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ВСЕСОЮЗНА ЛЕНІНСЬКА ПОВІРКА «ВАШИМ, ТОВАРИШУ,
СЕРЦЕМ І ІМЕНЕМ ДУМАЄМО, ДИХАЄМО, БОРЕМОСЯ І ЖИВЕ
МО!» — ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПЕРІОДУ УДАРНОЇ ТРУДОВОЇ
ВАХТИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 60-РІЧЧЮ ПРИСВОЄННЯ КОМСОМОЛУ ІМЕ
НІ В. І. ЛЕНІНА. ПОЧАВСЯ ТРЕТІЙ ЕТАП ЦІЄЇ ВАХТИ. ПОВІДОМЛЕН
НЯ З МІСЦЬ СВІДЧАТЬ ПРО ВИСОКУ ТРУДОВУ АКТИВНІСТЬ комСОЛАОЛЬЦІВ І НЕСПІЛКОВОЇ МОЛОДІ ОБЛАСТІ. МОЛОДІ ТРУДІВ
НИКИ СЕЛА ВЖЕ РАПОРТУВАЛИ ПРО ОРГАНІЗОВАНЕ ПРОВЕДЕН
НЯ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ, ГОТУЮТЬСЯ ВНЕСТИ ВАГОМИЙ
ВКЛАД У ЗАГОТІВЛЮ КОРМІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ ХУДОБИ, ВЗЯ
ТИ УЧАСТЬ У ЖНИВАХ-84. КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ АКТИВНО
ОСВОЮЮТЬ ПЕРЕДОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПРАЦІ, БОРЮТЬСЯ ЗА
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ І ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАР
ТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

вахта

КОМСОМОЛУ

МЕНШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДО ТОГО ДНЯ, КОЛИ
КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТУВАТИМУТЬ ПРО УЧАСТЬ У
ТРУДОВІЙ ВАХТІ. І ГІДНО ПРОНЕСТИ ЕСТАФЕТУ УДАРНОЇ ПРАЦІ
У ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ — ТВІЙ, КОМСОМОЛЬЦЮ, НАЙПЕРШИЙ
ОБОВ’ЯЗОК!
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Сьогодні у перших
рядах
ІА ОЛІЇ у кінці минулого
року в цеху рудоре
монтного заводу створили
К О МСОМОЛ ЬС Ь К О - М ОЛ ОДІ ЖІНIIіі
колектив, деякі скептики
махнули рукою: <-ГІу п на
морочиться
Кравцов із
хлопцями!». Але В. 1. Крав,
цов, бригадир КМК. був
іншої думки. Хлопці, в ос
новному випробувані, па
• заводі не перший рік. Хіба
що за окремими треба за
кріпити наставників... Во
лодимир Ілліч розумів: го
ловне— згуртувати колек
тив.
Минуло півроку — час
відносно короткий, іиоб го. ворїітн про становления'
бригади. Але результати
роботи молодих електро
зварників спростували не
довіру до них.
Колектив, реально оці
нюючи свої можливості,
зобов'язався
достроково
завершити піврічний план.
Для цього є підстави: нині
норма виробітку па кож
ного члена бригади скла
дає в середньому 127 про
центів. У лавах кращих ви
робничників комсомольці
Валерій Бондаренко, Сер
гій Черннш, Юрій Болоткін. Своє вагоме слово скажуть і встсрапн. Так, Г. О.
Грншакіп — вмілий на
ставник групкомсорга ко
лективу Сергія Чорпіпші.
11а чергових- комсомоль
ських зборах говорі1.ні про
активну участь у третьому
етапі трудової вахні, при
свяченої 60-річчю нрпево-

еяпя комсомолу імені В. І,
Леніна. Вирішено: на суботппку, присвяченому цій
даті, працювати на зеко
номлених
електродах і
електроенергії, зароблені
кошти
перерахувати у
Фонд п’ятирічки. Зробити
посильний внесок У вяконашія Продовольчої про
грами,
відпрацювавши
влітку у господарства.'« ра
йону 15 людино-днів. Тру
дитиметься молодь під де
візом: -Дарунок ювілейно:
му року — звання 'Удар
ник комуністичної
пра
ці»!» .
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ЛДНИМ із кращих КМК
на шахті «Світлопільська» є колектив прохідни
ків, який очолює В. А. Про
копенко. Колектив неодно
разово ставав перемож
цем у міському і обласно
му змаганнях, виходив пе
реможцем
республікан
ського змагання у перше
му кварталі 1981 року.
Марку зразкового три
має колектив і нинішньо
го року. При плані 690
пройдено 868 погонних
метрів проходки. Вдало
поєднується досвід і за
взяття: поряд із ветера
нами В. І. Куженком, В. М.
Назарчуком та В. А. Прохоренком ударно працю
ють молоді групкомсорг
Сергій Щолоков, Микола
Смоляр та Анатолій Бон
дарчук.
На чергових комсомоль
ських зборах комсомоль
сько-молодіжний вирішив
до 12 липня виконати план
семи місяців, а також у
день комсомольсько-мо
лодіжного суботні-.ис 23
червня перекрити змінну
норму б півтора раза.
В. САЗОНОВ,
завідуючий відділам
комсомольських ор
ганізацій міськкому
ЛНСМ України.
м. Олександрія.
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— Треба добитися,. —
сказала В. Поклад, — щоб
біля ферми створили май
данчики для випасу поголів’я. В цьому криється один з найвагоміших
резервів поліпшення надоїв.
Саме трудова невгамовність,
взаємовиручна колективу дозволяє
вирішувати усі труднощі.
Захворіла, приміром, Ва
ля Поклад, а на її групі
вже працює юна Марія
Данильченко.
Знизились
надої у групі когось із
доярок — одразу спішать
на поміч. Подібні прикла
ди — не рідкість, і то
му відстаючих у колек
тиві немає. Завдяки цьо
му доярки МТФ № 3 вже
кілька років ходять у пе
редовиках серед тварин
ницьких КМК області.
До 12 липня дівчата зо
бов’язалися
виконати
плац 8 місяців. А слово
у них міцне.
В. БАБЕНКО,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна. ■

Длл більшості знатних людей Кіровоградського виробничого об'єднання по сівалпрвона ЗІР"а,>. зокрема, і для кавалера ордена Леніна, депутата Верховної Ради
УРСР Людмили Василівни Чернеги, трудовий шлях починався у стінах профтехучиА тепер_ наставниця молоді Л. В. Чернега вже сама передає свій досвід майбут
ній робітничій зміні.
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Ударною працею під час виробничої практики ознаменували учні профтехучилищ
вахту, присвячену 60-річчю присвоєння комсомолу імені Леніна. Свій досвід їм пе
редавали і ветерани, і молоді звитяжці п'ятирічки.
На знімку: Л. В. ЧЕРНЕГА (зліва) з майбутніми робітниками підприємства.
,
Фото В. ГРИБА.

