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XIX з’їзд ВЛКСМ вважає —
першочерговим завданням ком
сомолу є виховання у молоді ко
муністичного ставлення до праці,
мобілізації юнаків і дівчат на
активну участь в інтенсифікації
суспільного виробництва, при
скоренні темпів науково-техніч
ного прогресу, поліпшенні якос
ті роботи, посиленні режиму еко
номії, реалізації Продовольчої
програми, розвитку провідних га
лузей народного господарства.
(Із Резолюції XIX з’їзду
ВЛКСМ).
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До бригадного підряду
в колективі ДобровеличК ЇВСЬ киї рай.СІЛЬ! оспгехьіки дійшли не одразу. За
провадження його викли
кала виробнича необхід
ність.
Як і на багатьох
п>дприсмствах, серед видів
робіт (операцій) там та
кож є так звані невигід
ні. При
індивідуальному
методі роботи бажаючих
виконувати їх явно
бра
кувало. Постало питання:
хто ж візьметься
за ці
роботи?
Знайдена відповідь спо
чатку теж мала
вигляд
запитання: а якщо дору
чити 'їх не окремим вико
навцям.
а
колективу,
бригаді? Адже в бригаді у
кожного робітника протя
гом
зміни трапляються
«вікна», тобто вільні від
основної роботи хвилини,
які раніше
використову
вали на перекури. І якщо
кожен витратить по кіль
ка хвилин на менш опла
чувані роботи — діло не
стоятиме.
Коли ж застосували ко
ефіцієнт трудової
участі
та погодинні графіки, ви
явилося: виконувати «не
вигідну» роботу
поряд з
основною — вигідно.
Ось
уже
п'ятий рік
працюють
за методом
бригадної
організації та
стимулювання
праці усі
три бригади,
зайняті на
ремонтному виробництві
райсільгосгітехніки. Знач
но зросла продуктивність
кожної. Приміром, якщо
раніше у комсомольськомолодіжному
колективі
по розбиранню та скла
данню
шасі
трактора
Т-74 (його очолює /лолодий комуніст, член райко
му
комсомолу,
депутат
селищної Ради Олександр
Шурдук)
обслуговувати
за зміну одну машину, то
тепер дві. Рекламацій на
якість
роботи
немає
(звичайно цьому
сприяє
й інше
нововведення —
комплексна
система уп
равління якістю
продук
ції).. Зміцнено
трудову
дисципліну, відсутня ПЛИН
НІСТЬ кадрів...
А які ж заробітки?
— У нас на ремоніко
му виробництві ообітники
заробляють
чи не най> більше у всій
системі
облсільгосптехніки, — пс-
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яснив один з ініціаторів
запровадження бригадно
го підряду,
завідуючий
мехмайстернею Г. В. Лампіцький.
— До того ж
збільшення зарплати пря
мо пропорційне зростан-'
ню продуктивності праці.
...Готуючи цей матеріал,
я побував на багатьох під
приємствах — на Долинському
цукрозаводі,
у
єиробничому
об'єднанні
«Друкмаш» (там
пішли
далі — якраз завершува
ли перехід
на вазівську
кіроаоградсистему), на
ських заводі «Гідросила»
та
взуттєвій
фабриці...
Скрізь, де вже запровад
жено бригадний
підряд,

ми. Несистематичне поста
чання матеріалами
зали
шається однією з найваж
ливіших проблем будівель
ного виробництва.
І як
що ми зараз
вважаємо,
що бригадний
підряд іс
нує в цих двох КМК фор
мально,
то
насамперед
маємо на увазі проблему
постачання.
Нашої вини
в тому, що не можемо по
дати приклад іншим ком
сомольсько- молодіжним,
немає...
Я побував на будівель
ному майданчику, де тру
диться бригада О. Семи-'
дітного,
і переконався у
справедливості цих слів.
Розчин бригаді подали
після обіду.
— Знову пропаде, - з
гіркотою мовив
один з
будівельників.

KQ Аркшд К ИЙ
з

в тому числі і в КМК, чув
тільки схвальні слова про
нововведення.

І ось — здавалося б,
виняток. До редакції на
дійшов лист
від членів
комсомольсько -молодіж
ної бригади мулярів бу
дівельного
упразління
№ 2 тресту «Кіровоград/лашважбуд»
(бригадир
О. Семидітний). Наводжу
його з деякими скорочен
нями.
Ми пишаємося тим, що
прогресивний метод бри
гадного підряду наробив
ся серед будівельників, а
саме — у відомій на всю
країну бригаді
Героя Со
ціалістичної Праці Мико
ли Злобіна. Це було 1970
року. Протягом останньо
го десятиріччя цей метод
взяли на озброєння тися
чі колективів.
Він
став
надбанням не тільки бу
дівельників. а й працівни
ків інших
галузей. Його
активно запроваджують у
сільському
господарстві...
1 як не парадоксально,
прогресивний
метсд, на
роджений
будівельника
ми, в нашому тресті «Кіровогрідмашважбуд»
не
набуо ігі'’ємного
поши
ренні-. його
запровадже
но тільки в двох із дев'я
ти

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО

ДІЖНИХ
бригад — нашій
та А. Бабича
(теж муляри). Чому?
Обидва КМК
перебува
ють у залежності від технічних та
......
технологічних
служб, які
забезпечують
будівельні
майданчики
матеріалами,
мехаиізма-

Справді, це — марнотратство,
безгсспсдарність.
— Отак і працюємо,—
пояснили
ААулЯрИ І ДЛЯ
прикладу
розповіли Про
один із своїх
робочих
тижнів. Склався приблиз
но такий щоденник:
понеділок — заявки на

чотири кубометри розчи
ну не виконано, бригада
кваліфікованих
мул я ріп
(у кожного четвертий роз
ряд) простояла;
вівторок —
заявку на
розчин виконано наполо
вину, змінне завдання —
теж;
середа — бригада прос
тояла у зв'язку з полом
кою баштового крана;
четвер — заявку на роз
чин виконано наполовину
змінне завдання — теж;’
п’ятниця — заявку ви
конано
частково, першу
машину подали
о іл.ОО.
розчин низької якості
Таким чином
бригада
не виконувала своїх зав
дань не перший тиждень.
Строки будівництва шах
ти для ліфта даємо зірва
но, на матеріальні вина
городи
за дострокову
здачу роботи,
за еконо
мію матеріалів і т. д. годі
сподіватися. А якщо піти
далі, можна зробити і та
кий висновок:
бригадний
підряд не відіграє і від
веденої йому
виховної
ролі.

