ЗБОРИ ПАРТІЙНО- ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ
25 травня у Києві відбули
ся збори партійно-господар
ського активу республіки. В
них взяли участь партійні і
радянські працівники, вто
му числі всі перші секрета
рі райкомів і міськкомів
партії, працівники агропро
мислового комплексу, пере
довики виробництва, вчені,
керівники республіканських
організацій.
На зборах розглянуто пи
тання про завдання партій
них, радянських і господар

ських органів
республіки
по дальшому підвищенню
стабільності
виробництва
зерна та інших сільськогос
подарських культур і вико
нанню рекомендацій, ви
словлених на Всесоюзній
економічній нараді з проб
лем
агропромислового
комплексу. З доповіддю
виступив член Політбюро
ЦК КПРС, перший секретар
ЦК Компартії України това
риш В. В. Щербицький.
На нараді велику увагу

було
приділено шляхам
ефективнішого використан
ня землі, бережному став
ленню до кожного її гекта
ра, впровадженню в усіх
областях зональних систем
землеробства, підвищенню
віддачі
меліорації.
Під
креслювалося, що зусилля
трудових колективів повин
ні бути спрямовані на те,
щоб реалізувати наявні ре
зерви й ліквідувати чи мак
симально скоротити на цій

основі заборгованість, яка
утворилась,
забезпечити
приріст виробництва і заго
тівель продукції порівняно
з десятою п’ятирічкою. В
цьому зв’язку говорилось
про роль І відповідальність
за Інтенсифікацію земле
робства спеціалістів, і на
самперед
агрономічних
служб, колективів наукових
установ. Відзначалась важ
ливість удосконалення хлі
боробської
майстерності,
вміння ефективно розпо
ряджатись наявними засо
бами механізацї, хімізації,
меліорації,
застосовувати

досягнення науково-техніч
ного прогресу.
У світлі настанов Всесо
юзної економічної наради,
виступу на ній товариша
К. У. Черненка розглянуто
конкретні заходи щодо по
ліпшення економічної ро
боти в усіх галузях агро
промислового
комплексу.
Відбулась розмова про по
ліпшення добору, розста
новки і виховання керівни
ків і спеціалістів госпо
дарств. Відзначалась необ
хідність дальшого утверд
ження діловитості, ініціати
ви й наполегливості в діяль

ності нових органів управ
ління — рад агропромисло
вих об’єднань. Промовці
зазначали, що завдання, які
стоять перед агропромис
ловим комплексом респуб
ліки, вимагають об’єднання
зусиль працівників як сіль
ського господарства, так і
промисловості, підвищення
організованості, посилення
порядку на всіх ділянках
управління і виробництва.
В роботі зборів активу
взяли
участь
керівники
Компартії і уряду респуб
ліки.
(РАТАУ).

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ

ТРИМАЮТЬ
МАРКУ
Переможець минулоріч
ного районного змаган
ня — КМК молочнотовар
ної ферми № 4 колгоспу
імені Бульонного — у ці
Їдці працює із значним ви
передженням графіка: се
редньодобовий надій моло
ка віл корови нині стано
вить 14,0 кілограма. Цьо
му сприяли масове розте
лення корів, зелені корми
і сумлінна робота доярок,
які намагаються не втра
тити марки передового ко
лективу. Найвищі надої на
кожну корову поки шо у
, Любові Ліщпновської та
Любові Керпць (1209 і
1150 кілограмів відповід
но). Недавні в житті
доярок сталася визначна
подія: вони стали членами
КПРС. Старається не від
ставати віл молодих ко
муністок і Поліпа Гаврнлюк. Добре трудиться і
комсомолка Наталя Лу
ценко.
М. НАКОНЕЧНИЙ.
О:

Новоархангельський
район.

Обійшла
наставницю

ЛАДКА починається від

криниці,

па

даху якої «звив» собі гніздо цибатий
Крукотворний
лелека, і біжить па той бік
ставу, ідо його в селі Червоному здавна
звуть Білим Яром. Пружинять під ногами,
вгинаються гойдливо дошки кладки: йди і
хочеться.
Секретар комсомольської організації кол
госпу «Мир» Юрій Добровольський розка
зує про село Червоне щиро, з любов’ю. Бо
це його село.
Півтора року тому Юрій повернувся з лав
Радянської Армії додому. Іншої думки не
було — працювати в колгоспі. А молоді ру
ки потрібні господарству. Вибір великий —
можна піти в КМК авгогаража, можна на
тракторну чи в будівельну бригаду...
Більше року працює молодий комуніст
заступником голови по роботі з молоддю,
комсомольці Червоного одноголосно обрали
його своїм ватажком.
— Що не рік, то гарнішає наше село, —
говорить Юрій.
Бо справді невпізнанно навіть за останні
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У Червоному

п'ять років змінилося село. Який будинок
культури виріс в центрі, які стави розлили
ся аж за околицю, який будинок тваринни
ка (профілакторій і санпропускник його най
кращі в області!) прикрасив територію
ферм!
Та людям Червоного вже уявляється не
далеке майбутнє: будівлі тут ростуть, як
гриби після теплого літнього дощу. Зводи
ться завод по переробці плодоовочевої про
дукції, закладено нову вулицю для молодих
спеціалістів,
вимальовується
торговий
центр...
— Є кому будувати, є для кого? — запи
туємо Юрія.
— Па сьогодні комсомольська організація

СЕЛО т МОЛОДЬ

виросла в нас до вісімдесяти членів. Два
КМК у колгоспі. Хлопці і дівчата в селі за
лишаються охоче, повертаються з навчаль
них закладів спеціалістами...
У селі Червоному ми фотографували ба
гато: дівчат з відомого за межами області
КМК доярок (на знімку — Наталя РОГО
ЖИНА, Тетяна і Наталя ЛАДАНЮКН),
кладку через став, червонодзьобого лелеку,
пишний хліб із багатого торішнього врожаю,
щасливий усміх наймолодшого громадянина
села... Фотографували мирні травневі будні
у гарному прибузькому селі Червоному.
В. ГРИБ,

Гвйворонський район.

В. БОНДАР;

Соціалістичне змагання
доярок нашого колгоспу
очолила
кавалер знаку
ЦК ВЛКСМ «Молодий
гвардієць п’ятирічки» Ла
риса Цпгпненко, яка пиві
надоїла 1364 кілограми
молока від корови.' Мину
лорічна трптпсячпиця, Лариса вирішила ознамену
вати ювілейний рік комсо
молу ще вагомйвпмн здо
бутками — надоїти 3500
кілограмів па кожпу коро
ву. Л. Цпшненко змагає
ться із дояркою молочно
товарної ферми № 4 Люд
милою Іващенко.
Наставницею у Лариси,
Н. Ф. Польова. ’Досвідче
на доярка гордиться своєю
ученицею. Адже нині Ла
риса випередила її в со
ціалістичному змаганні.
А. ОПРИШКО,

заступник голови кол
госпу «Дружба»
бо
роботі з молоддю.