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС
На початку року ком
сомольсько - молодіжний
колектив центральної за
водської лабораторії мет
рології (ЦЗЛМ) звернув
ся до КМК заводу чис
тих металів з пропозицією
стати на ударну трудову
вахту, присвячену 60-річчю
присвоєння
комсомолу
Імені В. І. Леніна. Ініці
ативу підтримали всі 14
колективів,
зобов’язав
шись працювати по-ударному,
перевиконуючи
планові
завдання. 22
квітня при підбитті під
сумків першого етапу тру
дової вахти визначилися
кращі. Чотири
колекти
ви рапортували про ви
конання завдання 4,5 ро
ків п'ятирічки, три зуст
річали новий
трудовий

Другий етап вахти —
Вахти пам'яті і миру —
знаменувався тим,
що
усі без винятку КМК за
рахували у свої ряди ге
роїв Великої Вітчизняної
війни. Високими
трудо
вими здобутками відзна
чив вахту
КМК дільниці
виробництва товарів на
родного споживання це
ху № 2 (керівник І. П.
Іоненко,
групкомсорг
Т. Попруга). Включивши у
свої ряди Галину Воло
щук — члена підпільної
комсомольської
органі
зації «Спартак», що дія
ла в с. Краснбгірці Голованівського
району, —
бригада Іоненка змінні
.норми постійно переви
конувала на 20—25 про-

виступали
комсомолки
Любов Мірошниченко та
Олександра Логінова. За
час
Вахти молодь від
правила 1500 карбованців
у Фонд миру.
І ось почався
третій
етап трудової вахти. Ко
лектив І. П. Іоненка зо
бов’язався до її закінчен
ня, тобто до 12 липня,
звітувати про виконання
четвертого року одинад
цятої п'ятирічки. До кін
ця ж календарного -року
молоді
робітники вирі
шили випустити додатково
продукції не менше ніж
на 40 тисяч карбованців.
Усі КМК заводу теж
узяли підвищені зобов’я
зання.
ІГТ КСЖУМ'вНА

СОВІСТЬ

Для комсомольсько-молодіжної ланки по вирощуван
ню кукурудзи І.
Юрченка ювілейна вахта — це пе
редусім чітка і злагоджена праця для забезпечення ва
гомого врожаю. Зобов’язання порівняно з минулим ро
ком високе — одержати по 50 центнерів зерне з гек
тара.
Підготовка грунту і сівба качанистої показали: члени
ланки швидко і високоякісно виконали усі агротехнічні
заходи. Нині механізатори почали догляд за посівами.
Молоді кукурудзоводи вірять у високу віддачу закріп
леної за ними 200-гектарної площі. Бо працюють на со
вість.
Л. МІНЕВИЧ,
секретар комітету комсомолу колгоспу
«Зорк комунізму».
Гайворонсьний район.

ПЕРЕМАГАЄ
УНІВЕРСАЛ
За ініціативою райкому
комсомолу у нашому се
лищі відбувся
конкурс
кращих молодих еодіїв ра
йону, присвячений 60-річ
чю присвоєння комсом.олу
імені В. І. Леніна. Змаган
ня проводились у три ета
пи.
Спочатку
учасники
склали залік по знаннях
лтатеріальної частини ав
томобіля. Кращих^ виявив
ся представник аетошколи
ДТСААФ Микола Заїка.
Не було йому рівних і на
другому етапі конкурсу —
по знаннях правил дорож.

цукрокомбінату Олександр
Прушинський переміг у фі
гурному водінні автомобі
ля ГАЗ-52, шанси Миколи
на загальну першість були
вельми реальними. Але пе
ремогу СоЯТКуВсЕ ШОфер
колгоспу «Родина» Михай
ло Зубно, котрий зумів
рівно пройти всі етапи
змагань. Друге місце —
у М. Заїки. Третім був Ро
ман Шляхта — шофер
райсільгосптєхніки.
■ іереможці
конкурсу
отримали грамоти Осі.ко
му комсомолу і цінні по
дарунки. Призерам також
вручено знаки ЦК ЛКСМ
України
«Мойстер-умілець».
О. РОДІЙ,
завідуючий відділом
комсомольських оргг-

2 стор.
21 травня закінчився на
вчальний рік у системі ком
сомольської
політосвіти.
Протягом нього комітети
комсомолу приділяли особ
ливу увагу підвищенню ідей
но-політичного рівня занять,
зміцненню зв'язків навчаль
ного матеріалу з життям, з
конкретними справами тру
дових колективів. Зусилля
були зосереджені на вико
нанні перспективних планів
розвитку системи комсо
мольської
політосвіти на
одинадцяту п’ятирічку.
В 1983—1984 навчальному
році в області працювало
1583 школи і семінари. В
системі комсомольської пбяітосвіти навчалося більше
41 тисячі юнаків та‘дівчат, у
тому числі 37 тисяч комсо
мольців.
8 обласній
комсомоль
ській організації прозедено
значну роботу по залученню
працюючої молоді до за
нять у системі економічно
го навчання. Порівняно з по
заминулим назчальним ро
ком з 513 до 523 зросла
кількість економічних шкіл і
теоретичних семінарів, у них
стало навчатися на 1100 чо
ловік більше.
Особливу
увагу
було
звернено на вивчення кур
су.«Розвиток соціалістично
го змагання, виховання ко
муністичного ставлення до
праці». Таких шкіл в області
створили 173, в них навча
лося 4 тисячі юнаків та діа
мат. Усього різними форма
ми економічної освіти було
охоплено близько 31 ТИСЯЧІ
чоловік.
В усіх школах відбулися
додаткові заняття за мате
ріалами Пленумів ЦК КПРС,
заняття «Тзоє соціалістичне
зобов’язання», на яких слу
хачі підбили підсумки со
ціалістичного змагання за
минулий господарський рік,

«Молодий комунар»
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І ВЧИТИСЬ, І ТРУДИТИСЬ ДОБРЕ
До підсумків навчального року в системі
намітили рубежі виконання
планів 1984 року, п'ятиріч
ки в цілому.
Ось уже майже чверть сто.
ліття працює пропагандис
том дирентор Семенівського
заводу гірського воску Бо
рис Ілліч Шнапер. У мину
лому навчальному році в
школі суспільно-політичних
знайду якою він неруаав,
юнаки та дівчата вивчали
курс «Соціалістичний спосіб
життя і молодь». Заняття
проходили ціказо, з високою
активністю слухачів. Зв’язок
із життям, аналіз діяльності
зазодсьного колективу стали
невід ємною частиною кож
ного заняття. Слухачі школи
шукають і використовують
внутрішні резерви вироб
ництві, борються за підви
щення продуктивності праці,
поліпшення якості продук
ції. Всі слухачі школи удар
ники комуністичної праці,
достроково зиконують соціа
лістичні зобов'язання. Систе
матично
перевиконують
змінні норми, добиваються
високої якості
продукції,
проявляють актизність в су
спільному житті нолентиву
підприємства
електрозвар
ник Юрій Смолєз — пере
можець соціалістичного зма
гання серед молодих робіт
ників заводу, Григорій Степаненко — переможець мі
ського конкурсу зварників.
Тисячі слухачів
системи
комсомольської політосвіти
показали цього року зраз
ки ударної праці, а комсо
мольських політшколах та
семінарах народилося чима
ло трудових починів. Так,
у комсомольсько-молодіж
ній бригаді Сергія Петрова
виробничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка»
м. Кіровограда всі члени є
слухачами школи «Ідеоло
гічна боротьба і молодь».

