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Хлібній ниві—
ударний труд,
майстерність молодих!
ПОСТУП

Не здають
позицій

ЕКІПАЖЕ!

ту штаб •Комсомольського
прожектора». Галина Ти
хоненко разом з товари
Двадцять перший рік виводить свого
комбайна на пшеничні лани колгоспу

імені Ветутіна Кірср.оі радського району

Василь Данилович Гузенко. Для його си
на Володимира ці жнива — перші. Сі

мейний екіпаж вдало почав їх: перші
гектари дорідної пшениці покладено у
валки.
Мрія Володимира стати
хліборобом
сьогодні гтілюється в життя. Він твердо
вирішив після жнив навчатися в Новго-

родківському профтехучилищі № 6, набути там професії механізатора. А поки
що комсомолець складає іспити вимог
ливим екзал'.енаторам: хліборобові з діда-прадіда — батькові — і пшеничному
полю.
Повнозерний колос
виростили кол
госпні трудівники, і спільна турбота всіх
— зібрати врожай без втрат, доставити
його в державні засіки.
На з н і м к а х: внизу — сімейний екі
паж ГУЗЕНКІВ; угорі — поле надії Во
лодимира.
Фото В. ГРИБА.

В. МИЗІН.

За десять
днів

М. ДОНЕЦЬ.
Устинівський район,

і

кращі
виробничники та
ідеологічні активісти. Зав
дання членів штабу —
подавати практичну допо
могу комсомольсько-мо
лодіжним ланкам та екі
пажам, координувати їх
ню робоїу, підбивати під
соціалістичного
сумки
чормодобувнизмагання
к:в. Добре з цісю робстою сг.равляються і головний інженер господарства
Іван Голомозий, і бригадир Еолодимир Ляшко, а
особливо — члени лекцій
ної' групи, яку очолює ху
дожній керівник Будинку
культури Микола Рябець.
Значно пожвавив робо-

ютжті»

СІМЕЙНИЙ

Новоукраїнський район.

зобов’язалися зібрати зер
нові хлібороби колгоспу
імені Мічуріна.
Вони впевнено
набли
жаються
до поставленої
мети: в господарстві вже
скошено весь горох і май
же третину
ранніх ярих
зернових. Очолює змаган
ня жаткарів комсомолець
Іван Лсйбенко, котрий за
два дні комбайном СІ\-5
поклав у валки 101 гек
тар я я меню.
Добре йдуть справи й у
трудівників радгоспу іме
ні Димитрова. Там визна
ний лідер
змагання —
Василь Нікульчпп. Очолю
ваний ним комсомольськомолодіжний екіпаж щодня
перевиконує завдання на
збиранні гороху.
До речі, па лапах райо
ну працює 25 комсомольсько-мо іодіжііііх екіпажів.
Найбільше — чотири — в
колгоспі імені Кірова (сек
ретар комітету комсомолу
й'ііжо.іа Кагатько).

Наш колгосп — багато
галузевий. Ми невпинно
збільшуємо
виробництво
зерна, з успіхом вирощує
мо
технічні й городні
культури. Зрозуміло, що
це
відкриває
неабиякі
перспективи і перед тва
ринництвом. Адже хоро
ший урожай у полі — до" статок кормів на фермі,
їа чи змогли б ми ниніш
нього року боротися за
одержання 33 центнерів
м'яса і 365 центнерів мо
лока на кожні 100 гектарів
сільськогосгода р с ь к и х
угідь, маючи в годівницях
лише пожнивні
рештки?
Навряд.

®

КОРМИ — ТУРБОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА

УДАЧІ,

Колгосп імені Ка.іініна
1Іовоукраїіїського району
здавна славиться високи
ми врожаями
і вмілим і
майстрами - хліборобами.
Такими, як
комсомолець
Петро Гненнпч. Торік він
вийшов переможцем в об
ласному
соціалістичному
змаганні жатк ірів, скосив
ши 738 гектарів хліба.
Успішно стартував Пет
ро й на нинішніх жнива <
Уже першого дня він жтгкою ЖРС-4,9
скосив ЗО
гектарів пшениці. Цс май
же вдвоє перевищує денне
завдання.
У
господарстві
вже
справилися
з косовпц.ьо
гороху. Тут добре попра
цював молодий механіза
тор Володимир
Лсвочко.
Він ііоклйв
у валки 51
гектар гороху.

Н» 81 (2965).

СТИЛЬ РОБОТИ

Вимпел—
у Гончарука
Приємну місію виконав
я минулої суботи: перед
початком
трудового дчя
вручив молодому жатка
реві Павлу Гончаруку пе
рехідний
червоний вим
пел. За перемогу в соціа
лістичному змаганні. Впев

нено він лідирує. Щодня
кладе у валки 14—16 гек
тарів гороху.
Доробок
Павла з початку жнив —
80 гектарів.
Злагоджено
жнивують
тРУДІеники
нашого рад
госпу. Взявши на озбро
єння груповий, іпатовський
метод, вони щоденно вно
сять корективи у власні
плани-графіки.
Немала в
цьому заслуга комсомоль
сько-молодіжних екіпажів,
створених на час збирвння хлібів.

Координує роботу мо
лодих
жниварів комсо
мольський штаб, до скла
ду якого ввійшли члени
комітету комсомолу, спе
ціалісти.
Активізували
свою роботу члени штабу
«Комсомольського
про
жектора»,
лекторської
групи.

В. БІЛОУС,
секретар
комітету
комсомолу
радгоспу
«Маріампільськнй»
Гіетрівський район.

