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СПІЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯНА ОРБІТІ
Центр керування польотом, 8 червня. .ТАРС). 

УСПІШНО ВИКОНУЮТЬ Програму СПІЛЬНИХ Ьс/КОЕС-дос
лідних робіт космонавти Леонід Попев Есг.ерій Рю- 
мін, Юрій Малишев і Володимир Аксьонсь г.а борт,’ 
орбітального комплексу «Салют-6» — «Союа-36» __
«Союз Т-2». Робочий день екіпажу почався сьогодні 
о 8 годині і триватиме до 23 години московського 
часу.

Розпорядком денним передбачено геофізи-ні, тех
нологічні і медико-біслогічні експерименти, а та
кож роботи по перевірці бортових систем корабля 
«Союз Т-2».

З меюю одержання даних для розв’язання ряду 
завдань метеорології і атмосферної оптики Юрій 
Малишее і Володимир Аксьсное виконали експери
мент «рефракція», який полягає у спостереженні 
й фотографуванні фігури Сонця під час сходу й за
ходу при різних висотах йсгс над горизонтом Землі.

За доповідями з орбіти і даними телеметричних 
вимірювань, бортоеі системи станції та обох кораб
лів функціонують нормально.

З ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМУ
Комсомольський вата

жок — це бойовий органі
затор, який має еисокі по
літичні, ділові і моральні 
якості, вміс згуртувати і 
повести за собою мо
лодь. Цю думку підкрес
лювали учасники пленуму 
ЦК ЛКСМ України, що 
відбувся 6 червня в Кисві. 
На ньому обговорено зав
дання комітетів комсомо
лу республіки по дальшо
му поліпшенню добору, 
навчання і виховання ком
сомольських кадрів і ак
тиву.

Доповідач — перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І. 
Корніснко відзначив, що 
комсомольці і молодь 
республіки в єдиному 
строю з усім радянським 
народом успішно втілю
ють у життя рішення XXV 
з’їзду КПРС, відповідальні 
завдання, поставлені в 
промові Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж
нева на XVIII з’їзді 
ЕЛКСМ.

Животворним джерелом 
багатющого досвіду, яс
кравим зразком справді 
партійного підходу до кед
рів стали для комсомоль
ських організацій праці 
товариша Л. І. Брежнева, 
його книги «Мала земля», 
«Відродження», «Цілина», 
в яких яскраво розкриті 
теоретичні і практичні пи
тання кадрової політики 
партії.

Завдяки постійній допо
мозі і підтримці партійних 
органів, говорили учасни
ки пленуму, за останні ро
ки значно поліпшився 
якісний склад усіх катего
рій комсомольських пра
цівників і активістів. Серед 
секретарів первинних ком
сомольських організацій 
кожен другий — моло
дий комуніст, 40 процен
тів /лають вищу і незакін- 
чену вищу освіту, в ком
сомолі працює багато спе
ціалістів народного госпо
дарства, які пройшли 
школу трудових колекти
вів. Свідченням високого 
авторитету ватажків моло
ді, визнанням їх ділових і 
політичних якостей є той 
факт, що за останні п’ять 
років більш як чотири ти
сячі комсомольських пра
цівників висунуто на ке
рівну партійну, радянську 
і господарську роботу.

Разом з тим, підкрес
лювалось у доповіді, ви
ступах першого секретаря 
Київського міськкому 
комсомолу В. І. Цибуха, 
сталевара заводу «Азон- 
сталь» В. В. Шепеля, пер
шого секретаря Харківсь
кого обкому комсомолу 
С. Н. Касютіна, секретаря

комітету комсомолу Львів
ського виробничого об’єд
нання «Електрон» М. І. Рі
пи та інших, робота комі
тетів ЛКСМУ з кадрами і 
активом ще не повною мі
рою відповідає зрослим 
вимогам. Окремі комітети 
комсомолу працюють ще 
слабо, безініціативно, їх 
захльостують паперотвор- 
чість і засідательська ме
тушня.

Обов'язок комітетів 
ЛКСМУ — забезпечити 
тісний взаємозв’язок
марксистсько - ленінської 
освіти комсомольських 
кадрів і активу з розв’я
занням конкретних прак
тичних завдань.

На пленумі Еиступив 
кандидат у члени Політ- 
бюро, секретер ЦК Ком
партії України Я. П. По- 
гребняк. Він відзначив, що 
обговорюване питання є 
дуже важливим в усій ді
яльності комсомольської 
організації республіки, 
підвищенні її ролі в роз
в’язанні господарських і 
політичних завдань. У рес
публіці набуває широкого 
розмаху рух за те, щоб 
зробити завершальний рік 
п’ятирічки роком ударної 
праці. Активну участь у 
ньому беруть комсомоль
ці і молодь Радянської Ук
раїни, які гідно продов
жують і примножують 
славні традиції партії і на
роду, наполегливо етілю- 
ють у життя зведення, що 
випливають з промови то- 
ваоиша Л. І. Брежнєеа на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ.

Промовець підкреслив, 
що в дальшому поліпшен
ні роботи з кадрами — 
запорука організаційно- 
політичного зміцнення 
комсомольських організа
цій, виконання ними від
повідальної і почесної ро
лі — бути надійними по
мічниками пертії.

У ко/лсомолі, який є 
справжньою кузнею ре
зерву кадрів, пройшли 
свої перші ЖИТТСВІ І ПОЛІ— 
тичні «університети» бага
то партійних, радянських, 
профспілкових працівни
ків і господарських керів
ників. Як говорив товариш 
Л. І. Брежнєв, «спитайте 
тепер будь-якого держав
ного чи громадського дія
ча, вченого чи господар
ника, героя праці чи ве
терана еійни, майже кож
ний скаже: я пройшов 
школу комсомолу». Ком
сомольці становлять тепер 
73 проценти нового попов
нення рядів Компартії Ук
раїни.

На необхідність ширшо
го залучення молодих ко
муністів до роботи в ком
сомольських організаціях 
ш.е раз було націлено ува
гу партійних комітетів на

недавньому травневому 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни. В своєму виступі 
товариш В. В. Щербиць- 
НИЙ ЕКЄЗсВ, що «Нам не
обхідно краще знати на
строї, інтереси і турботи 
молоді, виявляти більше 
наполегливості в поліп
шенні організації її праці, 
навчання, побуту і відпо
чинку». Думається, що це 
повною мірою стосується 
і ЦК комсомолу, всіх при
сутніх Но пленумі.

На жаль, не в усіх ділах, 
не в усіх трудових колек
тивах республіки по- 
справжньому відчувається 
участь комсомольських 
організацій, їх ініціатива і 
вплив. Трапляються факти, 
що свідчать про прогали
ни у вихованні молоді. Це 
багато в чому визначаєть
ся тим, що в ряді організа
цій робота ведеться на 
низькому рівні.

Дуже важливим завдан
ням ЦК, комітетів комсо
молу є підвищення вимоі- 
ЛИБОСТІ до кедрів і комсо- 
мольського активу, від
повідальності за стан 
справ в організаціях, все
мірне посилення роботи 
по комуністичному вихо
ванню молоді. Тоеба не 
тільки допомагати, але й 
разом з тим суворо пита
ти з комсомольських пра
цівників за рівень вихов
ної роботи з молоддю.

При доборі кедрів не
обхідно глибше вивчати їх 
на практичних ділах, ком
сомольських дорученнях, 
радитися в колективі, в 
партійній організації. Не 
можна допускати безпід
ставно частої змінюванос
ті кадрів, що призводить 
до порушення спадкоєм
ності в роботі комітетів 
комсомолу.

ЦК, обкоми комсомолу 
•республіки повинні пода-
вати конкретнішу допомо
гу комітетам комсомолу у 
вдосконаленні стилю ро
боти, виробленні у кож
ного комсомольського 
працівника і активіста се- § 
мокритичного підходу до 
результатів СЕОЄЇ роботи. 
Важливим моментом вихо
вання кадрів є контроль і 
перевірка виконання, під
вищення виконавської дис
ципліни всіх комсомоль
ських працівників.

