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РІВНЯННЯ
ОБЕРТАЛИСЯ ? далеких
ких походів учасники

| близь

Всесоюзної

пошукової експедиції «Літопис Великої

НА ПОДВИГ

організації «Спартак». А молоді робіг,чики Кіровоградського заводу
виробів

здійснили

радіо-

дванадцятиденний

Вітчизняної». Учні профтехучилищ об

автопробіг до міст-гсроїв і за

ласного центру побували в селі Красно

до свята Перемоги рапортували колиш

гірці Голованівського району, де відві

нім фронтозикам про виконання

дали музей підпільної

дання комсомольського і дтсаафівського

КОМСОМО.'.ЬСЬКОЇ

два дні

зав

комітетів заводу.

В усіх будинках культури, клубах Кі
ровограда відбувалися зустрічі з ветера
нами. Наприклад, у Палаці культури
імені Жовтня цікаво пройшов тематич
ний вечір «Своїм прикладом мужності
і віри навчайте нас, фронтовики!» Буз
тут і дитячий ранок «Всіх героїв своїх
знає наша країна, разом з нею ми сла
вимо їх подвиг». На ньому виступили
учасники Великої Вітчизняної війни.
А в парках культури та відпочинку,
на стадіонах міста тривали легкоатле
тичні пробіги, змагання з багатоборства
ГПО, поєдинки па призи пам’яті героївземляків.
9 травня.
Райкову тишу розбудили
с\рми. З усіх кінців міста сходилися до
обелісків юнаки і дівчата. Окремі заго
ни з’єдналися в один, і почалася мані
9

ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

фестація молоді. Робітники, студенти,
школярі прямували на меморіальне кла
довище, де . відбувся
мітннг-реквієм.
Комсомольці і піонери поклали квіти до
підніжжя пам ятнпка Невідомому сол
дату. Перед фронтовиками біля вічного
еогніо Слави молоде
покоління пало
клятву на вірність партії і народу.
Пал містом сходило травневе сонце.
І чим вище воно піднімалось, тим біль
шим ставав людський потік. З прапо
рами і квітами йшли ветерани, їхні си
ни і внуки, вдови— до солдатських мо
гил, обелісків.
До пам ятинка В. І. Леніну,
мону
мента Слави героїв громадянської та
Великої Вітчизняної воєн, обеліска Не
відомому солдату, до Стели героїв він
ки поклали члени бюро обкому Ком
партії України, облвиконкому,
бюзо
міськкому парті;, міськвиконкому, пред
ставники профспілкових, комсомольсь
ких та інших громадських організацій,
трудових колективів обласного центру.
До пізнього вечора тривали народні
гуляння. Місто славило
радянського
солдата-визволптс.ія. Сини, внуки фрон
товиків стояли в почесній варті біля обе
лісків, рівняючись на подвиг героїв Ве
ликої Вітчизняної, котрі пройшли фрон
товими шляхами тисячі кілометрів, на
ближаючи травень 45-го.
Мітинги, маніфестації молоді, присвя
чені Дшо Перемоги, відбулись
в усіх
містах і селах
орденоносної Кірог.оі радщіши.
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Дорогі товариші!
£> обстановці загального політичного
і трудового піднесення,
викликаного
святкуванням 60-річчя утворення СоюЗу
Радянських Соціалістичних
Республік,
вступили радянські люди в 1983 рік —
серцевинний рік одинадцятої п’ятиріч
ки.
Продовжуючи та примножуючи слаєну комсомольську традицію — на занлик партії бути завжди першими на го
ловних рубежах, комсомольці, еся ра
дянська молодь з почуттям гордості за
свою велику
і могутню
Батьківщину
'вносять гідний Еклад у боротьбу за вті
лення б життя величних планів кому'ністичного будівництва. І ми, ветерани
праці, наставники,
звертаємося з на
путніми словами до вас, наших моло
дих товаришів, учасників
республікан
ського конкурсу професійної майстер
ності серед молодих токарів.
В умовах сучасного виробництва наг,ть дуже старанйий
і добросовісний
працівник не зможе досягти
справж
нього успіху без постійного вдоскона
лення технічної грамотності, професій
ної майстерності.
Успіх приходить до
р того, хто наполегливо оволодіває знан
нями, передовими прийомами робоїи.
Невпинно підвищувати продуктивність

Сьогодні на базі Кіровоградського ремонтно механічного заводу Укрремтресту стартує республіканський конкурс професійної майстерності серед моло
дих токарів. І руна ветеранів прані, наставників молоді Кіровогралшини надіс
лала звернення ного учасникам.

УДАРНИМ ТРУД-ВІТЧМЗНІ
Звернення до учасників республіканського конкурсу
професійної майстерності серед молодих токарів
праці та її якість, вміло використовува
ти техніку, бережливо ставитись до ма
теріалів і сировини — ось завдання, які
ставить перед вами, молодими вироб
ничниками, наша партія.
Сьогодні для всіх нас
особливо ак
туальна ленінська вимога про те, щоб
кожен робітник відчував себе не тіль
ки господарем
на своєму робочому
місці, але й представником країни. А
це значить, що кожен із нас відповідає
не тільки за свою працю. Хай не буде
поруч з вами місця порушникам трудо
вої іа виробничої дисципліни — брако
робам, літунам, прогульникам.
ААи закликаємо вас наполегливо бо
ротися за виконання
особистих і ко-

лективних планів та соціалістичних зо
бов'язань.
Трудова біографія кожного дня сер
цевинного року п’ятирічки багата яс
кравими подіями. Ударний труд народ
жує нові трудові рекорди, творча дум-

на знаходить
нові резерви економії.
Але жоден здобутий рубіж не можна
вважати межею. Завжди можна і треба
йти далі. Хай це стане
обов’язковим
правилом у праці, навчанні, житті кож
ного із вас.
Дати продукції більше, кращої якос
ті, з меншими затратами! — до цього
згкликас партія, це і є головним зав
данням кожної молодої людини.
Ми впевнені: молоде покоління удар
ною грацею
ознаменує серцевинний
рік одинадцятої п’ятирічки,
гідно зу
стріне 80-річчя Другого з'їзду РСДРГ1
та 65-у річницю
утворення
ВЛКСМ,
зробить вагомий внесок
у виконання
рішень XXVI з’їзду КПРС по дальшому
зміцненню могутності
любимої Бать
ківщини — Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

О. КОШУРКО, Герой Соціалістичної Праці, бригадир слюсарів-силадальників виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка»;
Г. МЕЛЬНИКОВ, кавалер орденів Жовтневої Революції та «Знак Пошани »,
токар виробничого об єднання «Червона зірка»;
М. ПЕТРОВ, кавалер ордена «Знак Пошани», Лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу, керівник КМК Світповсдського заводу чистих металів;
О. ФОМЕНКО, керівник КМК Олександрійського електромеханічного
заводу, переможець конкурсу молодих токарів підприємства;
М. КУРІННИЙ, кавалер орденів
Жовтневої Революції та Трудового
Червоного Прапора, толар Кіровоградського заводу «Гідросила».
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«Молодий комунар»
ГУРТОЖИТОК

ДРУГИЙ ДІМ

13 тисяч юнаків і дівчат, що проживають у Кіро
вограді, не корінні його жителі. Одні приїхали в об
ласний центр на навчання в середні спеціальні і ви
щі навчальні заклади, інші — працювати на числен
ні новобудови, в різні установи. А живуть есі вони в
49 гуртожитках, які для переважної більшості моло
дих стали другою домівкою.