Хлопці
снаржаться на
те, що адміністрація буді-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН. . -иМСО- ,
ПОЛЬСЬКО МОЛОДІЖНА
ТРАКТОРНА '{
БРИГАДА
КОЛГОСПУ «ПРАПОР КОМУ
НІЗМУ’» (КЕРІВНИК М. В ЛАПКО) ЗАНЕ
СЕНА 1ІА ДОШКУ ПОШАНІ» РАЇ,КОМУ
ЛКСМУ. КОЛЕКТИВ ДОБРЕ. ПІДГОТУВАВ
ТЕХНІКУ і В КОРОТКІ СТРОКИ ПОСІЯВ РАННІ КУЛЬТУ
РИ З ПАЇ [ВИЩОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ НА НИХ РОБОТАХ
ПРАЦЮВАВ
МОЛОДІШ
КОМУНІСТ, ДЕЛЕГАТ XXIV
І З'ЇЗДУ ЛКСМУ МИКОЛА МУЗАФАРОВ.
Фото В. ГРИБА«
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яельного
управління не
забезпечує їх інструмен
тами. Минулого року, ноли
бригаду
переводили
на будівництво Липнязь- _
кого цукрозаводу,
вони
разом зайшли в магазин,
і нон.-ен купив собі уні
версальну сумку будівель
ника. Ті інструменти давно зносилися. Що ж, знову всією бригадою в магазин?
Зачекайте, сі.ажсге ВИ,
а як же з
договором на
бригадний підряд? В ньо
му ж мають бути визначе
ні обов’язки
не тільки
виконавця, тобто брига
ди, а и замовника, тобто
адміністрації
БУ-2? Обо
в’язки розподілені.
Але
рівноправного партнерства
немає. Якщо
можна іак
сказати,
підрядилася піц
обов’язки тільки бриіада.
І успіхи, яких добивалися
раніше муляри, пов'язу
ють вони не з прогресив
ним методом, а з тим. що
О. Сеглидітний бігав, «ви
бивав», діставав.
тобто
робив те. що зобов'язана
робити адміністрація. Те
пер. поли
бригадир хво
рий і нікому бігати, фор
малізм
«нововведення»
постав геред бригадою у
позній своїй непривабли
вості. То хто ж наслідує
такий приклад?
Недавно комітет
комсомолу тресту на своєму
засіданні
розглянув пи
тання переходу
КМК на
бригадний підряд. Акти
вісти досить глибоко про
аналізували
проблеми,
але виявилися,
на жаль,
безпорадними. Виявилося,
Що найважливіше
зале
адміністрації...
жить від
«прожекВирішили, що
юристи» повиині налагодити щоденний контроль І
за режимом постачання.
Налагодили. Сигналізува- И
ли про
непорядки, але |
адміністрація
так і не
вживає заходів...
Знову згадую Добровеличківську райсільгосптехніку.
Точніше, лист,
який направили її керів
ники своїм
постачальни
кам — працівникам Кіро
воградського
ремонтно- _
механічного заводу Укр- Е
ремтресту. Ні, заводчани
не підводили,
так само |

я:< і адміністрація
Р6»’"
сільгосптехніки не підво
дила своїх
партнерів по
договорах
на бригаднийпідряд. Мова
йшла про
забезпечення додатковий» І
Фронтом
робіт,
щоб
бригади змогли виконати
соціалістичні зобов'язать ■
ня ( з плановими завдан
нями вони успішно справ
лялися). Але це вже вихо
дило далеко за рамки до
говорів. Ось вам приклад І
рівноправного,
творчого |
партнерства двох сторін,
які уклали договір!
В. РАЦА,
спецкор
«Молодого
комунара».
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Мріяла Олена Семснова після закінчення проф
техучилища потрапити на
велику будову. І ця запов;тна мрія збулася. На
правили її на споруджен
ня найбільшої у виробни
чому об'єднанні
• О.іександріяьугілля»
шахти
яку
«Ведмєжоярська»,
після Хід з’їзду ВЛКСМ
оголошено республікансь
кою ударною комсомоль
ською будовою. Та ще н
в одну з кращих в шахтобуд і вел Ь110 м у у п р а Б.Т І! Іні Аі? 2 тресту «Олексам і
р і я ща х т о б у д»
бригаду
штукатурів-малярів.
яку
очолює знатна будівель
ниця Варвара
Григорів
на Кругленко.
Привітно зустріли Оле
в новому
ну Ссмснову
колективі.
Будівельники
дізналися, що вона була
з’їзду
делегатом XVIII
ВЛКСМ.
на «відмінно»
шкінчи.ча училище, і О.1Сна одразу ж відчула уз.ігу з боку старших поіруг.
Хоч і ,м?.ла Олена третій робітничий
розряд,
проте відчувала. що досвІду їй бракувало, 3 veix
сил старалася,
щеб ПЭшвидше зрівнятися в гра
ці зі старшими подруга
ми

— 'Ги не поспішай.
—
заспокоювала,
бувало.

НАВЧАННЯ
КАДРІВ
У Запорізькій
зональ
ній комсомольській шко
лі закінчено
навчання
секретарів комітетів ком
сомолу промислових під
приємств,
транспорту,
зв'язку, будов.
Протя
гом місяця вон’і вивчали
актуальні питання теорії
і практики комуністично
го будівництва, економіч
ної політики і міжнарод
ної діяльності
КПРС і
Радянської держави, ор
ганізаторської
і ІДСОЛО
гічної роботи
партії і
комсомолу в світлі завдань, поставлених
XXVI
з'їздом КПРС, травневим
(1982 р.) і' листопадовим
(1982 р.) Пленумами ЦІ\
з’їздом
КПРС,
XIX
ВЛКСМ.
Велику
увагу КОМСи•польські ватажки
ярпді-

Варзара
Григорівна. —
Наша робота має бути
викопана не просто висо
коякісно, а й
красиво,
шоб око людям радувала.
Ми. малярії, по суті за
прано будівсриіуємо
вельпиків. Після нас поБЖЄ НІХТО не
правлятп
затишок і
буде.
Отож
приміщень, куди
краса
новосели, від
прийдуть
наших .рук залежить.
їй доручили
Того дня
Та
панелі.
фарбувати
перш ніж приступити до
крадькома від
справи,
заглянула у ті
дівчат
приміщення
адміністративно-побутової о корпусу
майбутньої шахти.
які
вона з дівчатами оздоби
ла і побілила вчора. Обе
режно ступила два кроки
но
свіжопофарбованіи
підлозі
і замилувала?.*
Кімнати аж
зробленим,
сяяли.
Дивилася
раз Перекоп
це чудова
бу ДІВСЛІ-ІНГ'.
змахнула рукою. Ось за
раз підведе панелі і стане
прнміщеін’я 'не кращим.
.1 14' є
А вона вітчує
себе ще
шасли ;-•;•-■T-0
<•» ніж
ніж учОга.
В. КОЛЕСНИКОВ.
м. Олександрія.

ля.ін
вивченню
пнтань
удосконалення
роботи
праці вкомсомольського
нпка внутріспілкової роботи, зміцнення тр\.10 БОЇ
ЛІН ЦППЛІІІИ
Перед слухачами висту
пили
партійні і комсо
мольські працівники За
поріжжя. В навчальному
процесі взяли участь сек
ретар ЦК ЛКСМ України
1. Я. Сахаиь. другий сек
ретар
Кіровоградського
обкому комсомолу В. П.
Іванов.
Слухачі взяли участь у
рейлі, який провів облас
ний штаб «Комсомольсь
кого прожектора» спільно
? Запорізьким
обласним
комітетом народного конт
ролю по питанню зміцнен
ня трудової і виробничої
дисципліни
Навчальна
практика
була проведена
на базі
кращих
комсомольських
організацій міста Кірово
града.
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«Молодий комунар»
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Олена ЛРТЕМ’ЄВЛ —
одна з кращих
молодих
токарів головного підприе литва виробничої о ои’єд
нання по сівалках ♦Чер
вона зірка». У дні роботи XIX з’їзду ВЛКСМ
вона зобов'язалася вико
пати особисту п'ятирічку
до сьомої річниці Конс
титуції СРСР, 'Липі на
робочому календарі тру
дівниці грудень 1984 ро
ку. Із змінними завдання
ми Олена справляється на
149—150 процентів.

т
Виховувати в молоді повагу до людей стапшого
коління, до ветеранів треба з дитинства.
Це спільна
справа і сім’ї, і школи, і всієї громадськості. Це роБоіа
копітка і щоденна.
Ось такі висновки роблять читачі у відгуках на нопередні публікації рубрики «Діалог» ('-'Молодий ко
мунар» за Ю березня і 7 квітня). Сьогодні, завершую,
чи розмову, ми вміщуємо два найхарактерніші листи 3
останньої пошти.

УСВІДОМИТИ СЕБЕ

О. Артсм’єва — акти
вістка іромадського жит
тя. Бона член бюро обко
му ЛКСМУ, сумлінно ви
конує комсомольські до
ручення.

СПАДКОЄМЦЕМ

Фото В. ГРИБА.

