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- ЙОДЛЕТАН ВСІХ

Переймати досвід роботи
цеху капітального ремонту
коробок швидкостей трак
тора Т-150 до Добровслішкінської райсільгоснтсхпі <■!
приїздять
здалеку. Бува
ють тут представники відпо
відних організацій із Чер
кас, Миколаєва, інших міст,
їх цікавлять
організація
.прані, робота технологічної
лілії замкнутого циклу.
У цеху працює п’ять чо
ловік. Очолює цю невелич
ку комсомольсько-молоді.ї<пу. бригаду, молодий кому
ніст Петро Котріков. Разом
із завідуючим майстернею
1. В.
Ламніїцькям та на
чальником цеху по ремонту
коробок швидкостей 10. Я.
Шевченком хлопці виготови
ли і встановили 10 стендів,
які набагато полегшили ре
монтні роботи.

За «іотирії .місяці бригада
полагодила 167
коробок
міиндкостей
проти 130 за
планованих. При цьому зе
кономлено чимало запасних
часічиї. 5с на технологічній
лінії цеху передбачено рес
таврацію деталей. Ня опе
рація дає велику економію.
Якщо, наприклад,
новий
вторнтьііій
вал коштує ЗО
карбованців, то реставрова
ний — лише 5.
Бригада працює ла єдиішй наряд. Така організація
роботи зобов’язує кожного
ремонтника
виконувати
свою операцію
швидко і
доброякісно. За рік, відколи
колектив опанував ремонт
коробок швидкостей, сюди
не надійшла ше жодна рек
ламація.
Одинадцяту
п’птнріччу
бригада зобов'язалася вико
нати до 115-річч?» з дня на
родження В. І. Ленін:«
В. ЗАЕГОРОДНІИ,
другий секретар Дсбровеличкіеського
рай
кому ЛКСМУ.

І-1МК імені XXV з їзду
КПРС дільниці електрослю
сарів ГаЙЕоронського тепло-

возоремонтного
один із кращих

заводу —
колективів

підприємства. На його ра
хунку чимало добрих справ.
Так,-до відкриття партійно
го форуму за рахунок зе
кономлених запасних частин

ерсктрссліосері відремонту
вали один
тепловоз. А за

перший

квартал

де групкомсоргом

колектив,

В; Яло-

уівнко’,- виробив надпланової
продукції на 2 тисячі кар

бованців. За цей час підви
щили кваліфікацію три слю
сарі, п’ять хлопців оволоді
ли суміжними спеціальнос
тями. Це значною
/лірою
сприяло тому, що продуіс
тинність праці
зросла на
10 процентів, а простій теп

ловозів’ на
ремонті змен
шився на півгодини.

Комсомольці Є. Хоменко,
В Гончарук,
члени КПІ:С
Л. Полухін, Г. Макогсн матоть солідний дослід рс-бо[і
ца яции може розрахо
вувати кожен
із 21 члена
колективу. Адже
тут праЦЮЮгь під девізом «Жодно
го відстаючого поруч».

В. БОДНАР,
завідуючий
відділом
комсомольських органі
зацій
Гайвороне ьког о
райкому ЛКСМУ.

ОРГАН

ЄДНАЙТЕСЯ!

* Контрольна

ОБКОМУ ЛКСМУ

П Г;

ДЗВЕНІТЬ ЖІ
Минулої С5боти КОМСО
МОЛЬЦІ редгеєг.у «Червоний
землероби виишли заготов
ляти корми для громадссноі худеби. Сонце застало
молодих косарів за робо
тою. Там, де не розвернеть
ся техніка, ксса вибере но
жен клаптик трави.
Рано
ще
списувати
дід.всьяе
знаряддя
праці!
Комсо
мольці Юрій Лукаш, Ва
силь та Микола П'ддубні по
казали своє вміння: косили
так завзято, що за ни ли го
ді було встигнути.
Всього ж цього
дня на
радгоспні незручні
землі
вийшло 16 чоловік, вони за
готовили 7,5 тонни зеленої
маєм.

Н. СТЕПАНСЕА.
секретар комітету исмсомслу радгоспу.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

Еобринецький район.

ЗМАГАННЮ—

ГЛАСНІСТЬ,
ПОРІВНЯЛЬ-

НІСТЬ,
ЕФЕКТІ

Секретар намсоглольськаї організації комплексу -Все
для жінок» УГО «Иіроесірад»
кращий продавець об’єднання, депутат Ленінське» районної Ради народних депутатів

Вгтггна НУШНІРОЕА —
Оатс І. НОРЗУНА.

Б'ЄМО ТРИВОГУ!
Причина зате наприкінці місяця ви
першу чергу
цікавимось тонких плитах, умліЕаю-ь с руки не брас.
ке сонці.
В затінку, під одна — вкрай незадовіль стачить?
будівництвом.
Замість того щоб боро
робіт для
Уже з того, що виробни вагончиком, примостилося не планування
чу програму чотирьох мі ш.е кілька робітнииь. По бригад Ось і зараз, пеки тися із штурмівщиною, її
атрибутом бу
сяців виконано на 65 про руч терен цвіте, бджоли монтажники не закінчать зробили
сб екта,
дівчата дівництва. А я думаю. що
центів, що недоосвоєни/ли гудуть, вітерець лащиться цього
лишилося
близько пів- — розкіш. Цю ідилію іно «відпочивають». Працюва так плакувати, те ще перед
мільйона
карбованців, ді порушує стукіт
із Ба ти під час монтажу забо самим прибуттям студент
ських будівельних загонів
можна судити про загаль тончика Там хлопці «коз роняє техніка безпеки.
Парадокс. Будові не ви чисельністю до 600 чоло
ний стан справ.
ла забивають».
Спорудження житла —
Бригадир
монтажників стачає робочих рук, і ра вік, м’яко кажучи, легко
одне з
першочергових Біктер Кривинський — оп зом з тим тут неспромож важно.
— Організація праці за
завдань. Тим більше, що тиміст. Але часті зриви е ні забезпечити достатнім
60- і 89- квартирні будин роботі починають навіть і фронтом робіт наявні си- лишає бажати кращого, —
сказав заступник началь
ки та гуртожиток
на 363 його дратувати.
ли.
ника профспілкового шта
в
тому,
що
місць
потрібно
було
зда

Вєя
справа
ми
бай—
Кран
стоїть,
і
Два роки тому тут було
бу на спорудженні цукро
урахування
ти
в
експлуатацію
ще
то