комсомольської політосвіти

На одному із занять молоді сько-молодіжної
бригади
робітники взяли зобов'я механізатор Віктор Трохимзання виконати план
чет чук, водії Володимир Азивертого року п’ятирічки до чунський, Микола Шиндюк,
Дня Конституції СРСР. За Олена Бармотіна та
інші.
раз бригада Петрова пра Вони проявляють ініціативу
цює в рахунок червня ни і творчість у вирішенні зав
нішнього
року.
Слухачі дань четвертого року п’яти
школи «Соціалістичний спо річки, ведуть особисті ра
сіб життя і молодь» цеху хунки економії. Ці комсо
№" 5 Кіровоградського ви мольці не тільки добре пра
робничого швейного об'єд цюють, виконуючи змінні
нання взяли зобов’язання норми, а й ведуть пропа
боротися
за
присвоєння гандистську роботу в своє
колективові звання колек му колективі.
тиву зразкової дисципліни і
Про зростання Інтересу
молоді до широкого кола
чіткої організації праці.
проблем ідейно-політичного,
Гідний внесок
зробили морального плану свідчить
молоді трудівники області у збільшення у завершально
виконання
Продовольчої му навчальному році кіль
програми СРСР. Так. усі слу кості шкіл суспільно-полі
хачі школи <Основи марк тичних знань (з 784 до 814).
систської філософії» кол Про посилену увагу юнанів
госпу «Прогрес»
Новомир- і дівчат до вивчення проб
городсьного району, де сім лем ідеологічної боротьби на
надцять років працює про світовій арені говорить збіль
пагандистом Засиль Степа шення кількості комсомоль
нович Мартинюк, — передо ських політшкіл по вивчен
вики виробництва. Вони взя ню курсу «Ідеологічна бо
ли особисті зустрічні плани ротьба і молодь». Якщо в по
не тільки на рік. але й на заминулому навчальному ро
п’ятирічну в цілому. Меха ці в 182 таних школах на
нізатор Анатолій Сергатнй вчалось 4033 чоловіки, то в
перевиконав річне завдання. навчальному 1983/84 році 264
Комсомольсько - молодіжний школи по вивченню цього
нолектив
молочнотоварної курсу вивідували 5936 чо
ферми № 2 (групкомсорг ловік.
Ольга
Пальцева — слухач
Так, у школі «Ідеологічна
школи) в першому кварталі
1984 року при плані 447 кі боротьба і молодь» Гайзолограмів одержав по 636 кі ррнського
тепловозоре
лограмів молока від кожної монтного зазоду кожне за
норови.
няття починається з політінПрикладом для тозаришіз
формації про найзажлизіші
по
роботі стали слухачі події в нашій країні і за ру
школи «Розвиток соціаліс бежем. Слухачі школи вико
тичного змагання, виховання нують громадські доручен
комуністичного
ставлення ня, є членами виборних ком
радянських,
до праці» колгоспу імені сомольських,
Крупської Гайзоронського профспілкових органів. На
району члени комсомол»- приклад, Олександр Слобо

ДО МЕТИ
Закінчується навчаль
ний
рік.
Незабаром
шкільний дзвінок клика
тиме хлопців і дівчат не
-на уроки, а вже па екза
мени. До них ще є час
підготуватися, а от у
Петрівському міжшкіль
ному навчально-виробни
чому комбінаті іспити
вже йдуть. На запитання
екзаменаційного
білета
чітко відповідає Наталія
Кияшко (фото справа).
Вона освоювала у ком
бінаті фах продавця і
хоче продовжити навчан
ня в одному із спеціаль
них навчальних закладів.
А Гепнадій Акулов, яко
го ви бачите на знімку
зліва, довів і виклада
чам, і перш за
що його рішення вивча
ти трактор, — не випад
кове. Про це свідчить і
добра оцінка, одержана
на екзамені. На третьому
знімку — іспит склада
ють швачки.
Фото С. АНДРУСЕННА.

дянин, слюсар, — депутат
районної Ради народних де
путатів, Віктор Павук, токар,
— член заводського коміте
ту комсомолу.
У дні жнив 1983 року на
поля як лектори, політінформатори і агітатори ви
йшли не тільки пропагандис
ти, а й слухачі системи ком
сомольської політосвіти. Так,
у Гайворонському районі
бесіди,
політінформації,
лекції за матеріалами червнезого (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС проводили 80 пропа
гандистів і їхніх заступників,
215 найбільш підготовлених
слухачів. В цій же ролі ви
ступили 97 слухачів системи
комсомольської політосвіти
Олександрійського району,
близько 400 слухачів Новгородківського району.
В області вдосконалює
ться система підбору про
пагандистів комсомольських
політшкіл. 94 проценти з їх
числа — члени КПРС, мають
вищу освіту. 913 пропаган
дистів працюють у системі
комсомольської політосвіти
більше трьох років.
Питання підвищення ефек
тивності політнавчання по
стійно в центрі уваги об
ласного номітету комсомолу.
В 1983 році відбулися місьні
і районні зльоти пропаган
дистів, зустріч членів бюро
обкому ЛКСМУ з нращимн
комсомольськими пропаган
дистами області. Проведено
два обласних семінари доугих секретарів міськкомів і
райкомів ЛКСМУ. В ниніш
ньому році на засіданні сек
ретаріату обкому КОМСОМО
ЛУ розглядалось
питання
«Про діяльність комсомоль
ських організацій Доброзе-

*

МИ — ЗА МИР!

УДАРНА
ВАХТА
Більше тридцяти комсо

мольсько-молодіжних

ко

лективів підприємств міста
і район}’ зарахували до

свого складу загиблих чле

нів підпільних комсомоль
ських організацій «Молода
гвардія» та «Спартак», а

зароблені за них гроші пе

рераховують у Фонд миру,
І сьогодні по-ударпому
несуть вахту пам’яті, вах
ту миру
плавильники
бригади лауреата премії
Ленінського
комсомолу
Миколи Петрова із заводу

личкіоського району по вдо
сконаленню стилю роботи
системи комсомольського по
літнавчання і економічного
навчання о світлі рішені»
червневого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС».
З року в рік зміцнюється
матеріальна база комсо
мольського політнавчання.
Створено 6 єдиних центріз
політнавчання молоді на ба
зі сільських загальноосвіт 
ніх шкіл і місцевих бібліо
тек, 3 кабінети комсомоль
ської політосвіти на гро
мадських засадах при комі
тетах комсомолу м. Олек
сандрії, Голованівського і
Вільшанського районіз. Під
час навчального року в об
ласті працювало 19 кабіне
тів, 51 єдиний центр політ
навчання молоді. Продов
жився обласний огляд кабі
нетів і куточків комсомоль
ського політнавчання.
Закінчився навчальний рік
у системі комсомольської
політосвіти. На співбесідах,
у рефератах і виступах на
конференціях слухачі пока
зали, як засвоїли вони про
грамний матеріал, як зрос
ли ідейно й теоретично.
І хоча влітку слухачі від
почивають, пропагандистам,
комсомольським працівни
кам слід пам’ятати, що по
переду важливі завдання.
Наступний навчальний рік
повинен стати періодом ці
леспрямованої роботи по
реалізації вказівок червне
вого (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС про зміну стилю ро
боти системи політичної ос
віти. Важливо, щоб «кані
кули» стали часом,
який
кожен пропагандист вико
ристає для вдосконалення
своєї
майстерності,
ви
вчення досвіду кращих, а
кожен слухач школи — для
практичного
використання
здобутих знань.