го технікуму.
А в гуртожитку вироб
ничою об’єднання «Д|’УК‘
маш» інша біда: рада іур'
тонші ку, яку очолює фре;
зерувальиик
цеху № ЗО
* $ *
ще одна, так би мови ги, комсомолець
Анагол'й
...Тут навіть у наймен неофіційна посада. Вона Ііан'існко, проводять непі
шому
відчувається тур — голова ради гуртожит ну культурно-масову
рознали, кого боту•. Але
бота про своїх
мешкан ку. Дівчата
її не видно,
ців. .\ затишному вести вибирали, — у Світлани точніше, вона не має ііозбюлі з дошки оголошень весела, товариська вдача, пою ефектуу через незакожен може дізнатися, як неабиякі організаторські довільні Иіитлово-нобу
;
гоІв гуртожитку.
працювала
та чи інша здібності. Коло обов'язків ні умови
9-поверхоІіріІМІйому
щепні, де ма.
жити одинаки,
мені каюті, 100
Кухні,
сімей.
ІНШІ МІСЦЯ за
йв
гальпої о
ії
рястування
критичному саіптарному ста
ні. Гуртожиток
порена с е л енайрізноманітніше. пий,
бригада молодих буді- ради
потребує ремонту,
сс.тьників, і трест у ці- Вона слідкує, наприклад, Скільки разів ного поусіма' чипали робити, але жидлому за певний період, за дотриманням
гуртожитку ного разу не
одержати точну інформа жителями
доводили
цію про рух пасажирсь правил внутрішнього роз до кіпця.
ких
автобусів, • поїздіз, порядку. Звичайно, раді
роби
Неодноразово
літаків. На столиках — гуртожитку і вихователю пики зверталися ло адмі
підшивки свіжих газет, В. В. Нелюб найчастіше ністрації об’єднання, ко
журналів. З упевненістю доводиться турбуватися мітету комсомолу, проф
можна сказати, що в гур про дозвілля "мешканців. кому за допомогою, але
справа не
тожитках тресту «Кіроію- Тут живуть дівчата, кот далі розмов
грддсільбуд» — це не тіль рі цікавляться літерату пішла.
ки дах над головою, місце, рою, мистецтвом, захоп
Аналізуючи стан спраз
куди приходять лише пе люються рукоділлям, вмі в
гуртожитках
міста,
репочивати між робочими ють малювати.
міськком комсомолу ді
змінами. Тут усе: і хоро
Не так давно з ініціа йшов висновку: необхідна
ші побутові умови, і до тиви членів ради гурто координаційна рада по
машній затишок, про який житку була створена’ кім роботі в молодіжних гур
пості її по дбають адмініст ната обрядових торжеств. тожитках.
І ось
така
рація підприємства, гро Тут можна і день народ рада створена і діє при
мадські
--------—
організації
і ження відзначити, і ма міському комітеті комсо
мешканці гуртожитків, і леньке весілля зіграти, в молу, а очолює її секре
морально- психологічний святковий день за чаш тар
міськкому
партії
клімат, організоване ціка кою чаю із смачним пе А. О. Кошелева. До скла
дозвілля допомагає чивом посидіти. Ця кім ду ради входять секрета
ве
хлопцям і дівчатам швид ната нзіїзатпшніша, най рі крупних комсомольсь
ше познайомитеся, подр - світліша, оформлена са кій організацій, працівни
житись, звикнути до їх мими м ешканця м п.
ки районних і профспілко
нього другого" дому. Все
Мета
Десять років у гурто вих гуртожитків.
це позитивно виливає на
житку № 3 .машинобудів координаційної ради —
виробничі показники мо ного технікуму діє клуб надавати допомогу акти
лодих робітників.
«Щит і меч». ' Ного зав вом, вихователям моло
і гуртожитку» № 2 за
дання — правове вихован діжних гуртожитків, спри
ви
радіовнробів імені
яти
поліпшенню умев
X.av і з їзду КПРС про ня молоді, вивчення ос ЖИТІЯ і побуту
молоді,
нов
правових
знань.
живає більше 400 дівчат Керує клубом голова на Щокварталу члени ради
—
є. іюсарів-складальин- родного контролю Ленін збираються на засідання,
кш,
ра.иомонтажннкіп, ського
району Кіросо- де розглядають різиомаші ампуеальннків, токарів, града В. М. Ьогусловсьпітні питання діяльності
'
техніків,
інженерів... На
квіі. Хлопці і дівчата із адміністрації, комсомольпідприємстві багато уваги
орі
відвідують СЬКНХ, профспілкових
приділяють
поліпшенню задоволенням
:й підприємств та
активну галізацій
клуб,
беруть
ЖІІ1ЛОИО побутових умов
установ, навчальних закробітників. Вся ідейно-по участь у його роботі. Мо ладів,
яким
палежать
лодь
зацікавлює
темати

