм «Біль і 
гнів Сальвадору». 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — Кі
ножурнал «Наука і техніка». 
20.30 — Більше хороших то
варів. 21.00 — «Час». 21.Зо 
— Телеклуб «Москвичка». 
22.50 — «Сади і парки сві
ту» Документальний теле
фільм. 23.20 — Новини.

до». Фільм-вистава. 18.40 <-«**• 
Письменник і сучасність 
Є. Носов. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Здоров'я.
21.00 — «Час». 21.35 — Що? 
Де? Коли? Телевікторина.

Художній
2 серія.-

........ ............. . 13.40 — 
Грають юні музиканти. 16.00 
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — Музич
ний антракт. 16.45 — Впе
ред. орлята! 17.35 — Продо
вольча програмавольча програма — справа 
кожного. У колгоспі «Друж
ба» Покровського району 
Дніпропетровської області. 
18.00 — Екран молодих,.
«Мости дружби». 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 —
Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Тулуза» (Франція). Під час 
перерви — День за днем. 
(Кіровоград). 20.45 — На 
добраніч, дітні 21.00—«Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Нікколо Паганіиі». 1 с..!.. 
22.45 — Новини.

А ЦТ (II програма)

серія.

8.15— 
фільм

8.00 — Гімнастика.
Науково-популярний 
«Подвиг Семена Дежньова». 
8.35. 9.35 — Астрономія. 10 
кл. 9.05, 12.40 — Німецька 
мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Історія. Курс на індустріалі
зацію. 10.35. 11.40 — За
гальна біологія. 9 кл. 11.05 
— Непі сад. 12.10 — Геогра
фія. 7 кл. 13.10 — Мистецтво 
Стародавньої Русі. Переда-
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А ЦТ (І програма)

Республіканська фізнко-ма- 
тематична школа. Переда
ча 1. 17.10 — «Девіз: відва
га. мужність 1 честь». Зліт 
юних моряків. 17.45 — Те
лефільм «Почерк бригади
ра». 18.00 — Закон 1 ми. 
18.30 — Концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Незабутні». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Нікколо Паганіиі». 2 серія. 
22.45—Тележурнал «Старт». 
23.25 — Новини.

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

Документальний телефільм 
«Підмога». 8.35, 9.35 — За
гальна біологія. 10 кл. 0.05,

народний 
*Кубок - 
СРСР — 
— «Час». 
«Вічний 
22.40 — 
22.55 — 
Естрадний

турнір з хокею 
Канади». Збірна 
збірна ФРН. 21.00 
21.35 — Телефільм 
поклик». " 

Сьогодні 
Мелодії

концерт.

8.00 — «Час». 8.35 — Твор
чість народів світу. 9.0э — 
36-й тираж «Спортлото». 9.1 о 
— АБВГДейка. 10.05 — Рух 
без небезпеки. 10.3а — До 
національного свята корей
ського народу — Дня прого
лошення КНДР. «СРСР 
КНДР: курсом дружби і спів- 
робітництва». Докумеиталь. 
ний фільм. Концерт. 11.15— 
Документальний телефільм. 
11.30 — Розповіді про ху

7 серія, 
у світі. 
Румунії.

д УТ
10.00 —

Виробнича . ___
— Народна творчість. 10.50
— Телефільм «Закатали». 
11.05 — Літературна карта 
України. 11.40 — Шкільний 
екран. 6 клас. Музика. 12.10
— Художній телефільм «Нік. 
коло Паганіиі». 1 серія. 13.20
— Новини. 13.25 — Худож
ній телефільм «Нікколо Па-

Новини. 10.20 — 
гімнастика. 10.30

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм «Юс
тас Палецкіс». 8.35. 9.35 — 
Природознавство. 2 кл. 8.55

