сна
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Як ми вже повідомляли, відбувся пленум обкому
ЛКС/Л України. Першим у порядку денному стояло
питання про стан внутріспілкової роботи в первинних комсомольських організаціях області та заходи
по її поліпшенню у світлі рішень XXVI з’їзду КПРС
і XVIII з’їзду ВЛКСМ.
Пропонуємо увазі читачів кілька виступів учасників
пленуму.

І
І
І
•
;
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І ДІЙТИ до кожного
Василь ЛІВТОРАК, сек
комсомольської
ретар
організації 2-го імені Петровського цукрокомбінаі., .
ту Олександрівського ра-'
йону:

ретарем.
Виявилось, що
він мало вникає
у внут
рішні проблеми
членів
ВЛКСМ, на низькому ріені проходять щоразу збори, члени комітету комсо
навідуються
молу рідко
Як поліпшити керівницт до КОМСОМОЛЬЦІВ, не бево цеховими та відділко- руть участі
у підготовці
вими
комсомольськими зборів.
організаціями? Ці питання
В. Смолиус запропонуне раз
обговорювалися вав провести
розширено
на засіданнях
комітету засідання комітету, на яке
комсомолу, на комсомоль запросили
завідуючого
ських зборах цукрокомбі- автотракторним
парком,
нату.
секретаря партбюро, чле
Виявити недоліки в ро нів місцевкому профспіл
серйозна,
боті цехового
комітету ки. Відбулася
розмова.
комсомолу, знайти причи щира, ділова
ни їх виникнення, допо Багато говорилось про не
могти
первинній вчасно, доліки, а також про пер
ліквідувати ці недоліки— спективи розвитку молоВсі дітаке завдання ставить пе дого колективу,
ред собою
наш комітет. йшли одностайної думки:
організзМи вже виробили метод, комсомольська
•за яким досягаємо мети, ці я парку може бути міцзустрічі-бесіди з ною,
здатною вершити
Це —
групкомсоргами,
комсо- добрі справи.
Із натхненням після цьонеспілковою
/аольцями,
запрацював комітет.
Під час таких го
молоддю.
розмоб найяскравіше вид На сьогодні молоді водіі
но, де, яке місце в робо і механізатори спроможні
ті первинної
організації вирішувати важливі (а ще
недавно, здавалось, непо
потребує допомоги.
Не буду голослівним — сильні) завдання.
Члени комітету комсонаведу
приклад. З роз
із комсомольцями молу намагаються
часті
мов
автотракторного
парк/ ше бувати на робочих міс
член комітету комсомолу цях спілчан, вивчати їхні
і запити, своє
комбінату Василь Смоли- інтереси
впливати на стан
ус
зрозумів:
секретар часно
комсо/кольської організа справ у первинних колек
ції цеху десь щось упус- тивах. Адже від цього за
тие. Продовжив
бесіди, лежить наш спільний ре
поговооив і з самим сек- зультат.

*

старша
Н. ДЕЙНЕГА,
піонервожата Недогарської восьмирічної
школи
Олександрівського райо
ну:

4

У 7—8 класі кожен під
літок мріє стати
комсо
мольцем. Наше завдання
— підтримати це прагнен
ня, допомогти глибше ус
відомити, яка
це висока
честь — бути
лавах
в
ВЛКСМ.
Майбутніх
спілчан ми
залучаємо
гуртка
до
«Наш Ленінський комсочлен
мол», яким керує
ВЛК.С/А В. Калашник. За
няття у гуртку проводять
його колеги, вчителі, а та
кож ветерани
партії і
комсомолу.
Заняття в гуртку прохо
дять не тільки
у формі
лекцій, бесід.
Ми нама
гаємось
урізноманітнити
характер
їх проведення:

ігрм’Гіадр.

I

г

Володимир
МІЩЕНКО,
дояр колгоспу імені XX
з’їзду КПРС
Бобринецького району:
Наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив імені
60-річчя ВЛКСМ працює в
рахунок
другого
року
одинадцятої
п'ятирічки.
Кращі його члени Галина
Олефіренко, Тетяна Шурунга, Галина Неклека і
Катерина Рибаченко праг
нуть подолати тритисяч
ний рубіж по надоях мо
лока на корову.
Є в нас і
невирішеяі
проблеми. Одна з них —
нестача молодих кадрів.
Чим пояснити той факт,

® Д™

ДЗВІНОК
КЛИЧЕ
в життя

організовуємо
зустрічі з
ветеранами,
проводимо
тематичні вечори,
пере
глядаємо кінофільми, об
говорюємо книги,
здійс
нюємо заочні • подорожі
по комсомольських будо
вах.
На початку навчального
року школярі,
які готу
ються до вступу
в ряди
ВЛКСМ, вибирають
собі
доручення. Комсомольсь
ка організація
постійно
контролює виконання до
ручень, поступово усклад
нюючи їх.
Звичайно, робота нашоб значно
го гуртка була
якби ми
ефективнішою,
мали змогу
обмінятись
досвідом роботи з керів
никами таких же гуртків у
інших школах. Думаю, що
доцільно проводити нав
чання керівників
гуртків
щоквартально або хоча б
раз у півроку.

що за два роки колектив
тваринників нашого господарства поповнили лише
три випускники місцевих
шкіл? Думаю, насамперед
тим,
що
трудівникам
ферм не створено належних побутових умов, низьким ще
залишається у
нас
рівень механізації
трудомістких процесів. •
Гадаю, що саме ці питання мають постійно бу
ти в центрі уваги сільських
комітетів комсомолу. Слід
також ширше пропагувати
досвід передових колекгивів. Доцільно було б та7
кі обласні зльоти моло
дих тваринників, як нинішній, проводити щороку.

1 вересня 1981 року •

Ласкаво просимо,

ДОСВІДУ ДОРОГУ
■

• Вівторок,
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В11 помітили першим по
жовклий листок на ас
фальті? Він, як і прохо
лодні
ранки,
мимоволі
змушує констатувати: на
стала осінь. Вона почи
нається з першого верес
ня—початку нового нав
чального
року.
свята
знань і пертого дзвінка.
Я вже
не школярка.
Два роки тому закінчила
шосту десятирічку м. Кі
ровограда. Працюю нині
в лінотипному цеху . об
ласної друкарні. А перше
вересня завжди буде для
мене одним із найрадісні
ших свят.
Дивлюся, як вулицями
нашого
міста крокують
чепурні
першокласники,
поважні учні старших кла;
сів... Так хочеться приєд
натися до їхнього гурту!
Зайти в школу, побачити
дорогу Валентину. Іванів
ну Гейко. нашого класно
го керівника,
чудового
старшого товариша і нас
тавника, вчителів .Надію
Іванівну Томас. Валенти
ну Миколаївну Михайло
ву... І пригадується мені
в цей момент моє останнє
свято першого дзвінка^
Того дня все було яки
мось
незвичайним.
Ми
несподівано відчули,
що
дуже підросли, а школа
ніби аж понижчала, потіснішала. Теми розмок
стали серйознішими.
Всі
говорили, як швидко за
кінчимо десятий клас, що
час задуматися над своїм
майбутнім.
А потім була урочиста
лінійка, де нам сказали
так багато добрих теплих
слів. Мале тендітне дівча
з байтом па всю голову
взяло в руки дзвоник. То
ді і пролунав для нас цей
трохи сумний, перший із
останніх шкільних дзвін
ків. Захотілося плакати й
усміхатись, захотілося но
ні видше стати дорослим
і водночас ніколи не роз
лучатися з дитинством.
Сьогодні я вже не пос
пішаю, як колись, до шко
ли. Лише спостерігаю, як
це робить моя молодша
сестра — семикласниця
Олена. Хочу, щоб для неї
і для всіх школярів пер
ше вересня і весь навчаль
ний а рік були рясними па
п'ятірки, багатими иа влас
ні відкриття, иа нових
друзів і знайомих. Стали
радісними, щасливими і
пам’ятними.
Усього нам найкращого!
З повагою і щирою
доброю заздрістю ви
пускниця
1980 року
Ольг®
ТУЛАКШИНА.

