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У ці дні Кіровоградщнна тепло, по-братськи вітала
болгарських друзів, які прибули на засідання ради між
народного клубу молодих механізаторів «Кіровоград —
Толбухін».
В обкомі ЛКСМ України відбулося традиційне засідавня ради клубу.
На знімку ви бачите учасників зустрічі з заступником
голови ради клубу від Кіровоградської області бригади
ром комсомольсько-молодіжної тракторної бригади кол
госпу «Росія» Новоукраїнського району Героєм Соціа
лістичної Праці В. С. АНДРІЯШЕМ. йде зацікавлена
жвава розмова друзів, які ось уже рік від початку ми
нулої зустрічі не бачилися. Адже за цей час з’явилося
чимало добрих справ на рахунку голбухінськйх і кі
ровоградських механізаторів. Почата розмова продов
жилася на засіданні ради клубу.
У засіданні ради клубу «Кіровоград — Толбухін»
взяли участь секретар обкому Компартії України А. І.
ПОГРЕБНЯК, заступник завідуючого відділом сільсько
го'’господарства обкому партії
К. М. ТОВЧЕРЕЧКО,
секретар облвиконкому В. А. ДОЛИНЯК, начальник об
ласного управління сільського господарства В. Я. МАСЛЮЧЕНКО, делегація від Толбухінського
округу Народної Республіки Болгарії, яку очолює перший секре
тар Толбухінського
окружного
ДКСМ
йорданка
КОЦЕВА.
(Звіт про засідання ради клубу «Кіровоград — Толбу« хін» читайте на 2-й стор.).

Потенціал
Наше завдання' — за
безпечення найрізноманіт
нішими
видами зв’язку
відповідальних працівни
ків залізниці, локомотив
них бригад. Насамперед
відповідаємо за електрич
ну централізацію стрілок і
сигналів (світлофорів то
що), безвідмовний, надій
ний телефонний і радіо
зв’язок, прилади автома_тичного виявлення нагріву'
[Т буксів у поїздах, що ру
хаються і т. д.
Дистанція сигналізації і
зв’язку складається, з де
в’яти відділків. У кожно, му — по 3—4 цехи. Про
один такий цех, у якому
працюю і я, мені й хотілося б поговорити.
Колектив наш невеликий — всього 7 чоловік.
З них — четверо молодих.
Відповідальність кожного
велика. Тож серйозні під
ходимо до вирішення кад
рового питання. Це Юрій
Великий, Віктор Сидоров,
Валерій Цимбал і я. Елек
тромеханік Юрій Великий
за рік роботи здобув за
служений авторитет серед
товаришів добросовісною
старанною
роботою.
Свої пристрої Юрій три
має у відмінному стані.
Тільки чотири місяці пра
цює з нами електромон
тер Віктор Сидоров. До
свіду як такого, у нього
зовсім немає. Я і Юрій, а

П’ЯТИРІЧКА І МИ. РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ.

Продовжусмо обговорення статті Героя Соціа
лістичної праці В. С. Андріяша «Хліб наш насущ
ний».

трудового

щить пропускну здатність
відділків та станцій і, що
найважливіше, сприятиме
. Сьогодні на сторінках нашої газети своїми дум
безпеці руху.
ками ділиться •електромонтер СЦБ, секретар' ком
Головне в нашій роботі
сомольської організації дистанції сигналізації і
сумлінність,
пильність,
зв’язку Знам’янського залізничного вузла Олег
уважність. Ви скажете, що
Єрмолаєв.
ці риси повинні бути при
таманні кожній людині, на
якій би роботі вона не
працювала. Але для па
шого колективу вони на
особливому рахунку, бо
будь-яка халатність з нашого боку відразу ж позначається на діяльності
■ всієї залізниці, І ми це
також ветеран начальник щем, і ми повинні дати
розуміємо.
цеху Валентин Олександ відповідь. Який наш вне
Ще коли ми тільки-но
рович
Рогожкін
взяли сок у виконання завдань
прийшли працювати, нахлопця під опіку. Часто одинадцятої
п’ятирічки?
чальник цеху В. В. Рогож
після роботи пояснюємо Чим він вимірюється? Чи
ній розповів, що підмітив
йому ту чи іншу схему зможемо ми працювати
пристрою, принцип їх ро ще краше, ефективніше в
гаку систему роботи дея
боти.
майбутньому?
Що
ких його підлеглих: «Не
для
Всі
в нашому
цеху цього потрібно?
чіпаю апаратуру поки пра
уважно ознайомилися з
Наше сумлінне ставлен
цює». А апаратуру ж тре
статтею Героя Соціаліс ня до своїх обов’язків —г
ба через певний період
тичної
Праці, відомого чи не найголовніша запо
перевіряти, щоб запобігти
механізатора,
бригадира рука того, щоб поїзди з
можливому виходу її з ла
тракторної бригади № 2 народногосподарськ и м и
ду, чітко виконувати гра
колгоспу «Росія» Новоук вантажами не простоюва
фік технічного обслугову
раїнського району Віктора ли на станціях або ж пере
вання.
Скажу відверто:
Степановича
Андріяша, гонах. Помилка (непра
несумлінні в нашому ко
обговорили и на комсо вильне відкриття сигналу,
лективі не приживаються.
мольських зборах. Коли скажімо) — прямий шлях
І за ці два роки, що я в
ознайомилися з статтею, до аварії. Надійна праця
цеху, порушень не помі
спільно прийшли до такої пристроїв СЦБ (сигналіза
чав.
думки: на багато питань, ції, централізації та бло
Думаю, ефективнішою
порушених В. С. Андрія- кування) і зв’язку підви
6 стала наша робота, якби

сумління

нас зазжди забезпечува
ли транспортом. Я маю на
увазі таке. Пости з при
строями
перемикання
стрілок, сигналів світло
форів тощо знаходяться
на відстані до десяти кі
лометрів від місцепере
бування нашого цеху. Тож
при поломці електромеханікалА часто-густо дово
диться робити пішохідні
«марші» в район постів.
Якщо врахувати, що із ла
ду апаратура виходитиме
вночі і в негоду, то стане
зрозумілим, які незруч
ності виникають у нас при
ремонтуванні. А головне
— втрачається дорогоцін
ний час для машиністів,
котрі не завжди в таких
випадках можуть вести да
лі поїзд. Обговорюючи
статтю В. С. Андріяша, ми
виявили а нашій роботі
невикористані
резерви.
Треба постійно поглиблю
вати свої технічні знання,
ширше розвивати раціо
налізаторську роботу. Все
це допоможе працювати
ще краще. **-----О. ЄРМОЛАЄВ,
електромонтер
СЦБ
дистанції сигналізації
І зв’язку Знам’янсько
го залізничного вузла.

КОМСОРГ
НА
ФЕРМІ
Успішно поєднує .Ната-

----- - - - -

лія Бондаренко з колгос
пу

імені

Дзержпнського

Компаніївського

роботу па фермі із
нанням

району
вико

обов’язків секре

таря комсомольської орга

нізації.

За вісім місяців

молода
доярка надоїла
більше двох
тисяч кіло
грамів молока.
В роботі
вона дисциплінована, ста
ранна, а як секретар ком
сомольської організації —
ініціативна. Портрет На
талки занесено на район
ну Дошку пошани «Моло
ді гвардійці
п’ятирічки»,
ім’я її вписало в книгу
трудової слави
районної
комсомольської організа
ції. Цінують у господар
стві дівчину і за хорошу
працю і за вміння органі
зувати молодь.
В. ПОБОЧИЙ,
заступник
секретаря
комсомольської орга
нізації колгоспу.

