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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ВЕСНА ІДЕ-ВЕСНІ ДОРОГУ!
ДІЄ ЗАГІН

РОДЮЧОСТІ

Від чого ж залежить рівень лекційної пропаганди
серед молоді в першу чергу? Насамперед від того, як
організовано роботу лекторської групи. І від того,
хто входить до її складу. Тобто від особистості кож
ного комсомольського лектора, від глибини його ком
петенції у питаннях, які висвітлює перед аудиторією,
від його вміння пояснювати й переконувати. Тут мо
лодим лекторам є у кого вчитися. Скурпульозного
вивчення й поширення заслуговує робота таких лек
торів, як член лекторської групи обкому комсомолу
доцент Кіровоградського інституту сільськогосподар
ського машинобудування, кандидат філософських
наук Н. М. Ямко, як головний економіст колгоспу
імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району Вік
тор Антоненко та інші.
Головне завдання лекторських груп — сприяти комітетам комсомолу у вихованні молоді в дусі кому

ністичної ідейності, радянського патріотизму, інтерна
ціоналізму, організованості й дисциплінованості, вес

ти серед молоді активну пропаганду досягнень
ціалістичного ладу, викривати

виверти

со

буржуазної

пропаганди тощо. Головне завдання кожного комсо

мольського лектора — вести цю роботу жваво, кон
кретно, нешаблонно. Хороший досвід лекційної про-

-пагандн нагромаджений у Світловодському,

Гайво-

ронському районах.

Однак подеку.-.и формалізм, школярство у лекцій
ній пропаганді серед молоді їце не зжите. Пояснює
ться це насамперед тим, що лекторські групи не ана
лізують стану усної пропаганди серед молоді, не пра
цюють постійно над удосконаленням лекційної про
паганди в комсомольських організаціях колгоспів,
підприємств і будов; ще нерідко зустрічаються фак
ти, коли лекції роками не рецензуються, поступово
втрачаючи свою актуальність — від того знижується
наступальність лекційної пропаганди; мало де влаш
товується гірослуховування і взаємопрослуховування
лекторів з наступним обговоренням лекцій молодіж
ною аудиторією. На жаль, не завжди в комітетах
комсомолу з усією серйозністю підходять до плану
вання заходів лекційної пропаганди, а склавши план,
не завжди справляються з його виконанням. Так, на
приклад, у Голованівському районі з року в рік рай
ком комсомолу ставить завдання організувати ви
вчення досвіду роботи кращих молодих лекторів, його
поширення, а почати цю справу ніяк не наважиться.
Ще не відповідає вимогам сьогоднішнього дня робо
та лекторських груп Петрівського. Бобринецького,
Новоархангельського районів.
Одним із найважливіших обов’язків лектора моло
діжної лекторської групи є постійна робота над
удосконаленням своєї майстерності, пошук і освоєння
різноманітних форм і методів лекційної пропаганди.
Завдання лектора — не просто ознайомлення мо-

лоді з подіями сучасності, досягненнями науки й тех
ніки тощо, а й формування у неї наукового марксист
сько-ленінського світогляду. Про це повинен завжди

пам’ятати кожен лектор, до яких би форм роботи він

не звертався — будь то лекції-консультації,

лекції-

концерти, бесіди чи усні журнали, в якому б напрямі

не працював — будь то пропаганда радянського способу життя, досягнень науки чи контрпропаганда.

Комітети комсомолу повинні постійно дбати про те,
щоб на такій важливій ділянці, як лекційна пропа
ганда серед молоді, працювали люди компетентні, іні
ціативні, котрі вміють захопити молодь, володіють
почуттям нового. Лекційна пропаганда — справа не
однієї лекторської групи, а всього комсомолу, І їй
»»мають приділяти максимум уваги комсомольські пра
цівники.
Важливо, щоб у кожному комітеті комсомолу, кожній первинній комсомольській організації робота

ця

велася планово, безперервно, з прицілом на майбутнє,
як того вимагають рішення червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.

ВІДПОВІДЬ-ТВОРЧА
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Наслідуючи ініціативу бобринецьких ремонтників, цими днями молоді механі
затори рапортували про виконання своїх соціалістичних зобов’язань. До першого
березня вони відремонтували і поставили на лінійку готовності, як і обіцяли,
.96 процентів тракторів. Крім того, на лінійку готовності поставлено 52 проценти
зернових комбайнів. Успіхів у роботі по підготовці техніки до весняно-польових
робіт домоглися молодий комуніст Петро Галяс, комсомольці Василь Костюк, Ва
силь Басай, Сергій Сучак, Микола Тупас. Нині вони очолюють змагання механі
заторів тракторних бригад колгоспу імені Куйбишева Устннівського району.
На

знімну:

механізатор Микола ТУПАС.

Текст і фото М. САВЕНКА.

НАШ СУЧАСНИК

рою
У комсомольському ко
мітеті — цікава розмова. В
колгосп прибула нова тех
ніка — трактори, комбай
ни. І правління вирішило ці
машини вручити молодим
механізаторам. Молоді в
бригадах багато, от тепер
і думай, вибирай щасли
вих.
Микола струсонув чу
бом:
— Цс добре. Але я сво
го голубого «Беларуса» не
проміняю на інший. Байду
же, що йому літ та літ —
вів у мене ще потрудиться
па славу!..
І тоді у пам'яті зринула
недалека осінь...
Восени — робіт та ро
біт! Дорогою від соняшни
кового та кукурудзяного
ланів одна за одною про
літали машини, заповнені
оранжевими
качанами,
чорним оксамитовим на
сінням. На вузенькій зеле
ніючій смузі
бурякової
плантації теж не змовка
ють мотори. Всюди ніби
лад, та бригадир трактор
ної комуніст Анатолій Ми
колайович Петрупя чомусь
засмучений.
— Що трапилось, бри
гадире? Не вкладаєтесь у
графіки?
’ — Та ні. Робота йде

добре. Тут інше. Тракто
рист іде в армію. З одного
боку
радію — хорошого
хлопця віддаємо до лав Ра
дянської Армії. А разом з
тим — шкода. Микола Би
чок — наймолодший, трак
торист, недавно прийшов
із ПТУ. І всі ми вже по
любили його. Яку роботу
не зробить, тільки спасибі
кажеш.
Того ж дня я побачив і
Миколу — не в робочій
формі, а в святковому
одязі.
Прийшов вій у
бригаду, щоб попрощатись
із своїми товаришами, із
своїм сталевим другом...
Проводжала його вся
бригада. Наказували бе
регти Вітчизну. За тради
цією вручили й подарун
ки — речовий мішок, кон
верт і папір, щоб писав,
дали й грудочку рідної
землі з просьбою поверчутись у колектив.
Він дякував. За тепло,
за добро, за щирі слова...
Тоді ж у його очах
з’явилась і скупа сльоза.
Бо не зовсім легкою була
його доля. Сім’я рано за
лишилась без батька, ма
ти хворіла. Ще в дитинстві
вів зрозумів, що значить
Вітчизна, ще значить пра
ви, а пізніш — що значить

плече етап цих друзів, сло
во й увага учителів, кому
ністів бригади. Небагато
попрацював, та всім сер
цем відчув — тут його дру
га, трудова сім’я...
...Ніби й не було двох
років. Ще в солдатській
шинелі він з’явивсь у за
сніженому степу, -з рідній
тракторній бригаді:
— Приймете?
До виборів у Верховну
Ралу СРСР механізатори
зразково відремонтували
все грунтообробне, посів
не знаряддя, трактори, що
братимуть участь у весня
ній сівбі.
Тепер у бригаді дві га
рячі точки — у майстерні
і на польовому стані. Тож
кожні робочі руки дуже
дорогі. Тож радо зустріла
Миколу вся бригада. Тож
радо відповів йому бри
гадир:
— Звичайно, приймемо.
Куди підеш — у майстерні
до ремонтників
чв зразу
ж візьмеш трактора?
— А де зараз більша по
треба?
— 1 там, і там.
— Тоді — на трактор.
Скучив за ним.
— Хай буде по-твоєму.
До речі, у нас е-й нова
■уехпіка...
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Вже почав відлік своїх
перших днів березень. На
порозі — сівба. В комп
лексі всіх
агротехнічних
заходів нагромадження на
полях різноманітних доб
рив має особливе значен
ня: адже від нього зале
жить родючість грунту.
На комсомольському від
ділку радгоспу «Маловисківський» одразу ж після
оголошення в області чотиримісячника
активно
включилися в проведення
важливого агрозаходу —
вивезення на поля орга
нічних добрив. Тон у зма
ганні задає комсомоль
сько-молодіжна
бригада
на чолі з уже досвідченим
водієм
комсомольцем
Ярославом Гурчем. Своє
завдання — вивозити кож
ного дня не менше 300
тонн
органіки — хлопці
перевиконують,
достав
ляючи щодня на поля
350—400. Старанність, сум
лінність, а головне — чіт
ка організація робіт —
ось складові успіху комсо
мольців, серед яких виді
ляються еодії Петро Піхальонок
та
Володимир
Драбленког
c. КУДРЯ.

