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ЗАМОВЛЕННЯ
ВИКОНАЛИ
Ударно працювали на
суботнику, присвяченому
60-річчю присвоєння ком
сомолу імені Леніна та
Всесвітньому
фестивалю
молоді і студентів, ком
сомольці і молодь нашо
го
господарства.
Біль
шість трудилася на своїх
робочих місцях. Особли
во відзначилися юні зем
лероби нашої учнівської
виробничої бригади. Во
ни виконали замовлення
господарства по заготівлі
стручків зеленого гороху.
При потребі 190 кілогра
мів його зібрано і від
правлено
споживачам
близько 220 кілограмів.
На заготівлі
зеленого
делікатесу
відзначилися
Валерій Кудашкін, Сергій
Яценко, Наталя Стадник,
Людмила
Ніколайченко,
Микола Голуб,
Наталя
ИІилан, Ольга Кудашкіна
та інші.
Добре працювали на
випасанні молодняка Во
лодимир Христич, Микола
Клоченко та Сергій Кузьмін. Всі зароблені гроші
перераховано у фонд на
ступного
Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів.
В. КУЗЬМІНА,
член учнівської ви
робничої
бригади
Шишкинської серед
ньої школи.
Компаніївський район.

приємств. У цей день бу
ло вироблено товарної
продукції на 35000 кар
бованців. 12500 карбован
ців комсомольці району
надішлють у
фонд XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів.
Комсомольсько - моло
діжна бригада
гарячого
пресування
цеху
№ 2
комбінату твердих сплавів
і
тугоплавких
металів
(бригадир О. Харченко,
групкомсорг О. Харчен
ко), яка працює в раху
нок листопада 1985 року,
виконала денне завдання
на 120 процентів.
На 10 процентів пере
виконали денну норму і
члени
комсомольськомолодіжної бригади малярів-штукатурів БУ № 1
(бригадир
Л. Голина,
групкомсорг Т. Хлевненко). Добре працювали на
суботнику
комсомолки
Л. Жєронкіна, В. Камінська, Л. Коляда.
Ю. КОЖУМ’ЯКА,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій
Сеітловодського
міськкому
ЛКСМУ.
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ціагш
ТАНЦЮР/Х та багато ін
ших. Зроблена перша са
мостійна справа — тому й
настрій у дівчат піднесе
ний, святковий.
Фото М. САВЕНКА.
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Організовано розпочав
ся суботній ранок на за
воді «Гідросила». Понад
дві тисячі молодих завод
чан працювали на своїх
робочих місцях. Між ко
лективами окремих цехів
та виробничими підрозді
лами не спадала напруга
соціалістичного
змаган
ня. Спеціально
створе
ний партійно-комсомоль
ський штаб, кожної другої
години, висвітлював хід
передсвяткового змагання.
Першість у цей день вибо
роли працівники
цеху
Л'з 4, де на своїх робочих
місцях
працювало
102
комсомольці.

Ювілейна
вахта
КОМСОМОЛУ
Продуктивно працювали
на опоряджувальних ро
ботах місцевого дитсадка
члени будівельного загону,
який функціонує при між
шкільному навчально-ви
робничому комбінаті міста
Новоукраїнки. Це був, у
їхньому житті перший суботник, в якому вони взя
ли участь самостійно, як
будівельники. Особливою
старанністю відзначилися
(на фото внизу — зліва
направо) Олена КОСТЕРЯ,
Лена БУБНОВА, Люба
СОБЧЕНКО, Наталка САТАНОВСЬКА,
Оксана

На зн і м к у: учасник
суботника наладчик заводу
«Гідросила» комсомолець
Бахтіяр РОСУЛОВ.
Фото В. ГРИБА.

ТРУДИЛИСЯ
НА СЛАВУ

Близько п’яти
тисяч
молодих трудівників на
шого району вийшли на
комсомольський
суботник.
Особливо
добре
працювала сільська ком
сомолів, яка в основному
займалася
заготівлею
кормів для громадської
худоби. Найкраще потру
дилися
хлопці й дівчата
з колгоспу імені Кірова,
8950 молодих вироб зокрема, Анатолій Кра
ничників
Сеітловодсько- вець, Юрій Лопата і Ана
го району взяли участь у толій Нагірний. У день
комсомольському субог- суботника вони виготови
нику. На своїх робочих ли близько 3 тонн кор
місцях трудилося 4700 мового борошна із різно
чоловік, решта працюва трав’я, що значно більше
ла у підшефних колгос запланованого.
В. НЕЧАЙ.
пах, на зборі металоло
му, на впорядкуванні те
Олександрівський ра
риторії міста, своїх під
йон.

З МОЛОДЕЧИМ
ЗАПАЛОМ

(Контролер
наше сумління

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА:
ТВІЙ ВНЕСОК, КОМСОМОЛ

Виробництво зерна для
хліборобів
залишається
ключовою
проблемою.
Одним із важливих резервів дальшого збільшення
І виробництва зерна є кукурудза, яка в нашому райо.
ні на зерно займає 7600
гектарів. Механізатори зо
бов'язалися одержати з
цієї площі ЗО тисяч тонн
зерна. У переважній біль
шості господарств виро
щують кукурудзу вперше
за колективним підрядом.
В успішному виконанні
І цього завдання активну
участь беруть комсомольІці і молодь господарства.
Ми підтримали ініціати
ву комсомольських орга
нізацій Олександрійсько
го і Новоукраїнського ра
йонів про шефство над
п вирощуванням кукурудзи.

І

На
спільному засіданні
партбюро і комітету ком
сомолу створили ланку, до
складу якої ввійшли сім
молодих
механізаторів.
Керівником загону при
значили Григорія Омельченка. За ланкою закріпи
ли 158-гектарну площу.
Члени ланки — ентузіасти,
здебільшого передовики
соціалістичного змагання,
сумлінні трудівники, на
яких можна покластись.
В одному, признаюся
відверто, нам було не зов
сім легко. Як було вже
сказано, бригади нашого
господарства
перейшли
працювати за колективним
підрядом. Отже, створити
окрему
комсомольськомолодіжну ланку по виро
щуванню зернової куку
рудзи перешкоджали суто

організаційні нововведен,
ня по колективному під
ряду. Та вихід знайшли.
Допомогли партком і прав,
ління колгоспу. Знайшли,
так би мовити, резервні
ділянки землі, які в сумі й
забезпечили нам необхід.
ні гектари. Взяли зобов’язання виростити на на
ших ділянках по 50 цент
нерів качанистої з кожно
го гектара. Знали, що бо
ротьба за високий урожай
легкою не буде. Вміло за
стосовуючи
технологію,
старалися
забезпечити
максимальне збереження
вологи. Землі були удоб
рені ще з осені необхідною
кількістю органіки. Посія
ли
кукурудзу в стислі
строки. Все це вселяло ВІ
РУ в добрий кінцевий ре
зультат.

Нині почали другий між
рядний обробіток планта
ції. Готуємося до піджив
лення рослин аміачною
водою. На площі приємно
глянути — чисті, обробле
ні на совість. На кожній
ділянці виставлена таблич
ка, де говориться, що гос
подарює тут комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив ланки Григорія Омель.
ченка.
В цьому році наша ком
сомольська
організація
звернулася з пропозицією
до парткому і правління
господарства закріпити за
нами десятигектарну пло
щу кормових..буряків і на
дати нам право самим до
глядати, вирощувати і зби
рати цю кормову культу
ру. Нам пішли назустріч.
Згідно з колективним до
говором господарство до
помогло підготувати пло
щу і посіяти насіння кор
мового буряка. Вирощува
ти його будемо за бригад.