В. ТЯГЛИЙ,
секретар обкому ЛКСМ
України.

чистих металів. Вони за
рахували до своєї бригади
учасницю Великої Вітчиз
няної війни Любов Римар
і всю надпланову продук
цію записують па її раху
нок.
Комсомольсько-молодіж
ний колектив Віктора Шумпла з комбінату твердих
сплавів і тугоплавких ме
талів імені В. 1. Леніна
ударно працює за себе і за
молодогвардійця
Сергія
Тюленіна. До Дня Перемо
ги члени цього колективу
виготовили із заощаджено
го матеріалу дві додаткові
автоматні прес-форми, а
також
перерахували
у
Фонд миру одноденний за
робіток кожного члена ко
лективу.

Комсомольці і молодь
Світловодська роблять усе
від них залежне, щоб
своєю самовідданою пра
цею зміцнювати обороно
здатність ^могутність рід
ної Вітчизни, відстояти
мц'р на планеті.

О. ПОКРОВСЬКИЙ,
другий секретар Світловодського міськко
му ЛКСМУ.

Ленін в твоїй весні
Напередодні дня народження Всесо
юзної піонерської організації залупали
сурми і барабанний дріб у парку імені
Леніна. Тут зібралися па урочисту ліній
ку піонери Ленінського району міста.
Представники 34-ї і 12-ї шкіл поклада
ють до підніжжя пам’ятника вождю кві
ти. З динаміків ллється пісня «Ленін в
твоїй весні, в кожнім щасливім дні...».
І ніби ілюструючи її слова, хлопчики і
дівчатка складають рапорти про добрі і
цікаві справи, на які надихає їх ім’я
Ілліча, які звершуються в наше щас
ливе сьогодення заради майбутнього.
Учні школи Ні 22 повідомили, що у
рамках операції «Уренгой» відправили
весь зібраний металолом на випуск труб
для газопроводу; піонери СШ Мі 16 роз
повіли про роботу шнільного клубу

«Подвиг», що працює під девізом «Герої
живуть поряд»; юні ленінці школи Я? 12
гордяться своїми зв’язками з прикордон
никами, а піонери 5-ї десятирічки —
своїми спортивними успіхами; агітбрига
да «Райдуга» СШ № 34 — перша у райо
ні, а школярам СШ № 11 добре здасться
робота з малюками з підшефного дит
садка...

За успіхи у піонерській роботі гіредставннкп правофлангових дружин були
нагороджені пам’ятними стрічками і
значками. З напутнім словом до юних
ленінців звернувся учасник боїв па Ма
лій землі Д. А. Цимбал. Після лінійки
на літньому майданчику парку діти ви
ступили зі святковим концертом.

Наш нор.
м. Кіровоград.

22 травня 1984 року-------------------------------------------- «Молодий комунар»
ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

«У ЦЬОМУ
щось є...»
Винесена в заголовок фраза звучала зі схвальними ін
тонаціями, коли перед очима перехожих постали онов
лені фарбою середня школа № II та комплекс будівель
поряд із кондитерською фабрикою. Та ось заблищали
свіжим гримом інші споруди в центральних кварталах
міста. Ллє та будова, скажімо, здається надто темною, ін
ша пофарбована в занадто світлий колір. Враховуючи
посилений інтерес кіровоградців до цих метаморфоз, ми
попросили прокоментувати їх людей, для яких уміння
орієнтуватися в світі барв е професією, — художника і
архітектора.
Із бесіди з
працівником
художньо-виробничих
май
стерень
Худфонду
УРСР
А. А. ПУНГІИИМ:
— Анатолію Андрійовичу,
хоча ои й не причетні до
змін в «одязі» будинків, але
хотілося б знати, як ви роз
цінюєте їх як митець, тобто
з суто естетичного боку?
— А я почну з практич
ного. Це, очевидно, зруч
но — стіни дозго не треба
буде
штукатурити,
дощі
легко змиватимуть з них
пил. Що ж до краси... Го
ловне на те, щоб пофарбо
ваний будинок був гарним
сам по собі — він обов’яз
ково повинен гармоніювати
чз сусідніми.
Відповідає цим вимогам,
на мою думку, «стінка» спо
руд на площі імені Кірова.
Там
переважають
барви
неба, хмар, листя. Дуже
добре, що біля контори
Держбанку встановили зня
ті зі знесеного старого кор-'
пусу дитячої поліклініки во
рота вишуканої роботи, але
от кольору вони тепер не
найліпшого — натуральний
метал значно темніший.
— Виходить, ви за при
родні тони. А в місті на сьо
годні є чимало будинків
оранжевих, рожевих — ці
нольори в природі представ
лені скуло...
— Я не кажу, що від них
треба відмовитися. Але по
кривати ними, мені здається,
варто одразу кілька будин
ків, що стоять поряд. Тоді
буде єдиний ансамбль. Бо

коли один дім синій, інший
червоний, а далі лимонний,
це чомусь нагадує мені на
різаний шматочками торт.
— Чиє споруди, яким, на
ваш погляд, протипоказана
зустріч зі щіткою маляра?
— Думаю, не варто фар
бувати старовинні неоштукатурені будинки. Там цег
ляна кладка і вигадливі, а то
й химерні архітектурні де
талі настільки виразні, що
не потребують додаткового
акцентування.
— А темнувата стара цег
ла не здається вам похму
рою?
— Навпаки, навіть підхо
дящою для нашого півден
ного міста. Оті зеленкуваті
відтінки скоріше характерні
для північніших кліматичних
зон. І потім, якщо розма
лювати старовинні, (а не
просто старі й ветхі — ті
треба привести в порядок)
споруди, то вони, можливо,
стануть наряднішими, але їх
залишить неповторний дух
минувшини, дух історії.
Із бесіди з працівником
управління головного архі
тектора міста П. І. БАБА
КОМ:
— «У цьому щось є, але
що це дає?» — наші читачі
небайдужі до такого питан
ня, дати відповідь на яне у
вашій компетенції,
Петре
Івановичу.
— Кремнійорганічна фар
ба вберігає цегляні стіни
від руйнування — гарантій
ний строк її стійкості 10 ро
ків. Оштукатурені стіни по-