пають Ленінський і Дчмитровський комсомол. & їх
тісному співробітництві сформувалася система пос
тійного цілеспрямованого обміну досвідом. В нашій
області ефективною формою такої роботи став між
народний клуб молодих механізаторів «Кірової рад
—»Толбухін». Про діяльність клубу' розповідає заві
дуючий відділом робітничої та сільської молоді об
ласного комітет’»' комсомолу Володимир Карпеико.

Відносини тісного співробітництва між СРСР і
НРБ міцні ії багатогранні. Як відзначалось па XXVI
з’їзді КПРС та XII з'їзді Б1\П, на благодатній нині
широких плідних зв’язків і зближення Радянсько
го Союзу й Народної Республіки Болгарії виросло
багато чудових здобутків, здійснено вражаючі соці
ально-економічні перетворення.
Активним помічником КПРС і БІ\Н в зміцненні
братерської дружби між нашими народами висту-

РОВЕСНИКУ
У вересні цього року в
Кіровограді
відбудеться
чергове, тринадцяте засі
дання цього
клубу. За
традицією воно пройде в
передових
комсомольсь
ко-молодіжних
трактор
них бригадах,
у кращих
господарствах області.
Більше ста комсомоль
сько-молодіжних
колек
тивів,
майже
12 тисяч
гхолодих
механізаторів є
сьогодні
членами клубу.
Ще від дня створення
міжнародного клубу його
почесним головою
було
обрано нашого славного
земляка, двічі Героя Со
ціалістичної Праці
О. В.
Гіталова. Маючи
багатигї
досвід,
Олександр Васи
льович постійно допомагає
молодим
механізаторам
Кіровоградщини
та Толбухінського
округу На
родної
Республіки Бол
гарії опановувати секре
тами хліборобського ре
месла. Це дає свої доОрі
плоди.
Ще 1970 року у пер
шому
засіданні
клубу
взяли участь молоді ме
ханізатори
В. Моторний
з колгоспу «Зоря кому
нізму»
Новоархангельського району і
А. Харкавий з колгосп/ імені Ульянова
Ульяновського ра
йону. За роки, що минули
еідтоді, вони стали знат
ними
механізаторами,
бригадирами
тракторних
бригад, досвідченими ва
тажками
механізаторсьських колективів.
Василь
Іванович
Моторний нині
— Герой
Соціалістичної
Праці. Це йому першому
з молодих
трудівників
області було присуджено
премію Ленінського ком
сомолу.
Анатолій Семе
нович Харкавий — кава
лер ордена Леніна, керує

ДРУЖБА НАРОДІВ —
НЕ ПРОСТО СЛОВА
лективів
тракторних
бригад області.
Ще на один бік тісно
го співробітництва, бра
Активну участь у робо- терської
допомоги
на
т. клубу
«Кіровоград— шим побратимам із ТолТолбухін» брав
кавалер бухінського
округу НРБ
ардена
Трудового Чер хотілося б звернути ува
воною Прапора
Віктор
гуГалушка — бригадир ком
В 1976 році за прикла
сомольсько - молодіжної
товаришівтракторної бригади № 2 дом старших
наставників
молоді
меха
колгоспу імені
Калініна
Олександрійського райо нізатори області включи
ну. Його не раз обирали лися в рух за високоефек
тивне використання техні
делегатом обласних ззітки. Болгарські
товариші
но-виборних
комсомоль уважно стежили за роз
ських конференцій, деле витком цього руху, ціка
гатом XVI! з їзду ВЛКСМ. вилися досвідом. І оді на
Щедро ділився ДОСВІДОМ одному із засідань клубу
своєї
роботи Віктор з було розглянуто питання
болгарськими друзями, а пре високоефективне ви
досвід
добруджанських користання
техніки, ро
хліборобів став у пригоді боту на агрегатах та ме
хлопцям з його бригади. ханізмах весь
амортиза
Колектив став правофлан ційний період
без капі
говим.
За
підсумками тальних ремонтів. 4-іа за
першого
кварталу 1733 сіданні клубу
виступили
року його знову визнано спеціалісти
сільськогос
переможцем
районного подарського виробництва,
соціалістичного змагання. механізатори.
Болгарські
Добре
діло,
почате механізатори впровадили
в себе нову форму робо
тринадцять
років тому,
продовжує
нове поко
ти. Змагаючись з комсо
- молодіжним
ління
механізаторів кол мольсько
тракторної
госпу «Дружба» Новоук- колектизом
рвїнського
району
та бригади Зіктора Галушки,
бригада села
села Овчаров Толбухінсь- молодіжна
працювала
кого
округу,
колгоспу Пєреселенци
«За еконо
«Перше травня»
Мало- під девізом
паливно-мастильних
висківського
району
та мію
резервних
села Красин, що в Народ матеріалів та
ній Республіці
Болгарії. запчастин». Впровадження
Недавно до
лав міжна досвіду кіровоградціз да
друзям
родного клубу
молодих ло болгарським
механізаторів вступив но економію в 65 тисяч ле
вий колективний член — вів.
Яскравою сторінкою в
комсомольсько- молодіж
комсо
ний колектив
тракторної співробітництві
бригади
колгоспу імені мольців і молоді Кірово
і ТолКомінтерну Онуфріївсько- градської області
округу НР5
го району. Він — минуло бухінського
гідної
річний
переможець об стала підготовка
XXVI
з’їзду
ласного
соціалістичного зустрічі
змагання
серед комсо КПРС-і XII з’їзду БКП, яка
мольсько-молодіжних ко- проходила під і девізом

комсомольсько -молодіж
ним колективом
свого
г осподарства.
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«Два з’їзди — одна ме
та!»
В молодіжних ви
робничих колективах на
родилися
численні пат
ріотичні ініціативи по до
строковому
виконанню
планових завдань.
Зелика робота була про
ведена молодіжними оріанізаціями до 113-ї річ
ниці з дня
народження
В. І. Леніна
та 100-річчя
Г. М. Димитрова. Всі комсомольсько-молодіжні ко
лективи
нашої
області
разом із болгарами ста
ли на трудову
вахту на
честь 100-річчя з дня на
родження
славного сина
оолгарськсго народу, ви
датного діяча
болгарсь
кого і міжнародного ко
муністичного та робітни
чою руху Георгія Димит
рова.
Б статуті міжнародного
клубу
механізаторів Кі
ровоградської
області
У?СР
і
Толбухінсько.о
округу
НРБ
записано:
«Створення клубу
моло
дих механізаторів
спри
яє дальшому
розвитку і
зміцненню
на
основі
принципів
соціалістично
го інтернаціоналізму бра
терської
дружби і все
бічного
співробітництва
між
комсомольськими
організаціями
Кірово
градської області і Толбухінського округу...»
Перед молоддю областей-побратимів
відкриті
широкі перспективи
для
поглиблення
цього спів
робітництва. Кожен день
приносить нові свідчення
життєвості і творчої СИЛИ
радянсько - болгарської
дружби, яка розвиваєть
ся під знаменом
маркейзму-ленінізму, соціаліс
тичного
інтернаціоналіз
му.