Я. П. Погребняк висло
вив упевненість, що обго
ворення на пленумі одно
го з корінних питань жит- В 
тя комсомольських органі- К 
зацій сприятиме підви- Н 
щенню рівня їх роботи, ■ 
посиленню ролі молоді в 
господаоському і культур
ному будівництві, добрій 
підготовці комсомолу 
республіки до наступного 
XXVI з’їзду КПРС.

В обговореному питан
ні пленум прийняв відпо
відну постанову.

Були розглянуті також 
організаційні питання. У 
зв'язку з обранням О. В. 
Єфіменна секретарем 
Укрпрофради пленум 
увільнив його від обов’яз
ків секретаря і члена бю
ро ЦК ЛКСМУ. Секрета
рем ЦК ЛКСМ України 
обраний І. Я. Сахань.

(РАТАУ).

• КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ:

ТУРБОТА НОМЕР ОДИН

КОНПЛЕКСНО- 
ВСІ РАЗОМ

І УЙНІ хліба піднялися
* цього року на кол
госпних ланах району. Ви
шумовує, вруниться під 
ЕІтром озима пшениця, 
яка ежє сьогодні сягає ви
ще пояса, нагадуючи про 
те, що жнива будуть гаря
чі Нашим комсомольцям 
це не в дивину: вже ста
ло традицією вирощувати 
еисокі Ерожаї і зернових, 
І інших сільськогосподар
ських культур, збирати їх 
вчасно, без найменших 
втрат. Ми знаємо, наскіль
ки напружена жнивна по
ра, як багато вимагає во
на від хліборобів, тому 
завжди прагнемо зустріти 
косовицю хлібів у всеоз
броєнні.

Орієнтиром, що вказує 
напрями діяльності всіх 
ко/асомольських організа
цій на найближчу перспек
тиву, стала постанова ЦК 
ЛКС/А України «Про зав
дання комсомольських ор
ганізацій республіки по 
забезпеченню активної 
участі комсомольців і мо
лоді в збиранні врежлю, 
заготівлі сільськогоспо
дарських продуктів і кор

мів у ІЇВО 
році». Вона 
наголошує на 
кеобхіднос і і 
використа т и 
всі можли- 
ЕОСТІ ДЛЯ

єтво р е н н я 
максим а л ь- 
ної КІЛЬКОСТІ 
комсом о л ь- 

сько - молодіжних зби
рально-транспортних заго
нів, ланок, агрегатів, а та
кож комбайнових, жатко- 
вих, езтомобільних, трак
торних екіпажів, ударних 
загонів на токах і на під
приємствах по переробці, 
зберіганню зерна.

Першочерговим своїм 
завданням комсомольські 
організації району вважа
ють підготовку техніки, 
яка буде зайнята на жни
вах нинішнього року. При
ємно відзначити, що мало 
нині знайдеться в райоьі 
господарств, де б хоч 
один комбайн був не го
товий до косовиці хлібів. 
У колгоспі «Україна», на
приклад, з одинадцяти 
комбайнів можуть хоч сьо
годні вийти в поле десять. 
А що ж із тим, одинадця
тим? Чому він не полагод
жений? Це стурбувало

райком комсомолу, і вирі
шено було перевірити 
стан готовності техніки до 
жнив.

/ ось ми в цьому госпо
дарстві. Рівними рядами 
вишикувались зерно
збиральні машини. Нещо
давно вивів з майстерні 
свій комбайн комсомо
лець Валерій Ксрявнін. 
Минулого реку на жнивах 
хлопець виборов перше 
місце в районі, скосивши 
на звал найбільше зерно
вих. Цього року він одер
жав нову «Ниву». Та це не 
значить, що комбайн при
був готовим до роботи. 
Машину потрібно було 
скласти, перевірити. Це 
також складна робота, I з 
нею Валерій справився чу
дово.

(Закінчення на 2-й стар.).

Чимало сил. енергії віддав сдюсар-реглонтнин колгоспу «Україна» ног.'.сомсліць v 
Олександр САВЧЕНКО підготовці техніки до жнив нинішнього року (фєтс втор.}. т 

колгоспі «Україна» йде остання перевірна готовності комбайнів до иоссеиці хлібів.



’ ■*

2 стор 9,3£олодяй ісомуплр(‘ _____________ __ __ 10 червня 1980 року

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

А його тезку Валерію 
Глущенку довелося лаго
дити свій «Колос», рестав
рувати деталі, заміняти 
спрацьовані. Зробив усе 
це він, звичайно, не сам. 
Йому допомагали вмілий 
майстер, слюсар Олек
сандр Савченко, хлопці- 
практиканти з профтех
училища Василь /Лельник, 
Микола Безущенко та інші.

Що ж до одинадцяго-

КОМПЛЕКСНО-
ВСІ РАЗОМ
го, останнього комбайна, 
то, як запевнив головний 
інженер колгоспу «Украї
на» Григорій Михайлович 
Кравченко, він буде гото
вий до роботи через кіль
ка днів. Річ у тім, що його 
господар був тимчасово 
відсутній, а довести ма
шину до повної готовності 
може тільки господар. Йо
му на ній працювати.

Т? ЮРО райкому комсо- 
" молу на розширеному 
засіданні обговорило пос
танову ЦК ЛКСМ України, 
поставило завдання перед 
первинними організація
ми господарств. Нині тут 
приступили до формуван
ня комсомольсько-моло
діжних збирально-транс
портних загонів, ланок, 
екіпажів. Власне, їх було 
створено й минулого року, 
але частина юнаків вибула 
до лав Радянської Армії, 
частина — на навчання. 
Чимало молоді й прибуло 

І в колгоспи. Отже, доводи
ться оновити комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви.

Нині в господарствах 
району проходять прак
тику учні сільських про
фесійно-технічних училищ. 
Ми озажасмо доцільним 
влити їх у комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви. Непогано зарекомен
дували себе, наприклад, 
учні СПТУ Степан Зару- 
бенчо, Василь Мельник, 
Микола Безущенко, які 
проходять виробничу 
практику в колгоспі «Ук
раїна». їм, безумовно, 
можна довірити штурвали 
комбайнів.

ЦЬОГО року, як і зав
жди, особливого зна

чення надаємо організації 
масового соціалістичного 
змагання комсомольсько- 
молодіжних збирально- 
транспортних загонів, ла
нок, екіпажів, забезпечен
ню його широкої гласнос
ті, оперативному підбит
тю його підсумків, пропа
ганді і поширенню пере
дового досвіду. Маємо 
намір максимально вико
ристати різноманітні фор
ми морального заохочен
ня молоді: грамоти, під
няття прапора на честь 
переможця, пам’ятні при
зи, вимпели, встановлен
ня табличок на житлових 
будинках «Тут живе герой 
«Жнив-80», направлення 
листів-подяк рідним, ві
тальних телеграм героїв- 
земляків та інші.

Комсомольсько - моло
діжні колективи візьмуіь 
активну участь у конкурсі 
комсомольсько -молодіж
них збирально-транспорт
них загонів, ланок, жатко- 
вих, комбайнових, автомо
більних екіпажів, оголоше
ному ЦК ЛКСМ України. 
Маю надію знайти імена 
наших земляків у числі 
переможців цього конкур
су-

Т. НЕЛЕНЬ, 

перший секретар До- 
линського райкому 
комсомолу.

Ь:іі,.

О ЕЗЗИЧНО бачити у глу- 
хій гайзі, далеко від 

морських просторів,
справжній гарпун китобо
їв. Посеред широкої про
сіки, біля краю траншеї 
завмер його семиметро
вий стрижень, що спря
мував своє вістря із за
крилками в землю. Веселі, 
балакучі хлопці, скинувши 
кожушки,є закінчували ос
танні приготування перед 
початком незвичайної опе
рації. І ось паровий мо
лот, натужно дихнувши, 
стрімко слизнув по нап
рямних униз, націлюючись 
у сталевий, «обух» гарпу
на. Удар був сильний — 
здригнулася земля, і час
тина залізного стрижня 
слухняно ввійшла в грунт...