літична робота, що про
гуртожитки, Після кожка
засідань
клубу:
«Лю

видяться гут, сприяє під
--:-~
коордннадина і радянський закон», ного засідаиня
вищенню відповідальнос
виробляе рецінна
рада
паспорт»,
«Радянський
ті кожної молодої люди
торік
комендації. Так,
ни за справу, котру вона «Настає твоя громадян- рада заслухала питання
тощо.
ська
зрілість»
виконує. Це - ряд лекцій
«Про стан житлово-побу
По кожній темі прохо тових умов в гуртожитках
пі.: загальною назвою «У
людини все повинно бути дять одна або кілька бе комбінату «Будіндустрія».
сід з участю юристів, з В
прекрасним», диспути.
міськком комсомолу
доку через три місяці надійшла
Культурно-масова
ро демонструванням
ментальних
фільмів,
розбота проводиться спільно
інформація про виконан
з будником культури під в взуванням логічних за ня рекомендацій міської
приємства. Тематичні ве- дачей.
координаційної ради, під
чори-віддошнку,
огляди
Прикладів, котрі пере писана керівниками ком
ху дожиьої самодіяльнос конливо
доводять, що бінату, де було вказано,
ті, конкурси...
Є в гур життя в робітничих і сту що враховуючи рекомен
тожитку свої співаки, чит дентських
гуртожитках дації, в гуртожитку зроб
ці, танцюристи,
А коли цікаве, насичене, напоз- лено потрібний
ремонт,
напередодні
8 Березня непе глибоким
змістом, • приведена в порядок при
проходили
традиційні можна назвати
чимало. легла територія.
Раз на
змагання «Нумо,
дів='а- Прикро, але окремі гур три місяці ми проводимо
та!» молоді
заводчанкя тожитки не стали справ навчання
вихователів і
«боліли» за свою подру- жньою другою домівкою голів рад
гуртожитків
15 Олександру Каверзіну молоді. Гут
занедбана План навчання попередньо
Мешканці
постійно бе культурно-масова робота. складаємо і затверджує
бюро міськкому
руть участь
у міському ГГріміром, у чоловічому мо на
огляді-конкурсі
на кра гуртожитку МИТУ № 2 комсомолу.
Щороку в МІСТІ прохо
щий молодіжний гурю- імені Героя Радянської о
на
ЖІГГОК. 1 вже третій рік Союзу О. С. Єгорова кіль дить огляд-конкурс
підряд
виходять його ка місяців не було вихо кращий молодіжний гур
переможцями. За досяг- вателя. Тому тут про ор тожиток. Нинішнього ро
,:У гі успіхи в липні 1989 ганізоване дозвілля годі й ку він присвячується 65 іі
року гуртожиток був на- думати.
Хлопці — май річниці з дня народжен
городжені,
грамото» бутні будівельники — у ця комсомолу. Вже роз
положення га
республіканської
па,і;і вільний від занять час не роблено
Пере
профспілок
і почесним знали, куди себе подіти, умови конкурсу.
кубком міськкому комсо чим зайнятися. 1 як наслі можцю буде' вручено пе
молу.
док — неприємні випад рехідний кубок і грамоту
У вестибюлі Жіночого ки, котрі ніяк не прикра міського комітету ЛКСМУ.
Тож, проблеми діяль
гуртожитку № 1 комбіна шають
■—*
училище. ”
Нині
ту
сКіровоградважбуд» справи у гуртожитку по ності гуртожитків повин
увагу відвідувачів
при троху
пал згоджуються, ні бути в центрі уваги ро
вертають слова, написані але роботи у цьому нап боти комсомольських ор
яскравими
літерами
рямі ще непочатий край. ганів. Необхідно тут ство
«Наш
рідний дім»,
І
Не похваляться різйо- рити обстановку нетерпи
справді, в цьому
легко манітними формами доз- мості до безладдя, байду
переконатися, г~
поговорнв- вілля і в гуртожитках жого ставлення до житла
С. ЗЯТІН,
шп. зі Світланою Горбань технікуму
механізації
другий секретар Кі
майстром
виробничого сільського
господарства,
ровоградського міськ
об єднання «Кіровоград- міського технічного учикому комсомолу.
залізобетон». Є у дівчини лпща № 4, кооперативио-

&
Про молодих
слюсаріїїремонтників електрооблад
нання автомобілів
Сергія
ПОЛПДЄВА
та
Миколу
БОГДАНСВА у колективі
Покроьського відділення Кі
ровоградської райсільгосптехніки
говорять як про
справжніх майстрів своєї
справи. Вони постійно пе
ревиконують змінні завдан
ня, добиваються
високо*
якості роботи, беруть ак
тивну участь в раціоналіза
торському русі.

в

Не лиш® CäX
над головою

Фото з. ГРИБА.

Є

Шумлять верби МОЛОДИМ
МОЛОДИЙ
зеленим листом, підніма
ються вгору стебла очере
ту, блищить ріка, понад
якою в'ється
стежка до
школи.
Попереду у неї багато
років праці. Га той, пер
ший, напевне, вкарбується
комітет дали їй прекрасні
у її серце на все життя,
характеристики.
запитайте молоду учитель
Леся успішно склала всі
ку Лесю Василівну Зайекзамени і стала студент
чук — «Чому?», і вона від
кою. Непомітно пролетіли
повість, хоч і не відразу.
роки — і вже викладачем
Уроки бувають
різні.
української мови і літера
Для учнів вони нецікаві і
тури повернулася в рідне
захоплюючі, хвилюючі і та
Гіаи’їсве 'в рідну школу.
кі, що не лишають сліду. А
До Дітей
механізаторів,
знаєте, як- багато значить
хліборобів, тваринників.
для вчителя,
КОЛИ ЙОі 3
уроків чекають, коли він
У селах,
де
підмінно
чує по коридору:
працює школа,
багато й
молоди< доярок на фер
— Усі в клас! Леся Ва
мах, механізаторів у полі.
силівна йде!
От і подумайте, педагоги,
Коли Леся
Василівна
про зв’язок школи з жит
Заіічук вирушає до школи,
тям! Кожного ранку, коли
переходить міст,
мішає
Леся
поспішас до своїх
майдан, парк, бачнії, кві
вихованців, її проводжає
тучі дерева,
то бачить і
маленький син. Поки що
своє дитинство.
його доглядає свекруха, а
Багато років тому й во
підросте мале — у Панчена бігла до цієї школи ці
єю ж стежкою. Найчасті вому є чудовий дитячий
садок.
ше їй зі здується Четвер
Село міняє своє облич
тий клас.
У четвертому прилетіли • чя. і дитячий садок у Панчевому повен сонця. Там
іуси-лебеді
і
принесли
виховательки із спеціаль
мрію (в старших класах-га
ною освітою. Там уже діє
мрія все
зміцнювалась)
й підготовчий клас. Інакше
стати
вчителькою, сіяти
не можна! Якщо думаєш
добре слово, розкривані
про закріплення
молоді
його красу.
на селі, дбай і про зраз
Після закінчення серед
ковий дитячий садок!
ньої школи Леся подала
заяву до Кіровоградського
Сішок біля бабусі. А ма
педагогічного інституту на
ма в школі. Діти як зача
філологічний
ф а ку л ьтст.
ровані слухають її розпо
Школа і комсомольський
віді. Бо немає в неї неці

СПЕЦІАЛІСТ НА СЕЛІ

ЗНАЙДЕНИЙ ШЛЯХ

і

м. СТОЯН.
с. Панчеєе,
Нозомиргородськчй
район.