Сьогодні юні жителі села Дмитрівни що в Зигм’гнському районі
кальний рік у новій чудовій шкот, побудованій за кошти місцевих

молгс-пі»

Фото В. РЕШЕТНИКОВА,

,

I знову сьогодні ти ен
деш на' своє улюблено
місце в аудиторії, відкриєш новенькимі загаль
ний зошит і старанно ви
ведеш: «П'ятий курс. Пер
ше вересня».
Уже (Гятнй. А ніби вчо
ра тобі вручали студент
ський квиток, і ніби ЗОВ
СІМ недавно ти так. хви
лювався, складаючи свою
першу студентську сесію.
Яким ти став за чотири
роки навчання? Чого нав
чився, досиг, чим нам ятнс для тебе таке цікаве і
неспокійне “ студентськее
життя? 1 Іро це розповідає
ст удент н итого курсу фа
культету сільської оснодарського ' машинобудування
КІСМу, командир Кірово
градського зонального будза і он у, м олоднй ком у піст

У КРАШУ

з

Новий

навчальний

рік

сьогодні зустрічав понад
14Н тисяча учнів перших—

десятих класів, які навча
тимуться у 413 загально

освітній

школах

1 sepecajr ЇЙ83 року

,, Молод лгй комуяа?еі

З сто». -

області.

їх поведуть у класи і

нуть

свій перший у

дозому житті урок
молодих учителів.

Аудиторії вузів і техні
кумів заповнять понад 27

тисяч
студентів та учнів
середніх спеціальних нав
чальних закладів.
Сім тисяч хлопців і дів
чат поповнять
численну
сім’ю учнів професійнотехнічних училищ області.

Щороку напередодні першого вересня
у ленінській кімнаті
Кіровоградського
заводу тракторних гідроагрегатів збира•оться трудівники
підприємства і їхні
Діти — майбутні першокласники, Перед
ними виступають ветерани війни і праці,
передовики виробництва.
З повагою дивляться малюки на робочі
місця батьків. Для того, щоб працювати
на таких складних верстатах, погрібні
добрі знання. Новенькі портфелі, зоши
ти, олівці, подаровані дорослими хлопчи
нам І дівчаткам, стануть для них мовби
наказом — вчитися тільки на «4» і «5-».

На знімках: кращий токар меха
носкладальної о цеху № 2 В. Спінул вру
чає новенький портфель Серьожі ЛИМА
РЕНКУ; ось вони, майбутні школярі.
Г. РЄЗНИКОЗ.
Фэтэ автора.

І

Михайло МОРАВСЬКИЙ:
— Школярем,
бувало,
у кінці літа мимохідь зазираа у календар: чи да
леко ще до першого ве
ресня?
Бо які не чудові
літні розваги,
а хотілося
вже зустрітися з друзями,

вчителями, зайти до свого
класу. Коли ж цей урочис
тий день наставав, думки
першого
під
мелодію
у
дзвінка линули тільки

курсу,
потім факультету
тепер-от командиром
нального СБЗ, я особливе
відчув, як це відпозідаль.
но— вести за собою ми*
лодь. І як прекрасно, ко.
ли бачиш, щэ
зусиллд

майбутнє:
ось іще один
навчальний рік почався,

КУРС П‘ЯТИК
ПЛАНИ, ПРОБЛЕМИ,
мине він, і ми подорослі
шаємо; а там ще один —
і станемо
самостійними,

а там... І зід цього стрім
кого перельоту мрій
у
прийдешнє на душі завж
ди ставало хороше.
Кожне трудове літо ста
найкращою
ло для нас
практикою;
виробничою
працювати,
ми
вчилися
перемагати
дружити
і
труднощі. В інституті, бу
дучи спочатку комсоргом

Кому не відомий студентський гумор.- Доброзич
ливий і щирий, наповнений молодістю, бадьорістю,

8

ефективно
Із колективною пропози
цією вистунила студенти
...падцятої групи. Вони за
пропонували записувати в
екзаменаційних білетах не
питання, а відповіді
па
ник. Студентам же пропо
сформулюваги
нується
ВІДПОВІДІ,
запитання ДО
авторів, таке
І і а думку
новаторство значно скоро
тить Час на прийом екза
менів і поліпшить
якість
оцінок.’
* * at:
За систематичні пропус
ки лекцій відчислити сту
дента Хрящнкова з інсти
туту. Але, враховуючи йо
го
складне матеріальне
становище,
іберегтн за
ним стипендію.
(З пака-

* * *
У зв'язку із
здачею
звіту у вересні прошу пе
ренести мені строк роботи
по збиранню картоплі на
грудень. (Із заяви).

комсомолу. А за ударну
працю лід час третіх тру
дових семесгріз удостоє
ний медалі
«За трудозу
доблесть».

УСМІХНИСЬ!

завзяттям.
«Чим більше сміху, тим більше мудрості», — ка
зав видатний французький пись/ленник Ромен Рол
лан. Дотепне студентське плем’я містить
у собі не
тільки величезний заряд веселої' мудрості, а й кра
щі риси людського характеру.
Сьогодні пропонуємо вашій увазі, шановні читачі,
кілька кумедних студентських історій. Отже, чигайте
і усміхайтеся на здоров я!

НО

таої не пропали даремно,
що хлопці й дівчата свої*
ми справами випраздаля
високе звання комсомоль
ця. Як, скажімо, не пишетися моїм однокурсником
Сергієм Лушниковим: він
ленінський
стипендіат,
член Кірозського райкому

ля мого сина, коли він то
нув у річці? —запитує
поважний добродій студен
та.
— Так, але не варто яро
це
говорити, на моєму
місці так .вшите би ко
жен.
— Як це ца варто? А
де його шапочка?

* * *
I курс: Ой, відчислять!
II курс: А що, коли від
числи і ь?
ПІ курс: Ну, тепер, зда
ється, не відчислять!
IV курс. Все! Уже точно
не відчислять*
—У цій квартирі рані
V курс:
Хай тільки ше жив хімік,. Він постій
спробують, (Із таємних ду но експериментував, і як
мок студентів).
раз у цін кімнаті.
—- А-д... Мабуть, пляма
на стелі — це резу їьтаї
його експериментів?
—- Ці, це сам хімік.