ним підрядом, і нині про
дуктивно
працюємо на
кінцевий результат.- Най
кращий контролер якості
нашої роботи — наша со
вість. Під таким девізом
працює кожен член нашої
комсомольсько - молодіж.
ної бригади.
У складі нашого колек
тиву по вирощуванню бу
ряків працює молодь різ
них професій. Так, напри
клад, Василь Білокінь — ін
женер по експлуатації ав
тотранспортного
парку,
Олена Лаврик — фуражир
тваринницької ферми № І,
Анатолій Кужильський —
механік автопарку, Лідія
Саєнко — бухгалтер, Алла
Пономарьова та Люда Федорченко — вихователі
дитсадка. До складу брига
ди входять електрики, бу
дівельники, слюсарі, ке
руючі відділками та пра
цівники різних виробни
чих підрозділів. Взяли зо
бов'язання виростити і зібрати з кожного гектара
по 500 центнерів коренів.
Вже провели формування
густоти насаджень. Нині
ведемо перевірку.

Обговорюючи промову
Генерального
секретаря
ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР
товариша К. У. Черненка
на Всеармійській нараді
секретарів
комсомоль
ських організацій, молодь
нашого господарства ще й
ще раз переглядає свої
можливості, щоб внесок у
виконання Продовольчої
програми був якнайвагомішим. Особливо запали нам
в душу слова з промови
Костянтина Устиновича, де
говориться, що творчий
пошук, новаторство, сміли,
вий експеримент, що йде
від реального життя, які
завжди були властиві ком
сомолові, не зрадять його
і цього разу. Ми розуміє
мо, що це важливо не тіль
ки для успішного розв’я
зання нових завдань п’яти
річки, а й у плані мораль
но-етичного та фізичного
виховання юнаків і дівчат.
В. ТЕРЕЩЕНКО,
заступник голови кол
госпу імені Комінтерну
По роботі з молоддю.
Онуфріївський район.
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КОДЕКС

«Молодий
ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

ь

Багата на ріки і струмки Кіровоірадщипа. Несуть вони свої води, радуючи
жителів сіл і міст, живлячи вологою на
вколишні поля.
Та, на жаль, є в нас й інші струмки, а
то й ріки, дивлячись на які, не порадієш.
І з'являються вони в найрізноманітніших
місцях і з найрізноманітніших джерел: з
водогінних люків, незакритих кранів, з
наливних баків, цистерн, автомобільних
кузовів...
Русла цих рік не позначаються на ге
ографічних картах. Але вони залишають
інші сліди, позначені втратами цінних
матеріалів, сировини, палива, продукції
сільського господарства.
Слідами такої ріки — молочної — про
ведено рейд обласного штабу «Комсо
мольського прожектора».

ПОРЯДНОСТІ
Е ВАРЮ.того, щоб ста
ти мстою всього життя:
Ц
виховати, виліпити себе по

фільм «Урок французької»
за оповіданням В. Распутіна. Післявоєнне село, всім
рядною людиною. Такою, живеться голодно. Але од
яка, за визначенням Воло ному хлопчикові — здібно
димира Дали, любить поря му, не по-дитячому само
док, поводить себе добре, стійному — особливо. Учи
пристойно, так, як потрібно. тельці дуже хочеться йому
Такою, яка узгоджує власні допомогти, але від допомо
вчинки з інтересами інших ги, і прямої, і завуальова
людей, суспільства в ціло ної, хлопчик гордо відмов
му, система поглядів, норм ляється. І тоді вчителька
і оцінок якої відзначається «програє» йому певну суму
принциповістю і гуманіз в азартну гру, щоб він міг
купити собі кухоль молока.
мом.
Невже це справді так Крок кричуще непедагогіч
важливо? — передбачу за ніш. 1 директор вичитує вчи
питання. І аргумент: адже тельці наче за всіма ’прави
живуть люди без якихось лами нашого співжиття. Але
особливих принципів і по чому ж тоді вчителька ви
життю йдуть шляхами не дається набагато гуманні
завжди
праведними, але шою і симпатичнішою від
нерідко влаштовуються на директора (можливо, це моя
віть краще від тих, хто не суб’єктивна думка)?
Навіть якщо ми правиль
відступає від норм моралі.
Буває— живуть, і нерід но розуміємо порядність,
ко з купецьким розмахом, і стоїмо на чесних позиціях, у
правила співжиття порушу кожному конкретному ви
ють сміливо, наче абсолют падку вибір доводиться ро
но впевнені у своїй щасли. бити самому. І якихось ус
вій зірці і повній безкарнос- талених правил, завчивши
ті. Але ж живуть вони за які, можна уберегти себе
рахунок тих, хто нічого та від помилок, немає. Мож
кого собі не дозволяє, і от ливо, тобі стане в пригоді
порада, віднайдена завдяки
же. паразитують па нас.
Уявляєте, яким був би життєвим промахам і спи
наш світ, якби всі керува цям на власному лобі: не
лися нічим не обмеженими, треба намагатися змінювати
нерегульованнми бажання частковості, не змінивши
ми і власним холодним его головного; не треба виноси
ти категоричний вирок, а от
їзмом?
Порядність, мораль — по же, і займати певну пози
няття конкретно-історичні, цію, не дослідивши явища в
класові. І змінюються воші цілому.
«Ніколи не кажіть ніко
значно повільніше, ніж, ска ли»
— у цьому прислів’ї за
жімо, відбуваються револю
ції, і виводяться значно кладена велика філософська
складніше, ніж математичні мудрість, що дозволяє уник
формули. Чому негідники нути категоричності. Але в
псують нерви тому, хто ро ньому ж живе і деяка непев
бить більше відЧнших, а от ність, що відрізає шлях до
же, і можливості помилити чогось усталеного, до відчут
ся в нього більше? Тому, що тя власної безпеки, до самої
переворот у свідомості від можливості за кимось чи за
бувається повільно? Тому, чимось сховатися, як за
що сумлінні, порядні ЛЮДИ кам’яною стіною. Мудрість
дозволяють, щоб на них мудрістю, але кожному з
«возили воду і ще поганя нас поруч необхідна людили»? Тому, що не дають на на, якій ми можемо вірити
навіть більше, ніж собі,
лежної відсічі?
стосовно якої впевнені, що
Якщо перенести розмову коли ми прийдемо до неї
у побутову площину, вра стомлені і, образно кажу
жає ось таке спостережен чи, зранені житейськими
ня. У хапуги і кар’єриста, прикрощами, вона нас. зро
як правило, забезпечений зуміє і втішить. Отже, за
міцний тил. Вони обкладаю лишимо за собою право хоч
ться ощадними книжками, зрідка говорити про когось
товстими гаманцями, висо і про щось із радісною ка
копоставленими знайомими. тегоричністю.
1 коли фортуна зраджує їх,
З раннього дитинства ми
намагаються випливів за в основному знаємо головні
рахунок грошових знаків, правила соціалістичної мо
прохань і дзвінків. У тих, ралі. З роками ці знання
хто одержує від суспільства поглиблюються. На місце
рівно стільки, скільки дає напівдитячої категоричнос
йому, такого тилу найчасті ті приходить складніше,
ше немає. Але навіть коли тонше світосприйняття. Ми
припустити, що порядна лю починаємо розуміти, що,
дина потрапить у найсклад крім чорного і білого ко
нішу ситуацію, що її зра льорів, у природі існує ці
дять найближчі люди, у неї лий спектр інших, а є ще й
залишиться найголовніше: різноманітні
відтінки. Ці
самоповага до себе.
наші надбання ідуть поруч
Однак навіть при наших із втратами. Ставши муд
спільних класових поглядах рими, ми спокійно сприй
на мораль і порядність у маємо такі речі, на які б ра
заплутаних житейських ви ніше реагували надзвичайно
падках ми можемо займати болісно.
різну позицію. Коли зустріТа втрата гостроти світо
чаємося з відвертим бюро сприйняття — річ надзви
кратом, хапугою і міщани чайно серйозна. Цс тривож
ном — знаємо, що нам ро ний сигнал того, що з чабити: ставити їх на місце, сом людина може навчити
захищати скривдженого, на ся не висовуватись, ховати
віть якщо при цьому дове свою думку в кишеню, роз
деться поступитися певними мінюватися принциповістю.
зручностями і ЖИТТЄВИМ!] Почує вона, як хтось із виблагами. На останньому на сокої трибуни б’є себе в
голошую особливо: поряд груди, розводячись
про
ність, яка не вимагає ані власну . порядність,
якою
найменших зусиль, не кажу, там і не пахло, і мудро
чи вже про втрати, і яка, по промовчить. Побачить, як
суті, означає не що інше, як гурт середнячків, міцно зби
нейтралітет щодо добра і тий єдиним прагненням за
зла, — небагато варта.
воювати місце під сонцем,
Але бувають ситуації, коли піде в атаку па справжній
ти розумієш: щось тут не талант — і бровою не по
так, неправильно, ненор веде.
мально,
але чия правда
Хай така мудрість краще
правдивіша — вирішити не обходить нас десятою до
можеш. Ось такий невели рогою. А натомість самі
кий моральний практикум. йдіть до іншої — вистраж
Грати в азартні ігри, та не даної власним досвідом —
па гроші — добре це чи по до мудрості, яка не терпить
гано? Відповідь абсолютно поруч непорядних і нічого
однозначна: звичайно, не- непорядного.
добре. А тепер пригадаймо
В. СМИРНО8.
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Куди
течуть
молочні р І К И?
Дев’ята година ран
ку, центральний гаст
роном № 1 кіровоград
ського міського об’єд
нання
«Продтовари».
Саме в цей час тут роз
вантажують
молочні
продукти. Всі колеса
автомашини з написом
«Продуктова» стоять у
молочних калюжах. А
молоко продовжує ви
тікати з усіх щілин ку
зова.
Водій
автомашини
.►Л. Повалій здивовано
розводить руками;
— Невже не зрозумі
ло — із пакетів моло
ко тече. Ще коли на
заводі вантажили, то
пакети протікали, а по
ки довезли його сюди...
За слідами (в бук
вальному
розумінні
цього слова) «Продук
тової» ми склали мар
шрут рейду. Перший
магазин на нашому
шляху — № 132. Заві
дуюча Т. М. Брагіна в
активній суперечці з
експедитором молоко
заводу Д. Піїнінським.
Як виявилось згодом,
сварку викликав па

