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* ПОХОРОН КОСТЯНТИНА УСТИНОВИЧА ЧЕРНЕНКА
Радянський народ, усе 

прогресивне людство про
воджали 13 березня в ос
танню путь Костянтина Ус
тиновича Черненка — ви
датного діяча Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви, міжнародного комуніс
тичного і робітничого руху, 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голову Президії Вер
ховної Ради СРСР.

З ранку через Колонний 
зал у скорботному мовчан
ні знову йшли робітники і 
службовці заводів і фабрик, 
працівники установ і науко
во-дослідних інститутів, дія
чі науки і культури, вій
ськовослужбовці, трудівни
ки полів і ферм, учнівська 
молодь. Десятки тисяч ра
дянських людей віддали да
нину глибокої поваги лю
дині, все життя якої ---
яскравий приклад непохит
ної відданості великій спра
ві ленінської партії, самовід
даної праці в ім'я торже
ства ідеалів комунізму.

...У почесну варту біля 
труни покійного стають то
вариші М. С. Горбачов, Г. А. 
Алієв, Б. І. Воротников, В. В. 
Гришин, А. А. Громико, Д. А. 
Кунаев, Г. В. Романов, /А. С. 
Соломенцев, М. О. Тихонов, 
Е. В. Щербицький, П. Н. Де- 
мічев, В. І. Долгих, В. В. 
Ку знєцов, Б. М. Пономарьов, 
В. М. Чебриков, Е. А. Ше
варднадзе, М. В. Зимянін, 
І. В. Капітонов, Є. К. Лига- 
чов, К. В. Русаков, М. І. 
Рижков.

Траурну вахту несли, чле
ни комісії по організації по
хорону Г. М. Марков, В. М. 
ЛАишин, В. В. Терешкова,

ТРАУРНИЙ МІТИНГ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ
П. М. Федосеев, С. О. Ша
лаев, Ю. А. Прокоф’єв, С. С. 
Циглимов.

Колонний зал відвідали 
делегації:

СРВ — член Політбюро 
ЦК КПВ, голова Державної 
ради СРВ Чионг Тінь (глава 
делегації), член ЦК КПВ, 
завідуючий відділом зовніш
ніх зв'язків ЦК КПВ Ву Ку- 
анг, член ЦК КПВ, посол СРВ 
в СРСР Дінь Ньо Дієм, заві
дуючий канцелярією Дер
жавної ради і Національних 
зборів СРВ Нгуен В'ет Зу.н;

ЛНДР — член Політбюро 
ЦК НРГіЛ, президент ЛНДР 
Суфанувонг (глава делега
ції), член Політбюро ЦК 
НРПЛ, секретар ЦК НРПЛ, 
заступник голови Ради Мі
ністрів, міністр Національ
ної оборони ЛНДР Кхамтай 
Сіпхандон, член ЦК НРПЛ, 
посол ЛНДР в СРСР Іхонг- 
саЕат Кхайкхампхіухун;

НРК — генеральний секре
тар ЦК І-ІРПК, голова Дєрж- 
ради Хенг С.амрін (глава де
легації), секретар ЦК НРГіК, 
міністр внутрішніх справ 
Канг Сарін, посол НРК в 
СРСР Хор Намхонг.

Пам’ять К. У. Черненка 
вшанувала делегація КНР— 
заступник прем’єра Дер
жавної ради КНР Лі Пен 
(глава делегації), заступник 
міністра закордонних справ 
КНР Цянь Цічень, посол 
КНР в СРСР Лі Цзеван, за
ступник завідуючого відді
лом МЗС КНР Дай Бінго.

У Колонному залі були де
легації Анголи на чолі з го

ловою МПЛА—партії праці, 
президентом Ж. Е. Душ Сан
тушем, Мозамбіку на чолі з 
головою партії ФРЕЛІМО, 
президентом С. Машелом. 
перший секретар Туніської 

компартії /А. Хармель та ін.
Хвилиною мовчання па

м’ять глави Радянської дер
жави вшанували делегації 
Великобританії — на чолі з 
прем'єр-міністром М. Тет
чер, Індії — на чолі з пре
м'єр-міністром Р. Гакді, Іс
панії — на чолі з головою 
уряду Ф. Гонсалесом, Іта
лії — на чолі з президентом 
А. Пертіні, Лівану — на чо
лі з прем'єр-міністром Р. Ка- 
раме, Марокко — на чолі з 
прем'єр-міністром М. К. 
Ламрані, Франції — на чо
лі з президентом Ф. Мітте- 
раьо/и, Японії — на чолі з 
прем'єр-міністром Я. Нака- 
соне та інші.

..12 година. У., залі зали
шаються рідні і близькі 
К. У. Черненка. Останні хеи- 
лиііи прощання.

Звучать траурні мелодії. 
Труну з тілом К. У. Чернен
ка виносять з Колонного за
лу і встановлюють на арти
лерійський лафет. Кортеж 
пря/иує на Красну площу.

У скорботному мовчанні 
за групою К. У. Черненка в 
траурній процесії йдуть ке
рівники Комуністичної пар
тії і Радянської держави, 
члени комісії по організації 
похорону, рідні і близькі 
покійного, керівники мініс
терств і відомств, відпові
дальні працівники ЦК КПРС, 

ММК КПРС і виконкому 
Московської Ради, представ
ники громадськості.

Попереду процесії — без
ліч вінків, покладених у Бу
динку спілок від ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР, 
союзних і автономних рес
публік, країв та областей, 
міністерств і відомств, пар
тійних, радянських і громад
ських організацій, від тру
дових колективів країни. 
Тут же вінки від зарубіж
них делегацій.

На червоному атласі — 
радянські ордени і медалі, 
яких К. У. Черненко удосто
єний за великі заслуги пе
ред Батьківщиною, найвищі 
нагороди братніх країн.

...Красна площа. У скор- 
ботнол^у мовчанні тисячі 
москвичів, які прийшли сю
ди на траурний мітинг. У 
чіткому строю — частини 
військ Московського гарні
зону. Над їх колонами схи
лені бойові прапори.

Траурна процесія набли
жається до Мавзолею. Тру
на з лафета переноситься 
на постамент.

На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються то
вариші М. С. Горбачов, Г. А. 
Алієв, В. І. Воротников, В. В. 
Гришин, А. А. Громико, 
Д. А. Кунаев, Г. В. Романов, 
/А. С. Соломенцев, М. О. 
Тихонов, В. В. Щербицький, 
П. Н. Демічев, В. І. Долгих, 
В. В. Кузнецов, Б М. Поно
марьов, В. /А. Чебриков, 
Е. А. Шеварднадзе, М. В. 

Зимянін, І. В. Капітонов, 
Є. К. Лигачов, К. В. Русаков, 
М. І. Рижков, члени комісії 
по організації похорону,

На трибунах — члени і 
кандидати в члени ЦК КПРС, 
члени Центральної ревізій
ної комісії КПРС, депутати 
Верховних Рад СРСР і 
РРФСР, представники пар
тійних, радянських і громад
ських організацій, воєна
чальники, передовики ви
робництва.

Тут же — численні зару
біжні гості, які прибули на 
похорон К. У. Черненка.

Присутні члени диплома
тичного корпусу.

Траурний мітинг відкриває 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС М. С. Горбачов.

Слово надається членові 
Політбюро ЦК КПРС. пер
шому секретареві ММК 
КПРС В. В. Гришину.

Виступає механізатор рад
госпу «Легостаевский» Но- 
воселовського району Крас
ноярського краю, депутат 
Верховної Ради РРФСР, Ге
рой Соціалістичної Праці 
С. С. Цигли/гов.

Слово надасться віце-пре
зидентові АН СРСР членові 
ЦК КПРС, депутатові Вер
ховної Ради СРСР, Герою 
Соціалістичної Праці П. М. 
Федосееву.

Біля мікрофона — пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин.

Траурний мітинг оголо
шується закритим. Керівни
ки Комуністичної партії і 
Радянської держави підхо

дять до постаменту з тру
ною К. У. Черненка. Проце
сія направляється до Крем
лівської стіни.

13 година 40 хвилин. Тру
ну з тілом покійного опус
кають у могилу.

Під звуки Державного 
гімну СРСР гримлять гар
матні залпи. Одночасно ар
тилерійський салют прова
диться в столицях союзних 
республік, у містах-героях 
Ленінграді, Волгограді, Оде
сі, Севастополі, Новоросій
ську, Керчі, Тулі, у фортєщі- 
герої Бресті, а також у міс
тах Калінінграді, Льеові Рсс- 
тові-на-Дону, Куйбишеві, 
Свердловську, Новосибір
ську, Читі, Хабаровську, 
Владивостоці, Красноярську.