З стор0

криватимемо іншими барвниками-кдовгожителями» —
силікатними, приміром. Від
традиційної побілки будемо

відмовлятися; вапно
злу
щується, розведені в ньому
фарби швидко линяють.
— Пофарбування будиннів проводитиметься,
ма
буть, за певяою системою?
— Так, насамперед пла
нується
видозмінити нозі
споруди при в’їздах у місто
з боку автовокзалу й аеро
порту і старі
на вулицях
Карла Маркса і Леніна. Фар

буватимуться вони поквар
тально за принципом: неве
ликі будинки будуть темні
шими, а більші — світлими,
щоб перші виділялися і не
губилися поряд з другими.
Чим більше на споруді де
талей, тим густішим тоном
вона покриватиметься. Со
нячна сторона вулиці вирі
шуватиметься в холоднува
тих тонах, а затінена — в
теплих чи нейтральних.
— Але ось на площі Кіро
ва сонце цілий день, а Цент
ральний лекторій
чомусь
жовтий...
— Це тому, що схожого
тону стіни готелю «Україна»
і Будинку Рад. Зелено-голу
бий блок напроти нього де
що «охолоджує» площу. Хо
ча особисто мені голубий
колір здається нетиповим
для наших місць — він традиційний для Молдавії, де
більше сонця.
— Однак і на прикладі
тієї ж зулиці Леніна і при
леглих непросто простежи
ти дотримання якоїсь систе
ми — тут представлений
майже весь спектр...
— Не все зразу. Згодом
не дуже світла частина ву
лиці Декабристів біля біб
ліотеки імені Бойченка вся
буде приблизно такою, як
будинок на її перехресті з
вулицею Шевченка. Ось то
ді, коли тут виникне ціліс
ний ансамбль, можна буде
робити остаточні висновки
про те, що в цьому є: кра
сивий чи ні певний тон на
конкретному будинку.

Розмову вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

0
МАЙСТЕР
СПОРТУ
ОЛЕНА
КАЛАИДА НА
ВСЕСОЮЗНИХ
ЗМАГАН
НЯХ
ЗІ
СПОРТИВНОЇ
ГІМНАСТИКИ « ЮНИЙ диІІАМЇВЕЦЬ» ЗА
ВИКО
НАННЯ ЕЛЕМЕНТУ ПІДВИЇДЕНОЇ
СКЛАДНОСТІ
НА БРУСАХ ОТРИМАЛА
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЗ ОБ
КОМУ КОМСОМОЛУ. НА
СТАВНИК
СПОРТСМЕН
КИ — ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕ
НЕР РРФСР Е. НЕЧАИ
(ДІОСШ ОБЛС1ЮРГКО.МІТЕТУ).
Фото В. ХАЩИНІНА.

©

ФУТБОЛ

«Колос» - «Зірка» -1:0
Наближається до закінчення перше коло чемпіона
ту країни з футболу серед клубів другої літи шостої
української зони. Команди другої групи провели два
надцятий тур. «Зірка» в Павлограді, що на Дніпро
петровщині, зустрічалася з місцевим «Колосом».
Гра почалася натиском господарів. Під час однієї з
атак їм вдалося примусити Бориса Філатова вийняти
м'яч із сітки своїх воріт. Це трапилося на сьомій хви
лині матчу. Другий тайм проходив в обопільних ата
ках, здебільшого в центрі майданчика, що на впли
нуло на кінцевий результат.
Передостанній тур першого кола — у суботу, 26
травня. «Зірна» на своєму стадіоні зустрінеться з
керченським «Океаном».

В. ША5АЛІН.

м. Кіровоград.

ного світу. Експлуатували
безконтрольно,
нерозваж
ливо, жадібно, виходячи
виключно з мірнувань як
найшвидшої наживи і не
зважаючи на згубні нас
лідим для навколишнього
середовища, для нинішніх
і майбутніх поколінь. Еко
номічні
наслідки руйну
вань природного- середо
вища у розвинутих капі
талістичних країнах вимі
рюються багатьма сотня
ми мільярдів доларів. Роз
грабування іноземним ка
піталом
природних
ба
гатств країн, що розвива
ються. обернулося ката
скороченням
числі продовольчої бази у строфічним
країнах, що розвиваються. орних земель, лісів, лугів,
Збільшився
розрив між пасовищ. У районах ви
рівнями
господарського добутку і переробки при
прогресу розвинутих країн, родних ресурсів цих країн
що мають великий промис — наизищии у світі рівень
атмосфери,
ловий і науково-технічний забруднення
водойм, земляного покри
потенціал, та нраїн, що ву.
визволилися.
Зітннувшись з руйнівни
.і, найбільш нега- ми наслідками своєї хи
Нарешті
наслідком
технічтивним і.
жацької діяльності
і по
ного прогресу став переі
боюючись підриву своїх
------- і, панівних позицій у капіта
ворот у військовій справі
що призвів до створення
...... .. лістичному світі, МОНОПО
зброї масового знищення, ЛІСТИЧНИМ наліт а л Заходу
яка загрожує цивілізації донладає немалих зусиль
як такій.
до пошуків шляхів, здат
Цілий ряд актуальних них вивести його з кризо
проблем настійливо ченає вого стану.
свого розв’язання, та цьо
Один із найважливіших
му перешкоджає капіта — перехід капіталістично
лізм. Візьмемо, приміром, го господарства на енерго
загострення та іої пробле зберігаючу технологію. З
ми, як енергетична. Воно цією метою останнім ча
значною мірою поєднане сом здійснюються широкі
з діяльністю капіталістки
програми
по
економії
них монополій, і передусім енергії, зниженню
нафти
міжнародного
нафтового в енергобалансах
країн
картелю. Це він винен у Заходу, розробці і
вико
кризі, зовнішнім проявом ристанню атомної та
ін
якої
стало, як в.домо, ших альтернативних дже
двадцятинратне підвищен рел енергії. Завдяки цим
ня цін на нафту протягом заходам у розрахунку на
1973 — 81 рр. Енергетична одиницю валового продук
криза виявилася особливо ту витрата енергії в серед
глибоною у зв'язну з тим, ньому по розвинутих ка
що вона тісно переплела піталістичних країнах зни
ся з циклічними кризами зилася 1974 — 81 рр. на 16
перевиробництва 1974 — 75 процентів, нафти — на 26
і 1979—82 рр. і тим самим процентів.
багато в чому визначила
Посилилася увага бур
їх винятково гострий і за жуазних держав також до
тяжний характер.
питань захисту навколиш
Воістину
драматичну нього середовища. Все це
роль капіталізм зіграв і в дозволяє сучасному капі
загостренні
іншої
гло талізмові дещо пом'якши
бальної проблеми — еко ти гостроту проявів деяких
Ра
логічної.
Відносно високі глобальних проблем.
темпи господарського роз зом з тим вжиті заходи не
витку і низькі ціни на си вирішують багатьох супе
ровину у 50 —60-і роки речностей — капіталізму, і
проблеми
ок
стали
тими стимулами, передусім
спираючись на які. при ремої особи, забезпечення
ватні корпорації інтенсив гідного життя людини. Без
но експлуатували природ робіття досягло вже тако
ні ресурси як у «своїх го рівня (близько дев'яти
зайнятих
країнах», тан і особливо процентів усіх
на периферії капіталістич тільки в розвинутих капі