В. КАРПЕНКО.
.'
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Недавно в Олександрійській СШ № 17
відбувся конкурс професійної майстер
ності піокервожатих шкіл міста.
Учасників змагань, які вели Віра.Сльо
та і Станіслав Супрун, привітав перший
секретар міськкому комсомолу Василь
Тяглий. Вожаті Таня Таран (СШ № 1).
Ніна Кохнюк (СШ Гк 2). Олена Погрібна
(восьмирічна, школа № 4), Людмила. Кушнова (СШ № 10), Людмила
Ткаченно і
Антоніна Супрун (СШ № 17) мали вико
нати кільна завдань. Спочатну дівчата
розповіли про перші кроки в своїй роботї; далі демонстрували свої знання іс
торії Всесоюзної піонерської організації
імені В. І. Леніна, розповідали про піо
нерські марші. Зацікавили всіх конкур-

си на 'знання ‘ піонерських
пісень (за І
уривком треба було
визначити назву 1
пісні та її авторів) і назон (за уривном і
назвати назку, її головного героя і ви- З
готовити аплікацію за її сюжетом)
Змагання закінчилися, танцювальним
конкурсом
і виступом вокальної групи І
місцевого Палацу піонерів.
' у
Я

гі-м* Іягяий ЕРУчив переможцям Т. Та- 9
А- СупРУн- Л. Ткаченко грамоти і І
ЗГсувІніри.3 РЄШТ‘ учасниНь - пам’нт- |

„л
С. ШМАГЛІИ,
“?М™рг
"° групі сеРеДн’х шкіл
міськкому комсомолу.

.
І

У серці кожної радян
ської людини і московсь
кий Кремль із Мавзолеєм
Леніна, і легендарна «Ав
рора» на вічній
стоянці
на Неві, і древній Київ на
схилах могутнього Дніп
ра. А ще тисячі й тисячі
інших дорогих радянсь
ким людям місць на на
шій землі, священних па
м’ятників громадянської,
Великої Вітчизняної воєн,
свідчень
трудових здо
бутків народ/.
Це наша
гордість, наша пам ято.
їакі думки
виникають
у зв язку
з розмовою,
яку почав «Молодий ко
мунар» у «Діалозі».
Пам ягь...
Усі ми заціі'.авлені_в то
му, щоб передати молод
шим поколінням у спад
щину колективний досвід,
зцементований
у людсь
кій пам'яті. Без організо
ваної
діяльності усе те,
що дорогоцінне нам, — і
насамперед повага до ве
теранів війни
та праці,
до нашого надбання, до
наших звитяг — передати
не можна. Треба заціка
вити молодих людей так,
щоб вони захотіли зба
гатити свою пам'ять усім
тим, що сприяє вихован
ню людини в комунісіично.му дусі.'
Тому не може не схви
лювати
знайомство Тані
Корінь з бойовим
мину
лим свого діда, ветерана
війни (про нього
розпо
віла газета).
Заслуговує
уваги той факт, що бать
ко і мати допомогли на
писати твір на цю тему в
альбом школи.
Стало традицією у нас
на підприємствах, в уста
новах, школах оформля
ти куточки слави, де роз
міщені стенди,
альбоми,

книги про знатних людей
Такі куточки я бачив,
приклад,
на
взуттєвій
фабриці, заводі імені К;рова, у цехах виробничого об єднання
«Чераоги
зірка», у кожній
місьнй
школі...
Робоїа
ентузіастів по
шуку,
систематизація ц
оформлення
матерів'::,
про наше ставне минуле
заслуговує
заохочення,
її треба
продовжував,
бо це і є виховання мо
лоді на бойових, труд:^.
вих традиціях нашого
роду.
5 нашій партійній орга
ні ,<ації при жеку № 2 ор
деном Гєніча
нагород
жені
М. К. Анкудіно»,
A. Є. Белобородов, М. І.
Баінм.аков,
І. Р. Бобі-,
І. 6. Новиков, П. М. Си НИ.КО8,
І. С. Черемисш.
Усі ВОНИ ветерани ВІИЬИ
партії, праці. Член КПРС
з 1945 року Зоя Іванівна
Любавська — заслужений
лікар республіки. Ми зби
раємо матеріали про' цл<
людей,
бо хочемог ■ЦЦІІЇ
молодь
узяла
собі ::
приклад їхнє життя.
Наші ветерани — кава
лери
ордена Леніна, а
також
С. В. Арестидоз,
B. II. Грошев, М. С. Осад
чий, Г. К. Прохода, 0.
Сумський,
Є. і. Набо:е
та інші — часті гості се
ред робітничої та учнів
ської молоді. їхні рО.1>
від і збагачують молодіш
Повага до ветерані:—
то наша совість. Вона по
винна бути завжди, з ча
лого віку, чистою.
С. БОНФЕЛЬД,
голова перзинної ор
ганізації
Товариства
охорони пам'яток іс
торії
та
культури
жеку № 2.

Я комсомолець тридця
тих років. Завжди
регу
лярно читаю
молодіжну
пресу, не пориваю
сто
сунків із
молодими. Бо
старим, як кажуть,
зав
жди встигнеш бути. Отож,
переглядаючи «Молодий
комунар» за 10 березня,
натрапив
на
матеріали
під рубрикою
«Діалог».
Особливо
схвилювала,
вразила до глибини душі
поведінка бездушних мі
щан, про яких йдеться в
листі А. Попкоза.
« Я
фронтовик,
інвалід
Великої Вітчизняної. Партія і уряд піклуються про
нас, і така увага щоразу
хвилює ДО
іщему
душі,
Але
люди
не завжди
уважні
до>
колишніх
фронтовиків.
Доводиться бувати мені
з Кіровограді. У лютому
цього року
добирався я
в госпіталь інвалідів Ве
ликої
Вітчизняної
війни
тролейбусом № 2. У цент
рі треба було вийти. Но
га в мене поранена, зав
жди виходжу поволі. І як
прикро,
коли
чую за
спиною; «Швидше давай,
ніби сонний».
Зійшов я,
оглядаюся
—
молода,
повна сил, здоров'я, мод
но одягнена жінка. Див
люсь на неї, образа ду

шить, а и слова не г.-.о.-»/
ьимовити...

Нечемно
обійшлися у
той же день зі мною і в
магазині. Одне слово—
поїздка мені
залам я р
ється, бо й не хочеш 'у
кого брати
в голову, г
болить... ІИМ більше, Щр
випадки, подібні тим.
я переказав, про
писав А, Полков, — «С’’
ляються. А це загрОт-Ж
бідою. Бо немає нічо«о
страшнішого від байду
жесті, від черствості ДУ
ші людської.
Тема, яку порушила га
зета — дуже необхіА*злободенна. Але одни^
публікаціями
черс'а,^п
не випести 8
ЛЮДЯХ- $
такі бездушні й газе'
читають..',
Треба бі‘И>и<
про це говориж, пе^ег]'_
нувати на
комсомолі,ких,
профспілкових,
робничих зборах, й‘ "
лекції,
організовуа>
зустрічі з ветеранам’■ і Навчити
когось
«Д
вихованим
за тиМД'иІд
МІСЯЦЬ, рік не М0Ж!!а- а
робота на роки, ПР°
слід пам’ятати
3
Пам'ятати
і пра-’0Усім без винятку-

в.

юрннко-

м. Новоукраїнка.

«Молодий комунар»__ —_________ _____________ .