ви

У радгоспі
«Устинівсьний» Устинівського району
високими
темпами веде
збирання
кукурудзи на
зерно механізована ланка
Миколи
Марченка. Для
транспортування
подріб
неної маси і зерна меха
нізаторам виділено чоти
ри трактори з причепами
І п’ять автомашин. Робота
ланки організована в дві

зміни, тому й продуктив
ність праці висока: півтори-дві норми за зміну.
Особливою старанністю
відзначаються на переве
зенні подрібнених стебел
для
приготування комбі
нованого силосу
шофери
Сергій Прилуцький, Григо
рій Латанюк І Сергій Гу
цало. На 120 — 140 процен-

тів виконують змінні зав?
дання на транспортуванні
качанів, трантористи Олек
сандр
Прутян,
Степан
Швець і Петро Мазурик.
На знімках:
водії
Сергій
ПРИЛУЦЬКИЙ та
Григорій
ЛАТАНЮК; іде
збирання начанистої.
Текст І фото
М. САВЄНКА.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

«Молодий комунар»

— 2 стор
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Понад 15 років тому в день 50-річчя Великого Жовтня тодішній голова Толбухінської окружної народної Ради Нікола їренков писав: «Дружба

ців і кіровоїрадців, як і радянського

толбухін-

та болгарського народів у цілому, має чу

дову перспективу. Вона міцніє і міцнітиме день7 у день. У нас спільна мета, у нас
одні помисли. Тож наша дружба вічна, як сонце». Нині ці слова міцно вкарбова-

ні у свідомість жителів двох міст-побратимів...
Слоза «дружба» і «другарі» стали своєрідним па
ролем міжнародного клу
бу молодих механізаторів.
Ці слова звучать і під час
офіційних
візитів, і під
час зустрічей
на підпри
ємствах, у господарствах,
навчальних закладах. Лю
ди різного віку та різних
професій: хлібороби і ма
шинобудівники, гірники і
металурги, студенти і шко
лярі, — всі, хто вітав мо
лодь із братньої країни,
— радо і піднесено про
мовляли їх.
подія осЦентральна
таннього візиту — -рйнадцяте засідання клубу...

ЕКСКУРС

В ІСТОРІЮ
Міжнародний клуб молоднх механізаторів «Кі
ровоград—Толбухін»
—
перший у країні . інтерна
ціональний клуб подібно
го роду. Його засновано
1970 року спільним рішен
ням бюро Кіровоградсько
го обкому «ЛКСМ України
і бюро Толбухінського ок
ружкому ДКСМ. Це —
нова форма активної ді
яльності по зміцненню ін
тернаціональних
зв’язків
між комсомольськими ор
ганізаціям» Кіровоградсь
кої області й Толбухінсь
кого
округу,
молоддю
двох братніх країн.
За тринадцять років іс
нування клуб провів плід
ну роботу
по зміцненню
братніх зв’язків між бол
гарською і
радянською
молоддю, сприяв обміну
передовим
досвідом, по,енленню дієвості соціаліс
тичного змагання. З часом
коло проблем вийшло за
межі виробничих питань.
Тепер членів клубу ціка
вить організація дозвілля,
навчання юнаків і дівчат,
активізація
діяльності
комсомольських організа
цій.
Раз у її'кть років при
проведенні ювілейних за
сідань рада клубу обгово
рює кандидатуру почесно
го голови і виносить про
позицію на розгляд бюро
комсомольських організа
цій. Незмінним
почесним
головою Ради міжнародного клубу
вибнрається
Двічі Герой Соціалістич
ної Праці, член Президії
Верховної Ради
СРСР,
знатний хлібороб Кіровоградщини Олександр Ва
сильович Гіталов.
Спочатку членами клубу
стали близько 40 комсо
мольсько-молодіжних ме
ханізаторських колективів.
Нині їх понад 100. Багато
перших учасників
стали
прославленими майстрами
своєї справи. Серед них—
Герой Соціалістичної Пра
ці, лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу Василь
Іванович Моторний з Новоархангельського
райо
ну, кавалер ордена Леніна
бригадир комсомольськомолодіжної
тракторної
бригади з Ульяновського
району Анатолій Хапкавий,
кавалер ордена Трудовою
Червоного
Прапора, де
легат XVI! з’їзду ВЛКСМ
бригадир комсомольськомолодіжної
тракторної
бригади з Олександрійсь
кого району
Віктор Га
лушка та багато інших.

що за останні роки сфера
діяльності клубу молодих
механізаторів значно роз
ширилась,
зросла ефек
тивність роботи його ради.
Красномовним прикладом
ефективної діяльності клу
бу є те, що молоді нова
тори обмінюються «секре
тами» виробництва, І ми
вважаємо, зазначив далі
Димитр Дімов,
що саме
завдяки цьому
Толбухінський округ завоював пер-

В ЛІТОПИС
ШКОЛА
МАЙСТЕРНОСИ
Чергове тринадцяте за
сідання клубу
відкрив
перший секретар обкому
комсомолу Ігор Шезченко. Він привітаз дорогих
гостей із
національним
святом болгарського наро
ду — Днем свободи.
Схвалюється
порядок
денний засідання:
1. Участь молодих меха
нізаторів у
науково-тех
нічній творчості.
2. Роль комітетів комсо
молу в ідеологічному за
безпеченні сільськогоспо
дарських робіт.
3. Участь школярів Кі
ровоградської
області у
виконанні
Продовольчої
програми СРСР. Розвиток
ініціативи «Бережливість
у малому —
економія у
великому».
Перший секретар. Толбу
хінського
окружкому
ДКСМ Йорданка
Коцева
відзначила,
що зустрічі
кіровоградських
і толбухінських
механізаторів
сприяють поширенню пе
редового досвіду, прогре
сивних
форм і методів
праці
хліборобів. Вона

закликала до пошуку нових форм співробітництва.
Другий секретар обкому ЛКСМ України В. Іванов підкреслив, що одним
із засобів виховання су
часного робітника нового
типу є науково-технічна
творчість. Тільки в Кірово
градській області кількість
молодих новаторів зросла
до 17 тисяч чоловік. Вони
розробили і впровадили
у виробництво 180 винахо
дів і близько 14 тисяч рац
пропозиція з економічним
ефектом
15,2 мільйона
карбованців. Молоді сіль
ські механізатори
брали
активну участь у переоб
ладнанні
списаних ком
байнів, жаток, їх механіз
мів.
Підняти
на ще вищий
рівень
науково-технічну

творчість молодих — одне
з нс»ших оснозних завдань.
В області нині діє 159
шкіл молодого винахідни
ка
і раціоналізатора, а
яких навчається понад 3,3
тисячі юнаків і дівчат.

З метою ідеологічного
забезпечення
збирання
врожаю-83 комітети ком
сомолу використали най-

ше місце у винахідницькій
та раціоналізаторській ді
яльності. Вагомий вклад у
цей успіх внесли молоді
новатори сільського господарства: із 75 рацпропозицій, які надійшли, 55
затверджено.
Економіч
ний ефект — 129 тисяч ле
вів.
Нині в сільській місце-

13 вересня 1983 року
Минулого року було ук
ладено договір про обмін
досвідом бригадної пра
ці між Толбухіном і Кіро
воградом.
Вже
дещо
зроблено. Безперечно, на
далі цей обмін збагатить
ся новими ідеями.
В обговоренні допові
дей Володимира Іванова
і Дмитра Дімова першим
виступив заступник голови
ради клубу «КіровоградТолбухін» від Кіровоград
ської області, бригадир
комсомольсько- молодіж
ної тракторної бригади з
Новоукраїнського району
Герой Соціалістичної Пра
ці В. С. Андріяш.
— Мій хліборобський
стаж вимірюється чотирма
десятиліттями.
Ці роки
ввібрали в себе радісіь
перемог і гіркоту невдач,
дали мені багатий досвід
механізатора і бригадира.
І я дуже радий, що на
зміну нам іде розумна,
роботяща молодь. Гор-