Долинський район.

2 стор

— 26 травня 1984 року

«Молодий комунар»

ОСТАННІЙ
ДЗВІНОК
У вчорашньому дні для тисяч юнаків і дівчат області
як ніколи тісно зімкнулися поняття «востаннє» і «впер
ше». Останній раз як учні сіли за свої парти, востаннє,
крадькома чи й відверто зітхаючи, слухали прощальну
мелодію шкільного дзвінка. І вперше, як тільки стихло
його відлуння, відчули себе самостійними. Коли мине
екзаменаційний червень, перед випускниками шкіл від
криються двері підприємств, училищ, технікумів, вузів;
чекають молодих рук ниви, будови. Більше трьохсот
учорашніх старшокласників із різних районів області
вже вибрали шлях: збираються ділом довести, що «Тва
ринництво — ударний фронт», підуть працювати на
ферми.
А поки що вчителі почули 9580 подяк за свою працю, у
їхніх домівках і опустілих класах доцвітає така ж кіль
кість букетів, і в літописах шкіл появиться 9580 нових
імен колишніх вихованців — саме для стількох хлопців
і дівчат Кіровоградщнни вчора востаннє прозвучав
шкільний дзвінок.
Наш кор.

Робітники за готі вельн ого
вііробнпцтва
виробничого
об’єднання «Друкмаш» взя
ли на_1984 рік конкретні со
ці -т .т і с тичні зобов’ яз а н н я:
підвищити__ продуктивність
праці проти плану на 2 про"
центи. (Це дає додатково
27 916 нормогоднн). Знизи
ти собівартість продукції
на_0,5 процента. (Це дає
змогу зекономити 42 000 карбоваїщів).

_Наш ^ромадськйй корес
пондент попросив пояснити
Ці_пУнкти соцзобов'язанпя і
ррзпсиистн як виконується
намічене начальника _ заготівельного виробництва С. ЛІ.
Леонтенка.
— Станіславе Максимови
чу, ці цифри говорять про
резерви, які ще не поставле
ні на службу виробництву?
— Так. У відповідь на
заклик партії ми вирішили
добитися з цьому році під-

ДВА ПРОЦЕНТИ
ПЛЮС ПІВПРОЦЕНТА
ДОРІВНЮЄ. ном бригади закріплено
■ 9

вищення
продуктивності
праці на два проценти і зни
ження собівартості продук
ції на 0,5 процента. Цього
досягнемо за рахунок зни
ження трудомісткості виго
товлення деталей. Шляхом
роботизації знижується та
кож і частка ручної мон
тажної праці при виготов
ленні деталей. Немалу ви
году принесе і вазіаська
система організації і опла
ти праці, на яку в об'єднан
ні одним з перших перехо
дить наше заготівельне ви
робництво. Ця система ди
сциплінує і організовує лю
дей.
З першого квітня брига
ди заготівельного вироб
ництва переведені на госп
розрахунок. За кожним чле-

верстат і інструмент, за
який він несе повну відпо.
відальність. Це дає можли
вість збільшити строк екс
плуатації устаткування, під
вищує продуктизість гірец.
Бригада сама вирішує ви
робничі питання, контролює
діяльність
бригади-суміжника. Кожен колектив має
спеціальний журнал, в яко
му ведеться облік простоїв
і вказується винуватець. Ви-,
на враховується по резуль
татах роботи за місяць. Це,
безумовно,
дисциплінує
бригаду по ремонту устат
кування і підвищує їх від
повідальність за кінцевий
результат.
— Станіславе Максимови
чу, ви сказали, що вироб-

ництво перейшло на вазівсьну систему організації та
оплати праці. Напевне, є он<0
деякі трудові здобутки?
— Звичайно, про кінцевий
результат говорити ще ра
но. Але півтора місяці, від
коли ми працюємо по-новому, вже показали, що про
дуктивність праці підвищи
лася, а, значить, зросла і за
робітна плата. Збільшилася
кількість
машинокомплек
те, що сходять з конвейєрів
заводу.
Застрільниками усього но
вого, передового виступа
ють на нашому виробництві
комсомольці. Особливо хо
четься відзначити молодь
цеху № 20, який першим на
виробництві перейшов на
вазівську систему. Тут ви
сока продуктивність праці,
міцна трудова дисципліна,
що є прикладом не тільки
для цехів нашого виробни
цтва, а й для всього об’єд
нання. А головне — хлопці
особливо вболівають за ви
соку якість продукції.
«
С. КОЛЕСНИКОВ.
м. Кіровоград.
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ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ
«На контролі газети» — нова тематич
на добірка матеріалів «Молодого кому
нара». З’являтиметься вона регулярно,
матиме, як і кожна тематична полосами
добірка, свої рубрики. Із сьогоднішньої
добірки читач може познайомитись з де
якими: «Після виступу «МК», «Хоч лис
та і не було надруковано», «Нагадуємо
ще раз». Але це неповний перелік руб
рик. Сподіваємось, що деякі нам підка
же читач,

ХОЧ ЛИСТА
Й НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

Заходів
ужита
Жителька міста Олек
сандрії Світлана Федчен
ко з листі до редакції пи
сала, що, поступивши на
навчання у місто Знам’ян
ку, вона переадресувала
«Комсомольская
газету
Але пройшли
правда»,
перші місяці року, а газе
та досі не надходить за
І новою адресою.
Копію листа було надіслано в Олександрійське
міське агентство «Союздрук». Ось що нам відпо
вів начальник агентства
П, С. Торба:

«З вині!
працівників
Олександрійського агент
ства «Союздрук» газета
доставлялась за старою
адресою. Зараз С. Федчен
ко отримує газету за зва
лі’ ямською адресою.
Подібна скарга надійшла
і від жительки села Зищі
Верещаки
Олександрівського району Н. Зосименко. Нині, як повідомила
нам начальник Кірово
градського міськсоюздруку В. Г. Степаненко, пе
редплатнику регулярно і
ачасно доставляється пош.
тоза кореспонденція.
* ж *
Сім’я Сакало з облас
ного центру скаржилася
з редакцію газети, що в
будинки на вулицях Вол
кова і Пацаєва згідно вста
новленого графіка не зав.
жди подається вода. Час
то замість трьох годин во
да поступає тільки протя
гом двох.