планують
без
дики
б
’
ємо
біля
нього.
чисте поле,
а нині зво
Біль ше заводу Микола Андрійо
диться каркас
головного рік. Але якщо на першому Дванадцять молодих, зав- резервних робіт.
вич Льолін «Про дієвість
корпусу, адміністративний
соціалістичного змагання
будинок. Котловани май
Епаааа№ш&вшваМ'
говори ГИ пеки що теж не
бутніх цехів прокреслили
ДОВОДИТЬСЯ, бо Й досі не
ЛИСТИ
З
БУДОВИ
контури потужного Липвироблено власної систе
нязького
цукрозаводу. З
ми п;дбиття підсумків. Як
третьому кварталі 1983 ро
що серед бригад ПМК цо
ку до ладу повинна стати
намагаємось себити що
перша його черга. Як і на
дня, то серед інших суб
кожній будові, а на вели
підрядних
організацій (а
кій —особливо, життя що
їх понад 20} — тільки раз
дня стзеить перед вироб вже дійшли до четверто зятйх хлопців. Як довга того: не знаючи навіть кон- (на місяць
ничниками чимало нагаль го поверху, то на останніх стоїть?—перепитує він --- кретного
становища на
Штаб покликаний коор
них проблем, розв'язання двох об’єктах не закінчи Буває, що й по два тижні... дільницях. Бо інакше як динувати роботу числен
яких під силу лише згурто ли й нульового циклу. До
Віктор дістає записника, пояснити затяжні простої7 них організацій
сюди ж
ваному колективові. За час речі, значна частина робіт знаходить потрібну сторін Та хіба тільки їх! Для при щоранку надходять спис
кладу —
красномовний ки людей, які не з’явили
відколи , почалося будів ників іще мешкає у вагон ку:
ництво, таким він мав ста чиках, для
багатьох же
— У березні — 8 днів, у факт.
ся на роботу. Але в епиеБригада Кузіиої дістала иах указують пише кіль
ти й тут. Адже це ударна питання квартири взагалі у квітні — 10, та й у трав
коллсомольська будова об є альтернативою — пра ні буде не менше. То того місячне завда-іня: забето кість прогу льки.кіе. При
ласті, де більшість працю цювати на
будові чи ні. не підвезуть, те Іншого. нувати майданчик під коз чин їхньої відсутності ке
ючих — молодь, а молоді іільки за чотири
міезці Найчастіше ж
підводить ловий кран, пофарбувати уточнюють.
Це заважає
люди, як правило, швидко розрахувалося ЗО чоловік, нас кран Добре,
Зго вживати відповідних захо
як по металоконструкції.
знаходять спільну моеу.
причому, більшість :— че ломка дріб’язкова, — від дом керівництво схамену дів для зміцнення трудо
Та поки що їх єднає од рез керозв’язання цього ремонтують. А серйозніше лося,— перший
об акт вої дисциплінА все в
не — спільне місце робо питання. Стало ж на робо що трапиться —
віддало сукупності призвело до то
чекай (майданчик)
ти. Немає
серед них ні ту 23. І це в умоєах дефі спеціалістів з Кіровограда. бригаді бетоннинів Бо й го,’що за перший квартал
кращих, ні гірших, серед циту робочої
сили (для
— А у суперників
по справді: гаку роботу, де жоден із
‘-'огисьох ИМИ
нячків—теж. Ні передови успішного виконання пла змаганню як?
про якість треба
дбати не виконав доведених зав
ків, ні відстаючих. Усі од нів року наявну кількість
— Он він, головний су перш за все, повинні ви дань Перші місця лиши
А робітників
накові. Це на роботі,
необхідно перник, — кивав брига конувати досвідчені фа лися вакантними
після — кожен сам по со збільшити мініму/л утроє І дир на непорушний баш хівці, майстри своєї спра
Будівельна
лихєтмачна
бі зі-своїми
смаками та освоювати
щокварталу
товий кран. І виказує на ви, а не
маляри-штуквту- триває Життя підказу« ви
уподобаннями.
Дивно7 близько 1,5 мільйона кар боліле: — Коли зранку є ри Що ж
до другого хід- треба створити цент
Очевидно. Особливо коли бованців).
робота — настрій підви об'єкта
—
ме-«апокоз- ралізоване
керівництво
довідаєшся, що
тут уже
Тож, озброївшись цими щується, та в більшості сіруицій, — то
його, як будовою Чітка координа
майже п’ять місяців немає фактами, йдемо до «пере- випадків лише по два тиж такого не було: метало
ція
роботи
ДІЛЬНИЦЬ,
комсомольського
штабу довиків», КОМСОМОЛЬСЬКО- ні на місяць зайняті робо конструкцію не поставили
бригад, відповідних служб
будови. Раніше його очо молодіжник
колективів тою.
ще з Помічної.
допоможе ліквідувати без
лював Микола Білоус, та монтажників і
малярівПоруч монтажниніе пра
У
плановому
відділі ладдя, яке панує нині.
після кількох місяців ді штукатурів, що зайняті на цює бригада малярів-шту- Доброееличківської ГІМН,
яльності (чигай: «бездіяль спорудженні
60-квартир- катурів Валентини Кузінзї. куди крім цих двох бригад
В. САВЕЛЬЕВ,
ності») цей «функціонер» ного будинку.
спецкор
«Молодого
Хсча «працює» — не те уходять іще п'ять, обра
зник із будови. Але поо
Тиша. Дві дівчини, зруч слово. Бо з податку трав зились.
комунарам.
це —трохи
пізніше. В но влігшись на теплих 6е- ня ніхто ще й інструмента
— Нині роботи немає,
(Далі буде)’.

■ ь,Молодий комуиЛР**

2 стор

Катя ще раз віджимає
біленьку, аж стерильну пілочку, обпинає нею вінця
бідона. Щоб і найдрібніше сміття не потрапило в
молоко. Доярки дбають
не тільки про те, щоб яко
мога більше молока на
доїти, а й про те, щоб во
но було
жирне,
чисте,
смачне.
Нам чути з корівника го
лоси.
— Дізчата сходяться, —
каже Катя. — Пора вже.
Дівчата — це
доярки.
Так вони кличуть одна од
ну між собою. Незеличка
дружна сім’я. Ніна Іванів
на Ходаченко скоро піде
на пенсію.
Чималенький
стаж роботи й у Антоніни
Пилипізни Косюк. Вони —
ветерани. З ними молоді
радяться, у них учаться.
—• Як трапляється такс,
чого раніше, скільки вже
дояркою, не було у мене
(чи корова
яка «непра
вильно» занедужає, чи ще
щось), то біжу найперше

~~-Т

шлях
у СЬОГОДНІ
ЬОГОДНІ

ьона ще не

має високих нагород.
С
Але що вона їх отримає,

неодмінно отримає, — я
певен. Бо Катерина Галан
із тих людей, які тихо, не
помітно, без метушні, без
зовнішнього ефекту роб
лять велику справу — роб
лять
упевнено, на со
вість, здійснюють, можна
сказати (хай читач зибачає за банальний зислів),
у наші мирні дні трудові
подвиги.
На ферму Катя не бітала змалечку. І стати дояр
кою теж не мріяла. Та й
якби хтось тоді, ще у вось
мому чи дев’ятому класі,
сказав, що через кілька
років вона працюватиме
на фермі (ось тут, за го
родами) дояркою, що цю
роботу вона по-спразжньому любитиме, то дів
чина не повірила б. Ад
же зже тоді, як і багатьох
її . ровесниць,
кликало
Катю
Кожухар
—
за
батькозим прізвищем —
місто. Подружки — од
ні старші на рік, інші мо
лодші на рік — не дали їй
закінчи ги десятирічку вдо
ма,
поманили в дорогу
(«їдьмо в Кірозоград, там
закінчиші А
заразом і
спеціальності набудеш...»).
Отак просто, без вагань
і стала Катерина маляромштукатуром.
Навчилася
різнесенько вигладжувати
стіни, стелю, ніші; щіточ
кою випускала з-під рука
ва веселкозі барви, наче
бавилася ними; і всякий
раз, коли останньою зиходила з напахченої фарба
ми та оліфою кімнати, ду
мала про тих, хто цей по
ріг незабаром
пересту
пить уперше. Тому й ста
ралася
працювати так,
щоб майбутні мешканці не
осудили (а то й
добрим
словом згадали) безімен
ного творця квартирного
затишку.
Може б, і досі щоденно
переймалася дівчина ра
дощами щасливих новосе
лів, якби не оте, що кли
че нас завше, що вічно не
дає нам супокою, те, що
візьме з один прекрасний
момент та й позерне нагло — хочеш ти цього чи
не хочеш — твого
човна
супроти стрімкої .звичної
течії жигтя, а ти й борони
тись від нього не годен,--якби на поклик рідної до
мівки. 8о.ча віддалась йо
му сповна й безборонно.
Знайшла робоїу
в Новоархангельську, з будівель
ній організації. Тут і за.
між вийшла. А якось піс
ля роботи, дозірливо див
лячись в очі — згоди ви
прошуючи, сказала чолозі-