Провела Любов Івапш;
па виховні бесіди з семи
класником, оточила його
увагою Адже Олександр
із багатодітної сім’ї і
завжди батьки .мають <й!к
устежити за всіма дітьми.
Ось де так необхідна до
помога школи, громадсь
ких вихователів.
Любов Іванівна одразу
завважила кмітливість «
дому, бесідують з їхніми
очах підлітка, довідалась,
бат ьками.
що він цікавиться техні
кою. Порадилась з учите
Любов Іванівна працює
лями. Нині Сашко бере
на фермі, але знаходить
участі, в роботі технічно
час для виконання почес
го. гуртка, яким, ,ло, речі,
ного громадського дору
леза комісії ГУ
керує
голова
чення.
Часто
буває в
иЦсправах - • псиовнолії
і___
школі, цікавиться тим, як
праці
Леонід
учитель
праці
навчається, як поводить
• ’ >,v. Хло іАдамовпч Спішко.
себе семикласник
Олек
ПОВЄДІН
1 f»
•
'пік
поліпшив
і.-.
сандр Сосіок.
■ ісгав краще вчитися,[.. міг
Сашка
занесено
до
ви,вчитись ііа . мсхаиізаті
списку учнів, схильних .до
»'П'гО.т ЛЯКІІШИТІ» ВОС!.М|
правопорушень;
Так,
трапився
із хлопчиком
СІ.кого
один
прикрий випадок,
спеці*'1^1'"
грубо порушив
він дис
зараз на селі
ципліну Що це тільки ви
пість.
падок.
Л 1. Кодацькч
Г. ПОЗДН^
вірила, бо при першій же
зустрічі
здався він їй
с. Палі'їека,
Малозисківський район.
добрим хлопчиком.

НЕ ТОЙ ТЕПЕР
САШКО...
Петро Григорович Ков
дра гонко, інспектор ко
місії у справах неповно
літніх при виконкомі ІГіліївської сільської Ради,
звітуючи на засіданні ко
місії на початку
ниніш
ньою року, сказав:
— Громадські вихова
телі — доярка колгоспу
«Дружба» Любов Іванів
на Козацька, завідуючий
гаражем
господарства
Леонід Іванович Моска
ленко, диспетчер Олексії!
ГІорфнровіїч Міненім, зав
госп Петро
Аціоносіі'і
Жорновий га інші пожва
вили свою роботу по про
філактиці правопорушень
серед неповнолітніх. Акти
вісти заходять до інколчвосьмирічки, ДО дітей до-

кавих уроків,
нецікавії к
тем.
і все-таки особливо ці
каво
вихованцям Л. В.
Зайчук на уроках літера
тури. Тоді в класах ніби
пролітають гуси-лсбеді, гндяюііюючн крилами, кро
кують прапороносці, зву
чить слово
про Леніна,
партію. Батьківщину. Ніби
заходять до класу кому
ністи Давид Мотузка, Ок«
сапа і Стрижеш., ділиться
своїм горем
Свприд Мі
рошниченко, розповідаючи
про Левка і Настечку. Лі
тература тоді література,
коли вона вчить жити. Ле
ся Василівна захоплю1, і^г
ся, захоплюються учніЛ^
Вона вчить і вчиться у
своїх старших колег.
Закінчуються
уроки.
Треба додому, до сипа.
Але Леся
Василівна за
тримується. Бо вона -класний керівник чсіпер
того. Цс раз подивиться,
як діти пообідали, відпо
чили, допоможе і завдання
викопати, і в кіно з ними
сходить.
Потім будуть І зустріч з
сипом, і конспекті!, і бесі
ди ■; людьми села..

«Молодим комунар»

Н травня 1983 року

З стор.
З ПОШТИ «ЯТРДН!»

ХТО їй,
ГОЛУБЕ?

...І ОЖИЛА ЯЛИНКА
У селі Шляховому Новоархангельського району є
парк партизанської слави.
Сотні дерев тут посадили
учні місцевої восьмирічки.
Розповім про історію двох
із них, котру повідала ме
ні «Людмила Олександрівн.і
Член, колишній директор
цієї школи.
Але спочатку нагадаємо
читачам про події, що від
булися в Шляховому у бе
резні 1943 року. Тоді фа
шисти оточили під селом
партизанське
з’єднання
Героя Радянського Союзу
М. І. Наумова, котре здій
снювало Степовий рейд із
Брянських лісів до півден
ної Білорусії через кілька*
областей, у тому числі й
Кіровоградську. До ве чо
ра народні месники трима
ли бій, а коли
стемніло,
місцеві жителі вивели загін
до Гпшківського лісу. «Ли
шилася братська могила.
Коли радянські воїни виз
волили село,
учні школи
впорядкували могилу, по
садили
квіти, а згодом
заклали біля неї парк, що
нині займає тригектарну
ділянку.
Шляхівські
школярі

здійснили десятки подоро
жей шляхами
Степового
рейду. Буваючи на бать
ківщині
багатьох
йоги
учасників, привозили звід
ти деревця.
Після однієї з таких по
дорожей колишня зв’язко
ва загону Ольга Володи
мирівна Снчевська із села
Кримок Радомишльського
району Житомирської об
ласті надіслала в Шляхове
саджанці ялинок. Піонери
висадили їх у парку, рете
льно доглядали. Ґа рантом
буря зламала одне дерев
це.
Ного,
розповідала
«Людмила Олександрівна,
кілька років виходжували,
удобрювали грунт землею з
лісу. Воду носили відрами
із ставка. Ялинка зеленіла,
але не росла. Учні писали
до О. В. Снчевс'ької, яка
стала після війни лісником,
запитували, як доглядати
за ялинкою, чим підживлю
вати грунт.
Крім порад,
вона надіслала іце кілька
саджанців. Воші прижили
ся. Але учні не забували й
про зламану ялинку. Ма
рія
ГІовічан, Людмила
Свердлова, Таня ЛанчукоЕська продовжували до-

В дубовій діброві.

1

Молодий
чоловік
з
хлопчиком підходить до
води. Батько щось пока
зує. синові. Напевне жабу.
Хлопчик хапає каменюку,
прицілюється і...
Що ж ви робите? —
вирвалося у мсьє. — На
віщо привчаєте
дитину
до жорстокості?
— А вам таку мечхюту
шкода? Та на неї й диви
тися противно.
Противно?.. А вбивать’
приємно? До того ж уби
вані безцільно?
Не встиг я
закінчити
розмову з молодим бать
ком. колії бачу, троє шко
лярів стріляють
по тих
же жабах Із рогатки.
Серед школярів стріля
нина з рогатки пайпоцій-

глядатн дерсшіс. Радощам
їх не було меж, коли ялин
ка викинула нову верхівку
і пішла в ріст. Через рік
вона вже мала гарну кро
ну, стрункий вершок. Ми
луватися нею приходили и
піонери з інших ■ класів.
Невдовзі вони прийняли
від дівчат, які
закінчили
школу, естафету.
Неподалік ялинки рос
туть білокорі берізки. На
діслали їх у Шляхове піо
нери Хижчанської восьми
річної школи, що на Сум
щині. Вітер зламав
одну
берізку. Нове деревце до
ручили посадити Марині
Селецькій. Довго догляда
ла вона разом із одноклас
ницями Людою Кирилюк
та Валентиною Коновален
ко тендітну, безсилу беріз
ку, аж поки та не вкоре
нилася.
Недавно
отримав від
Л. О. Члск листа. У ньому
вона згадує про ці два де
ревця. Розрослася ялинка,
зміцніла, сягнувши вгору
за два метри,
майже на
здоганяє своїх ровесниці».
Прижилася, стала справж
ньою красунею і берізка.
Куточок, де вони ростуть,
добре доглянутий, мальов
ничий.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Фото Л. ДОРОШЕНКА.