14 травня 1983 року

сумлінну працю
трудів- гає на ферму і запевняє
пптя ’І1Є раз
в’Дзначало ьсіх, що дояркою буде, як
ЮТ, ІЇПІЯ К0ЛГ0СПУ. шану вона, Ціна Кирилівна.
як тільки пригріло сонеч ють и односельці, люб— Як народився в мене
ко. Стиха перемовлялися
з „Єї „р„к.,1я перший,
Микола, то я
між собою,
то иадовю
тільки й думала про те,
змовкали, думаючи кожен АЖяа'ХГіЙ
ким буде він, як виросте.
про СВОЄ, ііро дітей, про
Хотілося
бачити
його
тепло пише справжньою людиною. І
себе, про літа, які спли Tip зіадує,
про неї, меншим шанува моя світла надія на те,
вають швидко...
Ніна Кирилівна Крав ти наказує. Сашко неза що буду сином гордити
ченко нагороджена
ме баром повернеться в кол ся, не згасла, а примно
даллю «Материнська сла госп
механізатором
жилася. Тепер у мене ві
ва» НІ ступеня. Трудить навчається в Новгородці сім моїх світлих надій,
ся дояркою
в КОЛГОСПІ в профтехучилищі. Щови
імені Шевченка.
У зма хідного приїжджає — за
Н. МИКОЛАЄНКО.
ганні колегам не посту маминими пирогами ску
Колгосп імені Шевченка,
пається. Встигає всюди, і чає. А Люба уже справж
Новгородківський
на роботі, і вдома.
«за ня помічниця. Щодня бі-

II СВІТЛІ НАДІЇ
— А в мене й справді
невеличка родина, — смі
ється
Ніна
Кирилівна
Кравченко. — Я, та чо
ловік, та
свекруха,
та
восьмеро дітей. ' Осо як
виростуть наші
сини та
дочки, поженяться І ПОВИ
ХОДЯТЬ заміж, онуків по
дарують, — ось тоді бу
де сімесчка. Еге ж, бать
ку? — мружить в лукавій
посмішці очі до чолозіка.
— Відразу буде видно,
що Кравченків
рід, —
підтримав
чоловік жар-

тівливин тон дружини.
— А то що зараз? —
продовжувала Ніна Карнлівна. — Усі малі, крик
ливі.
Мені здається, що
як уже Петрусь і Оля бу
дуть такими, як Микола
і Сашко, го я й думати
му якось інакше, мудріше
чи що, — серйозно додал а.
Вони з чоловіком сиді
ли поруч на довгій лаві,
відпочивали від весняних
турбот, що
зваліїлися,
здається в один момент,

ПОШТУ КОМЕНТУЄ ЮРИСТ

ДОПОМОГА
МАТЕРЯМ
29 листопада 1982 року
у мене народилася
п’ята
дитина. Як і належить по
закону, мені виплати ш в
соцзабезі 85
карбованців
на її утримання. Там же
я дізналася,
що ще 100
карбованців допомоги маю
одержати
в колгоспі, де
я до цього
працювала і
належу до його профспіл
кової організації.
А у комітет! профспіл
ки почула, що допомога
но яку п звернулася, ви
плачується лише на трьох
перших дітей. Прошу по
яснити, чи правильно цс

в. тдвисоцькд.
с. Червоне,
Гайворонський район.
Згідно з Указом
Прези
дії Верховної Ради СРСР
від 26 січня
1983 року
«-Про внесення зм;н з де
які
законодавчі . анти
СРСР з питань громадян

ських
правовідносин,
шлюбу й сім’ї,
праці й
соціального
забезпечен
ня». виплата
державної
допомоги
багатодітним і
одиноким матерям
про
води : ься в таких
розмі
рах:
при народженні першої
дитини — 50 карбованцю
(одночасно); другої і тре
тьої — 100 карбованців;
матерям,
що
мають
трьох дітей,
при народ
женні четвертої дитини —
65 карбованців;
матерям, що мають чет
веро дітей, при народжен
ні п’ятої — 85 карбован
ців;
матерям.
що
мають
п ятеро дітей, при народ
женні шостої
дитини —
100 карбованців;
матерям,
що
мають
шестеро дітей, при народ
женні СоОМОЇ і восьмої —
по 125;
матерям,
що
мають
восьмеро дітей,
при на
родженні дев’ятої і деся
тої — по 175;
матерям, котрі
мають
десятеро дітей,
при на
родженні кожної
наступ
ної дитини — по 250 кар
бованців.

Інших виплат одночас
ного характеру діючим законодавс гвом не передба
чено.

Одружився
я близько
року тому. Однак
щастя
у шлюбі, про яке мріяв,
не знайшов. Невдовзі піс
ля весілля молода дружи
на зібрала речі і вибрала
ся від мене, Сказала, що
ніколи не повернеться, бо
не так уявляла собі наше
життя.
<А якщо хочеш
одержати
розлучення, —
сказала на прощання. —
то подавай до суду».
З тих пір
минуло де
в’ять місяців.
Недавно я
дізнався, що моя дружина
зустрічається
з іншим.
Своїм подругам вона по
хвалялася.
що якщо на
віть не вийде
за нього
заміж, то все одно знайде
того, хто
пяатнтиме алі
менти,
коли
народиться
дитнЛа. При цьому вона
мала на увазі мене. Про
моральний бік цієї спра
ви я вже
передумав до
статньо.
Хотілося б ді
знатися пре правовий.

П. БОРСДІЙ.
Новоукраїнський
район.
Стаття 41 Кодексу яро
шлюб та сім’ю Українсь
кої РСР передбачає мож-

КЛУБ

МОЛОДОЇ СІМ’Ї

лизість
розірвати шлюб
при взаємній
згоді по
дружжя, яке не
має не
повнолітніх Дітей і супе
речностей
з
приводу
спільно нажитого майна,
в органах
запису актіз
громадянського
стану
(тобто без
звертання у
народний суд).
в цьому
випадну подружжя повин
не зявиїИся
разом до
загсу і подати заяву вста
новленої
форми.
Шлюб
розривається
через три
місяці.

В протилежному
разі
(як у випадку, описаному
в листі
читача) один із
подружжя має право звер
нутися в суд
з позовом
про розрив
шлюбу. Дію
чим законодавством також
передбачено,
що
коли
батько
заперечує
сеоє
батьківство,
то протягом
року з того моменту, ко
ли йому
стане
відомо,
що він записаний
батьном, ьін має право звер
нутися до суду
і заявою
про визнання запису про
батьківство недійсним.

адвокат

районної
тації.

М. ПІЛЬГУЙ,
Ленінської

юркоясуль-

м. Кіровоград.

