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НА ОВОЧЕВОМУ
ПОЛІ

Ж

особливе довір’я
партії сприйняли КОМСО- І
мольці і молодь області
повідомлення про те, що
Політбюро ЦК КПРС на
черговому засіданні роз
глянуло
питання
про
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом
і підвищення
його ролі в комуністич
ному вихованні молоді.
Про це свідчать листи їв
редакцію. Комсомольські
активісти, молоді вироб
ничники і службовці ви
словлюють слова щирої
подяки
Комуністичній
партії за постійну бать
ківську турботу про під
ростаюче покоління, за
певняють, що будуть вір
ними ідеалам комунізму,
з честю виправдають до
вір’я партії.
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ОКРИЛЮЄ
Нині у хліборобів від- •
повідальна пора — жни- і
ва. Наш колгосп імені І
Шевченка уже відправив І
перше зерно у засіки І
держави. Добре трудяться комсомольці і мо-1
лодь
господарства. Я У
сам цього року жнивую, |
то про ентузіазм спілчан І
знаю не з чужих слів. На- ■
комсомольсько-моло- 1
діжні екіпажі скошують
щодня по 13—15 гекта
рів при нормі 10. Пере
шкоджають дощі, а то б
хлопці
перевиконували
норму вдвоє.
А. БАЗАКА,

секретар комітету
комсомолу колгоспу
імені Шевченка.
Бобринецький район.
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знімну:

під

час НІ зльоту ветеранів комсомолу

Кіровоградщнни.

В одному строю з молодими
Так сказала про участь своїх товарпшів-ветеранів у
справах комсомолу О. Я. Захарова з Олександрії на
урочистому засіданні, з якого почався цей зліт. Із різ
них куточків нашої Батьківщини — з Москви і Сева
стополя, Мінська і Дніпропетровська, Одеси і Харко
ва, з усіх районів нашої області прибули на нього
комсомольці далеких уже 20-х, 30-х, 40-х років. Час

вибілив їм скроні, зборознив обличчя своїми знаками,
але зліт засвідчив: вони зуміли зберегти найголовні
ше — молодість душі. Ветерани займали у залі пе
редні ряди, а за ними — сотні комсомольців сьогод
нішнього дня, які прийшли па зліт ветеранів. Було в
тому щось глибинне й символічне. Присутність у залі
і жива участь у всьому, що тут відбувалося, комсо
моли 80-х відображало той нерозривний зв’язок, який
єднає її з тими, хто йшов першим.
(Закінчення на 2-й стер].
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РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ
СУВОРИЙ лік

УВАГУ

ЩЕ ОДИН РЕЗЕРВ

З глибоною
увагою
ознайомилися члени парткому нашого заеоду
із
Постановою ЦК
КПРС,
спрямованою на дальше
поліпшення
партійного
керівництва комсомолом
І підвищення його ролі
в комуністичному вихованні МОЛОДІ.
Важливий партійний до
кумент ставить перед нами завдання поліпшити
керівництво комсомоль
ською організацією під
приємства.
свідкувати,
шоб вона не залишала на
другому плані
так зва
них «малих», повсякден
них справ, з яких у кін
цевому г.’псумку і виро
стають піритні результа.
ти. Постійну допомогу
треба подавати юнанам
та дівчатам, які тільки
прийшли на виробництво.
Волика чпяга у поста
нові ЦК КПРС приділяє
ться
ідейно-політичном»
і моральному вихованню
”ОЛОДІ. Тому

КОМСОМОЛЬ

пропагандистам
треба переглянути свої І
плани з тим. шоб урїзно- І
•’лнітннти Форми масової 8
пропаганди і агітації, по- І
-•ТИЧНОї освіти, контппро І
наганлистсьної
роботи.8
-осилити атеїстичне пихо І
■■■’ння юнаків і дівчат,
ппии’оплюпати їм поваги
''•? славної історії нашої
СЬКИМ

НіТЧИтим

1

І.

3. ГОРКАТЕНИО.
заступник секретаря
паотмвму МіпопоградСЬМПГП ПЄМОНТНО-МЄХАН’имргл ааволу імем? Р М Тз«м»тиги.