ЗУПИНІТЬ ХЛОПЧИНУ!
ренішд забава. Ллє чи та
ка іґя'і: вона безневинна?
Зяищі ват и
бездумно
тварин —
жорстокість,
яка в кінцевому резуль
таті призводять до мораль
ної СПУСТОНН.Ч'ОСГІ
душі
людини, котра цим зай
мається. До того ж завда
ється великої шкоди при
роді. У чому ж причина
такої поведінки? Вона у
нашому невігластві. Ті,
хто в жабі бачить живу
мішень, ніколи не читали
книжок (з їхніх вчинків
це очевидно) Ериста Сетона-Томсопа,
Василя Ми
хайловича Пескова.

Відомо, що
па город*
площею 10 соток
жаби
поїдають
близько 10 ти
сяч комах, котрі в пере
важній більшості є шкід
никами. Особливо корисні
ті види жаб. котрі поїда
ють гусінь,
слимаків...
Досвідчені
городники з
метою принадити їх на
городи, в сади спеціально
споруджують штучні «во
доймища» в старих ван
нах, тазиках. Отож ці тва
рини корисні і знищува
ти їх •— це просто злочин.
М. НОЖЯОБ.

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Вивчення
цивільної
оборони введено в нав
чальний план нашої де
сятирічки. З цією метою
створені
програми дл.і
опанування
школярами
основ ЦО у різних віко
вих групах. Наприклад, у
молодших класах вивча
ють засоби колективного
і індивідуального захисту
і дій за сигналами цивіль
ної оборони. Тут заняття
проводять учителі почат
кових класів,
викладачі
фізвихозання,
а в 9—10
класах — військові керів
ники (з хлопцями) і ме

дичний працівник школи матеріально - навчальної
(з дівчатами), начальник бази дозволяє виконувати
штабу школи Г. К. Гонча програмні вимоги, давати
рова.
учням глибокі знання і
За останній час в нашій практичні навички. Пере
школі зміцнено матері важна більшість
учнів 9
альну
базу,
створено - 10 класів засвоює нав
опорний
кабінет ЦО, в чальний матеріал на «доб
якому на стендах пред ре» і «відмінно». Так, на
ставлена характеристика приклад, при вивченні те
зброї масового ураження, ми «Прилади доземетричзасобів захисту, порядок ного контролю і хімічної
проведення розвідки в зо розвідки»
комсомольці
нах ураження,
рятівних Андрій Калич та Іван Бу
робіт за сигналами
ЦО, лат зі знанням
справи
структура цивільної обо розповідали про корис
рони в школі.
тування приладом для ви
Створення
належної значення рівня
радіації

в МУДРІЙ
ЗЛАГОДІ
Чергову книгу лауреа
та Ленінської премії відо
мого радянського журна
ліста і письменника Васи
ля Михайловича Пескова
«ГІгахи на проводах», ви
дану «Молодой гвардией»
(М., 1972 р.) розкупили
/литтю. Автор
знайомий
читачеві по публікаціях
«Ком.сомольськой
прав
ды» із серії «Вікно в при
роду», в газетах і журна
лах часто зустрічаються
його фото, телеглядачам
подобається, як
Василь
Михайлович веде переда
чі «У світі тварин». Його
роботи відзначаються сво
єрідністю, свіжістю, гли
биною думки, поетичніс
тю. З-під його пера ви
йшли також книги: «Кро
ки по росі», «Край світу»,
«Білі сни», «Війна і люди»,
«Чекайте нас, зорі», «По
дорож з молодим міся
цем», «Вітчизна» та інші.
Деякі з них перекладені
на різні мови, увійшли до
шкільної програми.
Книга «Птахи на прово
дах» розповідає про лю
дей, котрі пос язали свою
долю з охороною приро
ди, про заповідники, тва
ринний світ; розглядають
ся тут також проблеми у
стосунках людини з при
родою.
Нариси В. Пескова, що
друкувалися
у «Комсо
мольской
правде», ви
йшли окремою книгою,
яка, кажучи словами аєтора, «про життя приро
ди — про
землю, про
воду, про ліс і болота і,
звичайно, про наших бра
тів по життю — про пта
хів і звірів, про комашок
і риб».
Книга змушує задума
тися над гострими проб
лемами, _ які виникають
сьогодні у взаєминах лю
дини з природою.
«Розпитувати
людей,
спостерігати за птахами і
звірами, бачити тихі во
ди річок... мені було са
мому настільки
цікаво,
що я можу назвати себе
людиною дуже
щасли
вою», — пише у перед
мові В. Пєскоз.
Головна думка книги
—
людина є часткою
природи і
обов язкоао
має жити з нею у злагод«.
Н. МИХАЙЛОВ.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
на місцевості, демонстру
вали вміння користування
приладом.
Військовий
керівник
Іван Миколайович Білоконєв задоволений відпові
дями і діями своїх учнів.
У журналі проти їх прі
звищ з’являються заслу
жені п’ятірки.
Комітет
комсомолу
школи (секретар Е. Рєзіі-а) спільно
з військовопатріотичною радою про
водить різні
воєнізовані
змагання, ігри-огляди, де
перевіряються практичні
навики з ЦО, які здобули

Вранці цей
голуб по
клював щойно приготов
лені пельмені, які дружина вис гавила на балкон,
А ввечері, повернувшись
із роботи, ми застали йо
го на кухні — влетів через відчинену кватирку і
встиі наробити гармидеру.
Проте нас не злякався й
довірливо дався до рук.
Тоді
ми й побачили у
нього па
правій ланці
кільце з цифрою 8.
У той час над терито
рією України, Молдавії
та Європейської частини
Росії промчали шквальні
вітри. Можливо,
через
них птах і заблукав? Мі'
переконані, що то був
поштовий голуб. Цікаво
було б дізнатися, чий він
був, куди Й звідки летів?

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ
БУДАПЕШТ. В яскраву
маніфестацію
рішимості
юнаків і дівчат Угорщини
внести свій вклад у бо
ротьбу за зміцнення між
народної безпеки і при
боркання гонки
озбро
єнь ВИЛИВСЯ МОЛОДІЖНИЙ
фестиваль миру, місцем
проведення
якого стали
вулиці і площі Будапешта.
Тисячі студентів і шко
лярів, представників ро
бітничої молоді•
взяли
участі» у поході по вули
цях столиці під лозунгом
«За мир і життя, проти
ядерної
війни!».
Його
учасники поклали букети
квітів до пам’ятника жерт- ,
вам фашизму. На дунай
ському острові Маргіт, де
завершився похід, відбув
ся мітинг, учасники якого
одностайно
заявили про :
готовність активно боро
тися за відвернення за
грози війни.
Фестиваль став одним
з перших заходів тради
ційного місячника миру і
дружби, який
щороку
проводиться в Угорщині
у травні на ознаменуван
ня перемоги над гітлерів
ською Німеччиною.

