СКЩОМ чшш
НАЙВАЖЛИВІШОЇ
ПРОГРАМИ
Заходи по соціальному перетворенню села розгляда
ються як складоеа частина Продовольчої програми в
Постанові Центрального Комітету КПРС і Ради Мініст
рів СРСР. Постанова «Про заходи по дальшому поліп
шенню житлових, комунально-побутових
і соціальнокультурних умов життя сільського населення^ була за
тверджена Пленумом ЦК КПРС, який відбувся 14 трав
ня.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.
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Славить молодь дружбу
Яскравою, хвилюючою по
дією торжеств, присвячених
0500-річчю
Києва, стала
спортивно- художня виста
ва, що відбулася 29 травня
ва республіканському ста
діоні.
Кияни і гості міста
стали учасниками захоплю
ючого свята, в якому свою
майстерність, силу і сприт
ність демонструвала юність.
В яскравому спектаклі, по
ста вченому л с 11 і 11 г р а д ця м і і
Б. М. Петровим і Д. АІ. Геїікіним, ніби в чарівному ка
лейдоскопі, проіішлн,’ЗМІНЮ
ЮЧИ один одного, найважли
віші етани історії Киева від
легенд «старовини глухої.»
до сьогоднішніх днів. Дзвін
кою піснею, завзятим тан
цем, спортивними виступами
молодість славила Комуніс
тичну партію, радянську
Батьківщину,
ленінську
дружбу народів нашої краї
ни.
11 година. Вщерть запов
неним весь стотисячний ста
діон. Над його чашею зву
чать урочисті мелодії.
Місця в центральній ложі
займають член Политбюро
ЦК КПРС, перший секретар
Московського міського комі
тету КПРС
В. В. Гришин,
■член Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар Ленінград

ського обкому КПРС Г. В.
Романов, член
Політбюро
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України
В. В. Щербицький, канди
дат у члени Політбюро ЦК
КПРС, Голова Ради Мініст
рів РРФСР М. С, Соломенцев, кандидат у члени По
литбюро ЦК КІ1РС, перший
секретар ЦК Компартії Бі
лорусії Т. Я. Кисельов, чле
ни і кандидати в. члени По
литбюро ЦК Компартії Ук
раїни Г. І. Ващенко, І. О.
Герасимов,
Б. В. Качура,
О. ГІ. Ляшко, І. О. Аіозгоічііі, В. О. Сологуб,
О. А.
Титаренко,
В. Ф. Добріш,
О. С. Кашо, Є. В. Каталон
ський,
10. П. Копомієць,
Я. П. Погребняк. і 1а святі
присутні делегації, які при
були па ювілейні торжества.
За доручення’»! Київського
міського
комітету партії,
міської Ради пародии.': депу
татів киян і гостей столиці
України тепло вітав канди
дат у члени Політбюро ЦК
Компартії України, перший
секретар Київського міськ
кому партії 10. II. Єльчеііко.
Лупає дзвін Кремлівських
курантів, який змінюють му
зичні позивні столиці нашої
Батьківщини Москви. Свят
ковою симфонією барв за-

грала східна трибуна стадіо
ну: паче слухаючи невиди
мого диригента, з різпобарв’я прапорців умить виника
ють яскраві картини. Перед
глядачами — карта СРСР,
дорога кожній радяпськііі
людині
Красна
плота,
Кремль.
Під звуки пісні компози
тора
І. Карабіна і поета
Б. Олійника «Здрастуй, місто-юві.іяр» виходять учасни
ки вистави. Це — прапоро
носці з червоними й голуби
ми стягами і учасниці масо
вих гімнастичних виступів.
Зробивши
ряд перешіїхувань, вовн завмирають перед
трибунами. 1 раптом, наче
змінивши традиційний шлях
свого віковічного плину, за
вітав у гості па
свято, за
струмував по зеленому по
ля сам
Дпіпро-Славутич.
От забились його блакитні
хвилі біля ферм
високого
моста. Це, паче коси, розпу
стили голубі стрічки-ш.ірфи
дівчата-гімпасткн
На фоновій трибуні з'яв
ляються зображення
Дер
жавного
прапора УРСР,
герба Києва. Стрункі коло
ни юнаків розтікаються по
полю, відкриваючи
глядаІча.м конструкцію моста— од-

ного з образних
символів
Києва, завжди спрямовано
го до братерства, єднання.
Над стадіоном звучать
слова; «Тобі, древнє і вічно
молоде
місто-ювіляр, яке
здавна стало колискою не
порушної дружби росіян, бі
лорусів і українців, яке роз
квітає сьогодні В братерсь
кій сім’ї народів нашої ве
ликої
багатонаціовальної
країни. Вам, дорогі кияни,
які своєю працею, мужністю
й
боротьбою створюють
традиції міста-героя, містатрудівнпка
присвячується
це торжество!». Па верхньо
му художньому екрані —
панорама Києва, яка відкри
вається з
берегів сивого
Дніпра. Немовби з водної
гладіні виростає величезна
цифра «1500», що за мить
уже котиться
хвилею до
центра стадіону. І ось уже
па доріжки центральної аре
ни в’їжджає колона . мото
циклістів з прапорами СР.СР
і УРСР. гербом Києва, Зо
лотою зіркою, двома орде
нами Леніна і орденом
Дружби парод:в Па вели
чезних стягах напис: «Слава
Києву — місту-гсрою, містутрудівппкові».

(Закінчення на 2 стор.).

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СГСР від
значили, :цо після березневого (1965 р.) Пленуму ЦК
КПРС у країні здійснено великі заходи по розв'язанню
соціальних проблем села і перебудові сільських насе
лених пунктів. Тільки за останні дві п’ятирічки введено
в експлуатацію жилі будинки загальною
площею 29-1
мільйони квадратних /метрів. Багато сіл докорінно змі
нюють СЕІЙ виїляд.
Однак здійснювані в цій галузі заходи ще недостатні.
Не повністю виконуються завдання по введенню в ек
сплуатацію жилих будинків, об’єктів комунальне ге гос
подарства і культурно-побутового призначення, є недо
ліки в культурному, побутовому, медичному і торго
вельному обслуговуванні сільського населення. Потре
бує дальшого
розвитку мережа внутрігосподарських
шляхів.
Постановою визначені відповідні зведення по будів
ництву і введенню в експлуатацію в одинадцятій п'яти
річці в колгоспах,
радгоспах та інших сільськогоспо
дарських підприємствах і організаціях жилих будинків
загальною площею 176 мільйонів квадоетних метрів, у
тому числі за рахунок коштів населення і житлово-буді
вельних кооперативів — 51 мільйон квадратних метрів,
У нинішній п’ятирічці передбачено збудувати загально
освітні школи на 2315 тисяч місць, дошкільні заклади на
1182 тисячі місць, клуби і будинки культури на 1365 ти
сяч місць. У дванадцятій п ятирічці обсяг житлового бу
дівництва на селі намічено збільшити на 15—18 процен
тів, будівництво шкіл зросте на 14—17 процентів до
шкільних закладів — в 1,5 раза, клубів і будинків куль
тури — в 1.7 раза.