Колгосп «Україна.:»—один
із чотирьох
господарств
району, які
спеціалізую
ться. на вирощуванні ово
чів. В останні роки овочів,
ники господарства дома
гаються непоганих
уро
жаїв овочів на поливних
землях — 130—140 центперів з гектара.
Нинішнього року городзобоники господарства
по
в'язалися виростити
143 центнери овочів з гек
тара. І докладають усіх
зусиль,
щоб дотримати
слова. Вже відправили в
магазини міста понад 12
тонн кропу, велику кіль
кість щавлю, редьки, ре
диски, салату та зеленої
цибулі. Дозрівають помі
дори,
солодкий
перець,
морква, картопля. Триває
масовий зріз капусти. За
останні три тижні до об
ласного центру овочівники
відправили її понад 14
тонн.
Триває і догляд за пізні
ми овочевими культурами.
У господарстві вже двічі
провели міжрядний обро
біток грунту, зробили під
живлення аміачною водою.
Якісно і в стислі строки ці
роботи виконав досвідче
ний механізатор М. !. Мазурцов. Микола Іванович
уже дванадцятий рік за
кріплений за бригадою. Ни
ні він ударно попрацював
на спушуванні міжрядь
овочевих плантацій.

О. РІЗНИЧЕНКО.

Кіровоградський район.
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Фото В. ГРИБА.

Ill ЗЛІТ ВЕТЕРАНІВ КОМСОМОЛУ КІРОВОГРАДЩИНИ
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ТОГО дня на чавуноли* верному заводі про
водився день дисципліни.
Авторитетна комісія у скла
ді головних спеціалістів
заводу, представників це
хових
«чотирикутників»,
працівників
управління
внутрішніх
справ
розглядала
питання
про
стан трудової дисципліни
на підприємстві, заслухо
вувала злісних порушників.
— А у вас таких не
має? — запитую члена
комсомольсько - молодіж
ної бригади фрезеруваль
ників модельного цеху
Григорія Собка.
— Відколи
існує наш
КМК (а утворився він у січ
ні 1982-го) — ні. А весь
секрет у тому, що у нас
немає випадкових людей.
Якщо прийшов у бригаду,
значить, працюй. Бригадир
у нас такий, що і сам хви
лини зайвої не втратить, і
комусь
ледарювати не
дасть.
Бригадир — Володимир
Драбина — зараз у пла
новій відпустці. Однак за
своїх хлопців він спокій
ний: знає — не підведуть.

Мабуть, отакою вірою і
цементується колектив. І
хоч не в усіх відразу ви
ходило так, як треба, бо
прийшли на завод у різ
ний час, поступово з’явля
лося вміння, потрібні на
вики, тепер уже й досвід е.
Хоч і молоді, та справу
свою знають.
Секретар комітету ком
сомолу підприємства Сер
гій Гетьман охарактеризу
вав цей КМК як один із
кращих на ЧЛЗ. Він не раз
виходив переможцем со
ціалістичного змагання се
ред подібних колективів
за квартал, півріччя, та й
нині показники бригади
значно вищі від планових
завдань. Одним із пунктів
соціалістичних зобов’язань
комсомольсько - молодіж
ного колективу фрезеру
вальників
Володимира
Драбини
(групкомсорг
Олександр Лисиця) Є ПІДвищити
продуктивність
праці додатково на 2 про
центи і знизити собівар
тість продукції на 0,5 про
цента.
Трудові
успіхи
бригади дають підстави
думати, що з цим завдан-

ням
вона
впорається.
Із часу свого створення
колектив працює за під
рядним методом. Звідси—
і дисципліна, і високі ви
робітки, і бажання кожно
го працювати якнайкраще.
Кому ж хочеться червоні
ти на засіданнях ради
бригади? Вона приймає рі
шення безкомпромісні, І
минулі успіхи для неї не
виправдання. Хлопці зна
ють: жити треба днем
завтрашнім.
Економія робочого ча
су — це ще і технічні но
винки, і задуми раціоналі
заторів. Останні у бригаді
діють активно. їхні роз
робки вже впроваджені у
виробництво.
Приміром,
бригадир Володимир Дра
бина запропонував спеці
альну фрезу на стругаль
ний верстат для обробки
поличок. До цього підопіч.
на плита повинна була
кілька разів проходити по
станку, тепер усі операції
виконуються за один раз.
Разом з комсоргом мо
дельного цеху електро
зварником Анатолієм Гір
ським придумали цікаве