К. ЩЕДРО8.

м. Кіровоград.

МАТИ-Й-МАЧУХА
Так називається бага
торічна трав'яниста рос
лина, ще росте по кана
вах, балках, а найбільше
— на берегах річок. Ці
кавою особливістю матері-н-мачухи є те, що лист
ки у неї зверху голі й
гладенькі, а знизу — пух
кі. Якщо доторкнутися до
такого листка згори, тс
холодним
він здається
знизу —
(«мачуха»),
теплим («мати»). Певно,
саме від цього її бере по
чаток така поетична наз
ва рослини. Вона свідчить
і про спостережливість та
баїатство образного мис
лення
наших далеких
предків.
М. ПИСАРУК.
Бобринецький район.

ПРО БРАТІВ

НАШИХ
МЕНШИХ
Недавно
я прочитала
оповідання Пори Аргуносої «Не потрібна» Мене
схвилювала історія бродя
чої кішки, що стала жерт
вою людської байдужості.
Не
буду
переповідати
змісту оповідання (кожен
може
ного
прочитати
сам), але скажу, що во
но змусило мене задума
тися над
ставленням — |
своїм та моїх однолітків
— до природи взагілі і
до домашніх
тварин зо
крема. Як часто
МІІМОхіть ми буваємо до них
немилосердними Хіба ж
можна забувати, іно все
живе на землі — то часI наскільки
точка нас?
біднішими стаємо
ми,
коли про це забуваємо...
Л. ГЛАМАЗІНА,

Світловодський район.

учні на заняттях, і в про
цесі позакласної роботи.
Після цього підбивають
підсумки, кращим воучаюіься кубки,
грамоти,
дипломи, вимпели.
На
честь
65-річчя
Збройних Сил СРСР бути
проведені змагання мім:
комсомольськими класа
ми для виявлення уміння
користуватися
засобами
індивідуального
захисту
за сигналами ЦО. Пере
можцем
у змаганні ви
йшла комсомольська ор
ганізація 10
класу, де
комсоргом Тетяна Тере
щенко
і
командиром
Олексій Волошенко.
Всі дівчата 9—10 класів
старанно засвоюють про
граму
медико-санітарної

ХАНОМ. У В' єтнамі по
чався
загальнореспублі
канський молодіжний «По
хід слідами героїв». Цей
захід, організований
з
ініціативи ЦК Спілки ко
муністичної
молоді Хо
Ші Міна,
присвячений
двом знаменним датам —
20-річчю
перемоги при
Дьєнб'єнфу
над фран
цузькими колонізаторами
і 10-й річниці визволення
півдня В'єтнаму.
«Похід слідами героїв»
— важлива політична кам
панія, спрямована на ви
ховання молодого поко
ління країни
в дусі від
даності
революційним і
бойовим традиціям, патріоіизму й інтернаціона
лізму.
ТОКІО. Масовий анти
воєнний мітинг відбувся
в японській столиці з іні
ціативи прогресивних мо
лодіжних організацій кра
їни. «/Аолодь не допус
тить перетворення Японії
в арену ядерної війни!»,
«Японія повинна
стати
вільною
від
ядерної
зброї!»,
— скандували
учасники мітингу.
Мітинги протесту моло
ді проти
курсу
УРЯДУ
Я. Накасоне на активіза
цію мілітаристських готу
вань, зміцнення
японоамериканського договору
безпеки, який
набирає
дедалі агресивнішого ха
рактеру, відбулись також
у містах Хіросіма, Нагано,
Моріока.

|ТАРС|.

підготовки.
Комсомо»пки
Світлана Кац, Ірина Ткаченко, Світлана Харчен
ко, Олена
Нікіфороза,
Лілія Тімірязєза вміють
кваліфіковано
надати
першу медичну допомо
гуВелику роль
в оволо
дінні знаннями
відігра
ють технічні
засоби. З
цією метою створена уні
версальна пересувна ус
тановча,
обладнана кі
ноапаратом «Радуга», маг
нітофоном, програвачем.
Школа забезпечена про
грамовими кінофільмами.
В. НЕСТЕРЕНКО,
директор СШ N2 34
м. Кіровограда.

12 травня 1983 року

«Молодий комунар»

Хотів іще уточнити, що
інструктор
зробив
за
Лише
день,
повісив
'з
табличку<
написо/л:
«В'їзд заборонено»...

« В’їзд заборонено!»

І

І

Так, спортсмени комбі
нату «Кіровоградважбуд»
кілька років тому на місь
ких турнірах
показували
непогані
результати. Бу
ло зроблено
впевнений
крок від
масовості до
майстерності.
І ось рап
том спад. Чому?
— Нині
на комбінаті
спорт у пошані, — розпо
відає інструктор по спор
ту В. М. Андрющенко. —
Будівельники захоплюють
ся шахами,
насильним
тенісом, кульовою стріль
бою, волейболом, баскет
болом, футболом. На ме
не покладені
обов'язки
по організації оздоровчої
роботи на місцях. Бо ви
робничі
підрозділи ком
бінату в різних куточках
міста — у нас
вісім уп
равлінь. У минулому ро
завданнями
ці із своїми
працівники
фізкультурні
комбінату справились.
Але як?
Справились.
повідомиІнструктор
минулий рік
ла, що за
410 значгідготовлено
ківціе (з них — 77 «золо
тих»). У складанні норма
тивів взяло участь понад
900 чоловік. А на комбі
наті лдайже 3,5 тисячі пра
цюючих.
Чому #ж не ВС'
вийшли на старти ГПО?

— Хіба легко всіх умо
вній? Відмовляються бра
ти участь у змаганнях, —
виправдовується Валенти
на Миколаївна.
А на її робочому столі
лежать
протоколи
засі
дання комісії ГПО (її очо
лює заступник
началь
ника комбінату по побуту
В. Ф. Ганін), де
йдеться
про залучення
до скла
дання нормативів макси
мальної кількості трудів
ників. Поряд —
«Поло
ження про
проведення
змагань обласної
ради
ДСТ «Авангард», де вже
в першому пункті сказано:
«В
змаганнях
беруть
участь
усі
працівники
підприємства, які огляну
ті лікарем».
Усі. Вихо
дить, 2,5 тисячі чоловік з
юмбінату
«Кіровоградважбуд» на період прозахеоведення турнірів
ріли...
році?
А що в цьому
Якщо вірити паперам, то
на старти із зимового ба
гатоборства ГПО вийшло
всього 121 чоловік, — це
робітники тресту
«Кіровоградмашважбуд»,
де
понад 1600 чоловік.
У чому ж причини та
ких низьких
показників?
Передусім
у тому, що
тут на
низькому
рівні
поставлена
робота
по
пропаганді фізкультури і
спорту,
нормативів ГПО,