ДРУЖБИ
різноманітніші
форми
морального і матеріально
молодих
го заохочення
жниварів. Тут — листи-подяки кращим
молодим
механізаторам, їх сім’ям,
вручення
посвідчень
кращим молодим хліборо
бам, «блискавки», поздо
ровні телеграми, листівки,
привітання льотчиків-космонавтів СРСР, перехідн
вимпели комітетів комсо
прапорі
молу, підняття
на честь переможців
ціалістичного
змагання
нагородження цінними по
дарунками,
туристичними
тощо. Було наведено ря/
прикладів зразкової робо-

ти штабів «Жнива-83».
Особливу увагу, сказав
далі В. Іванов, ми приділя
ємо залученню школярів
до активної суспільно ко
рисної праці як найважли
вішого засобу виховання
в них готовності працюва
ти у сфері матеріального
виробництва. Учні молод
ших
та середніх класів
збирають металолом і ма
кулатуру, проводять тру
дові
десанти,
беруть
участь в охороні
природи і т. д. Старшокласники
ж працюють у виробничих
учнівських бригадах, табо
рах праці і відпочинку.

вості Толбухінського ок
ругу впроваджується мо
дель локальної системи
молодіжної клубної діяль
ності. На селі вже нара
ховується 84 молодіжних
клуби. їх робота грунту
ється на механізмі взаємо
дії між громадськими ор
ганізаціями, творчими гру
пами і культурними ін
ститутами, завдяки чому

дістю нашої бригади є мо
лоді механізатори Віктор
Пацкан, Олександр- Сербух, Олег Маркуш і Воло
димир Мусяк. Це справж
ні господарі землі, люди,
які стоять на ній міцно і
беруть від неї сповна.
Радісно визнавати, що
нашу молодь, як і мене,

більшість із них.
Отож я
впевнений, наша нинішня
зустріч не тільки зміцнить
давню дружбу міст-побратимів, а й у труді нам до
поможе.
В обговоренні
також
виступили інженер-технолог ливарного цеху сірого
чавуну виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» П. Петрук, нау
ковий співробітник Тошевського інституту пшениці і
соняшнику Драгні Георгієв, учениця
Червонокам’янської СШ Олександ
рійського району, коман
дир трудового загону шко
лярів «Факел» Т. Журило,
інструктор
общинського
комітету комсомолу міста
Балчика Малина Георгієва, методист Вільшанського райвідділу
культури
Н. Новак і секретар комі
тету комсомолу села Болгарево Любче Ніколов.

На засіданні ради клубу
виступив А. І. Погребняк.
Він, зокрема, відзначив,
що за останні роки клуб,
що об'єднує молодих ме
ханізаторів, став справж
ньою школою інтернаціо
нального виховання, шко
лою обміну цікавим дос
відом. Емоційний
заряд
великої сили несуть у собі
моральні стимули заохо
чення, які пропагує міжна
родний клуб «Кіровоград
—Толбухін». Для всіх на
городжених — це дорого
цінна реліквія, свідчення
активної участі в інтерна
ціональному змаганні.
Підбиваючи
підсумки
роботи, Ігор Шевченко і
Йорданка Коцева подяку
вали присутнім за участь
у засіданні і обмінялися
пам’ятними подарунками.
Засідання
оголошується
закритим.
Але зустріч друзів три
ває! Ось у В. С. Андріяша
болгарські друзі розпиту
ють про
застосування у
господарстві, де він пра
цює, бригадної ферми ор
ганізації
праці,
Тетяна
Журило
просить адреси
шкільних загонів толбужЦ
ців... Молодь ділиться вра
женнями
від почутого.
Йде жвавий обмін сувені
рами, значками...

вміло враховуються запи
ти сільської молоді щодо
проведення дозвілля.
Важливого значення на
дається
молодіжному
бригадному рухові, основ
на мета якого — повно
цінна і високоефективна
підготовка молоді до май
бутньої трудової діяль
ності, виховання у неї рис
носіїв нового типу сус
пільних відносин. За ос
танні п’ять рокіз у моло
діжних бригадах округу
потрудилися 37232 чолові
ка.

Нинішнього літа 3 ти
сячі членів молодіжних
У слові-відповіді секре бригад зібрали: кукуруд
тар Толбухінського окруж зу і соняшник на 18 000
льон
— на
ного комітету комсомолу гектарах,
Димитр Дімов підкреслив, 12000.

Це нотатки із зустрічі в
обкомі комсомолу. В цей
же день розмова продов
жувалась на виробничому
об’єднанні
по сівалках
«Червона зірка».
Упро
довж наступних двох днів
болгарські друзі побували
в НоБоукраїнському райо
ні
у колгоспах
«Росія»
(комсомольсько - моло
діжна тракторна бригада
Героя Соціалістичної Пра
ці. В. С.
Андріяша)
і
«Дружба» (КМК трактор
ної бригади №-2); на вуг
лерозрізі «Морозівський^
Олександрійського райЙ*
ну. Гості з Болгарії покла
ли квіти
до пам'ятників
В. I. Леніну, комсомольсь
ким поколінням Кірозоградщини
в обласному
центрі, В. О. Сухомлинському у Павлиській серед
ній школі Онуфріївського
хвилюють питання береж району.
ливості, дбайливого, став
Настали
хвилини роз
лення до техніки. Сім ро
ків працює молодий меха ставання болгарських дру
кірово
нізатор Володя Вакуленко зів з гостинною
на тракторі ЮМЗ-6 без градською землею. їх ві
зит закінчився побажання
капітального ремонту, і ми щасливої
дороги та
машина працює безвід нових зустрічей:
«Добре
мовно. І таких, як він, чи дошли, другарі! Приїжд
мало,
жайте до нас частіше!..»
А. БЕЗТАКА,
Велику увагу ми приді
спецкор
«Молодого
ляємо прогресивним фор
комунара».
Ы "
мам
праці,
особливо
бригадному підряду. Оп
м, Кіровоград.
лату роботи за кінцевими
На знімках: під час за
результатами застосовує
сідання
ради
міжнарод
мо на вирощуванні цукро ного клубу молодих меха
вих буряків і кукурудзи нізаторів «Кіровоград —•
Толбухін» — його учасни
індустріальним методом.
ків вітас перший секретар

Багато складних завдань
стоять перед
сільськими
трудівниками. І кому, як
не молоді, розв'язувати

обкому ЛКСіИ У Ігор Шев
ченко; виступає секретар
Толбухінського окружкому
ДНСМ Димитр Дімов.
Фото В. ГРИБА.
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РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

РОБІН ЗОН И
ПАПЕРОВОГО МОРЯ
Ш ІЦЕ РАЗ ПРО ФОРШІЗИ
.* Познайомтеся: комсомольсько-молодіжний ко
лектив І олованівської перукарні, переможець об
ласного соціалістичного змагання у сфері побуто
вого обслуговування за підсумками другого квар
талу 1983 року. Керівник — О. Даданова, груикомсорг — Е. Виливок. Колектив виконав планові
завдання на 116,9 процента.