пристосування: захват для шуємо на загальних збо
транспортування опок. Ра рах чи на засіданні ради
ніше ця робота була до бригади, — сказав мені у
Григорій
сить трудомісткою, нині ході розмови
все виконують механізми. Собко. — Рада, у яку, крім
Не відстають від Драбини мене, входять Володимир
й члени бригади. Фрезе Драбина. Олександр Ли.
рувальник Володимир Во- сиця, Володимир Волошин
щенко, наприклад, вирі і Володимир Чеботкін, зби
шив, що на горизонтально рається раз у місяць. Під
розточному верстаті мож сумовуємо зроблене, діли
на обробляти не по одній, мося думками, робимо
а відразу по дві плити, намітки. Щоденно при пе
відповідно їх закріпивши. редачі зміни проводимо
Пристосування ніби й не коротеньку нараду: гово
складні. Але який виграш римо, як працювалося, які
робочого часу вони дають! були складності в процесі
Того дня на першій зміні роботи, щоб не повторю
працювали фрезеруваль вати помилок.
Отакі вони, хлопці з
ники Григорій Собко та
Олександр Петренко і за бригади Володимира Дра
точувальник
Володимир бини Веселі, бадьорі, жит
Чеботкін. Ще двоє — від тєрадісні. Якщо вихідний,
значить разом. Чи в Катесутні з поважних причин.
— Це не позначається на ринівку на базу відпочин
ваших результатах робо ку, чи в цікаву поїздку (в
ти? — звертаюсь до Гри наступну суботу побува
ють у Світловодську), чи
горія Собка.
— Аж ніяк. І основна на рибалку (тільки б пого
причина в тому, що у нас да не зіпсувалась). Мабуть
повна
взаємозамінність. тому і дружний у них ко
Роботи, які виконуємо, ви лектив, що живуть вони
магають
спеціальностей не тільки виробничими ін
фрезерувальника, токаря- тересами. На заводських
розточувальника і заточу змаганнях
з
футболу
вальника. Всіма ними во команда цеху, що наполо
лодіє кожен член КМК Є, вину складалася з моло
правда, трохи проблем із дих фрезерувальників, зай
фахом заточувальника, бо няла друге місце А капі,
він вимагає спеціальних таном команди був їм
знань і великої практики. бригадир Володимир Дра
Однак елементарні опера бина. Так що він за при
клад не тільки у роботі.
ції виконати можемо.
О. СКИРТА НЬ,
Звідси — ще один ре
спецкор «Молодого
зерв економії робочої хви
комунара».
лини...
м. Кіровоград.
— Усі свої справи вирі-

•------------- 2 сюр.------------------------------------------------ «Молодий

комунар»----------

В ОДНОМУ СТРОЮ
(Закінчення. Поч.

на 1-й стор.).

З ВИСТУПУ НА ЗЛЬОТІ ПЕРШОГО СЕКРЕІАРЯ ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ ІГОРЯ ШЕВЧЕНКА:
— Кожна зустріч з вами — це ще один урок історії
партії, історії всієї нашої країни. Коли зустрічаєшся з
ветеранами, на думку приходять слова Миколи Острозського, звернені до старого більшовика: «Розкажи мені
прр себе, про славне минуле партії, про те, як гартува
лася більшовицька сила». Сьогодні з цими словами ти
сячі молодих людей нашої області — робітників, сту
дентів, школярів — звертаються до вас.
Ветеранам було що розповісти молодим, Ні. вони не ли
ше згадували минуле. Вони більше говорили про сього
денна, оцінюючи його з висоти прожитих років, з висоти
набутого досвіду. У їхніх словах вбачалося не бажання
повчати, а прагнення допомогти молодим розібратися у
своєму житті, розділити головне і другорядне, не повто
рювати минулих помилок. Мабуть, тому москвичка Г. Ф.
Чмига, одеситка О. Ф. Чуднинова, кіровоградець М. Я.
Жердієв та інші не лише констатували успіхи й досягнен
ня нашої молоді, а й висловили їй зауваження й побажайня. їхні справедливі слова сприймалися ян жива участь
ветеранів у справах молоді, їхня небайдужість, як вір
ність ідеалам своєї юності.
«За вашими плечима, — сказав, звертаючись до вете
ранів, секретар обласного комітету Компартії України
А. І. Погребняк, — величезний досвід боротьби й пере
мог. І дуже правильно ставлять завдання Центральний
Комітет КПРС, Центральний Комітет Компартії України
перед партійними й комсомольськими комітетами — з
іще більшою віддачею використовувати ваш багатий
досвід і знання»...
ІЗ ВІТАЛЬНОГО ЛИСТА УЧАСНИКІВ ТРЕТЬОГО ЗЛЬОТУ
ВЕТЕРАНІВ КОМСОМОЛУ КІРОВОГРАДЩИНИ ЦЕНТ
РАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ:
«Ми вбачаємо продовжувачів наших революційних, бо
йових і трудових традицій у молодих. Нинішні молоді
люйи •— активні учасники комуністичного будівництва,
достойні спадкоємці справи батьків. Ми впевнені, що на
зміну нам ідуть люди., які не поступляться прапором
Жовтня, ідеалами Леніна, які досконало знають свою
справу».