Прискореного розвитку набуде шляхеве будівництво
в сільській місцевості. В одинадцятій п'ятирічні нам: іє
но ввести в дію автомобільні шляхи загального користу
вання. що з'єднають центральні садиби господарств з
районними центрами, довжиною 54 тисячі кілометрів і
внутрігосподарські шляхи з твердим покриттям довжи
ною 57 тисяч кілометрів
У дванадцятій п'ятирічці пе
редбачено збільшити обсяги
будівництва цих шляхів
відповідно в 1,4 і 1,6 раза.
Намічено дальший розвиток мережі сільських профе
сійно-технічних училищ і лікувальнр-профі лактичних зак
ладів. Встановлено також завдання
по будівництву та
введенню є експлуатацію теплових і газових мереж, во
допроводів та інфих об’єктів.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР під
креслили, що соціальна перебудова села є надзвичайно
важливим загальнодержавним.
загальнонародним зав
данням і висловипи впевненість у тому, що партійні, ра
дянські, сільськогосподарські органи.
профспілкові і
комсомольські організації, працівники сільського госпо
дарства, будівельних організацій і промислових підпри
ємств зроблять усе .можливе для виконання цього зав
дання.
|ТА₽С|.

Рішення
Молодь КірсЕоградщини, як і всі радянські люди,
сповнена прагнення внести свій
достойний вклад у
реалізацію Продовольчої програми СРСР на період
до 1990 року. Обговорюючи доповідь Генерального
секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва на трав
невому (1982 р.) Пленумі ЦК КПРС, виклад Продо
вольчої програми, тваринники свинокомплексу кол
госпу імені Леніна Знам’якського району на основі
дальшого підвищення ефективності своєї роботи уже
цього року планують значно збільшити виробництво
свинини. Слова дотримати
їм допоможе
широке
впровадження досвіду передовиків, повсякденна до
помога наставників.

— нормований. На обідню
перерву відведено три з
половиною години. Харчу
вання для колективу —
двічі на день Безплатно.
Тут же й медпункт кіно
зал, бібліотека. Усе тек і
ВИХОДИТЬ, як поміж ЛЮДЬ
МИ кажуть: «Щастя — це
тоді, коли з задоволенням
ідеш на роботу і з задово
ленням повергаєшся додо
му».
Звісно,
молодим
це
важче цінувати А їй. Надії
Артемівні, є з чим порів
нювати.
Років з п’ятнад
цять тому, коли стала сви
наркою, сапа й лопата —
ото, вважай, уся механіза
ція була на фермі. Та ще й
зводили вони з чоловіком
тоді новий будинок, двох
дочок на неги ставили. Ту
го доводилось. От лише не
пам’ятає жінка навіть із тих
днів, щоб коли дозволила
собі на роботу припізни
тися, чи яке порося сяктак доглянути. На
свою
молодість нічого не спи
сувала.

УРОКИ ■■
ЛАУРЕАТА і
У Субогцях —
цьому
гарному й багатолюдному
селі в Знам’янськом.у ра
йоні — оператора по єідгодівлі свиней місцевого

колгоспу

імені

Леніна

Н. А. Пророк знає кожний.
Давно, ще як була
Надя

дівчам, запримітили люди
її роботящу вдачу. Стар
ші часом жзліли молоде
ньку доярочку, допома
гаючи у повсякденній ро
боті то словом то ділом.
Знали ж бо нелегку долю
сім'ї Пророків: батько На
дії рано помер од фрон
тових ран, і матері, що за
лишилася з чотирма діть
ми, потрібна була поміч. І
хоч не найстаршою
була
Надія, але як пішла якось
на ферму допо/лагати ма

тері, то й сама
невдовзі
прийняла групу корів.

Згодом перейшла
на
свиноферму, де працюзалось у ті повоєнні
роки
нелегко. Але таке рішення
прийняла
дівчина само
стійно, коли дізналася, що
саме там колгосп відчував
нестачу робочих рук. Від
тоді й не полишає
цього
робочого місця, з року в
рік зміцнюючи економіку
господарства своїми най
вагомішими на езинокомплексі трудовими здобут
ками. Плани двох останніх
п'ятирічок Надія Аргеміяна виконала
достроково.
По труду — й шана та по
вага їй. І не лише одно
сельчан. Портрет жінки не
один рік красується
на

колгоспній,

районній

та

На фото, оператор оідгодіеєльного комплексу, лауреат Державної премії, на
ставниця молоді Н. А. ПРОРОК з комсомолками Любсю ЗАПАРОЮ. Любою КАСЬЯН,
Надією ВАКУЛЕНКО.
Фото В. ГРИБА.
обласній Дошках пошани,
на столичній
алеї Слави.
Бувало,

приїде

на

яку

представницьку
нараду
тваринників, а до неї під
ходять і підходять, та все
незнайомі, за руку віта
ються,
про життя-буття

розпитую.ь, про справи на
СЕИКОКОМПЛЄКСІ. Виходить,
ЕІДОМЄ її ім'я поміж ЛЮДЬ
МИ. Як удостоїлась
Про
рок за підсумками десятої
п’ятирічки ордена Трудо
вого Червоного Прапора,
місцеві школярі підраху
вали, що вона одна за той

період відгодувала понад
план 3330
свиней. Якраз
стільки, скільки їх глав колі оси дванадцять років тому.
Сьогодні на свиночомплексі кожен оператор до
глядає по 2000—2300 сви
ней, Але ж робочий де-ть

Як наставниця (вісьмох
молодих тваринників на
вчила Надія
Артемівна
майстерності
оператора
по відгодівлі езиней), го
ловним у роботі
вважає
суворе дотримання розпо
рядку дня.
Починається
він на комплексі завжди о
сьомій
з механізованого
роздавання кормів Запіз
нись бодай
на хвилинкудругу — хто вкаже меха
нізатору, скільки якій гру-

(Закінчеиня на 2 стер.).
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- «Молодий комунар»

2 стор
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Славить дружбу молодь

І

(Закінчення;
Поч. на 1-й стор.).
З багатьох спортивно-ху
дожніх картин складався
цей яскравий спектакль на
смарагдовому килимі. Ви
йшовша з глибини віків,
прийшли на республікансь
кий стадіон оспівані в ле
гендах і народних перека
зах засновники
Києва —
Кий, Щек, Хо'рив
і сестра
їхня Либідь, «пропливли» в
струї ах Ярослав Мудрий зі
своїм почтом, легендарний
Бонн. Захоплено були зу
стрінуті всіма учасниками
хореографічної
вистави
вершники, очолювані Богда
ном
Хмельницьким, які
«оживили» картини возз’єд
нання України з Росією,
братання двох народів. У
цей час на фоновій трибуні
Спалахують слова: «Разом
ііа віки!». Великі групи юна
ків і дівчат у яскравих ро
сійських, українських та бі
лоруських національних кос.тювах зливаються в єдиному
хороводі,“ виконуючи танець
братерства.
Фрагменти
«Святкової
увертюри» Д. Щосгаковича
переносять присутніх з гли
бини історії
в сьогодення.
Знову сяє райдугою фоно
вий екран. На ньому — зо
браження Державного пра
пора СРСР і Герба СРСР.
Гучномовці далеко
розно
сять здравиці на честь рід
ної Комуністичної партії, що
•їх скандують всі учасники
спортивно-художньої виста
ви.
Проникливо звучать сло-

ч

і
і

І

па відомої пісні композито
ра Є. Птнчкіна «Є така пар
тія». Ці хвилини повергають
у буремні роки становлення
і змужніння нашої партії,
першої в світі держави ро
бітників і селян. З ленінсь
кою партією — мудрим ор
та пізаТором і натхненником
ваших перемог зв’язані всі
думи і сподівання радянсь
ких людей. Вона вела їх на
подвиги в роки громадянсь
кої і Великої
Вітчизняної
воєн, надихала па трудові
звершення в період мирного
будівництва. За щастя жиги
і працювати під мирним без
хмарним небом кожна ра
дянська людина висловлює
щиру вдячність рідній Кому
ністичній партії, її Цент
ральному Комітетові, Полігбюро ЦК на чолі з вірним
продовжувачем справи Лені
на, видатним політичним і
державним діячем
сучас
ності,
невтомним борцем
за мир, Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС, Голо
вою Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришем Л. І.
Брежнєвим.
«Ні війні!», «Мир захисти
мо!» — спалахують слова па
трибуні-фоиі.
Починається марш-парад
представників усіх дванад
цяти районів Києва. Диктор
розповідає про патріотичні
діла киян у боротьбі за ви
конання рішень XXVI з’їзду
КПРС, завдань одинадцятої
п’ятирічки. Вони свідчать
про те, що естафета рево
люційних, бойових і трудо
вих традицій — в надійних

УРОКИ
ЛЖЖДТА
(Закінчення,
Поч. на 1-й стор.).