Маловиск'всьиий район.

— Чекайте,
А па голію
Миколайовичу. Цю новину
я вже чув. Та якщо те бі
гає мін «МТЗякщо ваша
згода —
мепі
його...
— Гаразд. Роботи ви
стачить — і транспортува
ти корми па ферми, і ви
возити добрива на поля.
Але деякий .час доведе
ться попрацювати і за се
бе, і за товариша. Бо дру
гий «МТЗ» поставили на
ремонт. Витримаєш?
— Я ж солдат. Анато
лію Миколайовичу...
А вечорами — навчан
ня. Щопонеділка — у
школі комсомольської по
літосвіти. щоп’ятниці — в
агрошколі. Комсомольськомолодіжиа ланка, у якій і
він вирощуватиме
куку
рудзу на зерно за інду
стріальним методом, взяла
соціалістичні
зобов’язан
ня: одержати з кожного
гектара по 60 центнерів
зерна.
1 комсомольське
слово треба підкріплювати
щодня, щогодини ділами...
Тракторів у бригаді чи
мало — майже тридцять.
І між ними н голубий
«МТЗ». Микола знову в
строю. На цей раз — у
трудовому. Пепорви у ньо
го не було...
м стоян,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара»

Колгосп імені Куйбишева,
Новомиргородсьний
район.
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У молодіжних колекти
вах області завершилась
суспільно-політична
ате
стація учасників Всесо
юзного Ленінського заліку
«Рішення
XXVI з’їзду
КПРС — у життя!». Під
сумки засідань атестаційних комісій, комсомольські
збори показують, що осо
биста відповідальність за
втілення в життя планів
партії — найхарактерніше
почуття, яке викликали у
юнаків та дівчат рішення
грудневого (1983 р.) і лют
невого (1984 р.) Пленумів
ЦК КПРС. Включившись у
всенародну боротьбу за
підвищення ефективності
виробництва, молоді тру
дівники області підтриму
ють ініціативу трудових
колективів — боротися за
понадпланове підвищення
продуктивності праці на
один процент і зниження
собівартості продукції на
0,5 процента.
Заступивши на трудову
вахту, присвячену 60-річ-

Звання
лідери
зобов’язує
За підсумками минулого
року переможцем соціаліс
тичного
змагання серед
КМК колгоспу імені Карла
Маркса стаз комсомольськомолодіжний колектив авто
парку (керівник комуніст
A. Г. Ганченко, групкомсорг
Григорій Поливкан).
В»роблено 1 831 140 тон
но кілометрів
при плані
1 794 430, зекономлено 325
кілограмів пального. За
гальне виконання зобов'я
зань склало 124,8 процента.
За цей трудовий успіх ко
лектив, де трудяться кращі
молоді водії М. Торовик,
М. Шевченко, В. Коляда,
B. Бондаренко, занесений на
районну Дошку пошани. На
високу оцінку їхньої праці
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Час сподівань і звершень
чю присвоєним комсомолу
імені Володимира Ілліча
Леніна,
молодь області
ударно трудиться в усіх
галузях народного господарства. Досягти у четвертому році п’ятирічки понадпланового підвищення
продуктивності праці на
8 процентів зобов'язалась
комсомольсько - молодіж
на бригада
кіровоград
ського заводу «Гідросила»,
яку очолює В. Бадов. Цей
почин підтримали комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви Кіровограда,- Олек
сандрії,
Світловодська,
Гайворонського, Новоукраїнського та інших райо
нів.
«60-річчю з дня присво
єння комсомолу імені Ле
ніна—60 ударних вахт!» —
таке рішення прийняли під
час проведення суспільно.політичної атестації моло

хлопці відповіли ще більш
напруженими зобов'язання
ми:
вирішено
виробити
1 880 500 тонно-кілометрів,
зекономити 8440 кілограмів
г ального і підвищити про
дуктивність праці на 4,6
процента.
На зборах колективу, де
обговорювалися матеріали
позачергового
лютневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС
і проводилася громадськополітична атестація комсо
мольці і молодь виступили
з ініціативою: 17 березня
гровести
комсомольськомолодіжний суботник, при
свячений 40-річ-ію визво
лення району від німецькофашистських загарбників, і
зароблені кошти перераху
вати до фонду Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів,
який
відбудеться В
Москві.
Р. ГУМАНЕНКО,
інструктор
Доброве
личківського райкому
ЛКСМУ.

ді грудівішки цеху № У
Світловодського
заводу
чистих металів.
Річне завдання до Дня
машинобудівника виріши
ли виконати цього року
члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу кіро
воградського виробничого
об’єднання по сівалках
«Червона зірка», який очо
лює делегат XIX з'їзду
ВЛК.СМ Леонід Попов. Цю
ініціативу підтримали всі
комсомольсько - МОЛОДІЖНІ
бригади червонозорівців.
А к омсом ОДЕСЬКО - М ол од. ж •
ний колектив в'язальниць
Кіровоградської панчішної
фабрики вирішив відпра
цювати у четвертому році
п’ятирічки п’ять днів на
зекономленій сировині і
матеріалах.
Особливої значимості су
спільно-політичній атеста
ції учасників Ленінського

У публічному виступі, бе
сіді, дискусії, у ході обгово
рення тих чи інших проблем
ми захищаємо свою точку
зору, доводимо її спразсдливість, заперечуємо суд
ження опонентів. Той, хто
виступає перед аудиторією,
хто намагається в чомусь
переконати своїх слухачів,
пс винен впевнено володіти
прийомами логічного дове
дення і
аргу/хентування,
тобто не просто гозорити
про щось маловідоме, а й
логічно обгрунтувати езою
думку з допомогою ІНШИХ
уже відомих. Усе це я зро
зуміла за три роки езоєї
пропагандистської роботи в
системі комсомольської по
літосвіти
на Кіровоград
ському ремонтно-механічно
му заводі імені В. К. Таратути.