пір. Точніше — купа
порожніх пакетів з-під
молока, які зібралися
за місяць і тепер підля
гали списанню:
— На кого їх спису
вати? — бідкалась за
відуюча. — їх тут по
над дві сотні...
Про більш як 100 літ
рів молока, яке розли
лось у кузовах машин,
на розвантажувальних
майданчиках, на підло
гах підсобних примі
щень мова не йшла. І
завідуючу, і експедито
ра хвилювало одне —
якому державному під
приємству, з яких дер
жавних джерел покри
вати державні витрати,
що пішли на виробни
цтво молока і паперо
вих пакетів.
Ми не стали шукати
вішузатих відповідаль
них осіб, які зобов’яза
ні були загородити бра
кованій продукції шлях
від заводу до магазину,
їх, відповідальних, на
всіх ділянках багато.
Але врятувати сотні
літрів молока їм, вияв
ляється, не під силу.

У магазині № 138 та
ких пакетів виявилось
понад 300, тобто біль
ше 150 літрів молока
«пішло на вітер». І тут
розгорілися торги між
згаданими вище органі
заціями. Дві третини
списав на свій рахунок
молокозавод.
Подібні
суперечки виникали у
магазинах №№ 118, 113,
4, інших.
Завідуючі магазинами
майже в усіх випадках
скаржились, що моло
козавод не хоче реагу
вати на їхні сигнали.
Але коли рейдова брига
да попросила їх пока
зані бодай якісь акти
чи інші
документи,
завмаги стишились: та
ких документів ми не
знайшли. Більше того,
ми самі стали свідками,
що у магазині № 137
продавці, аби не мати
зайвої мороки, 70 част
ково зіпсованих пакетів
викинули па смітник.
Тому хіба можна по
вірити запевненням зав
магів? Як і словам на
чальника відділу збуту
міського молокозаводу

В. В. Кудрі про те, що
на всі ного сигнали
відділ також реагує
вчасно. Не вірнться, що,
як сказав В. В. Кудря,
магазини, аби викона
ти план, замовляють
продукції більше, ніж
спроможні реалізувати,
а не реалізувавши, за.
браковують. Слова за.
лишаються словами, ос.
кільки через три дні
члени рейдової бригади
поцікавились, чи від.
реагував завод на сиг.
пали магазинів №№ 71,
118, 105, і виявили —
зіпсовану продукцію за.
вод не вивіз.
Директор молокоза.
воду Б. У. Слободян не
заперечує своєї вини.
Він
називає
навіть
причини, які призводять
до цього. Перша: недо.
сконалість установле
ного обладнання. Дру.
га: погані дороги, за.
вантаження і розванта
ження тари з пакетами
вручну.
З приводу другої при
чини слід сказати, що
вона потребує додат
кового вивчення, оскількн сумнівним здається
те, що тільки вантаж
ники і нерівна дорога
створюють молочні рікн
(так, у магазин
№ 132 постійно надхо
дить зіпсованим кожен
десятий пакет молока).
А стосовно першої
причини можна сказа
ти єдине: будь-яка не
досконалість обладнайня не знімає відпові
дальності
підприєм
ства
за
постачання
замовникові
чи спо
живачеві
продукції.
Тим більше, що Про цю
недосконалість знають
наперед, а отже, і сві
домо шкодять народно
му господарству,' в да
ному
випадку — на.
роджують молочні ріки.
В. ДОБРОБАТЬКО,
заступник
голови
обласного
штабу
«Комсомольсько г о
прожектора».

ВІДВІДИНИ
Працівник спорткомітету
побував у колективах фіз
культури. З якою метою?
Що це дало!

Виробничу практику учні 8 класу
ської середньої школи

Петрівського

Новостародубрайону

ПЕРЧАК, Галя ЛИСЕНКО і Олена ДУПЛ ЯК

Ніна

(на

знімку зліва направо) проходять у рідному колгоспі.
Вони старанно доглядають у теплицях пізні помідо

ри. Роботою дівчат у господарстві задоволені.
Фото С. АНДРУСЕННА.

