гіиИТрОЛЬИ
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ?

Виходить з 5 грудня 1939 р.

їм
ровесникам
подають
комсомольці брати Володи
мир та Анатолій Черненки,
котрі нещодавно поверну
лися до рідного колгоспу із
лав Радянської Армії. Оби
два по-ударному трудилися
ПІД Час
весняно-польових
робіт.
Нині ж Володимир
обробляє міжряддя посівів
кукурудзи
і
соняшнику.
Трактором
Т-74
щозміни
він перевиконує норми ви
робітку на 40—50 процентів.
Анатолій працює на Т-150.
Він відзначається на куль
тивації та боронуванні чис
тих парів, транспортуванні
кормів
на
тваринницькі
ферми.
Першою у господарстві
міжрядний обробіток посі
вів зернової кукурудзи за
вершила ланка Володимира
Жабчика, котра у ниніш
ньому році бореться за
одержання 50-цєнтнерного
врожаю.

У першій
комплексній
бригаді колгоспу імені Ле
ніна Бобринецького району
на багатьох важливих ді
лянках виробництва
пра
цюють комсо/хольці і мо
лодь. Приклад у праці сво

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Ло тонні сінажу і сіна на кожну корову зобов’язалися
заготовити у нинішньому році кормодобувники нашого
господарства. Намічене успішно втілюється у життя. .
Нині у всіх відділках господарства повним ходом йде
заготівля кормів. Найуспішніше працюють оператори
АВМ А. Тарнуха і М. Мартишок, котрі забезпечують дво
змінну роботу агрегате па виготовленні вітамінного траи’яного борошна. Молоді трудівники очолюють соціаліс
тичне змагання кормодобувніїків господарства.
Відчутну допомогу колгоспникам падають працівники
Тишківсьиого лісництва, серед яких чимало комсомоль
ців і молоді. Вони вже заготовили 20 тонн різнотрав'я.
П. ЗЕЛІНСЬКИЙ,
диспетчер колгоспу «Україна».
Добровеличківський район.

і

Дес’ятинласниця з Новгородни Світлана МАКАРЕН
КО під час літніх канікул працюватиме на молочно
товарній фермі колгоспу «Іскра» поруч з своєю ма

Червень, перший місяць' літа. Він вінчає зусил
ля всіх трудівників у виконанні планів і соціаліс
тичних зобов’язань першої половини року. А це
значить, що комсомольські активісти повинні ці
леспрямовано, але без метушні, парадності мобілізовувати молодь на ударну повсякденну працю
на всіх без винятку ділянках виробництва.

мою, яній нині допомагає доїти корів. А після закін
чення десятирічки комсомолка вирішила те:н стати
дояркою.
Фото В. ГРИБА.

РСБОЧИЙ
ЩОДЕННИК

КОМСОРГА

ОБОЧІИ
Х0ИЛИНІ-СУВОРИИ
ІІІІІІїї^^йИЛІК!
1

Триває громадський огляд обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» і редакції газети «Молодий
комунар».

Продовольча програма:
і (ТВІЙ
внесок, комсомол.
ІЗавершується підготовказбиральної
техніки
до
жнив. Чи все гаразд у
твоєму господарстві, ком
сорг? Проявн ініціативу,
наполегливість у боротьбі
з будь-яким» порушення
ми робочого ритму. Орга
нізуй роботу штабів і пос
тів «Комсомольського про
жектора» так, щоб не бу
ло спокою ледарям і про
гульникам, тим, хто не
• (береже техніки, обладнан
ня, допускає брак. Необ
хідно рішуче боротися з
іусім, що заважає пращоіватп з повною віддачею.
Одна з головних галу
зей, покликаних забезпе
чити успішне виконання
Продовольчої програмі), —
тваринництво. Як справля
ються з плановими завдан
нями комсомольсько-моло
діжні колективи, молоді
тваринники? Чи всю худо
бу переведено у літні та-

борн? Якщо так, то чи
створені там належні умо
ви для високопродуктив
ної роботи тваринників?
Зверни увагу па ні питан
ня. комсорг. Поцікався, чи
забезпечуються
тварини
достатньою кількістю зе
леної маси, чи вчасно над
ходить вона на ферми, як
готуються до згодовуван
ня грубі корми. І, звичай
но ж. не слід забувати про
заготівлю сіна, раннього
силосу, сінажу на зиму.
Більше уваги кормовироб
ництву!
Робочій хвилині — су
ворий лік! Триває громад
ський огляд
обласного
штабу «Комсомольського
прожектора» і редакції га
зети «Молодий комунар».
Обов'язок усіх «прожекто
ристів» — повести ще рі
шучішу боротьбу з пору
шеннями трудової і техно
логічної дисципліни, ан
тигромадськими
проява
ми. Ефективність роботи

«КП» у значній мірі зале ту включаться ще шість
жатиме від твоєї, комсор будзагопів — «Механік».
гу, Наполегливості, прип- «Орбіта», «Юність», «Пи
.цнповості, компетентності. ва», «Ремонтник^ та імен'
«Парті» — розум, честь І'агаріпа.
і совість нашої епохи».
20 червня завершується
У комсомольських органі Всесоюзний огляд готов
заціях проходять громад ності студентських загонів
і господарських організа
сько-політичні
читання, цій
до літніх робіт. Його
єдині політдні,
зустрічі підсумки слід проаналізу
вати
на засіданнях коміте
юнаків і дівчат з ветера
комсомолу навчальних
нами партії і делегатами тів
закладів, а також будов,
партійних з’їздів, екскур підприємств, колгоспів і
сії, відвідання музеїв іс- радгоспів, де працювати
торіїко-рсволюціиної сла муть студенти.
Подбай, комсоргу, щоб
ви. Всі ці заходи присвя
чуються 80-річчю Другого бійні були забезпечені ро
з’їзду РСДРП. Допоможи, ботою, мали умови для
комсоргу, ідеологічний ак нормального відпочинку.
У школах — екзамени.
тивісте, своїм товаришам
ближче ’познайомитися з А 4 червня стартує Всесо
героїчною історією КПРС. юзна літп» трудова чверть.
З 13 по 19 червня у на У роботу включаться ви
шій області
проходитиме робничі
бригади, табори
Тиждень молодого лектора, прані і відпочинку, шкіль
а 28 — єдиний політдень.
25 червня,
напередодні ні лісництва. Твоє завдан
Дня
радянської
молоді, ня, комсорг, постійно дба
юнаки
і дівчата
області ти.
Щоб кожний літній
вийдуть на суботник, при
свячений 80-річчю Другого ДОНЬ для ІОШІХ помічників
з'їзду РСДРП. Поруч з ни був заповнений суспільно
ми працюватимуть комсо корисною працею і повно
мольці всіх поколінь.
цінним ВІДПОЧИНКОМ.
Шикуйтесь, будзагони!
Літо — найкраща пора
2536 студентів Кіровогра Для занять фізкультурою
да — членів студентських і спортом. Хай старти, що
будівельних
загонів — відбудуться, принесуть но
візьмуть участь у третьо ві, рекорди, поповнять баму трудовому семестрі. гзтомільпонішй загін знач
Перший із них — «Сіріус» ківців ГПО, принесуть лю
інституту
сільськогоспо дям радість, загартують їх
дарського машинобудуван фізично.
В
організації
ня — вже вирушив па спортивних заходів не ос
освоєння нафтових і газо таннє слово належить ска
вих родовищ Тюменської зати вам,
комсомольські
області. 6 червня у робо- активісти.