шами вже провела рейдиЩоб досягти намічено перезірки
технології за
го, ми приділяємо велику кладання сінажу та сило
уєагу кормовиробництву.
су, виготовлення вітамін
У структурі посівних площ
господарства
кормові ного трав’яного борошна.
культури
займають 21,5 До активу «прожекторис
процента. Розширяти на тів» можна віднести те.
далі ці площі немає по що в господарстві значно
треби, тож єдиний вихід ущільнилися строки вико
/ли вбачаємо в інтенсифі
нання таких операцій, як
кації кормового гектара.
косовиця, перевертання й
Нині кормодобувні за
скиртування сіна. Завдяки
гони і .пачки
закінчують
цьому значно
поліпши
збирання трав . першо'о
лась якісто корму.
укосу.
Врожайність
ви
Стежи/ио ми й за тим,
правдує наші сподівання:
кожен
гектар
люцерни, щоб збирання багаторіч
еспарцету і конюшини ви них трав починалось
у
дає 230—300 центнерів зе фазі бутонізації, а закін
леної маси. Радують і ви чувалось не пізніше по
сокі темпи, взяті з самого чатку цвітіння. Це сприяє
початку с:нозбирання.
швидкОАгу
відростанню
36 молодих механізато трав, виходу
найбільшої
рів косять і транспорту кількості поживних речо
ють сіно, сінаж і ранній вин.
силос. Більшість із них —
Комсомольська турбота
правофлангові соціалістич
про якість — це не тільки
ного змагання. Не буду
пасивний контроль.
Нам,
вдаватися до цифр, не ви
наприклад, удалося ство
раховуватиму
процентів,
скажу лише, що Іван Бо рити ланку скиртувальни
гаченко, Іван Юрченко та ків, котра працює переІван Мельник не тільки ні важно вночі. Це дає змсв чому не поступаються гу краще зберегти лис
старшим,
а й переважа точки люцерни, конюши
ють їх, працюючи творчо, ни. Аналізи свідчать, що
цілеспря.мосано, з комсосіно ми закладаємо пер
АЮЛЬСЬКИ/И вогником.
шокласне.
Правління нашого кол
На останніх гектарах за
госпу не випадково дор/готовляють
корми наші
чає молодим найвідпові
Вони вірні
дальніші ділянки
роботи механізатори.
на «зелених жнивах». У своєму слову — справити
ТОА\у, що комсомольці не ся з усіма кормозаготі
підведуть, керівники гос вельними
роботами до
подарства, ветерани кол початку масового збиран
госпного виробництва не ня' хлібів. Без сумніву,
раз переконувались рані справляться вони й з ін
ше — під час важпизих
шим завданням — припас
сільськогоспода р с ь к и х
ти на зиА\у півторарічний
кампаній.
запас кормів для худоби.
Як побудував свою ро
боту на час заготівлі кор
Я. ГАРБ АР,
мів комітет комсомолу?
секретар
комітету
Перш за все ми створили
комсомолу колгос
штаб, до якого ввійшли
молоді спеціалісти сільсь
пу «Шлях Леніна».
кого господарства, керів
Олександрівський
район.
ники
середньої
ланки,
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МЄГОіО лід-змщення май
стерності лекторів, ак
тивізації пропаганди мате
ріалів XXVI з'їзду КГіРС і
ХХУй з’їзду Компартії Укра
їни в молодіжних аудиторі
ях обком ЛКСМУ та прав
ління обласної організації
товариства «Знання» нещо
давно провели турнір мо
лодим лекторів.
У ньому
взяли участь інженерно-тех
нічні
працівники
підпри
ємств. парторти і комсорги
радгоспів, викладачі серед
ніх і вищих учбових закла-

З

рів Г. Когана нагородили
Грамотою обкому ЛКСМУ
та правління обласної орга
нізації товариства «Знан
ня», путівкою до міжнарод
ного молодіжного табору
«болгар».
Глибоко науково розробив
тему «XXVI з’їзд КПРС про
дальше зростання керівної
ролі партії з умовах розви
нутого соціалізму» лектор
О. Боднаров з Кіровограда,
У другому турі він серед
небагатьох зумів за п’ять
хвилин виділити найістотні

ЛЕКЦІЙН^ПРОПАГ>НДА

СЛОВО,
МОВЛЕНЕ
З ТРИБУНИ
До [підсумків обласного турніру
молодих лекторів
діє, наукові акскурсозоди, ше в прослуханій лекції,
працівники райкомів комсо обгрунтувати основні її по
молу ,і районних організацій ложення.
На хорошому рівні було
товариство «Знання».
АВДАННЯ перед учас підготозлено і прочитано
никами стояло нелегка: лекції "на міжнародні теми,
в першому турі за 15 хви з якими виступили А. Куліз
Бобринецького,
лин прочитати
лекцію на шоз
актуальну тему, а в друго О. Гончаренко з Вільшансьму — за 5 хзилин викласти кого районів, І. Титар із
основні положення цієї чи Світлозодська.
Використання наочних по
прослуханої на турнірі лек
сібників, проведення ціка
ції.
Більшість молодих лекто вих аналогій і протистав
рів успішно справилися із лень у прикладах, логічний,
багатий фактами виклад ма
завданням.
Високу
майстерність, теріалу лекції сприяли ус
уміння зацікавити
аудито пішній участі у змаганні мо
рію і тримати з нею тісний лодих лекторів Н. Мізерної,
контакт
продемонстрував з Олександрівського, С. Аоз
Петрівського,
молодий лектор з обласно хиносу
го центру Г. Коган. Тема В. Терещенку з Кіровського
Кіровограда) районів,
його виступу: «В. І. Ленін і (м.
наш край». З ньому вико яких жюрі теж відзначило
ристано достовірний мате як переможців турніру.
ріал краєзнавчих музеїв Кі- і ВСЕ Ж, підбиваючи під■
сумки змагання моло
ровотрадщини. Геннадій — дих лекторів,
не можна
єдиний серед учасників тур умовчати
про характерні
недоліки.
Так,
багато
лекто
ніру, кто набрав рекордну
рів уміло викладали тему,
цільність баліз. За перемо але справжньою
оратор
гу в турнірі молодих лекто ською майстерністю відзна-

З

чинися виступи небагатьох.
Не звергають уваги початнуючі на тану обов’язкову
вимогу, як план лекції, спи
сок рекомендованої літера
тури. Залишає бажати кра
щого мовна культура учас
ників турніру.
Справедливим буде докір
з цього приводу райкомам
комсомолу. Адже на обласне
змагання вони мали послати
кращих із кращих своїх
лекторів.
На жаль, о Олександрій
ському райкомі, відраджую
чи лекторів, котрі представ
ляли район, навіть не про
читали текстів їхніх лекцій,
у яких допускалися непра
вильні трактування і пере
кручення тієї чи іншої дум
на...
Не принесе
користі і
спрощений підхід до проб
леми культури поведінки
молодої людини, якого до
пустилася з лекції Н. Суха
нова з м. Гайзорона. Вчасне
рецензування теми в рай:омі комсомолу, очевидно,
іогіомогло б їй
уникнуїи
іього. Як і такого ж спро
даного підходу а лекції на
антирелігійну тему, з якою
виступила Г. Берегова з Долинського району.
Знехтували основними ви
могами до змісту, побудова
і мози публічних виступіз
лектори з Олександрії та з
Устинізського району.

Звіт заводчан
.ективів підприпмс.з
віко траднційнк.мк в м. Кіровограді.
Нещодавно в парку культури й відизчиїїку імені 50-річчя Жовтня а- таким зві
те м наступив колектив
ремонтпо-.мег.а
нічного заводу Укрремтресгу. Про трудо
ві здобутки ремонтників РОЗІСОЗІДЗ ІЧ
виставка заводської
продукції, стенди,
п.-.ькати. Перед трудящими
обласноїч
центру виступили директор В. М. Тіуиоа,
спеціалісти, провідні майстри заводу.
Вони розповіли. що за прикладом фрезерувз іьнш.ік підприємства дві дільниці і
17 .бригад зобов'язалися завершити ви
конання плану першого року одияадцч
тої П'ятирічки до річниці Великого Жов\
ня.Присутніх зацікавили
новинки, впро
ваджені недавно на заводі: вдосконалена
конструкція мийних машин, фарбуваньгс-сушильниі‘ комплекс, канави! підйом
ники. до серійного виробництва
яісих
приступив колектив.