Колгосп імені Чкалова,
Петріаський район,

[> ОБЛСПОРТКОАМТЕТІ занепокоєння: представ
ники Онуфріївського та
Новомиргородського ра
йонів уже в котрий раз не
беруть участі в обласному
фіналі чемпіонату країни
з багатоборства ГПО на
призи
«Комсомольской
правды». Причина? Вона
передусім у тому, що в
колективах
фізкультури
тут немає чіткого орієнти
ру в роботі по впровад
женню в дію комплексу
ГПО. Юнаки та дівчата
складають нормативи від
випадку до випадку, на
місцях досі не визначено
кращих багатоборців. Як
що подекуди в цих райо
нах і обладнано спортивні
бази, то вони не експлу
атуються належним чином.
А інструктори по спорту
вдаються до формалізму—
надсилають у райради «Ко
лоса» і райспорткомітети
пишні звіти про підготов
лених значківців і розряд
ників, насправді цифри ці
просто-напросто вигадані.
Тож і зрозуміло, що не
було кого посилати на об
ласний турнір.
Звідси й запитання: не.
вже відповідальні праців
ники районних спортив
них організацій не знають,
що насправді робиться в
колективах
фізкультури?
Чи може, еони тут і не бу
вають? Кажуть, від випад
ку до випадку виїжджають
у села. Одного разу побу
вали, аби розв’язати проб

лему із відрахуванням ко
лективних внесків, іншого
просто нагадали, що на
став час (бо вже літо) кли.
кати молодь на ,старти
ГПО. Часом переглянуть
документацію, зауважать:
«Доробити,
переробити,
уточнити, спартакіадний ка
лендар скласти, активізу
вати діяльність». Все це
загальні вказівки чи поба
жання. А належної допо
моги інструктори по спор
ту здебільшого не отри
мують від тих, хто приїхав
до них у відрядження. То
були такі собі відвідини,
від яких ніякої користі для
справи.
Подібне в Петрівсьному
районі. Наприклад, із кол
госпу «-Дружба» в райраду
«колоса» надійшов
звіт
про те, що тут за рік під
готовлено із 290 фізкуль
турників 82 значнівці ГПО,
оі розрядник. І ось уже
Інструктора
по
спорту
цього господарства Світла
ну Петренко предстанляян кращого за професією. Аякже. В середн„ь°'*іу °АНН фізнультурнин
протягом рону взяв участь
аж у чотирьох змаганнях,
Це найвища цифра. Насправді комсомольці гос"одарства залінУ з фізич
ної підготовки не склада
ють. Значківцями вважа
ють тих, хто не обізнаний
З програмою
цивільної
уборони. не знає умов ви
конання
окремих видів
вправ | нормативів ГПО.
н®в*Домо, які прикладні
спеціальності
ераховуюп2?и складанні норма
тивів. Не раз були в «Дружпрацівники райради,
проте не зорієнтували ін
структора на правильні дії.
Цифра в звіті справна, отможна бути спокій
ним. А що тоді в коленти.ЯЯ| в'Дстають у масо
вості і майстерності? Щоб
’ "®увати « Дійсний стан
справ, треба було поїхати.
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З ДРУГОМ ЛЕГКО
ЙТИ ТОБІ
;80 хлопчиків і дівчаток планований якийсь цікавий
попивають няні у піонер- захід. Сьогодні, приміром,
__ АХ V, аборі імені Гагарі- змагання між загонами з
на поблизу села Трепівкн. футболу, завтра — конкурс
Працівники
виробничого букетів, зібраних хлопчика
об’єднання «Червона зірка» ми й дівчатками, а ще через
(саме їх діти тут оздоров деякий час—захоплююча по
люються)
подбали, щоб дорож. Для дітей старшого
життя юних було цікавим, а віку вона триватиме два-трн
відпочинок активним. Ком дні, для молодших буде од.
сомольці вчасно провели ноденною.
ремонт житлових
примі«
Відпочинок, звісно, річ ду.
S, піонерської кімнати, же добра і потрібна. Однак
иалн і про майданчи- і в літній період працівники
е можна влаштовувати табору подбали про те,
^нцерти, різноманітні кои- щоб кожен тут чогось наЯрси чи займатися спор. вчився. Хто відвідує заняття
Жм. Львівські дизайнери піонерського активу, хто за
допомогли обладнати каз сідання клубу горністів чи
кове містечко.
барабанщиків.
- Думаю, що мешканцям
Багато дітей щороку прирру нудьгувати ніколи,— їжджають до піонерського
орнть старший піоиерво- табору вперше. В основно^хатий Юрій Яновський, —
му — це члени молодших за.
бо на кожен день у нас за-гонів. Звичайно, нудьгують

«

«Молодий

комунар»
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ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

ДУМКИ, ВІДі УКИ, РЕЦЕНЗІЇ

«...ЯК НЕОПЛАЧЕНІ БОРГИ»
за домівкою, за рідними.
Щоб їм легше було звикну
ти, вихователі, піонервожаті ставляться до них з особ
ливою увагою і теплотою.
Позитивну роль відіграє і
клуб сЧомучка» для допит
ливих. А ще хлопчики й дів
чатка дуже люблять співати.
Тож коли зберуться разом,
до неба злітає весела Пісня.
За ці дні, коли школярі
відпочивають у таборі, у них
з’являється багато нових
друзів, а «з другом легко
йти тобі, у путі не тужиш!
Я
" без друзів — так собі, а
із ними — дужий».
В. ПІДГАЙНА.
Знам’янський район.

Для любителів поезії знайомство змо
вою книгою поета — це глибше пізнан
ня його світогляду, знайомство з новими
гранями таланту... Нас цікавить і грома
дянська позиція майстра красного слова.
Особливо у сьогоднішні дні, коли люд
ство стоїть перед страшною загрозою
виникнення термоядерної війни. Вірші,
як і люди, повинні боротися, аби знищи
ти дамоклів меч, що навис над планетою.
«Дума про отчу землю» — так назвав
свою третю збірку віршів кіровоград
ський поет Валерій Гончаренко. Вона ви
йшла друком у видавництві «Промінь»
цього року. Назва книги — лейтмотив
майже кожного вірша, в яких високий
громадянський пафос, власна причетність
до долі рідного краю, так рясно скроп
леного кров'ю старших поколінь, турбо
та за завтрашній день країни відчуває
ться у кожному рядку. Про ца краще
сказав сам поет у поемі «Дума про чер
воного вершника»:
...Прости його, мати...
Викреслив
Він шлях і вогнем, 1 кров’ю.
Це право в бою він виборов.
Де інші спіткались боязко.
У нього немає вибору —
Є тільки святий обов'язок.
Святий обов’язок... Він піднімав у атаку наших дідів, батьків назустріч кулям
за свободу народу, він не дає нам права
на спокій.
Комісар молодий, мов квітень.
Не упав, а лише спіткнувсь...
На високім порозі літа’
Він спинився і посміхнувсь.

> Трагічна кульмінація «Балади про де
в’ятнадцяту весну» — це і крик, і щем, І
біль, який через роки бере в лещата
серце. Як же це:
Вісімнадцять нестримних весен...
Дев'ятнадцятої не буде.
Бо дев’ятнадцята стала вже баладою.
За цю землю віддали життя попередні
покоління. Поет застерігає і закликає
людей сіяти вічний мир на Землі.
Автор не вдається до красивостей, го
ворить просто, відкрито, відверто. Цього
вимагає від кожного Пам’ять:
Тільки спогад, мов хвиля полинна
Гіркотою чоло обтіка.
Тільки думка його обпіка:
Працювати він завше повинен
За Івана, Степана, Сашка.
Пристрасно, велично Валерій Гонча,
ренко пише про людей праці у віршах
«Брат», «Вечір хлібороба», «Обід тракто
ристів.» та інші.
Читаючи проникливі рядки, відчуваєш
отой невловимий порух душі автора,
проймаєшся його сумнівами, сумом і
болем. А коли тобі не байдужі ці рядки,
коли вони хвилюють тебе, примушують
мислити — отже^ це поезія.
Не обійшлося у книзі і без зайвих штри
хів. Як на мене, то краще автору збірки
було б уникнути «заіржавілого унітазу»
у вірші «Усе нудне: диван клітчастий...».
А взагалі, нова збірка поезій Валерія
Гончаренка засвідчує його успішну твор
чу сходинку по шляху до серця читача.
К. ПОВЕЛЬКО.
м. Олександрія.