ли була підмінним опера
тором, ніяк не могла збаг
нути, по яких
прикметах

руках. Святковий похід очо
люють знатні люди міста,
герої праці, які йдуть у пер
ших рядах учасників соціа
лістичного змагання за гід
ну зустріч 60-річчи утворен
ня СРСР.
Під бурхливі оплески па
поле стадіону виносяться
доставлені в Київ прапор
легендарною крейсера «Ав
рора», прапор
Перемоги,
встановлений у травні 1915
року над повергнутим рейх
стагом, прапори передових
київських підприємств, про
славлених військових частіш
і з’єднань. Запалюється во
гонь свята — символ вірнос
ті радянських людей боно
вим і трудовим традиціям
нашого народу. Хвилююче
ЗЕучать слова клятви вір
ності Ко.муністПчній партії,
справі В. 1. Леніна.
Спалахують овації. Група
дітей вибігає па Центральну
трибуну і підносить квіти
керівникам
Комуністичної
партії і уряду республіки,
почесним гостям, які прибу
ли на торжества.
Широко
і
привільно
ллються над стадіоном піс
ні, любимі багатьма поколін
нями радянських людей. Мо
вою пісні, танцю славиться
непорушна ленінська друж
ба всіх націй і народностей
Країни Рад, ратні н трудові
подвиги радянських людей.
- Відразу тисяча дітей за
повнює поле стадіону. Воно
то розквітає ромашками —
це дівчата виконують гім
настичні
вправи, то стає
футбольним полем, на якому І

розгоряються жаркі баталії.
«За наше
щасливе днгипЄгво спасибі партії рідині!»
— скандують діти.
Понад" 2500 спортсменів
заповнюють іазок стадіону.
Свою майстерність демон
струють представники спор
тивної і художньої гімнас
тики, акробати, стрибуни на
батуті. Зявляється восьмііметрова конструкція «ваза».
Завдяки злагодженим рухам
спортсменів вона «оживає»,
нагадуючи яскраву квітку.
Звучать здравиці па честь
радянського народу
бу
дівника комунізму, на чесії»
нашої великої Батьківщини
— СРСР, на чесгь натхнен
ника і організатора всіх на
ших перемог — Комуністич
ної партії Радянського Со
юзу. Мимо трибун проїжд
жають мотоциклісти з вели
чезними стягами. На них
портрет В. 1. Леніна, Дер*
жавшій прапор СРСР, пра
пори всіх союзних респуб
лік портрети членів Полігбюро ЦК КПРС на чолі з
товаришем Л І. Брежнєвим,
лозунг «Слава К1ІРС». На
художньому фоні написано:
«Мир»,
«Праця», «Кому
нізм».
Спортивно-художня вис
тава па республіканському
стадіоні, присвячена 1500річчіо Києва, яскраво про
демонструвала вірність на
шої молоді ленінським запо
вітам, стала оглядом її го
товності до
самовідданої
праці та захисту Батьківщи
ни, святом дружбі! народів.
(РАТАУ).

Цим же шляхом
вони
верталися знову й знов/. І

г.озідає кожному, що і як
слід робити для значного

щоразу наставниця підмі
чала у вигляді тварин нові
зміни.

підвищення продуктивнос
ті свиней. Інколи Надії Артемівні здається, що вона
інтуїтивно поспішає саме
до тих поросят, які й по
требують її допомоги. А
це теж наслідок багаторіч

А потім і до діла при
ступили. Перегнали слаб
ших до слабших, агресив

них — до сильніших, хво
рих — окремо. Не дума
лось Надії Артемівні в ті
хвилини про натхнення: ді

ного досвіду, і дається ця
інтуїція
тільки тим, хто
працює на совість, краси
во, віддано. До таких на

пі тварин відпускати кор
му? Ніхто ж, окрім опера
тора, краще не знає цьо
го.

групувати тварин. Скільки
не придивлялася — есі во
ни були однакові для неї,
ті поросята.

ло звичне. А Люба,- хоч і
до сьомого поту натомилася, лиш усміхнулась по
всьому.

лежить Н. А. Пророк. Тіль
ки похвали од людей (хоч
і заслуженої) не побить
слухати. Про свою роботу

До такого порядку на
Суботцівському свиноком
плекс! звикли. За її, Н. А.
Пророк,
повсякденним

Знала Надія Артемівна.
що Люба хоче працювати
на комплексі (ніхто ж не

— Оце по мені, — ска
зала. — Приходьте й завт
ра, тьотю Надю.

розказати — будь ласка,
Торік, наприклад, при пла

просив її сюди
— сама
прийшла), але не вміє ще.
Тому й аибрала кілька днів

Артемівна
прийшла.
Швидше вже пішло діло в
цього разу
Запари. Але
напрацювались обидві ко
ло іншої справи: навели з

прикладом.
Однак
ще
більш важливим для одер
жання високих приростів
ваги тварин вважає Надія
Артемівна
дотримання

для неї. В години чергу
вання Люби пішли
вони
вдвох поміж рядами клі
ток.

технологічної дисципліни
ВІДГОДІВЛІ. Одного контро
— Он бачиш, — учила,
лю за дотриманням раціо
хзостика
ну для оператора мало. У — рябенькому
Н. Пророк тут, як кажуть відкусив якийсь ненажера,
у колективі, ціла наука — Більшою буде рана, інші
відлучиш
неписана,
але багатюща накинуться. Не
досвідом. Головне в ній— вчасно в іншу групу — до
досконало знати фізіоло таких же —• пропаде.

гію тварин взагалі і пове
дінку, фізичний стан кож
ної зокрема. Коли враху

Хотіла Запара вже було
йти далі, але Пророк зу
пинила її.

вати, що останні
три по
казники, буває, змінюють
ся буквально на очах, то
стане зрозумілим
кредо
Надії Артемівни:
кожну
робочу хвилину — роботі!

— Постривай, — каже,
— а про того, хто хвостика
відгриз, забула? Його та

На основі власних спо
стережень за поведінкою
тварин Н. А. Пророк час
від
часу переміщує тва
рин з одних кліток в інші.
І ветслужбі,
дрімати не
дає. Хоч як не
зайнятий
буває ветлікар, свого зав
жди доб’ється
Пророк:
прийде він на
.. виклик,
. .......... .
її
обстежить хвору тварину,
підлікує.
Звісно одними лиш сло
вами досвід цей не пере
даси сповна. Тому
Арте
мівна, як часто звуть Про
рок у колективі, СВОЇМ уч
ням завжди на ділі пока
зує, як це роб іться. Люба
Запара, наприклад, ще ко-

кож слід відлучити. І не
гайно. А то він і далі роби
тиме це.
До сильніших
його. Ті себе не дадуть в
обиду, •

В іншій клітці Артемівна
показала Любі кволе порося, що причаїлося в куточку. Не їло сьогодні. І
це відділяти слід, А хіба
воно одне серед
тисяч?
Ціла група набереться. І
коли роздаватимуть кор
ми, механізатор позинен
знати, що цій групі треба
побільше дати. А
самій
тим часом
необхідно із
зоотехніком
порадитися.
Може, мінеральної добав
ки підкинути чи побільше
ячмінного
комбікорму,
мелясу, а то й молока під
лити.