— Це нововведення при 
прокладанні труоопроводів 
для нафти і газу ми тепер 
починаємо широко викори
стовувати в Західному Си
біру, — розповідає заступ
ник начальника восьмого 
управління тресту «Сур- 
гуттруоопровідоуд» М. Па- 
щенко. — Справа в тому, 
що сталеві «ріки» в бага
тьох місцях пересікають 
великі болота. Влітку тря
совина розстає і букваль
но виштовхує на поверхню 
металеву трубу, укладену 
в траншею під час морозів. 
Для утримання труб на 
глибині необхідні ооважню- 
вачі — величезні дугопо
дібні нанладни вагою до 
тонни кожна. Не тільки ви
готовити блок, а ,й доста
вити його бездоріжжям на 
трасу, за сотні кілометрів 
— завдання нелегке, по
требує чимало коштів і ча
су.

Ефективний метод кріп
лення труб з допомогою 
гарпунної гармати впрова
дили тюменські будівель-
ники разом з ученими. 
Спеціалісти — а в створен
ні новинки брали участь 
і представники СКБ «Газ- 
будмашина» — підрахува
ли, що на кожному кіло
метрі траси гарпуни допо
можуть зекономити до 17 
тисяч карбованців.

РО незвичайну новину 
чимало цікавого роз

повіли нам і ті, хто освою
вав її, вдосконалював, — 
механізатори, зварники 
Олексій Черкаських і Ну
рулла Абдуллін, Микола 
Костецький і Анатолій 
Красильников, Олександр 
Шахматов і Микола Шер-

СТАЛЕВІ 
„РІКИ“ 
СИБІРУ

шиков, які приїхали сюди 
з різних місць країни за 
комсомольськими путівка
ми, розв’язують дуже 
важливе завдання — як 
ефективніше та якісніше 
прокласти сталеві русла.

... У диспетчерській «Го- 
ловсибтруопровідбуду» — 
цьому оперативному штабі 
багатотисячного нолентииу 
будівників підземних ста
левих «річок» — всю сті
ну займає схема трас ма
гістралей, що проклада
ються для транспортуван
ня нафти і газу.

— Цікавитесь фронтом 
робіт/ — з порога запитує 
Микола Кизуб, заступник 
начальника главку. — Час 
підганяє, то і займаємо 
всюди вихідні рубежі, ви
значені зобов’язаннями.

«Воєнізовані» терміни 
характерні для Кизуба. Та 
й сам він — стрункий, 
підтягнутий, більше схо
жий на надрового офіцера, 
який на час вдягнув ци
вільний ностюм. Та тільки 
сивина ніяк не в’яжеться 
з молодістю співрозмовни
ка, живим блиском очей, 
Той, хто знає його ближче, 
не здивується: треба лише 
уявити, скільки випробу
вань випало за шістнад
цять років роботи на тю
менській півночі на долю 
цього хлопця.
Т? ИСЛУХАВШИ мою роз- 
-Е-* повідь про зустріч з 
гарпунерами, Кизуб, як 
завжди, швидко і чітко 
склав маршрут нової по
їздки на Північ — тепер 
уже в новий район. «Як
що хочете познайомитись 
з справжніми ентузіаста
ми, — наставляв він, — 
летіть до Бориса Дідука, 
— у нього чимало цікавих 
справ».

Ми прилетіли до брига

ди зварників-монтажників 
Бориса Дідука у знамен
ний для хлопців день: їм 
належало заварити на сво
їй дільниці останній стик 
— достроково виконати 
зобов язання, взяті до 
110-ї річниці з дня на

родження В. І. Леніна. У 
главку перед вильотом 
сказали, що бригада Діду
ка показова і, пояснюючи, 
додали: вона однією з 
перших перейшла на ме
тод бригадного госпроз
рахунку. Тут до мінімуму 
зведено простої, а норми 
перевиконуються більш 
як у півтора раза. Колек
тиву недавно присвоєне 
звання комуністичного.

Середнього зросту, 
кремезний, поривчастий у 
рухах, Дідук звично підки
дає щиток, відкриваючи 
засмагле обличчя. Рука 
міцна, впевнена. І відразу 
згадується передача «Від 
усієї душі» Центрального 
телебачення, одним з ге
роїв якої він був.

...Маленькими сонцями 
засяяли спалахи зварю
вання на останньому стику 
майже приполярної діль
ниці газопроводу. Лауреат

Всесоюзна 
ударна: 
шефство 
комсомолу

* 
|

Державної премії СРСР 
Борис Дідук і його това
риші ставили вогненні ав
тографи під трудовим ра
портом про дострокове 
виконання головного пунч- 
ту зобов'язань.

У ті дні у нас було чи
мало зустрічей з представ
никами цієї велетенської 
будови. У Тюмені розмов
ляли з начальником «Го- 
ловсибтрубпровідбуду» Ми
колою куроатовим — іні
ціативним інженером, вмі
лим організатором. З по
чатку нинішньої п’ятиріч
ки, говорив він, наші буді
вельники проклали близь
ко семи з половиною тисяч 
кілометрів трубопроводів
— приблизно дві відстані 
від їюмені до Києва. І з 
кожним роком обсяги ро
біт зростають.

На адресу будови надло- 
дять устаткування і мате
ріали з різних районів 
країни. Великі зв’язки і з 
трудовими колективами 
України. Наприклад, Ново- 
московський завод поста
чає труби. Претензій до 
них немає, вони витриму
ють встановлений тиск, 
зварювальне устаткування 
з маркою Київського філі
алу СКБ «Газбудмашина» 
та інституту імені Є. О. 
Патока успішно працює на 
трасах. Особливо хочеться 
відзначати новинку укра
їнських учених — комп
лекс автоматичного елек
троконтактного зварюван
ня труб великого діаметра 
«Північ-1».

Перед від'їздом зайшов 
попрощатись з Миколою 
Кизубом.

— Його немає, — ска
зали мені. — Він у Москзі
— затверджується на нову 
посаду.

П. РЯБОВ, 
кор. ТАРС.

Ян ми вже повідомляли, 
пройдено половину першого 
тунелю на трасі майбутньо
го каналу Дніпро — Інгулець, 
який забезпечить водою 
Криворізький залізорудний 
басейн, зрошуватиме 25 ти
сяч гектарів земель півден
них областей України.

На знімну І. Жеванівсько- 
го — один із кращих про
хідників тунельного загону 
№ 4 «Київметробуду» Вале
рій АНТОНЕЦЬ.

Такими, як Петро Касап. учень Кіровоградського шос- в 
того технічного училища, пишається колектив. Хлопець 1 
вибрав професію токаря й успішно нею оволодіває. Би- а 
нладачі і майстри дають його знанням оцінку «відмінно». И

ЩАСЛИВОГО ПЛАВАННЯ
ВИБОРГ (Ленінградська область), б червня. (Кор. ТДРС 

С. Давидов). «Павел Корчагин» — нан називається ван
тажний теплохід, який спущено сьогодні на воду на Ви
борзькому суднобудівному заводі.

У відповідь на численні побажання молодіжних оріа- 
нізацій нраїни, ветеранів комсомолу Міністерство мор
ського флоту вперше зрадило свою традицію не при
своювати суднам імена літературних героїв. Образ, на
роджений Миколою ОстровсЬним, увібрав у себе найкра
щі реальні риси молоді Країни Рад.

Комсомольці заводу взяли шефство над будівництвом 
судна, портом приписки якого стане Архангельськ. Піс
ля роботи в цехах і відділах заводу вони приходили в 
елінг, де споруджувався «ПаБка», щоб своєю працею на
близити день спуску корабля на воду. Штаб шефства 
встановив зв’язок з молоддю Череповецького металур
гійного заводу — затримку в поставках металу, що на
мітилась, було ліквідовано.

ТТ ЛАГ Я ТАЮ, яке велике 
враження справив на 

мене виступ письменника 
С. Львова. «Ті, що при
йшли з війни», переданий 
по центральній програмі 
радіо.

Письменник зачепив ба
гато болючих питань, го
ловне з яких «Чи завжди 
ми уважно ставимося до 
фронтовиків, шануємо їх 
сили, віддані в ім’я Пере
моги?»