Круглі цифри «Зірки

На знімку: вихованці піонерського табору Імені Ю. О. Гагаріна, що знахо
диться в обласному центрі, зустрілися з ветераном праці колишньою вчителькою
Ганною Сергіївною ІВШИНОЮ.
Фото М. БУЧИНСЬКОГО.

ф 20 квітня в Горлівці
наші земляки виступали в
матчі
проти
місцевого
«Шахтаря», який закінчив
ся внічию — 2:2. Автором
другого гола став Валерій
Самофалов на другій хви
лині. Це був 800-й гол
«Зірки» за час виступів
команди в другій групі
класу «А» (1966 — 1970 ро
ки) і другій лізі (з 1971
року).
В останньому матчі
першого
29 травня □
жа
а
2а
■ 2 кола
газ «Атлантикою»
зустрічі
(Севастополь) був забитий
600-й гол «Зірки» за час
виступів у другій лізі (з
1971 р.). Його автором на
60-й
хвилині гри став
Сергій Ралюченко (№ 11).
ф 17 квітня в 5 турі на
виїзді «Зірка» програла з
рахунком 0:1 жданоеському «Новатору». Пропуще
ний гол на 82-й хвилині гри

ЧИ ВІДРЯДЖЕННЯ?
розібратися, допомогти. Та
навіщо? Все і так ясно: не
має ного поставити ін
структором
по спорту,
колгоспи не мають коштів
*на будівництво типових
спортивних споруд. 1 все ж
відвідини були. Щоб ска
зати: «Ви не заплатили ко
лективних членських внес
ків».
Як же треба діяти, щоб
була користь?
Для прикладу ми вирі
шили проаналізувати не
давнє відрядження
заві
дуючої оргвідділом облспорткомітету К. Ф. Скворцової та завідуючого на
вчально-спортивним відді
лом
облради «Колоса»
О. О. Євсєєва в Гайворонський район.
Гайворонці нині лідиру
ють в обласному соціаліс
тичному змаганні по роз
витку фізкультури і спор
ту. Все ж було поставлено
за мету з’ясувати все до
стеменно. І щоб досвід
а гал ь нити, і щоб проралунки виявити, вказати на
резерви, допомогти розв язати
проблеми,
які,
звичайно, є і в правофлан
гових.
© ІЗИТ у Гайворон був
** справді діловим. За
добрі діла — похвала. В
тому, що збірні району ус
пішно виступають на об
ласних змаганнях, чимала
заслуга працівників райспорткомітету,
райради
«Колоса»,
фізкультурних
активістів
«Локомотива».
Приємне враження на тих,
хто приїхав у відрядження
3 Кіровограда, справив
Стиль роботи ради колек
тиву
фізкультури кол
госпу «Мир», яку очолює
'т-’.овний економіст госпо
дарства Ю. М. Цимбал. У

селі
Червоному є два
СПТУ № 5. Про спарта
спортзали, стадіон, пла
кіадні змагання тут давно
вальний басейн, обладна
забули. Учні навіть не від
ний на відкритому водой
відують уроків фізкуль
мищі. Інструктор по спор
тури.
Серйозна розмова відбу
ту Юрій Добровольський
лась у раиспорткомітеті.
зумів на науковій основі
Йшлося про неефективне
використання
спортбази
налагодити роботу групи
«Локомотива», слабну ро
«Здоров’я».
Фізкультур
боту секцій веслування на
никам чимало допомагає
байдарках і каное, зни
ження майстерності гороголова колгоспу О. І. Рездошнинів, які недавно ви
нік, який теж регулярно
ступали успішно на рес
публіканських і всесоюз
займається спортом, він—
них змаганнях. Гайворонініціатор створення секції
ців критикували, що вони
настільного тенісу, яку очо
не можуть навести поря
док навіть на центрально
лює. І тепер Червоне вва
му стадіоні міста. їм під
жається кращим спортив
казували. радили.
ним селом району.
Звичайно, не все зале
жить від працівників райПоїздки в інші села. По
спорткомітету
і райради
ступово з’ясовується, що
«Колоса». Тож були візити
в
багатьох
нолентивах
до керівників підприємств,
спортивно-масову
роботу
колгоспів, були дискусії в
пущено
на
самоплив.
райвиконкомі, райкомі ком
Спортсмени колгоспів іме
сомолу. Про кадри, про бу
ні Нрупської та «Зоря ко
дівництво спортивних спо
мунізму» не беруть участі
руд. Вишукувались можли
в районних спартаніадних
вості закупки будівельних
змаганнях, а в нолгоспі
матеріалів.
«Росія» немає стадіону. В
* * *
десяти нолентивах інструк
тори працюють на півставОМПЛЕКСНА перевірки, і віддачі ніякої немає.
ка закінчилась. Було
Поїхали в показовий ко
вирішено заслухати фіз
лектив — на Заваллівський
культурних активістів Гай
графітовий комбінат, де
ворона на засіданні коле
торік із 950 фізкультурни
гії
облепорткомітету.
ків 259 стали значківцями
Щоб районна спорторганіГПО, 217 розрядниками.
з’ація таки була право
Інструктор по спорту Вік
фланговою.
Іще одне відрядження.
тор Мурований вважає
Група працівників на чолі
ться кращим за професією.
з завідуючою організацій
І раптом було виявлено,
ним відділом облради «Ко
лоса» К. В. Колісник збира
що жодна цифра із річно
лась у село Оникієве. Ко
го звіту не підтвердилась
лектив фізкультури місце
документами. Відсутні тут
вого
колгоспу «Победа»
один із кращих у Маловисжурнали секційних занять,
ківському
районі. На висо
немає таблиці ходу спар
кому рівні поставлена спор
такіади підприємства.
тивно-масова робота, вміло
експлуатуються спортзали.
Кілька годин роботи в
Та досі тут тривали старти
ДЮСШ. Знову виявлено
лише місцевого масштабу.
І ось мають бути поєдинни
упущення. На початку на
обласної спартакіади, що
вчального року тут було
проводиться під девізом
12 навчальних груп, а на
«Всією
бригадою — на
старт». Отже, треба їхати,
прикінці залишилось дві.