Звіті: ТРУДОВИК КО.'іч.........
перед гр ІМНДСЬКІСТЮ СТЯЛИ

Напевне, й цих прикладів
досить для того, щоб засвід
чити, що питання більш
якісної підготовки лекторізпропагандистів не стало ще
вирішальним для багатьох
райкомів. Тож, думається,
варто було б для вдоскона
лення ораторського мистец
тва (коли
слозо лектора
хвилює слухачів, несе в ма
си ідею, вчення, вчить і кли
че) проводити такі змагання
не тільки о обласному мас
штабі, а й на місцях.
А зже наступного року з
м. Кіровограді відбудеться
конкурс не просто молодих
лекторів, а ораторів. Учасни
ки його повинні будуть не
читати підготовлену лекцію,
а експромтом виступати на
запропоновану тему. Успіх
матиме той лектор,
як ій
систематично виступає пе
ред аудиторією, підвищує
свою майстерність...

ї. МІЛЛЕ?,
член наукозо-методичної ради правління об
ласної організації това
риства «Знання».

M. Ф1Л1ПОВ.

Н а знімках: угорі —
на

виробів

виставці

монтно-механічного

ре-

заво

ду; звітують учасники Художньої

самодіяльності

підприємства.
і^Рото 3. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

м. Кіровоград.

СЕЛО І МОЛОДЬ

Погляд
неї проблему
Кілька цифр. наведе
них вище, навряд чи ко
го здивують: міграція із
села в місто
— явище
цілком закономірне. Але
давайте поміркуємо: чи
завжди шлях, вибраний
більшістю
випускників
сільських шкіл — неод
мінно з місто, — єдино
правильний?
Звичайно,
ні. Життя
нерідко ще
зводить нас
із людьми,
котрі ніби зійшли зі сто
рінок оповідань В. Шук
шина (одна нога в міс
ті, а друга ще міцно сто
їть у селі). Перед таки
ми ни пе-все
життя по
стає вибір: притиратися
(і незвичній міській об
становці чи відгукнутися
на поклик землі?..
Не відкріпи Америки,
сказавши, що найліпше
і для суспільства, і для
МОЛОДОЇ
ЛІОДИІІИ, коли
ІШЗііЗЧСШІЯ,
розуміння
свого місця в житті при
ходить іще в шкільні ро
ки. Звичайно, тут без до
помоги старших не обій
тися. Проте глибоко по
миляється той, хто вва
жає найпершим (а нерід
ко і єдиним) помічником
дітей у питаниях проф
орієнтації школу. Лише
тісна співружшсть сім’ї,
школи
і громадськості
може принести бажані
результат, Саме в та
кому напрямі працюють
І педагогічний
колектип
Вог д а н івськ ої середньої
інколи імені В. І. Леніна,
громадські організації і

ЗЕМЛЯ БАТЬКІВ
правління місцевого кол
госпу. Прагнення пов’я
зати
трудовий
вибір
школяра з
програмою
гармонійного
розвитку
особи, з потребами в
кадрах усіх сільськогос
подарських галузей чіт
ко простежується і в ді
ях деяких ІІІІШІХ колек
тивів Знам'яиського ра
йону.

Завітайте
ів

Богданівну

Гарне село, і люди
живуть у нім
чудові.
Привітні, гостинні, щедрі
душею. Підростають ді
ти і теж стають у хлібо
робський стрій.
Славиться Богданівні
династіями
механізато
рів, тваріп.шиків, рільни
ків. У господарстві є на
віть свій ритуал: батько
чи мати в урочистій об
становці передає сипові
або домні трактор, ком
байн чи групу
корів.
А починається все зі
школи. Часті її відвіду
вачі — керівники, спеціа
лісти колгоспу «Родина»,
члени сільради і коміте
ту комсомолу господар
ства. Пі. вони не гості, а
вдумливі наставники, по
мічники педколективу V
вихованні підростаючо
го
покоління. Саме ці
люди проводять заняття

За минуле десятиріччя в нашій країні абсолют
на чисельність сільського населення скоротилась
більш як на сім мільйонів чоловік, тобто понад 16
мільйонів селян віддали перевагу місту (врахову
ється природний приріст населення — 9 мільйонів
чоловік).
У результаті порівняно
з 1970 роком
частка
сільських жителів скоротилася на 7 процентів і
становите нині 37 процентів до всього населення
країни.
(ІЗ СОЦІОЛОГІЧНИХ досліджень).

Слово

до ровесників
«Тричі брали участь у
подібних зустрічах мої
брати — Олександр, Ми
нула та Юрій. Тепер усі
вони
—
трактористи,
працюють у нашому кол-

ТВОЯ ЗЕМЛЯ
Фа кул ьтат и ви ого к у рс у
«Основи вибору профе
сії» для учнів 7—Э кла
сів,
беруть
активну
участь у диспутах, проф
орієнтаційних вечорах.
По-наргіі’піому
до
важливої справи стаїшті.ся голова
правлійіьі
10. С. Заїка.
Він добре
розуміє, що від належно
поставлен ої професій іюї
орієнтації в
сільській
школі залежить майбут
нє
колгоспу.
Хвилює
Юрія Сергійовича й ге, н
яких умовах працювати
ме молоде поповнення.
Гему сьогодні
в госпо
дарстві
функціонують
едіїі з кращих у районі
тракторна бригада, Кучерівська молочнотовар
на ферма, де
створено
всі умови для високопро
дуктивної праці і куль
турного відпочинку.

Чи не тому випускни
ки школи з радіспо зв’я
зують своє життя і: сіль
ськогосподарським
ви
робництвом? Справжні
ми маііст рамн-хліборобамп стали
колишні ви
пусканий школи, а інші
механізатори
Микола
Шапошиик, Павло Поно
маренко, Сергій Лушна,
Микола Ровко,
Олек
сандр Підгірний, Володи
мир Скрипай, водії авто
машин Володимир
Ко
вальчук, Микола Федо
ров, електрик
Анатолій
Ковальчук.
Кличуть
випускників
колгоспні лани і ферми.
І цього року 15 старшо
класників із 33 вияви ич
бажання піти в сі.чьськоі осподарське
тво.

виробниц

пхпі «Маяк». Без таких
людей, як мої брати, як
славні односельці — ме
ханізатори Григорій Іва
нович Сіронлин,
Вален
тин Данилович Брижук.
Ніна Голив та інші, не
колосилися б ниаи, не
рясніли б сади, не повер
тали б своїх голівок соняхи...
Я теж стану тракто
ристкою. Ще а школі з
Допомогою вчителів Ана
толія Вікторовича Бобошка та Анатолія Харлампійсвмча Терещенка доско
нало вивчила
трактор.
Незабаром
вийду в по
ле»,

(З виступу Лариси
Протиацевої.
учениці
Т (>еп і вс. ької середи ;>-ої
ІШИІ.Щ).
<’У Селі
народилися І
працюють наші батьки. З
них. а також передовиків
них.
колгоспного
виробництва
____ чл оирииРИЦТЙЗ
Миколи Бургаза.
Бургаза,
Юрія
»Орія
Іщениа
Полоза і Григорія Іщеніїа
беремо ми приклад. По
руч цих людей вирішили
з майбитиил».-------------в
майбутньому працюза-

ти і 16 моїх однокласни
ків. Я з дівчатами піду
на ферму. Маю
намір
продовжувати
навчання
на заочному відділі сіль
ськогосподарського текнінуму».