•Звичайна сценка в ав
тобусі. ІГа черговій зу
пинці до салону заходить 
літній чоловік. Під паль
том не побачиш ПІ орде
нів; ііі орденських планок. 
І тут же, біля дверей, па 
сидіннях зручно сидять 
молоді хлопці, жваво роз
мовляють, сміються. Тх 
погляди пропливають по 
постаті цієї людини, не зу
пиняючись. Хлопці про
довжують весело розмов
ляти. ■
Можна продовжити цю 

розповідь, згадавши, як 
жінка років тридцяти; но-, 
ступилася місцем літній

• ЛИСТ У НОМЕР

ПРИКРА НЕУВАЖНІСТЬ
людині. Хлопцям зробили 
зауваження. Вони не спе
речалися, але й місця не 
звільнили. Так і простоя
ла жінка, то поступилася 
місцем, до кінцевої зупин
ки.

Випадок, як може дехто 
сказати рядовий. Чи вар
то так багато уваги приді
ляти хлопцям, які просто 
не навчилися себе поводи
ти?! Варто!... І необхідно!

Адже за неуважністю, 
неввічливістю часто хова
ються байдужість і его
їзм. А це вже майбутня 
життєва позиція.

У підлітка, неувага до 
літньої ЛЮДНІШ, можливо, 
виявляється через тс, що 
стереотип поведінки тіль
ки формується. А як оціни
ти поведінку вже дорослої, 
зрілої людини! АІолода,

гарна, симпатична продав
щиця раптом заявляє лю
дям похилого віку, що сто
ять у черзі: «Скільки вже 
ці пенсіонери ходитимуть?! 
Ну, кажіть вже швидше, 
що вам треба». І люди 
мовчки відводять погляди 

■від гарної дівчини з жор
стоким серцем.

У школах часто прово
дять зустрічі ’ з авторами, 
орденоносцями. Піонери 
під час урочистих зустрі
чей пов’язують колишнім 
фронтовикам піонерські 
галстуки. Звучать урочис
ті й святі, за глибоким 
;воїм значенням, слова: 
«Земний уклін вам, за
хисники Вітчизни! Ваш 
подвиг живе в серцях у 
кожного із нас! Ми про
довжувачі ваших справ!».

1 дійсно, жпітя перекоп»

ливо показує, що наша мо
лодь гідна славних тради
цій дідів і батьків. Сотні 
хлоп'ят, комсомольців на
шого міста і району взяли 
шефство над ветеранами. 
З сім'ями фронтовиків, що 
загинули за незалежність 
Батьківщини, численні за
гони червоних слідопитів 
ведуть регулярне листу
вання. За військовими 
кладовищами і братськими 
могилами доглядають піо
нерські й комсомольські 
організації багатьох 
шкіл...

Ллє хочеться, щоб тур
бота про ветеранів, людей 
старшого покоління була 
ще більшою і, головне, 
Щоденною. Адже вони — 
це наша жпва історія. Хо

четься, щоб і в буденних 
справах, простих турботах 
з їх плечей був знятий тя
гар ходіння по кабінетах, 
стояння в довгих чергах 
тощо.

1 зовсім уже погано, 
коли заслужену людину, 
що своїм здоров’ям і под
вигами довела любов до 
Батьківщини, ображають 
байдужістю чи грубістю.

Я навмисне не назвала 
у своєму листі прізвища 
тих, хто був учасником 
описаних сценок. Хоча 
добре знаю молоду про
давщицю з магазину, в 
котрому майже щодня ку
пую продукти. Довідалася 
і про хлопців, що не по
ступилися місцем в авто
бусі ветеранові.

Можливо, хтось впізнає 
себе в цих людях, поди
виться па свою «неуваж
ність» іншими очима, за
мислиться...

М. ВДОВІ НА.
м. Знам’янка.
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Земне тяжіння

но Літературно- 
мистецький 
випуск № б

НА ПАРАД
По вулиці иду. Людно і гамірко.
Але урочистість у тім. Навпроти
Іде дядько Ii.au в піджаці, з орденами,
У галіфе та блискучих чоботях.
Він іде на парад. Погляд вдаль спрямований 
У погляді тому — вічність ' 
(Тричі приходила похоронна. 
Один раз — «пропав безвісти»).
Я хочу плакати з великої радості,
ІЦо діждався вас, дядьку Іване, 
По цей бік війни, де сонце плавиться 
Радістю мирною, а не громами.
1 я не питаю вже більше:« Дядьку, 
За що вам дали ось оцей орден?» ’ 

•^Запитання цс — як інвалідська картка.
Воно шматує дядькову гордість).
Гелер я слухаю, як говорять шрами,
Пустіш рукав піджака промовляє,
Слова ті — не звуки, вони —рани
У серці, в пам’яті, столі тім зламі. 
Зоря здіймаєшся вад світами, 
І добра слава, і вічна слава, 
Піднята шору його руками, 
Однієї з яких — немає.
А він но вулиці йде па парад,
І це — як правда
Із правд —
Завжди
Простий, прямий, він ітиме так,
У галіфе він ітиме так
І у чоботях ітиме гак,
Суворо затиснувши в кулак
Цигарку «Прибой» — від хвилювання. —
Немов автомат у одній з атак,
Це кожен крок уперед міг стать,

-ХПіг тать, та не став 
Останнім!

Петро СЕЛЕЦЬКИЯ.

* « *
космона в ГОВІ-ЗЄ.МЛ якові 
Л. 1. Попову присвячую.

У космосі так тихо нині,
Світи без меж — калиновим кущем, 
А зорі , наче яблука осінні,
Кружляють над притомленим плечем. 
Ще їм, отим зіркам холодним, 
До теплих трав в далекому краю, 
Які в космічній голубій безодні 
Мені заснуть спокійно не даюіь! 
Вростають в душу золотим корінням, 
Як у квітневе небо журавлі.
Здолати можна і земне тяжіння, 
Не подолать тяжіння серця до Землі.

Шинелю сіру і погони я ношу 
І так не часто бачуся з тобою.
Бо я — солдат, чатую я межу 
Між зло/а і правдою святою. 
І ти, кохана, ранками не плач. 
Я повернусь і стукну у вікно.
В учбовий бій гука мене сурмач,

І не погасне наше знамено. 
Скінчиться бій, затихне полігон,
І зійде сонце, росами умите. 
До тебе йду; на золоті поген 
Дрімає зерня молодого жиіа.

ф # 4«

Я степ любив, і пісню, і роботу, 
У травні теплий яблуневий цвіт.
Я на війні водив в атаку рогу, 
А перемогу куля не дала зустріть.
В далекім лузі ,сиво-джерело 
Зірками стиглий серпень засіває. 
А за ліском — лежить моє село, 
Яке мене з війни іще чекає.
А я стою на вічному пост/, 
І над плече/д квітує тихо пісня.
Я не віддам нікому висоту, 
Яку так просі о звуть — Вітчизна.

Клавдія БАШЛИКОВА. 
м. Олександрія.

БЕРЕСТЯПВСЬКИЙ1
«ПРОЛІСОК»

На обкладинці напис: 
«Прилісок № З». І ут пили
но вірші, кілька невелич
ких оповідань, байки, і}- 
мореекп, рецензії па ію м 
книжки. Журнал любовно 
оформлено — красиві за
головки, кольорові ілю
страції. Тільки прпдіівіш-

ПАРТІЙНИЙ
Зображення Леніна... 
Ніби вогонь,
Червона обкладинка,
Графи,

Печатка...
Лежить, він якраз

біля серця мого—
Найкращих діянь моїх 

світлий початок.
Це він, партквиток, 

мене кличе завжди

КВИТОК
Невтомно іти

у комунівські весни, 
Вирощувать хліб

і ростити сади, 
І жити у світі

правдиво і чесно. 
Ненавидіть кризду,

боротись за мир, 
Туди, де найважче, 

самому ставати, 
Щоб людям хорошим

у сяєві зір 
Приходило щастя

додому, до хати... 
Твердішим стає

у дорозі мій крок. 
Тзорити, боротися, 

жити, як Ленін... 
Паотійний квиток, 
Червоний квиток. 
Як вогник живий, 
Біля серця у мене.