самперсд і сам режисер
СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ
О. Натяжний. Він навіть
нетактовно під час обговороння вистави реагував
Скоро веселий шкільний дзвінок сповістить про кі
на доброзичливу критику
нець навчального року. Для нас, десятикласників, це
глядачів. 1 О. Натяжний,
буде останній дзвінок,
мить прощання зі школою.
ведучий дискусії (мабуть,
він же повинен розстави
Потім відгримить гучною музикою
випускний бал,
ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
ти всі крапки над «і» у
підуть у минуле останні напутні слова вчителів, і пе
підсумковому
виступі),
ред памп відкриється широка
й світла дорога в сане наголосив,
що спек
В мостійне життя.
такль — зовсім не сукуп
ність закономірностей суЗвичайно, піші всіх нас, як ніколи, хвилює питання:
часного життя, а навпаки
«Ким бути?» Адже сімнадцятирічна молода людина
— відображення
пооди
з новеньким атестатом, як герой старої казки, стане
ноких негативних
явищ.
на перехресті доріг. Різниця тільки з тому, що доріг
переміни. Цього немає.
щире кдхання принаймні
1 якби режисер
змінив
Більше того, коли
Тонн
не вичерпується зненаць жанр п’єси — бо не дра
буде не три, як у казці, а набагато більше. І всі во
дізнається,, що Олег не ка, раптово.
ма це, а комедія, в якій
ни ведуть у велике і складне життя. Як тут знайти одприйшов до неї на обіця
висміюються
пороки на
Та й Олег, «коханий»
ну-єдину?
не побачення, а за вимо Тоні,
шого співжиття, — то Ц"
«розсипався» при
И
Ось як мислять своє майбутнє мої друзі-одиокласл
гою
батьків
поїхав у
більше
б
відповідало
драпершій перепоні. Він на
Прибалтику, вона,
розі
В пики.
прикінці вистави в іншо матуріії вистави.
гравши мелодраму,
без
му
ресторані говорить
Можливо,
я помиля
гіідн.мих вагань пропонує
красуні ті ж слова, що й
юсь, та здається мені, що
товаришеві залишитись у
при першій зустрічі з То необхідно зміцнити склад
неї. Па цьому спектакль
художньої
ради театру,
лею. переживання Олега
закінчується.
Гака роз
яка
б і репертуар за
(артист О. Пороло), як і
в'язка драми вик чикає в
(бо
про
сама
кульмінація, десь тверджувала
глядачів сміх.
«за кадром».
житія сучасної
молоді
Якщо зважити ще й на
це далеко не краща п єЧи зрозумів О. Поро
те, що Тони (В Литвиненса з тих, які ми маємо), і
ло, що він грає не з коІнна Кудрявцева:
Тоді ще раз зрозуміга,
ко) надто часто повторює . медії, а в драмі, що ха визначала б завершеність
— Я дуже хочу
стати що не помилилася у сво
механічні рухи, у неї в
роботи
над
спектаклем.
А
рактер його ієроя розкри
І вчителем історії. Це ду- єму еиборі. Хочу лікувати
різних ситуаціях
схожа
вається в нерівній, напру може, доцільно практику і же
потрібна
професія, людей.
(якщо не ідентична) мімі женій боротьбі « впливо вати закриті прем’єри для № почесна, важлива. Ще з
ка, інтонації, сміх місцчглядачів, які мають від В молодших класів разом з
Віталій Варфоломєєв:
вими батьками, які проїв
ми недоречний,
то не
ношення
ДО сценічного В подругами я
грала «у
— Хочу стати військо
ні.оіо
підбурюють
І
роважко дійти висновку, —
мистецтва,
літератури, Я вчительку та учнів». Що вим. Берегти мир і спо
мадськість? У день від’їз виховання
робота
над роллю не
мас, зокрема І мене приваблює в профе- кій усіх людей на землі,
завершена. У
артистки, ду він ще говорінь ’Гоні
молоді, які люблять театр I сії педагога? Насамперед А кол>іхтреба буде — без
гарячі слова
кохання
безперечно, є потенційні
і спроможні дати пораду, В любов до дітей. Хочеться роздумів стану на захист
Але драми у цих «страж
можливості, і -ХТО ВІПІСІІ
підказати?
В передати їм усе, що са- рідної Вітчизни.
у тому, що вони
зоста даннях» не відчувається,
Ось які думки ВИНИКЛІ) Н ма буду знати після закінЩодня,
щоперервй у
бо вже за день обоє за V мере з приводу недав Я чення навчання. А щоб нас тільки й розмов про
лись невикористаними —
судити важко.
коханих
моментально
ньої- прем'єри кроппвии- Н вступити до вузу, вже за- майбутнє. Бо дуже ежо
знаходять нові
об'єкти
В обговоренні дехто з
чан та обговорення
вис Я раз відвідую
сказане
підготовчі хочеться, щоб
«кохання». Це явці еле тави молоддю
глядачів . виправдовував
міста. І
курси при Кіровоградсь нами: «буду лікарем, ро
мент комедії, а не дра думаю собі: а що сказав
поведінку Тоні: мовляв у
педагогом...»
кому педагогічному інсти бітником,
житті надто багато раці ми. До речі, на запитан би Остап Вишня,
якби
в реаль
туті імені О. С. Пушкіна, перетворилося
онального,
а критерієм
спектакль?
ня глядачів чи задоволе відвідав цей
багато читаю,
стараюсь ність. Ми розуміємо, що
поведінки' «повинні слу ний режисер грою акю- •Можливо, про те, що те
виховувати
в собі
такі справа ця нелегка. Та на
жити поауття? .................. - різ, він< одверто- ■зізнався’,' пер у Кіровоградському
якості, котрі вчителю не суцільні удачі й успіхи ми
театрі музичного багато
що по зовсім. Коментарі,
не сподіваємось.
Легких
Гак. І міі за
почуття,
обхідні перш за все.
-- прекрасний інструмен
шляхів у
самостійність,
але справжні, сильні по як кажуть, зайві.
певно, че буває. Були б
чуття, керовані сильною
і
Віта Демещенко:
і
Чи можна винести мб- . тальний ансамбль (керіпВ. Соловйов) уміє
волею і розумом. Тонн ке
— Я кочу вйбраіи про вони цікавими...
раль з аморальної
істо; ': ііик
створи ги відповідний на
зуміла перекопати гляда рії? Можна Можна вЛ
фесію
лікаря-стоматолоНаталка КУНЧЕНКО,
музика
х’Віілібє,
га. Зовсім недавно я булл
чів, що покохала Олега.
ховігатп молодь і па не стрій,
десятикласниця
СШ
Захоплення, статевий по гативних прикладах, щоб
в дитячій
стоматологіч
пёстгпь душу, — а 01
Н? 18.
ній поліклініці
і бачила,
тяг і кохання — далеко
не наслідувати їх. Та са 'драмою..
м. Кіровоград.
як працюють там ліКарі.
не одне і те ж. Істинне,
Т. МІЛЛЕР.
ме-цього не зрозумів на-’

У «Молодому комунарі»
22 лю
того були опубліковані нотатки «Те
атр для молоді чи молодь для теат
ру?» з обговорення прем’єри кропивничан за п’єсою Ярослава Стель
маха «Гра на клавесині». Сьогодні

Якось Остап Вишня в
одній із статей
писав:
«Справи з Кіровоградсь
ким українським театром
не дуже музичні,
але
сильно драматичні!» Цю
фразу я пригадала, коли
лиьнлась
спектакль за
п’єсою Я Стельмаха «Гра
на клавесині». I дозволю
собі на сьогоднішній день
не погодитись
із нашим
славетним сміхотворцем.
Почну з найголовнішо
го — з того, що режисер,
по-моєму, не до кінця про
думав, кому доручити го
ловні
ролі.
Справді,
В. Литвиненко не знайш
ла в своїй душі потріб
них фарб, аби передати
складну натуру Тоні. їй
бракує знань елементар
ний правил поведінки су
часної жінки в ресторані,
зі своїм
начальником...
Артистці ще заважають пз
сцені власні
руки (вона
то заламує їх, то одно
манітно
жестикулює, то
запанібратськії
поплес
кує, а то й обнімає свою
начальника, якому
вона
за віком донькою могла
б бути).
Дрібниці — скаже мені
хтось. Так, але саме за
цими дрібницями вся Го
ня. В. Литвиненко не лає
змоги глядачеві зро \\ пі
ти психологію своєї геро
їні, як того вимагає п єс.'і.
Своєю поведінкою Гон і
повинна психологічно го
тувати глядача до якоїсь

ДРУЖИНА
ЗАЛИШИЛА...

З стор.

розмову з приводу тих проблем, які
порушувалися у дискусії, продозжує
відмінник народної
освіти
УРСР,
ректор народного університету нау
ково-педагогічних знань Тетяна Науьчвна Міллер.

I ХОЧУ БУТИ ’ ■

«ПЕДАГОГОМ

4 стор

14 травня 1983 року

«Молодий комунар»
СПОРТ
у ПЕРШІЙ декаді
липня в КИЄВІ ВІД
БУДУТЬСЯ ФІНАЛЬНІ
СПАРТАКІАДНІ
ЗМА
ГАИНЯ СТЕНДОВИКІВ,
ДЕ
МАЙСТЕРНІСТЮ
МІРЯТИМУТЬСЯ ЗБІР
НІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇ
НИ. ЯКІ Ж НАМІТКИ В
КІРОВОГРАДІ Ь К И X
СПОРТСМЕНІВ?
НА
КОГО НАЙБІЛЬШ НА
ДІЄТЬСЯ'
СТАРІШІЙ
ТРЕНЕР 1. К. ВІЛЬІШП?