Працювати з найвищою ефективністю, сповна вико
ристовувати робочий час — таке завдання стоїть сьо
годні перед виробничниками,-КОМСОМОЛЬЦЯМИ.
Як свідчать листи, що надходять до редакції, біль
шість райкомів і міськкомів комсомолу, комітетів ком
сомолу підприємств і будов, організацій, колгоспів і
радгоспів, штабів «КП» активно ведуть боротьбу з втра
тами робочого часу, аналізують при цьому причини, що
породжують прогули, запізнення, простої. Важливо й
те, що факти недисциплінованості не лише оперативно
фіксуються, а й швидко усуваються.
Однак,
трапляються ще й випадки невимогливості
«прожектористів» до ледарів, прогульників, бракоро
бів. Не завжди штаби і пости «КП» пропагують серед
комсомольців передовий досвід кращих молодих
ви
робничників, цехів, ланок, бригад. Це негативно позна
чається на ефективності усього виробництва.

Громадський штаб огляду
лині — суворий лік!».

«Робочій хви

(Матеріали чергового випуску читайте на 2-й сторінці).

З ВИСТАВКИУ ВИРОБНИЦТВО
Протягом трьох днів у кіровоградському Палаці куль
тури імені Компанійця діяла традиційна обласна виставка-огляд товарів народного споживання. З великим ін
тересом кіровоградці, гості міста переглянули зразки
товарів. Широкий їх асортимент представили виробничі
об’єднання «Червона зірка», «Друкмаш», завод «Гідроспла». Скаяіімо, покупцям добре знайомі товари, які ви
пускає виробниче об'єднання «Червона зірка». Це —
дитячі ковзани, сувенірні шахи, лопати і граблі, тошо.
А нього року в торговельну мережу надійде 5 тисяч са
дових бурів.
11а виставці експонувалося понад півтори тисячі зраз
ків товарів. З ними ознайомилися представники майже
всіх підприємств облзсті. Адже треба освоїти серійне
виробництво нових товарів народного споживання. Тож
мета виставки — чисто практична.
(Наш кор.).

4 червня 1983 року

«Молодий комунар»

т

РОБОТУ

ЧЕРЕЗ...
ЛАЗІВКУ
ПАРКАНІ навколо Кі
ровоградського заво
ду дозуючих автоматів я
помітив велику кількість
лазівок. Пізніше з’ясува
лося, що це своєрідні
«контрольно - пропускні
пункти» для тих, хто за
пізнюється на роботу. Пе
ред початком першої змі
ни розмовляю зі сторо
жем підприємства В. Д.
Чорнобаєм:
— Так, порушники тру
дової дисципліни фактич
но
безперешкодно по
трапляють на територію
заводу, — погоджується
він. — Якоюсь мірою це
пов язане з будівництвом
нових цехів.
— Але ж робітники по
винні залишати перепуст
ки на прохідній, — ди
вуюся.
— Не знаю, поцікавтеся
краще у нормувальниці...
Нормувальниці ще не
було. О пів на восьму (це
початок
зміни) почали
сходитися робітники. Йшли
не кваплячись. Адже на
п ятнадцять хвилин запіз
нилися на зміну 39 чоло
вік.
— А ось і нормувальни
ця, — обірвав мої спосте
реження сторож.
У розмові з Любою
Ханилевич,
19-річною
комплектувальницею, кот
ра тимчасово підміняла
нормувальницю, картина
недоліків пропускного ре
жиму почала вимальовува
тися досить чітко.
— Я розумію, вас ціка
вить чому мене не було
на прохідній, — здогада
лася Люба. — Справа в
тому, що у цей час на те
риторії заводу я розпо
всюджую галони на мо
локо.

У

ФАКТИ
НЕ ПІДТВЕРДИЛИСЯ..
(Замість прологу].

Готуючи один із лютне
вих випусків громадського
огляду
обласного штабу
«КП» і редакції газети «Мо
лодий комунар» «Робочій
хвилині — суворий лік!», ми
попросили першого секре
таря Устинізського райко
му комсомолу Володимира
Макаренка розповісти про
роботу
«прожектористів»
району.
— Працюємо, — впевне
но сказаа він. — Ось недав
но провели рейд-перевірку
стану трудової дисципліни
в апараті райспоживспілки.
Цікавий факт виявили...
І розповів начальник ра
йонного штабу «КП» про те,
що в колективі кооперато
рів занедбана виховна ро
бота, що приклад неди
сциплінованості подає під
леглим керівник організа
ції — Б. П. Легкий, котрий
запізнюється
на роботу.
Критичний матеріал («Мо
лодий комунар» за 19 лю
того) ми так і назвали —
«Приклад» керівника».
Через кілька днів до ре
дакції надійшли
відразу
три листи-спростузання: від
Б. П. Легкого, від голови
районного комітету народ
ного контролю М. П. Телюни і... від Володимира Ма
каренка. У всіх цілком офі
ційних відповідях було ска
зано: рейд не проводився,
факти недисциплінованості
керівника — чистісінької во
ди наклеп...

— І керівництво знає,
що вас немає на робочо
му місці?
— Звичайно.
— А чи не можна було
б ці талони видавати пря
мо на прохідній? До речі,
робітники й перепустки б
вам здавали, як це нале
жить робити.
— У нас так не прийня
то. До того ж на прохід
ній нас має бути троє, —
пояснила Люба.
— А де ж колеги?
— Не знаю. Між іншим,
я на заводі тільки другий
місяць. Що мені кажуть,
те й роблю, — відрубала
дівчина.
Поцікавився у комсо
молки, чи обговорювали
на зборах стан трудової
дисципліни на заводі. Ні,
Люба такого не пам’ятає.
Як і друкарка плановоекономічного відділу Світ
лана
Коваленко.
Тоді,
можливо, в комітеті ком
сомолу дадуть відповіді
на це запитання?
— У нашій організації
102 комсомольці, — ска
зав Олег Терещенко, сек
ретар комітету комсомолу заводу, — Комсомольські збори проводимо регулярно...
Показав Олег протоколи, але не всі.
— Мабуть, в архів здав,
—почав пригадувати він,—
та ні, цього не може бу
ти. Пошукаю.
— А про зміцнення тру
дової дисципліни на збо
рах вели мову? — запи
тую.
— Здається, ні...
— Але ж багато комсо
мольців запізнюються на
роботу.
Олег промовчав.