клітках таку
чистоту, що
око раділо. Адже підгри
мувати зразковий санітар
ний стан у приміщенні —
це теж невід’є-лна
частка

ні 2500
одержала 3060
центнерів приросту живої ■
ваги на відгодівлі, довівши
його середньодобовий по
казник до 511 грамів.

Ну, що б, здавалось, іще
має тривожити нині Н. А.
Пророк? Є ж і
рекордні
прирости, і позага людей,

і наррдне визнання; за ви
датні досягнення в праці

досвіду Пророк. І хоч що за підсумками 1981 року
тижня за цим слідкує спе їй присуджено Державну
ціальна комісія, Надія Ар премію Української РСР.
темівна
вважає (і вчить За останні’
десять рокіз
цього інших), що найдієві
жодної тварини не було
шим контролем завжди
переведено з груп Артзповинна бути власна со
мівни
на довідгодівлю. Бо
вість.
Невдовзі наставниця ма здає їх вагою 11&—120 кі
ла розмову про
Любу із лограмів кожну. При цьозавідуючим свинокомплек му часом навіть
їй, доссом В. В
Дудником
та відченій, доводиться не з
своїм
бригадиром А. І. медом. Про ноаачкіз і гоМельничечком, рекомен
зорити годі: не під силу
дувала Запару
операто
ще деяким із -них обходи
ром. Обоє погодились: ав
тися і без падежу, і без
торитетне слово цієї жінки
довідгодізлі. Тому вже не
в колективі. І хоч «п'ятір
раз жінка ставить питання
ки» за знання справи ще й
сьогодні не поставила Ар гостро на зборах тварин
гуртом мають
темівна Любі, все ж нею ників: всі
пишається. Свою
вдаїу працювати на високі кін
підмічає в цій
тендітній цеві результати. А для
цього Надія
Артемівна
жіночці.
На комплексі
всі зна пропонує активніше втілю
ють, що найвищих серед вати в життя накреслення
ньодобових приростів на травневого (1982 р.) Пле
у яких,
відгодівлі з року в рік до нуму ЦК КПРС,
бивається Н. А.
Пророк. зокрема, йдеться про те,
До того ж і собівартість що всі питання розвитку
центнера продукції у На тваринництва повинні ви
дії Артемівни — найниж рішуватись у комплексі.
ча. Отож і придивляються
М. УСПАЛЕНКО.
до золотих рук жінки тва
Фото а. ГРИ&А.
ринники. І вона охоче роз-

НАЗВА СТУДІЇ
ЗОБОВ’ЯЗУЄ
Сьогодні
перед тобою,
читачу, звітують
члени
місько: літературної студії
«Сівач». Автори, які пред
ставлені тут, різні за фа
хом, і сказати б, за рівнем
життєвого досвіду.
Але
всіх їх об’єднує молодість
і прагнення неодмінно ска
зати своє Слово.
Природно, ще не всім їм
вистачає належного вмін
ня, інколи зраджує смак,
мовна невправність, браку»
того необхідного, яке при
ходить тільки з роками.
\

\

Відомо, що шлях до лі,
тературної
майстернос<
складний. Тут багато за
лежатиме від прагнення
самовдосконалення, вели
кої здатності мобілізувати
себе, від глибини духовно
го зору.
Назва студії зобов'язує.
Хай же слово, посіяне мо
лодими сівачами, вшїруніоє 1і.ся цвітом краси і прав
ди.

8. БАЗИЛЕВСЬКИИ,
керівник
студії «Сі
вач», член Спілки пись
менників СРСР.

■ ■-

Лариса КАЛЮЖНА

ПРИСВЯЧУЄ ТЬСЯ
АГІТПОЇЗДУ
ЦК
ЛКСМ
УКРАЇНИ
«КОМСОМОЛЕЦЬ УК
РАЇНИ»

Червоні

і

ПОЇЗДИ
Так, це було! Не вигадати спомин,
Як юності безхмарної блакить,
На батьківській землі Жовтневий сполох
Будьонівськ.чми маршами гримить!
Так, це було Коліс громохкі звуки...
В заграву історичної доби
Творили правду роботящі руки
І в світ несли її червоні поїзди.
Так, це було! І зброєю, і словом
Зміталося вчораш іє піл укіс,
И востаннє шепотіли губи: «Славен
Хай буде день, що волю нам приніс!»
Злітають урочисто і не гаснуть
В травневі ранки зорі золоті.
А па будовах комсомольських гасла —•
Дороговкази нашого путі.
Летять, летять пісні по небокраю,
їм кожний в серці місце загнанаВ роботі пісня нам допомагає,
В роботі слово нам допомагає,
І квітне, квітне радістю дуй:а!

Анна БРАГИНСКАЯ

П® s яа
Ты, нонен вороной,
передай, дорогой,
что я честно погиб
за рабочих.

(Из песни гражданекой войны).

Я помню костер под высокой звездой
и песню — там пелось о крови густой,
что пала па травы густые,
где даль и река отливали бедой,
где деды лежат молодые.
Из песни пахло горячей войной,
и вылетел конь, точно ночь вороной
во чистое звездное поле.
Он где-то над нами промчал стороной,
и звезды валились на пас тишиной,
и жгли непонятною болыо.
Той болыо, ЧТО ЧИСТОГО чище огня,
чго снова и снова, и снова
из пепла восстанет и вспыхнет, звеня
как жаркая, звонкая грива копя,
как грцва коня вороного!
* * *
Эстрада в парке. Душная листва.
Сирень через забор перекипает.
Парнишка со стихами выступает,
он говорит свои нелегкие слова. ’
Он ловит воздух частыми глоткам«
и машет непослушными руками,
как лещик, выброшенный из воды.
Ему ответят жидкими хлопками
густые, все понявшие ряды
О гветят в лоб — без лести н без лени.
11 он запомнит звук своих тагов.
II вдруг окаменевшие колени,
и крашенный забор, и взрыв сирене
н раскаленный колодок хлопков
вк

«

1 червня 1982 року

«Молодий комунар»

З стор

НЕЗШШ
Тут лінія вогню була.
Тут гинули солдати.
А нині вишня розцвіла
Неподалік від хати.
Цвіте та вишня і не зна,

Що хата відлюбила.
Бо й через тридцять літ
війна
Дітей прицільно била.
Сльоза наповнює ріку
Ту незабутню, ту стрімку...
Тече сльоза з мого сена,
Тут лінія вогню була.

Антоніма КОРІНЬ

Липовий цвіт .'
ЛИПОВИЙ ЦВ! Г

Дмитрий ТДНСКИЙ

АНТОЛОГІЯ

ДРУЖБИ

* * *

Нафі ДЖУСОШИ

Цветение сирени
Предвещает
Начало лета..
Это ли не дело:
Когда все ожрваст
Броско, смело.
И птичий гам
Разлился очумело,

Слово народу

И в девственный наряд
Земля одета.
И создан день
Для ласкового света.

Зсідор КОЗАЄВ

И мир весь обнажен
До чистоты.

Л в нем ведь столько
Звуков,
Буйных красок,
Непостижимых
Ритмов
Красоты.
И время гроз...
А на душе тревожно.
Не уставая,
Удивляйся ты.
Что счастье
Где-то близко
И —• возможно!