Країна завмерла у траур
ній скорботі: на 5 хвилин 
зупинилася робота підпри
ємств і організацій. На фаб
риках, заводах, залізницях, 
на суднах морського і річ
кового флоту було дано 
гудками трихвилинний са
лют.

.Керівники Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви знову піднімаються на 
центральну трибуну.

Перед Мавзолеєм у чіт
кому строю проходять час
тини військ Московського 
гарнізону. Бони віддають 
останню військову шану ке
рівникові Комуністичної 
партії і Радянської держави.

Світла пам’ять про Ко
стянтина Устиновича Чер
ненка назавжди збереже
ться в серцях комуністів, 
радянських людей, усього 
прогресивного людства.

(ТАРС<

СЛОВА БЛИЗЬКІ
І ЗРОЗУМІЛІ

Присутні па траурному 
міїніігу, що відбувся на 
нашому автотранспортно
му підприємстві № 10011, 
вш.-шувллп світлу нам'ять 
К. У. Черненка, схилили 
голоті перед величчю гід
ного продовжувача спра
ви .Леніна, невтомного 
борця за мир і щастя тру- 
дящпх.

Сумуючи з приводу тяж
кої втрати, ми, молоді во
дії, заявляємо, що ще тіс
ніте згуртуємося навко
ло Комуністичної партії, 
її ленінського Централь
ного Комітету.

Із одностайним схва
ленням зустріли ми рішен
ня Пленуму ЦК КПРС. 
обрання Генеральним сек
ретарем Центрального Ко
мітету партії Михайла 
Сергійовича Горбачова, 
його промову па Пленумі. 
Особливо близькими і зро
зумілими в пій були для 
пас слова, де керівник на
шої' партії зробив наголос 
па поглибленні соціаліс
тичної демократії, підви
щенні суспільної свідо
мості. .

Справді, ефективність ви. 
ховної роботи виявляється 
перш за все в тому,, як, 
зокрема, ми, робітники, бе
ремо участь у вирішенні 
важливих завдань, як бо
ремося з недоліками Пер 

шочерговпм завданням для 
нашого КМК завжди було 
і буде постійне зміцнення 
соціальної активності, тру
дової дисципліни.

Ю. КОШЕЛЬ, 
групкомсорг КМК во
діїв Новоукраїнського 
АТП № 10041.

НАСТРОЄНІСТЬ—
НА НОВІ ВИСОТИ

Трудівники нашого кол
госпу з великою увагою 
ознайомились з промовою 
Михайла Сергійовича Гор
бачова па Пленумі ЦК 
КПРС, який підкреслив, 
що стратегічна лінія пар
тії була і залишається 
незмінною, цс — лінія на 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни, 
на вдосконалення всіх 
сторін життя суспільства. 
Партія знову і знову про
являє велику турботу про 
пас, людей праці, про по 
ліпшепня матеріальних 
умов нашого життя, ду
ховного збагачення. У 
цьому ми переконуємось 
повсякчас. Зросла заробіт
на плата колгоспників, ме

ханізовано трудомісткі про
цеси. Є у пас все необхід
не, щоб провести змістов
но своє дозвілля — в бу
днику тваринника, палаці 
культури, йдеш селом і 
радісні: вулиці заасфаль
товані, хлібороби справля
ють новосілля в доброт- 

ппх будинках. Трудівники 
нашого колгоспу добре 
розуміюіь. шо партія че
кає від них зростаючого 
вкладу в загальну .траву, 
адже на цьому грунтую
ться поліпшення умов 
життя людині!. Про це теж 
говорив па Пленумі М. С 
Г овбачов.

У відповіді, па турботу 
Р.ідііої партії про дальше 
поліпшення добробуту на
роду паші колгоспники 
сповнені рішимості при
множувані свої здобутки 
в праці. Я. наприклад, хо
чу в цьому році переви
щити чотиритисячний ру
біж по надоях молока. 
Підвищені соціалістичні 
зобов’язання взяли всі 
доярки нашої ферми. В 
кожного з нас — настрое 
вість на нові висоти.

К. ГРАБЧДК, 
доярка колгоспу імені 
Шевченка Ульянов
ського району.

ДЛЯ РАДЯНСЬКОЇ 
людини

Турбота про кожну ра
дянську людину — така 
лінія Комуністичної партії 
Радянського Союзу в сво
їй діяльності була і зали
шається однією з найго
ловніших. В цьому ще раз 
перекопалась, уважно слу
хаючи промову Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Михайла Сергі
йовича Горбачова на поза

черговому Пленумі ЦК 
КПРС

КІІРС буде всемірно 
розвивати творчу ініціати
ву молоді, турбуватися 
про поліпшення умов пра
ці і побуту жінок, про 
потреби і запитії ветеранів 
війни і праці». Скільки 
теплоти і’і уваги в цих сло 
пах до рядової лютішії па 
того суспільства!

Недавно мене і рудішій 
ки Головап івськ'ого іі Віль- 
шанського районів обрали 
своїм депутатом у Верхов 
ну Раду республіки. Це 
високе довір'я зобов’язує 
трудитись невтомно, при
слухатись до кожної дум
ки колгоспників, робітни
ків. вчителів — усіх моїх 
земляків. Воно зобов’язує 
відповідані словом і ділом 
на всі їхні прагнення і за
нити.

Тому й так приємно стає 
на душі, коли перечитуєш 
рядки промови, співзвучні 
твоїм думкам. Жінки, ве
терани війни і праці — це 
та категорія ■ нашого су
спільства. про яку паш 
Радянський уряд турбу
вався завжди. Особливо 
ця турбота проявляється в 
останні роки. Думаю, що 
народним обранцям також 
є на цій ділянці роботи 
до чого докласти своїх 
рук. Тим більше, що робо, 
та ця — вдячна.

К ЛАДИКА, 
телятниця радгоспу 
ПерСГОНІБСЬКОГО цук
рового комбінату, де
путат Верховної Ради- 
УРСР.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

енергетн'шпх ресурсів за- 
ощадити 100 гігакалорін 
теплової та 100 тисяч кіло
ват-годин електроенергії, до
поміжних матеріалів та 
спровпнп. Уже за рахунок 
цього понад план буде вида
но шість тисяч пластин міне- 
ралокерамікн, собівартість 
продукції, що випускається, 
знизиться на півпроцента 
понад план. Нині молодь 
но-ударпому працює над ви
конанням взятих соцзобов’я- 
зап'ь.

РЕАЛЬНІ ЦИФРИ
ЕКОНОМІЇ
Кажуть, інколи цифри 

красномовпіші за слова. Ди
сципліна праці і виробни
цтва. вплив ради бригади- 
властиві багатьом колекти
вам, які, проте, не поставле
но в один ряд з нашим. Суть 
саме в атмосфері трудового 
суперництва, трудового зма
гання. які мають тут особ
ливо високу напругу. Це і 
спрацьовує на високий кіп. 
новин результат.

Під соціалістичними .зобо
в’язаннями, прийнятими па 
1985 рік, підписались усі 
працівники цеху. Одностай
но було вирішено енкопаїп 
всі заходи з наукової орга
нізації праці та впроваджен
ня нової техніки, у результа
ті очікуваний економічний 
ефект досягає суми 2 тисячі 
карбованців понад плав. За 
рахунок раціонального ви
користання матеріальио-

Ставшп пз трудову вахту 
пам'яті до 40-річчя Великої 
Перемоги, комсомольці і мо
лодь бригади О. Харченка 
зарахували до свого складу 
Героя Радянського Союзу 
І. К. Конька, їхнього земля
ка. Один день першого 
кварталу нового року ми 
зобов’язались відпрацюва
ти .за героя, а отримані гро
ші перерахувати до Фонду 
миру.

План 5 років 10 місяців 
одинадцятої п’ятирічки да
ли слово викопати до 115-ї 
рїчнпні з дня народжевня 
В. І. Леніна, а до 40-річчя 
Перемоги — план 5 років 11 
місяців.

Л. СТЕЦЕННО, 
секретар комітету ком
сомолу Світпоеодсьного 
комбінату твердих спла
вів і тугоплавких мета
лів.



2 стор.