ОбОМІЙ

ХВИЛЙНІ-СУВОРИЙ

Бригада монтажників, якою керує Микола КАРд
СЮК, — одна з кращих у Бобринецькій пересувній
механізованій колоні № 6. Вона постійно перевинонує
завдання. Цього року достроково здагіз в експлуата
цію устаткування, змонтоване на об’єктах колгоспів
імені Ілліча, імені Свердлова та «Іскра» Компаніївського району.
Кожен член молодіжного колективу відзначається
дисциплінованістю, сумлінним ставленням до справи.

Фото О. МАЛЮКА.

РАЙОННІ
ШТАБИ «КП»
ПОВІДОМЛЯЮТЬ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК.
У боротьбі за зміцнення
трудової дисципліни ра
йонний
штаб «Комсо
мольського прожектора»
старається
працювати
спільно з районним ко
мітетом народного конт
ролю. Адже така взаємо
дія забезпечує заходам
більшу віддачу.
. Останній рейд, про
ведений 31 травня, теж
був спільним. «Прожек
тористи» і народні конт
ролери перевірили до
тримання
розпорядку
дня працівниками сфери
обслуговування, від яких
значною мірою залежить
ефективне
використан
ня робочого часу в ін
ших трудових колекти
НА ЗАМІТКУ
вах^
ПРОЖЕКТОРИСТАМ
Протягом дня рейдо
ва бригада працювала в
сгояіцін та В. Зсленському
Перший секретар Кіровкомбінаті побутового об- |
вказано на недоліки в ор
ського райкому ЛКСМУ
ЩОХВИЛИНИ
слуговування і виявила, |
ганізації роботи штабів
м. Кіровограда С. Мальо
В НАШІЙ КРАЇНІ
що обидві зміни поча-і
«КП» по участі в обласно
ваний повідомив громад
ВИРОБЛЯЄТЬСЯ:
лися неорганізовано. Нам
му громадському огляді
ському штабу огляду «Ро
Мінеральних добрив (в
роботу запізнилися чо- і
бочій хвилині — суворий
умовних одиницях) —
«Робочій хвилині — суво
тири швачки і фотограф. І
лік!»:
понад 150 тонн
рий лік!».
Нині «прожектористи» Я
«Статтю «Твій обов’язок,
Цементу —■ близько
Розроблено
конкретні
району проводять масо-І
«прожектористе» («Моло
220 тонн
заходи, спрямовані на ак
ві рейди-перевірки го- |
дий комунар» за 5 квітня
Автомобілів — більше
тивізацію діяльності мо
товності збиральної тех
ц. р.) обговорено на засі
трьох
Економісти заводу
підлодих дозорців. Основну
ніки до жнив. Одночас
данні відділу комсомоль
Тканини — близько
рахували, що втрата однієї
но з цим у всіх госпо
увагу звернуто на дієвість
робочої хвилини в масшта
ських організацій райкому.
19 000 квадратних метрів
бі підприємства обходи
дарствах під неослабним
рейдових перевірок вико
Секретарям
комітетів
Телевізорів
—
більше
ться и 44 копійки. Отже, за
контролем перебувають
комсомолу тресту «Кіро
ристання робочого часу,
12 штук
15 хьилин після початку
роботи по заготівлі кор
дотримання трудової та
першої зміни через запіз
воград ма шва жбуд»
та
Холодильників — біль
нення
робітників завод
мів для громадського
олійжиркомбіна гу 0. Натехнологічної дисципліни.
ше 10 штук.
втратив Ь9 карбованців 52
тваринництва, по обро
копійки. Я маю на увазі
бітку посівів просапних
лише тих порушників, кот
рі пройшли «чесно» — че
культур. Важливо й те,
рез прохідну. А скількох
що більшість членів шта
«врятували» шпарки!..
бів і постів «КП» самі
Дорого обходиться без
по-ударному працюють
контрольність і без того
капості у колективі механізаторів госпо
Пропонуємо «прожектористам» Новона найважливіших ділян
відстаючому підприємству.
українською районного штабу «КП»
дарства.
ках
сільськогосподарзавдання:
3. Виробіть пропозиції для усунення
Тим більше прикро, що
ського виробництва.
1. Вивчіть причини незадовільної ро
недоліків.
осторонь такої важливої
УЛЬЯНОВКА. Місцеві
боти рільників колгоспу імені Ілліча по
Про результати перевірки просимо по
справи, як зміцнення тру
«прожектористи» прове
формуванню густоти рослин цукрових
відомити до 15 червня.
дової дисципліни, зали
ли багато перевірок ви
Громадський штаб огляду «Робо
буряків.
шився комітет комсомолу.
користання робочого ча
чій хвилині — суворий лік!».
2. Проаналізуйте факти недисципліноА. БЕЗТАКА
су на підприємствах та
в колгоспах району. Чер
говий рейд районного
штабу «КП» був незви
пери.
Проте
еони
не
захоті

бо
попередні
випуски
РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ
чайним. Одного дня мо
ли «виносити з хати сміття». замкнені у кабінеті еконо
лоді дозорці вийшли на
Володимир Макаренко ж, містів. А ті працюють на
вулиці райцентру, щоб
прагнучи
створити види проривці цукрових буряків.
з'ясувати, хто ж усе-та
мість активної роботи «КП»,
— Давайте поїдемо до
ки прогулюється в ро
виступив невпопад. Отож і них у поле, візьмемо клю
бочий час.
довелося виправляти влас чі, — пропоную.
Серед перехожих бу
ну «помилку».
Дівчина почервоніла.
ло мало юнаків і дівчат.
Не вдалося побачити і
— Ось вони, — витягла зі
Дехто поспішав у вироб
вітрини районного
штабу столу кілька аркушів.
ничих справах, трапля
Аналізувати нічого — це
Тема, звичайно, важлива, «КП».
ПРО ПЛАНИ, ТЕЛЕГРАМИ
лися відпускники або ті,
були
вітання:
з
днем
народ