Поки не стала займатися
цим сама, навіть не дума
ла, що це так непросто і
відповідально — бути ком
сомольським пропагандис
том. У школі «Основи полі
тичної економії», яку я ве
ду цього року, 25 слуха
чів — токарі і слюсарі ме
ханічного
цеху — молоді
люди, освіта яких переваж
но середня. Звичайно, вони
не вивчали політекономії і
не мають достатніх знань з
питань економіки капіталістемного
і соціалістичного

заліку надавав г ,п факі, КМК
автопарку
кол
що в роботі атес.іаційннх госпу імені К. Маркса
комісій брали участь пар Добровеличківського ра
тійні, радянські працівни йону комсомольці виріши
ки, ветерани парти і ком ли у березні провести сусомолу, війни і праці, на ботннк, присвячений 40-річставники молоді.
чю визволення району від
Питання збереження ми німецько-фашистських за
ру — найактуальніше сьо гарбників, а зароблені кош
годні. 1 це добре розуміє ти перерахувати у фонд
молодь Кіровоградщийи. проведення
Всесвітнього
Комсомольсько - молодіж фестивалю молоді в Моск
ні колективи Олександрій ві.
ської фабрики діаграмних • Збагачуються н удоско
паперів у ході суспільно- налюються форми провеполітичної атестації зобо- • дения Всесоюзного Ленінв’язалпсь щомісяця пере ського заліку. Ленінський
раховувати один процент залік — це етапна подія в
заробітної плати у Фонд біографії юнаків і дівчат,
миру. Переводити кошти у приурочена знаменним по
Фонд миру зобов’язались діям у житті країни, парі комсомольці Кіровоград тії, комсомолу. Суспільноського будівельного тех політична атестація учас
нікуму, медичного учили ників Ленінського заліку
з'їзду
ща та інших навчальних «Рішення XXVI
закладів.
КПРС — у життя!» ще
Під час атестації у раз підтвердила, що юнаки

ЗАЛІК
і дівчата області разом
усією радянською молод
дю сповнені рішимості не
тільки забезпечити вико
нання планових завдань
цього року, а й використа
ти всі можливості для їх
перевиконання, всі свої по
мисли, стрсмління, творчу
енергію присвятити беззавітному служінню справі
партії. ,
О. КОРЕПАНОВ,
завідуючий відділом
пропаганди І культур
но-масової
роботи
обкому ЛКСМУ.

ЛіаяЯмоба,- г

ДОВЕСТИ

\ло пялітзпняітя

ЗНАЧИТЬ ПЕРЕКОНАТИ
способів виробництва. А су.
часному молодому робітни
кові, людині грамотній, ерудованій (саме такими ми
хечемо бачити їх сьогодні),
це просто необхідно. Моє ж
завдання — подати їм цей
курс так, щоб вони сприй
мали його з інтересом, щбб
правильно зрозуміли основ
ні закони суспільного й
економічного розвитку, зна
ли твори класиків марксизму-ленінізму.

Цей курс у системі ком
сомольської політосвіти я
веду вперше. Політеконо
мію зивчала ще а інституті.
Тому й самій доводиться
поновлювати свої
знання,
старанно
готуватися
до
кожного заняття.

цікаві цифри і факти, які
показували б переваги со
ціалістичного ладу над ка
піталістичним. Ну, ось, на
приклад, наше останнє заняття на тему: «Економічні
ознаки капіталізму» я поча
ла з такої статистики: за
останні десять років обсяг
промислової
продукції в
СРСР подвоївся, а Сполуче
ним Штатам для цього по
трібно було 17 років, ФРН
і Франції — 18, Великобри
танії — 26.

Я помітила, що саме таке
коротке повідомлення без
зайвих коментарів здатне
спрямувати увагу слухачів
у потрібне русло. Тобто
переконати людей можна
фактами — точними, ціка
вими, різноманітними. По
Зрозуміла, що кожну те стійно, читаючи газети, див
му дуже вигідно (так сприй
мається краще) подавати у лячись телевізор і слухаю
чи радіо, намагаюся підби
порівнянні двох суспільнорати цікаві приклади для
економічних систем — со
занять.
ціалізму і капіталізму. По
трібно
щоразу наводити
Предметом жвавого об-

гозорення стають у нас на
заняттях і приклади з жит
тя заводу, цеху. Інколи я на
віть спеціальні
завдання
слухачам даю — підготува
ти, скажімо, аналіз роботи
цеху за місяць чи за тиж
день. Мої слухачі охоче беруться за них. Постійно го
воримо на наших заняттях
про підвищення продуктив
ності праці на виробництві
взагалі і на нашому підприємстві зокрема. Кілька ра
зів ми запрошували до нас
на заняття передових ви
робничників заводу. Ось і
недавно перед слухачами
ділився досвідом один із
кращих наставників молоді
токар В. Д. Лапенко.
Н. КОПІЙКО,
інженер-технолог, про
пагандист системи ком
сомольської політосвіти
ремонтно . механічно
го заводу Імені 8. К.
Таратути.

м. Кіровоград.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ тиметрів, з розмахом рук

«Баришня, будь ласка,
три дзвінки»,

Після закінчення технікуму Валентина ЛУЗАНОВА
вже сьомий. рік працює старшим продавцем комплек
су «Дитячий світ* кіровоградського УТО «Кіровоград».
Ввічлива, компетентна, комунікабельна — ось її риси
як продавця. Це і допомагає їй завжди достроково
Виконувати плани товарообігу. За це і шанують її ко
леги — вдруге вони вибирають Валентину Лузаноиу
своїм комсомольським секретарем.
Фото В. ГРИБА.

«Моя сестра праціоп
телефоністкою. Не раз я
гг-пшувала Таїно про її
роботу. І від сестриних
розповідей сама «загорі
лася» вивчитися на теле
фоністку.
Хотіла б узнати, коли і
де вперше появився між
міський телефонний зв'я
зок і чи є з Кіровограді
навчальні заклади. в
яких готували б спеціа
лістів з мого улюбленого
фаху.
О. Тараканова».
в
У просторому комутатор
ному залі міжміської те
лефонної станції м. Кіро
вограда багато світла і
по-домашньому затишно.
У цьому приміщенні одно
часно працюють більше
п'ятдесяти телефоністок,’
Робоче місце кожної —
це безліч різних кнопок,
шнурів, світлових табло,
перемикачів... Людині не
компетентній розібратися
в усій цій складній техніці
неможливо. А осі, учениці

Кіровоградського училища
№ 1, які постійно бувають
па МТС, щоб теоретичні
знання закріпити практич
но, почувають себе до
сить-таки впевнено. Люда
Москальченко, Олена Кохаиенко, Віра Кулик, Жан
на Діхтярьова вже можуть
працювати нарівні з до
свідченими телефоністка
ми. їх на міжміській ба
гато. Приміром, О. М. Будяиська
має 33-річний
стаж роботи, В. В. Єлічева
і О. Ф. Сидоренко — по 16
років. Та чи не найбільше
молодих працівників звер
таються по допомогу до
Раїси Калпнівни Самой
ленко, майстра виробничого навчання училища.
Ввічливість,
чуйність,
оперативність,
.блискуче
знання географії, ерудо
ваність — ось далеко не
повний перелік якостей,
які повинна матії сучасна
телефоністка. Між іншим,

такими воші були і більше
ста років тому. Хочете ді
знатися конкретніше? Тоді
давайте зробимо невели
кий екскурс у XIX століття.
1876 рік. Викладач шко
ли для глухонімих швед
Олександр Бел.т одержав
патент на телефон; для
одних — чудо з чудес, для
інших — просто дитячу за
баву. Одначе «забаву»
швидко оцінили як потріб
ну річ у Європі і за оке
аном. Через 5 років росій
ський уряд уклав договір
із Беллом, і вже наступно
го року в Москві по Кузнецькому мосту № G від.
крилася перша телефонна
станція на 26 абонентних
номерів. Плата за телефонні послуги була над
звичайно високою — 250
карбованців на рік.
Люди старшого піку
добре пам’ятають ті часи,
коли телефоністок назива
ли баріішнями. Ними, як
правило, ставали дівчата
(вважалося, що заміжня
жінка втрачає ніжність і
милозвучність
голосу),
зростом не нижче 155 сан-

154 сантиметри. Ставилися
вимоги до одягу телефон
ної баришні: довге плаття
з бантами і глухим комір
цем. Манери — найвишукапіші, а розмовляти така
дівчина повинна обов’яз
ково з іноземним акцеп
том. Баришень брали на
роботу після середніх І ВИ
ЩИХ жіночих навчальних
закладів. По закінченні
зміни їх чекала карета і
гамірлива молодь. 5° 5К
познайомитися з дівчиною
такої престижної професії
хотілося багатьом...
І на закінчення ми по
просили Р. К. Самойленко
відповісти безпосередньо
на запитання не тільки
Ольги Таракаиової, а й ба
гатьох інших читачок, кот
рих теж цікавить професія
телефоністок.
~ Технічне училище № 1
створено 1966 року. Тут
готують телефоністів, те
леграфістів, кіномеханіків,
операторів зв’язку, механі
ків по ремонту радіо- і телеапаратури,
монтерів
АТС. При вступі абітурієн
ти проходять співбесіду з
фізики і географії за про
грамою середньої школи.
Строк навчання з фаху те
лефоністок — один рік.
Випускники ТУ одержують
направлення в усі області
республіки.
Т. СТОРОЖУК.