(З виступу Валенти
ни Боросан, учениці
Диківської
середньої
школи).
• * =!• *
Отже, дівчата виріши- !
ли свою долю. Впевнені
у своєму завтрашньому
дні і Олександр Оравський з Володнмирівської’
середньої
школи № і,
Тетяна Собчеико з Дмитріпської середньої шко
ли, Віктор
Демошко з
Моторинської
деся г«річкн, котрі теж ПІДЦИСІли звернення до всіх ви
пускників району — за-,
лишитися
працювати и
сільському господарстві.
«Я радий! Вони здобу
ли міцні знання, полюби
ли науку і книжку, нав
чилися мислити і розумі
ти
навколишній свіг і
самих себе.
Кожен із
них знайшов себе — по
любив працю, пережив
радість, став майстром,
творцем.
Справжньою
людинок»». Ні слова на
лежать вила гному ледагої у В. О. Сухомлинському. Вони — підсумок
кого багаторічної праці з
дітьми. їх з гордіско
могли б повторити і вчи
телі зі Зпам’янського раI нону, вихованці яких хо
дитимуть бі.чя землі, пле
катимуть високі врожаї.
За їхній день сьогодніш
ній і заглратній можна
бути впевненим.
М. ДАНИЛЕНКО,
методист обласного
інституту вдоскона
лення вчителів.

------------- Т лжлня Я.&&1 року

„Молодий комувА^1

3 спаор
ТВ1Й ВІЛЬНИЙ ЧАС

Кінчилося знімання чер
гової зустрічі учасників
телевізійної о
«Снір-клубу». його ведучий Ролац
Біікбв у розмові зі мною
розповів про цю
одну з
популярних
м олОД І ЖНИX
передач:
— Ініціатори «Спір-клу
бу» — молоді працівники
телебачення. Мені запро
понували вести що пере
дачу, і я згодився. Голов
на мета «Снір-клубу» -обговорений цікавих для

ПОШТИ

відділу

сип, про героя —• твій іде
ал, світ, який навколо те
бе, про любов,
Про твій
вільний час.
Ви готові
до того,
що в ході розмови її учас
ники
внеловлюва і ймуть
думки, які розходяться
вашою,?
Чи
кінчається
іноді суперечка не так, як
ви розраховували?
— Я
тридцять років
працюю з дітьми, підлітка
ми, «варюся в їхньому соку», загалом,
знаю їхні

ЗНАЙДИ

J

Два роки підряд Сергій Лушников, якого ви бачите на знімку, надіваз
студентську штормівку і виїжджав на важливі новобудови .країни. А цими
днями за активну участь у студзагонівському русі, досягнення під час третьо
го, трудового семестру студентові п’ятого курсу Кіровоградського інституту
сільськогосподарського машинобудування, пекінському стипендіатові Сер
гію ЛУШНИКОВУ вручили високу урядову нагороду — медаль «За трудову
доблесть». Медаллю «За трудову відзнаку» нагороджено і випускника Кірово
градського технікуму механізації сільського господарства Віктора ПІЧКУРА.
На знімку: Сергій ЛУШНИКОЗ.
Фото 3. ГРИ5А.
•>

Операції, які виконува
ЧВЕРТЬ П’ЯТА, помітно. І ось настав день,
ТРУДОВА коли колгоспники, тепло ли учні, прості, але вима

де Канева
вирушать старшокласники
Мнтрзфамівської десяти
річки
Ноагородківського
району.

їхня подорож — це MUгорода місцевого колгосиу
імені Ілліча за сумлінну
працю.
Літніх кунікул
кали і іитернінням. Без
турботна пора? Для ко
гось, може, й так. Але для
широфаиівських дсв’ясикласннкіа
—
ні. Вони,
створивши 'шкільний табір
ішаці
й
відновнику
«Мрія», прекрасно иоєдналн корисне т потрібним
Спочатку намі гили план
дій і відразу взялися :»а
роботу. Наталкаі Толмач.
Алла Дудкіпа, Люба Куряльчик. Жспя МайстрюК
пішли на поміч своїм м:<терям-дояркам. А Василь
Гурій, Сашко Олійник, Ва
лерій
Івапець, Анатолій
Ковельський були фура
жирами на тваринницьких
фермах.
Яку б справу правління
колгоспу не доручало шко
лярам, ті завжди викону
вали її швидко, вміло,
доброякісно.
Табірні дні сплинули не-

подякувавши за допомогу,
вручили учням туристську
путівку до Канева — міс
та па Дніпрі.
Саме табір праці й від
починку «Мрія» допоміг
багатьом учням вибраги
свою життєву стежину,
Осі. ЧОМ}' десяті» хлопців і
дівчат, випускників 1981
року, разом з атестатами
про середню освіту одержали й трудові книжки
колгоспників. Документи
вручено Вячеславу і Воло
димиру Маламатам, Ана
толію Крепкому, Валерію
Ка.таишику.
Олександру
Рябусі та іншим.
С. КАРДАШ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».

л я
кошари
9

Багатьом, можливо, ви
дасться трохи незвичай
ною справа, яку доручили
виконувати старшокласни
кам Високобайрацької де
сятирічки, що з Кірово
градському районі. Вони,
члени шкільного табору
праці й відпочинку, місяць
працювали на одній із
вівцеферм колгоспу імені
Енгельса.

гали акуратності, старан
ності, уважності. Примі
ром, необхідно було сор
тувати, упакозувати аовну,
купати оаець у розчині
креоліну тощо.
Микола Стапанозич Гаїч, начальник стригально
го цеху господарства, із
задоволенням розповідає:
— Добре
допомогли
нам школярі, важко навіть
уявити, як сутужно нам
довелося б без них. Ра
дісно, що наші помічники
люблять і вміюіь трудити
ся. Все у них виходить до
ладу. Оля Брайченко, На
талка Чемоїда тюкували
сировину. Замість уста
новлених нормою тринад
цяти тюків дізчата встига
ли запакувати двадцчтьдзадцягь п'ят».
Багато хорошого розка
зав Микола Степанович і
про Інну Иарпуншвву, Ка
тю Зенюк, Сашка Поздня
кова, Володю Роїну, Ми
колу Майсгренка..
Робота а таборі праці й
відпочинку для школярів
Високих Байраків закінчи
лася. Та учні не поспіша
ють залишати господарст
во. Вони працюватимуть
тут і в найгарячішу для
колгоспників пору — жни
ва. Адже допомога стар
шим — для них звичне,
приємне й потрібна ДІЛО.
Т. БОРИСОВА.