але
ж,
погодьтеся,
не
до
ча

— Вона обновляється, —
хто
вже відпрацював'
І «ОХОПЛЮЮЧЕ»
су. Бо червень, передусім, сказали в райкомі комсо ження, святом, одружент
■сво(о зміну.
СЕРЕДОВИЩЕ
ням...
Дивно,
але
факт:
пора важливих сільськогос молу.
Разом з тим «прожек
подарських робіт, пора пе
— А попередні випуски оцим і обмежилась уся ді
тористи» зустріли
ЗВИ-:
Розмова з Володимиром
яльність колгоспних «про ! Чайних
зберігаєте?
прогульників.*1У
Макаренком тривала кіль реджнивна.
— І як же охороняють у
— Поки що їх не було... жектористів».
Правда, електрик кол
ка годин. Почалася вона
— У нас немає кого кри
госпу «Родина» Микола
легко й невимушено. Пер радгоспі навколишнє се не встигаємо ми, — якось
тикувати
—
усі
комсомоль

редовище?
—
запитав
я
у
пробує пояснити свою без
Шипаренко, котрий 'у ро-| х
ший секретар розповів про
ці
працюють
добре.
Макаренка.
діяльність начальнику шта
■бочий час приїхав до '
своїх помічників — членів
У відповідь він стенув бу «КП» В. Макаренко. —
Неправда,
Ларисо.
За
Ульяновки в особистих І
районного штабу «КП» —
Ось знову з обкому теле кілька годин по тому я бе
справах, не погоджував
інспектора комітету народ плечима:
— Засідання Тільки має грама надійшла — переві сідував із помічником бри
ся з таким висновком.
ного контролю Володими
рити роботу спеціалізова гадира тракторної бригади
Твердив, що йому до
ра Корольчука, заступника відбутися.
Прошу
показати мате них магазинів по продажу господарства Петром Гри
зволив механік колгоспу.
начальника райвідділу мілі
ріали
попередніх
засідань.
горовичем
Короничуком,
і
хліба треба. А що там пе
Коли ж зателефонували
ції Миколу Стеценка, зоо
І тут з'ясувалося, що жо ревіряти...
він
бідкався,
що
комсо

у господарство, там цьо
техніка Володимира Федоден (!) із запланованих за
Дивно було чути ці слова молець Микола Науменко
го не підтвердили.
ренка.
ходів
не
реалізований.
з вуст
комсомольського допускає огріхи на весняно
Нічим не міг умотиву
— Енергійні люди, — з
То чи проводились ра працівника. Тоді й подума му полі, що з трудовою ди
вати залишення свого
гордістю сказав Володи
лось: як же працюють «про сципліною . хлопець не в
робочого місця слюсар
мир. — За будь-яку справу йонним штабом рейди?
•
■ • комбінату побутового об,— Так. Два, ні, здається, жектористи» «КП» на міс- ладах.
беруться і доводять її до
цях, якщо вже роботу ра- ' ...Знову і знову подумки
слуговування
Микол^і
три...
логічного завершення.
— Чому ж матеріали пе йонного штабу пущено на повертаюся до розмови з
Ушаков.
— А ось наші плани, —
Володимиром
Макаренком.
Про наслідки рейду
простягнув він тоненьку па ревірок не оформлені до самоплив?..
Справді, чи зможуть члени
кументально, де звіти про
повідомлено
комітету
почку.
районного штабу «Комсо
первинних' комсомольс
«Заслухати»... «Перевіри заходи для ліквідації недо ПОЗИЦІЯ ЧИ ПОЗА!
мольського
прожектора»
(Замість епілогу].
ьких Організацій. їх зо[
ти...», «Провести
рейд...». ліків?
надати практичну допомогу
У відповідь — мовчання.
бов'язано посилити ува[Здається, все гаразд: пунк
Не одержав я відповіді й
гу до питань трудової
Заступник секретаря ко- дозорцям господарств ра
ти конкретні, вивірені. Єди
дисципліни серед юнаків
не, що насторожило, це на інше запитання: як ста мітету комсомолу колгоспу йону, якщо самі у багатьох
і дівчат, раціонального
план
на
червень: «Про лося, що Макаренко відмо імені Карла Маркса Лариса питаннях діяльності «КП»
використання робочого
участь штабів і постів «КП» вився від власних слів (йде Литовченко зустріла насто почуваються, м’яко кажучи,
безпорадними?..
часу.
До порушників
радгоспу імені Димитрова в ться про газетну публіка рожено:
ужито заходів адміні
М. ЧЕРНЕНКО,
— Роботою «Комсомоль
охороні «охоплюючого» се цію). З цього приводу ска
стративного та мораль
спецкор
«Молодого
редовища. Таке
питання жу: райспоживспілку пере ського прожектора» ціка
ного впливу.
комунара».
планувалося заслухати на вірили. Тільки не «прожек витесь? — перепитала. —
емт Устинівка.
засіданні районного штабу. тористи», а народні контро- Нічого не зможу показати.

ДІЄВІСТЬ

ЗАВДАННЯ ШТАБАМ «КП»

ВАКУУМ

■Як

4 червня 1983 року

«Молодий комунар»

■ря ЗРАЗКОВЕ

місто

НАЙГОЛОВНІША
АРХІТЕКТУРА
З кожним роком красивіпіає селище
Побузькс.

металургів

Навіть

важко

у я вити тепер, що два дс-

вільний вітер, колосилася

пшениця. За ці роки
ред

прпбузького

феронікелевої

степу

коксерв-

звелнсь корпуси

ного заводу

се-

та первістка
промпсло-

пості України Побузького
нікелевого заводу.

Разом

з цими виростало

моло-

де містечко будівельників

і металургів.

Ті, хто вперше приїжд
жає до робітничого По
бузького. завжди приємно
вражений його вдалим
архітектурним
розташу
ванням, сучасними бла
гоустроєними будинками,
зручним
торговельним
комплексом. Та найбільше
подобається гостям зеле
не вбрання селища.
1 не випадково. Під зе
леними насадженнями у
Побузькому знаходиться
близько 40 гектарів. Де
сять з них — цс парк Пе
ремоги і три скверн. Зсленолисте вбрання селища
досить різноманітне. Се
ред дерев переважають
тополі — канадська піра
мідальна, клеїш — гостро
листий, сріблястий, явори,
верби плакучі, липи, бсрези, каштаїні, акації, ба
гаго плодових лерин. З
кущів широко впкорнстокуються для озеленення
гарноквітучі: спірея, жас
мин, дсііція, калина Бульдонеж, тамариски.
Все
більше з'являється .V Побузькому ялин, туй, ку
щів ялівцю.
При створенні затишних
куточків особливого зна
чення надаємо трояндам,
яких у нас вже близько
півтори ТИСЯЧІ кущів.
І