'іі&іЯ

козі сзоєму, Василезі.
— Доярок не вистачає з
колгоспі. То празління обі
цяє житло молодим, хто
піде на ферми. — А далі
тихенько додала: — Може
б, і нам спробувати?
Сказала це майже зопа
лу, ще навіть не обмірку
вала, не зважила
все як
слід — таке мала
непо
борне бажання
бути по
трібкою там, де тебе че
кають, і так праглося мати
сзій власний прихисток.
1 написала
заязу до
празління.
Перші дні судомило ру
ки, гуділи ноги. Та Катери
на не зважала. До зсякоі
роботи треба звикнути, —
думалось.
Хіба ж не так
само почувалась,
коли
перші рази брала з руки
штукатурську, моз липовий
по-
листочок, кельму. Як по
штукатуриш узесь день
позадираєш
стелю,
як
знімках: молода доярка Катерина ГАЛАЦ і наставник
роботи ®* НаФото
очі... До всякої
П. ЦИМАХОЗСЬКОГО.
звикнути треба.
Звикла. Дівчата прийня
ли з колектиз. Пішло мо
граміз молока зід кожної
до них, — скаже мені піз
локо, побігло. І небагато
із сімнадцяти коріз і зай
ніше про цих трудівниць
часу спливло — стали на
няла третє
місце серед
К.
Галан. — Вони зже по
зивати Катерину Галан се
доярок господарства.
над тридцять
років коло
ред кращих доярок кол
Сьогодні у Катерини Га
коріз ходять, Скільки ко
госпу імені Леніна.
лан найкращий показник
різок через їхні руни пеВона часто назідузалась
по надоях молока серед
рейшло!..
додому, до батьків — на
молодих доярок області:
Катя ще раз
споліскує
Голубенкіз хутір. вЩось
за п’ять місяціз — 2200
доїльний апарат і йде до
тягнуло її сюди. А як назі-# кілограмів.
сзоєї групи. А я залишаюдузалзсь, тс йшла на фер
ся туг, де Пазло Федоро
му — з невеликий і єди
вич
Язловецький,
або
ний тут корізник. Змалеч
дядько Павло, як його
ку не ходила, а тепер-от
звуть дізчата, роздає пер
не могла без
цього. З
вісткам силос (або як тут
жінками хутірськими набакажуть, «сілос». При/ліром:
лакузалась, переманювали
«Кормів цього року є! СіНа фермі ще нікого не
доярки її до себе. Та й са
лосу до свіжого укосу ви
має, лиш дядько Пазло на
ма зона почузалася серед
стачить»). Коні поволеньки
два боки з гарби
поміж
них легко,
незимушено.
переступають
з ноги на
жолобами роздає коровам
Проте все ззажузалась. А
ногу — в корівнику вони
коли
відокремили Ска- їсти. Вечірнє доїння поч
ледачіші. Та дядько Пав
неться хвилин за 20—ЗО, і
лезський відділок від кол
ло не сердиться: хай хоч
Катерина Галан розповідає
госпу імені Леніна,
коли
тут спочинуть. Але скине
мені про «секрети» сзого
тут створився — як і рані
кілька навильників силосу
ше було — осібний кол
успіху.
налізо, кілька направо і:
— Секрет один, — заго
госп «Ленінський
шлях»,
— Гат-тя на вихід! — по
ряються її тернові очі, ——
перебралось молоде по
крикує.
сумлінно доглядати що
дружжя Галаніз (уже на
дня худобу, ходити КОЛО
—Нас тут троє фуражи
само, а зтрьох: донька у
неї по-хазяйськи.
І гній
рів,
—
розказує мені
маму вдалася —
коси
вичистити,
І
ПІДСТИЛКУ
дядько Павло. — Ми й
темні неспокійні, очі карі
усміхнені, на виду круг розкидати, щоб коровам
молоко в бідонах відвози
сухенько було, і їсти дати
мо до Скалезої, в село А
ла, повненька) до старень
вчасно. Раціони хоч і зоо
літом пасемо корів.
Я із
кої батьківської хатини.
Рівно рік тому, з травні
технік складає,
але віч
сооачатами. Оно, —— тицяє
(вишні тоді цвіли зухвало,
складає на одну
умовну
пужалном на віз, — умос
голову,
а у тебе коріз
за ставом на косогорі тер
тилось одне,
Лиска. Це
ни
зривалися
викинути
сімнадцять, і всі вони не
вже як умостилась, то не
перші квіточки, озимина
схожі між собою. Спро
злізе, поки я не зжену.
за ровами вибуяла густа,
буй спізнитись на доїння
Покладу рукавицю на віз
висока —найбільша воро — і нашкодиш справі. Зо
ніхто не візьме. Нічого
на сховається й не видно) ни режим люблять. Пору
не дасть*із воза. А та он
Катерина
прийшла
на шив оежим •— надої гірші.
стереже браму, — Біляферму. І стала
шостим
Руки її не знають спо
оеньне сооача вдоволено
членом
невеличкого ко кою. Навіть зараз не злезавиляло хвостом. — Щоб
лективу доярок.
Вчасно
ніхто чужий не заїхав. Так
жать без роботи: вимива
прийшла. Бо з кадрами го
ють і так чисті бідони для
оце, кажу, літом вони по
ді було, як ніколи, сутуж
вечірнього доїння.
магають мені пасти. Та ще
но: М. Д, Бондюк пішла на
— Отож про режим, —
як помагають! Жену ко
пенсію, Галина Ізотона пе
продовжує доярка. — Ре
рів попід буряками, доро
ремінила місце проживан
жим — велике діло. Осо
га
вузенька — спробуй
ня — дев’яносто чотири
із першого квітня посунув
прожени, щоб
котра не
корови на чотирьох зоста
ся час лише на годину
вскочила.
Пооб’їдали б
лося.
вперед,
але перші дні
гичку край
дороги, якби
На кінець росу — трохи
важко було. Та помалень
не к.обачата. О-о, вони у
більш як за сім місяців —мене молодці!..
ку звикли —і ми, і коро
Галан надоїла
3314 кілови...
Дядько Павло тішиться