----- 10 липня 1984 року ------------60-РІЧЧЮ ПРИСВОЄННЯ КОМСОМОЛОВІ
ІМЕНІ ЛЕНІНА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ____

З молодими

О УРОЧИСТОМУ засіданні, яке проходило у Будинку
" політосвіти, взяли участь секретар обкому Компартії
України А. І. Погребняк, завідуючий відділом пропаган
ди і агітації обкому партії І. П. Оліфіренко та секретар
Кіровоградського міськкому партії А. О. Кошелєва. Гості
рушили до міського парку культури й відпочинку імені
В. І. Леніна. Колона, попереду якої майорів прапор об
ласної комсомольської організації, наблизилася до па
м’ятника вождеві світового пролетаріату. Справа і зліва
від пам’ятника вишикувались в одному строю ветерани
і комсомольці сьогоднішнього дня — курсанти Кірово
градського вищого льотного училища цивільної авіації
та студенти інституту сільськогосподарського машинобу
дування. Застигли в урочистому караулі біля пам’ятника
юні піонери. Оркестр виконував пісню «Ленін завжди
живий». Потім прозвучали гімни Радянського Союзу та
Української РСР. До підніжжя пам’ятника москвичка
Г. Ф. Чмига та севастополець М. Г. Байсак від імені
усіх ветеранів комсомолу поклали квіти. Під звуки уро
чистого маршу колона рушила містом. Було покладено
квіти також до пам’ятника С. М. Кірову.
Яскраво світило сонце, шуміли зелені дерева обіч ву
лиці Карла Маркса. Урочисти?ли, відповідно до моменту,
були обличчя присутніх. Кіровоградці стали свідками
того, як колона (очолювали її посивілі ветерани, чия мо
лодість минула у самовідданому труді і боях) йшла цент
ром міста. Це було справжнє свято комсомолі! області.
РЯДКИ З БІОГРАФІЇ Г. Ф. ЧМИГИ — ПРОФЕСОРА
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
Народилася й виросла в селі Мартоіванівці Олександ
рійського району в селянській сім’ї. Як і її друзі, пра
цювала в полі — і на посіві, і на косовиці. Хліб ростила.
1929 року спілчани села обрали дівчину секретарем ком

творчою. Людині необхідне творче спілкування. Ми тоді
інтуїтивно відчували це. Тому мене інколи дивує, коли
деякі наші сучасні, набагато освіченіші од нас тодішніх
молоді люди скаржаться на нудьгу. Та її треба просто
прогнати!

КОР.: — Часто вам доводиться стикатися із тим, що
знайоме ще з юності?

Г. Ф. ЧМИГА: — Я зараз займаюся проблемами су
часного села, знайома із життям не лише міської, а й
сільської молоді, беру участь в засіданнях Всесоюзної та
Всеросійської рад колгоспів. Підготувала монографію
«Ради колгоспів. Досвід їхньої діяльності». Для своїх
студентів — істориків читаю спецкурс лекцій «Продо
вольча програма СРСР». Працюю нині також над моно
графією «Соціально-економічний розвиток сучасного се
ла», де чимало уваги приділяю молоді та її проблемам.
Порівняно недавно мені довелося виступати на конфе
ренції істориків-аграрників з доповіддю «Про учнівські
виробничі бригади». Так що, як бачите, інтересам своєї
молодості не зраджую.

КОР.: — Ви прожили цікаве і складне життя. Що для
вас було у ньому найголовнішим?