Науково-популярний фільм 
«Кроки мікросвіту». 9.05, 
12.30 — Французька мова. 
9.55 — Науково-популярний 
фільм «В авангарді науково- 
технічного прогресу». 10.05
— Учням "
виховання.
го - Союзу.
Ботаніка. 5
хова школа. 11,25 — Науко
во-популярний фільм «Голу
бі куполи Самарканда». 
12.00 — Музика. 2 кл. Балет- 
казка «Лускунчик» П. Чай- 
ковського. 13.00 — Мисте
цтво Стародавньої Русі. Пе
редача 1. 13.30 — Сторінки 
історії. «Бути робітником — 
покликання». Про трудові 
традиції колективу заводу 
«Серп 1 молот». 14.20 —
В. Маяковський. Громадян
ська лірика. 15.20 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15— 
«...До шістнадцяти і стар
ілі». 19.00 — Грає гітарист 
Д. Мамонтов. 19.20 — Між
народний турнір з хокею 
«Кубок Канади». Збірна Ка
нади — Збірна США. 2 і З 
періоди. У перерві — 20.00
— Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «На 
березі великої ріки». 22.45
— Документальний теле- 
Фільм «Гродно, вересень». 
23.05 — Новини.

ПТУ. Естетичне 
Герб Радянсько- 
10.35. 11.40 —
кл. 10.55 — Ша-

Майбутні балерини, Фото С. ПЕТРУХІНА.

дожників. Народний худож
ник РРФСР П. Фомін. 12.15
— До 40-річчя Великої Пе
ремоги. Переможці. Клуб 
фронтових друзів. Зустріч 
поколінь. 13.15 — Тележур
нал «Сім’я 1 школа». 13.45— 
О. Твардовський. «Про бать
ківщину велику й малу». 
14.30 — Новини. 14.45 —
Очевидне—неймовірне. 15.45
— Тележурнал «Співдруж
ність». 16.15 — Новини. 16.20
— Бесіда політичного огля
дача В. Бекетова. 16.50 —
Мультфільм. 17.05 — У село 
за піснею. Музична переда
ча. 18.00 — Документальний 
фільм «Час збирати каме
ні...». 18.30 — «Пригоді! Шер
лока Холмса І доктора Ватсо
на». Телефільм «Скарби Аг- 
ри». 1 і 2 серії. 21.00 —
«Час». 21.35 — Кінопарис 
«Софія сьогодні». 21.55 —
Найдовший день. Музична 
естрадна передача. 23.00 — 
Новини.
± УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Телефільм «Нікколо Пагані
иі». З серія. 11.30 — Доку
ментальний фільм. 12.00 —
Призначається побачення. 
12.30 — Доброго вам здо
ров’я. 13.00 — Повніш. 13.10 
— «Була собі сироїжка». 
Вистава для дітей. 14.10 — 
Від ідеї до практики. 14.40 — 
Естрадні ритми. 14.50 — Те
лефільм для дітей. «Кортик». 
1 серія. 16.00 — Міжнародна 
студія УТ. 16.30 — Докумен
тальний фільм. 16.55 —
Концертний зал «Дружба». 
17.40 — Галузь: досвід, про
блеми. 18.15 — Концерт.
18.45 — День за днем. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — По музеях 1 
виставочних залах. 20.10 —
«Мода, мода, мода...». Осінні 
силуети. 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Нікколо’ 
Паганіиі». 4 серія. 22.45 —
Новини. 23.10 — Пісні 0. Бі- 
лаша.

СЕРЕДА
ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 —__
приз клубу «Шкіряний м’яч».
9.20 — Клуб мандрівників,
10.20 — Грає Ленінградський
концертний оркестр під ке. 
руванвям заслуженого діяча 
мистецтв РРФСР А. Бадхеиа. 
10.55 — Фільм «День у пар
ну культури і відпочинку», 
11.45 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — П’ятирічка
— справа кожного. Доку
ментальні телефільми. 15.40
— Творчість юних. 1610 — 
Новини. 16.15 — «Сукня для 
МарїКІ». Про досвід випуску 
нових моделей дитячого одя
гу. 16.45 — Грає ансамбль 
солістів Державного симфо
нічного оркестру СРСР. 
17.10 — Розповідають наші

ча 2. 13.40 — Тележурнал
«Знання — сила». 14.25 — 
Ромен Роллан. Із спогадів. 
15.15 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.15 — Бесіда голови 
Радянського комітету за
хисту миру Ю. Жукова. 18.45 
— Народні мелодії. 19.00 — 
Міжнародна зустріч з фут
болу. Збірна клубів СРСР — 
збірна Туреччини. У перер
ві — 19.4о — Вечірня Казка. 
20.45 — Виступає ансамбль 
циганської музики «Майсі- 
го». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Денний поїзд», 
23.10 — Новини.