ИХОВУВАТИ СЕБЕ
Суспільно-політична ате- 

I стація комсомольців — 
9 співробітників районного 
_ відділу внутрішніх справ, 
І яка відбулася у. нас недав- 
I но, перетворилася на пе- 
I резірку того, як вони дба- 
І ють про формування ак- 
I тианої життєвої позиції 

кожного члена колективу, 
І про забезпечення ними 

1 суворого дотримання со- 
1 ціалістичної законності, 

І непримиренності до її по-
■ рушень.
І Відобразилась вона і у 
І вивченні передового досві

ду, і в розповідях молодих 
при оволодіння професій
ними знаннями, і багато р 
чому іншому, що згурто
вує колектив у прагненні 
краще справлятися зі

ро-

службовими обов я ік а м 11. 
Особливу увагу під час 
атестації звернули на вдо
сконаленії я ідей но-політич
ної освіти молодих праців
ників міліції, вивчення НИ
МИ творів класиків марк- 
спзму-ленінізму.

Копітка, конкретна 
бота, яка була проведена 
під час підготовки до су
спільно-політичної атеста
ції, сповна виправдала се
бе і може розглядатися як 
хороший приклад справж
ньої діловитості. Звіт кож
ного комсомольця обго
ворювали з великою заці
кавленістю, принципово; 
спілчани внесли немало 
цінних пропозицій.

Змістовними були звіти 
комсомольців Сергія ГІус-
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товоніа, Федора Діхтірен- 
ка, Любові Даиильчук, Ва. 
лерія Манзюка, Бориса 
Райчука та інших. Разом 
з тим, суспільно-політична 
атестація показала, що 
ряд комсомольців мало 
працювали над підвищен
ням свого професійного, 
ідейно-політичного та куль
турного рівня. Атеетаційна 
комісія, бесідуючи з кож
ним учасником Ленінсько
го заліку, свої пропозиції 
та зауваження но вико
нанню особистих комплекс
них планів деяких комсо
мольців вирішила винести 
на. обговорення комсо
мольських зборів, де і бу
де прийнято остаточне рі
шення щодо їх атесту
вати.

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Взявшії активну участь 
у Ленінському заліку «Рі
шення XXVI з'їзду КПРС 
— в життя!», комсомольці 
райвідділу міліції ще раз 
підтвердили своє прагнен
ня виконувати свій обо
в’язок перед народом так, 
як вимагає партія і комсо
мол.

І. КДЛЕНИК, 
член комітету комсо
молу Гайворонського 
райвідділу внутрішніх 
справ. І

Із династії
Доярка Полонинського 

відділення Перегонівсько- 
го цукрокомбінату комсо
молка Зіна Пономарчук з 
дитинства хотіла бути схо
жою на неньку Ганну Іва
нівну Сиволап, також дояр
ку, котра ось уже кілька 
років підряд добивається 
чотиритисячних надоїв
молока. У складних умо
вах нинішньої зими ком
сомолка не набагато від
стає від матері. Має від 
кожної корови по 680 кі
лограмів молока (у Ганни 
Іванівни на кілька десятків 
літрів більше).

Поруч із Зіною на фер
мі працюють й інші ком
сомольці. Є серед них ще 
двоє представників трудо
вої династії Сиволапів: 
Люда — доярка, Мико-

мх «- ж——ІТЧГВГТ -Г Х-Г авп

Сиволапів
ла — фуражир. їхній бать, 
ко В. І. Сиволап теж пра. 
цює в тваринництві.

Кілька років тому Зіна 
вийшла заміж за молодо
го механізатора Петра Іва
новича Пономарчука, ма
ють дочку, живуть у влас
ному будинку. Обо« 
добросовісні в роботі. За
доволені батьки своїми 
дітьми. Недарма Ганна Іва- 
нівна так розповідає 
Зіну:

— До роботи вона в 
не беручка. І хоч про 
жання наздогнати мене в 
труді нічого не каже, та 
знаю, що вона подумки 
мріс про це. А мені при
ємно, що є надійна зміна,

С. ПІДДУБНИЙ.
Голованівський район.

наслідуючи приклад
наставників

ство. Тут став комуністом. 
Нині трудиться майстром 
дільниці, обраний секрета
рем її партбюро.

Керівником колони стаз 
вихованець комсомолу, ни
ні член КПРС С. М. Кодо- 
ла.

Кол.ишній комсомолець 
Д. Я. Цимбал був колійним 
робітником, а нині кому
ніст трудиться механіком. 
За успіхи в трудовому су
перництві нагороджений 
орденом Трудової Слави 
III ступеня, Сьогодні Д. Я. 
Цимбал — наставник свого 
сина Сергія Цимбала та 
його дружини Стефанії.

Наслідуючи приклад ко
муністів, постійно йдуть в 
авангарді соціалістичного 
змагання комсомолки Лі
дія Сорокіна, Іраїда Ро- 
діонова. Активістом у гро
мадській роботі зареко
мендував себе комсомо
лець дорожчий майстер 
Геннадій Дронін. Він веде 
школу комуністичної пра
ці. Як активний прихильник 
і любитель спорту, органі
зував на підприємстві бас
кетбольну команду, яка з 
успіхом виступає на місь
ких змаганнях.

Самовіддана праця, ви
сока трудова дисципліна 
серед комсомольців і мо
лодих виробничників по
стійно сприяють підвищен
ню продуктивності праці. 
Ось, приміром, раціоналі
заторська діяльність моло
дих. їхні нововведення 
спрямовані на підвищення 
продуктивності і зменшен
ня ручної праці. Особливо 
ефективними були рац
пропозиції молодих робіт
ників Олега Зайцеаа та 
Дмитра Зимарєва. Усього 
на підприємстві протягом 
минулого року майстрами 
творчої думки подано і 
впроваджено 31 рацпро
позицію з економічним 
ефектом 23,3 тисячі кар
бованців.

До дня Перемоги колек
тив КМС № 63 зобов’я
зався капітальним обсягом 
відремонтувати 18 кіло
метрів колії, причому 80 
процентів робіт виконати 
з оцінкою «відмінно». У 
завершальному році п’я
тирічки колійники зобов’я
залися охопити капіталь
ним ремонтом 62,7 кіло
метра колії, всі планові 
завдання виконати до 25 
грудня.

О. ГОЛОБОРОДЬКО, 
працівник знам’янської 
міськрайонної газети 
«Серп і молот».

Напруженими буднями 
живе трудовий колектив 
колійної машинної станції 
№ 63.

Зобов'язавшись підви
щити планову продуктив
ність праці на 1 процент і 
знизити додатково собі
вартість виконуваних робіт 
на 0,5 процента, тут до
моглися вагоміших успі
хів. Так, продуктивність 
праці перевершила плано
ву на 11,4 процента. За 
підсумками соцзмагання 
І та 111 кварталів минулого 
року колійна машинна 
станція виборола першість 
на Одеській залізниці і 
нагороджена перехідним 
Червоним прап ,ром. У 
другому кварталі колектив 
удостоївся другої премії 
Міністерства шляхів спо
лучення і ЦК профспілки 
працівників залізничного 
транспорту. Що сприяло 
цим успіхам?

Насамперед, чітка орга
нізація праці: середній ви
робіток у годину «вікна» 
складав 285 метрів при 
завданні 265. На підприєм
стві створені відповідні 
побутові умови для робіт
ників: є тут дитсадок, ма
газин, їдальня, побутовий 
корпус. Недавно введено 
з дію депо по ремонту 
важких і колійних машин. 
Трудомісткі процеси ме
ханізовано на 88 процен
тів.

У здобутках трудового 
колективу є вагома частка 
праці і комсомольців та 
молодих виробничників. 
Цими морозними ранками 
польова колона станції, 
яку очолює Микола Мико
лайович Мережко, залишає 
базу і виїжджає на ремонт 
колії. У вагонах, лунають 
бадьорі голоси, жарти. Ні
кого не лякають суворі 
примхи зими: ні мерзлий 
гранітної міцності грунт, 
ні холод металу, за який 
доводиться братися ру
ками.

У складі колони труди
ться 11 комсомольців. А 
всього в комсомольській 
організації КМС № 63 26 
членів ВЛКСМ. Комсомо
лі підприємства очолює 

: кандидат у члени партії
Віктор Литвиненко.

На підприємстві чимало 
колишніх комсомольців, 
котрі виросли і стали ке
рівниками виробничих під 
розділів. В. І. Шаблій при
йшов у КМС у 1959 році, 
був комсомольцем Від
служивши у лавах Радян
ської Армії, знову повер
нувся иа рід є підприєм-

Е ЯЖЯаГЯЖаНв

ТА, ЩО
Морські склянки відби

вають час у невеликому 
будиночку жительки Жда
нова II. М. Кісса. Цей по
рядок заведено господар
кою не тільки тому, що 
живе вона в .приморському 
місті, де пестнхаїочпй шум 
хвиль чути в багатьох 
квартирах. Мелодійний не 
редзвін до блиску надрає
ного суднового дзвону на
гадує Наталії Миколаївні 
про далекі плавання, су
ворі остп і норд-остп в па
русах, про її бойову мо
лодість, про тих, з ким во
на пройшла тисячі мильно 
всіх морях і океанах.