13 березня 1984 року_______

«Молодий ко/лунар»
! Я Н ї Н ІгЛ

СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИМ

Не старіють душею
ветерани
Він стояв — уважний, на молець, активіст громадської
роботи він першим із малопружений — перед сімдсся- висківців мав навчатися на
гру співака в столиці нашої
Батьківщини — Москві.
дях — медалі ветерана вій
Заняття улюбленою спра
ни. Коли прозвучали слова вою, перші удачі і поразки,
хвилююча участь у відпові
ведучого концерту: «День дальних концертах, перше
Перемоги», музика Давида визнання і запрошення до
консерваторії ім. П. 1. Чай<2&хманова, слова , Володи ковського... Та не судилось
доспівати чарівних пісень
мира Харитонова, диригує Борису. Почалася Велика
борне Снплнвіін», — серце Вітчизняна.
Спочатку працював у Все
його забилося гучніше. В за українському радіокомітеті .
в Саратові. Та розуміючи,
лі будинку культури шахти
що його місце на фронті,
«СвітлогііЛьська» було тихо. незабаром став мінометни
ком. Дні і ночі жорстоких
Люди, котрі сиділи тут, боїв біля Керчі і Аджимушдобре знали ■ його. Свого кая, учасником яких він був,
загартували молодого воїна.
часу Борис Ячоіл'і диригу Поранення. А далі він — со
ліст військового ансамблю
вав хорами культосвітнього п'ятої ударної армії. Бер
училища, м'ясокомбінату, лі лін, рейхстаг і довгожданий
День Перемоги. В- цей день
карні, універмагу «Ювілей співав він перед солдатами,
радіючи з усіма воїнами за
ний», санстанції .
радянський народ, що став
переможцем у цій жорсто
Та й перед хором міліції, кій війні.
яким диригував того дня,
Повернувся додому, на
він стояв не вперше. На сце рідну зранену війною, малонах міст Кіровограда, Дні
пропетровська, Кременчука впсківську землю. Заживали
фронтові рани, заживали і
Виступав із великим успіхом рани на землі. Зазвучали
цей хор під його керів- знову пісні радості, а орга
кАуНИЦТВОМ.
нізатором співу став Борис
Та сьогодні Борис Якович Якович. Багато праці вклав
хвилювався особливо. Воно він у розвиток хорового
Й зрозуміло: в залі були мистецтва рідного краю. І
присутні Герої Радянського по сьогодні Мала Виска
Союзу А. Худякова, 1. Туй- славиться своїми пісенними
визволяли традиціями.
гунов,
котрі
;
Олександрію від німецькоУ 1969 році Бориса Сип
фашистських
:загарбннків, лішого як досвідченого хорприсвячений менстра запрошують пра
Вечір
був
• 40-річчю визволенняі міста. цювати в Олександрійське
Вшановували визволителів- культосвітнє училище. По
ветеранів Великої Вітчизня годився. 1 тут проявилися
ної. 1 він бачив перед со нові вміння — вміння до
бою не просто обличчя хо свідченого педагога-виховаристів — період ним стояли теля молоді, цікавого само
Ветерани, їхні сини і дочки. діяльного композитора, піс
-...Працьовитою була сім’я ні якого виконують багато
Сипліших. Любили тут і піс- самодіяльних хорів та ан
цю, і музику. Це передалось самблів. Пісні його друку
від батька н матері. Всі во вались у республіканських
ни гарно співали. Одного збірниках. Найбільш подо
разу батько купив хлопцям бається людям пісня «Кірогітару. А як ішли з покуп воградіцпно моя» на слова
кою, то таки не втримались: Є. Доломаиа. Проте Борис
звернули з дороги, сіли Якович не заспокоївся на
край жита і... підібрали од цьому, відчув необхідність
разу па слух музику до ук навчатися далі. У п'ятдеся
раїнської народної шепі тилітньому віці складає на
«Взяв би я бандуру».
відмінно вступні екзамени
Часто згадує Борис Яко до Харківського інституту
вич двадцяті роки — час культури.
становлення молодої рес
Роздуми,
що
воєдино
публіки Рад. Перші учнів злилися з піснею, були
ські концерти, перші музич обірвані заключним акор
ні суботи в школі і концер дами та громом оплесків.
ти перед дорослими — все Зазвучала інша пісня —
це запам’яталось назавжди. «Не старіють душею ветера
Незабутні дні репетицій, ни» Я. Бєлінського та С. Туспроби постановки сцен із ликова. Хористи співали
опер. А почалося це з того сьогодні не тільки про ве
дня, коли до Малої Виски теранів війни, присутніх в
її» цукровий“завод завітала залі, а й про самого Бо
московська пересувна тру риса Сиплішого.
па, яка показала кілька
Йому сьогодні шістдесят
класичних опер, серед яких шість, та ні один святковий
була «Ріголетто» Д. Вєрді.
концерт в місті, не прохо
Це зачарувало молодь на дить без його участі. Якщо
стільки', що вони вирішили він не диригує хором, го
спробувати ставити опери співає сам.
самі. Першою ластівкою буОпустилася завіса. Борис
$а сцена з опери Ті. Чай- Якович поспішає додому, у
ковського «Пікова дама», нього ще невідкладні спра
далі — сцена дуелі з опери ви: потрібно
допомогти
«Євгеній Онєгін», а потім
внучці
у
складанні
сцена
опера С. Гулака-Артемоврію
тематичного
вечора
--їдкого «Запорожець за Ду
наєм» та інші. Велике зна для старшокласників, мон
чення у формуванні есте тувати кінофільм про її
тичних смаків юних відігра друзів та вчителів, підібра
вав їхній керівник—справж ти музику для його супро
ній ентузіаст культосвітньої воду.
роботи 10. Дудеровськпй.

тиголосим хором. На

А незабаром Бориса було
зараховано до музичного
училища. Кращий комсо

В. БАННИК,
заа. відділом культу
ри Олександрійського
міськвиконкому.

------ З СТО0. --------------- -
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участі у фінальних зма
ганнях колгоспної спарта
кіади. Іншим разом з ком
сомольцями Харланона бе
реться
за
обладнання
простих спортивних май
данчиків безпосередньо у
виробничих підрозділах. І
ось уже є конкретна відда
ча — дві третини всіх пра
цюючих у колгоспі постій
но займаються фізкульту
рою і спортом. 164 з них
виконали нормативи масо
вих розрядів, 7 стали пер
шорозрядниками. Спорт
смени Дмитрівни постійно
займають призові місця на
районних і обласних спар
такіадних змаганнях, у

інституту.
Перед
ЦИМ
ко/ланда цього копекіиву
не взяла участі в шахосому турнірі. Го чим же зай
мається тут інструктор? В
міськраді «Колоса» нам
сказали, цо сам він твер
дить, ніби '.роводить ви
робничу
імнастику. Не
вже вона ц изає весь ро
бочий день? Перевірили.
Ніхто в облсложивспілці
про ті фізкультпаузи й не
чув. Сеннікову зробили за
уваження^ він своє:
— Я інструктор-методист
з виробничої гімнастики.
І готувати команди до
змагань не зобоз язакий.