СТАРТИ

одного тижня

В УСІХ
КОЛЕКТИВ XX
ФІЗКУЛЬТУРИ
3 2 ПО 9
ТРАВНЯ ЮНАКИ ТА ДІВ
ЧАТА
ВИХОДИЛИ
НА
СТАРТИ,
РЕЗУЛЬТАТИ
ЯНИХ
ВХОДЯТЬ ДО ПРО
ГРАМИ
—
ВСЕСОЮЗНОГО
ТИЖНЯ
«ДО
ПРАЦІ І
ОБОРОНИ
СРСР - Г0ТОВИЙ!»
2 — 3 травня більше 1500
членів
ДСТ
«Спартак»
енладали нормативи, а че
рез два дні у них вже бу
ло прийнято залік за ви
могами
комплексу.
7

травня в ДЮСШ облепорткомітету стартували плав
ці, а наступного дня — в
лісовому
~!--------- - масиві
Новомиколаїики — відбувся масовий
легкоатлетичний
крос.
На
завершення
Тижня
ГПО спартаківці
вирушили В
1,,
туристичні
походи «Шляхамиі
слави
батьків».
Добре було
організова
но змагання
за програ
мою
Тижня в
колгоспі
«Україна»
Знам’янського
району.
Інструктор
по
спорту Олена
Харланова

відсутній чіткий орієнтир комплексного
плану оз
у фізоргів. Навіть
спор- доровчої роботи на 1983
«ивні нагороди —- кубки, рік досі не було.
— Чекаємо, поки вирідипломи, грамоти — зачи
нено у кладовій,,
і ніхто шиться питання відокремїх не бачить.
[
лення нашого тресту а ід
Брошури,
плакати
знову еиз нормативами комбінату, —
комплексу
іГПО
І ю е.
7а прачдовувалась в. м. Антільки у Валентини
й
Ми- дрющенко. — Тоді
колаївни — на
її столі, складемо плани...
Тут же лежить
«Чекаємо»... А надворі
і.................
«Наказ
№ 87 по комбінату «Кіро- давно весна — час нових
воградважбуд» Мінважбу- масових стартів.
ду УРСР від 8 січня 19...
А як поставлена спор
року (на
все
життя?)
тивно-масова
робота за
■•Про складання
нового
місцем проживання буді
Всесоюзного фізкультур вельників,
зокрема,
в
гуртожитках?
ного комплексу ГПО».
Ось деякі його пункти:
Інструктор по спорту,
«1. Обладнати
стенд по який працює в гуртожит
новому комплексу
ГПО. ках № 6 та N° 7 иомбіна2. В усіх будівельних уп ту
«Кіровоградважбуд»
до
равліннях комбінату ство якраз закріплював
рити куточки
комплексу рожній знак «В’їзд забо
і ПО з висвітленням ходу ронено».
— Проходу
немає від
складання нормативів по
бідкав
трьох ступенях, оформи цих машин, —
ти куточки з наочною агі ся Оленсандр Блажко. —
майданчики зі
тацією,
фото
тих, хто Еже всі
складає нормативи комп псували. До того ж, нині
кабель, і
лексу. 3. Керівникам уп тут укладають
равлінь
створити комісії спортивні споруди не го
ГПО і
кожної
п’ятниці тові до експлуатації.
Завітали
/ли з Олек
доповідати про хід підго
товки і складання норма- сандром
у
спортивну
тивів комппексу робітни- кімнату, де ніщо не нага
нами,
службовцями і ін- дує про спорт: жодного
женерно-технічними пра- плаката, емблеми, схеми,
цівниками».
портрета. Хоча б тут був
Але все це залишилося графік проведення спар
на папері.
такіадних
поєдинків чи
Які ж намітки
на цей таблиця шахового турні
рік? Минуло три місяці, а ру... Є два стільці, неве-

приймала залік у механі
заторів, тваринників без
посередньо
там де вони
працюють, адже спортив
ні майданчини тут облад
нано не лише
в центрі
села Дмитрівни, а й усіх
відділках,
бригадах гос
подарства.
Відбулося
спортивне евпто, в якому
взяли участь жителі села
різних поколінь. Коли фі
нішували
ветерани, їхні
сини і дочки, на легкоат
летичну доріжку
вийшли
вихованці
дитячого сад
ка. Тут теж О. Харланова

Такий спад спортивнолиний стіл. Зате
майже
/ласової роботи а колек
всю
кімнату
займає...
тиві фізкультури
стасся
більярд.
передусім тому, що про
— Я тут працюю півро
фізичне виховання робіт
ку, — розповідав інструк
ничої молоді не
турбу
ще
тор. — І, звичайно,
ються
профспілковий
і
нічого не встиг зробити,
комсомольський комітети.
чотири
роки
До мене за
Не отримали конкретних
гуртожитків,
існування
доручень профорги, ком
інструкторів
було п’ять
сорги та фізорги. У звіт
по спорту. Ніхто не ХО іе
них документах значить
нічим
допомагати.
Сам
ся чимало
підготовлених
усе «пробиваю».
А тут
громадських суддів та ін
живе багато молоді. Гра
структорів по спорту. Але
ємо в настільний
теніс,
якщо штатні фізкультурні
волейбол,
баскетбол,
працівники
не проявля
футбол, шахи, шашки.
ють ініціативи, то й поза
Пізніше
з'ясувалося,штатні байдужі...
що до послуг мешканців
є один
гуртожитку таки
*
кульок
тенісний стіл (а
шахівниця.
немає), одна
я знову
Через місяць
Немає
баскетбольних,
«Кіровозавітав у трест
футбольних м’ячів.
Алс
градважмашбуд».
Тут доречно
згадати,
В. М. Андрющенко
ніяк
що Олександр «пробиває»
не зміг розшукати. І ніхто
більярд,
який
коштує
500 карбованців,
а про
не міг сказати, де вона,
елементарний спортивний
комСекретар номітету
інвентар, той же тенісний
сомолу тресту О. Нестоя
м'ячик, забув.
ща повідомила, що про
Цікавлюсь
справами з
тягом квітня в колективі
комплексу ГПО.
Інструк
не було проведено жод
тор не зміг
назвати ца
ного турніру. Олена по
ріть ступенів
комплексу. > яснила це тим, що не ви
І не показав жодного до
стачало часу, бо готува
кумента. То як він може
лися до міських
зма
пропагувати нормативи?
гань...
— Коли ж думаєте зай
А. БЕЗТАКА,
нятись впровадженням у
громадський
корес
дію комплексу
ГПО? —
пондент
«Молодого
запитую.
комунара».
— Не знаю.

стсорила спортивні секції.
І малюии подарували ра
дість своїм
батькам —
діти були спритні,
щас
ливі.