Солонуватий весняний 
морський вітер змішується 
в будиночку Наталії Ми
колаївни з ароматом кві
тів. Наближався Міжна
родний жіночий день — 
8 Березня. З святом пер
шими її поздоровили ком
сомольці пароплавства.

— Нагаліє Миколаївно, 
побутує думка: жінці шлих 
па палубу корабля заказа
но. Недавно в Португалії 
знайшли старовинний пер
гамент, в якому прямо 
сказано: судно, на яке 
ступила жіноча нога, під
лягає спаленню. Що ж 
Вам допомогло зламати 
усталену думку про мор
ську службу як суто чоло
вічу роботу?

— Все почалося з тілі, 
пяшкн, подарованої бать 
ком — викладачем море 
плавного училища в Бер 
дяпську. Так, справді, мрія 
гоненької дівчинки з кіска
ми, якою я була годі, во 
дній судна, підкори пі мо
ря, була падзвпчаііпо смі
ливою на той час. Чи

Фото в. ГРИБА.

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

ПІДКОРЯЛА МОРЕ
справді позначалося старе 
повір’я про лихо, яке жін
ки приносять у плаванні, 
чи не під силу вважалась 
для них морська робота. 
Але, знаєте, мене надихав 
приклад ровесниць — Па
ші Лнгеліної, яка кинула 
клич «Дівчата — на трак

тор!», льотчиці Поліпи Оси
пенко, всіх тих далеких 
подруг, які бралися за 
найскладніші і незвичні 
для жінок справи.

Так романтика голубих 
доріг привела мене на па
русник «Желанный». Я там 
працювала юнгою, не по
боюючись ніякої роботи,— 
драїла палубу, брала 
участь в авралах, фарбу
вала, чистила, нарівні з 
усіма несла вахту. Неза
баром навіть найзаискліші 
скептики перекопалися, що 
матрос з юнги з кісками 
вийшов відмітній.

— Ну, щодо скептиків, 
то їх, мабуть, не бракува
ло?

— Так, і особливо в 
Ростовському політехніку
мі водного транспорту, до 
якого я вступила. Снвово 
лосі, обвітрені капітани, 
запрошені до приймальної 
комісії, не зраджуючії сво 
їх манер, завжди бути га
лантними з дамами, при 
пасли для мене найбільш 
каверзні запитання. Але я 
вже добро розуміла: для 
і ого, щоб плавати по мо 
рях, аж ніяк не можна 
плавати по навчальних 
програмах. Як потім мені 
сказали: «Екзаменаційніїіі 
шторм Ви г.птрчмалн і 
чес по».
— А після технікуму пря

мо но курсу у Вас було 

виконання давньої мрії.
— Так, і цього курсу я 

не зрадила все своє життя. 
Мене призначили штур
маном далекого плавання, 
я пройшла практику па 
теплоході «Всга», здійсни
ла рейс через Атлантику, 
працювала першим поміч
ником капітана на лініях 
Азова. 1 тепер вже ніхто 
не дивувався, коли по 
трапу па судно піднімалась 
жінка.

— Наталіє Миколаївно, 
23 лютого ми слухали ра
діопрограму, присвячену 
Дню Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту. Там прозвучали поздо
ровлення і на Вашу адре
су...

— Звичайно, адже я про
довжувала службу па фло 
ті і піл час війті. Па теп
лоході «Анатолий Серов» 
доставляла боєприпаси в 
обложений Севастополь, 
під вогнем противника ви
возила поранених бійців, 
допомагала перекидані де 
сант у Феодосію. Це були 
справді вогненні рейси: де 
в’яносто п'ять разів іазна 
вав майже беззахисний 
«Анатолий Серов» атак з 
повітря. В одній з таких 
операцій я була тяжко по 
ранена, але все ж довела 
зрешечене судно и порі 
приписки.

— Ви перша жіика-капі- 
тан нашої країни, удостоє
на за багаторічну роботу 
на флоті високого зван
ня — Герой Соціалістичної 
Праці. А коли відбулось 
Ваше посвячення в капіта
ни?

— Це було вже після 
війті. Я повернулась у рід.

Пакувальницю рафі
надного цеху Друго
го імені Петровського 
цукрокомбінату О. КА- 
ЛЕН1ОК (на знімку) 
знають як старанну ви
робничницю. Два роки 
працює комсомолка на 
підприємстві і вже заслу
жила авторитет у товари
шів та керівництва.

При плані 28 Ольга 
щозміни упаковує 37 ко
робів цукру «Дорож
ник», виконуючи завдан
ня на 115—118 процен
тів.

емт Олександрівна,

ну гавань. І перед тим,як 
зійти по трапу, мені вру
чили повий кітель. У Кер
чі я прийняла старе суден
це, яке чудом збереглось, 
А друзі посвятили мене 8 
капітани. Мабуть, цей жар
тівливий ритуал був зай
вим. Адже моє життя дав
но і .міцно було зв’язане з 
морем, багато разів я бу
ла випробувана.

Тисячі миль зробила я по 
голубих просторах Азова. 
Зерно і вугілля, верстати і 
устаткування — все пай- 
псобхіднішс для відбудови 
індустріального Донбасу 
було в трюмах суден, які 
довелось водити давно 
знайомими маршрутами.

— А як називалось ос
таннє судно, на якому Ви 
працювали?

— Цс був роботяга, су
ховантажне судно «Пио
нер». 1 ви знаєте, вийшло 
так, що на пенсію ми вихо
дили разом. Ось на пам’яті, 
про «Пионер» команда теп- 
дохода і подарувала мс- кіт 
ні цей судновий дзвін, який 
і сьогодні в моїй кімнаті.

...Затамувавши подих, 
слухають під його пере
дзвін розповіді Наталії 
Миколаївни численні гос
ті — школярі приморсько
го міста, учні місцевої'!» • 
мореплавного училища, 
молоді матроси. II. М. Кіс
са сама часто вирушає на 
судна Азовського паро
плавства. Мудрою поро
дою, багатим житійнім і 
професійним досвідом вона 
Щедро ділиться з капітана
ми, штурманами Ж’і:■' 
своїми вчорашніми і.ихо- 
ванцямн — тими, комх неСл§^ 
ти далі сланих естафету 
.моряків Азова.

М. СТОЛЯРОВ,
С. САВЧЕНКО, 

кор. РЛ7Д27- 
Жданов
Донецької області.
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Хто з юнакіа-допризов- 
никіа не хоче ще до служ
би а армії оволодіти азами 
військової справи? Певна 
річ, що займатися цим тре
ба всерйоз. Перш за все 
на заняттях з початкової 
військової підготовки, — 
так, як це роблять учні 
Новгородківського СПТУ 
Ні 36 Анатолій Хильченко 
та.Сергій Студинський. Во
ни — відмінники з військо
вої підготовки. Уміло пере
дає їм знання з свого пред
мета викладач В. І. Гринь
ко.

На знімку: В. І.
ГРИНЬКО (у центрі) з Ана
толієм ХИЛЬЧЕНКОМ (злі
ва) та Сергієм СТУДИН- 
СЬКИМ у навчальному нла- 
сі з військової підготовки.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Вікторина 
«Обеліски»
ВІДПОВІДІ

НА. ЗА ПИТАН НЯ

ДРУГОГО ТУРУ:

1 Проспекти, вулиці,
• провулки м. Кірово

града носять імена Героїв 
Великої Вітчизняної ВІЙ
НИ — Лксьонкіної, Антоно
ва, Барболіна, Ватутіпа, 
Васнлннн, Говорова, Гліб- 
Кі, Габдрахманова, Гайда- 
І)Ь, Улянн Громової, Єго- 
>ова, Зіпчепка, Кошового, 
Тонева, Зої Космодем’ян- 

£ької, Линника, Матросо
ва. Медведева, Панфилова, 
Руднева, Родімцева, Тол- 
бухіпа, Фісановича, Лізи 
УаЛкіпої, Чсрняховського, 
Шатнла.
О У списку воїнів-зем- 

ляків, які здійснили 
подвиг,'що пов’язаний з 
іменем Олександра Матро
сова, перший стоїть зпа- 
М’янчанин Іван Герасимен
ко. Він відзначився в бою 
ПІд стінами древнього Нов
города 29 січня 1942 року, 

Д4 разом з бійцями О. Кра- 
фнловим і Л. Чсремновнм 
закрив амбразури фашист
ських дзотів. Всім трьом 
їм було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 
У ті дні в газеті «Правда» 
було опубліковано «Бала
ду про трьох комуністів» 
Миколи Тихонова.