ВОДу .
«КОпо^у..
._>>.•
тепер
«виручаюіь» райспоргкомітет і райраду «полоса»
на всіх обласних змаган
нях. Оіжс, це не збірна
райо- •/. Ь тших колекіивах фізкультури таке собі
безпечне заіишшя. Хіба
що в школах проводяться
спартакіадні поєдинки. І
то нерегулярно. Чому так?
Кажуть, немає інструкто
рів, таких, як побужці. То
навіщо ж тоді звітувати,
що торік у районі підго
товлено
громадських
фізкультурних
активістів
(це без У/4, що в загаль
А ось Євген Бондюк з ноосвітніх школах;.' Для
чого? Для «галочки».
‘б ЩЕ про один штрих до
•
розв'язання пробле
ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ: ми. Інструктор по спорту
ПРОБЛЕМА КАДРІВ повинен мати свою чітку
ПОЗИЦІЮ. Принципового не
примусять бути за кур'є
Із шести учасників ніхто
ра, посильного, активно
не міг відповісти на це за
діючого фад.вця не пере
питання. В тирі «кращий»
творять на ...аршого ку
результат одного з них —
ди пошлють...
25 очок. Тоді не під
Ось прийшла працювати
твердили нормативу чоти
в аеропорт Людмила Салтурнірах під девізом «Всі села Кірового Долинськотикова і одразу поставила
ри багатоборці з Нового району іншої думки. свою вимогу: «Не допуска
миргорода, по три з Боб- єю бригадою — на старт!».
Такий орієнтир вибрали
Закінчив Київський інсти ти до польотів льотчик.в,
ринця і Компаніївки. А в
інструктори Валерій Пет
тут фізкультури і тепер
якщо вони не складуть за
протоколах вони були за
риченко (колгосп «Побе
працює в місцевому кол лік з фізичної та військо
писані як розрядники і
да» Маловисківського ра
госпі імені Леніна, теж на
во-технічної підготовки. їй
значківці.
йону), Віктор Мурований
спробували
заперечити:
Подібні прикрощі трап
посаді інструктора-мето(Заваллівський графітовий
ляються майже на кожно
диста з виробничої гім «Та вони ж міцні хлопц.,
комбінат), Володимир Бегнастики. Його вихованці в
му обласному
турнірі.
колись давали клас», а
метюк (радгосп «Червона
Навіть на X обла. йому фі
усіх збірних Долинського Людмила: «.о колись. А
зірка» Бобринецького ра району. Сам він незмінний
налі першості країни з ба
тепер потріЩ а перепідго
йону), Алім Волошин (кол
учасник фіналів області з товка». Довела, наполягла
гатоборства ГПО на при
госп імені Калініна Новози «Комсомольски прав
иа своєму. І її зрозуміли,
багатоборства ГПО. Ні, не
українського району), Пет
ды» стартували початківці
в кабінеті його робоче міс підтримали, допомогли.
без певної підготовки. Фіз ро Кучеренко (колгосп
це, не нудьгує він без ро
У міських і районних
«Родина»
Ульяновського
культурні активісти Ленін
боти. Євгену завжди «ні спорткомітетах, облрздах
району).
ського району м. Кірово
коли». Він часто дорікає спортивних товариств зна
Є інструктори, досвід
града, скажімо, не знай
сам собі: не встиг переві
ють, скільки в нас інструк
я(ких варто узагальнити, є
шовши перспективних барити майстерність школя торів. Та не завжди нам
такі, котрим слід допо рів, які через рік мають
відомо, хто з них насправ
гатоборціз у колективах
могти. А є й такі, котрі не
фізкультури і спортклубах,
поповнити колгоспний ко ді празофг.знгозий, а хто
знають своїх обов’язків
просили
виступити
за
лектив фізкультури; не ви працює за зразком «аби
або
просто
лінуються
команду ...відповідальних
стачило години, щоб до день до вечора». В Ус. ипрацювати.
працівників облепорткомінівському районі, напри
обладнати смугу перешкод,
На Кіровоградській те бо вже треба їхати на за клад, кра—.-ім інструк.отету.
леграфно-телефонній стан сідання райради ДСТ «Ко
То де ж тоді інструкто
ром по сі.орт у вважаю ть
ції деякий час була ін лос».
Людмилу царенко з кол
ри по спорту, які мають
структором Людмила Кац
готувати спортсменів до
То хто ж тоді він, Єзген
госпу імен. Куйбишеаа.
ман. Намагалась підготу Бондюк? Іистру.ктор-метозмагань?
Можливо, на
Досягнення в неї неаби
вати юнаків і дівчат до дист з виробничої гім
тривалих канікулах? Ні. В
яке — залучила до за
складання
нормативів настики, чи тренер? Ма нять фізкультурою і спор
області нині є тільки штат
ГПО, проводила шахові буть, настав час установи том три чверті всіх пра
них 315 інструкторів. їм
турніри,
організовувала ти точно, виходячи з того,
цюючих (цицра зі звіту;, а
допомагають ще більше
в змаганнях кожен з них
29 тисяч громадських ін турпоходи вихідного дня.
чим займається він. Мо
Дещо їй вдалося зробити же, інструктор фізкульту протягом
структорів і суддів, що
року
взяв
в напрямі активізації спор- ри, чи інструктор-тренер.
числяться у звітах. На од
участь... гри рази. У кол
тивно-мадової роботи. Та
госпі «Дружба» ГІетрізного з них у середньому
ОДО громадських інпомітного зростання так і Мз структорів г суддів. На
ського району інструкто
припадає 12 фізкультурни
не сталося. Інструктору не папері — їх тисячі. І що з ром по спорту працює
ків. В такій невеликій гру
Дали змоги визначитись до того? Мало хто з них знає
пі є можливість працюва
Світлана Пе. рейко. 5:кщо
кінця. її, випускницю фа хоч би основні розрядні
ти з кожним індивідуаль
вірити цифрам із звіту, то
культету
фізвихов'ання, нормативи, вимоги комп в цьо/лу колективі кожен
но. Щодня.
примушували чистити те лексу ГПО, вміє скласти третій фізкультурник, знач
ТО ЩО ж може інструк* тор? А може він ба лефонну апаратуру, вона протокол змагань. Тож
ківець ГПО і розрядник
була навіть посильною. І більшість їх судять одні і
гато.
(підготовлений тільки то
Ось, наприклад, у кол Людмила не змирилась з ті ж — з числа вчителів
рік). Де вони склали нор
госпі «Україна» Знам’ян- таким ставленням до неї— фізкультури, штатних тре мативи, коли, на яких зма
ського району на посаді
знайшла роботу за спеці нерів, ‘відповідальних пра ганнях? У селі вони не
інструктора працює Олена альністю в іншому місці. цівників спорткомітетів. А
проводяться МІСЯЦЯМИ, ІЗ
Харланова. Фахівець з ви А колектив фізкультури
в колективі штатний ін
районі від випадку до ви
ТТС залишився без фіз структор, який записав
щою
освітою. Робочий
падку, на обласних турні
день вона починає в дит орга.
красномовну цифру у звіт
рах представники району
Кілька днів тому міська
садку, де допомагає вихо
про підготовку громад здебільшого показують ну
рада ДСТ «Колос» прово ського активу, сам очолює
вателям проводити урок
льові результати. На кого
бадьорості з малюками. дила лижний крос. Запро по кілька секцій, сам су ж петрівчанам рівнятися?
Потім її дорога — на по шення взяти участь у цих дить змагання. Сам, бо
На тих, хто вміє «гратися
льовий стан тракторної змаганнях надійшли в усі йому «за це платять гро фальшими цифрами»?
ші»...
бригади, в тваринницьке
*8 колективів фізкультури.
Г адаємо,
незаслужена
Бездіяльні громадські ін похвала тільки нашкодить.
містечко,
в автогараж. А змагались лише 4 коман
Розповість про нормативи ди з мінімальною кількіс структори з більшості сіль Визнаючи кращого за про
і вимоги комплексу ГПО, тю учасників. Не старту ських районів області. Для фесією, треба перевірити
покаже, як робити нові вали тоді представники прикладу наведемо Голо- достовірність результатів
вправи виробничої гім колективу
фізкультури ванівсьхий. В багатоборстві
його роботи без форма
настики, влаштовує бліц облспоживспілки, де ін ГПО «збірна району» за лізму.
турнір з мінімальною кіль структором Віктор Сенні- хопила лідерство з тих пір,
М. ШЕВЧУК,
кістю учасників, покличе ков, теж випускник фа як колектив фізкультури
спецкор «Молодого
їх на вихідний день для культету фізвиховання пед Побузького нікелевого закомунара».