Редакція відправила ко
пію листа начальнику ви
робничого управління во
допровідно - каналізацій
ного господарства Ю. А.
Табачному. І він повідо
мна, що випадки з переЕ боями води дійсно мали
місце. Рійні графік подачі
води витримується. Для

Мета добірки — інформувати читачів
про дієвість газетних виступів. Часто ке
рівники різних організацій, установ, під
приємств відмовчуються. Чому, з якої
причини — і про це йтиме мова у випус
ку «На контролі газети». Друкузатимемо
також відповіді компетентних керівників
на ті скарги трудящих, які не потрапили
на сторінки газети, і нагадуватимемо
тим, хто копії таких скарг довго тримає
без належної уваги...
Редакція запрошує читачів взяти
активну участь в підготовці і публікації
добірки «На контролі газети».

покращення
водопоста
чання мешканців вулиці
Волкова і Пацаєва в да
ний період провадиться
будівництво другої лінії
водопроводу «Дніпро —
Кіровоград».

чори зідпочинку, про які
йдеться у вашому листі?».
Адже кожен знас, що
прозесги водночас у сіль
ському клубі кіносеанс і
вечір відпочинку практич
но неможливо.
Ще більше дивує не
обізнаність
працівників
відділу
культури після
знайомства з такими ряд.
ками листа А. В. Туменка:
«Лист молоді села ЛутНа скаргу молоді села ківки обговорено на на
Лутківки Маловисківсько- раді працівників культури
го району відпозіз заві в присутності представни
дуючий районним відділом ків дирекції
кіномережі
культури В. 3. Туз. Він по В. В. Карнаух та відділу
відомив:
культури Н. І. Зарічної».
«Факти, викладені з лис
Як же все-таки буде ви
ті до газети, підтверди
лись. Справді, кінофільми рішено питання організації
в селі демонструвалися роботи Лутківського клу
нерегулярно, вечори зід бу? Редакція сподівається
починку проводились від одержати ділову й кон
випадку до випадку і не кретну відповідь від ра
відзначались високим рів йонного відділу культури
нем організації. Завідуюча та Маловисківеького рай
клубом Л. В. Нідзельська кому ЛКСМУ.
трудовий розпорядок по
рушувала. їй винесено су
вору догану.
Кінофільми з Луткізському клубі демонструю,
ться з середу і суботу, а
На скаргу молоді села
щонеділі проводяться ве
чори відпочинку та інші Нозогригорізки 2-ї Долинмасові заходи. Найближ ського району надійшла
чим часом відділ культу відпозідь від секретаря
райкому
ри придбає для Луткіз- Долинського
ського клубу магнітофон». ЛКСМУ П. Назаренка. Він
Здавалось, проблему ви повідомив:
рішено. Коли б не одне
«Питання про роботу
«але»... У відповіді на сільського клубу було за
скаргу молодих лутківчан слухане на засіданні комі
голова виконкому Манун- тету комсомолу радгоспу
лівської сільської Ради «Реконструктор» і на засі
А. В. Туменко наводить данні виконкому Новогризовсім інші факти: «Згідно горізської 2-ї сільської
з графіком показу кіно Ради. Прийняті на них рі
фільмів у Лутківському шення виконуються.
клубі вони демонстрували
На. сьогоднішній день
ся тут 4—5 разів на мі уже зроблено частковий
сяць щосереди. Не дивно, ремонт клубу, у ньому
що молодь, яка вчиться за засклено вікна, закуплено
межами району, ніколи їх нові штори, забезпечено
не бачила.
чистоту приміщення, у ВИПитання це погоджено з хідні дні проводяться ве
районною дирекцією кіно чори танціз для молоді.
мережі. Фільми віднині де Завідуючого клубом тов.
монструватимуться з Лут- Опришка з роботи звіль
ківці щонеділі».
нено. Керівництво рад
З цього приводу редак госпу «Реконструктор» за
ція хотіла б запитати заві певнило РК ЛКСМУ, що
дуючого відділом куль цього року буде проведе,
тури В. 3. Туза: «А коли ж но капітальний
ремонт
тоді прозодитимуться ве клубу».

Просимо
уточнити

Робота
поліпшилась

ЕРЕЗ два—три дні мине

рівно два місяці звід
Ч
тоді, як «Молодий кому
нар» опублікував критичну
кореспонденцію під заго
ловком «Коли ж буде оте
«буде»? («МК», 31 березня
1984 року). Йшлося у ній
про вкрай незадовільні
умови праці для інженер
но-технічного
персоналу
з новому, недавно побу
дованому корпусі Кірово
градського заводу дозую
чих азтоматіз.
Коли наш кореспондент
3. Куценко залишала дале
ко не призаблизі нозобудози, заводчани ще носи
ли питну воду з іншої будізлі. На роботу не забу
вали прихоплювати з со
бою термоси з харчами, бо
не працювала їдальня. У
ті дні ще тільки думалось
про те, що треба полаго
дити каналізацію, про яку
при здачі об’єкта забули
будівельники. Намерзнися
ітеерівці за зиму," то ще й
у березні за звичкою ди
хали на долоні, зігрівались
(зсю зиму з приміщенні
не працювала опалюваль
на система)...
В кінці березня голова
профкому зазоду М. І. Ша
повалов оптимістично дизився на недоліки, і обі
цяв — з часом усе злад
нається. Так, як і досі обі
цяло керівництво на проф
спілкових зборах, де не
раз порушувались питан
ня умов праці інженернотехнічних працівників. Але,
виходить, обіцянка — цяцянка.
Бо два місяці редакція
чекає відповіді зід перів,
ництва зазоду дозуючих
автоматів, від начальника
управління місцевої про
мисловості облвиконкому,
але вони вперто мовчать.
Можливо, забули. Тому ми
й вирішили ще раз пере
рахувати недоліки двомі
сячної давності і нагада
ти — «Молодий комунар»
чекає відповіді.
Опублікувавши критич
ний матеріал, редакція
просить повідомити об'єкт
критики про те, що зроб
лено для вжиття заходів.
Через десять — п'ятнад
цять днів за цією ж адре
сою іде ще один конверт
(якщо відповіді немає) з
нагадуванням повідомити
редакції, що зроблено по
критиці в газеті. І дово
диться інколи чекати дов
го.
Мовчить зараз затято
Олександрійський міськ
ком комсомолу. 19 квітня,
публікуючи в газеті відгу.
ки на проблемну статтю
«Хто ви музики? Чиї ви?»,
«Молодий комунар» надав

слово читачеві, який обу
рювався
незадовільною
організацією відпочинку у
ресторані «Лужок». Ніяк
не відреагузав на це міськ
ком. Як і на відгук «Да
вайте поміркуємо» («МК»,
24 березня), де піднімали
ся серйозні проблеми ес
тетичного виховання моло
ді, нагадувались давно за
буті ефектизні форми ор
ганізації дозвілля. Невже
ватажкам міської комсо
молі! байдужі ці пробле
ми?
Ще про олександрійців.
24 квітня в газеті голова
Олександрійської
міськради Всесоюзного
товариства винахідників і ра
ціоналізаторів А. Сніговий
розповів про участь моло
дих робітників електроме
ханічного заводу і зазоду
підйомно - транспортного
обладнання у новаторській
діяльності. Факти, наведе
ні у виступі, мали б змуси
ти задуматись адміністра.
ції заподів і в першу чер.
іу комітети комсомолу на
званих підприємств. Заду
матись і розробити на
найближчу
перспективу
план заходів по усуненню
недоліків. Але минуло
більше місяця, а відповіді
від олександрійців у до
розі. Та й чи у дорозі?