Квартира
хіміка

Якість
знань
підвищилась

Перешкоди

В
університеті
місі а
Тем поморська
створено
експериментальні
групи,
— Я вивчав англійську
де заліки іі екзамени сту мову но радіо...
денти приймають один у
— Це помітно. У вашій
одного по черзі.. Експери вимозі відчуваються - ат
мент повністю виправдав мосферні перешкоди.
себе: в залїконках у сту
дентів
появилися ’
їмдмпіій і добрі оцінки.
Сни телеграфує матері:
«Іспитів не оклав, підготуй
батька».
1 -одержує
відповідь:
«Батько
пі-(готов, іеіньї,
— Це ви вчора арягува- підготуйся сам!»

У ВИМОВІ

,™ь"'"На іспитах
Чи варто
говорити...

ПТУ: ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ

h навчального—в клас трудовий
Нмиі першого вересня
за парти 25 профтехучи
лищ області сяде понад
сім з половиною тисяч
першокурсників.
За три
роки
маачання їм нале
жить добре озолодіти всі
ма
секретами
обраної
професії, щоб потім пов
ноправно злитись у бага
томільйонну сім’ю праців
ників сільського господар
ства і промисловості, бу
дівництва і
транспорту.
Яким-то буде
кожен із
ник після закінчення учи
лища,
чи зуміє
знайти
Своє місце з житті!
На
чальник обласного управ
ління профтехосяіти Дмит
ро Іоаяозмч ДУЗЬ ділить
ся своїми роздумами.

— Щороку до иаінїіх
профтехучилищ приходні [,
молоде поповнення. І що
разу В перший ДСІІІ, осені,
хвлііююгі.сч не тільки па
ни новачки, хвилюємось і
ми. Приходять
до нас н
основному
14—15-річні
хлопці і дівчата. .V кож
ного — свої
здібності,
уподобання, звички. От і
спробуй, підбери
до них

ключик! А це ж
кері од
ЛЮДСЬКОЇ
формування
особистості, становлення
характеру. Минає два-три
роки, і вчорашні наївні
дівчатка,
задерикуваті
хлопці стають майстрамнн рофесіон а л а м н. л юд ь.м 11
активної життєвої позиції.
— Дмитре Івановичу, як
ниві в нашій області здійс
нюється зв’язок навчання
з виробництвом?
- - Скласти своїми рука
ми першу машину, збуду
вати перший будинок, зо
рати
перше поле — не
справді свято. Зробит и, на
лагодити і вперше усвідоМІП4І, що вже не люди для
тебе, а ти — для людей.
Робота учнів ІІТУ на ви
робництві — це крок до
самостійності,
до само
утвердження. Тому щоро
ку сотсі старшокурсників
професійно-технічних учи
лищ працюють у будівель
них і мехаїїізопаинк заго
на*. Цього .'ііга, наприк
лад, будзагони Кіровоград
ських ТУ № І і МШУ
№ В споруджували гурто
житок для своїх іозар.і-

ті« із
Капіталі вськогз
МИТУ № 10, а майбутні
мулярн, штукатури, облилювальипкп із Кіровоград
ського МИТУ № 2 зводи
ли гуртожиток Повгородківського СИТУ № 6. Та
ка форма роботи подвійно
корисна: сприяє трудово
му вихованню учнів і до
помагає вирішувати жит
лову проблему. Під час
весняних польових робіт і
жнив загоїш механізаторів
(іобриііецького. І Іовсородкінського І ОіПІКІЇКСЬКОГО
профтехучилищ працюва
ли у місцевих колгоспах і
радгоспах.
— Чи є труднощі з
укомплектуванням училищ
необхідними кадрами?
-— Є. 1 немалі. Жнггл
підказує, що ПТУ — ду
же важливий стан, протя
ти якого юнак чи дівчина
зможу іь остаточно перекоса і пси у своєму покликанні, і,
таким чином,
\никнути помилки у внборі професії на все життя.
Тому небхідно, щоб у цей
час ‘поряд з підлітками
працювали досвідчені не-

даіоги і виробничники. У
нас же постійно не виста
чає майстрів виробничого
кавчання. Майстри повин
ні приходити до училища
за направленнями базових
підприємств, зацікавленії:-^
У
висококваліфікованій
підготовці кадрів для свого виробництва; за путів
ками райкомів комсомолу;
за направленнями вищих і
середніх навчальних зак
ладів. Інстанцій немало, з
майстрів бракує. Сподіва
юся,
що
в недалекому
майбутньому це питання
буде вирішено.

Що б Ви хотіли поба
жати всім,
хто прийшов
сьогодні у шкільні класи
чи. студентські аудиторії?
■ Відмінного навчання,
комсомольського, молоде
чого ватажка. І ще: оволо
діваючи
знаннями, хай
нам ятають: їм вершити
плани одинадцятої і на
ступних п’ятирічок.
Розмову вела
С. ОЛЬГМНА.

1

вік УЧИСЬ

авнмажі

і ПОРАДА
ЛІКАРЯ
Видатний
фізик Макс
Борн, будучи вже літньою
людиною, зварнувся до
лікаря. Вчений скаржився
на кепське
самопочуття,
поганий сон, відсутність
апетиту.
— Вам треба добре від
почити хоча б два-три мі
сяці. їдьте кудись на лоно
природи, дихайте свіжим
повітрям, пийте молоко!
А потім, коли Борн уже
прощався з ним, лікар до
дав:

І

— І одну
сигару на
день, на більше!
Через кілька
місяців
Макс Борн знову відвідав
лікаря.
— о, — зрадів той, —
ви маєте чудовий ЗИГЛЯДІ
Мабуть,
дотримувались
усіх моїх порад?
— Так, так, жив на лоні
природи, пив молоко. Все
це справді було прекрас
но, але ж сигара... Нелег
ко людині мого віку рап
том почати курити!

МАЛИНА
НА МАРСІ
Свою останню лекцію з
Калузькому
аероклубі
К. Е. Ціолкоас^кий прочи
тав за два місяці до смер
ті.
— Утік від лікаріз! —
/ловив він,
заходами ДО
аудиторії.
Потім дістав
з кишв-т
рукопис, передав одном/
з курсантів і сказаз:
— Читатиме він, а я по
сиджу і, коли буде що ь
незрозуміло, поясню. Адлегшо,
же мені з вами
ніж у постелі.
хтось 11
Після лекції
вигукмайбутніх пілотів
нув:
— Як багато ви знзє^Аж завидки беруть...
Вчений сумно відлові®
— Я маю заздрити ®з‘-Ь
а не з и мені Адже те, Щ°
ви за кілька годин почу,,и
в школах та вузах, у ме'
не забрало багато
Рок '
важких роздумів. Копи °
ми з Мічуріним вчилис-і У
ваших умовах, ви б тепер
кожного вихідного дня •ГІІ'
тали на Марс та їли мали
ну ззвбільшки з кавун.

1 мересжж
Я пишаюся й тим,
що
добрим словом згадува
тимуть наших будзагонів-

ців і на Кіровоградщині,
і далеко від неї. Ниніш
нього літа СБЗ «Юність»,
пОяімпієць», «Октан», «Го

СТУДЕНТ-81

ризонт» та інші
залиши
лися «вдома» — засмаг
лим хлопцям у штормів
ках довірено поля і бу
дови. Будзагонівці збира
ли врожай, лагодили і
прокладали шляхи,
ре
монтували корпуси і пок
рівлю Гайзоронського теп
ловозоремонтного
заво
ду, споруджували
комп
лекс по відгодівлі
вели
кої рогатої худоби в Нов
городці.