Впевнена, що читач разом
зі мною ні на мить не за
сумнівався а існуванні цьо
го колективу в Голованівську. Тим паче, що дані про
нього подає райком ком
сомолу. Повідомлення про
успіхи перукарок було опуб
ліковане в «Молодому ко
мунарі» 6 серпня нинішньо
го року.
І ось я в
перукарні, де
працюють дівчата.
Емма Виливок
і Галинаі
Юхимець, перукарі
жіно
чого залу,
обслуговують
клієнток вправно і весело.
Подумки і відзначаю,
які1
гарні зачіски у самих дів
чат. Ось тут уже не скажеш:
чоботар без
чобіт. Хочаі
саме приміщення, на жаль,
зовсім не асоціюється ізі
салоном краси. Та поли
шаю свої, можливо, надтоі
суб'єктивні, думки і звер
таюся до Емми Виливок:
— Еммо,
ти
комсорг
комсомольсько -молодіжно
го
колективу.
Розкажи,
будь ласка, про своїх спіл'
чани
І тут напрям нашої роз
мови несподівано змінюєть
ся,
— Так, я була комсоргомі
комсомольської організаціїі
райпобуткомбінату,
але....
два роки
тому, — каже,,
здивовано
дивлячись
наі

мене, дівчина. — А в перу
карні у нас комсомольськомолодіжного колективу не
має:..
— Немає, це я вам точно
говорю, — енергійно під
тримує керівник колективу
перукарів Б, Я. Барнбойн.
— А хто ж
у вас, .ком
сорг?
Це запитання викликало
невелике збентеження се
ред працівників перукарні.
Та все ж істина, як кажуть,
народилась, і хтось із дів
чат згадав:
— Тетяна Савчук, із цеху
пошиву побуткомбінату.
Потім уже не було неспо
діванкою повідомлення про
те, що дівчата давно вже
не були на комсомольських
зборах. Хоча й причини, на
перший погляд, досить по
важні. Збори, як правило,
починаються о п'ятнадцят
ий годині. Це зручно для
швачок, які саме закінчу
ють зміну. А у перукарок в
цей час багато роботи. От
і виходить, що дівчата залишаються осторонь ком
сомольського життя. У да
ній ситуації ще можна ви
правдати їх, але ніяк — ва
тажка комсомольської ор
ганізації райпобуткомбінату і тим більше — райком
комсомолу.
Пояснити ситуацію прошу
завідуючого відділом комсомольських
організацій

ганку
вось
мирічки веде неширока за
асфальтована
доріжка.
Обабіч неї
тягнуться до
сонця різнокольорові кві
ти, біля входу вітер злег
ка колише кучеряві верби.
Пролунав веселий дзві
нок, і на шкільне подвір'я
висипали юрби школярів.
Перерва.
В очі впадає
якась особлива урочис
тість,
точніше сказати,
святкова акуратність уч
нів. Хлопці — у старанно
випрасуваних
шкільних
костюмах, дівчата сяють
білосніжними фартушка
ми. І не дивно, думаю, —
рік
новий
навчальний
тільки-но почався, тому
всім хочеться бути особлпво гарними.
— Та іі не тільки тому,
— хитро мружить очі ди
ректор восьмирічної шко
ли
Микола
Юхимович
Корнєв. — Приїхали б ви,
приміром, через місяцьдва,’через півроку — по
бачили б таку ж картину.
Допомогли педколект иву
організувати таку важли
ву справу самі ж учні —
члени шкільного «штабу
бережливих».
У. цьому мене остаточно
переконала розповідь го
лови ради дружини вось
мирічки Валі Рамхеи:
— Одним .із напрямів
роботи нашого штабу є
боротьба
за бережливе
ставлення до свого одягу і
взуття. Це не така вже
дрібниця, як здається на
перший погляд. Якщо не
стежити за своєю шкіль
ною формою, ЩО особли
во властиво хлопцям, вина
швидко
забруднюється,
значить, її треба часто
прати. А звідси — строк
служіння одягу скорочу
ється.
Довгенько довелося 1
директорові школи, і чле-

ШКІЛЬНОГО
ДОЧервоноярської

райкому
ЛКСМУ Миколу
Мартинюка.
— Я не розумію,
як це
сталося, — обурено гово
рить він у телефонну труб
ку. — Адже я саме тримаю
в руках паспорт КМК перу
карні, де
комсоргом
тверджено Виливок, а
різником — Даданозу.
Треба сказати, що О.
днями
данова лише цими
вийшла на
роботу після
тривалої відсутності, та все
одно слова Миколи стають
на сьогодні першим приємним сюрпризом. Все ж та
ки
комсомольсько-моло
діжний існує.
Правда, на
папері. Та й звідкіля ж дів
чатам знати,
що вони —
члени КМК, якщо і паспорт
колективу є тільки в рай
комі?
Працівникам
райкому,
звичайно, відомо, як організовуються комсомольсько-молодіжні
колективи.
Поява КМК неможлива без
відповідного
рішення за
гальних
комсомольських
зборів, де має бути присут
ній представник
райкому
ЛКСМУ. Потім оформляє
ться паспорт новоствореного КМК. Члени його беруть
на себе соціалістичні зобо
в'язання. Райком
надалі
має здійснювати постійний
контроль за роботою колек
тиву, вникати у його життя,
допомагати в разі потреби.
Та, очевидно, в Голованівську добрі наміри знач
но випереджають практич
не їх втілення.

нам штабу
бережливих
пояснювати деяким учням,
що необхідно щодня при
ходити на уроки в акурат
но випрасуваній формі і
почищених черевиках. На
ранкових лінійках
най
більш неохайні поставали
на виду у всієї школи. В

III

С. ТРЕНИЧ,
кореспондент «Молодо
го’ комунара».

смт.* Голованівськ.

му ні у кого з хлопча кіз
не підніметься рука зірва
ти листок чи кинути у ва
зон папірець, адже, щоб
виростити таку красу, і
вони доклали чимало зу
силь.
Я поцікавилася у Мико
ли. Юхимовича, хто доио-
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Суми. На міській станції юних техніків уже кілька
років працює гурток юсмічного моделювання. Діючі
моделі носмічної техніки, підготовлені учнями, успіш
но експлуатувались на всесоюзних і міжнародних ноннурсах. Найкращі з них відзначені медалями ВДНГ
СРСР.
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Фото М. Гриценка (Фотохроніка РДТАУ).
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РОЗПОЧАТО
БУДІВНИЦТВО
У місті Олександрія
Кіровоградської
об
ласті на рукотворному
півострові
в заплаві
річок Інгулець і Бере
зівка розпочато будів
ництво Палацу піоне
рів. Проект розробили
співробітники Кірово
градського філіалу ін
ституту «Укрміськбудпроект». У триповерхочптпсь в операцію «Бере
жливість у малому — еко
номія у великому» Чсрвоноярська восьмирічна шко
ла теж виступила із зак
ликом «П'ятирічці береж
ливості — продовження
строків
експлуатації
шкільного майна», який
підтримали в усіх школах
району. Червоноярці мали
право па такий заклик,
бо всі їхні добрі справи
свідчили про бережливість
і економію.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЛОМУ —
ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМУ

магав робити ремонт у
школі.
— А ми як такого ре
монту і не робили, — ВІД
ПОВІВ мені директор, —
фарбували тільки підлогу,
а панелей, дверей, вікон,
стін уже років п’ять не
торкалась малярна щітка.
Немає в цьому потреби. З
підлогою справи гірші —
треба фарбувати щороку.
Тому запровадили у вось
мирічці ще й такс. Як ві
домо, ранньої весни чи в
осінню негоду у селі не
обійтися без гумових чо •
біт. Зимові морози зму
шують одягати теплі чо
бітки. Помітили, що саме
в що пору навчального ро
ку підлої а найбільше вичовгується. Тому виріши
ли: учні ходитимуть по
школі тільки у літньому
взутті. Чоботи разом із
верхнім одягом залиша
лись у гардеробі.
Відразу після звернення
комншуватських і богданінських школярів вклю-

ТАЄМНИЦІ
ЗАМКОВОГО
МОСТУ

На знімну: юні техніни гуртка космічного моде
лювання Сергій Біженно,
Олександр Парафейник і
Олександр Курасов за перевірною і підготовкою ро
бота «Оріон».