Чимало
невирішених
проблем напочатку весни
було у юних спортсменіз
обласного центру. Саме
про підготовку спортивних
баз до весняно-літнього
сезону і йшлося у рейдо
вому
матеріалі газети:
вказувалось на серйозні
недоліки, безвідповідаль
ність окремих спортивних
організацій, висловлюва
лись конкретні ділові про
позиції. Публікацію «На
ше те, що не ваше...»
(«МК», 5 квітня) було на
діслано на реагузання Кі
ровоградському міськкому комсомолу. Проте «ре.
агуюгь» мовчки на рейдо
вий матеріал і досі, а вже
весна закінчується. Може,
з приходом перших літніх
днів, зважаться нарешті?
Редакція чекає відповіді. ■
Часто трапляється так,
що та чи та організація,
комітет комсомолу з яки
хось важливих причин не
можуть у відведений строк
відповісти газеті. Тоді або
в редакції лунає телефон,
ний дзвінок, або надхо.
дить офіційний лист з про.
ханням продовжити строк
реагування. Це а кращому
випадку. У гіршому —
мовчання. Місяць, другий..,
Рука мимозолі тягнеться
До пера.

Відділ листів і масо
вої роботи «МК».

*

Продззенів
шкільний
дзвінок, який повідомив,
що закінчився ще один
навчальний рік, і після ек
заменів для сотень тисяч
старшокласникіз
почне
ться лігня трудова чверть.
1200 трудармійціз бага
тьох середніх шкіл Ленін
ського району нашого міс
та працюватимуть у ста
ціонарних таборах праці і
зідпочинку у селах Соколівці і ГІерзозванівці Кіро
воградського району. Ба
гато суботникіз і неділь
ників провели учні на під
готовці цих таборів до но
вого сезону.
Вже давно почалася під
готовка до роботи в табо
рі праці і відпочинку
«Корчагінець» у міській
десятирічці № 22. Комсо
мольська організація шко
ли виступила з ініціативою
стати на корчагінську вах
ту, присвячену 80-річчю з
дня народження Миколи
Островського, а гроші, за
роблені під час трудової
чверті, перерахувати до
Радянського фонду миру.
Продовжать свою робо
ту табори праці і відпо
чинку СШ № 5 у Знам’ен
ському і СШ № 11 в Олєксандрізському районах.
Ще чотири роки тому
трудові загони старшо
класників у нашому районі
тільки створювались. Нині
їх дзадцять п’ять. З вели
ким бажанням ідуть пра
цювати школярі до своїх
шефів — на взуттєву фаб
рику (учні двадцять чет
вертої десятирічки), ви
робниче об’єднання по сівілк-зх «Червона зірка»
(учні СШ № 6 і № 34), за
вод дозуючих
автоматів
(школярі СШ № ЗО) і ви
робниче швейне об’єднан
ня (старшокласники двад
цять шостої восьмирічки).

У світлі реформи школи
особливого значення на
буває діяльність постійно
діючих трудових загонів
старшокласникіз. Такі заго
ни вже є в середніх шко
лах №№ 11, 16, 24, у вось
мирічці № 26, які працю
ють відпозідно на заводах
«Цукрогідромаш», «Біль
шовик», взуттєвій фабриці
і олієекстракційному за
воді.
Н. ВАСІНА,
секретар—завідуюча
відділом учнівської
молоді Ленінського
райкому ЛКСМУ м. Кі
ровограда.

26 травня 1984 року

«Молодий комунар»

28 травня —
День прикордонника
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ОРОК літ ми живемо на
мирній
землі. Сіємо
С
хліб, будуємо міста. Всі на
ші помисли, устре/лління до
Одної великої мети — щоб
ще могутнішою стала наша
рідна Вітчизна. І разом з нами завжди вони, люди з
фронтових плацдармів, які
пройшли крізь вогняну віхо
лу і наблизили переможний
тразень 45-го. Вони, ветера
ни, стали першими настав
никами комсомольців 80-х
років. їм — наша синівська
вдячність, їм — найвищі почесті. Почуття шани до ко
лишніх фронтовиків вислов
люють у своїх листах до ре.
дакції їх сини і внуки, всі
ті, хто позсякчас спілкується
з ними.

Міцна дружба єднає учнів
Кіровоградської десятирічки
№ 34'з ветеранами 263-го
окремого мінометного пол
ку, які визволяли наш край
від
німецько-фашистських
загарбників. Вже десять літ
піонери і комсомольці пи
шуть листи в Москву і Ар
мавір, Омськ і Черкаси,
Барнаул і Ленінград... Віта
ють наших визволителів зі
святами, а фронтовики, від.
повідаючи їм, розповідають

ну працю з мирний час —
ордени Леніна, Трудового
Червоного Прапора. «Що
ранку вулицею Карпа Марк
са йде жінка з добрим сер
цем. Вона поспішає до дво
поверхового будинку райлікарні, де її чекають ті, кому
так потрібна її допомога.
Люди, яким присвятила все
своє життя Марія Володи
мирівна», — так
закінчує
свій
лист
комсомолець
Язорський.
Живуть у Нозоукраїнці
О. Лукашенко — колишній
командир групи мінерів із
легендарного партизансько
го з'єднання С. А. Ковпака,
учасник штурму
Берліне
полковник запасу М. Вакуленко, колишній снайпер
В. Карпачов, учасник Сталінградської битви В. Рибальченко. їм було по 17—
18 років, коли взяли в руки
зброю, щоб захистити Бать
ківщину від ненависного во
рога. Мужність і відзага,
відданість Вітчизні возвели
чили їх. Ордени і медалі
прикрасили груди фронто
виків. Повернувшись у рідні
краї з фронту, вони стали
до мирної праці. До таких
звитяжців ішли школярі Новоукраїнки, включившись в
операцію «Юність в солдат
ській шинелі», — пише нам
учитель Л. А. Кугель. —