дітей проблем життя. В
передачі беруть участь не
спеціально дібрані школя
рі, а запрошується якиіінсбудь клас. Приходячи в
студію, діти не знають,
про що піде мова. Розку
тість і довірчість
розмо
ви, що
виникають
па
цих зустрічах, мені зда
ються надзвичайно важли
вими. Розмова
вдається
саме тому, що в пій бага
то імпровізації
Ми не думаємо, що вичеріиіо відколімо на за
питання, що таке любов,
коли говоримо про любов,
—
продовжував Ролан
Антонович. — Ми не ду
маємо, що зможемо від
повісти, як бути з мі
щанством, коли говоримо
про міщанство; Але спро
ба розібратися в пробле
мах, порушених у наших
передачах, може бути за
разливою
і
виховною.
«С і! і р - к. і у б >
допомагає
молоді, котра перебуває
но
другий
бік екрана,
аналізувати себе, розбира
тися в житті.
Часто запрошуємо ціка
вих людей. У нас побува
ли доктор психології Ва
лерія Сергіївна
Мухіна,
письменник ІОліаи Семе
нов, ансамбль «Песпяры»,
популярні співаки Сергій і
Тетяна Пікітіїш.
— Ролане Антоновичу,
ви не боїтеся, що ваш ав
торитет відомого актора і
режисера може подавити
сам остів и ість с п і вр о. -.мов
ників?
— Я так не думаю. Зав
дання ведучого — допо
могти дітям розговорити
ся, спрямувати їх у русло
роздумів про моральність,
про культуру взаемовідпо-

точки зору. Здебільшого
в(.;н; мені здаються пра
вильними. Я дивлюся на
жиггтя так само, як і ді
ти, або, вірніше, діти див»
ляться на життя, як я,
I все-таки іноді я стикЛи
юся із зовсім іншим стапїі
.ненцям до проблеми. ІІ&»
приклад, була одного ра
зу розмова про хуліган
ство. Я абсолютно поділи#
д\ мку прокурора і судді,
які брали участь у иаруІЙ
розмові, і раптом — бурх
ливо, одностайно — діти
прогп поста вил и нашій по
зиції свою точку зору.
Школярі
вважали, що
можна
вдаватися до на
сильства, захищаючи сус
пільство від
хуліганів,
незалежно від форми по
рушення порядку, іншими
словами, присвоїти права
предел авиїіі.іг.
закону і
чинити самосуд.
II року pop Московської
проку, рату рп
Вален і іша
Борисівна Соломіна і суд
дя Московського міською
суду Ніна
Миколаївна
Косииіиа не тільки розпо
віли
дітям,
що закон
передбачає захист, який
не перевищує меж
необ
хідної оборони,
з й роз
крили глибоку
моральну
основ)' такої позиції
— А тепер, Ролане Ан
тоновичу, давайте повер
немося до теми сьогодніш
ньої
розмови. Якщо ке
секрет, як вона розвива
ти меться?
— У багатьох листах
підлітки питають: «Як ста

„О РІВНЯЄМОСЬ
Нй ВВС!

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

так говорили
студентиіноземці
иа
нзукозопрзктичній конференції.

уміло провіз порівняння
рішень XXVI з їзду КПРС
і X з’і.'ду СЄПН. «Якщо
Європа живе яке десяти
ліття в умовах
миру, то
це, насамперед,
заслуга
Радянського
Союзу», —
підкреслив у своєму вис
тупі співвітчизник А. Кюне
— Фолькер Шліхтінг.
Про 60-річний шлях .за
воювань і перемог Мон
гольської
народно-рево
люційної партії, про ро
боту її XVIII з'їзду розпо
вів монгольський студент
Пунц-згін
Болт-Баатор. З
почуттям
гордості гово
рив він про те, що з’їзд
перебував у центрі уваги
комуністичних і робітни
чих партій» на ньому бу
ли делегації
з 60 країн
світу. Це була
справжня
демонстрація єдності ко
муністів
у боротьбі за
мир, демократію і соціа
лізм, авангардом якої є
КПРС.
Студент Лаоської На
родно
- Демократичної
Республіки Гхонсук Гхаммавонг розповів про вис
туп Генерального секрета
ря Народьо-резолюційної

Тема її — «Міжнародне
значення рішень
XXVI
з’їзду КПРС». У конфе
ренції взяли
участь студенти-інозвмці, а також
молоді посланці
братніх
республік, котрі навчають
ся з нашому вузі. Для них
це буз своєрідний підсу
мок, звіт про вивчення в
інституті
суспільно-полі
тичних наук.
Готуючись до конферен
ції під керівництвом до
цента
Л. А. Щирської,
студенти-іноземці
роз
робляли конкретні геми,
вивчали
рішення
XXVI
з’їзду КПРС,
виступи на
ньому
представників ко
муністичних і робітничих
партій. Тому всі рефера
ти, доповіді студентів на
конференції були змістов
ними й цікавими.
Особливий
інтерес У
присутніх
викликали ви
ступи німецьких студентів.
Так, Аксель Кюне, розпо
відаючи про вплив миро
любної політики КПРС на
діяльність
ІНШИХ партія,

ти самостійним?» Думаю,
відповідь па це запитання
ік таке просте, як здаєть
ся.
У члене лежить лист иі.ч
однієї дівчинки. Вона роїновідає, як одного
разу
перед якимось
не юром
учителька
— шаповаи>
людина — накисала кож
ному. хто і що повинен
казати. Думаю, таке «ви
ховання» чревате тим, що
дітей відучують від само
стійності в найголовнішо.ну — в судженнях
на f
важливі
громадянські її
моральні геми. Ось чому
ми її порушили на нашій
черговій з)стрічі проблему
самостійності.
•
— Ролане Антоновичу,
па телебаченні у вас по- '
‘’явилася нова творча про- *1
фесія — ведучого «Спір?
клуб)». Як ви почуваєте
себе на цій «посаді»?
— іїа кіностудії друзі
часто
дорікають
мені: L
«Коли ж ти почнеш зиіма-1
ти картини?» Але я закон- »
ленин тим. що роблю тут. І
Ми випустили В ефір уже І
двадцять півторагодинних
стрічок. Коли б я встиг
поставити стільки в кіно1
Пост і й не
без 11 осе р?д 11 є
звертання до молоді стало
для мене частішою життя
До «Сліір-к.іубу» прихо
дить велика пошта. Читаю
її по три-чотіїрп дні під
ряд і дедалі більше взнаю
про юнацтво, його запити
і погляди. Мені здається,
що у своєму віці я всту
пив до чудового універси
тету науки життя і з за
доволенням уч\сь. У лис
тах
діти
висловлюють
своє ставлення до проб
лем. зачеплених у дискусі
ях, стаючи, таким чином,
заочними
учасниками
«Снір-клубу»,
говорять І
про те. яка важлива для
ин.ч думка ровесників. Ось
урпвіііі з двох листів. Оль
га Кучер із Севастопол і:
.«У формуванні мого стан- '
лекпя до
питань моралі,
побуту «Снір-клуб» віді- І
грає величезну роль». М:і-1
кола Бур’яііов із Ждано-І
на: « Мені здається, що І
відкриття
такого клубу,|
де молоді» може поспере
чатися.
поговорити від-,
верто, подія дуже
хоро
ша. Я наче почуваю себе
учасником суперечки, мені
хочеться щось висловити,
з кимось
не згодитись.
Ваш клуб,
я впевнений,
допомагає зГіайти себе#-. II
В. ПОЗНАНСЬКИМ,