О К ПРАВИЛО, на облас** ні змагання приїздять’
кращі спортсмени колек
тивів фізкультури — роз
рядники, юнаки та дівчата
із золотими значками ГПО.
Організатори турнірів че
кають від них зрослих ре
зультатів. Та, на жаль,
трапляється часом проти
лежне. На першості облради «Колоса» із зимового
багатоборства ГПО, на
приклад,
представників
Добровеличківського ра
йону запитали:
— Який результат треба
показати в тирі, щоб під
твердити
норматив
на
золотий значок?

Що може
інструктор?

“КОНКУРС
У
фізіотерапевтичному
відділенні обласної лікарні
проводився ноннурс на кра
щого за професією.
Конкурс проходив у два
тури, яним передувала своє
рідна розминка на еруди
цію «Як ти знаєш свій
край?». Найкраще на запи
тання відповідали Л. Дук і
О. Діхтяр. За підсумками ж
обох турів переможцями ви
йшли масажисти О. Пасхаль
ний і В. Ткачик, інструктори
Т. Вовнодав і Я. Дук.
На знімку: перемож
ці конкурсу (зліва напра
во) В. ТКАЧИК, Я. ДУК,
О. ПАСХАЛЬНИЙ і Т. ВОВКО
ДАВ.
Фото Л. МЕЛЬНИЧЕНКА.
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«Молодий комунар»

Спорт
ФУТБОЛ його на виїзді. У Херсоні квітня в Одесі

поміряє
ться силами з одеськими
армійцями.

вона зустрінеться з міс
цевим «Кристалом», а З

М’ЯЧ У ГРІ
Спорткомітет УРСР і
республіканська федера
ція футболу затвердили
календар ігор першого
кола всесоюзної першос
ті серед клубів другої лі
ги шостої, української зо
ни. Як ми вже повідом
ляли,
кіровоградська
«Зірка» нинішнього сезо
ну виступатиме в другій
групі, де крім неї будуть
вести боротьбу ще два
надцять колективів: «Ат-

А

ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 - Дорументальиі фільми «Будь
корисним людству», «Чому
Світить
..
Сонце?»,
«Карти
грунтів і рослинності». 9.15
— Телефільм «Петля». 2 се
рія. 10.20 .— Концерт лауре
атів премії Ленінського ком
сомолу. 11.20 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Сільські горизонти. Доку
ментальні телефільми «Гос
подарський розрахунок ди
ректора Попова». «Шляхом
пошуку». «Турботи «Північ
ного». 15.50 — Грає Зразко
во-показовий оркестр Внут
рішніх військ МВС СРСР.
16.25 — Новини.
16.30 —
Знай і умій. 17.15 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 17.45 — Творчість юних.
18.15 —• Стадіон для всіх.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Що може колектив.
Передача 3. «В Домі Курча
това».
19.55 — Телефільм
«Петля». З серія. 21.00 —
•іЧас». 21.35 — Зустріч з опеВою. М. Рнмський-Корсаков.
2.45 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Фольклорні мотиви». ФільмНонцерт. 10.35 — Шкільний
екран. 7 кл. Фізика. 11.05 —
Фільм «Якось, через двад
цять років». 12.20 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Телефільм «Розмова
про
покликання». 16.50 — «В цей
День, 40 років тому...». До
40-річчя визволення м. Херсо
на
від німецько-фашист
ських загарбників. 17.50 —
«Красуйсь, Радянська Буко
вино!». Концерт. 18.00 — «У
нас в колективі». Шахта іме
ні 60-річчя Великого Жовт
ня виробничого об’єднання
«Донбасантрацит». 18,30 —
«Солов’їний романс». Музич
ний фільм. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — На по
рядку денному. 19.45 —
Концерт камерного оркестру
Львівської державної кон
серваторії їм. М. Лисенка.
20.40 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — «Ра
курси пригодницького філь
му». Кіновікторина. Худож
ній телефільм «Чорний три
кутник». 1 серія. 23.10 —
Новини.
'А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Зенський заповідник». 8.35.
9.35 — Музика. 2 кл. Е. Гріг.
«Пер Гюнт». 9.05, 13 05 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. Графіка. 10.35, 11.35
— Фізика. 8 кл. 11.05 — Ша
хова школа. 12.05 — Загаль
на біологія. 9 кл. 12.35 —
Історія. 7 кл. 13.35 — Школа
господарювання.
«Керува
ти — це не просто». 14.20 —
В. Гюго. Сторінки -життя і
творчості. 15.15 — Новини
18.00 — Новини. 18.15 — Те
лежурнал «Співдружність».
18.4о — «...До шістнадцяти 1
старші». 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спартак» —
«Динамо» (Москва). 2 І 3 пе
ріоди. В перерві — 20.05 —
Вечірня казка. 21.00—«Час».
21.35 — Фільм «Смак хліба».
ф1-ЗьмД>^Хліб «ат насущ
ний». 22.55 — Спорт за тиж
день. 23.25 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Доиументальні фільми «Феміда
на спортивній арені», «Ділю
радість в вами». 9.10 — Те
лефільм «Петля». З серія.

Наводимо
кола:

лантика»
(Севастополь),
«Маяк» (Харків), «Океан»
(Керч),
«Стахановець»
(Стаханов), СКА (Одеса),
«Металург» (Дніпродзержинськ).
«Криста л»
(Херсон), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Шахтар» (Горлівка),
«Суднобудівник»
(Миколаїв),
«Новатор»
(Жданов), «Колос» (Пав
лоград).
Перший тур стартує 31
березня. «Зірка» проведе

10.15 — Клуб мандрівників.
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Для • радян
ської людини. Документаль
ні фільми «Лікування висо
тою», «Директорські будні».
15.25 — Концерт. 16.00 —
Новини. 16.10 — Російська
мова. 16.40 — Зарубіжне об
разотворче мистецтво. Петер
Пауль Рубенс. 17.25 — «...До
шістнадцяти і старші». 18.10
— Концерт Н. Геддн (Швеція).
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм «Зво
ротний бік Місяця». 19.10 —
Сучасний світ і робітничий
рух. 19.40 — На екрані —
кінокомедія« Близнята». 21.00
— «Час». 21.35 — Докумен
тальний телефільм «Юрій
Бондарєв». 22.35 — Сьогодні
у світі.

календар

подальших

5 травня, субота — «Зірка» — «Стахановець»;
8 травня, вівторок — «Зірка» — «Маяк»;
18 травня, п’ятниця — «Колос» — «Зірка»;
26 травня, субота — «Зірка» — «Океан»;
29 травня, вівторок — «Зірка» — «Атлантика».
ПРИМІТКА: ігри проводяться па полях команд, вка
заних першими.

Про антивоєнний рух на су
часному етапі. 18.30 — У
кожному малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Наука і життя. 19.30
— И. Гайдн. Концерт для
скрипки з оркестром до ма
жор. 20.00 — Документаль
ний телефільм «Зустріч з
батьком». 21.00 — «Час».
21.35 — Обговорюємо про
ект ЦК КПРС про шкільну
реформу. 22.05 — Диверти
смент з балету Л. Мінкуса
«Пахіта» виконують народні
артисти РРФСР Н. Павлова
та В. Гордєєв. 22.35 — Сьо
годні у світі.

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Грає оркестр народних ін
струментів Львівської дер
жавної консерваторії імені
М. Лисенка. 10.55 — «Живе
слово».
Літературно-мовні
зв’язки українського і бол
гарського народів. 11.40 —
Шкільний екран. 5 кл. Музи
ка. Г. Майборода. Опера «Ар
сенал». 12.15 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Кіноогляд «Резонанс». 17.30
— «Продовольча програма—
справа кожного». Хімізація
сільського господарства на
Львівщині. 18.00 — Корисні
поради. 18.30 — Концерт на
родної пісні. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Шко
ла і час: проблеми, пропози
ції. 19.45 — Факти свідчать.
20.15 — Концерт старовин
ної музики. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Чорний
трикутник». 2 серія. 22.40 —
Новини.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36

вого села. 16.55 — Горизонт.
17.55 — Прем'єра докумен
тального телефільму «Брати
Орбелі». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Тележурнал
«Співдружність». 19.30 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Дніпро» —«Динамо» (Мінськ).
2-й тайм; 20.15 — «Динамо»
(Тбілісі) — «Спартак» 2-й
тайм. 21.00 — «Час». 21.35—
Співає Мірей Матьє (Фран
ція). 22.35 — Документаль
ний телефільм «У каньйонах
Чарина». 22.50 — Сьогодні у
світі.