Піонери
зібрали чимало
фронтових листів, фотогра^
фій, спогадів. А потім зу
стрілися з фронтовиками на
вечорі бойовой слази».
Двома орденами Черво
ної Зірки, Вітчизняної війни
І і II ступеніз нагороджений
підполковник у відставці
М. О. Колісник. Відважний
командир
танкістів брав
участь у боях під Прохорівкою,
Корсунь-Шевченківським, визволяв від ворога
Кіровоград, Білорусію і При
балтику, громив фашистів у
Східній Прусії. Після війни
вихозуваз молодих воїнів, а
нині в обласному дтсаафівському
комбінаті
вчить
юних автомобілістів, які го
туються
до
армійської
служби. Фронтовик і нині в
строю. Про нього розповіз
в езоєму .листі майор запа
су В. Зосимов.
Чималу пошукову роботу
провели
викладач Олек
сандрійського педучилища
Л. Жадан, краєзнавець з
м. Знам’янки О. Рябошапка,
колишній фронтовик з Кі
ровограда О. Бормін, наш
громадський кореспондент
з м. Світловодсьна М. Венцковський, учитель із села
Перегонізки Голованівського району М. Чуб, інші до
писувачі «Молодого комуна
ра», збираючи матеріали
про подвиги воїнів-земляків, визволителів Кірозоградщини від німецько-фа
шистських загарбників. Ра
зом з юнаками і дівчатами
вони взяли участь в опера
ції «Згадаймо всіх поімен
но», допомогли червоним
слідопитам відкрити нозі
сторінки подвигу героїв Ве
ликої Вітчизняної, який на
віки залишиться з пам’яті
народній.
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ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП
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З ІМ’ЯМ ГАЙДАРА
Червона піонерська зірка І напне «Аркадіи
прикрасили борт нового дорожнього лаіінера, що поки
нув ворота Львівського автобусного заводі. Пото пери
ми пасажирами стали діти з клубу
ському Палаці піонерів І школярів, які обирали м-та..
брухт Для нової машини.
_
.,
пгг
Ось уже десять років цей клуб
-обленюго
невідомих і маловнвчеиих фактів з б,%Р®|^‘Л’Пі цщавнх
письменника, прототипів мого героїв, Р'^І^^-пі-паФІстів
книжок-. Дізналися якось діти, що у кШмагоД««»які знімали свого часу фільм «Тимір і у1'0’ ® п.‘.п[йшла
збереглись пеопубліковаїн матеріали. НаСПогалами
Відповідь і знімок- лркадія Петровича. Своїми спогадами
поділилася дочка Гайдара — Євгенія Аркаді < <•.
Г. МАЦЕНКО,
кор. РАТАУ.

КНИЖЧИНІ ДРУЗІ

І

Дбайливого ставлення до йРУ1:0^”®1 ("^обчасноїб'ібіоних читачів Дніпропетровської ДеР’І'‘У'н"!я°и'поваи.-ати
ліотеі.-п для дітей ляльковий спектаичь
п°ва»^"
книжку». Поставили його члени кл>бу_
, улюблені
ки>. ЩО діє ТУТ з початку навчального року, »люо.іе

НА СТУДЕНТСЬКИХ
МЕРИДІАНАХ

ЗАХІДНИЙ КОРДОН СРСР. Свій
подвиг начальник 17-ї прикордонної за
стави Рава-Руського прикордонного за
гону лейтенант Федір Васильович Морін
здійснив у перший день війни, 22 червня
1941 року. До восьмої ранку прикор
донники вже відбили п’ять ворожих
атак. Начальник застави власним прикла
дом надихав бійців. В останній бій за
хисники Вітчизни пішли, співаючи «Ін
тернаціонал».
У цьому бою Ф. В. Морін загинув.
Посмертно він удостоєний звання Героя
Радянського Союзу, його ім’я носить
одна з кращих прикордонних застав на
західному рубежі СРСР. З честю несуть
естафету І ероя сьогоднішні захисники
Батьківщини. Вдень і вночі, в спеку й хо
лод стоять воші на охороні Державного
кордону.
На знімку: заступник начальника
по політчастині напітан Н. А. МИРОНОВ
розмовляє з молодими прикордонниками.
Фото В. ПЕВЛЯКА.
М-. * *
Високими показниками у бойовій і ііолітп’чній-підготовці зустрічають .своє свято
воїнп-прикордонники Червоиопрапорного
Західного прикордонного округу. Вдень
І вночі, в зимову холоднечу і в літню
спеку пильно несуть службу вартові Віт
чизни. Солдати постійно вдосконалюють
свою бонову виучку, підвищують фізич
ну витривалість, виховують мужність і
відвагу.
На знімку: в дозорі.
ФОТО М. ПОТИРНІКЕ
І А, СИМАНОВСЬКОГО.
Фотохроніка ТАРС.

З синівською
дячністю
про мужність і героїзм сзоїх бойових побратиміз. На
приклад, колишня учениця
школи Лілія Пасічник (нині
вона вчиться в медучилищі), листується з колишнім
ад’ютантом командира пол
ку М. X. Глуздо. Ветеран
поріднизся з усією її сім’єю.
І коли разом зі своїми од
нополчанами
приїхав на
святкування 40-річчя визво
лення міста, то передусім
зазітаз у дім Пасічників. А
в школі для фронтовиків
підготували концерт. Вруча
ли їм подарунки, квіти. Го
лова ради ветеранів полку
П. Ф. Рожманов разом зі
своїми товаришами прозіз
у класах уроки мужності,
передав червоним слідопи
там записи спогадіз про да
лекий січень 1944-го. Пре
це написала до редакції
вчителька Т. Д. Гончароза.
А з селища Салькозе Гайверонського району ми от
римали лист від десятиклас
ника місцевої школи Ігоря
Яворського. Його неабияк
зацікавила доля терапевта
районної лікарні Марії Во
лодимирівни Ворожейкіної,
яка з роки війни в далекому
Оренбурзі
повернула
в
стрій сотні поранених воїнів
і була удостоєна високих
урядових нагород. А тепер
має відзнаки за самозідда-

— З стор,--------------

дитячі герої зустрічають першокласників, які вперше
переступили поріг, щоб дати їм урок- культури читання.
У цьому старшому бібліотекареві Раїсі" Миколаївні Гри
пенко допомагають численні книголюби — п'ятикласни
ки, вйступаючи в ролі акторів, декораторів, костюмерів,
сценаристів. Анжела Павлушко, наприклад, добре малює,
а Оля Ромась — кроїть І шиє „одяг для ляльок.
В. САНІН,
кор. РАТАУ.