Батькові
На війні життя коротке.
Рветься дріт важких
шляхів.
Хто по ньому лічить роки,
Хто уже їх відлічив.
Над мої плою моєю
Біль берези — білий сум.
Син твій чесно впав
під нею,
Як належало бійцю.
Передай, мій батьку, нині
Рідній матері уклін —
На майдані у Берліні
Звівся пам’ятником син.

На смійся, історіє, не смійся.
На те, що колись згину, — не надійся.
Чолом віддавши древньому Казбеку,
Можливо, я піду у забуття.
Та перед цим віки сво; далекі
В моє повірять сгравдішнє буття.
О не кепкуй, історіє, бо хто ти?
Архівів давніх порохняві соти.
без мене ти нічим була б сьогодні,
Бабусею глухою на землі
Або пустелею в степу голоднім,
Де лиш змія лишила ХИЖИЙ слід.
Забааою вітріз у дикій злобі
Рікою без прозорої води
Куди і дідько навіть не прийшов би.
Скажи тепер, ну хто без мене ти?
Мою усмішку, подвиг мій і слово,
Шолом важкий і золотий браслет
Ти крала заздро, як обнову,
Мовляв, не я, а ти ідеш вперед.
Минулого прихильниця, даремно
Мене судить берешся, мов суддя.
Адже давно аідсмо достеменно
Напишеш зсе, що продиктую я.
Історіє, скажу тобі відверто,
Хоч риси давні змінюєш в мені
В усі часи на даєній цій планеті
Ти все ж без мене не існуєш, ні

Переклав з осетинської

Провина
Хтось стукнув тихо. Чи мені здалось?
— Пусти! — гарячий шепіт під дверима.
Обличчя враз, мов полум’ям взялось,
На рівному спіткнулась раптом рима.
Хто б це такий? Опівночі. Здаля?
А вже рука шука нервово ручку.
Бентежна думка квапить, промовля.
Не відчинить і відчинить — незручно.
Ну все — іду! Я не вагаюсь більш.
До зустрічі готова, як до бою.
А па порозі — перший іоннії вірш:
— Прошу тебе, прикрий мене собою!
Від сміху і зневаги захисти.
1а що страшніш — врятуй від милосердя.
— Дитинонько моя, мене прости! —
І я його впустила знов до серця.
«

В. ГОНЧАРЕНКО.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Євген ЖЄЛЄЗНЯКОВ
—в—о—ааивдлг.і ут нпвм

«ПОМІЧНИК»
Я у мами помічник.
До роботи, звісно, звик.

З двору хутко прибіжу —
/Ламі вмить допоможу.
Це ж спекла вона якрзз
Пирога із м’ясом.
Мабуть, з’їм його я враз—

Не засох би часом...

ЛЕВ
Кажуть всі, я звіріз цар.
Рикну я — луна до хмар.
А чому? — Знай кожен
з вас:

Вечір пізній, спати час.
Я ж характером такий:

У ЗИХОРІ ТАНЦЮ. (Виступає заслужений анс.

8злерин СИДНИН

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ
Смятенный и взметенный, из стенаний.
На призрак фонаря летит согреться.
И нет сейчас, пожалуй, лучше средства
Разматывать клубок воспоминаний.
Все белое — крахмальнее, белее,
Все черное растаяло почти.
И розоаеют стеклами очки.
И в нас самих уютней и теллее.

♦ ♦ *
А ночь — трамвай, случайный и печальней.
Залетнь'й, гулкий, призрачней удач.
Я неприкаянный, он беспричальнь.й,
И движемся мы обе, но куда?..

Глубь чердаков и лед квартирных стекол,
И два ножа трамвайной колеи.
^'Соловей в саду невнятно щелкал...

Як не висплюсь —
ст-р-рашно злий.

ь танцю

СИН ЗЕИЛІ І ЗІРОК
Напевно, на замлій кулі
немає людини, яка не зна
ла б імені 10. О. Гагаріиа.
Вихованець
Ленінського
комсомолу, вій до остан
ні.осо дня не поривав зв'яз
ку з ним. Про його життя
написано багато книг, ста
тей. Обласна- міжспілкова
бібліотека пропонує кілька
нових видань.
«Наш Гагарін» — це
книга про
рідний край
космонавта— С.мо.іенщ чну.
про його
земляків. Тут
вміщені спогади рідних і
близьких (О. Гагаріиа, дру
зів його дитинства, тоїгірииііі; по навчанню 1 служ
бі. Розповідь ведуть також
учені.
інженери, медики,
журналісти, льотчики •кос
монавти у тому ЧИСЛІ й
сам Юрій Олексійович.
У повісті «Мій
бриг»
розповідається про дитин
ство і юність першого кос
монавта землі. про час і
умови, в яких розвивався й

Не пам'ятаю, скільки зим і літ
гнав мамин чай від нас усі хвороба.
Незвично купувать в аптеці цвіт,
Але звикати мушу, що ж поробиш.
Не хочеться у літечка цитати,
Коли воно збирається в село.
Чужих дітей там виглядає мати,
а з ким ділить мені добро і зло?
Цвіт ліній недоторканий пашить,.
гойдаючи метелика легкого
Ти, осене, у край той не спіши.
бо в ще й мені спішить нема до кого.

мужнів ного характер. Над
твором працював старшин
брат космонавта Валентин
Гагаріи і письменник Ва
лентин Сафронов.
Хлопчина з обпаленим
війною дитинством, який
задовго до світанку йшов
разом з дорослими до за
водської прохідної, учень
індустріального технікуму,
курсант військового авіа
ційного училища... А по
тім — молодий офіцер,
який за власним бажанням
поїхав V суворе Заполяр’я,
1. нарешті, — льотчик кос
монавт.
першопрохідець
таємничого
космосу. За
цими віхами яаггтя Гагаріна — втілення найяскраві
ших рис радянського характеру.
Л. ГЛУШКОВА,
завідуюча
відділом
міжспілкової бібліоте
ки.
м. Кіровоград-

Багато праць присвяче
но вивченню творчих і осо
бистих зв’язків Тараса
Шевченка з ного сучасни
ками. Як свідчать бібліо
графічні
покажчики, про
життя, оточення і літера
турно-художню діяльність
видатною
українського
поста написано близько
чотирнадцяти тисяч нау
кових досліджень, біогра
фічних творів, статей то
що. Проте і досі відкрива
ються невідомі чи малові
домі сторінки життя і твор
чості Т. Г. Шевченка, йо
го спілкування з культур
ними і громадськими дія
чами першої полови пі ми
нулого століття.
Одним із найновіших ви
дань, що розширюють па
ші знання про славетного
Кобзаря, є другий збірник
етюдів українського пись
менника Мечпслава Гаска
(перша книга «Про що
розповідають малюнки Та
раса Шевченка»
вийшла
друком кілька років тому).
Отож, друга книга біо
графічних етюдів. У
цей
скромний томик вкладено
більше десяти років не
втомної прані. У першому
з етюдів аргументацію, па
основі порівняльного ана
лізу багатьох, факторів,
спогадів сучасників дослід
ник заперечує твердження
більшості літературознав
ців і біографів Шевченка
про те, що він не був зна
йомий з М. В. Гоголем.
Мало того, навіть проли
ває світло па розкриту ним
обставину: автор «Мертвих
душ», виявляється, навіть
брав участь у влаштуван
ні долі молодого таланови
того
художника-земпякз
(як про поета Гоголю про
нього тоді ще не було відо
мо). Так ось звідки спов
нені щирої любові і вдяч
ності рядки знаменитого
вірша
«Гоголю»! Форми
звертання, вжиті у цьому