А на молдавській землі 
в липні 1944-го повторив 
подвиг Олександра Матро
сова командир відділення 
розвідувальної роти 295-ї 
Стрілецької дивізії Дмитро 
Крнжапівськпй — уродже
нець села Краспосілля 
Олександрійського району. 
В селі Шереснн встановле
но обеліск, на якому ви
карбовано ім’я нашого зем
ляка, котрий перед вій
ною пройшов неабияку 
школу мужності, працюючи 
З міліції в м. Горлівці.

Комсомолець із Карелії 
Микола Ричагін у перші 
дні війни, вирвавшись з 
оточення, жив в селі Злин
ці Маловисківського райо
ну. Звідси в березні 1944 
пішов знову в діючу ар
мію. Свій безсмертний под. 
виг він здійснив в поль
ському містечку Ключбор- 
ка в січні 1945-го року. 
Тут встановлено пам’ятник 
визволителям Польщі. Імс 
нем Героя Радянського 
Союзу Рпчагіна названо 
вулицю в Малій Висці і 
алею в міському нарку 
Ключборкп. Ного ім’я но
сять піонерські загони в 
Карелії.

До списків обласної 

комсомольської організації 
занесено ім’я Архнпа Ма- 
нітн — уродженця села 
Лозуватого Ульяновського 
району. Він повторив под
виг Олександра Матросо
ва за два тижні до Дня 
Перемоги в районі Сілезь
кого вокзалу в Берліні. 
Гвардії сержант Архип 
Маніта підняв своє відді-

лення в атаку, коли 270-й 
полк 89-ї стрілецької ди
візії вів жорстокі вуличні 
бої, руйнуючи укріплення 
ворога. В селі Лозуватому 
встановлено пам’ятник Ге- 
рою.

Під час визволення Кі- 
ровоградщппи стали відо
мими імена матросівців 
Костянтина Ємельяпенка,. 
Павла Кузуба, Анатолія 
Комара, Івана Снєгірьова 
та Василя Карпешнна.

Комсомолець з Кремен
чука Костянтин Ємелья- 
пепко здійснив свій подвиг 
25 листопада 1943 року бі
ля станції Павлиш Опуф- 
ріївського району. Ім’я йо
го впкарбувано на обеліс
ках, що споруджені в його 
рідному Кременчуку і на 
території Онуфріївського 
району.

Під час штурму висоти 
177.0 поблизу села Куце- 
волівкп відзначились воїни 
110-ї гвардійської стрі
лецької дивізії старший 
сержант В. П. Леонов, 
старший сержант А. В. Бо- 
рпекін, сержант Е. О. Чес
ноков, старшина М. П. Па- 
наріи, рядовий II. С. Ку- 
зуб, 22 лютого 19-14 року 
всім їм було присвоєно ви
соке звання Героя Радян
ського Союзу. Комсомоль
цю з Кубані Павлу Кузу- 
бу — посмертно (він заги
нув, закрившії на висоті 
177.0 амбразуру ворожого 
дзота).

Комсомолець З М. С.1О 
в’япська Анатолій Комар 
був сином полку. Під час 
визвольних боїв за Онуф
ріївну він був розвідни
ком. Коли 23 листопада 
1943 року розвідники під- 
розділу лейтенанта Колес

никова пішли а атаку, 
шлях їм перекрив воро
жий дзот. Ного її закрив 
своїм тілом Анатолій Ко
мар, який був на вістрі 
атаки. Іменем наймолод
шого із 263 матросівців 
названо траулер Балтій
ського флоту. Ім’я А. Ко
мара носять піонерські за
гони в Онуфріївському ра
йоні і Слов янську. В 1967 
році на місці загибелі ге
роя було споруджено обе
ліск з барельєфом матро- 
сівця, який посмертно був 
нагороджений орденом Віт
чизняної війни 1-го ступе
ня. В музеї Онуфріївни є 
експозиція, де вне гавлено 
матеріали про Анатолія 
Комара.

6 грудня 1943 року біля 
села Мошорнпого Зна- 
м’янського району знніцив 
кулеметне гніздо і дев’я
тьох гітлерівців, закрив 
амбразуру ворожого дзо
та кулеметник 66-ї мех- 
бригади Іван Снєгірьов. 
Родом він з села Акіленки 
Кіровської області.

А вісімнадцятирічний 
москвич Василь Карпе- 
шин повторив подвиг 
Матросова біля села Бан- 
дурівкл Олександрійсько
го району. Він був куле
метником 8-го механізова
ного корпусу.

Під час експедиції «Лі
топис Великої Вітчизня
ної» матеріалами про 
подвиг цього героя поно
вили експозиції музейних 
кімнат піонери і комсо
мольці середньої школи 
№ 472 м, Москви та олек
сандрійської десятирічки 
№ 12.
Э У дні святкування

40-річчя визволення 
Петрівського району від 
німецько-фашистських за
гарбників в селі Зеленому 
відкрито меморіал па 
честь полеглих героїв. На 
постаменті стоїть леген
дарна тридцятичетвірка, а 
поруч па гранітних пли
тах встановлені барельєфи 
танкістів І. Дунаева, 
М. Леонова, М. Снсолєті- 
иа, О. Безсоиова. Це воші 
18 жовтня 1943 року пер
шими прорвалися в село 
крізь оборонні вали воро
га, знищившії танк, 15 
транспортних машин, 146 
гітлерівців, і загинули в 
палаючому Т-34. їм по
смертно присвоєно звання 
Героїв Радянського Сою
зу. Ім’я командира танка 
лейтенанта І. В. Дунаева 
піші носить піонерська 
дружина Зеленівської се
редньої школи.
Л Бронзові бюсти дві-

чі Героям Радян
ського Союзу II. К. Ко
шовому та О. 10. Мазу- 
ренку встановлено в 
м. блексапчрії та селищі 
Устниівці.

О.тсксапдрієць Пет ро 
Кііриловпч Кошовий в 
Червоній Армії з 1920 ро
ку. Був командиром взво
ду, ескадрону, иачальпи- 

ком полкової школи, на
чальником штабу полку. 
В 1939 році закінчив Вій
ськову академію імені 
М. В. Фрунзе. Перед вій
ною — командир мотострі
лецької дивізії. Під час 
Сталінградської битви ди
візія 11. К. Кошового ві
діграла важливу роль в 
зриві плану Майнштеіша 
прорватися до оточених 
військ Паулюса. Біля ху
тора І Іпжньо-Кумського 
підрозділи дивізії захопи
ли 60 фашистських танків.

II. К. Кошовий команду
вав корпусом, який визво
ляв Джанкой, Сімферо
поль, штурмував Санун- 
гору. За вміле керівництво 
боновими діями в боях у 
Криму генерал-майор Ко
шовий 16 травня 1944 ро
ку був удостоєний звання 
Героя Радянського Союзу. 
Другу зірку Героя він 
отримав за бої в Східній 
Прусії і за битву за Ке
нігсберг.

Олексій Юхимович Ма- 
зуренко родом з села Ле- 
нінки Устинівського райо
ну. В 1938 році поступив у 
школу морських льотчиків. 
Його бойова біографія по
чалась в перші дні війни 
на Балтиці. 24-річнпй льот
чик морської авіації Олек
сій Мазуренко тільки за 
перший рік ВІЙНІ! потопив 
більше 20 ворожих кораб
лів, знищив велику кіль
кість бойової техніки гіт
лерівців. Звання Героя Ра
дянського Союзу був удо
стоєний 23 жовтня 1942 
року. З 1944-го він коман
дир полку.

За роки війні! О. 10. Ма- 
зуренко здійснив близько 
300 бойових вильотів. Дру
гою медаллю «Золота Зір
ка» нагороджений 5 лис
топада 1944 року.

Першими найбільш пов
ні відповіді надіслали кі- 
ровоградці С. Колісник, 
С. Колесников, 1. Чорно- 
іван, знам’янчанин О. Ря- 
бошапка.

ЗАПИТАННЯ ТРЕТЬОГО

ТУРУ:

1. В одному з населених 
пунктів Кіровоград шини 
на постаменті встановлене 
погруддя радянською ге
нерала, який загинув на 
початку Великої Вітчизня
ної війни. Хто він, що ви 
знаєте про його подвиг? 
Назвіть ім’я скульптора, 
який створював цей па
м’ятник.