— 11-й тираж «Спортлото».
9.25 — Розповіді про худож
ників. В. Перов. 9.50 — До
кументальний
телефільм
«Чуття господаря». Із циклу
«Люди великої долі». 10.20 —
Творчість народів світу. 10.50
— Ти пам’ятаєш, товаришу...
11.50 — «Сім'я і школа». Те
лежурнал. 12.20 — Докумен
тальний телефільм «Центр
тяжіння». 13.25 — Пісня да
лека й близька. 14.00 — «По
Ірландії». Кінонарис. 14.30 —
Новини. 14.45 — М. Шоло
хов. «Піднята цілина». 15.25
— Фільм — дітям. «Фантазії
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — Веснухіна». 1 і 2 серії. В пе
Виробнича гімнастика. 10.30 рерві — 10.25 — Новини.
17.35 — Бесіда, політичного
— «Слово — пісня».
оглядача Л. Вознесенського.
18.05 — Документальний
фільм «Америка від Гітлера
до пакет МХ». (США). 18.40
— У світі тварин.• 19.45 —
Бесіда голови Радянського
комітету захисту миру Ю. О.
Жукова. 20.15 — Концерт для
цілинників. 21.00 — «Час».
21.35 — Навколо сміху. Ве
чір гумору в Концертній сту
дії Останкіно. 23.10 — Чем
піонат СРСР з важкої атле
тики. 23.40 — Цовини.

березня

1984 року

Шевченко 1. народна після.
11.40 — Шкільний
екран.
5 кл. Музика. «Творчість
С. II. Людкевича». 12.15 —
Новини. 12.30 — Світ поезії.
Р. Берне. 16.00 — Новини.
16.10 —• Срібний дзвіночок.
16.30 — «Звучить
гітара».
Концерт. 16.40 — Для стар
шокласників. «Девіз: відваг.а,
мужність і честь». 17.30 —
«В майстерні художника».
В. Матюшенко. 18.00 — «Піс
ні волинських озер». Музич
ний фільм. 18.30—Актуальна
камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: ЦСКА —
«Динамо» (Київ). 20.45 — На
добраніч,
дітиі 21.00 —
«Час».
21.35 — Спортивна
програма. 1. Чемпіонат СРСР
з хокею: «Динамо» (Москва)
— «Сокіл». 2 і 3 періоди:
2. Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Шахтар» (Донецьк)
«Жальгіріс» (Вільнюс),
тайм. По закінченні —
вини.
А

Обсяг 0.5 друк. ари.

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«В об'єктиві — тварини. Ли
сиця». 8.35, 9.35 — Геогра
фія. 8 кл. 9.05, 12.35 — Ан
Учглійська мова. 10.05
ням_____
__
ПТУ.
_ _____
Астрономія.
.
Пла
нети. 10.35, 11.40 — М. Пришвін. «Комора сонця». 5 кл.
11.05 — Основи Радянської
держави і права. 8 кл. «Всту
_____
. ....... -у
паючи _в ряди
~ ~ —робітничого
.класу...». -12.10
Теленарис
«Повторення
пройденого».
13.05 — Творчість Кукрииіксів. Передача 1. 13.35 —
«Звіздар». Науково-популяр
ний журнал. 14.20—Т. Драйзер. Сторінки життя 1 твор
чості. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «Слухай
те. якщо хочете...». Старо
винні романси і вальси у
виконанні народної артистки
СРСР Л. Зикіної. 18.55 —
Документальний телефільм
«Челюсківська епопея». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Світ і молодь. 20.50 —Ф. Ліст.
Угорська рапсодія № 6. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
«Смак хліба». Фільм 4. «Хліб
Вітчизни». 22.50 — Докумен
тальний телефільм «Нижньо
городський Кремль». 23.05 —
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
КІнопрограма - «По Радян
ській Україні».. 10.50 — Гра- .
ють юні музиканти. 11.20 —
Доброго вам здоров'я. 12*00
— «Призначається побачен
ня». Естрадва розважальна
передача. 12.30 — «Погляд у
майбутнє». Яким бути авто
мобілю. 13.30 — Новини.
13.40 — «Наука і час». Нова
техніка для шахтарів. 14.10
— Для дітей. Художній теле
фільм
«Остання двійка».
15.15 — Концерт з творів
М. Колесси. 16.30 — Кіноме- .
ридіани. Ведучий В. Коротич. .
17.30 — «Скарби музеїв Ук- '
раїни». О. Саврасов. «Весна».
17.45 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». Самодіяльні
художні колективи Львів
ської та Івано-Франківської
областей. 19.00 — Актуальна
камера. 19.40 — Продовжен
ня телетурніру
«Сонячні
кларнети». 20.50 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Вперше на екрані
УТ. Художній- фільм- «Пані
Марія». 23.00 — Новини.
А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Якщо хочеш бути здоровим.
8.25 — Документальні теле
фільми «Вчитися, щоб умі
ти». «Білий пояс надії».
9.20 — «Ранкова
пошта».
9.50 — Вірші читають поете
си. 10.20 — Програма Азер
байджанського телебачення11.40 — «Тамбовська казиачейша». Читає народний ар
тист РРФСР М. Козаков. 12.20
— Концерт класичної музи
ки. У програмі твори Е. Грі
та. 12.45 — «Віраж». Зма
гання з військово-технічних
видів спорту. 14.20 — Му
зичний кіоск. 14.50 — Мульт
фільм «А в цій казці було
так...». 15.00 — Клуб манд
рівників. 16.00 — Міжнарод
ний огляд. 16.15 — Москва.
Великий зал консерваторії.
18.00 — Телефільм «Не хочу
бути нещасливим». 19.10 —
Здоров’я. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Чемпіонат
СРСР з Футболу: «Торпедо»
— СКА. 2-й тайм. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Олек
сандр Попов».

А

ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальні фільми «У цьо
8.00 — «Час». 8.30 — Кон му місті», «Переяслап-Хмельцерт Академічного хору ро Ницький». 9.00 — Джерела.
сійської пісні ЦТ 1 ПР. 9.15 9,30 — Будильник. 10.00 —
А

На • украинском языке.

ч tH. і

ПЛАВАННЯ. У басейні
Світловодсьного спорткомп
лексу заводу чистих мета
лів закінчилась першість
області серед юних плавців
1970 — 1971 років народжен
ня на приз газети «Совет
ский спорт» — «Веселый
дельфин». Найкращий час
на голубих доріжнах мали
кіровоградці Оксана Чух
рай, Сергій Бершадський,
олександрієць Володимир
Шаповалов та Оксана Бри
жата зі Світловодська.
О Обласна
рада ДСТ
«Авангард» провела в олек
сандрійському
басейні
«Дельфін» першість серед
номанд середніх спеціаль
них навчальних занладів.
Швидкі секунди поназали
плавці
місцевого
інду
стріального
технікуму,
кіровоградських оудівсль-