Заради
завтрашнього
Дня
очі товаришам не диви
лись — було соромно.
— І найбільшу увагу
ми акцентували на тс, —
продовжує Микола Юхи
мович, — щоб костюм чи
плаття прасувала не мама,
а сам школяр, особливо,
коли мова йде про стар
шокласників. Адже допо
магати дома — цс не
тільки зробити щось по
господарству. Це її слід
кувати за собою, за свої
ми речами, щоб не завда
вати неньці зайвої роботи.
Невдовзі кожен учень
школи переконався, що
вимога директора і шкіль
ного активу йс примха, —самим же приємно, коли
гудзик не висить на нитці,
коли акуратно підшитий
білий комірець, черевики
не вкриті шаром пилу.
Школа у Червоному Яру
невеличка, по-домашньому
затишна. Особливої при
вабливості надають їй без
ліч вазонів із квітами. До
глядають. їх школярі, то-

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

У штаб бережливих вхо
дять кращі учні восьми
річки. Очолює ного дирек
тор школи. Свою роботу
штаб планує за кількома
напрямами: боротьба за
бережливе ставлення до
хліба, до шкільного май
на, до підручників і зоши
тів, за ощадливе витра
чання електроенергії, за
підтримання в порядку
власного одягу і взуття,
виконання школярами са
нітарно - гігієнічних ви
мог. Члени штабу — від
другокласників до восьми
класників
(першачк’и
тільки звикають до шкіль
ного життя) — Світлана
Пузаикова, Анатолій Зсмляпськніі, Іван Григоро
вич,
Наталка Маслова,
Валя Ближніікова — не
тільки виступають за ви
конання завдань, постав
лених штабом, а іі самі
показують хороший прик
лад.
У кожному класі відбу
лася серйозна розмова про

вому корпусі розміс
тяться кінозал, бібліо
тека, кімнати і кабіне
ти для гурткової робо
ти, ігротеки, спортив
ний зал, дитяче кафе.
В комплексі споруд пе
редбачено також веслу
вальний канал, водну
станцію,
плавальний
басейн, містечко атрак
ціонів, стадіон, тепли
цю. Півострів прикра
намисто
сять зелене
дерев, кущів, яскраві
квітники. З магістраля
ми міста його з’єдна
ють ажурні перехідні
місточки.
РАТАУ.

економне витрачання нашого найбільшого багат
ства — хліба. Члени’ штабу бережливих провели
підрахунки і виявили та
ку
картину. Щодня у
шкільній їдальні кожен
учень залишав до 15 гра
мів хліба, а вдома — ще
більше. Всього за рік —
на 2000 карбованців. Підрахунки примусили учнів
іншими очима глянути на
маленький шматочок хлі
ба. Крім
того, багато
юних червоноярців влітку
самі збивали ногами вранішйю росу, поспішаючи
на молочнотоварну ферму,
на
свиновідгодівельний
комплекс, в садово-город
ню бригаду. Подали кол
госпу відчутну допомогу.
Наприклад,
восьмикласник Віктор Колесник, під
^ас літніх канікул пас
колгоспних телят. Ного
однокласниця Таня Тимо
шенко працювала прак
тично все літо, вона має
54 внхододні.
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Володимир
Мельник,
Іван
Камчатний, брати
Сергій і Василь Ворушкі- |
нп,
Надія
Верьовкіна,
Людмила Кофанова — у
минулому
випускники
школи — теж проходили
трудове загартування під
час літніх канікул. А інші
вони працюють у рідному
колгоспі імені Гагаріна.
Тож є надія і у директора
школи, і в керівників гос
подарства, що закінчивши
технікуми, профтехучили
ща, відслуживши в армії,
повернуться
сьогоднішні
учні до Червоного Яру.
На землю батьків, щоб
продовжувати їх справу.
О. СКИРТАНЬ,
спецкор
«Молодого
комунара».

Кіровоградський
район.

І

Подвійно послужить лю
дям пам'ятка середньо
вічного зодчества в Кам’янці-Подільському
на
Хмельниччині — замковий
міст. Зберігши історичну і
архітектурну цінність, ця
споруда, як і в давні часи,
зв’яже вулички
старої
частини міста із знамени
тою місцевою фортецею.
Своїм другим народжен-:
ням древній кам’яний пе
рехід зобов’язаний експе
диції Київського автомо
більно-дорожнього інсти
туту.
Справа в тому, що на
місці аркового розвідного
мосту,
зображеного на
гравюрах
XIV—XV сто
літь, над каньйоном річки
Смотрич височіла могутня
стіна. Старанно дослідив
ши її, спеціалісти встано
вили, що вона є своєрідним
футляром для «зниклого»
мосту. До цього несподі
ваного висновку привела...
рослинність на поверхні
стіни-дамби. Зелений пок
рив викреслював загадко
вий малюнок, який немов
повторював
невидимі
ажурні арки.
— З допомогою верти
кального шурфу вдалось
проникнути всередину сті
ни, — розповідає кандидат
технічних наук А. О. Шкуратовський. — Спочатку
знайшли одну стрільчасту
арку з груботесаного ка
меню. А потім підтверди
лись і розрахунки щодо
центральної опори — її
виявили над самим водо
зливом ріки.
Але навіщо треба було
древнім будівельникам за
сипати прорізи і ховати
своє творіння у «футляр»?
Виявилось — щоб врятува
ти міст від вологи, яка
підточила головну опору.
Споруду вирішено було
укріпити валунами і суг
линком, «закувавши» під
сипку в міцні стіни. Од
нак і досі вода, нагромад
жуючись
між мостом і
його оболонкою, помалу
руйнує проліт. З метою
укріпити споруду учасни
ки експедиції розробили
проект її реконструкції.
Справа це нескладна
прокласти
треба
лише
відвідні канави і покрити
поверхню дамби спеціаль
ною бітумною мастикою.
Оригінальною і ефек
тивною виявилась також
інша пропозиція киян —
розкрити міст не позністю, а лише частково, ос
кільки стіна, що його ото
чує, також є пам’яткою
давнини. Цей незвичайний
комплекс стане колорит
ним штрихом одного з
найстаріших у республіці
архітектурних
ансамблів.
В. ЧЕРНИШУК.
кор. РАТАУ.

4 стор.

БІГ, БІГ...
Бсе місто стало стадіоном
— на старти за програмою А ЦТ (І програма)
Всесоюзного дня оздоровчо
го бігу і ходьби вийшли ро
8.00 — Новини
8.20 —
бітники, студенти, школярі, Зустріч школярін з Героєм
працівники торгівлі, пред Соціалістичної Парці слюса
ставники установ та органі рем виробничого об’єднання
зації« Кіровограда. Найбільш МЕЛЗ Є. Власовим. 9.05 —
масовими були забіги в пар Телефільм «Викликаємо во
ку культури та відпочинку гонь на себе». 1 серія. 10.35
імені 50-річчя
Жовтня, де — Док. фільм «Олені Йдуть
змагалися любителі бігу з
колу». 10.55 —• Виступає
головного підприємства ви по
української народ
робничого
об'єднання ансамбль
ної музики «Веселка» Білго«Друкмаш», заводу
радіо- ро'д-Дпістровського міського
виробів, інституту сільсько, .палацу культури. 11.20 —•
господарського машинобуду Новими. 14.30 — Новини.
вання, учні
технікумів та 14.50 — Док. фільми «Ніхто
Профтехучилищ.
забутий, ніщо не забуто»,
Велика група спортсменів не
вогонь Краснодона».
обласного центру і Кірово «Вічним
15.40
— Осінній етюд. Кіпоградського -району зібралась замальовка.
— «Медик
у селі Великій Северинці. ІХрипушин та15.50
ГІо сто
Серед них люди різного 0І рінках творів інші...»
Г.
Успенсько
ку — колишній
командир го. 16.50 — Новини. 16.55 —
народних
месників Герой Теленарис «Здрастуйте, - діРадянського
Союзу Г. В. | ти». 17.25 — Розповідають
Балицький, директор голов наші кореспонденти. 17.55—
ного підприємства Кірово Стадіон для всіх. 18.25 —
градського
виробничого Грають народна
артистка
швейного об’єднання В. І. РРФСР В. Городовська і за
Курбатов, слюсар-червонозо- служена
артистка
РРФСР
рівець Микола Колісничен- Н. Пеканова (гуслі). 18.45 —
ко, декан факультету фізви- Сьогодні
.у
світі.
19.00
—
ховання педінституту імені
«Квака-задаваО. С. Пушкіна В. С. Язлове- Мультфільм
ка».
19.10
—
Людина
1
за