СТАВИМО
ПРОБЛЕМУ

щоб допомогти інструктору
по спорту В. О. Петраченку. Не обмежились одними
вказівками, а зібрали мо
лодь. щоб оновити і розши
рити спорткомплекс. Ви
ставили барвисті фото
монтажі, плакати, зробили
розмітку секторів. «Чорно
вої» роботи нолосовці не
цурались. Працював ін
структор, працювали ком
сомольці. Працювали і ті,
що приїхали у відряджен
ня.
А чому ж не побували
тут раніше комсомольські
і фізкультурні активісти з
Малої Виски? Вважали за
непотрібне? Мовляв, Петраченко совісний, працьо
витий, то й сам справиться.
Готувалося ж свято не ли
ше для оникіївців, а й для
сільських
спортсменів
усієї області, про яке зна
ли заздалегідь. « * *
О ІДРЯДЖЕННЯ фізкуль" турного
активіста.
Яким же воно має бути?
Про це була наша роздлова
і з головою облепорткомі
тету О. П. Березаном.
— Безперечно, наші пра
цівники мають регулярно
виїжджати на місця, —
сказав він. — Але не ко
роткочасними «набігами» —
щоб розкритикувати... Пе
редусім — конкретна до
помога. І не лише словами.
Дізнавшись про справжній
стан справ, треба визначи
ти шляхи для розв'язання
проблеми.
Недбайливих,
звичайно, треба притягува
ти до відповідальності. Але
в колективах, спорткомітетах, райрадах спорттова
риств є сумлінні люди,
нотрим бракує досвіду. І
зовсім не обов’язково ви
кликати їх на багатоденні
семінари, залишаючи ко
лективи без них.
Там, у колгоспі, на заво
ді досить накреслити кон
кретну
програму
дій,
уточнити обов'язки, при

був 550-м за час виступів
«Зірки» в другій лізі (з
1971 р.).
У кінці першого кола
«Зірка» мала 199 програ
них матчів за період висту
пів у другій лізі (з 1971 р.)
200-а поразка була одержана «Зіркою» в другому
матчі другого кола 7 Червня в Севастополі . проти
,
команди «Атлантика» в 16
турі - 1:2.
На початок цього се
зону «Зірка» провела 566
матчів у другій лізі (з
1971 р.). У груповому тур
нірі в два кола добавляться
24 матчі плюс ще 12 або
14 матчів на завершально
му етапі в два кола. Таким
чином, ювілейний 600-й
матч «Зірки» у другій лізі
очікується в жовтні місяці.
а Рубіж в 50
забитих
голів у матчах «Зірки» з
суперниками в другій лізі

потребі вийти’ на вищі ін
станції. Є ж у нас такі ін
структори, що бояться пі
дійти до голови колгоспу,
директора
заводу, вва
жаючи, що вони зайняті
важливішими справами. А
розвиток
фізкультури і
спорту — теж справа пер
шочергова, державна. Чу
ли ж, голова колгоспу
«Мир» О. І. Рєзнік за неї
вболіває, як і за тваринни
цтво, високу культуру зем
леробства. Тож є віддача.
І таких треба ставити за
приклад. Буде користь, ко
ли працівник
облради
«Колоса», приїхавши в ра
йон, покличе такого голову
на трибуну наради, де зі'зібралися господарські ке
рівники. Він
поділиться
досвідом, підкаже необач
ним. І це вже щось із то
го, що ти мав зробити у
відрядженні.
Є питання масштабні, є
на перший погляд друго
рядні. Якщо ти допомо
жеш інструктору по спор
ту скласти річний звіт без
фальші, якщо разом з ним
розробиш графік прове
дення спартакіадних зма
гань, порадиш, як зробити
проект простого спортив
ного комплексу, НІЧОГО в
цьому дрібного не має. А
може, треба виступити й
на комсомольських збо
рах, нагадати юнакам і
дівчатам, що користі в то
му мало, коли їх силоміць
примушуватимуть виходи
ти на старти ГПО. Успіх за
лежатиме від їхньої іні
ціативи.
Тож кожен з фізкуль
турних
працівників має
замислитись над тим, що
він залишив після себе,
побувавши у відрядженні?
Ті, з ким він зустрічався,
повинні відчути, що в них
працювала ділова людина,
а не просто «гість із цент

ДО БЛОКНОТА
БОЛІЛЬНИКА

(з 1971 року) подолали кі
ровоградські
форварди
О. Алексеев (всього 65 голів).
В. Ступак (62), В. Квасов
— О.
- Кацман
—’
хо(59),
(52).
роші шанси забити свій
ювілейний 50-й гол має
Валерій
Самофалов, на
рахунку яного 43 м’ячі.
Пам'ятні 25 голів у дру
гій лізі серед кіровоград
ських бомбардирів,
крім
вищезгаданих,
мали
А. Карпюк (47), М. Корольов (27), Ю. Касьонкін,
М. Калита (продовжує ви
ступати) — по 26 і А. Товт
— 25.
B. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
C. БОНДАРЕВ.
Черговий матч кірово.
градська «Зірка» провела у
Стаханов! з місцевим «Ста
хановцем». Наші футболіс
ти перемогли — 3:1.
ру», який навідався на
хвилиночку, наробив гар
мидеру, зіпсував настрій і
сказав: «У вас усе не так.
Дивіться мені, а то стави
тимемо оргпитання». Є у
нас мандрівники, що ви
рушають у відрядження,
бо там, у селі, можна буде
посидіти на березі ставу,
поблукати в лісі. їх інколи
теж зустрічають з розпро
стертими руками. Про та
ких кажуть: який їхав, та
кий здибав. Все обійшло
ся тихо, без конфліктів.
Був обід, були балачки
про се та про те, тільки
не про справу...
Ми навмисне закінчуємо
цей коментар таними сло
вами. Бо, очевидно, подіб
не трапляється в районах,
де не знають, ного взяти
на обласні турніри, замість
конкретних дій пишуть
формальні звіти. І тоді
член збірної команди, який
вважається
значківцем,
розрядником, дає колекти
ву нулі. Бо він у кращому
випадку один-два рази ви
ходив на старти на своєму
стадіоні.
...А може, виїхавши у
відрядження, треба зустрітися з такими і запитати:
— Як ти зумів отримати
значок, не побувавши й
разу в тирі й у плавально
му басейні?
Робота у відрядженні
має бути не кабінетною, а
на видноті. Серед молоді.
І скажу про секрет без
секрету: готується відряд
ження членів спеціальної
бригади облепорткомітету
в райони і міста області.
Вони, зокрема, цікавити
муться й тим, що зробив
працівник райспорткомітету, виїхавши у відряд
ження в село. Звідси в
якійсь мірі й визначати
меться стиль роботи фіз
культурних активістів без
посередньо на місцях.

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».

_____

4 стор.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Доку,
ментальний телефільм «Пор
трет музею». 9.00 — Зустріч
з оперою. В.-А. Моцарт. «Так
роблять всі жінки». Вистава.
11.55 — Новини. 14.30 — Но
вини 14.50 — Документаль
ний телефільм <Маршрута
ми пошуку». 15.05 •— Фраическо МізіанО. «Життя ін
тернаціоналіста». До 100-річчя з дня народження. 15.35
— Фільм —- дітям. «Веселі
історії».
16.50 — Новини.
17.00 — Виступ Уральського
російського народного хору
на II Всеросійському огляді
народних хорів. 17.45 — Ви
ставка Буратіно. 18.15 —
«Перша промислова...». До
30-річчя пуску першої в сві
ті
промислової
атомної
електростанції. (Обнінськ). Із
циклу «Наука і життя». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм «Бачо їде до ба
бусі». 19.20 — Сучасний світ
і робітничий рух. 19.55 —
Телефільм «Хабар». 1 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — «Джа
зова панорама». 22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — Між
народні змагання з мотоспор
ту.