І. В. Вільний.
А на зма
ганнях, які щойно відбу
лися, виступали, крім зга
даних призерів,
ще й
представники міст Олек
сандрії,
У-вітлозодська,
Знам янки,
Новоукраїнського, Новомиргородського
районів. Те бага
тьом із них далеко до лі
дерів. Майстерність зро
стає повільно.
Насамперод через те, що в їхніх
колективах відсутня спор
тивно-технічна база.
Наприклад, добрі тра
диції були
в олександрійців. У сім.дєсятих ро
ках еони побудували кра-

ШІ и

У ПОЧЕСНОГО
у
почесного майст»
па спорту
rnanTV Івана
!
*
ра
Казповича Вільного така ме
та —
домогтись,
щоб
найбільш
перспективні
спортсмени зуміли порів
нятись
з найсильнішими
стендовиками
республі
ки, а початківці перейня
ли досвід лідерів збірної.
Працюючи зі своїми ви
хованцями,
ве'еран пе
редусім хоче довести їм
значимість виду спор'у,
що вибрали еони. Часто
згадує, як у роки
війни
виручало його
те, що
вмів стріляти з гвинтівки.
І. К, Вільний був снайпе
ром. Потім його ім’я зна
чилось на табло всесоюз
них турнірів. Свою май
стерність. він передав си
нам, які. тепер змагають
ся в загоні майстрів.
Та й не тільки синам. В
секцію, яку
він очолює
(Вільний працює в облра-

ді ДСТ «Колос»)
прихо
дять робітники, студенти,
учні технікумів, школярі
обласного центру. Вихо
ванці Івана
Карповича
Олена Чернявська, Мар
гарита Заяц, Валерій Віль
ний не раз завойовували
призові місця не
лише
на першостях централь
ної ради свого спортив
ного товариства,
а й на
всесоюзних змаганнях,
Іван Карпович відзначає зрослу майстерність
спортсменів.
багатьох
Але в цілому результата
ми
стендовиків він невдоволений. Його, стар
шого тренера збірної, не
покоїть гс, як резв ивається цей вид
слорту в
інших містах
і районах
області.
Кандидатами «
колектив, що викупати
ме в Києві, записав« здо
більшого
кіровоградиі.
Саме ті, кого тре чує сам

щий в області
стенд із
сучасним
обладнанням.
Тут проводились районні
та обласні змагання. Ми
нуло десять
літ, .і тепер
уже в Олександрії стенду
ьемає. Матеріальна база
занедбана. Чия ж вина в
ньому? Пеоедусім облеади У7МР. Вча сно не про
контролювали,
як вико
ристовується база, а по
тім зовсім
забули про
неї. І ось сумний резуль
тат — більше 1500 членів
товариства делегують на
обласні змагання
тільки
двох своїх спортсменів.
Таке
ж становище і в
МаЛОБ ИСКІБСЬКИХ
мисливців. Колись тут збудували за типовим проентом
стенд на рівні всесоюзних
стандартів. Тож були і ви
сококласні стендовики —
І. Ф. Вільховий, його син
Федір,
Іван
Мельник,
Яків
Дерев'янко. Вони

входили до складу збір
них району
та області.
Через роки старий стечд
розвалився.
Мисливці
довго скаржились у різні
інстанції, просили допо
моги. Нарешті було виді
лено територію для бу
дівництва. Викопали кот
лован для траншейного
стенду, завезли матеріа
ли. І на цьому роботу по
будівництву
припинили.
Немає стенду — немає
спортивних
секцій. Тож
тільки один Анатолій Ка
вун (першорозрядник) є
кандидатом у—збірну об
ласті.
У Саітловодську район
на рада мисливців та ри
балок роботу по розвитку
стендового спорту пусти
ла на самоплив.
Однак
знайшлися ентузіасти-мчсливці, яким
допомогли
керівники підприємства. І
вже стенд набуває належ
ного вигляду.
Оюж І. К. Вільний че
кає допомоги від облради
УіМР, яка об’єднує тися
чі
мисливців-любителів.
Його хвилює те, що тіль
ки із спортсменами «Ко
лоса» він їде на респуб
ліканські змагання. І, на
решті, ще одна проблем.а
— навіть в
обласному
стендовиків
центрі база
потребує ремонту і реконструкції. Була б вона
оновлена, можна й секції
розширити, до яких, без
умовно, піде молодь. 7 а
й І; К. Вільному потрібні
помічники-тренери
хоча
6 з числа тих спортсменів,
яких він виховав. Тоді в
списку призерів
на об
лесних турнірах не було
б одних і тих же імен.
М. ВІНЦЕВИЙ.

Виручив
Генна дій
іщенко
В обласнолчу центрі від
булися зональні
змаган
ня з футболу за програ
мою XXX
Спартакіади
школярів України, В них
брали
участь
збірні
Кримської,
Херсонської,
Донецької
та
Кіровообластей.
У
градської
перший день
кримчани
обіграли
херсонців —
3:0,
а
кіровоградські
футболісти
завдали лоразки донецьким споргсменам
1:0. М’яч з пенельні провів Г. Іще.чко.
У другому турі донеччани
поступилися спортсменам
Кримської області — 0:1.
У зустрічі кіровоградців та херсонців
за 20
хвилин до закінчення гри
рахунок
був 2:0 на ко
ристь гостей.
Але наші
хлопці виявили волю до
пере/логи і зуміли вигра

КОНКУРС,
КОНКУРС!..
Конкурсна задача № 5
?лає таке розв’язання:
1. Фа8-аЗ

Юні музиканти з Листопадового (Новомиргородський район).
Фото Д. ЛМПОЛЬСЬНОГО.

ЗЛ ПИЛЬНІСТЬ І ВИНАХІДЛИВІСТЬ
Повертаючись з шкегш, десятиклас жено медаллю «За відзнаку в охороні
Державного кордону СРСР». У ниніш
го чоловіна, який стояв біля входу в бу
ньому році він збирається
вступати у
динок культури. «Не місцевий, — поду прикордонне училище.
мав школяр, — тут усі на виду». Пере
Немало таких добровільних помічни
хопивши уважний погляд, незнайомий ків у воїнів застав на Львівщині. _ «На
не поспішаючи, пішов по вулиці а потім кордоні — всі ми вартові!» — такий де
повернув у провулок, який веде до кор віз місцевих жителів. Багато з них, як і
дону. Це ще б-.-ьше насторожило юна ігор Бітів, удостоєні нагород. Відзначи
ка. Ьш зайшов \ пєргікй же дім, де б\в лись, наприклад. Л. І. Матяш, В. В. Бозтелефон, повідомне на заставу про пі ний, котрі допомогли воїнам у зелених
дозрілу людину, а потім продовжив сно- кашкетах затримати порушників Дер
стерс*я><*ння Псі околиці села перед не- жавного кордону.
гін0'1'11 ВНІЇОСЛН постаті прикордонни
Майор О. ЛЯХОВСЬКИЙ,
ки Ігор допоміг затримати небезпеч
Червонопрапорний ЗахідніїГі
ного злочинця. За проявлені пильність і
прикордонний округ.
|РДТДУ)
винахідливість школяра було нагород-

ник Ігор Бітів звернув увагу на високо

«Молодой ком/лукар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

516050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ШСМ Украины.

сул. Луначарського, 26.

Иа украинском языке.

БК 05310.

Індекс 61)03.

8.00 — «Час». 8'45 — Кон
церт художніх
колективів
РРФСР. 9.15 - 20 й тираж
«Спортлото»,
9.25 — Для
вас. батьки,
9.55 — Телефільм
«Вічний пок.тик».
Частика друга.
З серія —
«Вогонь і попіл». 11.05 —
Чудеса без чудес. 11.35 -Концерт академічного
ор
кестру російських народ
них інструментів ЦТ і ВР.
12.20 — Док. телефільм «По
містах Марокко».
12.50 —
Художній метал
в Росії.
13 20 — Коло читання. 14.05
— V Міжнародний • фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка».
«Мистецтво гончарів». (Ірак).
14.30 — Новини.
14.45 —
Чемпіонат Європи з боксу.
-6.40 — Мультфільм «Леген
да про старий маяк». 17.00
—• Виступ концертного ан
самблю
елеіетромузпчн чх
інструментів ЦТ і ВР. 17.30
— Бесіда політичного огля
дача
Л
Вознесенського.
18 00 — У світі
тварин.
19.00 — Бесіда голови Ра
дянського комітету захисту
миру 10. Жукова. ' 19.30 —
Тезевнстава
«Сірано де
Бержерак»
(за
п'єсою
Е. Ростана). 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження телевистави «Сірано де Берже
рак». 22.55 — Футбольний
оглял. 23.25 — Новини.