Де пахне

молоком
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своїми помічниками. Щи їх легше до доїльних апа
ро, по-справжньому.
ратів призвичаювати, бо з
У корівнику вже пахне самого початку ж механі
молоком.
Рябенькі пер зованим способом. Дів
вістки дають доїтись апа чата самі нетелей догля
ратом. Не всі охоче, прав дали, тепер же самі телят
да. Як ось ця коверзуха.
вигодовують.
Катя Галан
восьмеро
— Тримай,
Олежику, доглядає вже
гримай, вона слухняна, — телят, Чернетевич — шес
заспокоює себе і сина Та теро...
Чернетевич,
теж Катя,
мара Сергіївна Балицька.
Олег допомагає мамі наймолодша в колективі.
самостійно на
доїти брикливих (таких Та хоча
прив’язують за задню но фермі вона працює всьо
гу налигачем, щоб не дри- го трохи більше трьох міся
галися, щоб
звикали до ців, у такій роботі дівчина
доїльного апарата).
Він не першак — мама її ра
знає, що ця* рябенька не ніше працювала дояркою,
слухняна — слухняних він тут же часто «пропадала»
може й сам
подоїти^— й дочка. А як закінчила
але мамі не перечить. Ма школу, то подалась до Ле
ма хоче, щоб вони всі бу нінграда. Приїжджала що
разу у відпустку — не об
ли слухняні й спокійні.
минала ферми.
І під час
Тамара Сергіївна — од
останньої (в лютому цьо
на з кращих доярок в рзго року) вирішила не обйоні. Гсрік вона добилась манюзати саму себе. Ще
найвищого результату в раз поїхала в місто на Не
колгоспі,
і сьогодні, за ві, вже аби розрахуватись |
підсумками к п’яти міся на підприємстві.
Тут, на І
ців, — попереду. Її по фермі, і її мама працюза- К
казник — 2350 кілограміз ла, і батько, а тепер що- І
дня сюди ще й Валерка, а
брат-школяр, бігає.
Ми виходимо
на под
вір’я.
— Оце і асе наше гос
подарство, — кизає Петро
Андрійович, — корізник і
телятник. Людей на хуторі
небагато. Раніше було до
сімдесяти хат. А тепер
уже, мабуть, і в сорока ке
сидять. Виїжджали люди,
особливо тоді, коли з’єд
нали нас із колгоспом
імені Леніна. Менше всетаки нам уваги було. До
(кажу те, що
прикладу
болить мені):
нзйдужче
почали
шість років тому
завозити корів голландсь
кої породи в колгосп, але
поки у нас було відділкозе господарство, то ряба
худоба до нас не потрап
ляла. Менше уваги нам
приділяли.
Може, тому
стали кидати люди село. А
останнім часом, звідколи в
Скалевій знову сзоє госпо
дарство,
—
зворотний
молоді Т, С. БАЛИЦЬКА,
процес відбувається. Ще
торік у селі хагу
можна
було запросто за триста
карбованців купити, а те
молока від кожної корови. пер уже не купиш — розі
Сьогодні Тамарі Сергіїв брали...
ні допомагає поратись бі
Я слухаю Петра Андрі
ля корів не
тільки син. йовича, а самому прига
Сьогодні допомагає й тіт дуються слова, сказані од
ка Поля — Поліна Мусіїз- ним із промозціз ка УІІІ
на Шарова.
з’їзді письменників Укра
—Поліна Мусіївна вже їни: нині на селі відбува
давно на пенсії, та жодно ються такі зміни,
які за
го доїння вона
не про важлизістю можна порів
пускає, — розповідає зав няти хіба що з колективі
фермою Петро Андрійо зацією...
вич Балицький.
— Увесо
Справді, складний пе
свій вік пропрацювала у ріод пережизає нинішнє
нас, живе ось тут недалеч сільське
господарство.
ко, то скучно їй без фер Трапляються й помилки.
ми. Сьогодні одній дояр Але добре, коли їх вчас
ці кількох коріз
видоїть, но випразляють, коли від
завтра
— другій. І так цього не терплять держа
усім по черзі
— скільки ва, люди.
може... Зразу дівчата від
Сьогодні колгосп «Ле
мовлялись, а потім поба нінський шлях» турбується
чили, що цим лише зобид- про свій завтрашній день,
жають стареньку.
Слав про сьогоднішню МОЛОДЬ
ні руки у нашої тьоті Полі, — завтрашніх своїх госпо
добре серце.
дарів. Турбуються про це
Поліна Мусіїзна підсо й самі люди — як ось тут,
вує стільчика ближченько на Голубенковому хуторі.
до облесливої (бо ж по
$ * $
вернула голозу і язиком
ЗАПИТУЮ
Катеринулизнути норовить) перзічГалан, а як же з ткм>
ки, і зже перші цізки мо
лока задзвеніли об дно бажанням, яке, з принци
пі, й допомогло їй знайти
дійниці, зашаруділи назстежку до ферми, — ба
перебій.
жанням мати власну нову
Спасибі вам, Поліно Мусіїзно, за працю, за без хату.
— Кілька років уже го
корисливість, за незтомні
лова колгоспу і секретар
ваші руки!..
партійної організації при
їжджають, пропонують но
вий будинок у Скалезій, —
— каже доярка. — А ме
ні чомусь із хутора не хо
четься йти. Не знаю...
Чесно кажучи, мені теж
Із завфермою П. А. Ба- не хотілося залишати Гохутір. Хотілося
лицьким заходимо до те лубенків
лятника. Тут телята великі, ще побути серед ЛЮДЗН
— працьовитих, дружних,
малі і ще зовсім немічні
добрих. Людей привітних,
— може, й учорашні.
господаріз
— На нашій фермі чор- гостинних, У
норяба порода молочно своєї долі
3. БОНДАР,
го напряму, голландська,
«Молодого
— з Нового року. Торік
спецкор
восени почали
завозити
комунара».
Нозоархангельський
нетелей, а це зже й моло
ко дають, котрі отелились. район.
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«Наше

господарство»
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„Молодя^ «оімгувга»«
у Кіровоградській
кар
тинній галереї відкрилась
виставка
тематичної ви
шивки Ганни
Миколаївни
Аханової з Опександрівсь,
кого району. Тридцять ро
ків проста
трудівниця у
вільний від
роботи час
займається
вишиванням,
На
полотні
відтворює
портрети знаменитих лю
дей, найвизначніші події
в житті народу. її робота
«Міколай Коперник»
збе
рігається у Владимиро-Суздальському музеї-заповіднику, вишита картина «Ве
ликі будови» — в Худож
ньому фонді
М. Москви,
портрет Мартіна Андсрсена-Нексе — в Данії...
Тепер і Кіровограді ма
ють змогу оцінити найкра
щі роботи майстрині, ад
же з усього доробку ви
шивальниці
на виставку
представлено 20 найхарак
терніших її робіт.
На знімку:
у вис
тавочному залі картинної
галереї.

Фото В. ГРИБА.

И АНОК. У школі, як зав3
жди, стоїть, зустрічаю
чи учнів, Василь Олександ
рович. Нікому й на думку
не спаде, що за його весе
лими очима
і привітним
«добрим ранком»
хова
ються безсонна ніч, про
ведена за-робочим
сто
лом, і хвороба...

V

Шість вереснів відміря
ла ще йому
доля. Сотні
статей,
багато
цікавих
книг напише Василь Олек
сандрович у ці
останні
свої роки. А скільки бесід,
диспутів і просто задушев
них розмов, що запам’я
товуються,
проведе
зі
своїми вихованцями!
Ось і зараз зі стіни ко
ридора «звертається» до
школярів красиво оформ
лене оголошення: «Пого
воримо про любов. Дис
пут. Беруть участь усі ба
жаючі».
Окремі з
приїнсджих,
гості школи,
побачивши,
починають
перешіптуватись. «Чи не занадто це—

і мати. Мені здається, що
вони ніколи не любили од
не одного.
Мама батька
просто ненавидить. Немає
дня, щоб він приходив нзп яним. Лається, навіть замахується на матір. Хіба
можливе таке, коли двоє
з єднують свій союз лю
бов’ю?»
Запановує мовчання.
— Дозвольте мені ска
зати, — порушує
тишу
Ірина Веселова. — Я вва
жаю, що в молоді роки ці
люди, можливо, й любили
одне одного,
але життя
зробило їх черствими, чу
жими...
—Як це — життя зро
било? — підвівся з місця
Олег Виходець. — Непова
га до жінки, матері, дів
чини — це
елементарна
невихованість. Певно, він,
батько, ще хлопцем при
ходив до своєї майбутньої
дружини п’яним. Ось тоді
його й треба було переви
ховувати...
Інша записка: «Вважаю,

Микола ЛИТВИНЕНКО

ЩО ТАКЕ
ЛЮБОВ?
х

Уривок з художньо-документаль
ної повісті про В. О. Сухомлинського
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чорні очі стали задумли
вими й тривожними:
<.Що таке любов?.. Лю
дина народжується, жив?
і вмирає, а любов
живе
вічно. Якби не було любо
ві, людина не могла б ду
мати про майбутнє. Лю
бов — це мудрі очі кра
си...»
І розповіла бабуся казку
(кожну істину вона вміла
роз’яснити казкою), як по
заздрив бог красі любові
і хотів забрати її у люди
ни. Та нічого
у нього з
цього не
вийшло. Адже •
тільки тому, у кого є сер
це, кому дорогі кожна би
линка, КОЖНИЙ промінець
сонця,
кожна краплинка
роси, — тільки тому доступна
любов. У злому
безсиллі бог відняв у лю
молодість і
дини вічну
Але любов
безсмертя.
продовжувала жити в ді
поруч неї
тях людини. А
і Пам’ять
жили Вірність
серця. Любов — це вічна
краса і безсмертя людсь
ке. Ми перетворюємось у
жменю праху, а Любов ли
шається. Ми живемо в па
м’яті своїх онуків і прав
нуків, тому що є Любов...