Наум ДОБРІН.
м. Кіровоград.

ШНМВДІ8 ПОХОДІ
Нещодавно на буряковій 

плантації та молочното
варній фермі Х> 4 колгоспу 
імені Петровеького лупали 
вірші і пісні у виконанні 
сільських аматорів «сцени. 
Буряководн і тваринники 
щирими оплесками вітали 
лікаря із села Володими
рівни А. А. Кримською, 
який провів цікаву бесіду 
на медичні теми, а потім 
прочитав свої вірші. До 
речі, Анатолій Анатолійо
вич — художній керівник 
агітбригади.Порадували глядачів 
своїми виступами культ
армійці Могутненсько» о

СБК та Аврамівською сіль
ського клубу М. Краснлнч, 
О. Ти гко, Л. Бондаренко, 
М. Псзоленко. Т. Кулинич, 
Т. Кримська і В. Незолсп- 
ко.

Тепер члени агітбригади 
в поході до людей важкої 
та благородної праці. До 
людей, чиїми руками виро
щується найбільше диво 
на землі — хліб.

О. ТРОМПАК, 
учителька Могутнен- 
ської восьмирічної 
школи Кіровоград
ського району.

Леніна сонце встає
Шлях перед нами незвіданий, 
Вийшли ми, друзі, на старт. 
Ми — комунізму розвідники. 
В серці в нас ленінський гарт. 
Наше століття ракетою 
ЛАлу предковічну проб’є... 
Вже над Землею-планетою 
Леніна сонце встає.

Іван ІСАЄВ.
Компаніївсокий район.

« * *

Вишні цвітом білопінним
Зацвіли весною.
Жду тривожно, з нетерпінням 
Зустрічі з тобою.
Повен світ чарівних звуків 
Сонячного скерцо,
Лиш печальні дні розлуки 
Краять мені сеоце...

Костянтин ЛЕСЬЄВ.

с. Солгутове,
Гайворонський район.

І И—яблунька
Ти — яблуника в рясному цвіті, 
А я — кленовий лист осінній.
Ти ждеш плодів по теплім літі,
А я не жду. Холодний іній
Мене огорне — і, простіте, 
Уже не буду шелестіти...

Та я радий: тобі радіти.
Роман ПОІІОВИЧ.

ТРОЯНДИ І ХЛЗБ

ФОТОЕТЮД В ГРкьл
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ІПНСЬ ДО НИХ уВІІ/КШШе, 
можна ііиоачіїїп, що ма 
ліонкн вирізані з журна 
лів і акуратно вмонтовані 
в надрукований на машин 
ці текст. «Пролісок» — 
часопис ру копистці, гири«, 
ного зовсім невеликий 
чотири примірники. Рсд:. 
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псрівник іургка илекс.іі 
Пінчук друкувався в гизе 
ті «іиилодь »країни», п 
журналі сі-аОочс крестьян 
скин корреспондсиі».

Восени цього року наш 
літературніш іурток від
значатиме своє і. ЯПіріЧЧ/і. 
До цієї дати готуєшся 
черіовнп номер журналу 
«пролісок» та великий лі
тературний вечір у сілі - 
ському клубі.

М. КАЛЕНИЧСК. 
завідуюча бібліоте
кою с. Берестяги Гай- 
воронського району.

Р!(ФРОНТОВІ ПІ світанок. По небу 
гасали прожектори, великими віяла

ми окреслювали гігантські окрайці неба, 
злизували мерехтливе світло зірок. У та
ке світання дрімучим ільменським лісом 
пробивається через небезпечні лабіринти 
трофейний «оппельок». У машині — троє 
військових. Просвічуючи через вузенькі 
шпарки замаскованих фар пелехатий мо- 
[о::, вона просувається об’їздами, міімо 
замінованих місцин. Слабеньке світло ви
риває таблички — «Міни».

Костя, несамовито крутячи баранкою, 
минає їх, шле фрицам «благословенна» 
в груди, живіт і кишки.

— Чиї ти печінки отак крутіші, Кос
тю? — засміявся Рнмко.

— Та чиї ж! Мін нашпигували де тре
ба, де й не треба, танків, гармат пороз
гублювали, самоходів... О, знов міни!...

Рнмко кисло скривився: шкеда Кості, 
вимотався. Всі пально стежили, де прої
хати, підказували.

— Добре припекли. Бач, скільки кинули 
розбитої техніки вояки... — зневажливо 
сплюнувши, сказав Берєстяг, молодий 
русявий офіцер із синіми, як льон, очи
ма.

Поїхали по рівному. Напружено ппль- 
^•рали за початками рокади. Справа бу- 
Лдь руїни цегельні, а поруч — лісопиль
ня.

Вдивляючись у карту перед плафо
ном чортихалися. Який дідько в цій тем
ряві зіставить шукане по карті!

Рачкували в бур'янах по щедрій ро
сі — все даремно.
~~ Щоб не помилитись, — гуле Берсс-

— требї шукати іншої дороги.
Тривога прогнала сонливість. «Як впд- 

*ф. тут фашиста мають потиснути, 
«іркує Пр0 себе Берестяг. — Бач, як 
Слизько і потай осідлують дорогу при 
самому розташуванні передової».

~~ Ніч уже насурмилась, — відзначив 
Костя, — Кажуть, що в передсвітанок 

чорт бісу око ви

колов... О-о-о, ось 

дорога! Невже ще 

не вона? — Рвуч

ко загальмував.

Буулп вже зріилі 

над землею пласгп 

ДЕБЮТ В «МК»

ДВА
„ОППЕЛІ“

тумаїгу, мов плеса. Берестяг і Рнмко на
пружували зір, щоб побачити цегельню 
чи лісопильню, та їх не було. Костя аж 
пригнувс? над рулем до лобового...

— Аж гля... дивіться, дивіться, —- 
тривожно зашепотів зі свистом, — ондеч
ки такий відкритий «оппель», як і у нас’.. 
То ж фашисти? Сюди їдуть!..

То були, справді, воші. Значить, по
пали у ворожий тил... Рнмко бризнув 
злими лелітками очей і націлив кулемет 
на фашистів. Берестяг, звівши брови на 
переніссі вузлом, шепнув:

— Повний назад!
Неймовірно, але гітлерівці ке впізна

ли екіпажу нашого «оппелька».
Берестяг покладався на кулемет Рим

ка і непохибну його стрільбу, який уже 
міг бп послати чергу, та хоче скоротити 
відстань.

Відстань між машинами скорочува
лась. Почулися постріли. «Палять дого
ри, щоб стали», — сказав Рнмко. Вже 
видно постаті в есесівській уніформі. 
Віддаль небезпечна. Палять догори, але 
кулі вдарили в борт. «Пізнали вже 
пас!..» — прошепотів Берестяг. Рнмко 
дав прицільно довгу чергу по ворогу. 
Погоня обірвалася, фашистська машина 
закривуляла і зупинилася. Але почала 
кренити машина й у Кості; У* Римка з 
рука — кроз, та-зіп крикнув: «Назад!»

Два «оппелі» 
стали рядом. З ле
жачих есесівців 
піднявся один, 
другий був непо
рушним. Шрфср і 
розтастаипй на 
ньому есесівець у 
машині теж ііепо- 

рушпі. Зібравши зброю, Берестяг напра
вив есесівця до автомобіля.

Той, глянувши на легкові, усміхнув
ся: «ІДвай «оппел», дойч!» Берестяг під 
самий ніс підніс йому дулю, гаркнув: 
«Ось доііч, собако!» Поки Рнмко заби
рав портфелі з ворожої машини, Костя 
замінив пробите колесо. Рнмко спитав 
підполковинка-есссівця: «Котрий твій 
портфель?» Він показав. «Коли б по 
язик твій, я б з тобою не возився». По
вертаючись до машини, Рнмко дав Кос
ті та Берестягу есесівські картузи.

— Може, дати мундири?
— Ні-иі-пі... Не потрібно, аж іїіяк!—• 

І нестримно засміявся.
Поїхали. Костя шкодував, що не міг 

узяти що можна з того «оппеля». Коли 
б не ризикувати часом.