ЗНІМАЄ «ГЕЛІОС-ФІЛЬМ»
Дівчинка торкнула струни смичком і... спалахнули
«юпітери». У дитячому парку Сімферополя завершуються
зйомки останніх епізодів кінострічки «Дівчина зі скрип
кою», поставленої па студії «Геліос-фільм» Кримського
обласного ІІалацу піонерів 1 школярів.
Юні кіиоаматори знімають її за власним сценарієм
викопуючи почергово обов'язки режисерів і операторів
Роль скрипаля грає семикласниця О.іенка Кущ. а пусту
на, якого чарівна сила музики перетворює" в лицаря і
шанувальника мистецтва. — її ровесник Андрійко Волков. Поставити найскладніші сцени дітям допомагали ар
тисти кримських театрів.
Стрічки школярів демонструються в дитячих Кіноте
атрах Криму. Своїми новими роботами аматори обміню
ютьсл з юними майстрами екрана інших областей рес
публіки. а також Москви, Ленінграда. Грузії. Прибалтики
А. РЯБЧИКОЗ,
кор. РАТАУ.

МОДУ ПРОПОНУЮТЬ
СТАРШОКУРСНИКИ
Строгими опонентами дип
ломних робіт випускників
Львівського Інституту при
кладного і декоративного
мистецтва стали юні жителі
міста. Вони з інтересом зна
йомилися з молодіжними
комплектами одягу, розроб
леними майбутніми худож
никами. Частину колекції,
яка демонструвалась на на
уково-творчій студентській
конференції.
спеціалісти
трикотажного
об’єднання
«промінь» вирішили спрова
дити у виробництво.
Ідея
розробити
сучас
ні
моделі для ровесни
ків вининла в зв'язку з під
вищеним попитом на товари
молодіжного
асортименту.
На кафедрі моделювання ін
ституту організовано групу
«Пошук», яна спільно з
Львівським будинком моде
лей почала створювати зраз
ки одягу.
Перш ніж одержати дипло
ми художників, модельєрів,
дизайнерів, багато вихован
ців
інституту встигають
розв’язати в своїх курсових
і дипломних проектах чима
ло актуальних практичних
завдань. В їх активі — посучасному
оформлені ін
тер'єри промислових під
приємств і навчальних за
кладів, організацій торгівлі І
громадського харчування.
Г. НЕКРАСОЗА,
кор. РАТАУ.

ЧЕМПІОНИ ГПО

С спорт)
КУБОК—
У
СТУДЕНТІВ
У розиграші кубка об
ласті з футболу цього
[•азу взяли участь коман
ди майже всіх районів і
міст. Впевнено провели
попередні зустрічі спорт
смени «Радиста» і еБуреЗаводчани и
віснпка».
півфіналі з рахунком 2:0
обіграли світловодців, а
студенти завдали пораз
ки «Комбайну» з Компа
новки — 6:1.
І ось Фінальний матч
лідерів. З самого і почат
ку ініціативою заволоді
ли заводчани. В першо
му таймі їм вдалося від
крити рахунок. У другії!
половині гри футболісти
«Радиста одержали пра
во на одипадцптиметровнй штрафний удар,
але прицільно не реалі
зували його.
Після цієї невдачі за.
водчан ініціативою заво
лодів «Буревісник». Його
атаки стають загрозли
вішими. На шістдесятій
хвилині одну з них взят
тям воріт «Радиста» завершує Едуард Денисен
ко.
за сім хвилин до
фінальної сирени Олек
сандр Кулаковський по
двоює результат. З рахунком 2:1 перемогу здо
були студенти — вихо
ванці тренера Юрія Іва
новича Махна.
В урочистій обстановці
голова обласної федера
ції футболу Герой Соціа
лістичної Праці Іван Сгорбвич
Адоніи вручив
спортсменам «Буревісни
ка» диплом першого сту
пеня. перехідний кубок
та грамоти облепорткомітету.
3. ШАБАЛІН.

Як ми вже повідомля
ли, минулої неділі в Кі
ровограді закінчився об
ласний фінал чемпіонату
країни з багатоборства
ГіІ.О на призи «Комсо
мольском правды». Пере
конливу перемогу тут
здобули
світловодці.
Шість багатоборців над
дніпрянського міста ста
ли чемпіонами області.
Серед них — робітнин
заводу чистих металів
Валерій Ненець, який
виконав норматив пер
шого спортивного розря
ду. Найбільшу суму очок
у фінальному турнірі
набрав кіровоградський
майстер спорту Володи
мир Тзердоступ.
В. Ленець та В. Твер
достей торік також були
чемпіонами області, ус
пішно виступили нд рес
публіканському фіналі з
багатоборства ГПО.
В.

І

3. ТВЕРДОСТУП.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
після дванадцятого туру має такий вигляд:
І В н П

О
«Суднобудівник»
11 7 2 2 15-6
16
€КА Од.
10 7 1 2 15-7
15
«Кривбас»
11 6 3 2 14—8
15
«Колос»
10 6 о 2 12-6
14
«Кристал»
10 4 4 2 13—10 12
«Атлантика»
10 4 2 4 12—10 10
«Новатор»
10 2 6 2
2—4
10
«Маяк»
11 4 1 6
8—11
9
«Стахаиовець»
11 2 4 5
7—12
8
«Зірка»
10 Q□ 1 6 10—13
7
«Шахтар»
10 О 2 6
8-11
6
«Металург»
10 1 4 5
7—13
6
«Океан»
10 1 4 5
4—16 - 6
Матч передостаннього туру першого кола «Зірка»
на своєму стадіоні проведе сьогодні з керченським
«Океаном».
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ЦТ (І програма)

МАРШРУТАМИ «СУПУТНИКА»

Літо кличе
В подорож

одному
випус
ків «Суботнього кур'єра»
ви розповідали про вишивку. Хотілося б одержати кілька практичних
порад на цю тему.
А. ЧЕРЕВАТЕНКО.
Маловисківський район.