Г. Ф. ЧМИГА: — Найголовнішим для мене було роби
ти справу, потрібну всім. І тоді, коли працювала в Мар
тоіванівці, і згодом як стала райкомівським працівни
ком — спочатку в Олександрії, потім у Шепетівці на
Хмельниччині. Всі ці роки я хотіла вчитися. Але комсо
мол і партія стазили й інші завдання: треба було працю
вати з молоддю, організовувати колгоспи, боротися з
ворогами. Це відбирало багато сил і часу. Однак мені
вдалося добитися свого. Закінчила спочатку Вищу школу
пропагандистів при ЦК ВКП(б), потім стала студенткою
історичного факультету університету. Та з липня 1941 ро
ку, коли мала початися сесія за другий курс, я вже го
тувалася до виїзду на
Північно-Західний фронт...
Лише після війни заверши
ло навчання на факульте
ті. Потім — аспірантура і—
робота, робота, робота...
В Кіровоградській секції
Історико-літературного об',
єднання старих більшови
ків при Інституті марнсизму-ленінізму при ЦК КПРС.
яку представляли на ни
нішньому зльоті, крім Г. Ф.
Чмиги, ще трос москвичів,
усього близько ЗО членів.
Серед них — Г. Д. Вовченко, професор МДУ, доцент
Московського педагогічно
го Інституту імені Н. II.
Крупської В. Г. Круть, пра
цівники Міністерства хі
мічної промисловості СРСР
К, Д. Бардиж та Міністер
ства зовнішньої торгівлі
СРСР Я. С. Щур. Усі вони
підтримують тісні зв’язки з
красг.і, де минула їхня ком
сомольська юність...

а

знімну:

учасники зльоту

пам ятного знака комсомольським поколінням

ЦИФРИ І ФАКТИ
А В 1923 році на обліку в обласній комсомольській
організації було 2800 членів І кандидатів у члени
Спілки, зараз їх — 146 тисяч.
А Готуючи гідну зустріч 60-річчю присвоєння ком
сомолові імені Леніна, комсомольсько-молодіжні ко
лективи, молоді робітники виробничого об’єднання
по сівалках «Червона зірка», Світловодсьиого заводу
чистих металів, залізничного депо станції Знам’ян
ка та цілого ряду інших підприємств, нолгоспних
ферм і транторних бригад успішно завершують вико
нання свого зобов’язання — винонати до цієї дати
завдання 4,5 років п’ятирічки. 570 КМК області із завданням шести місяців четвертого року п’ятирічки
справилися достроково.
. А Руками молодих в області зводяться цехи ВО по
сівалках «Черзона зірка», чавуноливарного, гідроліз
но-дріжджового заводів — у Кіровограді, Липнязьного
го *басейну^У’ молод' будують шахти ОлександрійськоА * тваринництві області трудиться понад 5,4 ти
сячі юнаків та дівчат. На фермах колгоспів і радгоспів
працює більше 2 тисяч молодих доярок і операторів
машинного доїння, які вносять вагомий вклад у вико
нання Продовольчої програми. Більше 120 молодих
доярон подолали тритисячний рубіж по надоях моло
ка на одну корову, а 20 з них - чотиритисячний.
Близько 70 тисяч юнаків та дівчат області беруть
участь у заготівлі кормів для громадської худоби у ни
нішньому році.
"
’
_ А Комсомольці і молодь області провели більше
650 суботників і недільників, у яких взяло участь 120
тисяч ЧОЛОВІК.
А Учнівська виробнича бригада Комишуватської
середньої школи з року в рік виховує кваліфіковане
й грамотне поповнення рідному колгоспові імені XX
з’їзду КПРС Новоунраїнсьного району. Близько 200
випускників місцевої школи влилися в ряди механіза
торів. рільнинів. тваринників господарства. За досяг
нуті в комуністичному вихованні підростаючого поко
ління успіхи учнівській бригаді, наставником яної є
двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов, при
суджено премію Ленінського комсомолу.

іровоградіцини,

сомольської організації, яка складалася з 16 чоловік. За
два роки її секретарства до Спілки вступило ще 80 чле
нів.