«Молодий
голос Джельсоміно». 1 серія.
12.20 — Французька мова.
12.50 — Документальний
фільм «Один господар зем
лі». 13.40 — Шахова школа.
14.10 — «Джерела», 14.40 —
Світ і молодь. 15.15 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20—
«...До шістнадцяти і старші».
19.05 — Чемпіонат СРСР зі
стрибків у воду. 19.30 —
Спорт за тиждень. 20.00 —
Вечірня казка. Мультфільм
«Автомобіль з хвостиком».
20.15 — Міжнародна панора
ма. 20.45 — П. Хіндеміт. Со
ната для альта соло. Вико
навець — Ж. Брюньє. (Фран
ція). 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм
«Еквілібрист».
22.50 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Хоробрий кравчик». Виста
ва для дітей. 11.30 — Пісен
не мереживо. 12.00 — Пра$ила без винятків. 12.30 —
удожніії фільм «Полювання
на оленів». 13.40 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 — «Товариш». Передача для стар
шокласників. 16.55 — Київ:
Роки і люди. 17.35 — Кон
церт. 17.40 — Комуністи
80-х. 18.00 — Телефільм «Су
муємо за конем». 18.30 —
Музичний фільм «На веселііі
дніпровській хвилі». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Слово за вами». Громадська
рада Українського телебачен
ня «Робітнчої газети» по
впровадженню передового
досвіду.
20.15 — Концерт
класичної музики. 20.45 —
«На добраніч, дітиі». 21.00 —
«Час». 21.35 — «Зустріч з
театром». 22.25 — Перлини
душі народної. • 22.55 — Но
вини.

А ЦТ (її програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —«Час забав». Документальний
фільм про відродження ста
ровинних російських ігор і
забав. 8.40 — Фільм «З ве
селощами і відвагою». 10.10
— Зустріч школярів з Героєм
Радянського Союзу, заступ
ником міністра сільського
господарства СРСР Б. Руповим. 10.50 — О. Пушкін і
М. Гоголь. 11.15 — Теле
фільм для дітей. «Чарівний

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—
Науково-популярний фільм
<Не зупиняй мить». 8.30 —
Телефільм
«Еквілібрист».
9.45 — «Зустріч з минулим».
З історії Стародавньої Ру
сі, 10.35 — Школярам про
хліб. «Ціна хліба». 11.20 —
Чого і як навчають в ПТУ.
«Будівники аеробусів». 11.50
— Телефільм для дітей.
«Чарівний голос Джельсомі

«Ідеальний чоловік». 12.30—
«Чарівна зернина». Лялькова
вистава.
13.20 — Новини.
13.35 — Сонечко сміється.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.00 —
Новини. 16.10 — У нас в ко
лективі. 16.40 — Погляд у
майбутнє. 17.25 — Музичний
фільм. 17,45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 18.00 — Закон і ми. 18.30
— «Любителям балету». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Незабутні». 20.20 — До

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ставка Буратіно. 9.05 — Клуб
мандрівників. 10.05 — Теле
фільм
«Хабар». 1 серія.
11.10 — Народна творчість.
Телеогляд. 11.55 — Новини.
14.30 — Повніш. 14.50 — До
кументальні фільми соціаліс
тичних
країн. «Вертеш»,
«Школа Федорова», «Бартер
Ойє — отрів птахів». 15.30 —
Концерт ансамблю цимбаліс
тів Білоруської
консерва
торії. 16.00 — Новини. 16.05
—Розповідають наші корес
понденти. 16.35 — Грає лау
реат міжнародного конкурсу
ії. Панкова
(фортепіано).
17.00 — Документальний те
лефільм «Траса на все жит
тя». Про здачу в експлуатаЙію газопроводу Уренгой —
омари — Ужгород. 18.00 —
Світ і молодь. 18.35—Мульт
фільм «Забутий день народ
ження». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Наука 1 життя.
Проблеми світового океану.
19.40 — Телефільм «Хабар».
2 серія. 21.00 —«Час». 21.35Науково-популярний фільм
«Силуети російського бале
ту. 22.00 — Чемпіонат Єв
ропи з футболу. Фінал. У
перерві — 22.45 — Сьогодні
у світі.
А УТ

но». 2 серія. 12.55 — Ні
мецька мова. 13.25 — Сім’я
1 школа. 13.55 — Співає
Р. Римбаєва. 14.45 — «...До
шістнадцяти і старші». 15.30
— Новини. 18.00 — Новини.
18,20 — Чемпіонат СРСР зі
стрибків у воду. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
СКА — «Дніпро». У перер
ві — 19.45 — Вечірня каз
ка. Мультфільм «Незнайко
за кермом», 20.45 — Народ
ні мелодії. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм
«Фатіма».
23.10 — Новини.

А ЦТ (І програма)

кументальний фільм «Від
усього серця». 20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Співець рідної землі. 22.15 — «Партиту
ра». В. Калинников. Симфо
нія соль-мінор. 22.45 — Но
вини,

А- ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Фільм «Фатіма». 9.55 —
Мультфільми, 10.25 — Умілі
руки. 10.55 — Документаль
ний телефільм «Чудо-дере
во». 11.15 — «Секрет Джу
зеппе Верді». 12.20 — Іспан
ська мова. 12.50 — Сільська
година. 13.50 — Фільм Із суб
титрами. «Свій серед чужих,
чужий серед своїх». 15.25 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Тележурнал «Співдружність». 18.45—Кіножур
нал «Радянське кіно». 18.55
— Більше хороших товарів.
19.25 — Мамина школа.
20.00 — Вечірня
казка.
Мультфільм «Біле верблюде
ня».
20.15 — Чемпіонат
СРСР з мотоболу. «Металург»
(Видне) — «Вимпел» (Полта
ва). 20.35 « Третій трудовий».
Розповідь про Всесоюзний
зліт учасників студентських
загонів в Алма-Аті. 21.00 —
«Час». 21.35 — Телефільм
«Розповідь про скромну жін
ку». Із серії «ЗО випадків ма
йора Земана». (ЧССР). 22.50
— Новини.

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальний
телефільм
«Запоріжжя». 8.55 — У світі
тварин. 9.55 — Телефільм
«Хабар». 2 серія. 11.15 —
Документальний телефільм
«Подарунок дітям». 11.45—
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — Людина 1 природа.
Документальний фільм. 15.20
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 16.05 — Новини. 16.10 —
Фільм — дітям. «Капітан».
16.40 — Спортивна гімнасти
ка. Кубок і чемпіонат СРСР
з окремих видів багатобор
ства, 17.30 — Шахова школа. 18.00 — Економіка —
справа всіх і кожного. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Наш сад. 19.30 — До 40-річчя Великої Перемоги. Фільм
«Зірка». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм для всіх. 22.30 —
Сьогодні у світі.
А ЦТ (І програма)

10.00 — Новини. /10.20 —
Слово за вами. 11.05 — Кінопрограма
«Вітчизна моя
неозора». 11.35 — Музичний
Фільм «Музика продовжує
ться». 12.00 — Для школя
рів. «Орієнтир». 12.50 — Но
вини. 13.05 — Творчий вечір
композитора Є. Доги. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Автотран
спорт: складові ефективнос
ті». 16.40 — «Здрастуй, тре
тій трудовий». 17.30 — Про
довольча програма — спра
ва кожного. 18.00 — ФІльмконцерт, 18.30 — Актуальна
камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з Футболу: «Динамо»
(Київ) •— «Металіст» (Хар
ків). В перерві — «День за
днем». (Кіровоград). 20.45— А УТ
8.00 — «Час». 8.35 — Си
бірські мелодії. Концерт орНа добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
10.00 — Новини.. 10.20 — кестру російських народних
8ільм «Підозра». 23.45 — М. Бажай, «Київські етюди», інструментів
Читинського
овинн.
11.00 — Художній фільм телебачення і радіо. 9.05 —
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А ЦТ (І програма)