Приваблюють око і чарують своєю витон'іеною
довершеністю
трояндові
клумби по центральній
___
вулиці Леніна. Вдало пі
дібрані сорти цвітуть аж
до осінніх приморозків.
Згідно з перспективним
планом благоустрою і озе
ленення селища на період
до 1990 року будемо знач •
но збільшувати кількість
кущів троянд і розширю
вати їх види. Тільки восе
ни цього року плануємо
висадити близько 300 ку
щів. Закладемо трояндаріії біля нового корпусу
готелю і впорядкуємо вже
існуючий у сквері Комсо
мольському.
Колектив нашої дільни
ці постійно поліпшує, роз
ширює асортимент дерев
на вулицях і в скверах се
лища. Так, згідно з реко
мендаціями відділу ден
дрології Ботанічного саду
Академії наук Української
РСР було розроблено пер
спективні плани поступо
вої заміни малоцінних та
недовговічних порід дерев
у посадках селища на
цінніші. Така заміна вже
ведеться. Так, акації на
вулицях Леніна і Театраль
ній викорчувані, ніші тут
ростуть молоденькі каш
тани.
Як показують спостере
ження і проведені дослід
ження (в прнбузькп.х сте
пах грунти мають підви
щену кислотність, близько
до поверхні
залягають
підгрунтові води), ЦЯ заміна — дуже слушна і
вчасна, Навіть в умовах
підвищеної загазованості
повітря на промпсловііі
каштани
площі заводу
добре ростуть і розвнваються.
Прикрашають
сслище
не тільки озеленювачі на
шої дільниці, а іі усі жите
лі Побузького. Особливо
допомагають комсомольці
і молодь.
Вже стали традиційни
ми закладання алей деся
тикласниками Побузької
середньої школи. Вони
проводяться за місяцьдругий перед закінченнямі
ЕЯІПЯКВКЗЯО

навчального року, иаичас- |
тіше у день комуністично- ■
го суботнпка, присвячено- І
го річниці від ДНЯ народ
ження В. 1. Леніна. Алея ,
пам'яті учасників Реио.’. І
люції та громадянської і|
війни, що веде від селища і
до нікелевого заводу, алеї !
в парку Перемоги, закла- І
дені на честь 60-річчя Вс- |
лнкого Жовтня, посадки
дерев у сквері Комсомоли- ■
ському, на спортивному І
комплексі — все не сира- В
ва рук молодих заводчан ■
та школярів.
Сьогодні нікого не тре
ба переконувати в тому,
що зелень збагачує повіт- в
ря киснем, очищає його М
від шкідливих домішок, И
газу і пилюки. У нас па В
одного побужця припадає І
по 9 дерев, 7 кущів, 23 по- І
гонинх метри трав иного
газону. Саме газони і |
квітники у поєднанні з де- ■
ревами і кущами створю- |
ють зелений ландшафт — И
окрасу селища.
Квітам
ми
надаємо и
особливого значення. До^
бпраємо так сорти, щоб 1
квіти цвіли від першого і
тепла і до останнього. На- Е
весні першими зацвітають |
братки, тюльйанії, нарци- і
си, потім аліссум, півонії, и
сальвії, лілії, айстри. Най- ■
привабливіші, найцікавіші В
композиційні
варіанти и
трав'яного газону і квітів |
чарують мешканців сели- І
ща у парку Перемоги, |
сквері Комсомольському, ■
біля пам'ятника В. І. Леніну.
Для того, щоб квіти що- Я
року радували і нобужців, г.і
і гостей своїми барвистії- І
ми килимами,
головну Я
увагу зосереджуємо па за- ц
готівлі високоякісного на
сіння, своєчасному виро- |
щупанні розсади, підборі 8
НОВИХ ВИДІВ і сортів КВІТ- І
ковнх рослин.
Цю роботу виконують Е
дбайливі молоді робітнії- Е
ці по озелененню Надія
Жирна, Віра Бачппська, і
Надія Мотрунько, Людмп- І
ла Солонар,
Людмила |
Вишняк і багато інших.
|
В одному з нарисів ві
домий журналіст Анато
лій Аграновськпй називає |
зелені насадження у ГІол- ®
таві «найголовнішою архі- г
тектурою міста». Щоб і |
про Побузькс можна бу- І
ло так сказати, комсо- І
мольці і молодь селища,' І
озеленювачі
докладають |
максимум зусиль.
- ,
Є
О. РІЗНИЧЄНКО,
начальник дільниці по
благоустрою та озеле
ненню житлово-комукального відділу Побузького
нікелевого
заводу імені 60-річчя
СРСР.

ВКЇЯОЕЖИПЖ

ИПНМКЯВЯІ

а

явек^

ВІКТОРИНА
«ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРАВИЛА
ДОРОЖНЬОГО РУХУ?»
Другий тур
/\ ЗАПИТАННЯ першого туру вікто

авто’інспскнія і редакція газети «Моло
дий комунар», одержано чимало відпо
відей. Раніше від інших їх прислали
п'ятикласниця середньої школи № 1/
м. Кіровограда Вікторія Волченко, п'яти
класник із села Йосипівни Вільшанського
району Олександр Моял, семикласник
десятирічки № ІЗ міста Кіровограда
Олег Мостовий, п’ятикласниця серед
ньої ніколи № 17 обласного центру
Тетяна Щербина, семикласниця Кірово
градської десятирічки № 14 імені Г. Ди
митрова Оксана Івань.
Юні учасники вікторини! Не забувай
те, що крім правильності відповідей, при
підбитті підсумків враховуватиметься і
оперативність їх надходження.

ПОДІЯ

ТРОЯНДИ
І ОПЛЕСКИ
Чимало кіровоградців — тих, кто при
йшов першого червня на відкриття гаст
ролей Тернопільського українського му
зично-драматичного театру імені Т. Г.
Шевченка, були приємно здивовані,
одержавши при вході з рук симпатичних
дівчат у вишиванках червоні троянди.

Недарма кажуть: театр починається з
вішалки. Бо подальше знайомство з тер
нопільчанами лише зміцнило приємне
враження від зустрічі.
На сцені театру корифеїв гостей при
вітали від імені жителів обласного цент
ру представники обласного комітету
партії, молодь міста. Тернопільчани по
дякували кіровоградців за теплий при
йом.
Гастролі відкрилися героїчною думою
про народ М. Рильського га І. Барабаша
за М. Гоголем «Тарас Бульба». Спектакль
мав успіх у глядачів.

ПРО ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
МІСЬКОМУ Палаці куль
тури імені І. С. Компа
нійця відкрилася виставка
робіт
учасників міського
фотоклубу «Силует», яким
керує Михайло Саповал.Туг
представлені роботи, при
свячені Міжнародному дню
захисту дітей. Щасливе ди
тинство
наших
малюків
яскраво відображено в ро
ботах Олександра Вінниць
кого, лаборанта проектноконструкторського інституту
Світлани Ковальчук, повара
з Кіровограда Миколи Власенка «Однокласники», «Ла
сунка», «Юний селекціонер»
тощо. Найновіші досягнення
фототехніки
використали
аматори в своїх роботах.