,,Молодий коагувглр** —

pOKjr
Сьогоднішній
перший
дзвінок сповіщає нам
і
про початок
останнього
навчального року в інсти
туті. І як не зітхайте лі
том, а до сесії всього кі
лька місяців.
Після остаточного під
биття підсумків кращому
СБЗ буде присвоєно сту
дентський Знак якості. Йо
го удостоються загони, ро
боту яких оцінять на «від
мінно» і замовники, і зо
нальний штаб.
Буде у нас ще все: лек
ції, семінари, зустрічі з
підшефними
школярами,
вечори
відпочинку,
Як
завжди, регулярно зву
чатиме наш «Старий гра
мофон» —
інститутська
дискотека.
Називається
все це прозаїчно — сту
дентські будні.
Але є в
цих буднях така невлови
ма чарівливість, якої не
передати ніякими словами
чи фарбами, яку відчуваєш
тільки серцем і тому ні
коли на забудеш.

Член комітету комсо
молу
Кіровоградської о
заводу радіозиробів Во
лодимир Дихтан — ба
жаний гість у молодіж
них колективах всіх це
хів підприємства. Його
лекції на антирелігійну
тематику незмінно ви
кликають інтерес у ро
бітників. Уміле викори
стання наочної агітації,
технічних засобів сприя
ють успішним виступам
молодого лектора.
Серед
комсомольсь
ких
лекторів
заводу
8. Дихтан визнаний кра
щим. Не менше двох ра
зів на місяць він висту
пає перед молодіжною
аудиторією. Розроблені
ним антирелігійні теми
вже
складають
цілий
цикл лекцій.
Недавно комітет ком
сомолу прийняв рішен
ня узагальнити і пошири
ти досвід молодого лек
тора. В Дихтану оголо
шено подяку за сумлін
не виконання
комсо
мольського доручення.
Н. МИКОЛАЄНКО.
м. Кіровоград.

ЦІНА

ПУСТОЩІВ

На порозі — новий навчальний рік. Починаються
трудові будні з щоденними ленціями, семінарами, нолоквіумамй. Та Ще свіжі в пам’яті спомини про літо.
Є що згадати третьокурсницям Кіровоградського дер
жавного пгдагогічного інституту імені О. С. Пушкін»
комсомолкам Світлані Копиловій і Валентині
Івано
вій. Адже на їхньому філологічному факультеті діяли
три студентські загони, які подали значну допомогу
підприємствам і колгоспам області.
Тепер знову — з новими силами в студентські ау
диторії.
.
На знімну: майбутні педагоги (зліва напразо)
секретар комсомольського бюро Світлана КОПИЛОНА
та голова навчально-виховної комісії Валентина ІВА
НОВА.
Фото- Н). ДНІПРОВСЬКОГО.

ПЕРШИЙ РАЗ У ПЕРШИЙ КЛАС

СЕРПИКОВІ МРІЇ
;
—- Як® моя школа? —
І серйозно перепита»
Сергійко Василенко, і, трохи
подумавши, сказав:
— Красива,
велика. В
ній багато поверхів, довгі,
широкі коридори,
силасилешіа класів і ще більі ше учнів — таких же як
я, хлонт'ікі« і дівчаток...
Сертійко вміє вже чіпа
ти но складах,
рахувати
до двохсот.
І писати вій
теж може, але
поки то
не дуже добре. Найбіль
ше йому подобається ма
лювати. Автобус, наприк
лад, що їде по вулиці, .н1 так, який летить високо »
; небі, малюків,
котрі гра; ІОТЬСЯ у Дворі...
— Мабуть, хочеться по
шлидніє ви рос ГИ, Ні об бу1 1’11 дорослим?
— Аякже. Адже тоді я
стану
машиністом елек
тровоза. Водитиму поїзд і
далеко-далеко. Про не ме
ні дідусь Тим і ні розпові
дав. І навіть брав мене в
кабіну електровоза. Ну, а
якщо передумаю, то буду
офіцером.
— Серьожо, кого б ги
хотів побачити
першого

вересня на твоїй
першій
шкільній лінійці?
— Усіх хлопців з нашо
го двору, з якими товари
шую: А-льошу Курон’ятпика, Володю Муциновз,
Вітю Степанюка. А ще хо
тів би бачити Раїеу Лео
нідівну Науменко і Любов
Іванівну
Медведеву —
моїх любимих виховате
льок із дитсадка «Золоте
зернятко». 1. звичайно ж,
маму...
Цілу ніч перед першим
вересням першокласніїкпрі
десятирічки № 24 м. Кіро
вограда Серпикові
Васііленку
снилося
все,
про ЩО вік думав і мріяв:
і голубі
електровози, і
сріблясті надзвукові літа
ки, і дитячий садок, і шко
ла. Краспва-красива, вся
у квітах і зелені. Світла,
привітна.
загищна. Ось
уігптслька Наталія Дмит
рівна заводить його і Щ’
багатьох «першачків» у
клас. І починається урок.
Найперший, найцікавіший,
найрадісніший у житті...
Перший урок
першого
вересня.
І. СТОРОЖУЙ.

Нерідко можна сносгй*
рігатк як дорослі дозволя
ють дітям запалювати при
муси, керогази, газові пли
ти тощо. Працівники тор
гівлі продають підліткам
сірники. Ніхто з них не
замислює і ься над можли
вими наслідками...
Це сталося б серпня.
П’ятикласник 1Іовоукраїнської середньої школи № 8
Валерій Зглавач у пошу
ках розваг вирішив поба
витися сірниками і почав
запалювати їх
поблизу
скирти соломи
колгоспу
імені Леніна. Від недопал
ка загорілася солома. Зля
кавшись, хлопчик кинувся
тікати. Тим часом вогонь
охопив усю
скирту. По
жежникам
не
вдалося
врятувати цінний корм.
Згоріло близько 100 тоші
соломи. Збитки .колгоспові
відшкоду зали батьки.
7 серпня па полі колгос
пу «Ленінським шляхом»
■Олександрійського району
виникла
пожежа, в ре
зультаті якої
згоріло 32
тонни подрібненої пшенич
ної соломи.
Причина по
жежі — теж дитячі пусто
щі з вогнем.
Тож дорогою ціною ДО
ВОДИТЬСЯ платити за такі
помилки дорослих.
Г. ІВАНОВ,
інженер
відділу по
жежної
охорони
УВС облвиконкому.

____________ _ З стор.------ ——

Дозвілля сільської молоді. Наболіла, злободенна
темз. До редакції часто надходить листи, у яких іде
ться про роботу сільського клубу, Пишуть учні, мо
лод, механізатори і тваринники, батьки й учителі.
Поздияц, и иопек,и.„о... Ус- шукають еідпоеідь н.
одж . „ж питання: яким бути дотяіплк, 0 сільському
нлуо Що краще
танці, кіно, концерт, дискотечна
програма чи просто посиденьки! А може, вечір де
поєднувалися б усі ці форми!

«Цікавий вечір підночпн.
КУ НІДбуВСЯ у И СТРІВСЯ. ((Ому
Будинку
культури
Агітбригада «Обрій» підгої,
тувала спеціальну лизяижильну програму...
Світлана Маслова».

«Концерт, З ЯКИМ висту
пи їй на сцені сільського
клубу наші шефи — учасники художньої самодія-і;..
пості
Новиукріннс'.кото
міського Палацу культури
сподобався всім...
Тетяна Черезатенко.
с. Помічна».