А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». Ю.<35 — «Народні та
ланти». 11.15 — Спортивні
фільми. 12.00 — «Признача
ється побачення». 12.30 —
«Імпульс». 13.05 — А. Ха
чатурян. «Маскарад». Виста
ва. 14.45 — Художній фільм
«Діти
капітана
Гранта»,
16.15 — •■Доброго вам здоров’я». Г6..35
Естпада
молодих. 17.20 - «Скарби
музеїв України».
17.35 —
Гелетурпір «Сонячні
<с
кларнетн». 19.00 —
-- «Актуальна
камера». 19.40 — ІІродоб>к,сння т.
....
телетурніру
«Сопячні кларнети».
:
-----20.45
— «На
добраніч, діти».
21.00 —
«Час». 2 і.35
- Художній
телефільм «На все
і
життя,
21°. залишилось». З серія.
-2.45 •— Новини.

ЦТ (II

КЛУБ 64-Х КЛІТИН
ровське Кіровоградсько
го району), С. Харченко
(с. Богданівна Знам’янського району), Ю. Кенжаєа
(с. Брусівка Устинівського
району) та багато
інших
читачів.
Задача № 6 (автор —
С. Кирилов із Гайворона).

1>а Т. М. Хрєині'кова.
— Новини.

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Якщо хочеш бути здоро
вим.
8.25 —
Художній
шільм «Два Федори ». 9.50 —
-.Ранкова пошта». 10.20 —
Нове життя старих кварта
лів Тбілісі. 10.50 — Виступ
художніх колективів НДР.
її.40 Програма Азер-'
байджанс :ої студії телеба' Театральні
чення. 13.10
Клуб
зустрічі. 14.25
мандрівників. 15.25 — Між15.40 —
народпнн огляд.
Наука і життя, Відряджеина в Антарктиду. 16.15 —
16.45 —
Музичний кіоск
і візе«Болгарія у квітах
рунках». Кіноогляд. 17.35—
оперети.
Вечір класичної
Миру,
19.45 — Велогонка
казка.
20.60 —
Вечірня
М ул ьтфільм « М а у гл і». 20.15
— Чемпіонат СРСР з футболу. ЦСКА — «Жальгіріс».
2 тайм. 21.00 - «Час». 21.35
телефільм
—
Художній
«Дивні дорослі».

/»' ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт ансамблю пісні й тан
цю
Червонопрапорного
Чорноморського
флоту.
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу!
”
'
11.00 — Здоров'я. 11.45 —
12.15 —
Ранкова пошта.
12.30 —
Хочу все знати.
13.30 —
Сільська година.
Музичний
кіоск. 14.00 ........
_
.........
14.45 —
Путівка в життя.
Телефільм для дітей < Я ваш
родич».
15.50 — Народні
мелодії. 16.00 — Клуб манд
рівників 17.00.... — 3 турбо
тою про людину. Із циклу.
«Вирішується па місці». З
досвіду роботи партійних і
радянських організацій Ук
раїни з листами, пропози
ціями і скаргами трудящих.
Участь бере член ЦК КПРС,
секретар ЦК Компартії Ук
раїни Б. В Качура, секре
тар ЦК Компартії України
0. С. Капто. 18.00 — Міжна
родна панорама.
18.45 —
Мультфільм «Вся сппава в
капелюсі». 19.00 — Чемпіо
нат Європи з боксу. Фінал.
21.00 -- «Час» 21.35 — Ав
торський вечір Героя Соціа
лістичної Праці.
лауреата
Ленінської премії, народно
го артиста СРСР компознто-

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87: відділів
комсомольського життя — 2 46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36: пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3 03-53,
Обсяг 0.5 друк арк

ти матч — 3:2. Автором
усіх трьох голів знову був
Г. Ііценко.
Отже, 1—2 місця розі
грають між собою наші і
футболісти. В
кримські
заключний день турніру
зустрілися
спочатку
донеччани,
і
херсонці
виявилися
Сильнішими
останні — 2:0.
Найкращим
гравцем
зональних змагань у Кі
ровограді визнано напада
ючого
кіровоградців
Г. Іщенка. Геннадій стаа
і кращим
бомбардиром
з/лагань — 4 м’ячі.
Наша збірна, зайнявши
друге місце, принесла за
лікові очки в копилку об
ласті і здобула право на
участь у фінальному турі
за 1—12 місця серед най
команд
кращих збірних<
республіки,
школярів
нашу збірну
Готують
відповідальних
до цих
змагань старший тренер
Ю. Г. Калашников та тре
нери
Б. С.
Повстянко,
Б. В. Деревно.
А. ШПАК.

Правильні відповіді надіспали
С. Овчарен <о,
В. Цивільов
А. Безтака,
Білі: КрИ4. Фаб. Тс7.
(м. Кіровоград), Б. Про
сяний (с. Родниківка Олек- С<ІЗ. Сд5. пп: с5, е2. ІЗ.
району),
сандрівського
Чорні: Кре5, пп: 65, еЗ,
М. Атаманюк (м. Гайво е7, М, Ї5, яб..
Мат у два ходи.
рон), А. Бойко
(с. Пох-
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А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.45 — «Товариш».
Її’.і > -- Т-..'.•есі'ілі.м «Зг.іічайні чудеса». 13.05 — Студія
«Золотий ключик». 14.05 —
«Нові книги». 14.40 — «Сла
ва солдатська».
15.40 —
«Загартуйте дитину». 16.10
— «Екран молодих». 16.55 —
Документальна кінопрогра*
ма. 17.55 — Телевнстаїзв.
Т. Уільямс. «Скляний звіри
нець». 19.00 — «Актуальна'
камера». 19.30
— Продов
ження телевнетави «Скля
ний; звіринець».
20.35 —■
Ліричні мелодії.
20.45 ■«Па добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35
— Художній
телефільм «На все життя,
ню залишилось».
4 серія.
22.40 — Нсвипв.
22.55 —
Чемпіонат Європи з регбі.
СРСР — Румунія.

А цт (II

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Дійдем до Амуру». 8.40 —.
Художній телефільм «Див
ні дорослі». 10.00
— Пісні
про міста-герої. 10.00 — VII
літня Спартакіада народів
СРСР.
Марафонський біг.
11.30 — Очевидне
— ней
мовірне «Людина загадко
ва».
Науково- популярний
телефільм. 12.30
— Пере
можці.
Клуб
фронтовий
друзів Зустріч з ветерана
ми 65-ї армії. 13.45 — Про
грама Дагестанського теле
бачення. 14.45 — На землі,
небесах і на морі. 15.15 —
Розповідають наші корес
понденти. 15.45 — Худож
ній телефільм
«Жан Крістоф». 1 серія.. 16.40 — Грає
камерний оркестр. 17.00 —
Документальний
екран.
17.40 — Велогонка Миру.
17.55 — Прем’єра докумен
тального фільму «Танпі па
льоду».
18.20
— Пісні
П. Аєдошшького
Фільмконцерт. 19.00 — «Дитин
ство в солдатській шинелі».
Про піонерів 40-х років.
20 00 —
Вечірня
казка.
Му.аьтфіл ь м «Мауглі». 20 15
— Поезія. М. Заболоцький.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Історія
одного кохання»
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