З ІЗ по 18

Срібний дзвіночок. 16’30 —
Республіканська фізико-математична школа. Секція кі
бернетики Малої Академії
наук.
17.15 — «Комуністи
80-х». У партійних організа
ціях Ленінського
району
м. Львова. 17.35 — Ліричні
мелодії. 17.45 — «Екран по
шани Українського телеба
чення». Нарис про доярку
колгоспу «дружба народів».
Красногвардійського раііону
Кримської області 3. Я. ЛоА ЦТ (II програма)
патіну. 18.00 — КІнопрогра
8.00 — Гімнастика. 8.15 — ма «Вітчизна моя неозора».
Документальний телефільм 18.30 — Народні
талан«Шлях до білого поля». 8.35, ти. (Кіровоград). 19.30 —
9.35 — Астрономія. 10 кл. «З людьми і для людей».
9.05. 12.35 — Німецька мова. Нарис про Героя Соціа10.05 — К.
Паустовський. лістичпої
Праці
голову
«Мещорська сторона». 10.35. колгоспу «Україна» Машів11.40 — Музика. 5 кл. Опера ського району Полтавської
М. Римського-Корсакова «Сні області П. П. Нестерця. 20.00
гуронька». 11.05 — Тележур — Інтерклуб. 20.40 — На
нал «Сім'я і школа». 12.10 — добраніч, діти! 21.00—«Час».
— Зоологія. 7 кл. 13.05 — 21.35 — Телефільм «Чорний
Теленарис «Формула життя» трикутник». З серія. 22.45 —
13.35 — О. Блок. «Дванад
«Дванад- Новини.
цять», 14.05 — «Космічний А ЦТ (II програма)
вік». Сторінки
літопису»,
Фільм 2. «Космічна весна».
___.. .
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
15.05 — Новини. 18.00 — Но Документальний телефільм
вини. 18.15 — Більше хоро «Мистецтво виходить на ву
ших товарів. 18.45 — Народ лиці». 8,35. 9.35 — Загальна
ні танці Дагестану. 19.00 — біологія. 10 кл. 9.05. 12.10 —
Сільська година. 20.00 — Ве Іспанська мова. 10.05 — Ро
чірня казка. 20.20 — Міжна сійські народні пісні (істо
родний турнір з боротьби ричні). 10.35, 11.40 — Фізи
самбо пам’яті А. Харлампі- ка. 9 кл. 11.05 — Мамина
єва. 20.50 — Науково-попу школа. 12.40 — О. С. Грилярний фільм «Солов’їний боєдов. Сторінки жнття і
гай». 21.00 — «Час». 21.35— творчості. 13.30 — Фільм із
Фільм «Смак хліба». Фільм 2. субтитрами «Вершник без
«Хліб і земля». 22.40 — На голови».
15.05 — Новини.
уково-популярний
фільм 18.00 — Новини. 18.20 —
«Метал для майбутнього». Концерт Великого симфоніч
22.50 — Новини.
ного оркестру Центрального
телебачення і Всесоюзного
радіо. 19.00 — Служу Радян
ському Союзу! 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — Музич
на передача за участю ар
тистів естради і цирку. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
А ЦТ (І програма)
хліба». Фільм 3. «Хліб
8.00 — «Час». 8.35 — Иа- «Смак
уково-популярні
фільми 1 люди». 22.50 — Новини.
«Людське в людині», «ІНДІгіревкі сказання». 9.15 —
На
екрані — кінокомедія
«Близнята». 10.35 — Співає
Р. Ібрагімов. 11.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
Комуністи 80-х. Докумен А ЦТ (І програма)
тальні телефільми «Адреса
8.00 — «Час». 8.35 — Те
відома». «Як стати мільйоне лефільм «Пізня любов». 1 1 2
ром». 15.40 — Фільм-нои- серії. 11.05 — Новини. 14.30
церт «П’ядь землі». 16.10 — — Новини. 14.50 — Людина
Новини.
16.15 — Шахова і природа. Документальні те
школа. 16.45 — У концерт лефільми. 15.30 — Концерт
ному залі — школярі. 17.45 оркестру симфонічної і ест
— Вірші П. Богданова. Чи радної музики ЦТ і ВР під
тає автор. 18.00 — Ленін керуванням О. Мпхайлова.
ський університет мільйонів. 16.20 — Новини. 16.25 —
«Два світи — дві політики». Сьогодні і завтра підмоскоп-

БИ 03054;

першого

8 квітня, неділя — «Зірка» — «Суднобудівник»;
11 квітня, вівторок — «Зірка» — «Кривбас»;
17 квітня, вівторок — «Новатор» — «Зірка»;
20 квітня, п’ятниця — «Шахтар» — «Зірка»;
27 квітня, п’ятниця — «Зірка» — «Металург»; '

«Молодой коммунар»

S

ігор

ного та машинобудівного
технікумів.
Вихованці світловод
сьного тренера Анатолія
Котенка майстри спорту
Юлія Кривчак та Марина
Корвегіна за підсумками
1983 року увійшла в десят
ку найкращих плавців Ук
раїни. У першої — друге
місце на дистанції 200 та
п'яте на 100 і п’яте на 200
метрів вільним стилем. У
Корвегіної — третій час на
100 і п’ятий на 200 метрів
плавання стилем батер
фляй.
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. Зма
ганнями з кульової стріль
би почалася спартаніада-84
виробничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка».
Найслучнішими були по
стріли збірної команди ме
ханоскладального цеху № 2,
а в особистому заліку від
значився токар інструмен
тального цеху Володимир
- Стрелець (96 очок із 1СІ0
можливих у вправі МВ-2).

Індекс 61103.

Служу Радянському Союзу!
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 —
«Хочу все знати!». Кіножур
нал. 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичний кіоск.
14 00 — Фільм — дітям. «Но
ві пригоди Доні 1 Міккі».
15.10 — Вірші А. Софронова.
15.35 — Клуб мандрівників.
16.35 — Новини. 16.40 —
Сьогодні — День працівників
житлово-комунального гос
подарства і побутового об
слуговування
населення.
17.10 — Народні мелодії.
17.25 — Мультфільми «Фан
тазер», «Пісні весни», «Па
ровозик з Ромашкова». 18.00
“ Міжнародна панорама,
18.45 — Концерт з творів
П. Айдоницького. 19.40 —
Фільм «Двадцять шість днів
з
життя Достоєвського».
21.00 — «Час». 21.35 — Світ .
1 молодь. 22.10 — ФутбольНИЙ огляд 22.40 — Чемпіо
нат СРСР з важкої атлетики.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Сонячне коло. 10.50 — Сьо
годні — День
працівників
житлово-комунального госполарства і побутового об
слуговування населення. В
передачі бере участь міністр Т
житлово-комунального гос
подарства УРСР В. Д. Плоіценко. 11.20 — Телефільм
«Сервіс по-карпатськн». 11.40
— Слава солдатська. 12.40—
Новини. 12.50 — «Катрусин
кінозал». 13.55 — «Грані пі
знання». Нові відкриття вченнх-археологів. 14.50 — «Се
ло 1 люди». До 30-рІччя по
чатку масового освоєння ці
линних і перелогових земель. 15.20 — Б. Алексеенко.«Людина». 6 симфонічних
новел. 16.00 — Наші прем’є
ри. Ю. Дольд-Михайлик. . «У
чорних лицарів». Телевистава. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Літературний ве
чір лауреата Державної пре
мії Української РСР ім. Т. Г.
Шевченка 1984 р. Л. Вищеславського. До 70-річчя з дня
народження. 20.30 — «Дзвін
кі акорди». Фільм-коицерт,20.45 — На добоаніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Ест
радний калейдоскоп. 22.25 —
Новини.
А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Виступ ансамблю «Трудові
резерви». 9.00 — Російська
мова. 9.30 — Документальні
Фільми. 10.05 — Л. Бетховен.
Симфонія № 3. 10.55 — На
уково-популярний
фільм.
11.15 — Очевидне — неймо
вірне.
12.15 — Телефільм
«Кармен». Сторінки партитури». 13.30 — М. Горький.
«Казки про Італію». 14.20 —
Документальний телефільм
«Георгій . Димитров — сто
рінки життя». 15.15 — Роз
повідають наші кореспон
денти.
15.45 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Трактор» —
«Спартак». 2 і 3 періоди.
17 15 — Документальний
фільм. 17.30 — Видатні ра
дянські виконавці — лауре
ати Ленінської премії. Свя
тослав Ріхтер. 18.40 — Дер
жавний Російський музей.
Живопис Стародавньої Русі.
19.10 — Кубок СРСР з хо
кею з
м’ячем: «Єнісей»
(Красноярськ) — «Динамо»
(Москва). 2-й тайм. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Зорі
Парижа»

ЦТ (1 програма)

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.,
і_____
Тираж 39076. ■

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

Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Глінки, 2.

ік
■