конкретних проблем доз
вілля молоді того
чи ін
шого села. Зате, як щитом,
прикриваються
фразою:
«Не вистачає кваліфікова
них кадрів, умілих кульгмасоаиків».
Про це, до речі, і озо
ри гь я листі до редакції
молоді
трудівники села
Мар яніаки Устинівського
району,
колгоспу імені
Свердлова Бобринецько-

чинку у сільському цлубі
цікавими
і змістовними,
Однак справедливим бу
де і запитання: «А що ви
зробили для цього?» Бо з
редакційної
пошти
ви
пливає, що наші
автори
найчастіше займають па
сивну споглядальну пози
цію. Більше того, жиіелі
села Іскріоки Пегрізського району звертаються до
редакції просто-таки
з
вимогою: «Дайте нам хо
рошу апаратуру, естрадні
костюми».
Таке спожи
вацьке ставлення викликає
тривогу.
Адже необхідною умо
вою змістовного дозвілля
є насамперед
прагнення
всіх і кожного проводити
його з користю. Дозвілля

СЬОГОДНІ
В КЛУБІ

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

огляд пошти

!■! А ЖАЛЬ, таких листів у
1 " нашій пошті небагато.
Натомість у літні місяц:
побільшало листів, у яких
автори висловлюють нев
доволення
станом куль
турно-масової роботи на
селі. Серед цих ПОВІДО/Ллень уже рідко знайдеш
нарікання такого
змісту:
«У нашому селі
поганий

(старий,
невідремонтозаний, тісний) клуб, у ньо
му навіть
захід якийсь
провести не можна». Це
тому, що за останні роки
в області значно зміцни
лася
матеріально-техніч
на база закладів культури.
Майже в
кожному селі
стоїть новий, сучасний —
вже не клуб — Будинок
культури, є музичні інстру
менти, необхідний інвен
тар. І зміст
скарг стаз
таким:

«Славились колись цпбулівські співаки (і танцю
ристи. А тенор — сумчо и
селі.
І новий Будинок
культури
збудували.
і
костюми придбали, н му
зичні інструменти е. а ці
каво
й весело провести
вечір — ніде.
Будинок
культури щовечора
на
замку.
Молодь села Цибулевого.
Знам’яисыцій район:-.
Отже, просторі
зали,
сучасний інтер’єр, облад
нання для організації доз
вілля мають пеане значен
ня, але, як бачимо, не ви
рішальне.
Справедливо
вважає
більшість авторів, що го
ловна причина — це пога
на, безініціативна робота

колгоспних
і радгоспних
комітетів комсомолу. Ак
тивісти ще рідко самі бу
вають в клубі, не знають

то району.
Безперечно,
проблема
кваліфікованих
кадрів у
сільських закладах куль
тури стоїть нині
гостро.
Бо ж практика
залучення
до культмасової
роботи
молодих людей, котрі не
мають
організаторських
здібностей
і відповідної
підготовки, не виправдала
себе.
У відповідності з поста
новою
секретаріату ЦК
ЛКСМ України,
колегії
Міністерства
культури
УРСР, Міністерства сільсь

молодик і робити
ДИМ.

Неля Гончарова (Жура)
працює
методистом
в
Олександрійській міжспіл
ковій
бібліотеці.
Пое
зією захоплюється з ди
тинства. Сама пише вірні.
Друкувалася в Олександ
рійській міськрайонній га
зеті «Ленінський прапор».
Кращим
віршам Непі
Жури притаманні глибо
кий ліризм і мелодійність.
І хоча молода поетеса не
рідко у своїй
творчості
сходить на уторовані стеж
ки, іі окремі вірші свід
чать про свіже і своєрідне
сприйняття навколишнього
Світу.
Хочеться побажати мо
лодій поетесі цілеспрямо
ваності : наполегливості а
роботі над словом, І бу
дуть вірші.
Неповторно

багато наших дописувачів.
Звіти гуртків
художньої
самодіяльності, концерти,

кого господарства
УРСР
«Про проведення комсо
мольських наборів в кулзгурно-освітні
училища»
райкоми комсомолу що
року повинні здійснювати
комсомольські
.набори
юнаків і дівчат
у культ
освітні училища. У нашій
області центром підготов
ки культармійських кадрів
є училище в м. Олександ
рії.
Однак-за комсомольсь
кими путівками до нього
йде ще мало випускників

шкіл. Торік, наприклад, на
навчання було зараховано
59 комсомольців замість
ЗО, як планувалося. Повіль
но здійснюється
набір і
нинішнього року. Жодно
го випускника й
досі не
направили до
училища
Олександрійський і Знам’ямський міськкоми, Устинівський,
Нозоархічгвльський райкоми комсо
молу. А сама від молоді
цих районів
надходить
найбільше скарг.
Зрозуміле бажання мо
лоді бачити вечори відпо

конкурси, вікторини й іг
ри повинні бути не тільки
розвагами, а й формами
виховання молоді. Коміте
ти
комсомолу
повинні
більше
уваги приділити
організації на місцях клу
бів за інтересами, твор
чих звітів гуртків худож
ньої самодіяльності і ок
ремих колективів.
Культосвітні заклади об
ласті готуються до роботи
взимку:
закінчують ромонт приміщень і опалю
вальних систем, поновлю
ють
наочність.
Комсо
мольські активісти повин
ні взяти участь а рейдахперевірках готовності клу
бів до зими. Там, де це
необхідно, подати культ
освітнім
працівникам
практичну допомогу.
Багато нарікань було то
рік
на непідготовленість
Берестягізськосо Будинку
культури до зими. Опа
лювальну систему в ньо
му ремонтували до берез
ня нинішнього року. Отож
чекаємо від Гайворонського райкому комсомолу
повідомлення про хід під
готовки до зими Будинку
культури з с. Берест.ігас.
Як і від інших
райкомів
про вжиті заходи
щодо
поліпшення
організації
дозвілля молоді а селах,
звідки надійшли
до ре
дакції скарги.

Меля ЖУРА

СТЕП
Як накис стелі — 1 і ірію, 1 медово.
Горить вінком липневій краси.
Візьму у диііо-ранку кожне слово—
І зійдуть вірші краплями роси.
В райковий степ прийду я на світанні.
Там тихо витанцьовує трава.
П'янить чебрець, мев перша ніч кохтинітт.
Неспокоєм барвінок обвила.
Подякую ланам, хлібам і «літам
За всі’минулі радощі (і жалі.
І житиму, щоб терцем пбіїріти
Оцей КУТОЧОК рідної ЗеМЛІ.

ВІД’ЇЗД

чисті й свіжі, як краплини
вранішньої роси...
П. СЕЛЕЦЬКИИ,
член обласного літе*
ратуряого об'єднання,

МОЛО

Не варто зводити його
тільки до організації тан
ців чи
перегляду кіно
фільмів, ЯК
це роб ЛЯ Ті»

КОНКУРС «МОЛОДІСТЬ ЗЕМЛІ»

І ЗІЙДУТЬ ВІРШІ
КРАПЛЯМИ РОСИ

Я Я Я

На світі безліч тарних міст.
Ходімо пакувати речі.
Гостинців купимо малечі.
Від’їзд...
А коліті вузька, як ніж,
Веселками тріпоче небо.
А трави шепотять: « Хутчіш їй ш ш». .
Та як іке. як же я без тебе?
ф
♦ *
І упала зоря синьоока.
Розсипаючи іскри, як сміх.
Я знайшла її її травах ішсоїтик
І принесла и долонях своїх,
Мов сполохану пташку, додому,
В узголів'ї поклала тобі.
Щоб веселкою в житі густому
Тобі спилися дні голубі...
Бігло літо босоніж- V’зливу.
Ти прокинувс ь, іЦаслпвпіі-щаслиянй...
м. Олександрія.