На

ЧЕТВЕР
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт самодіяльних художніх 
колективів. 8.55 — У світі 
тварин. 9.55 — Телефільм 
«Призиваюся навесні». 11.45
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Комуністи 80-х. До
кументальні телефільми 
«його висота», «Перевірна 
на міцність^. 15.30 — Н. Па
ган іні. Сонати для скрипки і 
гітари. 15.45 — Родом з ди
тинства. Кайсин Кулієв. 16.25
— Новини. 16.30 — Телена
рис «Шлях до моря». 17.00—

12.55 — Іспанська мова. 10.05
— Учням ПТУ. Астрономія. 
10.35. 11.40 — Музика. З кл.
10.55 — Тележурнал «Сім’я 
1 школа». 11.20 —‘ Науково- 
популярний фільм «Надійно 
зберігайте картоплю й ово
чі». 12.00 — Зоологія. 7 кл.
12.25 — Історія. 4 кл. 13.25
— В. Вересаев. По сторінках 
творів. 14.05 — Фільм із суб
титрами, «Бабусин онук».
15.25 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.20 — Мамина шко
ла. 18.50 — Ф. Шопен. Пре
людія ля мажор. Виконує 
заслужений артист РРФСР 
О. Слободянин. 19.00—Сіль, 
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Концерт 
популярної класичної музи- 
ки. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Г. Малер. Кантати для сд- 
лістів, хору й оркестру «Лі
сова казка», «Печальна піс
ня». 23.00 — Новини.

ганіні». 2 серія. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Культура ро
сійської мови. 16.55 —
Скрипковий концерт. 17.25 
— Програма науково-попу
лярних фільмів. 18.00 —
Олівець-малювець. 18.30 — 
Співає В. Тіткін. 19.00 — Ак- 
туальиа камера. 19.30 —
Мультфільм. (Кіровоград). 
19.45 — День за днем. (Кіро
воград). 19.55 — Концерт за
служеного Закарпатського 
народного хору. 20.45 — 
На добраніч, діти!. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Нікколо Пегані
ні». З серія. 22.45 — Но
вини. 23.10 — «Люблю я 
струн гітарних дзвін». Кон
церт.
А ЦТ (II програма)

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

Якщо хочеш бути здоровим 
8.30 — Документальні фільї 
ми. 9.05 — Ранкова пошта.
9.35 — Клуб мандрівників.
10.35 — Програма Таджиць
кого телебачення. 11.45 —
Ритмічна гімнастика. 12.15 
— На смоленській землі. 
13.20 — Документальний
фільм. 13.40 — Музичний 
кіоск. 14.10 — Мультфільми. 
14.40 — Документальний те
лефільм «Новгород». 15.10— 
Міжнародний огляд. 15.25 — 
«До побачення, літо». Кон
церт, 16.00 — «Осипе гніз-

5?

П’ЯТНИЦЯ
А ЦТ (І програма)

Ро-8.00 — «Час». 8.35 — _ _ 
дом з дитинства. Кайсин Ку- 
лієв. 9.15 — Грає духовий 
оркестр «Рига». 9.35 — Кі- 
ноиарис «Познайомтесь: міс
то Пітешті». 9.50 — Фільм