Усі сиділи неначе зача
ровані.
— Розкажіть іще, Васи
лю
Олександровичу, —
пошепки попросила Мари
сиділа в
на Ягідна, що
першому ряду.
рання
— Отроцтво і
юність — це зоря ЛЮДСокого життя: на зорі люди
на має збирати сили для
мудрої і мужньої любозі.
— Любов — це висока
людська культура. По то
му, як
людина любить,
можна зробити безпомил
ковий висновок, яка вона
людина. Тому що в любо
ві найяскравіше виявляєть
ся відповідальність за май
бутнє нашого суспільства.

що сьогоднішній
диспут
— пусте базікання. Пого
воримо
і
розійдемось.
Краще я з цей час допо
В останні роки я зизможу батькам віники в я- чив причини
200 розлузати. Це — гроші».
чень. 189 сталися
через
—О, цай любитиме, ко невміння молодих зрозули одружиться! — чуються міти одне одного,
через
насмішки дівчат.
те, що вони
поняття не
—Одні лише гроші! — мали про ту складну, тон
рубає дев'ятикласник Ан- ку перебудову взаємовід
тон.
носин, якої вимагає сімей
... Багато питань зачепи не життя...
ли в цій відвертій розмові
Василь Олександрович,
школярі. Але всі з нетерзайшовши до свого кабі
зиступу
пінням
чекали
нету, відразу
ж засів за
Василь
свого
вчителя.
листи, які принесла сьо
сидів у
Олександрович
годнішня пошта.
Читав, а
першому ряду біляі вікна,
перед очима виникали об
Щось записував, \усміхавличчя
вихованців. Через
брови. Коли всі
ся, 5хлА'/рив
,.
рік-два закінчать
школу.
а
хтось
нанаговорилися,
Чи готові вони до
само
віть по-дружньому пола
стійного життя?
явся: розійшлися в погля
—Майбутні батько і ма
дах, Сухомлинський піді
ти починаються з колиски,
йшов до столу.
зі школи, — майже вголос
— Мені теж У
вашому
промовив Сухомлинський.
віці не
давала спокою
Він узяв ручку і написав
думка, що таке любов, —
почав він. — Найближчою чітким бісером; «Три лис
мені людиною в роки ран ти про любов»...
ньої юності була
бабуся
Мине ще не ОДИН рік,
Марія. їй я зобов'язаний перш ніж цю статтю буде
усім, що ввійшло в мою завершено та опублікова
душу красивого, мудрого, но в республіканській га
чесного... Мені було 16 ро зеті «Комсомольское зна
ків, КОЛИ тихого осіннього мя». Вона прийде до чита
вечора, сидячи з нею під ча вперше 1969 року. І від
<ІЦо таке Лгобоо.’'
другий карне з рукопи яблунею і дивлячись на тоді її читатимуть і пере
су повісті М. Литві'.пек на. журавлів, що відлітали з читуватимуть не тільки мо
ліній
редакція пропонуй
увазі читача. Перший ди теплі краї, я спитав: «Ба- лоді, яким її адресовано, а
віться V «Молодому кому бусю, що таке любов?» її й люди різного віку.

з школі про любов? Не
хай краще вчать формули
і граматику...»
...Але що б там не гово
рили скептики — у спортЗзучить
залі
музика!
«Шкільний вальс». І майже
всі
виходять танцювати
під чарівну,
невмирущу
мелодію.
У цю,хвилину і прихо
дить Василь Олександрозич. Як завжди
підтягну
тий, життєрадісний.
— Засиль
Олександро
вич прийшов! — закруж
ляли разом
з музикою
радісні вигуки. Всі сідають.
Комсорг оголошує:
— За бажанням юнаків і
дівчат нашої школи
ми
проводимо сьогодні дис
пут про любов. Ми дуже
раді, що в ньому дав зго
ду брати
участь Василь
Олександрович, Почнемо
з листів і запитань, які ви
поклали
в
напередодні
цю шкатулку.
на
овацію
Під гучну
стіл висипаються білі аркушики Зачитується лист:
«Любові немає. її вигадали
люди. Ось у мене батько

нарі • за ЗО травня ц. р.

ДЕНЬ
ВІДЧИНЕНИХ
ДВЕРЕЙ
Кіровоградський
інсти
тут сільськогосподарсько
го
машинобудування —
один із найбільших вузів
республіки.
Добра слааа
про нього лине: близько 9
тисяч
висококваліфікова
них спеціалістів — його
випускників
— успішно
трудяться в
народному
господарстві країни і за
рубежем.
Великий інтерес у шко
лярів нашої
області до
знаменитого оузу. Про цс
свідчить дедалі зростаюча
кількість бажаючих навча
тися в ньому. Нещодавно
для нинішніх абітурієнтів,
їхніх батьків
в інституті
проведено день відчинених
дверей.
Перед гостями виступи
ли проректор інституту по
навчальній
роботі доцент
3. А. Кондратець, що роз
повів про історію інститу
ту, його завдання на май
бутнє та перспективи роз
витку, декан
факультету
сільськогосподарського ма
шинобудування
доцент
І. С. Булгаков, заступник
декана факультету
буді
вельних і дорожніх машин
Н. В. Власенко, викладачі
інституту.
Присутніх ознайомили з
Правилами прийому до ви
щих
учбових
закладів
СРСР на 1981 рік, особли
востями
підготовки
та
складання вступних екза
менів з математики, фізи
ки, мов, літератур.
Випускники шкіл та їхні
батьки оглянули актовий,
спортивний
і читальний
зали, лабораторії, навчаль
ний телецентр та обчислю
вальний центр.
Наприкінці відбувся кон
церт художньої самодіяль
ності, підготовлений сту
дентами.

7. ВИСОКОЛЯН.

ДЛЯ
молодят
Сьомий ріп при цент
ральному
лектори облас
ної організації товариства
«Знання» діє лекторій для
молодожонів. <‘На щастя,
на долю». Женихи і наре
чені за рекомендацією заг
сів міста можуть щосубо
ти відвідати ^ОГО;Д?^^Л*
ти
лекцію, зустрітися з
цікавими людьми. Поради
авторитетних, знаючих лю
дей стають у пвигоді моло
дятам у перші Ж ДНІ спінь
ного життя, допомагають
їм будувати сімейні стосун
ки на основі любозі і взає
моповаги.
От і минулої суботи май
бутні молодожони зустрі
лися з Лікарями в. Г. Волошинозою та А. М. Луньо
вим. Вони виступили з ці
кавими лекціями, дали від
повіді на запитання
при
сутніх.