8

партії
Лаосу
Кейсона
Фомвихана на XXVI з’їзді
КПРС, про боротьбу тру
дящих Лаосу за мир і со
ціалізм.
З
допомогою
СРСР і братніх країн ус
пішно йде
відбудова і
розвиток
національного
і осподарства.
Трудящі
прагнуть
до
дальшого
зміцнення дружніх зв’яз
ків з братніми
соціаліс
тичними країнами на ос
нові принципів
марксизму-ленінізму
і соціаліс
тичного інтернаціоналізму.
Про це вів мову й сту
дент Соціалістичної Рес
публіки В'єтнам Ха Ван
Тьєн.
Студенти-іноземці пока
зали глибоке
знання ос
нов марксистсько-ленінсь
кого вчення про співдруж
ність країн з різним сус
пільним ладом, зацікавле
ність діяльністю
КПРС,
прагнення
розвивати ін
тернаціональні
зв’язки
між молоддю всього ечіту. «І в цьому ми беремо
приклад з радянської мо
лоді, комсомолу», — ка
зали вони.
Л. ГЛАЗОВ,
завідуючий кафедрою
історії НПРС інституту
сільгоспмашин О б у-

дування.

м. Кіровоград.

;

року
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у сітці
воріт сумчап.
Усі намагання команд
до перерви змінити раху
нок були марними.
У середині
другого
тайму помилку допусти
ли кіровоградці — гол
кіпер Валерій Музичуи 1
захисники, що дало змо
гу місцевому футболіс
тові Мирні встановити
рівновагу.
Решта
часу до фі
нальної сирени арбітра
пройшла
в обопільні.х
атаках з деякою перева
гою господарів поля, але
забити переможний м’яч
суперникам не вдалося.
Тспс-р у команд но вісім
надцять очок.
Учора відбувся остан
ців, двадцять третій тур
першого кола. «Зірка» в
Чернігові мірялася сила
ми з «Десною».

ФУТБОЛ
про нелегкі морські про
фесії,
наводились кадри
із занять в учбових закла
дах,
де
здобувають ці
професії ровесники гля
дачів.
Колектив
кінотеатру
дбає про добір репертуа
ру
хронікально-докумен
тальних
і науково-попу

ЗДРАСТУЙ,

лярних фільмів
з ураху
ванням
вікових особли
востей аудиторії, її інте
ресів, злободенності вис
вітлюваних у стрічках пи
тань.

КІНО
Хлопчики,
ПІДЛІТКИ,
всі, хто мріє про море, бі
лі кораблі
та подорожі,
поспішали минулої неділі
до кінотеатру «Хроніка».

Там ішов тематичний по
каз хронікально-докумен
тальних фільмів, присвя

З початку року в кіно
театрі переглянули хроні
кально-документальні
й
науково-популярні фільми
понад-5А тисяч
глядачіз,

чений
Дню працівників
морського й
річкового
флоту. Показ
називався
«Здрастуй,
море!».
У
стрічках
розповідалося

що на 20 тисяч
більше,
ніж планувалося. Колектив
закладу успішно справизся з піврічним завданням
по всіх показниках і став

Вівторок
Я 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05
- М. Сатпіков-Щедрін. «Смерть Пазухіна». 10.50 — Пісні радччських авторів. По закінчен
ні — Новини. 1 1.30 — Нови
ни. 14.50 — До річниці під
писання Договору про друж
бу, співробітництво і взаєм
ну допомогу мін: СРСР і Со
ціалістичною
Республікою
Румунією.
Кінопрограма.
15.10 — О. Бородін.
Квар
тет № 2. 15.40 — Тележур
нал «Наставник». 16.10 —
Фі іьм
«Найкрасивіший
кінь». 17.30 — На
полях
країни. 17.45 — Умілі руки.
18.15
—
Життя
науки.
13.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Торпедо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). 21.00
— «Час». 21.35 — Дружба
народів — дружба літера
тур. Неетичний вечір, при
свячений VII з’їзду
пись
менників ' СРСР. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

А УТ

10.00 — «Актуальна 'каме
рі ». 10.35 — «Джерел.і».
11.20 — «І труд, і пісня».
12.05 — «Компас туриста».
12.40 —
Документальний
фільм. 16.00 —Повніш. 16.10
Кают-компанія «Глобус».
16.45 — «За висок! врожаї
гречки». і 7.15 — Камерний
концерт. 17.30 —
«Абігуріі.нт-81», 18.00 — Концепт.
18.30 — Для
дітей. «Друзі
Тьо.мп Откриткіна». 19.00 —
- Актуальна камора». 19.30 —
Дмитро Павличко. «Сонети».
20.20 — Документальний те
лефільм. 20.40 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній Фільм
• і’а.м лет». 1 серія! 22.50 —
«Рекордсмени
блакитних
доріжок.
Спортивна ппоі рама. ІІо закінченні — Но
вини.

«Тваринництво — гдарнпй
фронт». 17.05 — Телефільм.
17.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 17.45 — к. -ф.
«Хліб і пісня»: Обласний те•. е ьон курс агіта ці й і ю - х удожвіх
бригад.
(Кіровоград).
18.35 — «Актуальна каме
ра». 19.00
—
Чемпіонат
СРЦР з футболу: «Динамо»
(Київ) — «Пахтакор» (Таш
кент). 20.45 — «Па добраніч
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм Гам
лет». 2 серія. По закінченні
— Новини.

Н. МИКОЛАЄНКО.
м. Кіровоград.

ТРУДОВИЙ

СЕМЕСТР

ГАГА РІП (Смоленська
область).
(Кор
ТЛРС
10. Сидоров). Старі тре
тьому трудовому семестру
дано у місті Гагаріпі. і 1а
урочистій лінійці вишику
вались 1200
посланців з
усіх союзних республік і
міст-героїв. І ІІІІІІШІІІІІ се
зон для них
особливо
пам’ятний —- минуло де ФІЛІПЛОВ, ЛЬОТЧІІКІІ-КОСМОсять років шефства Ленін навтн СРСР О. А. Леонов,
ського комсомолу над рід Л. Д. Кпзим.

Народна творчість. 18.30 —
У кожному малюнку — соп
не. 18.15 — Сьогодні у світі.
19.00 —
Док.
телефільм
'Мій: мпн'.лнм і майбутнім».
19.55 — Телефільм «Лінія
життя». З серія.
21.00 —
«Час». 21.35 —
Концерт
> часників фестивалю радян
ської пісні в ж Зе ієна Гура
(ПНР). 22.35 — Сьогодні у
світі. 22.50 — Міжнародний
матч
з легкої
атлетики:
збірна СРСР — збірна США.