4 стор

<Кнїв)
«Таврія» (Сімферо
з велосипедного спорполі,). 20 15 — «На добраніч, світу
ту. Трек.
діти!» 2! 00 — «Чао. 21.35
- «Безсмертний Каменяр».
Відечрспортаж з літератур ▲ УТ
ного вечора.
присвяченої >
Юоо — •- .Актуальна каме125-річчя з дня народ-.і.-опня
▲ ЦТ
.
). я. Франка. По иіікіпч'.-пиі і>а». 10.35 — Програма Уеле
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
фільмів
11.50 — Музичний
Новини.
настика 9.05 — Ф Шіллер
фільм ■Обрані.. ІЗ 09 —
«Доп Карлос». Фільм-внста
'■ Ноуїсомольськпц автограф».
ва. 11< Закінченні — Новнип. А ЦТ (IV програма)
—
Художній фільм
14.30 — Новини.
14.50 —
«Матрос. Чижик».
1600 —
Програма док
фільмів до
Новини 16 10 «Срібний
21.00
—
«Час».
21.35
початку навчального року. Художній фільм « Дівчинки а Дзвіночок» 16.35 — «Иа до
15.25 — С. Михалков.
<Я Ханоя».
помогу
школі». Російська
теж був маленьким». 16.25
мова
17.05 — Докумен
— Грас Р. Кати.пос (скрип
тальний
фільм.
17.30 —
Науково-популярна програ
ка). 17.00 — Теленарис • Ста
»ановці». 17.45 — «Здрас
ма «Імпульс». 18.00 — «За
туй, школо!». Концерт. 18.15
кон і лпі». 18.30 — «Ліритпі'
— До початку
нового нав
мелодії», ні.оо — «Аі.туаль
чального року з системі про ▲ ЦТ
на камера». 19.30
— К т.
фесійно-технічної ОСВІТИ. >■
Тележурнал «Джерела» (Кі
передачі бере участь голова
ровоград).
20.10
—
Музи і8.00 - «Час». 8.40 — Гім
Держкомітету СРСР по про настнка.
ні!і:_<|іі іьм 21.00
— «Час».;
9.05
—
Відгукиїть
фесійно технічній
ос літі
-.1.35 —
Художній теле
сурмачі! 9
' Клуб фільм
О. Булгаков.
18 45 — Сьо ся.
«Осіння
історія». 1
ьіноподорожей.
серії.
годні у світі. 19.00 — ‘.Киттл
науки. 19.30 — Пісні М. Та
виконанні!
рпвердієва
у
.......
19.40 тріо «Меридіан».
Телефільм «Кеті, всрипсь.
додому») (Англія). 21.00 —
«Час». 21.35 — До відкрите:!
Ш Московської мій.народи-і
книжкової ви ггавкп-ярмар
ку. Док. телефільм
«Подо
рож книги». 22.25 — Сьогод
— Фільмні у світі. 22.10
*г':
*
«Останньою
концерт
пою...»

Четвер

З І вересня

по 6 вересня

А УТ
10.00 — «Актуальна ка.меца». 10.05 — 'НОВИНИ кіноекрану». 11.50 — Фотохвнпінка. 12.15 — «Зустріч з
театром». 13.15 — Фільмконцерт. 13.45 — <Здрастуй.
Майстри
школо». 14.15 мистецтв». 16.00 — Новини.
«Срібний „
дзвіио16.10 —
<0,:'.-.
_ «У
<у країну
г•
чок». 16.30
—
звань». 17.10 ■— «.Народні
таланти». 17.40 —«Вперед,
орлята». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.10 —
«Рішення XXVI з'їзду КПРС
- в дії». 18.30 — Виступає
ансамбль «Хороший». 19.00
—
«Аістуальна
камера».
19.30 — «Сьогодні — поча
ток нового навча.іьііого ро
ку». 20.15 — Концерт. 20.45
«Иа добраніч.
діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Квіти
для
Олі». Но закінченні
Нови
ни.

А ЦТ (IV програма)
21.00 — «Час». 21
Художній фільм « Дорога
Рюбецаль».

року
Концерт лауреатів II Все
російського конкурсу вп.тонавців на народних інстру
ментах і народної пісні, іїо
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док-, то
лефільми. 15.45 — Сторінки
творчості
письменника
Д. Фурманова. 16.35 — Ша
хова школа. 17.05 — М. Мяековськпй.
Симфонія № 27.
17.45 — До 60-річчя Кабардино-БалісарськАРСР Док.
телефільм «-Моя КабардиноБалкарія».- 18.15 — Коіїцерг
майстрів мистецтв Кабардіь
18.45
но-Балкарс.ької АРСР.
’
— Сьогодні у світі. 19.00 Народні
Подвиг. 19.30
Економіка
мелодії. 19.45
економною.
повинна бути
19.55 — Телефільм • Струстура ломенту». 1 і 2 серії22 40 —
(21.00 — «Час»).
22.55 —
Сьогодні у світі.
Чемпіонат світу з волосийодного спорту. Трек.

А УТ

А ЦТ
8.00 - 's Час». 3.40
настпка. 9.05 — Умілі руки.
9.35 - Телефільм
«Кеті,
вернись додому.» (Англія).
16.55 - Концепт Моековсь
ного камерного хору. 11.30
— Док. телефільми ГІо закінченій
Новини 14.30—
Новини 14.50.— Док фільм
■іЯ знаю
місто буде»
15.00 - Російська
мова.
15.30
-.Юнацька С'Л.мфо
нія* Фі и,м батег ні _____
.дуаиісу
Ж. Бізе 16.00 — Відгукніть
ся. сурмачі! 16,45 — До на
ціонального свята Соціаліс
тичної Республіки В’єтнам
— Дня ’ проголошення РОС
публіки., Ківопрограма 17.15
— Концерт ансамблю -Мо
лодість»-. (В ьтнам). 17.45 —
Академія медичних
наук
СРСР. 13 45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Міжнародний
турнір з хокею 'Кубок Ка
нади»: збірна СРСР — збір
на ЧССР
2100 — «Час».
21.35 — «Що? Де0
Коли?».
Гелевікторнна.
(22.15
—
Сьогодні у світі).
22.59 —
Чемпіонат
світу .. велоси
педного спорту. Трек.