цький,
другий
секретар
19.45 — Телефільм «Ви
міськкому комсомолу Сергій кон.
кликаємо
вогонь
на
себе».
2
Зятін, школярка з Великої
21.00 — «Час». 21.35
Северннки Олена Топольова. серія.
— Що? Де? Коли? ТелевіктоВони стали лідерами 13-кі- рнна
22.55
— Сьогодні у
лометрового пробігу від се
ла до обласного центру. В світі.
Кіровограді до них приєдна
лися більше 1500 бігунів з ▲ ут
Ленінського району міста.
10.00 — Актуальна каме
У лісовому масиві па Новомиколаївці на кросову ди ра. 10.35 — .Точка зору. 11.00
станцію вийшли кращі бага- — Концерт класичної музи
тоборці ГПО з усіх міст і ра ки. 11.20 — «Сонячне коло».
йонів області. А першими 11.40 ’— «Шкільний екран».
нагороди тут отримали най 7 клас. Російська літерату
молодші учасники змагань ра. 12.10 — Художній теле
кіровоградці Сашко Момот. фільм «Місце зустрічі змі
Андрій Скворцов, світловод- нити не можна». 1 серія.
«Старти надій».
ці Олег Меркун та Сашко 13.20 —
16.10 —
Мітіров. які постійно трену 16.00 — Новини.
ються разом зі своїми бать «Срібний дзвіночок». 16.30—
ками і беруть участь у зма Концерт. 16.50 — Для дітей.
ганнях «Тато, мама і я — «Аліса в країні чудес». Вис
спортивна сім’я». Нагороди тава. 18.00 — Фільм-концерт
цим дошкільнятам вручив «Прелюдія». 18.30 — Доку
7В-річний ветеран спорту ментальний телефільм. 19.00
В. Л. Зверясковський.
— Актуальна камера. 19.30
Масовими
стартами від — «Місто моє — мій дім».
значено день бігуна в Олек- (Кіровоград). 20.05 — Старт.
скндрії, Світловодську, Зна 20.45 — На добраніч, діти)
м'янці, селищі Побузькому 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
Голованіг.ського району, ін дожній телефільм «Місце зу
ших містах і селах області. стрічі змінити не
моища».
Сотні учасників цих стартів, 2 серія.
22.50 — Новини.
іготрі Донині не займалися 23.00 — Любителям орган
регулярно фізкультурою і ної музики.
< портом. записалися в спор
тивні секції, клуби любите А ЦТ (II програма)
лів бігу.
8.00— Гімнастика. 8.15 —
Наш кор.
Науково-популярний фільмі
об'єктиві тварини. Дро
ГПО НА МАРШІ «В
мадери.
бактріани». 8.35.
9.35 — Історія. 5 кл. 9.05,
12.50 — Французька мова.
10.05 — Учням ПТУ.
Есте
тичне виховання. 10.35. 11.40
— Музика. З кл.
10.55 —
Науково-популярний фільм
«У вічному боргу». 11.10 —
Шахова школа. 12.00 — Фі
7 кл. 12.30 — Природо
Три дні кращі спортивні зика.
знавство.
4 ісл. 13.20 —
бг.чи Кіровограда були від Дж. Лондон. Сторінки життя
дані у розпорядження учас і творчості. 14.05 — Телена
«Шлях до уроку». 14.35
ників X обласного фіналу рис
— Док. фільм. 14.45 — Но
чемпіонату країни з багато вини. 18.00 — Новини. 18.15
борства ГПО на
призи — Сільська година. 19.15 —
народні пісні ви
«Комсомольской правды». В Російські
копує К. Шавріна. 19.30 —
командному заліку серед Спорт за тиждень. 20.00 —
міських
спортсменів пере Вечірня казка. Мультфільм
«Казки
із
шкаралупки».
могли
світловодці, серед 20.15
— Міжнародна пано
сільських —
представники рама. 21.00 — «Час». 21.35
Гол о в а н і вс ь кого
району. Фільм «Ніч над Чілі». 23.15
Призові місця також зайня — Новини.
ли багатоборці Ленінського
району міста Кіровограда,
Олександрії, Новоарханггльського та Олександрій
ського районів.
А ЦТ (І програма)
Л ось імена нових чемпіо
8.00 — Новини.
8.20 —
нів області з багатоборства Творчість
юних. 9.00 — Те
ГПО в пічних пікових гру лефільм «Викликаємо во
пах:
Оксана Омельченко гонь на себе». 2 серія. 10.15
— Док. фільми «Народжек(Світловодськ), Олег На-8 ня»,
«Іван та Мар’я». 10.50
горний
(Мала
Виска),| — Фільм-концерт
«Пісні
Олена Корчевна (Ульянов-! композитора
Євгена Жарковського».
11.20
—
Новини.
ка), Сергій Супрун
(Світ-В 14.30 — Новини.
14.50 —
ловодбьк), Ольга КомарчукІ Док. телефільм.
15.25 —
(Кіровоград), Юрій Коро-| Сторінки Історії. «Особисто
причетний...» 16.18 — Но
вайченко, Олексій Меркун вини.
16.15 — Уроки трудо
(Світловодськ), Галина Та вої чверті. 16.45 — Концерт
двічі
Червонопрапорного
раненко (Олександрія), Ні
академічного ансамблю піс
на Ізюменко,
Володимир ні
1 танцю Радянської Армії
Твердоступ
(Кіровоград), ім. О. Александрова. 17.15 —
«Вогненні
Таїса Марталср (Знам’ян Док. телефільм
ка), Валерій «Ненець (Світ роки Керчі». 17.45 — Відгук
ніться. сурмачі’ 18.30 — Ве
ловодськ), Алла Мірошни селі нотки. 18.45 — Сьогод
ченко (Кіровоград), Григо ні у світі.
19.00 — Кубок
чемпіонів з
рій Яненко (Світловодськ). європейських
футболу
фіналу. «Дина
Призи переможцям вру мо» (Мінськ) —• «Грассхопчив секретар обкому ДКСМ перс» ППвейпарія). 20.45 —
Якщо хочеш бути здоровим
України В. В. Мальцев.
21.00 — «Час» 21.35 — Фут
(Детальна
розповідь вйо бол. Кубок УЕФА. т/зя Фіна
хід Фінальних змагань з ба лу. «Сггяп’гак»
(Москва) —
гатоборства ГПО — п на *ХТК> (Фінляндія)
2 тайм
ступному номері «Молодого 22.20 — Сьогодні
у світі
комунара»).
22 35 —
Футбол.
Кубок