Н. МИКОЛАЄНКО.
• г :

<3 схаор

О

ЧОГО
починається
зрілість
людним? З
одержання нею свідоцтва
про закінчення середньої
школи? З перших
само
стійних кроків у життя,
зроблених уже поза шко
лою — на заводі, в кол
госпі, в інституті? А мо
же, зрілість приходить до
юнаків разом з першими
самостійними рішеннями і
вчинками,
з усвідомлен
ням необхідності заступи
тися за товариша, як цс
сталося з героями вистави
«Слідство»
Донецького
ТІОГу? (Колектив
цього
театру гастролював у на
шому місті в травні).
ОНИ зовсім
різні, ці
хлопці і дівчата — Ле
ка Чекіна, Бобров, Саша
Зуйков, Женя Морозов,
— четверо друзів, які і-.с
змогли простити Юркові
Виноградову, п’ятому, са
молюбства,
зверхнього
ставлення до всіх і всьо
го.
М’якими, аж пастельни
ми фарбами малює Леку
Чекіну артистка II. Талкіна — її героїня дуже ніж
на її тендітна,
але за її
м'якістю відчуваються вже
характер,
рішучість, що
виявляється рповна, коли
життя ставить дівчину пе
ред моральним вибором.
Бобров (артист І\. Кон
дратюк) — поривчастий,
відкритий, щедрий у езоїх
почуттях, дещо нестійкий,

ном Ірина Борисівна Ви
ноградова (артистка 1. Вілокопь), — вона вже пере
копалася, яка безодня роз
діляє її з ним. Але Вино
градова не викликає спів
чуття — ні як жінка, ні як
мати. Актриса зуміла до
стовірно показати всю не
привабливість, характеру
своєї героїні,
Це тилова
міщанка,
скандалістка,
егоїстка, що особливо ви
являється в її відносинах
із власним сином.
Час вибору
настав і
для Євгенії
Миколаївни
Морозової, матері Же.чі
(саме через неї виник кон
флікт між друзями і між
батьками). Ця жінка впев
нена у своїй правоті і не
погрішності, всілякі сумні
ви їй чужі. Та замислить
ся й вона, точніше,
вже
замислилась, над тим, як
живе, чим живе — тут, по
руч сина і його друзів.
У конфліктній ситуації,
що склалася на сцені, по
зицію і режисера і акто
рів визначено не завжди
чітко, беззаперечно. Вони і
співчувають батькам, що
не зуміли знайти спільної
мови з власними дітьми, і
водночас не виправдують
їх. Відчувається критичне
ставлення авторів спектак
лю до вчинків дітей, які у
своєму максималізмі захо
дять надто далеко...
А втім, такс вирішен- |
ня вистави нам здається І

бо може
поступитися (і
сам того спочатку не ро
зуміючи) принципами за
ради власного кохання чи
дружби.
З першого ж знайомст
ва симпатії глядачів заво
йовує Саша Зуйков — ро
зумний, дотепний юнак, що
все і всіх розуміє, — та
ким він постає перед на
ми у виконанні Л. Черня
ка.
У конфлікті,
про який
ідеться у виставі
«Слід
ство», ми. глядачі, були на
боці чотирьох друзів-дссятикласпиків,
що дістали
один із перших важких
уроків життя, тих уроків,
які не проходять безслід
но ні для кого, які позна
чаються па всьому подаль
шому житті людини.
Напевно, багато ночей
посидить іще над дисерта
цією директор школи (ар
тист А. Медведев), бо віч
— такий, яким змалював
його актор, — не до кіп
ця розуміє
своїх майже
дорослих учнів. Не виста
чає йому
впевненості в
■іпх життєвих
ситуаціях,
що виникають .у школі.
Важко сказати, як при
йде до
порозуміння зі
своїм самозакоханим ск-

правомірним. Адже виби
рати між справжніми »і
фальшивими
людськими
цінностями доводиться не
тільки героям, що живуть
па сцені, а й людям, що
сидять у залі для гляда чів.
Спектакль змушує і нас.
задуматись
над тим, як
ми живемо, чим ми живе
мо. І, можливо, прийняти
якесь важливе
для себе
рішення, зробити певніш
вибір.
Шлях до вітрил, чистих і
псзатьмареііих (цс теж об
раз вистави, її внутрішня
ідея), нелегкий. Та ного
обов’язково треба пройти.
Щоб бути людиною.

В

Н. ЗІБАРОВСЬКА,
працівник відділу мис
тецтв обласної бібліо
теки імені Н. К. Крупськоі.

На

знімку:

сцена з

вистави «Слідство». В роЛени

артистка

Н. ІАЯКІНА,

Боброва —

лях:

артист X. КОНДРАТЮК.
Фото С. БОЖКА.

І
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Вівторок

.
педо. 2 тайм: «Спартан» —
«Шахтар». 2 тайм. 21 00 —
«Чає». 21.35 — Голоси
на
родних інструментів. Гітара.
Ііо закінченні — Сьогодні у
світі.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Док. те.іефі.чі м «Болдннське тяжійня>.
9.50 —
Телефільм
«Сім’я Штраусів».
1 серія.
По закінченні — Новини.
14.30 —
Новини.
14.50
— Док. фільми про діяль
ність Спілки
товариств
Червоного Хреста і Черво
ного ПІВМІСЯЦЯ СРСР 15.25
— Телестадіон. 15.55 — Те
лефільм для дітей «Тимур і
його команда». 1 серія. 17.00
— Фільм-концерт «Голоси і
барви*. 17.30 — Адреси мо
лодих. 18.30 — У кожному
малюнку — сонце. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 —
Життя науки. 19.30 — Теле
фільм «Сім’я Штраусів». 2
серія. 21.00 — «Час». 21.35—
Концерт артистів балету.
22.05 — Сьогодні у світі.
22.20 -- Чемпіонат Європи з
баскетболу.
Чоловіки. Фі
нальні ігри.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Літературний
театр 10.55 — Фільм-кон
церт. 11.20 —Документаль
ний телефільм. 11.50 — «Зуетріч із піснею». 12.55 —
«Любов до трьох апельси
нів».
Лялькова
вистава.
16.00 — Новини. 16.10 —
Концерт. 16.55 — Докум лі
тальний
фільм. 17.25 —
«День
за днем». (Кірово
граді.
17.40 — «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — у дії».
18.00 — Корисні
поради.
18.30 — Грає лауреат між
народного конкурсу баяніст
Ф. Ліпс. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
19 00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Народні та
ланти». 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Дііна?.іо»
(Москва)
— «Дніпро». 2
тайм. 20.45 — «Па добраніч,
діти!» 21.0-9 — ».Час». 21.35
—
Художній
телефільм
«Острів Серафими» 22.50 —
Концерт. По закінченні •*—
Новішії.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Фільм-балет
«Підпоручик КІже». 11.20 —
Художній телефільм «Ост
рів Серафими». 12.35 —
1. Ковач. «Біля самого си
нього моря». Вистава. 16 Є0
— Новини. 16.10 — ^Вперед,
орлята!-» 16.45 — Концерт.
17.25 — Кают-компанія «Гло
бус». 18.00 — «Екран запро
шує». (Кіровоград). 18.30 —
«Актуальна камера». 19.00—
Чемпіонат СРСР -з футболу:
«Динамо» (Мінськ) — «Ди
намо» (Київ). У
перерві —
К. т. «День за днем» (Кіро
воград). 20 45
— «•Па доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Концертний зал
«Дружба». В перерві — По
вний.

олодкй

комунар0 ------------------------------------- - 2 ■чгервиглг Я9&1 року

«Неспокійні серця». 20.25
~
Науково- популярний
фільм 20.45 - «На добра
ніч діти!» 21.00
- «Час»
21.3.Т — л. Українка «Лісова
пісня» Вистава, в перервіНовини,
'

А ЦТ (IV програма)
т *9-00 “ За Піренеями —
Іспанія. 20.00
- «Вечірні
казна». 20.15 —
Докумеї20.30 •мУлп'‘ СР,$Р 3
гандболу.
*-1-ио. — «Час». 21.35 — Художнім
фільм «Здрастуй,
добра людино!»

19.00 — По сторінках опер
А. Тпграняна. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «По за
лах Державної Третьяковсьі;ої талере!». 20.45 — Кон
церт. 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «-Зелен їй
вогник».