А УТ
10.00 - • Актуальна качсра>. 10.35 —
Телефільм
«Знайти себе, «бо все почи
кається лі школи». 11.25 —
«Скарби музеїв України».
11.40 - Естрадний концерт.
11.55 — Художній
Фільм
«Квіти для Олі».
___
13.20
Документальний фільм 13.10
— Б. Лятоніинський. Симфо
нія номер 2 14.10 — Теле
фільм. 16.00 — Новини. 16,10
—
«Срібний
дзвіночок».
16.40 — Телефільм 16.55 —
Для
дітей. Олівець маню
ведь». 1/ ЗО— « Д‘?нь за днем».
(Кіровоград) 17.45 — Ого
ьошенпя. (Кіровоград). 17.50
— Телефільм (Кіровоград).
13.10 — «Раціоналізатори
—
п’ятирічці».
(Кірзвоград) 13.30
— «Актуальна
камера». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Дичз-.г»»

16.00 — Новини. 16 10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
Концерт. 17.05 — «Дорога з
Чорного царства». Вистава
для дітей. 18.00
— «Екран
.запрошує».
(Кіровоград).
18.30 — Для дітей. «Сонячне
коло». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Діалоги».
Передача для батьків. 20.00
Циркова програма. 20.30 —
«На
лапах
республіки».
20.«15 — «На добраніч, діти!»
21.00 - «Час». 21.35 — Те
леклуб киянок «Щедрість».
«Хліб не буває
легким»,
22.15
їелеяіурнал
«Старт».
Но закінченні —
Новини.

А ИТ (IV програма)
21.00 — «Час». 2135 —
Художній телефільм «Мело
дії кохання».

’ятниця
А ЦТ

А ЦТ (IV програма)

мів. 9.40 —
Музична про
грама 10.10 —
Па приз
клубу
«Шкіряний
м’яч».
10 55 —
Мх зичний абоне
мент. 13.15 — Концерт. 14.13
— Д. Храбровнцький. -Доки
б’ється
серце».
19.15 «Здоров'я». 20,00 •— Вечірня
казка. 20 15
— КопцСрг.
20.10 - Чемпіонат Євнопп з
водного
воло.
21.00
• Час» 21.35 — Художній те
лефільм • Не відданий коро
леву».
’ -

Неділя
А

ЦТ

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настнка. 9.05 - «Сім мініз
тюр Сходу». '1’1 и.м-концерт.
9.30 - Будильник. 10.00 -Служу Радянському Союзу!
11.00 — «Здоров'я». 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 —
Радянський Союз очима за
рубіжних
гостей. 12.30 —
Сільська година. ■ 13.30 —
Музичний кіоск.
11.00 —
Міжнародний турнір з хо
ь-ею «Кубок Канади»: збірна
Канади
— збірна ЧССР/.
16.00 — Клуб, кіііоподорожсй. 17.00 — Сьогодні —
Всесоюзний день працішии
ців нафтової і газової про
мисловості. Виступ міністра
нафтової
піюмисловьс ті
СРСР Н. Мальцева. 17.15 —
Концерт для
ппацівників
иаіртової і газової промис
ловості. 18.00 — Міжнарод
на панорама 18.45 — Мульт
фільм «Алло.
Вас чую».
19.00 — Міжнародний тур
нір з хокею < Кубок Кана
ди». збірна СРСР — збірка
США. 21.00 — «Час». 21.35
— Футбольний огляд. ,21.55
— Співає А. Пугачова. 22.25
— Кубок світу з легкої ат
летики. По закінченні — Но
вини.

Субота
▲ ЦТ

3.00. — «Члс». 8.40 — Гім
настнка. 9.05 — Дітям ну о
звірят. 9.35 — Для вас. бать
кіт. 10.05 — «Веселка».
IV
Міжнародний фестиваль те
лепрограм
народної твор
чості. 10.35 — Рух без не
бо иіеі.и. 11.05 — Творчість
Кукрппіь'сів. 12.05
— 36 й
гпраж • Спортлото». 12.15 —
Віктун —
танцювальних
ансамблів
Фольклорних
— Телеклуб
РРФСР. 13.00
14,30
— Новп..Москвичка».
>ІИ. 14.45 — Фільм — ДІТЯМ.
« В селі Загадкіко». 15.10 —
Завтра — Всесоюзний день
робітників нафтової і газо
вої промисловості СРСР. В
передачі бере участь міністр
газової поомнсловості СРСР
В. Д.шков 15 30 — Д. Шос
такові 14. Концерт № 1 для
фортепіано з
оркестром.
15.55 — У світі тварин.
16.55 — Бесіда політичного
оглядача Л. Вознссенського.
17.40 — Мультфільм «Край,
в якому ти жпвеШ». 17.50—
Док. фільм <•Близький Схід:
біль тривога, надія». 18.35—
Пісня 81. 19.45 — Фільм «Ві
тер надії». 21.00
— «'Час».
21.35 — «Навколо сміху».
22.55 — Спортивна програ
ма: Кубок світу з легкої а.тлетикії; Чемпіонат світу з ве
лосипедного спорту. Трек.
Но закінченні — Новини.

А УТ
Ю.ОО — «.Акту;ыы1«1<камера». 10.35 — Райковий кон
церт. 11/20 — Кінопрограма
«Мальовнича Україна». 12.15
—г -Палітри». 12.45 — «Доб
рого вам здоров'я». 13.10 —
ЛІ.
Гоголь. «Одруження».
Вистава. 15.50 — Для дітей
Художній телефільм ' Ле.іе>ЧЧ!Я».
16 30
— «Іитерклуб».
17.20 --Концерт.
Г/50
«Твоя життєва пози
ція». 19.00 — ■ «Актуальна
камера». 19.30
— «Скарби
музеїв України».
19.45 —
Концертний зал «Дружба*.
20.40 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «СтрогоВИ». 1 серія. 22.40 — <К. 14
г.е. Сюїта з музики до драми
А. Додс «Арлезіапка» По за
кінченні — Новини.

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначэрського, 36.
БК 04402,

«золото»В АВАНГАРДІВЦІВ
Десять збірних футболь
них команд товариств і ві
домств України
протягом
дев'яти днів мірялися май

своїх групах: — спартакіцців і авангардівців.’З само-«

стерністю на стадіоні Світловодського заводу чистих
металів.
Результати цього
турніру, у жому виступали
юнаки 1964—1965 років на

гарду».
Вже
в першому
таймі вони кілька
разіі
могли повести
у рахунку,
та ім бракувало прицільних
ударів.

родження, входять до залі
ку третіх республіканських
спортивних
МОЛОДІЖНИХ
ігор.
Увага вболівальників бу
ла прикована до
матчів, у
яких виборювалися
перші
три місця.
У впертій бооотьбі про
ходила зустріч футболістів
«Динамо» і «Буревісника»,
яка мала назвати володарів
бронзових нагород. Вісім
десят хвилин не визначили

Після перерви територі
альна перевага знову на бо^
ці авангардівців.
На шісг»

Індекс 61107.

üöchj

сильнішого. Нульова нічия.
За результатами післяматчових пенальті
перемогу
(5:4) здобули представники
студентського товариства.
Цікавою була гра основ
них претендентів на найви
щі титули,
переможців у

А ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.45 —
Фільм-копцсрт. 9.05 — Про
грама документальних філь
мів. 9.50 — «Веселка*. 14.55
— «Кіпопанорамп». 16.25 —
Чемпіонат світі’ з акробати
ки. 16.45 — Чемпіонат світу
з дзю-до. 17.15 — «Таємниці
природи». 21.00 — «:Час.$.
21.35 — Художній
фільм
«Зрозумій мене. мамо».

Кіно------------«КОМСОМОЛЕЦЬ». 1-6 вс
ресня. «Особистої безпеки
не гарантую» — о 9.20 10.40
13.00, 11.50.
16.40. 18.30,
20.50.