Назустріч ішла ватага гітлерівців. У од
ного здоровила — ручний кулемет. Ні
мець біля Кості засмикався. Рнмко, тур
нувши есесівця автоматом, ирошппдіів 
йому: «Тільки хоч скривишся — тра-та- 
та...» На подив, німець заговорив по-ро
сійському: «Рус, не волиовайсь, їх, я ра- 
зз'меііт, алее, все будет гут, корошо!» 
Ватага взяла праворуч. Підполковник по
дався до вітрового скла й енергійно по
сварився пальцем і, підвівши руку, за
кричав: «Шнель, шИель!» Старший ви
тягнувся в привітанні. Машина пролетіла 
мимо. *: 1

— і ут, гут! — усміхнувся німець. — 
Короти. Ошен коришо, туварнчн...

Він квапився скласти про себе позп- 
і нвііу д} мк}:

— їх, я стесь, тут, можеі, нуду жкф . 
А там, Дойч, — капут, тра-та-та...

Рнмко розглядав портфель. Пор\ч 
метрів 3.1 сю — ворожі ОКОГІІІ. Костя ви
хором провів машину... Вже ось крисла
ті ліиш. за ними ж відразу дороіа під 
захистом ііідііпщиння. Спантеличені чу
жинці відкрили вогонь, коли машина 
шугонула неї схилу на дорогу. Шофер 
збавив газ. Усі, мовби по команді, пере
глянулись. Перепочивши, шофер набрав 
швидкість.

Іще перепона — п’ятеро з кулеметом і 
піднятими гранатами перегородили до
рогу. Та це вже свої. Костя загальмував. 
Рнмко та Берестяг хвацько вискочили 
з машини. Капітан у рудій окопній глині, 
се приховуючи подиву, розвів руки: 
«Чортзнз-що! Не розумію, хто у кого в 
полоні? Чі-.я на кому уніформа? Що за 
маскарад?»

Рнмко доповів про все.
— Дякуйте, товаришу лейтенант, Па

стушонку. Лише його всевидяїці очі 
могли розпізнати, що в «оппелі» і паші, і 
німці. А то.з вас прро.х летів бп, — ска
зав капітан, оббираючи з Себе глину.

У підвищенні замасковано окопи. Ка
пітан квапив: стояти тут годі.

— Добру птицю вам здаємо — під
полковник великого масштабу. У порт
фелях — .цінні документи про’комуні
кації та інше, — сказав Берестяг.

їхали мовчки. Це був час, коли все по- 
іншому, реальніше осмислювалось. Хо
тілося спокою.

Па перехресті всі поставали. Наказ 
виконали пііасно. Трофейішії «оппельок» 
з трьома військовими рушив на базу.

; Артем ТИТОВ.
м. Кіровоград.
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Н ЦСТО П|Д знаком пяти к|лець
НЕ ПРОГРАВ

на спортивному сеяті, прнсвяченому ХХН Олімпійсь
ким іграм, що відбулося у Світловодську.

ГІ ІДГОТОВКА' до цього 
свята почалася зав

часне. Комсомольські та 
фізкультурні активісіи 
міста, зібравшись на спіль
не засідання, вирішили: в 
кожному колективі фіз
культури провести масо
ві спортивні змагання під 
знаком п’яти олімпійських 
кілець. Щоб усе було 
урочисто, красиво, щоб 
кожен подарував собі пе
ремогу. І водночас мали 

- намір розповісти юнакам 
і дівчатам про історію 
Олімпійських ігор, про ви
датних олімпійців.

Лекції, бесіди, олімпій
ські вікторини відбулися в 
заводських цехах, у шко
лах, бібліотеках. У серед
ній школі № 4, наприклад, 
ішла розмова про древню 
Олімпію і про П ера де 
Кубертена, якому нале- 
жато найбільші заслуги у 
відродженні Олімпійських 
ігор. У Палаці спорту за
воду чистих металів тре
нери розповіли своїм ви
хованцям про першу олім
пійську чемпіонку, видат
ну радянську легкоатлет
ку Ніну Ромашкову, котра 
почала золотий рахунок 
олімпійського радянсько
го спорту.

— З кожною Олімпіадою 
зростає представництво 
нашої республіки, — по
чав свою бесіду голова 
міського спорткомітету 
майстер спорту СРСР Гри
горій Манойг.ов. — На 
Олімпіаді в Хельсінкі бу
ло 25 наших земляків, а 
на Іграх у Монреалі — 94. 
Кожен п'ятий спортсмен 
збірної СРСР — з Украї
ни. Відтоді як представни
ки нашої країни беруть 
участь в Олімпійських іг
рах, посланці УРСР завою
вали 115 золотих, 75 сріб
них, 67 бронзових меда
лей.

І розказав про гімнастів 
В. Чукаріна, Л. Латиніну, 
П. Астахоеу, легкоатлетів 
В. Гслубничого, В. Борзо- 
еа, борців І. Богдана, 
О. Колчинського, С. Нови- 

«АВАНГАРД» — 
«ЗІРКА» — 3:0.

У минулу суботу «Зір- 
1<а> в Ровно провела з 
«Анаїїгардом» пропущений 
матч третього туру пер
шого кола. Перед звітним 
поединком господарі ста
діону у себе вдома він ра- 
ли у армійців Києва (2:0) 
і черкаського «Дніпра» 
(1:0). Па гру із «Зіркою* 
вийшли теж з оптимістич
ним настроєм. Вони дія
ли краще за гостей, які з 
різних првіпн гради в ос
лабленому складі. Аван- 
гардівці забили у ворота 
«.Зірки» три «сухих» м’я
чі.

Наступний тур — 10 
червня. «Зірка» проведе 
йе.го на виїзді. Вона у 
Львові зустрінеться з міс
цевими армійцями.

• В. ШАЕАЛІН.

У юних олімпійців -< 
ПАРАД СІРОЮ 1 ПІСНІ.

Доуга програма
10 ОС — Повний. 10.15 —’ 

Документальний теле
фільм. 10.35 — Концепт
Державного заслуженого 
Закарпатського народного 
xonv 11.20 — Художній
телефільм «Народжена

ПОГОДА’
Вдень 10 червня, по 

області 1 місту перелба- 
час.ться; мінлива хмар
ність. п другій половині 
дня місцями короткочас
ний дощ. гроза, по місту 
без опалів. Вітер нестій
кий 0 -5 метрів па се
кунду. Температура по
вітря по області 22 — 27 
градусів, по місту 21 — 
26 градусів.

Сума ефективних тем
ператур повітря вище 
10 градусів становить 
139—153 градуси.

За даними Українсь
кого бюро погоди 11 — 
12 чепзітя — мінлива 
хмарність, без опалів 
пітар південно-східний 
7—12 -лотрів па секунду. 
Температура повітря 
ПНлЩ 11 —16 ГПЛПУСІВ. 
'‘«ГР!. 24-.ЯП )ПЗ’Г’«(п.

кевз, важкоатлета Л. Жа- 
ботинськсго та інших 
олімпійців України.

А на заводі чистих ме
талів говорив про одне з 
джерел наших спортивних 
перемог — непорушну 
дружбу членів збірних 
команд, до складу яких 
увіходять представники 
всіх братніх республік Ра
дянської багатонаціональ
ної держави. Тут Маной- 
лов згадав слова героя 
XXI Олімпіади заслужено
го майстра спорту велоси
педиста Анатолія Чукано
ва:

«Які хвилини Ігор були 
найголовнішими, найбільш 
хвилюючими для мене? 
Мабуть, ті щасливі, коли 
ми, четверо хлопців у чер
воних майках з гербом 
СРСР на грудях, стояли 
на найвищій сходинці п’є
десталу пошани. В очах 
моїх друзів — Володими
ра Камікського, Ааво Вік- 
кууса, Валерія Чанлнііпа 
я бачив гордість. Гордість 
за вашу велику країну, 
прапор якої величаво під
німався на флагштоцї. 
Кра їну — велику сім’ю 
братніх народів, у якій 
знайшли щастя і білорус 
Володимир Камінський. 
і естонець Лаво ГІіккуус, і 
росіянин Валерій Чапли
нії, і я — представник 
шахтарського Донбасу, і 
мільйони людей усіх на
ціональностей. У нашому 
маленькому колективі, як 
у краплині яоди, відбилося 
одне з найбільших завою
вань Жовтня — інтерна
ціональна єдність наро
дів».