ВИНУВАТЕЦЬ — КАПІТАЛІЗМ

ЗАГОСТРЕННЯ
НАСУЩНИХ
ПРОБЛЕМ
Світ кінця XX століття
вступив у складний і від
повідальний період своєї
історії. Людство зіткнуло
ся з необхідністю розв’я
зання ряду
глобальних
проблем.
Про те, хто несе голов
ну відповідальність за загострення цих проблем і
які можливі шляхи їх роз
в’язання, пише доктор еко
номічних наук, професор
М. Максимова.
Швидкий ріст виробни
чих сил у світі супровод
жується
залученням
у
господарський обіг вели
чезних і не завжди ви
правданих кількостей при
родних ресурсів. За існу
ючими оцінками, людстео
до початну 80-х років ви
користало більше 100 міль
ярдів тонн природної си
ровини на рік: до кінця
століття
споживання її
може досягти 300 мільяр
дів тонн. При таких тем
пах швидко збіднюються
економічно рентабельні на
даному рівні техніки і тех
нології, легкодоступні
і
дешеві джерела сировини,
палива, прісної води і т. д.
Поряд зі зростанням за
гального рівня матеріаль
ної і духовної культури
людства відбувається по
гіршення екологічних і бі
ологічних умов існування
як людства в цілому, так
і окремої людини, що від
чуває на собі негативні на
слідки забруднення
при
родного середовища, урба
нізації, нервово-психічних
перевантажень тощо,
що.
Характерний для другої
половини
XX
століття
швидний
демографічний
ріст набагато обігнав роз
виток економічної, у тому

талістичних країнах), при
яному очікуване економіч
не зростання у 80-ті роки
нездатне розсмоктати цю
величезну армію «зайвих»
людей. Більше того, струк
турна перебудова капі і алістичної економіки загро
жує ще більше прискори
ти її зростання. Одночас
но відбувається
швидкий
процес знецінення профе
сій і кваліфікацій, скоро
чуються державні соціаль
ні витрати і за їх рахунок
зростають військові асиг
нування.
Прагнучи зберегти
у
сфері свого впливу країни,
що розвиваються, держави
Заходу пішли їм на певні
поступки у питаннях наці
оналізації нафтових і де
яких інших
сировинних
ресурсів, надали ряд пре
ференцій щодо експорту
деяких видів продукції, ба
гато в чому змінили своє
колишнє негативне став
лення до індустріалізації.
Але з настанням тривало
го економічного спаду
я
кінці 70-х — на початну
80-х рр. західні держави
різко скоротили допомогу
країнам, що розвиваються,
обмежили
фінансування
багатьох великих проектів
по розробці їх сировинних
ресурсів. Звідси зростаюче
невдоволення
країн,
що
розвиваються,
економіч
ною політикою імперіаліз
му, яна по праву характе
ризується як неоколоніа
лістська.
Можливості для розв’я
зання глобальних проблем
сучасності існують. Вони
закладені в зміцненні тих
сил суспільного розвитку,
які визначають рух цивілі
зацій шляхом миру і со
ціального прогресу. Зміц
нення позицій світової со
ціалістичної системи, зро
стання економічного
та
оборонного потенціалу со
ціалістичних країн. їх ак
тивна миролюбна політика
— головний засіб с . риму
вання
агресивних
праг
нень імперіалізму, захис
ту загального миру і між
народної безпеки.
Крім
того,
соціалізм
дає приклад розв’язання у
своїх рамках
глобальних
проблем з
урахуванням
інтересів широких народ
них мас, пропонує кон
структивну програму між
народного
співробітницт
ва, що відповідає назрілим
громадським потребам, ак
тивно бере участь
у п
здійсненні,
(АПН).
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«Молодий комунар»

ПЕРЕМАГАЮТЬ
СПРИТНІ

II ЕДАВИф на стадіоні Кіровоградської самостійної воєнізованої пбжежпої частини № 2 відбулися змагання
за ваііня чемпіона області в командно
му й індивідуальному заліку серед чле
нів юнацьких добровільних пожежних
дружин з пожежно-прикладного спорту.

Десята година ранку. Головний суддя
Змагань В. В. Голумесв рапортує про го
товність до стартів. Перемонсці минуло
річних обласних змагань піднімають пра
пор. учасників змагання вітають юні
Піонери. 1 закипає безкомпромісна бо
ротьба.
Ось стрімко фінішував представник Кі
ровоградської СШ № 13 Ігор Распряхін:
його час — 22 секунди. Здається, що ні
хто вже не відбере у нього першість. Та
його час повторює восьмикласник цієї ж
школи Олег Іванник.
г- Вважаю, що основна боротьба роз
горнеться між номандами кіровоград
ських шкіл № 13 і М« 24. які щоразу сер
йозно готуються до Змагань, постійно тре
нуються на цьому стадіоні, — говорить
заступник голови обласної ради ДобрЬвільного
протипожежного
товариства
В. В. Залевський.

В. В. Залевський мав рацію. Ігор Рас
пряхін чітко використовує другу спробу:
21 секунда рівно. І ні в кого не вининає
сумніву, що переможцем стане він. Дру
ге місце посів Олег Іванник, трете — за
учнем СШ М» 24 Володимиром Лишуком.
У командному заліку перемога дісталась
СШ № 13, друге місце зайняли представ
ники СШ № 24, третє — у знам'янців.
Суддівська колегія вручає Ігореві Распряхіну приз, і я прошу хлопця дати,
можливо, перше в його житті інтерв'ю.
в- Пожежно-прикладним спортом За
хоплююсь давно, хотів вступати до вінСЬКОво-пожежного училища, але туди
приймають лише після армії. Тому мрію
стати військовим топографом. Вважаю,
що спортивний гарт мені допоможе.
А потім відбулися не менш цікаві зма
гання з підйому по штурмовій драбині та
естафета з гасінням пожежі 4,<100 мет
рів. І в цих видах перемогли представ
ники названих вище кіровоградських
шкіл. Непогані результати в окремих
стартах показали світловодські і ульянов
ські школярі,
С. КОЛЕСНИКОВ,
громадський кореспондент «Мо
лодого комунара».

± Пожежнику потрібні вправність,
добра фізична підготовка. І учасники
змагань долали різні перешкоди...

А Приборкання вогню.
Фото нашого іромадського кореспондента Ста
ніслава ФЕНЕНКА.

казка. 20.20 — Спорт за тиж
день. 20.50 — Грає духовий
орісеерр клубу склозаводу
м. Клина. 21.00 — «ЗІас»:
21.35 — Фільм «Учень Еску:
лана». 23.00 — Новини.