Четвер
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Лінія життя». 1 серія. 10.10
— Пісня залишається з лю
диною. 10 55 — Док. теле
фільми.
ІІо закінченні —
Новини.
14 30 — Новини.
14.50 — Твій труд — твоя
висота. Кінопрограма. 15.35
— Грає А. Корсаков. 15.50 —
М. Некрасов.
' Російські
жінки». 16.20 — Телефільм
«Літо в Забср’ї».
17.25 —
Поб'т — турбота
спільна.
17."-5 — До 60-річчя перемо
ги ж- радної
революції а
Монголії. «Екран
.чбнпчє
друзів». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Виступ Дер
жавного ансамблю нар<\но
іс танцю СРСР. 19.25 — Те
лежурнал «Співдружність».
19.55 — Телефільм
«Лінія
життя». 2 серія . 21.00 —
«Час».
21.35 —
Концерт
ІО. Гуляєва
і академічного
оркестру російських народ
них інструментів
ЦТ і ЕР.
По закінченні — Сьогодні у
світі.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Грає квар
те г російських народних ін
струментів
«Сказання».
9-35 — Клуб кіноподорожей.
10.35 — Родом з дитинства.
В. Лстаф’єв. < Кінь з роже
вою гривою». Но закінченні
- Новини. 14.30 — Новин І.
1.4.50 — Сільські будні. Кі
нопрограма. 15.50 —'Пісні н
танці народів СРСР. 16.20 —
Відгукніться, сурмачі! 16.50
—- Російська мова. 17.20 —
К< нцертнкй зал телестудії
«Орля». 18.05 — До 60-річчл
перемоги народної револю
ції в Монголії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Спі
ває Г. Карева*. 19.25 — Лю
дина і закон. 1Э.55 — Теле
фільм «Лінія життя*. 1 <-еіЧя. 21.00 — «Час». 21.35 -Іемпіонат СРСР з футболу:
ЦСКА — «Динамо» (Москва).
У перерві — 22.20 - Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «До побачення
школо!» 11.20 - Художній
Фільм «Гамлет». і серія
12.35 — «Безпечна праця —
запорука успіху». 13.05 —
Дмитро Павличко. «Сонети».
16.00 — Повніш. 16.10 —
« Дебют». 16.35 — «Рішення
XXVI з’їзду І-'ПРС — у дії,.

по Ї2 липня
1981 року
А ЦТ (IV програма)

. У попередньому турі
першого кола зустріча
лися сусіди
по таблиці
п’ятої української зони,
ідо розташувалися в дру
гій її половшії.
Спека позначилась на
темпі матчу,
все ж він
проходив напружено. Тон
грі задали гості. Вони
діяли агресивно, турбу
ючи захисників «Зірки»
атаками з різних флан
гів. 11а
вісімнадцятій
хвилині паші земляки ді
стали право на кутовий,
і півзахисник Юрій Касьопкіп
завершує його
ударом головою — м’яч

В. ШАБАЛГг?.
День
рибалки».
11-20 —
С.
Црокоф'єв.
«Ромео 1
Джульетта». Вистава. ,13.50
— ' «Слава
солдатська:..
14 45 — Концерт радянської
пісні. 15.15 — Виступ вихо
ванців Київської дитячої фі
лармонії. 16.00 — «Палітра»«
10 30 _ «Катруспн кінозал».
17.30 — «-Зустріч
із теат
ром». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30
— «Скарби
музеїв
України». 19.45
Телеогляд
«Знімається кі
но». 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— З концертів Всесоюзного
конкурсу молодих Ы1КОШ1Вців радянської пісні». В пе
рерві — Новини.

— Для вас. батьки. 11.10 —
28-й
тираж «Спортлото».
11.20 — Рух без небезпеки.
И ЗО — Веселая. IV Міжна
родний фестиваль тслепроірам народної
творчості:
«Свято першого
кумису»
(МИР). 12.10 —
Слухаючи
час. За матеріалами
VII
з'їзду
письменнії кін СРСР.
13.00 — Тслеклуб «Москвич
ка». 14.30 — Новини. 14 45—
До
національного
свята
Монголії—Дня перемоги на
родної
революції.
Фільм
«Боротьба». 16.10 — У свігі
тварин. 17.10 — Бесіда полі
тичного оглядача ІО. Летунова. 17.40 — Твори II. ЧайковСЬ’.СОГО ВИКОНУЄ М. II ІСТІІ.чОВ
(фортепіано). 18.05 — Док.
те іефільм «Три. два. один,
нуль...».
Про
створення
ядерної зброї в Ізраїлі, Па
кистані, НАР. 19.00 — Чем
піонат
СРСР
з футболу:
ЦСКА — «Спартак». 20.45 —
П'єси для арфи у виконанні
О. Ердс.іі. 21.00 — «Ча :».
21.35 ’— Мій,народний матч
з легкої атлетики: збірна.
СРСР — збірна США. 22.45
— Вечірні
мелодії. По за
кінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

А УТ

Субота

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — гімгшстнка. 9.05 — Виступ аш
самб.ію
«Юність» (м. Ка
зань). 9.30 —
Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Здоров'я».
11.45 — «Ранкова
пошта».
12.15 —
Наука і техніка.
12.30 — Сільська
година.
13.30 —
Музичний кіоск.
14.00 — П. Паїїчев.
«Казка
про чотирьох
бЛИ.НІЮКІЖ».
Фі іьм-вистава. 15.35 — Сло
во — зарубіжним гостям
\’П Тїзду радянських пись
менників. 15.55 — Клуб нінонодорожен. 16.55 —' Сьо
годні — День рибалки. 17.15
— За нашими листами. Мусичьа
програма. 13.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми.
19.10 —
Телефільм «Замкнене коло».
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний оіляд. 22.05 — Про
балет. По закінченні — Но
віти.

А ПТ (IV програма)
19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — ’Вечірня каз
ка». 20.15 — Легкоатлети
перед головними стартами
сезоне. 20.45
— «Народні
мелодії». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Золоті литаври».

П'ятниця
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — ТелефіЛі.м
«Лінія життя». 2 ссрія. 10.10
— Очевидне — неймовірне.
11.10 — Співає
вокальноі нструмситаяьнпй ансамбль
<Лнснн 67». По закінченні —
Повний. 14.30 —
Новини.
14.50 — До 60-річчя перемо
ги
народної революції в
Монголії, Док. фільм • Високо
небо Монголії». 15.45 •—
Т. Хрєцннков. Перша симфо
нія. 16.10 — Шахова школа.
16.40 — Еауманці. 17.20 —
Вперед, хлопчаки! 18.05 —•

Театр------------Гастролі
Оренбурзького
театру ділами імені М. Горь-^
кого.
«Повірю і піду» — 6 лип
ня. У пошуках радості- —,
7 липня. «Фальшива мене»'
та» — 8 липня. «Провінційні
анекдоти» — 9 липня. «Амо
ральна історія» — 10 липня.'
«•Ретро». — 11
липня «У
підвалах
готелю
«Ма.чіістін» — 12 липня. Початок
вистав — о 19 год. ЗО хіз.