Вишивайте,
дівчатонька!
В останні рони значно
поширилося використання
вишивки в одязі. Розмір,
форма, фасон предмета, ко
лір. фактура тнанини та
ниток, призначення речі,
умови, в яких вона буде
використовуватись, підка
жуть стиль вишнини. Зав
жди
треба враховувати,
щоб кольори вишивки контоастно чи тонально, але
обов'язково гармонійно спо
лучалися між собою, добре
поєднувалися з фоном і
приємно вписувалися у за
гальний колорит. Щоразу
мода пропонує інші кольо
ри, відтінки. Але незмінним
і виключно
популярним,
красивим і завжди модним
лишається темний одяг з
білим вишиваним комірцем
чи білою вишиваною со
рочкою. І. зокрема, особ
ливо сильний І несподіва
ний контраст чорного з бі
лим. Нарядне жіноче плат
тя розшивають металевою
ниткою.
Вишивка повинна бути
різною в одязі на літній
день і на вечір, на остан
ній шкільний бал;-в наряд
ному. робочому чи дитячо
му обранні.
Виховувати у людини ху
дожній смак, любов до мис
тецьких творів і розуміння
краси необхідно з ранньо
го віну. Постійні враження
від речей приємної Форми,
кольору.
пропорцій, ЩО
подобаються дитині, викли
кають відчуття естетичної
насолоди.
які поступово
стають потребою. Цю по
чесну справу виконує І
мистєцтео художнього ви
шивання. Тому прикраша
ти вишивкою речі варто й
для найменшеньких. Малю
нок повинен бути цікавим
для дитини, колорит —
яскравим. Краще для таних вишивок використову
вати онремі зображення
пташок, плодів, квіточок,
машин, літаків, корабликів.

Почався новин спор
тивний сезон у кірово
градських туристів і
альпіністів.
Спортсмени товари
ства «Спартак», готую
чись до нового сезону,
постійно
підвищують
■ свого майстерність. «Ге
нерального репетицією»
майбутнього літа ста
нуть і обласні спортив
ні змагання з турист
ської гірської техніки,
які пройдуть 2—3 черв
ня на скелях Півден
ного Бугу.
На

знімку:

шлях

до вершин непростий.

Фото І. ЦИХОЦЬКОГО.

СЬ і літо — довгожданний час від
пусток і канікул. Одна з обов’язко
вих ознак ного —юрми людей з рюкза
ками і чемоданами, що поспішають на
вокзали, в аеропорти. Групами і поодин
ці, з друзями чи сім’єю вирушають Кіро
вограді до сонячної Грузії і гостинної
Білорусії, до міста каштанів над Дніп
ром і до колиски Жовтневої революції—
міста-крассня па Неві, до златоглавої і
червонозоряної столиці, до голубих Кар
патських гір, до найсгінішого у світі Чор
ного моря.
Вибрати цікавий маршрут, посприяти
виїзду, підготувати гостинну зустріч па
місцях, влаштувати побут туристів, по
казати визначні місця того чи іншого
маршруту — цим займається бюро між
народного молодіжного туризму «Супут
ник» обкому ЛКСМУ. Беручи активну
участь у туристській експедиції радян
ської молоді «Моя Батьківщина —
СРСР», «Супутник» не тільки знайомить
молодих виробничників, студентів, шко
лярів і учнів профтехучилищ з історич
ними пам’ятниками, визначними місцями
нашої неосяжної Батьківщини, а й тим
самим виховує юнаків та дівчат у дусі
комуністичної ідейності, дружби народів
СРСР, радянського патріотизму і проле
тарського інтернаціоналізму.
рганізована у 1972 році експеди
ція «Моя Батьківщина — СРСР»,
пропонує своїм учасникам всесоюзні те
матичні маршрути: «Дорогами Великого
Жовтня» (розповідає про історію Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції
. і Комуністичної партії Радянського Сою
зу); «Пам’ятні Ленінські місця» (знайо
мить з місцями, пов’язаними з. життям і
діяльністю В. І. Леніна в СРСР); «Ніхто
не забутий, ніщо не забуто» (по місцях,
овіяних героїчною'славоіо учасників гро
мадянської та Великої Вітчизняної воєн);
«Будні великих будов» (по будовах пер
ших п’ятирічок, всесоюзних ударних
комсомольських будовах, об’єктах п’яти
річки); «Ордени Батьківщини на знаме
нах комсомолу» (розповідає про істо
рію і діяльність ВЛКСМ); «Дорогами

«дня
в юних

УВАГА!.
УВАГА!.
УВАГА!

ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

Юні друзі!
У багатьох із вас є велосипеди.
Цс досить зручна машина. На ве
лосипеді
приємно
покататися,
з’їздити до товариша, у справах,
на прогулянку.
Велосипедисти рухаються в за
гальних потоках машин вулицями
і дорогами. Велосипедист керує
машиною, він «веде»^ї, а, отже,
він є рівноправним учасником ру
ху, так само, як водії тролейбуса,

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарського, 36,

. На украинском языке.

БК 04157.

референт бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Супутник».

автомобіля чи іншого будь-якого
транспортного засобу.
Велосипед — проста машина,
вивчити її та опанувати способи
управління нею може кожен учень.
Але деякі хлопчики та дівчатка
вважають, що, не вивчивши будо
ви велосипеда, правил дорожнього
руху, не оволодівши способами
управління велосипедом, можна
керувати ним. Так думати легко
важно. Практика показує, що са
ме легковажні поспішають ви
їжджати на вулиці і дороги, попа
дають у складну дорожню обста
новку і, розгубившись, потрапля
ють у біду.
Для того, щоб допомогти вам,
піонери та школярі, перевірити
свої знання правил дорожнього
руху стосовно велосипедистів, по
глибити їх, обласна державтоінспекція управління внутрішніх
справ Кіровоградського облвикон- ’
кому і редакція газети «Молодий
комунар» запрошують вас взяти
участь у вікторині «Для юних ве
лосипедистів».
Вікторина розрахована па три
тури і проходитиме в травні—
червні нинішнього року. Після
кожного туру підбиватимуться під
сумки. Переможці вікторини бу-

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

Обсяг 0.6 друк ари.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —‘
Грає оркестр народних ін
струментів. 10.45 — Худож
ній фільм із субтитрами',
сЗірка надії». 1 серія. 12.00
—
«Призначається
поба
чення». Естрадна розважаль
на передача. 12.30 — Худож
ній фільм із субтитрами.
«Зірка надії». 2 серія. 13.50
— Новини. 14.00 — «Добро
го вам здоров’я». 14.35 —
Концерт Буковинського ан
самблю пісні і танцю. 15.25
— «Міжнародна студія УТ».
15.55 — «.Сучасник». Програ
ма для молоді. 16.25 — Літе
ратурний театр. «Життя ко
лоситься любов'ю». 17.15 —
«З людьми і для людей». Час
тина Перша. 17.50 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.05
— «З людьми і для людей?.
Частина друга. 18.45 — Шког
ла і час. Виступ заступника
міністра освіти УРСР В. Ю.
'Гаранепка. 19.00 — Лктуаль^
на камера. 19.40 — Телетур_нір
«Сонячні
кларнети».
20.45 — «На добраніч, діти!»*.
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телетурпіру «Со
нячні кларнети». 22.50 —
Новини.
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ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