З 22 по 25

а

цт (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 —
Мультфільми «Солодке дже
рело»,
«Вовчище - і ірніі
хвостище.’-. 8.55 — І. Турге
нев. «Місяць в селі». Фі.іьмяистава. 12.00 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
П’ятирічка — справа кожно
го. Документальні фільми.
15.45 - Старогшппі вальси.
16.20 - Новини. 16.25 —
А
Конан-Дойль. Сторінки
життя“ і творчості. 17.05 —
Умілі руки. 17.35 — її. Бах.
П'ятий
Браиденбурзьіпін
концерт ре мажор. 18.00 —
Ми буду: MÖ БАМ. 18.45 —
Сьогодні у світі. 111.00 —
Мультфільм
Бабуїни, на
вчи». 1D.10 — Сучасний світ
і робітничий рух. Г9.45 —
Телефільм «Державний ігор,
дон». Фільм 3. «Східний ру
біж». 1 і-ерія. 21.00
«Чає».
21.35 — Молодіжний вечір у
Концертній студії Остаикіїго.
2з 20 - Сьогодні у світі.
УТ
10 00 — Новини. 10.20 —
Любителям російського ро
мансу. 10.35
Шкільний
екран. 7 i-.üii Фізика. 11.05
- Циркова програма 11.40
- Шкільний екран. 10 клас.
Українська література. 12.10
Концерт. 12 40
Нови
ни. 16.00 —.Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «Товарищ». Передача для
старіноклйс пнків. 17.05
Зустріч з «'Піснярами». 17.25
•’Міфи і дійсність». 18.00
• Телефільм «Подолання».
18.30 - Вечірня пісня. Кон
церт.
19.00 — Актуальна
Камера. 19.30 — Концерт на
родного артиста СРСР А. Солов'яиепка. 20.40 — «На доб
раніч, діти! . 21.00 — «Час».
21.35 - 3 концертів Всесо
юзного фестивалю мистецтв
«Київська г.ееиа' У перер
ві — Новини.
■А ЦТ (II програма)
8.00
Гімнастика. 8.15 —
Иаукоео популярішй фільм
«Подвиг Семена Дежпьова».
8.35,
9.40 - - Природознав
ство. 2 клас. 8.55 — Науково,
популярний фільм. 9.10. 12.20
Французька мова. 10.00—
Естетичне виховання. Худож
ній образ 10.45 — Ботані
ка. 5 клас. 11.05 — Шахова
школа. 12.00 — Науково-по
пулярний фільм «Одержи
мість-. 12.50 — Наука і жит
тя. 13.20 — Тема праці і; су
часній радянській драматур
гії. 14.20 — Твоя ленінська
бібліотека. В. І Ленін. «Біль
шовики повинні, взяти вла
ду». «Марксизм і повстання».
«Поради стороннього». 15.05
— Ноьинн. 18 00 — Повніш,
1.15 — Тележурнал «Спіпуужнк'тъ»- 18.45- Наш сад.
1.15,—До шістнадцяти І
С7гарші»
20.00 — Вечірня

травня
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Чає*. 8.35 — Зу
стріч школярів з Героєм Ра
дянського Союзу заступни
ком міністра сільського гос
подарства СРСР Б. Руновим.
9.15 — Телефільм «Держав
ний кордон». Фільм 3. «Схід
ний рубіж». 1 серія . 10.30 —
Клуб мандрівників. 11.30 —
Зроби крок назустріч друго
ві. Концерт. 12.00 — Новини.
1-1.30 — Новини. 14.50 —
■ Бути потрібним .'ПОДЯМ».
Документальний ^телефільм.
15.20 — Концерт II Міжна
родного музнчнЬго фестйва-:
Ліон СРСР. 16.00 — Новини.
16.05 — Розповідають наші
кореспонденти. 16.35 — Ста
діон для всіх. 17.05 — «...До
шістнадцятії і старші». 17.50
— «Економія народжується
в бригаді». Про ефективне
використання
автомобіль
ного транспорту в Узбецькій
РСР. 18.15 — Шкільна ре
форма. Виступ президента
АПН СРСР М. Кондаков?.
18.45 — Сьогодні у світі,
19.00 — Мультфільм
«Три
ведмеді». 19.10 — Людина і
закон. 19.45 — Телефільм
«Державний кордон». Фільм
3. «Східний рубіне». 2 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — До
кументальний телефільм «Реріх». 22.45 — Сьогодні у сві
ті. 23.00 — Міжнародні зма
гання із спідвею.

Д УТ
10.00 — Повніш. 10.20 —
Для дітей. Балет «"Муха Цо
котуха». 10.50 — Художній
фільм «День народження».
11.40 — Грають юні музи
канти. 12.10 — Новішії. 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Музич
ний фільм ■ Розцвітає рутам’ята». 17.10 — Продоволь
ча програма — справа кож
ного. 17.45 — Корисні пора
ди. 18.15 — До Дня Слов'ян
ської писемності.
болгар
ської освіти і культури. «Жи
ве слово». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Пробле
ми Хмельницької атомної».
20.15 — «День за днем».
(Кіровоград). 20.25 — Теле
візійна
школа плавания.
Урок 10. 20.40 — - На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Я. Гашек. 'Пригоди
бравого солдата Швейка».
Вистава.' У перерві— Но
вини.
А ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телеіЬільм
«Платні вірні». 8.35, 9.35 —