У колективах фізкуль
тури підприємств, НЄ£- 
чвльних закладів, у моло
діжній аудиторії йшла роз
мова про Москву олімпій
ську...

І ось спортивне свято 
на міському стадіоні.

Шикуються тисячні заго
ни. Чемпіони Світловод- 
ська несуть державні про
пори СРСР і УРСР, полот
нище з п’ятьма олімпій

ськими кільця/аи. Спорт
смени провідних колекти
вів фізкультури склали 
рапорти про те, яких ви
сот досягли вони і їхні 
друзі в олімпійському ро
ці.

На бігових доріжках, на 
футбольному полі ' ---
представники різних видів 
спорту. З показовими 
вправами виступають гім
насти, акробати, важкоат
лети, борці, боксери.

То тут, то там — полот
нища, на яких написи: 
«Олімпіада — не тільки 
для олімпійців», «Від 
значка ГПО — до олімпій
ської медалі». I ось стар
тують ті, хто успішно 
склав залік з фізичної та 
військово-технічної підго
товки. Найкращі результа
ти показують чемпіони 
міста з багатоборства ГПО 
Л. Міркуй, В. Коеязін, 
Г. Яненко, П. Морозова, 
М. Галуненко, Б. Рспкін.

Учасники свята вітали 
юних спортсменів Із 
середніх шкіл №№ 5, 10, 
які виступили з барвистою 
показосою програмою. їх 
відзначено спеціальними 
призами. _

Не менш цікавими були 
пссдинки на призи клубу 
«Шкіряний м’яч». Тут най- 
сильнішими виявились юні 
футболісти колективу
«Чайка», підліткових клу
бів із жеку N2 3, житлово- 
комунального відділу за
воду чистих металів.

Закінчилося свято мар
шем спортсменів різних 
товариств, колективів фіз
культури. Всім ЇМ Еетере- 
ни спорту, чемпіони і ре
кордсмени міста дали на
каз: в олімпійському році 
діяти з олімпійським при
цілом. Щоб у всьому бути 
схожими на радянських 
олімпійців. Щоб тут, на 
малих і великих стадіонах, 
панувала атмосфера бо
ротьби, яка згуртовує, 
здружує молодь, кличе її 
до красивого, світлого, ве
ликого.

М. ВІНЦЕВИЙ.

£ © червня £9'80 року -- _

Вівторок, 10 червня 
Перша програма 

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Карл Маркс. Моло- . 
Д1 роки’. 7 серія. 10.25 — 
Клуб кіноподорожей. ІІО 
закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. Фільми «Маланчппс 
весілля». «Хто. якщо не 
я?». «Чарівні нитки Марії 
Адамсон». 15.50 — Твор
чість Й.-С. Баха. 16.20 — 
Фільм для дітей «Білі« па- 
рус. одинокий». 17.45 —
Адреси молодих. 18.30 — 
«У кожному малюнку — 
сонце!» 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Народні 
мелодії. 19.15 — «Латинсь
ка Америка: новий егап 
боротьби». Виступ першо
го секретаря Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії Уругваю товариша 
р. Арісмепді. 19.25 —
Н, До.інніна. ’А'. Долпнін. 
«Хто правий, хто вннува- 
тпй». Телевистава. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовжу
ємо розмову про музику. 
По закінченні — 22 55 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма 
10.00 — Повніш. 10.15 — 

Документальний телеФілі м 
«Дарувати красу». 10.25 —• 
Художній телефільм ^На
роджена певоліонією». 2 
серія. 16.00 — Новини.
16.10 — «Золотий ключик», 
військові лvxoнt оркестри.
17.15 — Документальний
фільм. 18.00 — «Абітурі- 
єнт-80». Київський інже- 
церно-булівельнвй інсти
тут. 18 30 — Музичний
фільм «Юність моя». 19.00 
— «Актуальна камера».
19.30 — Рік п’ятий, за
вершальний. (Кіровоград). 
20.00 — Циркова програ
ма. 20.45 — «Па добраніч, 
діти!* 21.00 — «Час». 21.35 
— Художній телефільм 
• Народжена революцією». 
8 серія. По закінченні — 
Новини.

Середа, 11 червня 
Перша програма 

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — «Хто
правий, хто винуватий». 
Телевистава. 10.35 — Ме
лодії Золотої долини. По .ча- 
иіпчепні — Повний. 14.30 
— Новини. 14.50 — Сіль
ські будні. Ь’іпоппограмл. 
15.45 — Російська мова.
16.15 — Чого і як навча
ють у ПТУ. Ппо професію 
металіста. 16.45 — Тпорч 
П. Брамса і И. Гайдна у 
виконанні напоппого арти
ста РРФСР Б. Гутпикона 
(скрипка). 17.35 — Телс- 
стадіон. 18.05 — «Відгук
ніться. с'/омачі!» 18.35 — 
Мультфільм «Ох. вілпо- 
чйя». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 ■ Людина 1
закон. 19.25 — Балет
Р. иіелпіна «Анна Капсві- 
на». 21.00 — «Час». 21.35 
— Зустріч у Концертній 
студії Останкіно з драма
тургом О. 'Арбм.зовим. По 
закінченні — 23.10 — Сьо
годні у СВІТІ.

революцією». З серія. 16.00
— Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Сонечко». 16.35 — 
«Біля літературної карті:». 
В. Маяковський і Крим.
17.15 — «Усе починається 
з дороги». Лялькова виста
ва. 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Ого
лошення. (Кіровоград). 
18.20 — Мультфільм. (Кі
ровоград). І 8.30 — Доку
ментальний телефільм 
«Добрі руки». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Міжнародні змагання з 
легкої атлетики. У перерві
— «Вечірня казка». 21.00
— «Час». 21.35 —- Худож
ній телефільм «Народжена 
революцією». 7 серія. По 
закінченні — Новини.

Четвер, 12 червня 
Перша програма 

8.00 — «Час». 8.40 
Гімнастика. 9.05 — «Від
гукніться. сурмачі!» 9.35
— Балет Р. Шедріна -Ан
на Каренінаї». По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — По Сибіру 1 
Далекому Сходу. Кінопро- 
грама. 15.55 — Лірика
А. Фета. 16.25 — Фільм-
для дітей «Ви Петька не 
бачили?» 17.30 — Співає
лауреат Всесоюзного і 
Міжнародного конкурсів 
О. Гороховська. 18.00 — 
Життя науки. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Ра
зом — дружна сім’я». Муз. 
програма. 19.30 — «Пра
пороносці трудової слави». 
19.50 — Телефільм «Ііе 
стріляйте в білих лебедів:».
1 сепія. 21.00 — «Час». —
21.35 — Фільм-копперт 
«Композитор Борис Чай- 
ковсьчий». По закінченні
— 22.25 — Сьогодні у сві
ті.