У

З метою ближчого зна
йомства з їхніми творчими
доробками запрошуємо жи
В телів і гостей міста відвіда
ти виставку, а любителів фоїї тосправи — взяти активну
И участь у роботі клубу.
З
Т. МИШАКОВА,

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДДі

Н рини для знавців Правил дорожньо
го руху, шо її проводить обласна держ-

J стор

Відповіді оцінюватимуться за п'ятпа тцятіїбальяоїо системою. Перші результати
вікторини будуть опубліковані при під
битті підсумків другого, наступного, туру.
Правильні відповіді на запитання пер
шого туру такі:
1. Спроби ввести правила їзди по вули
цях і шляхах робились ще тоді
коли
безроздільно господарювали кінні екіпа
жі. Рівно 300 років тому, 1683 року
в
Росії був виданий указ, яний забороняв
керувати кіньми з допомогою віжок. А
для того, щоб кучер нраще бачив доро
гу, він повинен керувати конем, сидячи
на ньому верхи.
**
1730 року видано новий указ: «Візнинам та іншим людям їздити обережно і
сумирно. Винуватці за першу свою пповину будуть биті різками, за другу —
батогом, а за третю — відправлені на
наторгу».
Через дванадцять років вийшов ще
один указ, який дозволяв поліцейським
відбирати коней у тих, хто надто швид
ко на них їздить.
м

методист міського Па
лацу
культури імені
Компанійця.

На знімках: роботи, представлені на фотови
ставці — «Однокласники» О. Вінницького та «Мате
ринство» 8. Мощинсьного.

І тільки 1812 року були введені прави
ла які встановлювали правосторонніи
рух, обмеження швидкості, вимоги
до
технічного стану екіпажів, введення но
мерних знаків для них.
.
Коли ж появились парові, а потім І
бензинові автомобілі, в Росії, а також і
за кордоном зрозуміли, що слід негайно
гарантувати безпеку руху.
2. Пішохід - Це особа, що перебуває
поза транспортним засобом і не працює
на ньому. Пішоходами вважаються та
кож особи, які пересуваються в інвалід
них колясках без двигуна ведуть вело
сипеди, везуть сани, візок із немовлям

но буде гальмівний шлях вантажної ав
томашини, якщо в момент початку галь
мування вона рухалася зі швидкістю ЗО
кілометрів на годину!

3. ' Велосипед — Це транспортний засіб
індивідуального користування, піде
ні
на рЖ ні на багажнику -термозити
на велосипеді пасажирів не можна. Ви
няток сі.носить лише Дитина яку мож
на перевозити при умові, що велосипед
обладнано додатковим сидінням з підніж-

Ка4.ИБезпосередньо перед пішохідним пе
реходом встановлюють знаки 5.16.1
і
5.І6 2Д «Пішохідний перехід». Належать, вони по гоупи інформаційно-вказівних і
А»Я

ЖД*«"

"'С«Ь

переходу людей через проїзну частину.
5 Керувати мотовелосипедом з робо
чим об’ємом двигуна менше
сантиметрів і максимальною конструк
тивною швидністю до 40 кілометрів на
™дин“ дозволяється особам, що «осягли
шістнадцятирічного віку.

ПРОПОНУЄМО ЗАВДАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ
1. Що появилося раніше — світлофор
чи автомобіль? Коли появився в Роси
перший світлофор І де?
2. Що таке гальмівний шлях автомобі
ля? Від чого він залежить? Яким приблиз-

З Які з намальованим дорожніх зна
ків забороняють рух велосипедисту! У
яких випадках ці знаки встановлюються!

Друзі! Нагадуємо, що переможців вік
торини учнів 5-Й класів буде премійова
но путівками у республіканський піонер
ський табір «Молода гвардія», який зиа
ходиться в Олесі. Переможці серед уч- І
нів наймолодших і старших класів одер
жать подарунки та сувеніри.
Якщо хто із вас з тих чи інших при
чин не зміг взяти участь у першому турі
нашої вікторини, не засмучуйтеся. Ще
не пізно включитися в змагання з дру
гого туру
Чекаємо наших листів Останній строк
надсилання відповідей 10 червня за пош
товим штемпелем.

4 стер,

«Молодим комунар»

«Я, Гаплик Аркадій ДоиатОвпч
лишу вам свою анонімку, щоб ніхто
не знав, про шр я розповім. А д{ло
таке. Закінчив я курси баяністів і
приїхав у рідне село створювати на
стрій вихідного дня рідним одно
сельчанам. Грав на танцях у клубі,
на вечорницях. Взявся навчити рипа
ти на «Донбасі» шістьох сусідських
хлопців. Кликали мене на сватання.
Найбільший зиск я мав на весіллях.
Полюбила мене за те рипання
дочка головного бухгалтера Трохима
Вуласовича Нюшка. А Нюшко три
має сестру дружини голови колгоспу
Петра Сидоровича Махпяка, а Махняк — родич трьом районним на
чальникам. Так ото моєму тестю ста
ло незручно, іцо ного зять всьогонавсього баяніст бригадного клубу.
Взяли та іі висунули мене інструкто
ром по виробничій гімнастиці і "при
йому різних нормативів. Після дво
денних курсів у райцентрі я присту
пив до своїх обов'язків. Прийшов
надвечір на польовий стаи трактор
ної бригади і кажу: «Кидайте робо
ту, будемо робити гімнастику». А один
дядько полаявся і таки довів, що
без мене добряче назпшався, по
розтинався. намахався руками і но
гами». Пішов я ввечері иа ферму до
доярок. Кажу: «Кидайте доїння ко
рів та й почнемо оправлятися». А
Ганька Грушка до мене: «Чеши звід
си, Аркаша. Нам вечерю треба готу
вати, поросят домашніх годувати, ді
тей купати».
Отож я зневірився о своїх обо
в’язках і пішов до тестя за порадою.
Він вислухав мене і багатозначно
сказав: «Будь при конторі. Якщо за
багнуть ту гімнастику робити, то са
мі прийдуть. Бо без бадьорості і ні
гуди, і ні сюди. Ти сиди в кабінеті

Після того, як у «Вітряку» (і в пись
мовому випуску’ Вісника, і в усно
му — пригадайте 1 та 2 квітня, Па
лац культури імені Жовтня) виступив
адміністратор 16-ї полоси «Литературки» Ратмір Тумановський, попу
лярність першосуботньої четвертої
полоси «Молодого комунара» зросла
небачено. Поступайтесь до «Вітряка»
і ви пересвідчитесь — завсідники із
зквивом. В одного крупніше, в Іншо
го — дрібніше, але дороге 1 тому й
тому. Кожен готовий хоч зараз заси
пати у кіш
І Мірошнику О.мельку зрозумілі ці
прагнення, але одразу всім бажаючим
він не може надати місце біля коша,
бо як сипонуть одразу, то й «Вітряк»
розвалиться. Буде смішно, та не на
довго.
Тому сьогодні перевагу надали завсідпйкам
млина -— Михайлові
Крокуну, Дмитру Безуглову, Ана
толію Саржевському і, безперечно. —
самому Мірошникові Омелькові. А з
дебютантів щастя відзначити у «Віт
ряку» свято першого млива випало
кіровоградщо Вікторові Власюку.