ДЕСЯТИЙ
ОБЛАСНИЙ

«Молодой коммунар» —

12.10 —Загальна
УЕФА >/м фіналу. «Динамо» лефільм «Місце зустрічі змі коліна.
(Київ) — «Лаваль»
(Фран нити но можна». 4 1 5 серії. біологія. 0 кл. 12.40 — Дра
матургія М. Горького. «Мі
ція). 2 тайм.
щани». 14.00 — Мистецтво
А ЦТ (II програма)
Стародавньої Русі. 14.30 —
А УТ
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Док. фільм. 14.45 — Новини.
10.00 — Актуальна каме Науково-популярний
18.00 — Новини.
18.15 —
фільм
ра. 10.35 — Компас туриста. «Осінні зустрічі». 8.35, 9.35 Док.
фільм «Бувальщина ле
11.20 — Музичний
фільм
18.50 —
— О. Пушкін. «Капітанська гендарного лісу».
«Уральське тріо». 11.40 — дочка».
(гітара).
7 кл. 9.05, 12.35 — Грає Д. Мамонтов
< Шкільний екран». 9 клас. Іспанська
19.10
—
Клуб
мандрівників.
мова.
10.05
—
Українська література. 12.15 Учням ПТУ.
20.00
—
Вечірня
казка.
«Ча
Астрономія.
—
Художній
телефільм
11.40 — Зоологія. 7 кл. рівний екран». 20.15 — V
«Місце зустрічі змінити не 10.35,
фестиваль
можна». 2 серія. 13.30 — 11.00 — Мамина школа. Міжнародний
народну
Зустріч з юнгою
Юрком. 11.30 — Науково-популярний телепрограм про
творчість
«Веселка».
«Пере
16.00 — Новини.
18.10 — фільм «Цей магнітний, маг
«Срібний дзвіночок». (Кіро нітний світ». 12.05 — Істо дайте мені». (Ірландія). 20.50
воград на республіканське рія. 4 кл. 13.05 — О. Фадєєи. — Док. телефільм. 21.00 —
Телефільм
телебачення).
16.30
— «Молода гвардія». 13.35 — «Час». 21.35 —
Л. Бетховен. «Героїчна сим Фільм з субтитрами «Крах «Аревік». 1 і 2 серії. 23.40
фонія». 17.30 — «Продоволь Імперії». 15.10 — Новини. — Новини.
Новини.
18.20
ча програма — спрапа кож 18.00 —
ного». 18.00 — «Кіровоград- —
Путівка
в
життя.
щина спортивна». (Кірово 18.45 — К. Молдобасанов.
град). 18.30
— Актуальна «Материнське поле». Балет-

А" ЦТ (І програма)

З ІЗ по 18
вересня

1983 року
камера.
19.00 — Футбол.
Кубок
УЕФА. ’/33 фіналу.
«Динамо» (Київ) — «Лаваль»
(Франція).
В перерві
—
«Честь і слава — по праці».
(Кіровоград). 20.45
— На
добраніч,
діти!
21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм
«Місце зустріч)
змінити не молена». З серія.
22.45 — Новини.
22.55 —
«В ефірі — улюблені мело
дії».

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм. 8.35. 9.35 —
Астрономія. 10 кл. 9.05, 12.40
— Німецька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Історія. В. І. Ле
нін «Пам’яті Комуни». 10.35,
11.40 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Для вас, бать
ки. 12.10'— Суспільствознав
ство. XXVI з'їзд КПРС про
комуністичне
виховання
трудящих. 13.10 — Твоя ле,
пінська бібліотека. «Три
джерела 1 три складові час
тини марксизму».
13.40 —
О. Островськнй.
«Гроза».
14.25 — Док. фільм. 14.45 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Чемпіонат Європи з
баскетболу. Жінки. Збірна
ЧССР — збірна СРСР. 18.55
— Док. телефільм. 19.05 —
Виступ артистів далекосхід
ного мюзик-холу.
19.30 —
Наш сад. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Це ви може
те. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм «По слідах Кара
баїра». 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини.
8.20 —
Веселі старти. 9.05 — Теле
фільм «Викликаємо вогонь
на себе». З серія.
10.25 —
Док. телефільм «Рибалки з
узбережжя». 10.45 — Пісня
далека й близька.
11.25 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Зустріч з Мексікою.
Кінонарис. 15.20 — Виступ
фольклорного
ансамблю
університету м. Гвадалахари
(Мексіка). 15.50 — Російсь
ка мова. 16.20 —
Новини.
16.25 — Сьогодні . і завтра
підмосковного села. 16.55 —
И. Брамс.
Квартет
№ 3.
17.35 — Адреси
молодих.
18.20 — Співає И. Кобзоп.
18.45 —
Сьогодні V світі.
19.00 — Мультфільм «Плас
тилінова ворона». 19.10 —
Телеогляд «Народна
твор
чість». 19.55 — Телефільм
«Викликаємо вогонь на се
бе». 4 серія. 21.00 — «Час».
21.35
—
Фільм-концерт
«Конкурс у магазині
«Ме
лодія».
22.25
—
Сьогодні у
А ЦТ (1 програма)
світі. 22.40 — Чемпіонат
8.00 — Новини.
8.20 — СРСР з пожежно-прикладно
■
_
Мультфільми «Коли ведме го спорту.
жа прокинеться», «Все ді
ло в шляпі», «Боцман і па
пуга». 9.00 — Відгукніться, А УТ
сурмачі! 9.45 — Клуб манд
10.00 — Актуальна каме
рівників. 10.35 — Грає лау
реат міжнародних конкур ра. 10.35 — Виробнича гім
сів В. Єресько (фортепіано). настика. 10.45 — Твоя жит
11.25 — Новини.
14.30 — тєва позиція. 11.25 — Му
Новини. 14.50 — Док. теле зичний • фільм «Казковий
танцю».
11.40 —
фільми «Якщо
поруч на світ
ставник». «Шлях до розкві «Шкільний скрап». 7 клас.
— Художній
ту». 15.55 — Назустріч VII Історія. 12.10
конференції
письменників телефільм «Місце зустрічі
не можна». З 1 4
країн Азії і Африки. 16.20— змінити
Новини.
16.25 —
Веселі серії.
1-1.30 — «Народна
старти. 17.10
— Лауреати творчість». 16.00 — Нови
-премії Ленінського- комсо ни. 16.10 — «Срібний дзві
молу в галузі науки і техні ночок».
16.30 — «Країна
ки. 17.25 — Шахова школа. комсомол ія->. 17.00 — Кон
17.55 — Болгарські народні церт дитячої художньої са
танці. 18.30 — У кожному модіяльності. 17.15 — «Ор
малюнку — сонце. 18.45 — біти дружби». 18.00 — Місто
Сьогодні у світі.
19.00 — —селу. (Кіровоград). 18.30
Наука і-життя. 19.35 — Те — Фільм-концерт.
19.00 —
лефільм
«Викликаємо во Актуальна камера. 19.30 —
гонь па Себе». З серія. 21.00 Фортепіанні твори україн
— «Час». 21.35 — Докумен ських композиторів. 19.55 —
тальний екран. 22.35 — Сьо «Сучасник». 20.25 — Науко
годні у світі.
во-популярний фільм «Олек
сандр Довженко». 20.45 —
А УТ
Ня добппніч. діти! 21.00 —
13.35 — Вистава. «Повер «Час». 21.35 — Концерт ра
нення на круги своя». (Кіро дянської пісні. 22.00 — ІНвоград).
16.00 — Новішії. Формаційна програма. 22.40
16 Ю _
«Срібний ДЗВІІІО- — Співає державна заслу
хопопа капела «Трем
иок». 16.30 — Республікан жена
23.10 — «Новини тиж
ська '
фізико-математична біта.
ня».
Спецвипуск

школа. 17.00 — Грають юні ційної програми. інформа
(Кірово
музиканти. 17.30
— Теле град).
фільм «Традиція». 17 45 —
«Екран пошани Українсько
го телебачення».
18.00 — А ЦТ (II програма)
«Населенню
про цивільну
оборону»; (Кіровоград 18.30
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
— Фільм-копцбрт. 19.00 — Док. телефільм
«Розмова
Актуальна камера 19.30 — про покликання». 8.35. 9,35
В.
Сосюра.
«Незабутні». — Історія. 4 кл. 9.05. 13.30—
20.25 — «Павлиські казки». Англійська мова.
10.05 —
(Кіровоград).
20 45 — На Учням ПТУ. Загальна біоло
добраніч, діти!
21.00 — гія. 10.35. 11.40 —
Історія.
«•Час». 21..35 — Художній те 7 кл. 11.05 — Поезія М. Лу-

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 05715.