Друга програма 
16.00 — Повний. 16.10 — 

Для школярів. «Старти на
дій». 16.40 — «Республі
канська фізпко-матема- 
тична школа:». 17.10 — Му
зичний фільм. 17.30 —
«Транспортні артерії рес
публіки». 18.00 — «Люди
на. допогя, автомобіль». 
(К-д). 18.15 — Телефільм
«НаподнІ мелодії». (К-д).
18.30 — «Актуальна каме
ра:». 19.00 — «Міжнародні 
змагання з легкої атлети
ки. У пеперві — Кіножур
нал. 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21 35 — Художній телє- 
Фі.тьм «Народжена певолю- 
”гРЛО». 8 сепія. По закінчен-

П’ятниця, 13 червня 
Перша програма 

8.00 — «Час». 8 40 — 
Гімнастика. 9.05 —

Мультфільми «Лошарин». 
«Як риби з горохом вою
вали:». 0.35 — Телефільм 
«Не стріляйте в білЯХ ле
бедів». 1 серія. 10.45 :— 
Концерт радянської пісні. 
По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. Фільм «Повпреди рес
публіки». «Свято на нашій 
вулиці». 15730 — До націо
нального свята Республіки 
Філіппіни -— Дня незалеж
ності. Виступ національ
ного балету «Баяніхаїк». 
16 00 '— О. Твзрдочський. 
«Поеми». 16 30 — Шахова 
школа. 17.00 — Концерт
ний зал телестудії «Орля». 
1745 —’ Док Фільм про 
будівників БААГу -Будинок 
біля дороги». 18 35 — «Хо
чу все знатні». Кіножурнал.
18.45 — Сьогодні у свігі. 
'19 00 — Пстцта програми 
«Час». ’19.35 — Грає зл- 
служенвй г-пттют РРФСР 
о. Данилов (балалайка). 
19.55 — Телефільм «Не 
стріляйте п Г1ІЛНХ лебедів'».
2 сепія. 91.00 — «Час». 
21 35 — Кпмітаж. Мистец
тво ’тЛ”’ІЖт-КОГО Віппоп-

2205 — Сьогодні
у_.СЛІт1-

Друга програма 
10.90 — Пегн’ни. 10.15 —- 

«Господарський механізм: 
особливості і проблемні».
10.45 — Художній теле
фільм «Народжена револю
цією!».. 4 серія. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Для школя
рів. «Орієнтир». 16.40 — 
«Закон і ми» 17.10 — <38 
папуп». Лялькова вистапа. 
18.00 — Музичний фільм 
«Тнтермепно». 18.30 -
«Олівець-малювецп». 19.(’0
— «Актуальна камера».
19.30 •— «Актори і рол’і».
20.35 — «День зп днем».
(К-д). 20 45 — «Па добра
ніч. піти!» 21.00 —т «Час».
21.35 — Художній теле
фільм «ТТпоопженя рспо-

п сепія. По пакін- 
истіні *—

Субота, 14 червня 
Перша програма

8 00 — <Час». 8.40 —

Гімнастика. 9 00 ■— Твор- 
чість юних. 9.35 — Теле
фільм «Не стріляйте в бі
лих лебедів». 2 серія. 10.40
— Док. телефільм «Мукар- ’’ч
рам-апа і сорок красунь^. 
Про Державний заслужен 
ний ансамблі, народногб 
танцю Узбецької РСР «ВД- 
хор». 11.30 — Для вас',
батьки. 12.00 — Фільм-коп; 
церт «Ритми Юрмалн&
12.30 — Ради і життя. 13.00'
— Концерт гітариста 
К. Молінаро (Аргслтіна)’;
13.45 — «Спортлото». 14.00
— Ермітаж. Мнстептно іта
лійського Відродження.
14.30 — Новини. 14.45 ~~
Фільм для дітей «Атестат 
зрілості». 16.15 — «У світі 
тварин». 17.15 — Мульт
фільм «Мірошник і ура
ган». 17.45 — Бесіда полк

.тпчпого оглядача 10. Лету-.
нона. 18.15 — На арені
цирку. 19.00 — Бесіда па 
міжнародні теми політич
ного оглядача газети 
«Правда» 10. Жукова. 19.45
— Г. Мдівзпі. «День на
родження Терези». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт
лаупеатів XVI Міжнародно
го фестивалю естрадної 
пісні «Золотий ОрфейЛ 
22.50 — «Очевидне — неЙ- 
мовіпнеї». По закінченні 
23.25 — Новини.

Друга програло
10 00 — Новини. 10.10 т?

♦ Спадщина БаноамаїА,
Лялькова вистава. 11.00 -Ж. 
«Людина і світ». 11.30 -4> 
Художній телефільм «Па? 
роджена революцією!». 8 
серія. 13.00 — «Олімпійст?* 
на естафета». 14.05 — Кон
нерт майстрів мистецтв 
.України. 14.55' — «Ім
пульс». Науково популяр- 
на програма. 16.40 — ПонЙ 
та «Сатиричного об’єктів 
па». 16.10 — Р. Полонсі?
кнй. «Курортна історіліУг 
Вистава. 18.45 — Симфф
пічні мініатюри. 19.00 
«Актуальна камера». 19.40 

«Слово — пісня». 20.45
'— «Па добраніч, літиіу 
21.00 — «Час». 21.35 
Художній телефільм «Пй- 
роджена революцією». 10 
сепія. По закінченні •-» 
Пп»нни.

Неділя, 15 червия»
Перша програм» '

8.00 — «Час». 8.40 -f 
Гімнастика. 9.00 — Кон
церт естонського фольїР 
лорного ансамблю «Лей« 
гяюс». 9.30 — «Будильник^ 
10.00 — «Служу Радянсм 
кому Союзу!» 11.00—«ЗдО? 
ров’яі» 11.45 — Муанчив 
програма «Ранкова поні» 
та». 12.15 — «Радянський 
Союз очима зарубіжній* 
гостей». 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — Музи1« 
пий кіоск. 14 00 — Тешу! 
фільм «Ад’ютант його прв| 
вос.хо.питепьства». 5 серіяб’
15.15 — Телефільм «ПоббА 
ЧИТИ втілення мрії» з пиі(? 
лу «Міста і людні». 15 4!} 
— Ф. Шопен. Maaypnif 
16.10 — «Путівка в iioif« 
тя». 17.00 — Бесіда з міні® 
тром охорони здоров'я 
СРСР Б В. Пелровсьнимк 
Ї7.15 — «За вашими лис?® 
ми». Музична програма ДО’ 
Дня меДйчного працівник® 
18.00 — Міжнародна паво} 
рама. 18.45 — МйкнароЙА 
ний турнір з хокею ІФЯ' 
тпяві. Чоловіки. Збіпііб 
СРСР — збірна НДР. 19.15
•— Клуб кіноподорбжей,
20.15 — Телефільм «Жва
ве порося”. 21.00 — «Часі!.-
21.35 — Концерт. 22.00 
Міжнародна товариська 
3VCTO14 з футболу: збірна 
Браз’лії — збіпна СРСР. У 
перерві — Повний.

Друга програма
'10.00 Првннн. 10.10 — 

«Палітра». 10 40 — «Село 
І люди». 11.25 — «Співпє
І. Петров:». 11.50 — «СчДва 
солдатська». 12.55 — «Ком- 
пас. туриста». 13.25 
«Длгерела». ЇЗ-.55 — 
ГОДНІ •— День медичного 
працівника. 14 зо — «М^ 
зична поштаї». 15.15 — Ху
дожній телефільм «Парод- 
:кела революцією». 6 се
рія. 1.6.40 —■ «’Альманах
КІИОПОДОРОЖСЙ». 17.00 -У 
«Катрусин кінозалі». 17.5а 

■—- Концепт хору Українсь
кої о телебачення і радіо.' 
18 30 «'А'ктуа.лі па каї.іе- 
ра». 19 00 — В. Маяковст-'-
нвй. «Клоп». Вистава. 20 45 
— «Па дрбраніч , пітні»' 
21.00 — «Часі». 21.35 
-Знайомство зблизька» Уу!-’ 
дожннин кіно. По закіпчсйС 
ні — Повний. “

Редактор 
М. УСПАЛЕНІИО.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

;; »Молодой коммунар» —
8 орган Кировоградского Ггэета
1 сояасгного комитета е^торок,
ЛКСМ Украины. ЧС7₽еР

! субсту.
Па украинском языке

наша адреса
ЛІСП відділ листів 1 масово) роботи, відділЛСШ-, бЛиі Пропаганди — 2-45-36; відповідальний

► пЄ««РоТаР’ В'ЛД'Л УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ —
М. Кіоовсгвад. 2-46-87; відділ комсомольського життя,

1 відділ віисьноео патріотичного вихс-
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

ЕуЛ. Лукачарськсго, 36. С^Т3°53Я 2-56-65; нічна редакція .—

Друкарня Імені Г, М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правдап 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, еуп. ГпГккм, >.

[ ЕК 00917. Обсяг 0.5 друк. яри. Індекс 61197. , 3ам. М 205. Тираж 54000.


	2798-1p
	2798-2p
	2798-3p
	2798-4p