2. Де встановлено па
м’ятник піонерам-героям, 
які відзначилися в бороть
бі з окупантами на терито
рії Кіровоградщипи? Що 
ви знаєте про діяльність 
цих патріотів?

3. У Берліні в Трептов- 
парку є історико-меморі- 
а.пьний пам’ятник воїнам 
Червоної Армії. Хто його 
автор? Які ви знаєте ще 
пам’ятники Героям Вели
кої Вітчизняної, що ство
рив цей відомий скульп
тор?

ІНТЕРВ'Ю АПН

«Пам’ятаючи провійну,
працюємо для миру»

В Радянському Союзі 
на запрошення товари
ства «СРСР — США» 
знаходились керівники 
Національної ради аме- 
рикано-радянської друж
би. Виконавчий дирек
тор ради Алан Томсон в 
інтерв’ю кореспонденту 
АПН сказав: «Однією з 
основних тем наших бе
сід як в товаристві 
«СРСР — США», так і в 
інших радянських гро
мадських організаціях 
було спільне святкуван
ня у наших країнах 40-ї 
річниці перемоїи над фа
шизмом».
— Мн хочемо, щоб ця 

подія була відзначена в 
США належним чином, то
му що там прагнуть прп- 
нїізнтн роль Радянського 
Союзу у розгромі гітлерів
ської Німеччини. Крім то
го, чиняться спроби пере
глянути важливі домовле
ності, яких дійшли країнн- 
союзнпці у Ялті і Потсда
мі, що може серйозно за
шкодити миру в Європі і 

.процесу роззброєння.
Таким чином,святкуван

ня 40-річчя Перемоги по
служить .мобілізуючим 
фактором у справі згурто
ваності людей у боротьбі 
за мир і розрядку. У наш 
час більшість американців 
виступає за роззброєння, 
однак треба постійно на
тискати на уряд, який до 
Цього часу не виявив ре
альної готовності до обго
ворення цих питань.

Тому особливо важлп-
Андрій БЕЗРУЧЕНКО. , 

(АПН).

У Південно-Африканській Республіці ножна ір<_;-і тем
ношкіра дитина у віці до 15 років знаходиться на межі 
голодної смерті. Більш як 4 мільйони дітей корінних жи
телів страждають від недоїдання. Ці дані навів у спеці
альній доповіді відомий південно африканський вченим- 
економіст Т. Верн’яні. Як вважає дослідним, цифри дають 
лише приблизну картину про масштаби голоду у країні.

На знімку: черга за водою та сухим молоком, які 
роздають благодійні організації у одному з блнтустанів 
ПАР — племенних резерваціях, створених урядом Прего 
рії на безплідних землях для ізоляції африканського н ’ 
селенНЯ.

Телефото ЄОП’ — ТАРС.

5 стор

во, щоб люди в СИІА усві
домили не тільки ту вирі
шальну роль, яку зіграла 
Червова Армія у військо
вому розгромі фашизму, 
але й вклад СРСР у спра
ву роззброєння. Радян
ський народ згуртувався у 
роки війни для боротьби 
проти нацизму, а в каші 
дні для боротьби із па
ліями нової війни, яких ще 
багато у Сполучених Шта
тах і в світі взагалі.

Сьогодні одне з найю- 
ловнішнх завдань нашого 
співробітництва з іншими 
американськими демокра
тичними організаціями —• 
підготовка до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів у Москві. Наша 
рада була однією із за
сновників національного 
підготовчого комітету, у 
роботі якого нині бере 
участь близько ЗО громад
ських організацій. Ми га
даємо, що в Москву при
їдуть близько 500 молодих 
американців. Наступний 
фестиваль має велике зна
чення. У Сполучених Пла
тах не припиняються спро
би певних кіл замовчати 
його, а уряд субсидує 
«альтернативну» молодіж
ну конференцію на Ямай
ці. Але американці все 
більше цікавляться фести
валем у Москві. Оскільки 
вони занепокоєні станом і 
майбутнім радянсько-аме
риканських 'стосунків.
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і/7 D - ■Кідівці,
так
тримати!

Дкі.’ІВІІО діють клуби І1І- 
терисціонзльної дружби в 
школах Ма.іов’нсківського 
району. Останнім часом 
одним з основних напря
мів їхньої роботи стала 
підготовка до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
Студентів, який відбудеться 
у Москві.

Дії галько свої завдання 
в справі підготовки до 
фесгина.но кідівці району 
випіачплн на зльоті, який 
відбувся у райцентрі. Пе
редбачені на ньому захо
ди, —г зокрема: організу
вати в школах никлії бе
сід про історію фестиваль
ного руху, ир<> боротьбу 
моло ті плане і її за мир, 
дружбу, безпеку народів — 
успішно втілюються в жпт- 
гя. Особливо широко иро- 
НОИИЬСЯ ця робота в тре
тій та четвертій середніх 
школах Малої Виски.

Відбуваються також яр
марки солідарності. На них 
школярі реалізовують ви
готовлені власноручно су
веніри, іграшки, вироби з 
дерева, картону. Одна з 
таких ярмарок відбулася 
вставно у міському парку 
районного центру. Вируче
ні кошти будуть направле
ні у Фонд фестивалю.

А. МИХАЙЛОВ.
м. Мала Виска.

Як стріляла
Клавдія Прядко...

Коли на змаганнях з 
стрільби хто-небудь з уч
нів Брянківського техноло- 
го-економічного техніку
му посилає кулі точно в 
ціль, про нього кажуть: 
стр'.чяв, як снайпер Клав- 
дія Гірядчо, що прослави
лася в роки Великої Віт
чизняної війни.

Пам’ять про свою слає- 
ну землячку свято шану
ють у Брянці. її ім’ям на
звано одну з вулиць міс
та. В середній школі №1, 
де Клава вчилась і була 
комсоргом класу, її ім’я 
носить піонерський загін. 
Традиційними стали у 
Брянці змагання стрільців 
на кубок імені Клавдії 
Прядко.

О. КОВАЛЕНКО, 
Ворошиловградська 
область.

З І!4 по 17 
березня

1985 року

академічніш ансамбль на
родного танцю «Шок • Мол- 
даиської РСР. 20.45 • )іа 
добраніч, діти! 21.00 «Час». 
21.35 .’1ггерат\ ріп:іі театр. 
22.30 — Повніш. 22 55 —

ПЕРЕД СТАРТОМ
Споргкомітет України -за

твердив положення про 
чемпіонат республіки з 
футболу, в якому беруть 
участь команди майстрів 
другої ліги шостої зони.

Турнір, як і торік, про
ходитиме в два етапи. На 
попередньому клуби зма
гатимуться в двох групах 
(у два кола). Двадцять вг- 
сім учасників розподілено 
на груї.п за спортивними 
та територіальними прин
ципами.

Колективи, то займуть 
у групах 1 7 місця, на
другому етапі розігрувати
муть у двоколовому турні
рі 1--І4 місця чемпіонату 
(-тіі чаються між собою

команди, які 
ньому етапі

на ноперед- 
входн.іи до

різних груп). А учасники, 
ідо займуть у попередніх 
змаганнях решту місць, 
розігруватимуть на друго
му етапі 16—28 місця.

Команди виходять до фі
нальних змагань з усіма 
набраними очками, забити
ми й пропущеними м’яча-
_мн.

Чемпіон республіки бра
тиме участь у перехідному 
турнірі за право увійти до 
першої ліги. Команда, яка 
посяде 2« місце, вибуває з 
другої ліги.

Орієнтовний термін по
чатку змагань — ЗО берез
ня. Попередні групові тур

Перша:
1. ЛІнка» (Вінниця).
2. «Суднобудівник» (Миколаїв).
Я. СКА (Одеса).
4. Закарпаття» (УжгорвДТ-
5. СКА (Київ).
6. Прикарпаття» (Тваио-Фраш;!г< ьк)
7. «Авангард» (Ревно).
8. <■ Торпедо* (Луцьк).
я. «Нива» (Тернопіль).

І о. ■ Буковина» (Чернівці).
11. «Скартай» (Житомир).
12. -Поділля» (Хмельницький).-
13. «Десна,»’ (Чернігів).
14. -Динамо» (Іриіпь).