Кіно
сКОМСОМОЛЕЦЬ».
6—12
п:пн:і. «Безоднл». 2 серії. О
9.40, 12.30, 15.20. 18.20. 20.50,
«МИР».
6—12
«Дюймівочкд» —
10.50, 12.20. 13.50. «Б
тоного лігва»
_
17.10. 18.40. 20.40.
«ХРОНІКА». 7—13 липня.
«Створення хліба»,
Хрішікально документальний
фільм. «Зайчатко заблудило
ся». Збірник мультфіаьмІїЦ
З 9.00 но 15.30. «Нічна прИт
года» — о—7 л;цп|.| «у ио«
їй смерті прошу звинувачу»
вати Клаву Н.»
8—9 ніііі-я. «Операція «Автобус» *-<*
10 12 липня. Початок сеаїн
Я0'1*"11-4
Фільмів — <3
16.00, 18.00 і 20.00.

Редактор В. СТУПАК.

Редакції газети «Моло-

цнй комунар» на постій
ну роботу

терміново по

трібен кур'єр.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сьогодні —
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‘

8.00 — «Час». 8.45 -•«
«АІ-ВГДейка». 9.15 — Про-,
і рама документальних фіш,«
мів. 9.55 — Фільм-концерт,
10.25 — «Для вас. бі тьхп».
10.55 — «Веселка*. 11.20 —
«Спір-клуб».
12.35 — Кон
церт.
12.55 — Всесоюзні
змагання із
синхронного
плавання. 13.40 —Особистий
чемпіонат світу із спідвею.'
14.10 — Концерт.
17.00 -а
Чемпіонат СРСР із стрибків
у воду. 17.45 — «Розповіді
про художників». 18.30 —
Концерт. 19.15 — •Іе.мліопі г
СРСР .ч футболу: «Торпедо»
— «Динамо* (Москва). В пе
рерві (20.00)
— «Вечірня
казка». 21.00 — «.Час». 21.35
—
Художній
телефільм
«Факір на годину».

А ут

орган Кировоградского

Па украинском языке.

«ФРУНЗЕНЕЦЬ»«ЗІРЙН1 .

10.00 — «Актуальна каме
19.00 — «Клуб кіноподо’ Вечірня ра». 10.35 — Естрадний кон
10.90 — «Актуальна каме рожей». 20.00 ~
церт.
11.05 — Кінопрограма
ра». 10.35 — «-Шахтарські казка». 20.15 — «Знайомі
21.00 — «Час». «Мальовнича Україна». 12 С0
горизонти». 11.25 — Худож мелодії».
теле — «Доброго вам здоров’я».
ній фільм <■ Гам лет.*. 2 серія. 21.35 — Художній
Концертний
зал
12.40 — «Незабутні». 14.05 фільм «Собака на сіні». 1 і 2 12.30 —
«Дружба». 13.20 — «Літера
серії.
— Для дітей. <Вперед, .орля
турна карта України». 14.05
та!» 14 25 — «Народні та
— A'v.’.ipihjiü фільм. 14.40—
ланти». 14.55 — <У нас у
Ф. ]’. Лорка. «Дім Бернарди
колективі». 15.25 — Концерт
Альби».
Вистава. 16.00 —
фортепіанної музики. 16.00
«Пароль «Дружба». 16.35 —
— Новини. 16.10 — «Піонер
’ Па міжнародній.
хвилі».
ське літо». 16.40 — Кон
17 05 — Телефільм. 17.20 —
церт. 16.55 — «Абітурієнт А ЦТ
*
Неспокійні
серия».
18.30
—
ці». 17.30 — «День за днем-.
8.00 — «Час». 8.40 — Гім «Актуальна камера». 19.00 —
(Кіровоград). 17.45 — К. т.
настика.
9
05
—
Дітям
про
Чемпіонат
СРСР
з
<|>утбо.лу;
«Хліб і пісня». Обласний те
(Київ) -- «Кай
леконкурс а -'і та і і і і і 11 о-х у до к- звірят. 9.35 —
Телефільм «Динамо»
(Алма-Ата). 20.45 —
ніх
бригад.
(Кіровоград). ’.Лінія життя». З серія. ,10.40 рат»
«На добраніч, діти!» 21.00—
А' УТ
«Час». 21.35
— Художнії”:
Телефільм «Смерть під віт.
1С.00 — Повііи т. 16.10 —
рилами». 2 серія. По закін
Конверт симфонічної музи
ченні — Лосини.
ки. 17.05 — «Олівсць-малювець». 17.40
— Фільм-ко:г_
А ЦТ (IV програма)
цент. 18.00 — «День за
18.00 — «Піспя-81 >. 19.00
днем». (Кіровоград). 18.1? —
— Телевізійний науково-по
Оголошення.
(Кіровоград).
пулярний
фільм. ' 20.00 —
18.20- — Телефільм. (Кірово
«Вечірня казка».
20.15 —
град). 18.30 — «Народні та
«Музичний кіоск». 21.00 —
ланти». 19.00 — «Актуальна
«Час».
21.35
—
Художній
те
камера». 19.30 — «Вісімнадлефільм ’-Путина». 1 і 2 сеі’лтиоічні». 20.30 — Телеогляд «На ланах республіки».
20.45 —«На добпаніч. діти!*
21.00 — <сіас». 21.35 — «Не
забутні». Петоо ІІанч. ІІо .за
кінченні — Новини.

«Молодой коммунар» —

ЛКСМ Украины.

18.30
—
Фільм-концерт.
НІ.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Фільм-концерт.
20.00
— К. т.
«Мальви з
ЇІавлпша». Теленарис
про
хор.ланку
колгоспу імені
Комінтерну Онуфріївсько: о
району. (Кіровоград). 20.35 —
Телефільм.
(Кіровоград).
20.45 — «Па добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм
«Смерть
під нітрилами» 1 серія. 1ЇО
закінченії — Повніш.

З 7 липня

А ЦТ

Середа

шім містом першого кос
монавта планети Земля.
— Гагарін справедливо
називають столицею с гу
дев гськн х
будіве. іьі 111 х
загонів, — говорить пер
ший секретар
міськкому
К1ІРС Г. А. Штиряєв.—За
десять років шефства воші
освоїли понад двадцять
мільйонів карбованців ка
пітальних'- вкладень. Воші
брали участь у будівницт
ві 130 об’єктів, таких, як
друга черга заводу «Дина
мик», готель
«Восток»,
школа імені Ленінського
комсомолу, педучилище.
У гості до
бійців СВЗ
прибули перший секретар
Смоленського обкому пар
тії 1. ІО. Клименко, секре
тар ЦК ВЛКСМ Д. М.

одним з переможці» со
ціалістичного змагання се
ред кінофікагорів області.
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