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм 
«За шкільним порогом». 
8.35. 9.35 — Російська на
родна казка. 4 клас. 9.05, 
12.40 — Англійська мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Загаль- 
на біологія. 10.35, 11.40 —
Географія. 5 клас. 11.05 •— 
Поезія Е. Багрицького. 12.10 
— Історія. 7 клас. 13.10 — 
«Велика педрада». 13.40 —
«Мав радість бути сучасни
ком...». Про »ниття І твор-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.
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НЕДІЛЯ
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

А ЦТ (І програма)
8.00 — :«Чае#;і8.35 — До, 

кументальнйй фільм, 8.55 
Концерт народного ансам& 
лю «Дружба» (Болгарія). О.аф
— Будильник. 10.00 — Слу.- 

жу Радянському Союзу! ІІ.об
— Здоров’я. .11.45 — Ранко?
ва пошта. 12.15 — Зустрічі 
на радянській землі. 12.30-« 
Сільська година. 13.30 —і 
Музичний кіоск. 14.00 -4
Клуб мандрівників. 15.00 —і 
Сьогодні — День танкістів- 
Виступ Героя Радянського 
Союзу маршала бронетанко
вих військ О. Лосина. 15.15
— Концерт, присвячений Дню
танкістів. 16.00 — Міжнарод
ний турнір з хокею «Кубок— 
Канади». Збірна СРСР 
збірна США. 18.00 — Мі»іріЛ;. 
родпа панорама. 18.45 'в^,. 
Мультфільм. 19.00 — До
40-річчя соціалістичної ре
волюції в Болгарії, націо
нального свята болгарсько
го народу — Дня свободи. 
Програма телебачення На
родної Республіки Болгарії. 
20.00 — Телефільм «Солісту 
(Болгарія). 21.00 — «Час». 
21.35 — Чемпіонат світу з 
шахів. 22.50 — Музика для 
всіх. 23.15 — Футбольний 
огляд. 23.45 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —4 

Художній телефільм «Пікко
ло Паганіиі». 4 серія. 11.30— 
«Село і люди». 12.00 — Кон
церт. 13.00 — Новини. 13.05
— «В країнах соціалізму».
До 40-річчя соціалістичної 
революції в Болгарії. 13.35 
’— Художній фільм із суб
титрами. «Удар». 16.00 —
Сьогодні — День танкістів.' 
«Слава солдатська». 17.00 — -л 
Катрусии кінозал. 17.55 —• ' —- 
Інтерклуб, 18.50 — Вечірня 
серенада. 19.00 — Актуальна 
камера. 19*.30 — «Днвосвіт».
Думи над Россю. 20.10 
Звучить український ромаїнІ^В
20.35 — Телефільм «У Сурі-^г 
кова в Пензі». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.35 — «Крупним планом».- 
Кінорежисер Костянтин Єр- 
шов. 22.50 — Концерт. 23.15
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!

8.20 — Кіножурнал «Піоне- 
рія». 8.30 — Концерт худож
ніх колективів КНДР. 9,00 — 
Російська мова. 9.30 — Роз
повіді про художників. 10.05
— Концерт заслуженого ар
тиста РРФСР Ю. Башмеуа 
(альт) і камерного оркестру 
Литовської РСР. 11.05 — У. 
світі тварин. 12.05 — Доку
ментальний телефільм «Ро
весники». 12.20 — Концерт 
заслуженого симфонічного 
оркестру Держтелерадіо Ук
раїнської РСР. 12.50 — Хо
кей «Кубок Канали»: збірна 
Канади — збірна ЧССР. 14.50
— Всесоюзний огляд само
діяльної- художньої твор- )► 
чості. 15.10 — Розповідають 
наші кореспонденти. 15.40—•
В гостях у казки. Мульт
фільм «Царівна-жаба». 16.45
— Видатні радянські вико
навці — лауреати Ленінської 
премії. Концерт народного 
артиста СРСР А. Солов’янеи- 
ка. 17.35 — Телефільм «Муж
ність». 7 серія. 18.40 — До
кументальний телефільм 
«Рідна моя річечка». 19.00— 
Футбол: «Зеніт» — СКА. Під 
час перерви — 19.45 — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Петро.Мар
тинович 1 роки великого 
життя».
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