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Художній фільм «Підоз
ра». 12.40 — Концерт. 13.00
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Кінопрограма «У світі прекрасного». 16.55 — «Зе
лений вогник». 17.15 — Ка
мерний концерт. 17.30 —
Міфи і дійсність. 18.00 — Те
лефільм. 18.30— Старт. 19.00
— Актуальна камера. 19.30—
Дисципліна поставок: міра
відповідальності і честь під
приємства». 20.25 — Науково-нопулярний фільм «Єв
ген Вахтангов». 20.45 — «На
добраніч, дітиі». 21.00 —
«Час». 21.35 — П. Чайковський. «Орлеанська діва».
Вистава. В перерв! — Но' вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальні фільми «Чер
воний Хрест» і «Молодь»,
«Патронажна сестра». «Сандружнна в дії». 9.10 —
«Розповіді цигана». Фільмконцерт.
10.00 — Мульт
фільм «Скарби затонулих
кораблів. 10.20 — До Дня
винахідника і раціоналіза
тора. Школа господарюван
ня. «Як стати винахідни
ком». 10.50 — Англійська
мова. 11.20 — М. Лєрмонтов.
Волелюбна лірика. 11.55 —
Телефільм «Як я був вундер
кіндом». 1 1 2 серії. 14.00 —
Сторінки історії. «Бути ро
бітником — покликання».
Про трудові традиції робіт
ничого колективу заводу
«Серп і Молот». 14.50 — На
арені цирку. 15.25 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 —
Народні мелодії. 18.30 —
гі.ч'б мандрівників. 19.30 —
«Даньківські зустрічі». Теленарис; 20.00 — Вечірня
казка. Мультфільм «Годин
ник Із зозулею». 20.20 —
Документальний фільм «Обе
режно: дорога». 23.30 —
Чемпіонат СРСР зі стрибків
у воду. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм
«Останній
шанс». Із серії «ЗО випадків
майора Земана».
(ЧССіР).
22.50 — Новини.

д

12.35 — Тележурнал «Сім"^^
1 школа». 13.05 — Завтра
>
День працівників морсьігої^6^
1 річкового флоту. 13.25 -А
Всесоюзний огляд самодіяль
ної
художньої творчості,13.45 — Людина. Земля. Все«
світ. 14.30 — Новини. 14.45-й.
Обличчя друзів. 15.30 — 0ч&
видне — неймовірне. 16.30-$.
Бесіда політичного оглядача
Л. Вознесенського. 17.00
Новини. 17.10 — Мультфіль
ми. 17.40 — Сьогодні — День'
винахідника і раціоналізато
ра. 18.10 — За вашими лис
тами. 18.55 — 9-а студія.
20.00 — Телефільм «Гудіте?
у Ліліпуті!». (Англія). 1
рія. 21.00 — «Час». 21.35^Г
Телефільм «Гулівер у Ліліпут
тії».'2 серія. 22.30 — Маленйв|
кий концерт. 22,45 — Нов^^г
ви.
22.50 — Міжнародний
турнір з баскетболу. Чолові
ки. Збірна СРСР — збірна
Італії.
А УТ

12.35 — Новини. 12.45 — 1
«Призначається побачення».
Естрадно-розважальна про
грама.
13.15 — Телефільм
«Ростов-Великнй». 13.30
Сьогодні — День винахідни- ,
ка 1 раціоналізатора. 14.10-і
Доброго вам здоров’я. 14.40
— «В майстерні художника?».
15.25 — «Ви нам писали»,Музична передача. 16.05 ~
«Інтерклуб». 16.30 — «Шко
ла і час». 17.00 — «Міжнарод
на студія». 17.30 — «День за
днем». Оголошення. (Кірово
град).
17.45 — Телетурнір
«Сонячні кларнети». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30-Продовження
телетурніру
«Сонячні кларнети». 20.50 —.
«На добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Новини кіне»
екрана. 22.50 — Компас
риста. 23.20 — Новини.

А ЦТ (II програма)
12.25 — О. Толстой. «Цар
Федір Іванович». Фільм-вистава. 15.45 — Міжнародний
огляд. 16.00 — Співає С. Ада^
мо. (Бельгія). 16.55 — Му.тв \
фільми для дорослих. 17.1о^И)
Музичний кіоск. 17.45—Мі:Я»
народний турнір з хокею н£
траві. Чоловіки. Збірна Аргентіни — збірна СРСР. 2.-й
тайм. 18.20 — Супутник кії
»оглядача. 19.05 — Наука 1
техніка. 19.15 — Здоров’я.20.00 — Вечірня казка. 20.20
— «Москва». Кіноогляд. 20.30
— Міжнародні змагання Ь
воднолижного спорту. 21.00-£
«Час». 21.35 — Ф. Шуберт1.
Вокальний цикл «Прекрасна
мельничка». 22.35 — Доку,
ментальний телефільм «Еле
гія».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЮНАКИ
ТА ДІВЧАТА!

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

Веселі старти. 9.40 — Фільм
«Зірка». 11.10 — Докумен
тальні фільми. 11.55 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Союз науки і праці. На
уково-популярні фільми «Ру
ку, товаришу Комп'ютер»,
«Все починається з землі».
15.30 — Російська
мова,
1(5.00 — Новини.
16.10 —
Фільм — дітям. «Мушкетери
4-аА». 16.50—Сьогодні і зав
тра підмосковного
села.
17.20 — Спортивна гімнасти
ка. Кубок 1 чемпіонат СРСР
з окремих видів багатобор
ства. 18.05 — Людина і за
кон.
18.35 — Мультфільм
«Плюх і Плпх». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Теле
журнал
«Співдружність».
19.35 — Зустріч з компози
тором Олександром) Пахмутовою. 21.00 — «Час». 21.35
— Кінопанорама. 23.05 —
Сьогодні у світі.
А УТ

НАЙКРАЩА ЗГАДКА
про пам’ятні події вашого життя,
безумовно, фотографія. Тим, хто
робить перші кроки у цій справі,
радимо звернути увагу на фотоапа
рат «ВІЛІЯ-АВТО»,
Вій простий в експлуатації. До
сить тільки ввести в автоматичний
пристрій дані про чутливість плів
ки, навести об’єктив на різкість і
автомат сам обере необхідну експо
зицію.
Можна також працювати і з ві
дімкненою автоматикою, тоді в по
ле зору видошукача дається інфор
мація про відпрацьовану експози
цію.
Фотоапарат має значну глибину
різкості, що гарантує хороше зобра
ження на чорно-білій та кольоро
вій плівці.
Зйомки можна провадити з від
стані 80 см і до найвіддалеиіших
предметів.
Об’єктив — «Т-63-3» 1:4/40.
Розмір кадру — 24X30 мм.
Придбати фотоапарат «Вілія-авто» можна в магазинах «Культто
вари», «Техніка», та в універмагах
споживчої кооперації. Цін'а
—
35 крб.

На украинском языке.

26 червня 1984 року
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Візьміть участь в
спорудженні об'єктів
виробничого
об’єд
нання по сівалкам
«Червона зірка» —
Республіка» с ь к і й
ударній комсомоль
ській будові.
Будуправл і н н ю
«Машбуд»,
тресту
«Кіровогра д м а шважбуд», що веде бу
дівництво
об’єктів,
терміново
потрібні
робітники найрізно
манітніших будівель
них спеціальностей.
Хто не має спеціаль
ності, зможе набути
її в учбово-курсових
комбінатах тресту і
в робітничих бригадах.
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Одинокі одразу за
безпечуються гурто
житком, сімейні —
до кінця 1984 року.
Постанова на квар
тирний облік — од
разу після надання
об’яви і • працевлаш
тування.
Юнаки та дівчата!
Більш докладнішу ін
формацію ви зможе
те отримати в кожно
му міськкомі, рай
комі комсомолу, а
також в Республікан
ському комсомольсь
кому штабі, який зна
ходиться в обласно
му комітеті комсомо
лу.
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