Нині -Зірка» посилено 
готується до’ чемпіонату, 
Вона виїхала на заклю’Б

Хоч листа й не було 
вдруковано

Молодь села Баштино Пет- 
рівського району написала 
до редакції, що неіадоволе- 
на роботою місцевого клубу. 
Редакція направил^ Скаргу 
з проханням розібра+н_ся ' 
допомогти у Петрівсьййй ви
конком районної Ради на
родних депутатів. Невдовзі 
надійшла відповідь від голо
ви райвиконкому Ю. М. Ба
бенка:

«Перевіркою встановлено, 
що фанти, викладені в листі 
молоді села Баштино, під
твердилися. Правління кол
госпу «Росія» провело збори 
молоді села.

В цьому році планується 
провести капітальний ремонт 
нлубу, закупити тенісний 
стіл, більярд і музичні ін
струменти. Намічено також 
розв’язати питання підготов
ки з числа молодих жителів 
села художнього нерівнина 
т? кіномеханіка».

і>е

Скаржилися на роботу 
свого клубу і хлопці та дів
чата села Казарні Знам'ян- 
ського району. Ми зв’язали
ся по телефону з головою 
місцевого колгоспу «Союз» 
Миколою Петровичем Вур- 
салом. Він сказав, що клуб 
працює, але в зв’язку з від
сутністю кіномеханіка філь
ми тут не демонструються. 
Тсді редакція звернулася до 
директора Знам’янської ра
йонної кіномережі Валенти
на Анпрійовичл Гончарова, 
истрий відповів, що най
ближчим часом кіномеханік 
у селі буде.

ніри ірпі-.-ігимуіь до ЗО 
липня.

Нинішнього сезону не’ 
діятиме вікове обмеження 
для гравців другої ліги. 
Збереглося положення про 
обов’язкову наявність у 
складі кожної команди иі- 
с і м і і ад ця г і і р іч ні і х футбо
лістів, однії з яких мусить 
виступати в «домашніх» 
іграх.

Наводимо склади груп:
Друга:

1. чЗоря» (Всроійм.іовград).
2. чТаврія» (Сімферополь).
3. «Колоса (Павлоград).
4. -Кривбас - (Кривий Ріг).
5. • Кристал • (Херсон).
6. -Новатор» (Жданові
7. «Шахтар* (Горлівка).
<3. «Діаяк» (Харків).

«Зірка» (Кіровоград);«
10. • Іт.таитика» (Сеі астополь).
■ 1. • Стаханонець» (Стаханов).
12. «Металург» (Діїіпрвдзерил.’неьк).
13. «Океан» (Ксоч).
14. «Торпедо» (Запоріжжя).

вариських матчів з коман
дами другої ЛІГИ.

В. 1ВЕРДОСТУП.

* * *
ний .цавчально-тренуваль
ний ібір до Закарпаття, де 
також проведе кілька то

П<, ші подихи весни. Фотоетюд В. ГРИБА.

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

гі версти війни». Телефільм 
2 серія. 9.40 — Творчість
юних. 10.10 — Телефільм
«Легка вода*. 11.20 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
«.Сільські горизонти». Доку
ментальні фільми. 15.50 — 
Концерт VII Всесоюзного 
з'їзду композиторів. 16.40 — 
Новини. 16.45 — Шахова
школа. 17.15 — « ..До шіст
надцяти і старші». 18.00 — 
Ленінський університет міль
йонів. 18.30 — Веселі нотки. 
18.45 — Сьогодні у світі.
10.00 — «Співдружність».
Тележурнал. 19.30 — Виступ 
артистів Державного кон
цертного ансамблю «Москов
ський класичний балет». 
(9.55 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Телефільм «Довгі 
версти війни». З серія. 21.00
— «Час». 21.-35 — До 40-річ
чя Великої Перемоги. «Нам 
дороги ці забути не можна». 
Поезія. О. Смирнов. 22.СО - — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«•Сокіл» — ЦСКА. 3-й період. 
22.35 — Сьогодні у світі.
А. УТ

1'1.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Орієнтир. 17.15 — Республі
канська фізико-матема гич па 
школа. 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Кіро- 
воГрадшина спортивна. (Кі
ровоград). 18.55 — Оголо
шення. 19.00 — «Актуальна 
камера. 19.30 - - Пісііі Ігоря 
ІІІамо. 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 -- «Час». 21.35 — 
Художній фільм «На все 
життя, що залишилось». І се
рія. 22.40.— Новини. 22.55 — 
Тележурнал.
А НТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальні: її телефільм. 
8.35. 0.3.5 — В. Маяпонський. 
«Незвичайна пригода». 7 
ї.лас. 9.05. .12 .30 — Іспанська 
•нова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Головний зміст епохи. 10.35, 
11.10 — Фізика. 9 клас 11.05
— Сім’я і школа. 12.10 —
Природознавство/ 2 клас. 
1.3.00 — Чого і як навчають 
в ІП'У. Про підготовку кадрів 
»юхепізаторін. 13.20—'Фільм 
«Портрет дружчіии- художни
ка». 14.55 — Новини. 18 00— 
Новини. 18.20 — Докумен
тальний фільм. 18.40 — Грає 
струнний квартет Саратов
ської державної Філармонії. 
19.00 — Баскетбол. Кубок
Л. Ронкетті. Жінки Фінал.' 
ЦСКА — «Бата» (м. Віттербо. 
Італія). 19.40 — Вечірня каз
ка..19.55 — Баскетбол. Кубок 
європейських чемпіонів. Чо
ловіки. ЦСКА — •Цибона»
(м. Загреб, СФРІО). 20.30 — 
Виступ Концертного ансамб
лю електромузичних інстру
ментів Центрального телеба
чення і Всесоюзного радіо. 
21.00 — «-Час». 21.35 — Теле
фільм «Пора зимових тума
нів*. 1 серія. 22.50 — Нови
ни.

— Авторський вечір компо
зитора С. Тулії нова в Колон
ному залі Будинку спілок. 
В перерві — 22.45 - Сьогод
ні у світі.
▲ ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— - Шкільний екран. 5 клас.
Музика. 11.10 — Концерт. 
11.25 — Художній телефільм 
«На все життя, що залиши
лось». З і 4 серії. 13.35 —
Новини. 13.50 — Спіт поезії. 
16.00 — Повили. 16.10 — Сріб
ний дзвіночок. 16.30—Фільм- 
копцерт «Весняні співзвуч
чя». 17.05 — Пароль «Друж
ба». 17.30—Музичний доку
ментальний фільм «Чоловіки, 
що співають». 18.00—ІОТ-85. 
18.30 — Продовольча програ
ма — справа кожного. «Ку
курудза К: рокот; >адиш ни ». 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Зні
мається кіно. 20.30 — День 
за днем. (Кіровоград'. 20.45 — 
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм «-Стратити немає мож
ливостей». 22.55 — Новини. 
2.4.10 — Чемпіонат СРСР з 
Футболу: «Динамо» (Москва)
— «Дніпро». 2-й тайм.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Історія. 4 клас. 
9.05. 12.55 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням 1ІТУ. За
гальна біологія. 10.35. 11.40— 
Історія. 7 клас. 11.05 — По
езія К. Кулієва. 12.10 — При- 

, родознаьство. З клас. 12.30 — 
Зоологія. 7 клас. 13.25 —
II. Чанковсы.нй. «Пори ро
ку». 14.20 — Драматургія і 
театр. Л. Толстой. «Живий 
груп». 15.05 — Новини. 18.00 
■ -Новини. 18.20 — Учителю
— урбк музики. З клас. 19.20
— Док’.'мснтальппй теле
фільм. 19.30 — Більше хоро
ши:; товарів. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Ритмічна 
гімнастика; 20.45 — Концерт 
академічного хорм м. Пушкі- 
ьо Московської області. 21.00

- « Ч . 21.35 — Телефільм 
Йора зимових туманів». 2 

сепія; 22.45 — Документаль
ний те.'и фільм. 23 00 — Но
вини

Концерт.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гі т насти на. 8 15 — 
Якщо хочеш бути здоровим 
Н.ЗО — Наш сад. 9.00- «Ран
кова пошта '. 9.30 — Очевид
не — неймовірне. 10.30 —
«Дружить МОЛОДІСТЬ землі» 
Концерт, нрисвячеиий 25-рі>ь 
чю університету Дружби ІІП. 
родів їм. ГІ. Луму.мбп. 12.00 — 
Програма Челябінської «ту. 
дії телебачення. 13.00 — Кон
церт VII Всесоюзного з’їзду 
композиторів. 13.55 — Ста
діон для всіх. 11.25 — До 
40-річчя Великої Переміни 
«Вогняний рубіж». Музіїчн.- 
передача. 15.35 МІЯск.-'р(ц^^^^.
ний огляд. 15.50 — Клуб 
дрінішкій. 16.50 — < Костяіі^* 
тин Сергеев». Сторінки ч<- 
рсограшії. фільм концерт. 
17.50 — Мультфільм. 18.00— 
Концерт ансамблю чашїстів 
Ташкентської державної кон
серваторії імені М. Ашраф;
18.25 — Чемпіонат СРСР з 
хогїЬю: «іДинамо» (Москва) — 
«Сокіл». 3-й період. 19.15 — 
«Здоров’я». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Чемпіонат
СРСР з акробатики. 20.45 — 
Документальний тслефіяшл. 
21.00 — «Час». 21.35 — «-Мо
сквичка». Телек.чуб.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 •- Ви