П’ятниця
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Умілі руки.
9.35 — Виступ дитячого хо
реографічного
ансамблю
«Ровесник». 10.20 — У світі
тварин. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Сільські будні. Кінопрограма: «Побачення з майбут
нім», «Єдинецький агрокомп
лекс», «Турботи завтрашньо
го дня». І5.55 — Телефільм
для дітей «Тимур і його
команда». 2 серія. 17.00 —
Шахова школа. 17.30 — Кой
церт
ансамблю «Райко»
(Угорська Народна Республі
ка). 18.00 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Упранління соціалістичною еконо
мікою. 18.35 — Мультфільм
А ЦТ (IV програма)
«Казка про леЛеку». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
21.00 — -Час». 21.35 — Людина
і закон. 19.30 — Те
Художній фільм ».Звинувачу
лефільм «Сім’я Штраусів».
ється у вбивстві».
З серія. 21.00 — «Час». 21.35
— О. Пушкін. «Казка про
царя Салтана». Виконує на
родиш’! аптіїст СРСР М. Царьов. 22.20 — Сьогодні у
світі.
22.35 —
Чемпіонат
А ДТ
Європи з баскетболу. Чоло
8.00 — «Час». 8.40 — Гім віки. Фінальні ігри.
настика. 9.05 — Мультфіль
ми. 9.50 — Телефільм «Сім’я
Штраусів». 2 серія По за А УТ
иінчеііні — Новини. 14.30 —
Повний. 14.50 — Док. теле
16.00 — Новини. 16.10 —
фільм «ЄДИНИЙ
привілей». Республіканська
фізнко15.50 —
Російська мова. математичма школа. 16.40 —
16.2(1 — Фі.чьм-концерт «Та Для дітей. «Сонячне коло».
нець — життя моє». 16.50 — 17.10 — «Полум’яний бооець
Відгукніться сурмачі! 17.20 революції».
(Кіровоград).
— Чемпіонат Європи з бас 17.30 — К. т.
«Театральне
кетбол’. Чоловіки. Фінальні фойє». (Кіровегоад). 18.30
Ігри. 3 8.00 — Народна твор — «День за дном». (Кірово
чість Телеогляд.
18.45 — град). 18 45 — Оголошення.
Сьогодні у світі. 19.00 — (Кіровоград). 18.50 — Теле
Чемпіонат СРСР л футболу; фільм. (Кіровоград). 19.00—
♦Динамо» (Тбілісі) — -Тор «Актуальна камера». 19.30

3.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Співає со
лістка Ленінградського тент
РУ опери та балету ім с. Кі
рова Л. Шарова. 9.20 — Еслика арена юного спортсме
на. 9.50 — Телефільм «Сім’я
Штраусів». З серія. По за
кінченні — Поз.пін. 14.30 —
Новини. 14.50 —
До Все
світнього дня схорони нав
колишнього
середовища.
Кінопрс-грама:
«Від імені
всіх нас». «Час мислити еко
логічно». «За законами при
роди», «Повесели в Кодрах».
15 55 — Москва і москвичі.
16.35 — «Радянсько-арабсь
кій друл.-бі
міцніти». Док.
фільм. 17.05 — Концерт ан
самблю пісні й танцю Пала
цу культури
нафтовиків
м. Нижньовартонська
Тю
менської області. 17.30 —
На полях країни. Досвід за
тотівлі копмів у Донецькій
області. 17.45 — Зустріч юн
корів телестудії «Орля» г,
, доктором медичних
наук
професором С. Федорович.
18.30 — Веселі нотки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00Тележурнял «Сівдруж-ніст* ».
19.30 — Телефільм «Сім’я
Штраусів» 4 сепія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Коннерт на
родної артистки СРСР І. Богачової і російського народ
ного оркестру ім. В. Андре
ева Ленінградського телєба
чення 1 радіо. 22.45 — Сьо
годні м світі. 23.00 — Чем
піонат Європи з баскетболу.
Чоловіки. Фінальні ігри.

А УТ
1000 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Документаль
ний телефільм. 11.00 — Му
зичний фільм. 11.20 — «Ді
йові особи та виконавці».

3 00 —’«Час». 8.45 — «Шахопа школа». 9.15 — « Ранко
ва пошта». 9.45 — «-Росій
ська мова». 10.15
— «Паш
сад». 10.45 —’ «Пам’ятник».
13.10 — Зустріч у концерт
ній студії Остачкіно з ком
сомол ьськвмп педагогічними
загонами. 15.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Зеніт» —
«Динамо»
(Київ). 16.45 —
«Примор’я, слідами ПСрІІІПврохідців». 17.00 —- «Людина. Земля. Всесвіт». 17.45 —
«Музичний ніосі » 18.15 —
«Здоров’я».
19.00 — Ч е.'лпіопет
СРСР з футбо.ту;
«Динамо» (Тбілісі) -- ЦСКА.
А, ЦТ (IV програма)
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
19.00 — «Клуб кіноподо- дожній телефільм «Малень
рожеіЬ. 20.00 — -Вечірня кі трагедії». 1 і 2 серії.
казка». 20.15
— Чемпіонат
СРСР з фехтування.
21.00
— «Час». 21.35 — Художній
фільм «Підірване пекло».

8.00 — «Час». 8 40 — Гім
настика. 9.05 —
Концерт
ансамблю цимбалістів Біло
руської консерваторії. 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу
Радянському
Сою іу!
11.00 — «Здоров'я» 11.45 -—
«Ранкова пошта».
12.15 —
Кіножурнал «По Радяпському Союзу». 12.31 — Сільська
година І 3.30 —
Музичний
кіоск. 14.00
І. Тургенев.
-Нахлібник». Фільм-вистава,
15.45 — Дон. телефільм «Азтограф бригади
Махова» з
циклу «Комуніст*!». 16.15 —
Мультфільм «Біле верблю
жа». 16.35 — До національ
ного свята Італії — Дня про
голошення республіки. Кінопрограма. 17.15 — Па арені
цирку. 18.00 — Міжнародна
панорама 18.45 — Сьогодні
— День меліоратора. 19.10 —
2а вашими листами. Музич
на програма до Дня меліора
тора. 20.00 -- Клуб нінлнодорожей. 21.00
—
— «Час»,
21.35 — * Футбольний огляд.
22.05 — IЗолота нота. По закінченій — Новини

А ЦТ

800 — «Час». 8.40
пастила. 9.С5 — Фільм-нонцерт «Веселе містечко». 9.15
— Для вас. батьки. 9.45 —
Телефільм
«Сім’я Штра
усів». 4 серія. 11.15 — Біль
ше хороших товарів. 1.1.45
— Розповіді про художни
ків.
Народний художник
РРФСР О. Комов (скульп
тор). 12.15 — 23 й тираж
«Спортлото». 12.25 — Це ви
можете. 13.10 — Чемпіонат
Європи з баскетболу. Чоло
віки. Фінальні ігри. 14.30 —
Повніш. 14.45 — Веселка. IV
Міжнародний Фестиваль тс
лепротоам народної творчос
ті. «Т’раллареро»
(Італія).
15.15 — Очевидне — неймо
вірне. 16.15 — Мультфільм
«Вухань». 16 30 — Бесіда
політичного оглядача В. Беі-етова. 17.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Спартак»
— «Дніпро». 18.45
— Док.
телефільм «Вбивці. Хто во
ви?» 19.45
—
Телефільм
«Тривога». 21.00
— «Час».
21 35 — Пісня-81
на землі
і-?;.ч-5аській. 23.00 — Теле
фільм «Олександр Пушкін».
По закінченні — Новини.
£ УТ

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10.50 — Документа. їд
иші телефільм. 11.50 —•
«Доброго вам
здоров’я».
12.20 — «Ой,
ця оперета».
Розважальна програма. 12.55
— «Сатиричний об’єктив».

на 1981 — 1982

На украинском языке

НАША АДРЕСА:
псооти

ЗШ!0, МСП

Індекс 61107.