*
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А ось фізкультурні праціонинн спортнлубу «Зірзорієнтувались
не
на-»
зовсім вдало. Хоч в перші
дні Тижня на стадіон ви
йшло майже 800 заводчан,
та справжнього соята нра,
си і бадьорості тут не було. Тих,
хто мав бігти на
""
60-метровій дистанції, чо
мусь понлинали
на сто
метрівку. На старти
од
ночасно виходили і 50-рі«ні робітники і ті, кому ще
й немає
тридцять,
іНор’*“
мативи ж ГПО
потрібно
було приймати
в окремих вікових групах.
Ще більше
здивувало
те, що майбутні значківці
прийшли на стадіон не в
спортивних костюмах, а в
тому ж одязі, що працюють за верстатом.
у * -к
Учні
машинобудівного
технікуму, як кажуть, бу
ли на голову вищі за за
водчан. Активісти спорт
клубу
«Машинобудівник»
організували
все чітко,
нормативи приймались за
заздалегідь
виробленим
графіком. Юнаки та дів
чата цього
навчального
закладу
демонстрували
високий фізичний гарт.
За попередніми даними
під час Тижня на старти
ГПО вийшло
більше 140
тисяч робітників, хліборо
бів,
студентів,
школярів
області.
На знімку:
стартують
наймолодші
фізкультур
ники Кіровограда.

Завершилися зоплльпі змагання з футболу за програ
мою VIII Спартакіади УРСР, що проходили в Кірово
граді. В заключному турі кияни перемогли счортсмеиіз
Чернігівської області і очолили турнірну таблицю. По
разка чернігівців відкрила нашим футболістам шлях до
другого місця. Але для цього в останньому матчі (з
донеччанами) їм потрібна була лише перемога з різни
цею в два м’ячі.
Перший тайм пройшов в нецікавій боротьбі: гра три
вала здебільшого в центрі поля.
Друга половина гру сула не схожа на першу Кіровоградці притиснули і остей до їх воріт.
Наполегливо і
вміло діяв 1 Різипчснко. Саме після його удару на 56-й
хвилині було відкрито рахунок, а трохи
пізніше наш
капітан зробив чудову подачу на лінію воротарського
майданчика і Е. Денисенко ударом
головою подвоїв
рахунок. Потім один на один з воротарем
гостей-ви
йшов П. Кілнк, але завагався з ударом. І тут же гості
скоротили розрив у рахунку.
Під час контратаки наших футболістів хтось із захис
ників донеччан зіграв‘рукою в межах штрафною май
данчика. Знову 11-метровий. Е. Денисенко точним уда
ром «розстріляв» ворота гостей — 3-:І на користь кіровогралців.
Підсумкова таблиця шостої зони має такий вигляд:
. в
н п
М
0
Київська область
Кіровоградська облает»
Чернігівська область
Донецька область

Не забудь про
довжити
перед
плату «Молодого
комунара» на дру
ге півріччя 1983
року. Передплату
приймають відді
лення «Союздруиу» і громадські
Розповсюджу в ачі преси.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Про
ідо розповіли
візерунки,
9.15 —
Док.
телефільм
«Юнги Єнісею», 9.30 — Телефільм «Вічний поклик».
Частина друга.
2 серія —
«Обпалена любов». 10.35 —
Звучить духовий оркестр.
11.25 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. фільм
«Брест. Роки і миті». 15.00
— Російська мова. 15.30 —
Теленарис «Живи
довго,
тато».
16.10 —
Концерт
Державного ансамблю піс-

«Молодой ксммунар» —

ні й танцю - Удмуртської
АРСР «Італмас».
16.45 —
уЧЄні — агропромислово
му" комплексу Підмосков'я.
17.15 — Док.
фільм «Єд
ність мети». 17.40 — Ф. Шу
берт. Соната для скрипки і
фортепіано ля мінор. 18.00
— Зустріч школярів з мар
шалом артилерії К. П. Ка
зановим. 18.45 — Сьогодні
у світі. 10.05 —
Разом
дружна сім’я 10.40 — Обго
ворюємо
проект
Закону
СРСР про трудові колекти
ви та підвищення їх ролі в
управлінні підприємствами,
установами, організаціями.
J9 55 — Телефільм «Вічний
поклик»-. Частина друга З
—— «Вогонь І ПОПІЛ*.
21.00 — «Час». 21.35 — За
ключний
концерт фестввапю мистецтв «Московські
зірки». Передача з Крбмлгв-

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград.

Л К СМ Украины,

еул. Луначарського, 36

На украинском языке.
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ського Палацу
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’їздів. У
перерві — Сьогодні
світі.
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«Дніпро». 20.45 — «На доб
раніч, діти.?. 21.00 — «Час?.
21.35 —
Художній теле
А УТ
фільм «На псе життя, що
залишилось».
2 серія. 22.50
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Виробнича — Новини.
гімнастика. 10.45 — Люби ▲ ЦТ (П програма)
телям оперети.
11.20 —
«Зустріч з театром». 12.25—
8.00 — Гімнастика. 8.15
і І’ають
юні
музиканти. — Документальний теле
16.00 — Новини.
16.10 — фільм «Каргопілля». 8.35 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 Лірика
В. Брюсова. 9.05.
— Камерний концерт. 16 45 12.05 — Англійська
мова.
—• Телепост
па ударній 9.35 — О. Пушкін. «Мідний
— КоНЦЄРГ. вершник». 10.25 — Науко
: —
Для школярів. во-популярний Фільм »Вес
«Орієнтир». 18.00 — «День няні наспіви». 10.35. 11.35—
за днем». (Кіровоград). 18.15 Історія. 7 кл Культура і ос
«До підсумків навчаль віта
в
другій половині
ного року
в системі полі XV1JI
ст. 11.05 — Учням
тичної і економічної ОСВІ ПТУ. Астрономія. 12.35 —
ТИ». (Кіровоград).
18.30 — Г. Уеллс. Сторінки життя і
«Актуальна камера». 19.00 творчості. 13.35 — Тележур
Чемпіонат СРСР з Фут нал «Звіздар». 14.20 — Єв
болу. »Динамо»
(Київ)
ропейське мистецтво епохи
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Отже, кіровогралиі продовжать боротьбу
місця в республіці.

—Шаіі

МОЛОДИЙ ЧИТАЧУ!

>

Просвітництва. У. Хогарт.
15.20 — Новини.
18.00 -У
Новини. 18.20 — Докумен
тальний фільм «Тавлинське
джерело». 18.30 — V між
народний фестиваль теле
програм про народну тнор?
чість
«Веселка».
Співає
«Руставі». (СРСР). 19.00
Чемпіонат Європи з боксу.
19.45 —
Вечірня
казка.
«Гриб-теремок».
20.00
Чемпіонат СРСР з футболУ.
«Торпедо» (Москва) — «Д»?
ламо» (Мінськ).
2 тайм.
20.45 — Велогонка
Миру.
21.35
-4.
21.00
— «Час». 2’
Художній фільм
■«Два Федори».
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