творі, не є лише риторич
ним засобом, оскільки ри
торика. як зауважують ав
торитетні шевченкознавці,
не була притаманною сти
леві поета. Тут маємо
справу з іншим: вони вжи
ваються для того, щоб на
дати рядкам вірша інтим
ного тону. А цс також зай
вий раз доводить, що ці
рядки були адресовані лю
дині добро знайомій.
Про можливі пізніші зу
стрічі Гоголя і Шевченка
розповідається і в епода к
«Кастор і Поллукс», «Шев
ченків профіль Гоголя»,
«Учні Плаксіна», «В аль
бомі Урусова» та інших.
На ряді матеріалів дос
лідник підводить пас і до
повою в біографії Шев
ченка факту про ймовір
ність його знайомства з
М. 10. Лєрмонтовим (етю
ди «Секундант Лєрмонто
ва», «У колі друзів», «Леп
та убогого»). Це підтверд
жує не лише бездоганно
вибудований ланцюг ло
гічних міркувань, а й ви
явлення те невідомих жи
вописних робіт Шевченка,
цікаві архівні знахідки.
У жодному із присвяче
них Кобзареві видань не
розкривалася раніше тема:
«Шевченко і Пушкін». А,
виявляється, вони також,
па думку М. Гаска, були
знайомі. Особливий інтерес
має етюд «Слідами Шевчепкового
Пушкіна», де.
зроблено ряд
висновків
про можливу зустріч двох
великих сучасників
Серед нових праць, що
стосуються шевченківської
проблематики.
робота
ЛІ. Гаска зайняла помітне
місце Вона знадобиться не
лише письменникам, нау
ковцям, учителям, а й усім,
хто любить і шанує геній
палкого борня за свободу
і щастя трудового народу
Петро КУЦЕНКО.

і
І

11 червня

4 стер.-------------------------------—'■ — «Молодий комунар»---------------

------ СЬОГОДНІ — МІЖНАРОДНИЙ

південний берег Криму.
Влітку цього року до ди
тячих лікуеально-оздоревчих закладів на території
нашої області додався піо
нерський табір санаторно

гості
Здається, ось зараз ве
села Коза-матуся з напов
неним пляшками з моло
ком кошиком повернеться
до дітлахів і заспіває езоїм срібним голосочком:

... Я до вас прийшла,
Молочка принесла!..
Чебурашка, соромливо
потупившись і
пересту
пивши з ноги на ногу, ска
же: «Хлопчики й дівчзтка,
давайте дружити!» А Кіт
у чоботях, відступивши на
півкроку,
вклониться по
му шкетерському...
Ні, ми потрапили не до
казкової країни, не до
будинку казок і навіть не
на виставку
дитячих ма
люнків. Ми в поліклініці,
де щодня
бувають сотні
хворих. Поліклініка ця —
дитяча.

ЦИФРИ І ФАКТИ. 1977
року у Кіровограді працю

Вівторок
ГА цт (і Програма) .

1В.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт артистів балету. 9.15 —
У світі тварин. 10 15 —
В. Катаев. «Фіалка».
Телспнетава. По закінченні
Новини. 14.30 — ІІозичн.
14 50 — До Міжнародного
дня захисту дітей. Док. філь
ми -Від імені дитинства’-.
«Сім'я», «Піонерські старти».
15.45 — Концерт націотльйого ансамблю танцю Туні
су. 11.30 — Зустріч на XIX
з'їзді ВЛКСМ. 17.00 — Кос
тянтин Наустовський. Спога
ди й зустрічі. 17.45 — Ка
ст, стріч виборам. Теленарис.
18,00 — «Салют.
піоперіві
Концерт ансамблю лісні й
танцю ім. В. Локтева. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Продовольча програма —
всенародна справа. Ведучий
" ....... ‘
—
політичний
ОГЛЯД-»’«
Л. Вознесенський По закін
21.00 —
ченні — Концерт
«Час». 21.35 — Обличчя дру
зів. До Міжнародного дня за
хисту дітей. 22.20 — Сьогод
ні у світі. 22.35 — Концерт
Державного ансамблю пісні
й танцю ім. Пеедлн (ЧССР).

А

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 -- «Грають юні
музиканти». 11.05 — «Між
народна студія УТ». 11.35 —
В ефірі — пісня. 11.45 —
«Пропагандист». 12 30 — Ху
дожіїій телефільм «Цирк за
євічує вогні». 13.45 — «На
родні таланти». 16.00 — Но»»иіи. 16.10 — «Абітурієнт82».
16.45 — Музичний
фільм. 17.00 — Сьогодні —
Міжнародний день захисту
дітей. 17.30 — «Сонячне ко
ло». 18.00 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград). 18 15 —
Телефільм.
(Кіровоград).
38.30 — К. т. Для дітей.
«Сонечко». Ляльковий театр
Кіровоградського
Палацу
піонерів. (Кіровоград). 19.00
<— «Актуальна камера». 19 30
— М. Равель.
«Кваптет».
20.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу. - Металіст» (Харків)
V- «Зеніт» (Ленінград). 2
тайм. 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21 35
— Телевізійна школа пла
вання. Урок 2. 21.50 — Художпі 1 фільм - Коли я ста
ну велетнем». По закінченні
— Новини.

вало 40 висококваліфіко
ваних
лікарів-педіатрів,
нині ж їх тут 56. А всього
найменших громадян міста
обслуговує
зараз більше
100 дитячих лікарів. Мину
лого року
в обласному
центрі відкрилися дитячі
аптека, оптичний ма:азип,
нова молочна кухня, цього
року — амбулаторія в од
ному з нових будинків по
вулиці Пацаева,
Говорить
заступник го
ловного
лікаря міської
дитячої поліклініки по лі
кувальній
частині С. М.

Громко:
— Наша мета — не лише
лікування, але й оздоров
лення юних кіровеградців.
Щороку сотні дітей їдуть
за путівками в дитячі са
наторії, лікувальні заклади
до Одеси,
Євпаторії, на

конкурсів
Н. Демаденкэ
(фортепіано). 9.35
— Клуб
кіноподорожей.
10.35
. _
—
Фільм — дітям. «Був справ
жнім сурмачем». По закін
ченні — Новини. 14.30 —
Новини. 11.50 — «Тваринницліо — ударний фронт. Док.
телефільми «Молоко з Тер
цета«, «Слідом за отарою»,
«Костя». 15.45 — Знай і
умій.
Науково пізнавальна
програма. 16.30 — Док. теле
фільм «Добрий день». 17.00
—
Відгукніться, сурмачі!
17.45 — «На початку шля
ху». Про єврейський ка
мерний музичний театр.
18.00 — Теленарис «Позго
рення пройденого». 18.25 —
Грає лауреат Всеросійського
конкурсу Т. Вольська (дом
ра) 18.45 — Сьогодні у сві
ті J9.00 — Д. Торелті. Кла
сичний дует. 19.10
— Док.
фільм «Плакат — дзеркало
Телефільм
часу». 19.30 —
в дюнах». 1
«Довга дорога
серія. 21.00 — «Час». 21.45
— Фестивалі... Конкурси...
., .
Концерти. По .закінченні —
22.55 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (II програма)
19.00 — ______
Горизонт. 20.00 —
«Вечірня казка».
20.15 —
М. Царьов читає ліричні тво
ри О. Пушкіна, М. Лєрмон
това, Ф. Тютчева, О. Блока,
С. Єсепіна. 21.00
— «Час».
21.45 — Фільм «Людина з
іншої сторони».

ЦТ (II програма)

19,00 — П. Брамс. Симфо
нія № 1. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Док. телефільм. 21.00 — -Час». 21 35 Д ЦТ (і програма)
«— Телефільм «Світло у вік
ні».
8.00 — «Час». 8.55 — Кон
церт духового оикестру Дер
жавного Великого театру
Союзу РСР. 9.40 —
Гори
зонт. 10.40 —
Телефільм
«Довга дорога в дюнах». 1
серія. По закінченні — Но
Ц’І U програма)
вини. 14.30 — Повний. 14.50
«по — -Час». 8.45 — Кон — Людина на Землі. Док. те
церт лауреата міжнародних лефільм «Хліб завтрашньо-

«Молодой коммунар» —

Ла украинском языко.