«МИР». 1—6 вересня. «Маринна, Янка і таємниці ко
ролівського замку» — о
9.30. 11.00. 13.00, 14.30. «У
мого брата
хороший бпзтусь». — о 16.30. 18.30, 20 30.
«ХРОНІКА». 1- 4 вересня.
Хронікально • документа іьні
фільми
1
мультзбірнйк.
«Івашка з Будинку піонерів,
— З 9.00 до 15.30. 5 —G ве
ресня. Хронікально-докумен
тальні фільми з 9.00 до' 11.00
Мультзбірішк «Івашка з Бу
динку піонерів _ з 11.00
до 15.30. Хідожні фільми: 2
— З вересня — «Жандарм і
інопланетяни»; 4 — 6 вересня
—
«Діамантова рука».
О
16.00, 18.00, 20.00.

Імені
ДЗЕР’ґКИНСЬКОРО.
1 — 6 вересня. Червовий жш
— «Снігове весілля» _ •)
9.20, 11.20. 13.20. 15.30. 17.21).
19.10. 21.0Э. Голубий зал —
«Беремо все на себе» - о
9.30. 11.10. 12.50. 14.30. 16.10
17.50, 19.30, 21.20.

десят восьмій
хвилині їм
вдасться забити гол, який і
приніс «Авангарду» золоту
медалі,
диплом першого
ступеня та пам'ятний Кубок

республіканського спортцот
мііету.
Нагадаємо, що
складі команди авангардівців виступало дев'ять кіровоградиів
—
Еихованціц

груп підготовки
молодих
футболістів при
команді
другої ліги
«Зірка». Бони
внесли у залікову, копилку
області більше ста очок.

В. ТВЕРДОСТУП,
голова обласної феде-*
рації футболу.

;
■
і

ЧЕМПІОНИ
ІЗ ЦЕХУ БАДЬОРОСТІ
Позавчора в Кіровограді
закінчився обласний фінал
першості країни з багато
борства
ГПО
на призи
«Комсомольской правды».
Серед міських команд найсильнішими
виявилися багагоборці
Ленінського ра

йону м. Кіровограда, серед
сільських — представники
Гайсоронського
району. В
особистому заліку «золото»
здобули Н. Борик, Л. Радіонова, Н. Пуда, В. Ленець,
Н. Ізюменко,
В. Широких,
Т. Марщенко, В. Твердоступ,
О. Артеменко, С. Кушпіль,
В. Остапенко,
І. Жеравін,
О. Дроб’язко та М. Черво
ний. Бони мали найвищі ре
зультати серед спортсменів
своїх вікових груп.

Зим. № 431.

(Нотатки нашого корссроидента з цих змагань чііт
-гайте в наступному номері
«Молодого комунара»).
$ + *

Нк ми вже повідомлплн,
в другому
кварталі року
переможцем обласного ог
ляду
роботи колективі»
фізкультури по впровад
женню
комплексу ГПО’,
який проводить редакцій
газети «Молодий
кому'/
нар», стали фізкультурні«
ни Кіроаоградського ма;
шинобудівього технікуму.
Під час відкриття обласно
го фіналу першості країни ,
з багатоборства ГПО май
бутнім машинобудівника»?
вручено перехідний нубейі
«Молодог? комунара».

В. О. редакторе
А. РОМАНЮК. !

ПРАВЛІННЯ КЛУБУ БУДІВЕЛЬНИКІВ
ТРЕСТУ «КІРОВОГРАДСІЛЬБУД»
НАБИРАЄ УЧНІВ
на курси заочного та стаціонарного
навчання

І’

до школи молодої господарки «Тисяча
корисних порад» (заочно);
на курси крою і пошиття жіночого й дитя
чого одягу (стаціонар і заочне);
художнього в'язання крючками, спицями
і машинами (стаціонар);
стенографії (стаціонар).
Виготовляємо і надсилаємо
викройки
блузок, спідниць, жакетів, брюк (розміри
44—56).
Прийом заяв, документів і співбесіда —
в клубі щодня, крім неділі, з 9.00 до *12.00 і
з 17.00 до 21.00.
Початок занять: стаціонарно — зі верес
ня, заочно — зі жовтня.
Адреса курсів: 316050, м. Кіровоград,
вул. Гагаріна, 12. Швейні курси.
Телефон для довідок — 2-49-50.
Зам. 639.
Дирекція.
.........

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2 45 36: відповідального секрета
ря — 2-40 87; відділу комсомольського
Й'ЇГ”1 ““ 2 4,1 57: е|АД,лУ пропаганди —
2 45 36; відділу учнівсько) молоді —
2-4а-35; відділу військово патріотичного
лихевікня та спорту — 2 45-35; відділу
оголошень — 2 56 65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3 61 ЕЗ; нічної
редакції — 3 03-53.
0.5 друк. арх*.

го початку ініціативою за
володіли спортсмени «Аван

ГГіО-50

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Сьогодні —
Всесоюзний день працівни
ків нафтової і газової про
мисловості. 11.10 — Худож
ній телефільм «Строговн». 1
серія. 12.15 — «Старти на
дій». 12 55 — «Народні га
явшії». 13.30 — «Слава сол
датська».
14.30 — Теле
фільм. 14.50 — Концерт ка
челп бандуристів. 15.50 —
«Трикутник». Передача д'ій
молоді. 16.25 — Спортиліа
програма. 17.15 — «Натру
ски кінозал». 18.10 — «Неза
бутні». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — 3. Черни
шона. «Ні з тобою, ні без
тебе». Тс-’іевистава. 20.40 —
«На добраніч, діти!» 21.00—
«Час». 21.35 — Художній те.’(сфільлг «Строговн». 2 серія.
По закінченні — Новини.

HAU!А АДРЕСА:

ЛКСМ Украины.

Ill СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

19.00 — «Клуб кіноподорожей». 20.00
— Вечірня
казка. 20.15 — «Супутник
кіноглядача». 21.00 — «Час».
*"к’35 ~ Художній телефільм
«Осіння історія». 1 та 2 се
рії.
А УТ

8.00 _ «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 -•
Творчість
юних. 9.35 —
Телефільм
'Структура моменту». 1 і 2
серії. По закінченні — !Іоі.пш!. 1 1.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільми. 15.30 —
Виступ оркестру російських
народнихінструментів ЦТ
і ВР. 15.50 —• Справи моє
ковського комсомолу. 16.20
— Чемпіонат світу з дзю до.
16.45 — В гостях
у казки.
Телефільм
-Паві пригоди
мурашки і блохи». 1 серія.
18.15 — Поезія. С. Петровой
18.45 — Сьогодні
у світі.
19.00 - Міжнародний тур
нір з хокею «Кубок Канади»:
збійна
Швеції
— збірна
СРСР. 21 00 — «Час». 21.35 А ЦТ (IV програма)
— Фільм Концерт «Цей чу
довий світ». 22 15
— Сьо
8.00 «Час». 8.45 —
годні у світі 22.30 — Мело
дії і ритми зарубіжної ест Концерт. 9.05 — Програма
телефілз
ради. 23.15 —
Чемпіонат докумопта.чьнпх

йМолодой коммунар» —

Ba ynpanncitou языке.
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:
Компартії України
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