ступ ансамблю і,і,а| -в. 
8 45 — До Дня пр.'.цівіїШ'іп 
житлово-комунального 
нодарства і побутового
с іуговуванпя населення До
кументальні фільми. 9.20 •- 
11-й тираж «Спортлото». 9 -0
— Бчди.'ьннк. 10.60 - - (’лу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров’я». 11.45 — 
Музична передача - Ринкова 
пошта». 12.15 — «Земніш /іі?^|^^- 
космонавтів». 12.30 — Сілі^^М 
ська година. 13.30 —
huh кіоск. 1-1.00 —„Докумен
тальний фільм. 14.05 
В. Гаврії.н’н. «Передзвониі». 
Хорова симфонія — дійство 
по прочитанню В. Шукшвна. 
16.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Зеніт» — «Си;;р- 
так». 16.45 — Сьогодні — 
Діть працівників ьитлоко- 
комупального господарегна 
І побутового обсЛУГОВ.'. B.-.lt- 
пя населення. 17.15 -- На
родні мелодії. 17.30 — Фільм
— дітям «Валерію. Т’е-1і а 
ПЛЮС...'. 18.00 — ?ЛІ'.!.1КіР<Д- 
на панорама і:’.-'“ - ’і- лі т- 
фільм. 18.55 — «За накіи-ш 
.іистамя». Концерт. 30.00 
Клмб мандрівників 21.00
— Час». 21 ЗО — Фільм і
церт «В ансамблі з РІ.хте- 
ром». 22.40 — Футбо.нлшй 
огляд. 23.10 — Новини.
А.УТ

■н-

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

фільм -Довгі версти війни». 
З серія. 9.40 — Пісні росій
ської Півночі. 10.10 — Доку
ментальний телефільм. 10.35 
— Зустріч школярів з Ге
роєм Радянського Союзу, на
чальником Алма-Атннської о 
прикордонного училища, ге
нерал-лейтенантом М. Мер- 
кумовим. 11.20 — Новини.
11.30 — Новини. 1 1.50 — Со
юз науки і прані. Докумен
тальні фільми. 15.40 — Ро
сійська мова. 16.10 — Агро
промисловий комплекс Під
москов'я. 16.40 — Новини. 
16.45 — Концерт камерного 
оркестру Єреванського ^полі
технічного інституту. 17.00— 
На землі, в небесах і на мо
рі. 17.30 — Дітям про звірят. 
18.00 — М. Гліпка. Нелакіи- 
чеиа соната. 18.15 — «Як по
довжити вік маниш*. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 —
• Иоганн Себастьян Бах». До 
300-річчя з дня народження 
композитора. 19.45 — Теле
фільм «Дві гіарп й саміт
ність». 21.00 — «Час». 21.35

«'Молодой коммунар» — 
орган Кироссградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград, 
суя. Лукачарськсго, 36.

БК 00-106. Обсяг 0,5 друк. ерк.

д ЦТ (І програма)
8.00 • - «Час». 8.35 — «Сер- 

це піснею повне». Виступає 
народний ансамбль пісні і 
танцю - Myrvpen ■>. 9.05 —
АБВГДінка, 9.35 — Художні 
музеї країни. Мистецтво Па
леха. 10.10 — Документаль
ний телефільм «Бригадири 
Зоряного». Із циклу «По тру
ду і честь». 10.15 — Це ви 
можете. 11.30— «Сім’я і шко
ла». Тележурнал. 12.00 —
Всесоюзний телеконкурс «То
вариш пісня». 12 30 — -Де
нис Васильович Давидов».
13.35 — «За законами муж
ності». 14.05 — VI Міжнарод
ний фестиваль телепрограм 
про народну творчірть «Ве
селка». «Під звуки тамтамів» 
(Бенін). 14 30 — Новини.
14.45 — «В. І. Ленін. Сторін-
ки життя». Багатосерійний 
телефільм «Симбірська три
логія. 1870—1887 рр.». Фільм 
2 — «Отчий дім». 15.45 —
Фільм — дітям. «Сідай, по
руч. Мишко». 17.00 — Бесіда 
політичного оглядача А. Іва- 
щепка. 17.30 — Мультфільм.
17.40 — Документальний те
лефільм. 18.30 — Концерт 
Держанного Омського росій
ського народного хору. 19.00
— У світі тварин. 20.00 —
Для пас. ветерани. Музична 
передача за участю поетеси 
10. Друніної. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «З життя від
почиваючих». 22.55 — Джа
зова панорама. 23.35 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Повніш 10 20 — 
Естрадний концерт. 10.50 — 
Телефільм. 1130 — Доброго 
вам здоров’я. 12.00 — При
значається побачення. 12.30
— Наука і час. 13.00 — «1000
прошв на схід». Телевпстапа. 
14.00 — Концерт. Під час пе
рерви — Новини. 16.15 —
Сатиричний об’єктив. 16.45— 
Скарби музеїв України. 17.00
— «Автограф». Народний ар
тист СРСР ІО. Богатиков.
17.45 — Художній фільм 
■ Візьми мене з собою». 
19,00 — Актуальна камера.
19.40 — Виступає Державний

10.00 — Новини 10’5 —
Ранковий концерт. И’45 -
Сьогодні — Дешь шялінии- 
КІВ ЖИТЛОВО-КОМуіК -ГЛІ'С-О 
господарства і псб\то)' о 
обслуговування пасі лі.нпя. 
Телефільм «Ласкаво проси
мо». 11.10 — Село і люди. 
11.40 — Школа і час. 12.25 — 
Повніш. 12.35 — Вперед, "Р- 
лята! 13.20 — Ігротека. ’ Ді
лова телегра - Фітотрон». 
1-1.05 — Катрусцн кінозал. 
15.00 — Слава соллатсьна. 
16.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Кнїя) — 
•Торпедо» (Москва) 17.45 — 
Концерт популярної ЛУЗІЛ-ЛІ. 
19.0(1 — Актуальна ьамера. 
19.30 — Вистаїїа «Вічно ж>>- 
ні». 20.45 — На добпяи'Ч. ді
ти! 21.00 — «Чає» 21:35 —
Продовження виставі: «Вічно 
живі». 22,40 — Повніш 23.05
— Чемпіонат СРСР з Футбо
лу: «Шахтар* - .-Ч'.'комо-
роць». 2-й тайм
А ЦТ (II програма)

8 00 — Па зарядне, ставайї 
8.20—Доку ментол ьіші) фільм. 
<3.30 — Ритмічна гімнастика. 
9,00 — Російська мова. 9.30
— «Грає .існіптадські'й дік-
с.ілепд». 9.55 — До’.-умі іітяль- 
ний телефільм. 11.05 — Світ 
і молодь 11.40 — ?.їу-іьт-
фіЛьмн 12.25 — VI Міжна
родний фестиваль • Ti-.K-uno- 
гпам про народну твої: 'їсть 
«Ber.c.-iifa», 12.50 -- До 46 ніч- 
чя Великої Перемоги Ніно- 
опопея «Велика Вітчилік на». 
Фільм 9. «Битва за Кивказ», 
фільм 10 • Найбільша танк.о- Jl - 
ва битва». J4 30 — Розноні- 
лають паші кореспонденти.
15.00 — Чемпіонат СР<’” з 
Футболу: «.-Зеніт» —’ «■Спар
так». 1-й тайм. 15.1-5 - Те
лефільм «Іркутська іе-.т.пія» 
1 і 2 серії. 18.00 — -Видатні 
радянські композитори у- 
лауреати Ленінської премії». 
Д Д. Шостакович. Десята 
снмііюнія 19.00 — ’Ісмпіопат 
СРСР з футболу: «Динамо? 
(Київ) -.— —Торпедо» (Моск
ва). 21.00 — -Час» 21.35 — 
Фільм « Подія на турбазі».
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