МЕМУАРИ ОМЕЛЬКА

І НЕ ЇЛОСЬ, І НЕ ПИЛОСЬ
було це недавно,
ХОЧ
останнього дня цього

голосом якоїсь народної
спіеачки сміється:
«Він
наївся І напився,
нудая,
нудая, ліг на ріллю й по
котився, нудая, нудая!..»
Вже й апетит, чую, розі
грується. А дони доплен
тався до кафе «Хвилинка»,
що на залізничній
стан
ції, — аж щелепи стало
зводити від голоду.
Тому й замовив собі
2 пляшки пива по 60 копі
йок кожна. 220 грамів сві
жих помідорів по 7.20

річної весни, але спішу
розказати, бо коли пові
даю про це через оік, то
скажуть, що збрехав.
Отож тоді, як відцвітала
весна своїм днем останнім
і сонце пенло немилосерд
но. поспішав я на заліз
ницю у Знам’янці. Пити
хочу жахливо, а тут ще й
із вікна однієї квартири
вистромився магнітофон і

З МІШКА ГУМОРЕСОК

М. КРОКУН.

Благальний погляд, вимо
люючий. То як же пе
прихопиш із собою пля
шок кілька магазинного.
І людям добре зробиш, і
сама відчуваєш — не за
спасибі цілу зміну ноги
трудиш, руки трудиш...
На такий ссь монолог
спромоглася 3. Мельник.
Останні слова
підкорили
мене. Хоч-не-хоч — поспів
чуваєш. Бо ж саме тому У
холодильнику майже два
кілограми домашньої ков
баси
запліснявіли — за
роботою («ноги трудиш,
руки трудиш...») не
ДІ
ЙШЛИ до неї ноги. не ді
йшли і руки...
І вдруге соромно МЕНІ
стало. Тепер за сесю не
порядність,
неувагу до

працівника громадського
харчування: заглядати під
прилавок та в холодиль
ним ножен уміє, і арифме
тику теж усі в школі вчи
ли, грамотні. Раз на день
взяв у руки рахівницю, то,
звичайно, ти иа комі, усе
до кісточки відцекаєш. А
якщо цілий день?..
І так мені
незручно
стало за самого себе, що і
їсти перехотілось. 8 на
віть пити — де та спрага
й ділася. І досі незручно^
Тож аби завсідники «ВІТ7
ряка» повірили, що було
таке — хотів їсти і пере
хотів — записую . до глет
муарного зшнтна. Записую
і пс-рєпрошую за неувагу

Мірошник ОМЕЛЬКО.

Позичив Рак у Коропе. На пиво.
Борг повернути вранці обіцяв.
(Про те, що Рак нечесний та брехливий,
Той Короп нічогісінько не знав).
Зустрілись через місяць, ненавмисне.
Від Коропа почав Рак задкувать:
— Та поверну...
— Коли?
— Як тільки свисну...
Ох, і довгенько ж Коропу чекать!

ВАЖКА НАУКА

В театрі серед звірів знявся шал:
— Приймаємо даремно, друзі, муки,
Не вивчить нам про посмішки науки:
Як не всміхайсь — один лише оскал.

Віктор ВЛАСЮК-

м. Кіровоград.

цнть завжди тоді, коли я ще
сплю.
ЩОЙНО ІЗ ГАРАЖА

Директор
зауважує
своїй
секретарці:
— Ви завжди запізнюєтеся.
Невже у вас немає будильника?
— Чому немає? — відповідає
секретарка. — Але він дзво-

жуть: «Дайте книгу скарг!»
Роззирнувсл я по нйфе —
жодного . натяку, що десь
вона може висіти... Я під
прилавок — набрався вже,
знаєте, нахабства. Є. І не
тільни книга, а й п’ять
пляшок вина «Портвейн бі
лий кримський» 1 три
пляшки «Ізабелли». Он як
— на прилавку нема, бо
вином тут торгувати забо
ронено, а під прилавком—
є. Та ще й без штампу під
приємства
громадського
харчування.
Зловив, як кажуть, на
гарячому. Тільни буфетни
ці од того ні холодно, ні
жарко.
— Ви б постояли за при
лавком, побачили, які в
них очі, оцих транзитних.

їздити в місто. Тесть дає вам гроші
на кооперативну квартиру, а мій; та
то на придбання меблів. Харчі вам
не потрібні — мама щосуботи приво-*
витиме ■— до Кіровограда, їй недале
ко. Тільки ж просимо налякати Пет
ра Сидоровича Махпяка, аби видав
мені характеристику з печаткою. А
якшо не видасть, то я розкажу про
нього все. Тоді його й баяністом ні
куди не приймуть.
Якшо пустите то анонімку в хід, я
привезу вам гусну, відро меду, ко
шик яєць та ще щось в додачу. А як
влаштуєте туди, де я хочу, матимете
від мене ще більше.
Привіт від Вашого племінника, тоб
то — нашого голови колгоспу.
А якщо зіпсуєте мою біографію, то
не ображайтеся. Я не забув, як ви
до моєї тітки ходили, коли були в
колгоспі уповноваженим. Вона виїха
ла з села. А вашу полюбовну записку
мій дядько тримає в потаємному міс
ці. То вів Вам передає привіт, кла
няється всій вашій вищестоящій кон
торі.
Гаплик А. Д., родич Вашої жінки.
У мене все. Жду вашого рішення, а
копію цієї анонімки залишаю па всяк
випадок в одному міспІ.
Розкопав
і надіслав до «Вітряка»

А ЧИ СВИСНЕ!

Холодний піт пройняв Левка в суботу.
— Кошмар який! Насилу відійшов...
Приснилось: запізнився на роботу, ■
А слів, щоб відкрутитись, не знайшов...