зустріч з футболу. годні у світі. 19.05 — Пісня
— збірня далека й близька.
Швеції
19.55 —
перервіі — 22.45 — Телефільм ' «Довга дорога в
у світі.
дюнах».
З серія. 21.00 —
«Час». 21.35
— Слово Ан
дроникова. Фільм 1. 22.35 —
А УТ
Сьогодні
у світі. 22.50 —
16.00 — Новини. 16.10 — Фільм-концерт «Яак Иоада».
Програма
документальних
телефільмів. 17.05 — Музич А УТ
ні зустрічі. 17.30 — Респуб
10.00 — «Актуальна каме
ліканська фізико-математич10.35 —
Музичний
па школа. 18 00
— «Екран ра».
11.00 — Для школя
запрошує».
(Кіровоград). фільм.
рів. «Орієнтир».
11.45 —
18.30 — Любителям класич Українські мелодії. 12.00 —
ної музики 19.00 —
«Акту Художній фільм « Те р.м і но -зі їй
альна камера». 19.30 — Кон виклик». 13.35 - «Майстри
" "
церт. 20.15 — «Міфи I дійс мистецтв». 16.00 - Новини
ність». 20.45 — «На добраніч, 16.10
Камерний концерт.
- < Вогні ударної».
діти!» 21.00 — «Час».. 21.35 16.30
школа
пла- 17.10
Музичний фільм.
— Телевізійна
----____ - До 17.30
Рішення XXVI з’ївванпя. Урок 4. 21.50
„
_____
СРСР. ду ІІП PC — в дії «У нас в
60-р.іччя
утворення
Концерт Всесоюзного
фести колективі». 18.00
Всесоюзь
— К. т.
валю радянської музики у «Місто моє — мій дім». (Кі
Дніпропетровську.
ровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград) 18 25 —
А ЦТ (II програма)
К. т. Фотохвилинка. (Kipn
воград). 18.30 — «Актуальна
19.00 — Продовольча про камера». 1.9.00 — Чемпіонат
грама — всенародна справа. СРСР з футболу. сІІефтчі»
20.0() — «Вечірня
казка». (Баку) — «Динамо»
(Київ).
29 15 — «Людина. Земля? 20.45 — «На добраніч, діти!»
Всесвіт».
21.00 — «Час». 21 35 —.Теле
візійна
школа плавання.
Урок 5. 21.50 —
Художній
телефільм -Острів Серафи
ми». По закінченні — Нови
ни.

годна
йбірна
СРСР. В
Сьогодні

А ЦТ (1 програма)

вул. Яуначарсьного, 36.
Б К 03810.

А ЦТ (II програма)

19.45 — «Вечірня казка».
8.00 — «Час».
8 45 — Я 20.45 —- Дону ментальний те
люблю свою землю. Пісні лефільм.
21.00 — «Час».
композиторів
Є. Птичкіча. 21.35 —- Телефільм «Станцій
Фільм концерт. 9.35 — До ний наглядач».

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

Всеспітнього дня охорони
навколишнього середовища.
Науково популярні
фільми
«У співавторстві
з природою». «Захист без иападу»,
«Суперечка землі і неба»,
«Музей живої природи».
10.30 — Телефільм «Довга
дорога в дюнах». 2 серія, Но
закінченні — Повний. 1 І ЗО
— Новини. 14.50 — «В сім'ї
єдиній».
Док телефільми
«Там, де річка Женєда», «Ма
еалля — Иовоминолсіівка >.
«Сімейний портрет з хлібом».
Російська
лю-за.
Москва і москвичі.
Фільм —- дітям «Юи
га зі шхуни «Колумб». 13.00
-- Путівка -з життя. 18 ЗО —
Бесеїі нотки.
18.45 — Сьо-.

червня

316050, мс;п

областного комитета

гі.: «.орон п'ятому чемпіонаті країни з футболу серед
нлуиїв другої ліги пройдено оільше чвері; шлі ху, зігрщ.
но тринадцять туріь. впевнено виступає «Нричи.>«.->. І фі
нини очолюють таблицю шостої української зони. У нри*
ооріжців двадцять одне очьо. На одне менше мас «Колось^
з Павлограда, що на Дніпропетровщині. Сільські спорт
смени лише один раз покинули поле переможеними. Тре
тій рядок займають авангардівці Ровно.
В них дев'яту
надцять очок. Три поразки підряд перемістили «Зірку» на
восьме місце.
З кожним ігровим днем на турнірі зростає напруга. Про
це свідчить таблиця, г-на на 1 червня мас такий вигляд:

цюють тут, щедро переда
ють
досвід
молодим),

го дня». «Рік дощу». 15.45 —
Зустріч школярів з ветера
ном Ленінського комсомолу,
першобудівнико .і м. Комсо
мольська-на-А мурі Зюзіноіо.
16.30 — Пісні Т. Хренникова.
Виконує народний артист
РРФСР ГІ. Кобзон.
17.00 —
Шахова школа. 17.30 — Те
лефільм для дітей «Зірочка і
кулапеня». 18.15 — Бесіди
про алкоголізм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ра
зом — дружна сім'я. 19.30—
Інлегмаіц-82. Репортаж а
Міжнародної виставки. 19.45
— Телефільм «Довга дорога
в дюнах». 2 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Грае заслу
жена артистка РРФСР А. Ту
гай (арфа). 22.00 — Міжна-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

ЗРОСТАЄ

ків
ДИТЯЧОЇ
ПОЛІКЛІНІКИ
молодий. І не стільки за
віком (ветерани, що пра

скільки завзяїтям
своїм,
го типу «Здорое'я», ство вічною невпокоєністю.
рений на базі профілакто
А потім ми завітали до
рію заводу «Червона зір
кімнати здорової дитини,
ка». Діти тут відпочивати
яка тут з’явилася теж по
муть і заодно проходити
рівняно
недавно. Тут мож
муть курс
лікування. А
тим, хто залишиться цьою на одержати консультації
як вберегти
літа в місті, ми пропонує щодо того,
мо відпочинок у піонер дитину від захзорювання,
ських таборах, створених як загартувати її фізично.
на базі кожної школи.
В
кабінеті регулярно
Хто ж вони — люди, чи чергують кращі педіатри
єю
постійною турботою області, інструктор з ліку
оточені наші
діти? І про вальної фізкультури. Пев
них мені розповіла Світла но, що поява такого кабі
на Миколаївна Це й заві нету в дитячій поліклініці
дуюча
педіатричним від — не випадкова. Адже са
діленням поліклініки від ме профілактика захворю
мінник охорони здоров’я вань завжди була в центрі
Г. С. Слободяни«, і діль уваги нашої медицини. А
ничні лікарі
Н. С. Гайво- коли наші діти менше хво
ронська, Е О. Мелкунозз,
рітимуть, коли вони зро
С. П. Французан, це й статимуть міцними фізич
медсестри, ветерани праці
но й духовно, Т"> ще міц
Н. М. Хорунжа, Л. М. Кап
нішою.
ще /логутнішою
лун,
М. Ю.
Шевченко,
комсомолки Світлана Пет ставатиме й наша соціаліс
ренко,
Наталка
Кулик тична держава.
Світлана Коструба та ба
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
гато інших.
м. Кіровоград.
Колектив медпрацівни

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Для дітей «Олівець-малтовець».
11.05 —
«Живе слово». 11.40 — «Зні
мається кіно». 12.40 — Ху
дожній фільм «Коли я стану
ье.тстнем». 14.05 — «.Спитай
себе. 16.00 — Новини, і 6.10
— «Молоді голоси». 16.30 —
«Вперед, орлята!» 17.15 —
Концертний зал «Дружба».
18.00 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 —Корисні
поради. 18.30 — Музичний
фільм. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — О. Острів
ський. «Шалені гроші». Вис
тава. 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.45 —
Телевізійна шкота ПЛИВЛИп.ч. Урок 3. 22.00
- Прог.овження вистави - Шалені
гроші», По закінченні — Новини.