1984 року
Географія. 7 кл. 9.05. 13.10— рерві — 22.25 — Сьогодні у
Німецька мова. 10.05 — Уч- світі.
пям Г1ТУ. Історія. В. 1. Ленін. « ут
• Головне завдання наших ж
16.00 — Новини. 16.10 —
днів». 10.10 — Сервантес.
«Дон Кіхот». 6 клас. 11.10 — «Срібний дзвіночок». (Кіро
Сім'я і школа. 12.10 — Ра воград? на Республіканське
дянське образотворче мис телебачення). 16.30 — Рееф із и ко- мате
тецтво. «В майстерні Фанор- п у бл і ка пська
ського». 13.40 — Юхап Сму- матична школа. 17.00 —
у.ч Сторінки життя і твор Старти надій. 17.30 — Кон
чості. 14 25 — Школярам про церт. 17.45 — Екран поша
хліб. 15.05 — Новини. 18.00 ни УТ. 18.00 — Концерт хо
— Поївши. 18.15 — Сільська ру Українського телебачен
година.
19.15 — Чемпіонат ня і радіо. 18.30 — Актуаль
СРСР з футболу: «Кайрат»— на .Камера. 19.00 — Чемпіо
«Дніпро». 2-й тайм: 20.00 — нат СРСР з футболу: «Дина
Вечірня казка. 20.-25 — Світ мо» (Київ) — «Динамо» (Мо
і молодь. 21.00 —«Час ». 21.35 сква). У перерві —-День за
— Фільм «В добрий час». днем» . (Кіровоград). 20.45 —
«На добраніч, діти!». 21.00 —
23.Г0 — Повніш.
♦ Час»; 21.35 — «Від Дніпра
до Бугу». Виступають учас
ники художньої самодіяль
ності Бобрипецького райо
ну. (Кіровоград). 22.35 —
Нов’ини.
А ЦТ (І програма)
А ЦТ (II програма)
8.00 — « Час». 8.35 —Мульт
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
фільм «Айболить і Бармл- Документальний телефільм
лей». 8.50 — Умілі руки. «Притягання
води». 8.35.
9.20 — ТелефільЙ «Держав 9.45 — Природознавство. 4
ний кордон». Фільм-3. «Схід клас. 8.55 — ІІауково-пОпуний рубіж». 2 серія. 10.30 — .-іяріїпП фільм «Подорож по
Документальні
телефільми Москві.
Ленінський
про
<11ау.чь Куусберг. Народний спекту. 9.15. 12.50 — Іспан
письменник
Естонської ська мова. 10,05 — К. ІІаусРСР». «Ара Сарксян». 11.05— тонськлй, «Мещерська сто
Концерт народного артиста рона». 10.35. 11.40 — Зооло
РРФСР 10. Мйрусїна і ака гія. 7 клас. 11.00 — Науководемічного оркестру росій популярний фільм «Обереж
ських народних інструментів но — водень». 11.10 — Ма
ЦТ і ВР. 11.55 — Повніш. мина школа. 12.10 — Чи
14 30 — Новини.
14.50 — знаєш ти, закон?. 13.20 —
Сільські
горизонти. Доку Карл Маркс. «Роздуми юна
ментальні телефільми «Гі ка при виборі професії».
гант«. -Спадщина». 15.40 — 13.50 — Фільм із субтитра
Фільм-коицерт • Пісні над ми. - Четверта висота». 15.10
Дніпром». 16 05 — Твоя ле — Новини. 18.00 — Повніш
нінська бібліотека. В. І. Ле 18.20 —
Документальний
нін, «Що таке Радянська .фільм «Іду за власним ба
влада?».
16.35 — Повніш. жанням». 18.30 — Рух без
16.40 — У концертному залі
небезпеки. 19.00 — Чемпіо
— школярі. 17.30 — Шахова нат СРСР з футболу: «Чорно
школа. Уроки майстерності. морець» — «Спартак». В пе
18.00 — Ленінський універ рерві — 19.45 — Вечірня каз
ситет мільйонів. - Праця — ка. 20.50 — «Внуки «непокір
суспільство — людина». 18.30 них». Документальний фільм.
— Народні Мелодії. 18.45 — 21.00 — «.Час». 21.35 —Фільм
Сьогодні у світі. 19.00 — «Добряки». 22.55 — Новини.
< Писі •ленник і життя». 19.50
— Телефільм «Державний
кордон». Фільм 4. «Червоний
пісок». 1 серія. 21.00 —«.Час».
21.35 — Світ 1 молодь. 22.05
— Заключний концерт. II
Міжнародного
музичного
фестивалю в СРСР. Переда 'А ЦТ (І програма)
ча з Великого залу Москов . 8.00 — «Час».
8.35 — У
ської консерваторії. В пе- концертному залі — школя-
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НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

рі. 9.25 — Телефільм «Дер тпв. 19.55 — Чемпіонат Єв
жавний кордАї». Фільм 4. ропи з футболу. ІОп.чкп. Збір
«Червоний пісок». 1 серія. на Польщі — збірна Італії.
Болгарії — збіріга
111.35 — По музеях світу. Кі Збірна
ноогляд. 11.20 — А'чампо і ва Данії. Теленсреклик, 2 тайм.
ріації. 11.50 — Новини. 1 1.30 20.40 — «На добраніч, діти!?.
— Новини. 14.45 — До Дня 21.00 — «Час». 21.35 — XV.
визволення Африки. «Важ дожині телефільм «Час длй
кий шлях розвитку.. 15.30 роздумів». 22.45 — Новини.
— Знання — сила. 16.15 А
ЦТ (II програма)
— Новішії. 16.20 — Росій
8.00 — Гімнастика. 8.15
ська мова. 16.50 — Веселі
старти. 17.35 — Свято весни. Кіножурнал «Сільське госпф.
115.00 — Вірші Євгенія Єпту- дарстно». 8.35. 9.35 — Ісгбшенка. 18.45 — Сьогодні у рія. 4 клас. Будови пертих
світі. 19.00 — Тележурнал п’ятирічок. 9.05. 12.40 — Ан
•Співдружність». 19.40 — глійська мова. 10.05 — Геог
Телефільм «Державний кор рафія. Океан на службі лю
дон». Фільм 4. «Червоний пі дині. 10 35. 11.35 — Музика.
сок». 2 серія. 21.00 — «Час». 6 клас. С. ІІрокоф'єн. Балет
21.35 — 3 піснею по життю. «Золушка >. 11.05 — НауковоВсесоюзний телеконкуре мо популярний фільм ■: Історії)
лодих виконавців. 22.50 — одного кохання». 12.10 —
Природознавство 2
клас.
Сьогодні у. світі.
13.00 -- Астрономія. 10 клас.
А УТ
13.40 — Радянське образо
10.00 — Повніш. 10.20 —. творче мистецтво. 14.10 —
Виробнича гімнастика. 10.30 Габріель Гарсіа Марксе. Но
— <Проблеми Хмельницької сторінках творів. 15.10 —
- Повний.
атомної». 11.15 — МуЗіїчпіпі Новини. 18.00
Документальний
фільм «Ділюсь потаємним -. 18.20 —
11.55 — Покини. 12.10 — Зу фільм про вчених фізиків
стріч л юнгою Юрком. 16.00 • Брати Москаленьп». 18.30 —
змапшіГя
з
— Новішії. 16.10 «Срібний Міжнародні
дзвіночок,. 16.35 — Культу стрільби із лука. - Весняні
ра російської мови. 17.05 — стріли,. 19. сні
Чемпіонат
• У нас і; колективі ■■. Кірово Європи з футболу. Юнаки.
градське виробниче об’єд Збірна СІ’СР
збірна Люк
нання «Друкмаїн». (Кірово сембургу. У перерві — 19.40
град. на Республіканське те — Вечірня і.'пзк.і 20.40 —
лебачення).
1.7.35 — Фото Виступ фольклорного колек
• Кстуїні».' (Народна
етюд > Мальовнича Україна ■. тиву
17.40 — «День за днем». (Кі Республіка Ангола). 21.00 —
ровоград). 17.55 — Оголо «Час». 21.35 — Телефільм
шення. (Кіровоград). 18.00-- «Виліт затримується». 22 50
Ківопрограма «Київ і кияни». — «Ворота слави». Докумен
і 8.30 — Факти свідчать. тальний телефільм про трі
19.00 — Актуальна камера. умфальні арі.и Ленінграда.
23.05 — Новішії.
19.30 — Сатиричний об’ск-

,С, 97.

хпеч» КО ЛЛ,

Тел’.

м. Кіровоград,

4-14-41.
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