НЕВЧАСНО ДЗВОНИТЬ

завгоспа і жди». Сиджу я день, сид
жу я два. Коли цс дають мені наряд:
«Занеси два ящики «Пшеничної» і
ящик вина в дитячий садок (забігаю
чи наперед, повідомлю вам, що тамки
у пас штаб посидінків після засідань).
Отак я став головним посильним
Т. В. Нюшка і П. С. Махпяка. Приїде
взаємоперевірка — я роблю підводку
для актів, Приїде якийсь інспектор—
біжу на курятник за півнями. Корот
ше, я добігався до того, що моя жі
ночка почала не пускати мене вночі
до хати, коли я приходна з чергових
посидінок. А її тато, тобто мій тесть,
взяв мене під крило і наказав своїй
дочці не вибрикувати: «Ми виводимо
твого Арканя в люди. Проходить
практику при керівництві. Потім по
шлемо ще на одні курси, і можна бу
де ставити його навіть заступником
голови колгоспу із загальних питань».
А тут як па те пішло, посварився
я з головою після одних посидінок.
Махпяк роз’юшив мені носа, а я йо
му дав здачі. З тих пір між мною і
головою ненависть. Прошусь пере
вести мене знову в баяністи, але він
проти.
Отож шукаю роботи. Я вже згоден
торгувати пивом чи морозивом, можу
завідувати тарним складом, можу
офіціантом.
Порекомендуйте, коли краще пере

карбованця за
кілограм,
300 грамів домашньої ков
баси по 7.50. 5 шматочків
хліба по копійці у целофа
новому мішечку за 2 ко
пійки. Ціни так справно
називаю тому, що
дове
лось перевіряти за наклад
ними, бо не повірялось,
іцо усе це так багато кош
тує — аж 5 карбованців
60 копійок. Переважили
ще раз на цих самих ва
гах. підрахували — на 50
копійок дешевше.
Соромно мені стало. А
буфетниця Зінаїда Мель
ник ще й вилаяла: « «Хо
дять тут усякі, час забирають, працювати не да
ють»...
Ну, думаю, це вже обра
за, а в такому випадку ка

КОШМАР

ІЗ ПІДСЛУХАНОГО

4 червня ИФ83 року -------- -

Міліціонер зупиняє
автома
шину, за кермом лісої сидить
жінка.
— Подивіться на радар. Ад
же ви їхали зі швидкістю 120
кілометрів на годину!
— Иа годину?! Такого не мо
же бути. Я лише десять хви
лин тому виїхала із гаражаї

МОЛОДЯТА СВАРЯТЬСЯ

— Краще б я вийшла ваміж
за чорта, — кричить дружина.
— Це неможливо: адже ніхто
нікому це дозволяв укладати
шлюб між близькими родича
ми. — спокійно відповідає чо
ловік.

Анатолій САРЖЕВСЬКИ Й.
м. Кіровоград.

БЕЗ СЛІВ.
Малюнок Д. БЕЗУГЛОВА.

ИЯВ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А

ЦТ (І програма)

творчості «Веселка».
Мис
тецтво Народно-Демократич
ної Республіки Йемен. 14.30
— Новини. 14.45 — Фільм
— дітям. «Великий прибор
кувач». 16.00 — Бесіда по
літичного оглядача
В. Бе
кетова. 16.30 — Очевидне—
неймовірне, 17.30 — Теле
журнал
«Співдружність».
18,00 —- Чемпіонат СРСР з
футболу.
«Спартак»
—
«Арарат» У перерві — «Якто хочеш бути здоровим».
19 45 — Мультфільм. 19.50
—- Телевистава «Повість про
молоде подружжя». За мо
тивами однойменної
п’єси
Є. Шварца. (21.00 — «Час»).
22.50 -— Музична естрадна
передача «Пори року. Вес
на» 23.35 — Новини.

3.00 — «Час». 8.45 — До
Всесвітнього дня
охорони
навколишнього середовища.
Док. фільми
«Крім шуму
гілок*», «За законами приро
ди». 9.20
— 23-й
тираж
«Спортлото» 9 ЗО — Дітям
про звірят. 10.00 — Для вас,
батьки. 10.30 — О. Пушкін.
«Мідний вершник». 11.00 —
Телефільм «Зустріч біля ви
соких снігів». З серія. 123 5
— Світ рослин 13.00 — Ти
пам’ятаєш, товаришу... 14.00 А УТ
— V Міжнародний Фести
10.00 — «Актуальна каме
валь телепрограм народної ра». 10.50 — Завтра — День

меліоратора. 12.00 — «При
значається
побачення.'.
12.30 — «Доброго вам здо
ров’я» 13.00 —
Художній
фільм із субтитрами «Кор
пус генерала Шубниксва».
14 25 — Міжнародна студія
УТ. 14.55
— В. Губаренко.
«Пам’ятай мене». Телеопера.
15.55 — «Імпульс». 16.25 —
— Для Дітей. «Незвичайний
урок»
Вистава. 18 25 —
«Солдати
правопорядку»,
ірод _ «Актуальна
камепе» 19 40 — «Скарби музеїв
України». 20.00 - «Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Чор
номорець» (Одеса)
«Мета
ліст» (Харків). Другий тайм.
20.45 — «На добраніч, діти».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Викрадення
«Савойї». 23.05
Новини.

«Молодой коммунар» —
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Муз.
передача. 19.30 —
Фільм
«Олександр Пархо
менко». 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт заслуженого ко
лективу республіки Акаде
мічного
симфонічного ор
кестру Ленінградської Фі
А ЦІ’ (І програма)
лармонії під
керуванням
8.00 — «Час». 8.45 — До С. Мравинського.
22.30 —
Дня меліоратора. Док. теле Футбольний огляд. 23.00 —
фільми. 9.30 — Будильник. Новини.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00
— Здоров'я. А. ут
10.00 — «Актуальна каме
11.45 — «Ранкова пошта».
— Сьогодні —
12.15 -- Кіножурнал «Піоне- ра». 10.45
охорони
ріл». 12.30 — Сільська годи Всесвітній день
навколишнього
середови
на. 13.30 — Музичний кіоск.
ща.
Кінопрограма.
12.05
—
14.00 —
в Маяковський. «Нові
книги».
12.50 —
«Містерія-буф».
Фільм-вис- А.
Хачатурян.
«Гаяне».
тава. 16.10
— Сьогодні —
День .меліоратора, 16.40 —• Вистава, 14.20 — Сьогодні
Клуб мандрівників. 17.40 —
Мультфільм 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
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— День меліоратора. 14.50
—
«Слава
солдатська».
15.50 —
Документальний
фільм «Навколишнє середо
вище і місто». 16.05 — «Зу
стріч з театром».
17.05 —'
Телефільм. 17.25 — Естрад
но-розважальна
програми.
18.30 — «Актуальна каМЙ-г
ра».
19.00 —
Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шатру?
(Кніцинів)
—
«Динамо»
(Київ). 20.45 — «Вп добра
ніч. діти».
21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Острів Серафими». 22.50—■:
Новини. 23.05 — Всесоюзний
турнір з боротьби дзю-до на
приз Українського телеба
чення.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
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