ораторія
за однойменною
повістю Ч. Айтматова. 20.00
— Вечірня казка. • Мульт
фільм «Казки із шкаралуп
ки». 20.15 — Чемпіонат Єв
ропи з баскетболу. Жінки.
Збірна СРСР — збірна ФРН.
21.00 — Час». 21.35 — Теле
фільм «Жиголо 1 Жиголетта». 22.15 — Новини. 22.20
— Чемпіонат Європи з бас
кетболу.
Жінки.
Збірна
СРСР — збірна Італії.

А1 ЦТ (II програма)

орган Кировоградского

На украинском языке.
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«Молодий комунар»

Індекс 61103.

8.00 —
Новини. 8.20 —
Джерела. 9.00 — 38-й тираж
«Спортлото». 9.10 — Теле
фільм «Викликаємо вогонь
на себе». 4 серія. 10.15 —
Для вас. батьки. 10.45 —
Рух без небезпеки. 11.15 —
Народний
артист
СРСР
І. Ільницький читає твори
радянських авторів. 12.05 —
Док. телефільм «Земля ПсВесвєта». 13.00 —
Концерт
ержавного камерного ор
кестру «Віртуози Москви».
13.45 — Док. телефільм «Бюраканський меридіан». Про
президента АН Вірменської
РСР, академіка В. А. Амбар
цумяна. 14.05 —
V Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість
«Веселка».
Народні танці
Алжіру.
14.30 — Новини.
14.45 — Фільм «Морські
оповідання». 16.00 —Бесіда
політичного оглядача В. Бе
кетова.
16.30 — Новини.
16.35 —
«Москва — СанДієго-Каліфорнія». 17.30 —
Розповіді про художників.
18.00 — У світі тварин. 19.00
— Фільм «Таке . спортивне
життя». 1 1 2 серії. (Англія).
21.00 — «Час». 21.35 — «Вог
ненний рубіж». Муз. програ
ма. 22.45 — Чемпіонат Єв
ропи з волейболу. Жінки.
Збірна СРСР — збірна Ру
мунії. 23.15
— Чемпіонат
Європи з баскетболу. Жінки.
Півфінал. 23.55 — Новини.

А УТ
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Художній теле
фільм
«Місце
зустрічі
змінити не можна». 5 серія.
12.00 —
«Призначається
побачення». Естрадно-розва
жальна передача. 12.30 —
«Доброго
вам
здоров’я».
13.15
—
Фільм-конперт.
13.30 — «Імпульс». 13.55 —
Концерт Буковинського ан
самблю. пісні і танцю. 15.45
— О. Мішарін.
«Дорівнює
чотирьом Фракціям». Виста
ва.
17.45 — Телевізійний
відеофільм
«Славне місто
моє». 18.45 — «Скарби му
зеїв України». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.40 — Телетурнір «Сонячні кларне
ти». 20.50 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження
телетурніру
«Сонячні кларнети». 22'.50—
Новини. 23.00 — Кіномозаїка.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 —
Док.
телефільм
«Своя висота». 9.00 — «Ран
кова пошта». 9.30 — Програ
ма Мурманської ст^-дії теле
бачення. 10.30 — Від усієї
душі. Зустпіч з шахтарями
Донбасу. 12.30 — Телефільм
«Поль Гогея» (Франція). 4 І
5 серії. 14.30 — Концерт ар
тистів Свердловського теат
ру опери та балету. 15.20 —
Міжнародний огляд. 15.35—
Музиканти
про
музику.
16.35 —
Дон.
телефільм
«Правда великого народу».
Фільм 11 —
«Радянський

А1 ЦТ (І програма)
8.00 — Повний.
8.20 —
До Дня працівників
лісу
Док. фільми «розповіді про
Сибір. Тайга»,
«Вешепські
сосни», «Людина у сонячно
му колі». 9.00 — Концерт.
9.30 — Будильник. 10.00
Служу Радянському Союзу!
11.00 — Здоров’я. 11.45
«Ранкова пошта». 12.15 Д
Наука і техніка.
12.30 «ЗІ
Сільська
година. 13.30 -й 4^
Музичний кіоск. 14.00 — Теі
лефільм «Дядечків соя». У
перерві — 15.45 — Новини.
17.50 — Мультфільм
«Са
мітник 1 троянда». 18.00 —;
Міжнародна
панодама.
18.45— Сьогодні
— Ден£
працівників
лісу. 19.15 -і
Прийміть наші вітання. Кон
церт до Дня працівників лі
су. 20.00 — Клуб мандрівни
ків. 21.00 — «Час». 21.35 -ч
Футбольний огляд. 21.55 -4.’
Муз.
передача з участю
тріо «Ромен». 22.20 — Чем
піонат Європи з волейболу.
Жінки.
Збірна СРСР —
збірна Голландії.
22.50
Чемпіонат Європи з баскет
болу. Жінки. Фінал. 23.30 —
Новини.

А УТ
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.45 — «Сьогодні—Де
працівників лісу». 12.35
Для школярів. Художі
фільм. 13.45 — «Слава сол
датська». 14.45 — Г. Цабадзе. «Сім'я Агабо». Вистава.
16.50 — «Вітчизно моя не
озора». 17.50 — «Істина до
рожча». 18.30 — Актуальна
камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ) — «Пахтакор» (Таш
кент). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час. 21.35 -т
«І любов, і шана». 23.05 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
• 8.00 — Гімнастика. 8.20 —'
Всесоюзний конкурс на кра
щу передачу про ПТУ. 9.00
— Мультфільм «Світлячок 1
росинка». 9.10 —
До Дня
працівників лісу. Док. філь
ми. 10.00 — Грає П. Єгоров
(фортепіано). 11.00 — Тележурнал «Звіздар». 11.40
Родом з дитинства. В. Амлписький- 12.20 — Док. ТсЬІЯІв’'
фільм. 12.30 — Пісні Ігощт
Шамо. 13.00 —
Чемпіонат
СРСР з хокею
ЦСКА —‘
«Сокіл».
У
перервах —■>
VIII літня
Спартакіада на
родів
СРСР. Парашутний
спорт. 15.15 — Розповіда
ють наші
кореспонденти.
15.45 — Телефільм «Синдикат-2». 5 серія. 16.50 — Оче
видне — неймовірне. 17.50
— Виступ хору «Іскра» па
лацу культури заводу їм. Вдлодимнра Ілліча. 18.15 — По
музеях і виставочних залах.
Ермітаж. Фільм
15. «Мис
тецтво Франції 2-ї половини
XVIII ст». 18.45 — На екра
ні — кінокомедія. «Щастя».
20.00 — Вечірня
казк?.
Мультфільм «Біле перблюденя». 20.15 —
Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар»
— «Дніпро». 2 тайм. 21.00 —
«Час». 21.35 —
Телефільм
«Містер Ікс».
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характер?. 17.55 — м»пм„
ний кіоск. 18.25 - Мі були'
ємо ВАМ. 18.55
- «ХоХ
йти поряд з ними...»
До ?
телефільм про
творчість
Героя Соціалістичної Поапі
гіпсьменника о. Чаковсько ►
10. 20.00 - Вечірня казЖ
«Троє поросят».
20 15 а*
Здоров’я.
21.00 — «Час$.
21.35 —
Телефільм «Моя
жінка — бабуся»,
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