«КОМСОМОЛЕЦЬ».
«Твій
син, земле». 2 серії. 1 — 7
червня. Початок сеансів —
о 9.20, 12.30, 15.20, 18.20,
20.50.
«МИР»., 1 — 7 червня. «Та
ємничий острів» — о 9.30,
11.20, 13.10, 15.00. «Жандарм
та інопланетний» — 6 16.50,
18.30, 20.30.
«ХРОНІКА». «Сеіт соціаліз
му. Всі діти — наші», «Ро
сійські зірки», «Зачарований
замок».
Хронікально-доку
ментальні Фільми. 1 — 7 черп
ни. З 9.00 по 15.30. «П’ятде
сят на п'ятдесят». 1 — 2 черв
ня — о 16.00 і 20.00. «Вря
туйте Конкорд». З—4 черв
ня — о 16.00 і 20.00 «Трид
цять три нещастя». 2 серія.
5—7 червня — о 15.00 і
20.00.

Редактор В. вТУПАК.

Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново
потрібен на постійну ро
боту кур'єр.

• відріл лисіів і масової
прспаганди — 2-45-36-

відділ

ряних ліній . електропере
дач. електромонтажник но
освітленню й оевітлюваячних мережах, слюсар-механік по ііадіоапаратурі, слю
сар монтажппк промис но
вого устаткування, елек
тромонтажник по схемах.
Строк нявчання — 10 мі
сяців. а для осіб
які за
кінчили міи.нікільнпй ком
бінат. — 8 місяців, для иоїнів. звільнених у запас. —
7.5 .місяця
Початок занять з 1 ве
ресня.
Учні одерж’ують стипен
дію в розмірі
70 ігрб. па
місяць. Тим. що мають
гостру потребу,
надають
гуртожиток.
Звертатися
ііа адресу:
еул. Декабристів,. 26.
ДИРЕКЦІЯ.

Зам.-46.

Газета виходить V вівторок,
четвер І суботу.

ВІДПОиІДІЛЬНИЙ Секретар, ПІппіп УЧНІВ

м. Кіровоград, •
єул. Лукачарськсгс, 36.
БК 08414.

Гастролі Борошклсегрлдського обласного роєійсьного драматичного театру.
«інтерв’ю в Буенос-Айресі»
— 1 червня. «Німий лицар»
— 2 червня. ■ «Вампір» — З
червня. «Гра уЙЕИ» — А
черипл. «Це я — веш сек
ретар» — 5 червня. «Не жу
рися, Бірсшко’» — 6 червня.
«А вранці с-они прокину
лись» — 7 червня. Початок
вистав — о 19.30.

павчальний рік.

Училище готує кваліфі
кованих робітників із Ч11Єла випускників яосьмпріч/ них та середніх шкіл, а
також воїнів, звільнених у
запас із лав ’ Радяпської
Армії.
таких спеціальностей:
?окар по металу, фрезе
рувальник, шліфу пальник,
слюсар- інструментальник,
слюсар-ремонтник промис
лового устаткування, слю
сар механоскладальних ро
біт. столяр верстатник, стопяр-тсс.іяр
оздоблюваль
ний моделей, модельник по
дереву,
електпозваїшик
ручного зварювання газо
зварник,
електрозрарніиг
на напівавтоматичних мп-'
шинах, електромонтер по
експлуатації ппоглислового уетаткупаиня, електро
монтер по ремонту поніг-

Зам. 48.

ЖСМ Украины.

Т еатр------ -

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛСПОЖИВСПІЛИА.
УКСОПТОРГРЕКЛАМА.

областного комитета

8.00 — «Час». 8.45 — П»і>.
грама документальних філь
мів. 9.30 — «Разом — друж
на сім’я». 17.55 — Чемпіо
нат СРСР
з фехтування:
18.30 — Кінопаиорама. 20.08
— «Вечірня казна». 20.15 —
«Велика мосьоиєька регата».
Академічне
Весзувавья.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Малень
кі трагедії». З серія.

'ЇЧ

10.00 — «Актуальна камеон». 10.35 —
«Сьогодні —
День меліораторів». 11.45 —
І. Мпкитенко. «Як сходило
сонце»,.
Вистава. 13.30 —
Спортивна передача 14.15 «Слава солдатська». 15.15 —
Ниркова програма.' 15.45 —
Літературна карта України.

Обсяг 0.5 ЗРУН. лон.

СЬКО! молоді _ 2-46 87; відділ комсопатпіпти°цГ° життл’ піДАіл війсьноео2-45
ж ° В1’ховання та спорту - <□-35, фотолабораторія — 2>5ь 65н*чна редакція - 3-03.53?
’
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А ЦТ (IV програма)

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ Н® 6

Легнпя
1 практичний
штучний шовк. Розцвітки
—
найрізноманітніші, па
будь-який смак. Переваги
цієї тканини — вона легко
переться, не. линяє і не ви
горає, приємна для тіла.
Вартість метра штучно
го шовку — 4—7 карбован
ців, теж обноЕа буде не
тільки гарною, а й недо
рогою.
Нарядне Й модне убран
ня з шерсті — плаття, кос
тюми. Модельєри пропону
ють до шерстяних виробі з
оздобу — тасьму чи атлас
ну облямівку.
Шановні товариші!
Універмаги та магазини
«Промислові товари» спо
живчої кооперації Кіроьоградщини пропонують тка
нини у великому виборі-

орган Кировоградского

16 15 — «Компас туриста».Лг
16.55 — «їптерклуб». 17.55 '
—
ХуДО/ННІЙ ТСЛвфІПАТЛ
«Мів генерал». 1 серія 19.00
—
«Актуальна
намера».
19.30 — Художній телефільм
«Мій генерал». 2 серія. 20 35
— Ліричні .мелодії. 20.45 -—
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«-Час». 21.35 — «П’ять хви
лин па роздуми». Молодіж
на розважальна
передач».
По закінченні — Новини.

А ЦТ

ТИМ, ХТО ШИТИМЕ ОБНОВИ ДО ЛІТА, РІЗНОМАНІТНІ ТКАНИНИ
ПРОПОНУЮТЬ МАГАЗИНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

«Молодой коммунар» —

13.25 - Художній фільм для
дітей «Аіюолить-бв». 15.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Зеніг» (Ленінград) —- «Д>і
памо» (Київ). 1(1.45 — Кон
церт. 17.55 — «Галузь1 дос
від. проблеми». Пошта пе
редачі. 18.00 —
Музичний
фільм. 19.00 — Актуальна
камера» 19.30
— «Скарби
музеїв України».
19.45 —
«Молоді голоси».
20.45 —
«На добраніч, дітті!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Станційний нагля
дач». 22.40 — Музична вік
торина. Но закінченні — Но
вини.

А ЦТ (IV програма)

А ЦТ (IV програма)

А ЦТ

12.20 — Л Українка. «Лі
сова пісня» Вистава. 16 00
— Новини.
16.10 — «Сьоюдні — Всесвітній день охо
рони навколишнього середсшіїца». 17 40 — «День за
днем» (Кіровоград). 17.55 —
Оголошення.
(Кіровоград).
1800 — «Закон і ми». 18.30
— Фільм концерт. 19.00 —«Актуальна камера». 19.30
- ТсЛевистапа «Сою для
годинника з боєм». 20.40 —
„Па добраніч, діти!» 21.00 —
«.Час». 21.35 — Продовження
телепиставн «Соло для го
динника з боєм»’. 22.20 —
Теле журнал «Старт» Но за
кінченні — Новини

Друкарня імені Г. М. Дкмитрова
видавництва
«Кіровоградська лраедап
ИІрсеоградсьисго обкому
Компартії України
м. Кіровоград, еуп. Гіркни. 2.
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