ЭРИНД

дружби» (знайомить юнаків і дівчат з
історією, культурою, • життям і трудом
багатонаціональної сім’ї народів СРСР);
«Вітчизни вірні еннії» (по місцях, пов’я
заних з життям і діяльністю видатних
державних і громадських діячів, полко
водців, письменників, художників, ком
позиторів); «По містах-пам’ятниках» (по
старовинних містах-пам’ятниках історії і
архітектури нашої Батьківщини).
Обком ЛКСМУ розробив ряд заходів
по активізації туристсько-екскурсійної
роботи з молоддю. Визначено всесоюзні,
зональні та обласні екскурсійні об’єкти,
тематичні маршрути вихідного дня. За
чотири місяці нинішнього року на марш
рути експедиції молоді «Моя Батьківщи
на — СРСР» виїхало гіонад дві тисячі
чоловік.
Так, скажімо, послідовно працює у
цьому напрямі туристсько-екскурсійна
експедиція жеку № 1 м. Кіровограда,
якою керує педагог-оргапізатор О. С.
Солодкіна. Активно включившись у екс
педицію радянської молоді «Моя Бать
ківщина — СРСР», з 1973 року вихован
ці підліткового клубу жену № 1 побува
ли в Одесі, Києві, Севастополі, Ленін
граді, Феодосії, Судаку, Керчі, Новоро
сійську, Дніпропетровську, Краснодоні,
Ворошиловграді, Волгограді, Харкові,
Ростові, Ульяновську, /Москві, Тулі,
Бресті, Хмельницькому,- Кам’янець-Подільському та інших цікавих і пам’ятних
місцях. На все життя запам’ятаються
юнакам і дівчатам ці поїздки. Влітку їх
ній маршрут проляже до міста-героя
Мінська.
ЬОГО року «Супутник» розробив те
матичні заїзди, присвячені 40-річчіо
Великої Перемоги. Для школярів Кіровоградіцініп, а також для гостей з інших
областей він проляже через Кіровоград і
Київ. Темі визволення нашої Вітчизни
від фашистських загарбників і Великої
Перемоги над гітлерівською Німеччиною
будуть
присвячені
екскурсії інших
маршрутів нинішнього літа, таких як
Луцьк — Ровно — Брест — Львів, Мо
тилів — Мінськ — Хатпііь, Івано-Фран
ківськ — Яремче. Рязань — Москва, Во
рошиловград — Краснодон — Ровспькп,
Кишинів — Тирасполь — Одеса та ін.
В. ПРИЙМАК,

8.00 — «Час». 8.35—Твор.
чість народів світу. 9.10 —
21-іі тираж «Спортлото». 9.20
— Телефільм «Державшій
кордон». Фільм -1. «Червоний
пісок». 2 серія. 10.45 — Біль
ше хороших товарів. 11.10 —
Образотворче
мистецтво.
Огляд. 11.45 — Ти пам'ята
єш. товаришу... 12.45 — Лю
дина. Земля, Всесвіт. 13.30-^
«Ветерани». Документальний
телефільм із циклу «Люди
великої долі». 14.00 — Теле
журнал «Сім’я 1 школа».,
14.30 — Новини.
14.45
—
«Вартові неба». До 50-річчя
вітчизняної
радіолокації.
15.00 — Телефільм для ді
тей. «Асіф, Васіф. Агасіф».
16.05 — Новини. 16.10 —
Виступ афганських артистів.
16.40 — Мультфільми «По
дорозі з хмарами». «Літаю
чий ховрашок». 17,00 — Бе
сіда політичного
оглядача
І. Логунова. 17.30 — У світі
тварин. 18.30 — 9-а студія.
19.35 — Навколо сміху. Ве
чір гумору в Концертній
студії Останкіно. 21.00 —
«Час». 21.35 — Кінопапорама. 23.15 — Новини.

дуть нагороджені цінними пода
рунками та сувенірами.
Сьогодні пропонуємо вам запитання першого туру:

8.00 — Новини. 8.35 — До
Дня хіміка.
Документальні
фільми. 9.30 — Будильник,
10.00 — Служу Радянському
.Союзу! 11.00 — Здоров’я.
11.45 — Ранкова пошта.
12.15 — Зустрічі па радян
ській землі. 12.30 — Сільські
година. 13.30 — Музичний
кіоск.
14.00 — Телефільми
'для дітей. «Месники Із 2-го
«В». - Мій друг Кноник, який
знає псе». «Здрастуй. Пуш
кін». 15.00 — Сьогодні—День
хіміка. 15.30 — За вашими
листами. Музична передача.
16.15 — Новини. 16.20 —
Клуб мандрівників. 17.20 —
II Всеросійський огляд на
родних хорів. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —•
Мультфільм «Бук». 1 серія.
19.30 — Концерт для при
кордонників. 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат Європи з
футболу. Юнаки. Збірна Ан
глії — 'збірна СРСР. 2 тайц.
22.20 — Футбольний огляд.
22.50 — Новини.

А УТ

1. Що означає слово «велоси
пед»?
2. Що ви знаєте з історії виник
нення велосипеда?
3. З якого віку дозволяється
їздити на велосипедах по дорогах,
де рухається транспорт?
4. Чи можна на велосипеді пе
ревозити пасажирів?
5. Які дорожні знаки забороня
ють рух на велосипеді (див. малю
нок)?
Редакція чекає ваших відпові
дей, юні учасники вікторини. Час
на надсилання їх — тиждень з дня
публікації. Па кояЬерті робіть по
мітку «Вікторина «Для юних вело
сипедистів».
Л. ЩЕРБИНА,
старший інструктор облдержавтоінспекції, капітан "міліції.
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10.00 — Новини. 10.20 —
Художній
фільм «Заповіт
старого майстра». 2 серія.
11.25 — Сьогодні — День хі
міка. • Виступ голови Україн
ського
республіканського
комітету профспілки робіт
ників хімічної та нафтохі
мічної промисловості М. II.
Павлова. Телефільм «Як по
мах крила». 12.10 — «Грані
пізнання». 12.55 — Новини.
13.05 — Слава солдатська.
14.05 — Катрусин кінозал.
15.00 — Чемпіонат Європи а
футболу. Юнаки. Збірна Бол
гарії — збірна Польщі. Збір
на Данії — збірна Італії. Телепереклик. 16.35 — Хлопці
з «Орнаменту».
Музичний
фільм.
17.00 — Програма
«Братерство». 10.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Зуст
річ з театром. 20.35 — Н. Пяганіні. Скрипкові мініатюри.
20.45 — «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Привид замку
Моррісвіль» 23.00 — Новини.
—Т
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