ФУТБОЛ
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«1 Інші»
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«Гор'їОдо»
«Оксан»
«Маяк»
«Закарпаття»
«Прнкарпат ’.я»
«Поділля»
«Суднобудівник»
«Стахаїіовспь»
«Металург»
«1 Іоватор»
«Кристал»
«Фрунзс-иець»
«Колос»- Гі г

В

іі
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10 1
8 4
8 3
8 2
8 2
6 4
6 4
7 1
4 . 75 3
4 5
4 4
4 4
5 1
5 1
4 3
4 3
2 7
3 4
3 3
3 3
2 5
2 2
0 4

2
1
2
3
3
3
3
5
2
5
3
5
5
7
7
5
6
4
6
7
7
6
9
9

м

19-6
13—4
14-6
15-5
16—11
12—8
16—10
12—9
13—7
12—14

10-9

о

21
26
19
18
J8
16
16
15

15
13
13

11 — 13 12
11 — 15 12
13—13 11
«-9
11
12—12 ’І
11—17 11
11 — 12 11
9—14 10
9-16
9
11 — 11
0
7—16
9
5—J7
6
2-15
4
«Зірка» па сіюйму

Чотирнадцятий тур — з червня.
стадіоні приймає «Спартак» із Житомира.

ник кіноглядача».
17.50 —
«Клуб кіноподорожей» 18.50
— Концерт. 19.15 — ‘Здоро
в'я». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Документаль
ний фільм. 20.25 — Міжна
родні змагання з академіч
«д ЦІ (1 програма)
ного веслування.
21.90 —
:>.С0 — «Час». 3.45
« Час?.
Для
Творчість юних. 9.05 —
і.ас, батьки 9.35 — Дот
лефі.іьм « Майстер і бригаитинал 10.05 —- Більше хоро
ших товарів. 10.35 — Теле
фільм «Дозі а дорога в дю
нах». З серія. 11.40
— Но
музеях і виставочних запах. А ЦТ (1 програма)
Репортаж з Центрального
виставочного залу з Всесо
8.00 — «Час». 8.40 - Екюзної виставки творів моло ран збирає друзів. Виступ
дих художників «Молодість японського хору роеіііі І КОЇ
країни», присвяченої XIX пісні «Сіракаба» (Берізка).
з'їзду ВЛКСМ.
9.30 — «Будильник». 10.0!)
12.10
— 23-й тираж «Спорт- — Служу Радянському Сою
12.19 ното». І12.20 — Пісні й танці зу! 11.00 — Прог| ама «Здо
народів СРСР. 12.50 — Дох. ров'я».
11.45 — Музігша
фільм «Роздуми». 13.10 — програма «Райкова пошта».
Коте Марджанішвілі.
Зга 12.15 — Радянський
Союз
дує народна артистка СРСР очима зарубіжних гостей.
В Анджапарідзе.
13.45 — 12.30 —
Продовольча про
Концерт ансамблю скрипалів грама — всенародна споава.
Великого театру Союзу РСР. 13.30 — Музичний
кіоск.
14.30 — Новини. 14.45 — 14.00 — Прем’єра телевиєтаФільм — дітям «Острів скар ги для дітей. «Солдат і змія».
бів». 16.15 —
Очевидне —■ 15.25 — С Рахмапінов. Кон
неймовірне. 17.15 — Фільм- церт № 2 для фортепіано з
концерт «Сергій Осгрочой. оркестром. 16 00 — Клуб кіВірші і пісні». 18.10 — Бесі
17.00 — Сьода політичного оглядача иоподорожей
— День меліоратора.
ІІО. Легуиова. 18.40 — Мульт юдні
17.15
—
За
вашими
листа
фільми «Крилатий майстер»,
Музична програма до
(«Шаро-фотограф». 18.55 — ми».
Дня
меліоратора.
18.00
—
Док. телефільм «Кампучія: Міжнародна панорама. 18.15
життя після смерті». 19.45 — — Нові
«Ма
Концерт майстрів мистецтв. шенька і мультфільми
«Раз —
21.00 — «Час». 21.35 — Про горох, два ведмідь».
—
горох»,
«День
довження концерту майстрів народження бабусі». «Про
мистецтв. ІІо закінченні — кота Васю та мисливську
23.35 — Новини.
ітТавасію». 19.30 — Прем'є
ра художнього телефільму
£ УТ
«Пікова дама». 21.00 — Нро«Актуальна
наме10.00 —
па». 10.35 — «Сьогодні — грама «Час». 21.35 — «фут
Всесвітній день
ехолоті больний огляд. 22.05 -- До
навколишнього
середови 60-річчя утворення СРСР.
ща», 11.40 — «Сонячне но Концерт Державного Сибір
ло». 12.10 — «Доброго вам ського російського народ
здоров’я».
12.40 — «.Сати ного хору. По закінченні —•
ричний об’єктив». 13.10 — 22.50 — .Новини.
■ Військова таємниця». Ляль
кова вистава. 13.55 — «Точ А УТ
ка зору». Телс-огляд. 14.25 —
«Чуття єдиної родини». 15.40
10.00 — «Актуальна намс— Концерт радянської пісні. г.а». 10.35 — Сьогодні —•
17.40 — Художній телефільм Донь меліоратора. 11.10 —
для дітей «Такі симпатичні В. Кондратьсз. «Відпустка за
совки*. 18.45
— «Скарби пораненням». Вистава. 13.20
музеїв України».
19.00 — — Телефільми
для дітей.
«Актуальна камера». 19.30— 14 15 — «Слава солдатська».
До бб-річчя утворення СРСР. 15.20 — «Джерела». 15.55 —
Творчий звіт майстрів мис Концерт. 16.40 — «ІГатпусип
тецтв і художніх колективів кінозал». 17.30 -- До 60-річВінницької області. Трансля чя утворення СРСР. З кон
ція з Палацу культури «Ук цертів Всесоюзного феспшараїна». В перерві — «На доб -•по радянської музики у Дні
раніч. діти!» По закінченні пропетровську. 19.00 - «Ак
— Всесоюзний турнір з бо туальна камера».
19.30 —1
ротьби дзю до на приз Укра «Мода-82». 20.25 •— Рошшси
їнського телебачення і Но радянських
композиторів.
вини.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 - ХУ
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — ДОЖНІЙ фільм «Засада». 23.20
Якщо хочеш бути здоровим. — Всесоюзний турнір •” бо
8.25 — Телефільм «Станцій ротьби дзю-до па приз Ук
ний наглядач». 9.30 — «Ран раїнського телебачення.
кова пошта». 10.00 — Доку
ментальний екран. 15.25 —
Музична
телевистаза
«Апуш» 16.20 — Міжнарод
Редактор ’
ний огляд 16.35 — Музич
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
ний кіоск. 17.05 — «Супут-

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36: відповідального сенрстаря — 2-46-87; відділу комсомольського
~~ 2-46-57; відділу пропаганди —
о як ог
е'А8'лУ учнівської молоді —
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