ІЗ РОЗМОЗИ З ДОКТОРОМ ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРО
ФЕСОРОМ МДУ Г. Ф. ЧМИГОЮ:

КОР.: — Ганно Федорівно, як вам вдалося тоді, у ті
далекі роки, добитися такого значного росту рядів спіл
чанської організації? Чи кількість відповідала якості?
Г. Ф. ЧМИГА: — Гадаю, що так. А згуртувати молодь
в комсомольську організацію допомогло нам тоді те, що
може бути дійовим і нині. Ми перш за все дбали, щоб
хлопцям та дівчатам було цікаво. Нове життя, вважали
ми, неможливо будувати з пісними мінами на обличчі.
І мушу сказати, що вступити тоді до комсомолу було не
так легко. Перш, ніж стати спілчанином, слід було про
йти кандидатський стаж — здати своєрідний екзамен на
право називатися комсомольцем,
І якщо нам вдалося пробудити в односельцях велике
бажання витримати його, то перш за все завдяки хоро
шій організації культурно-масової роботи. Ми організу
вали у себе драматичний гурток. Ставили Панаса Мир
ного, Карпенка-Карого, Котляревського, Старицького.
Репетиції проходили щовечора. Було, хоч як стомляться
наші комсомольці на роботі (тоді про механізацію
на
селі мови не було — колективізація тільки починалась),
а поспішають у клуб.
І ще одне нас об’єднувало — пісня. Співали і комсо
мольські пісні, і народні, які знали змалку. Політичну ро
боту ми старалися робити в комплексі (хоча й не знали
тоді ще такого слова) з усякою іншою. І нині, зовсім не
ідеалізуючи наших тодішніх справ і досягнень, скажу:
обстановка у нас і в сільбуді на заняттях, І на комсо
мольських зборах, які проводили щоразу, коли треба
було вирішити питання, що стосувалися всіх, була завжди

ПГ’ ОГО ДНЯ ветерани комсомолу, які прибули
на зліт, відвідали також
Меморіальне кладовище
радянських воїнів у парку
Перемоги, де віддали ша
ну полеглим у' боях з ні
мецько-фашистськими за
гарбниками. Згодом біля
пам ятного знака комсомольським поколінням Кіровоградщини відбувся мі
тинг. На ньому вистурили
комсомольці 20-х років кі
ровоградець П. В. Сідяк,
30-х — севастополець М. Г,
«рото в. іниьа.
^Й«к 40-х
Кіровоградна и. І. Чібісова та інші.
Вони говорили про єдність усіх поколінь нашої великої
Батьківщини, про славн. минулі і сьогоднішні діла моло
ді Кіровоградщиви, про те, щ0 зліт став для всіх “ели“Ін""'"'”“ у Р°б01' "° “°“^™ному вихованню
МОЛОДІ»
з адміністрацією3™ молоддю0підприємств’м?стаЗУТТРІЧ1
лТ7Хо&^о«члгж
ка», в обласному краєзнавчому музеї «Ви^пїпп р.В0На зірте, ЯК працювали ви. а ми покажемо’ як ппаиюЖ1И про
так сказав заступник секретапя номі’таУмП.В?ЦЮЄМО ми*» —
ду радіовиробів* Г. ТопорР запрошуючи ^тЛ^°лу заво'
На підприємстві, де побували мінчанин в й п у ГОСТІ’
одесити В. О. Андрєєва, О. Ф ЧудникОПа р р Ов°оченко,
інші товариші, їх зустріли секретар партко’їХ’ .Риг6аДно та
ВИИ, секретар комітету КОМСОМОЛУ Волооимип ГТ»5‘ ®СТР°ни познайомили гостей із цехами пілпІ^МИр Філюк- Воли про перспективи його розвитку? Дртва’ РОЗПОВІ.

ЦИФРИ І ФАКТИ
А 27 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ ИЛПпитпп;
□носять вагомий вклад у виконання °Лпь,Т21ВІВ зас°ДУ
державних завдань. Всі вони працюютьП1дп£ИЄмством
підрядом. 8 КМК записало до свого скліли гРИг?дним
:&тедгянииі,1!.хив мр°бі™=“ж»х’о.

щеним соціалістичним зобов’яза°Рням-СпииЛв°ІМ ПІДВИ’
дати план першого півріччя нинішнього року™ й° ЦІЄЇ

відвідали такожЯконцерт самодіяльного°М°ЛЬЦЯ“И М'СТа
самблю пісні і танцю «Весна°м,"с?„„, °п а₽одног° ан‘
імені Компанійця.
ського Палацу культури
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

«Молодий

------------- 10 липня 1984 року-

комунар»—-----------------------------------

З стор. ------------- -

НА ІДЕОЛОГІЧНИХ РУБЕЖАХ

Книга
розповідає
12 липня виповнюється
60 років з дня присвоєння
комсомолу імені Володи
мира Ілліча Леніна. Ця
знаменна подія стала при
водом до активізації у
бібліотеках Кіровоградщини пропаганди літератури
про радянську молодь, про
комсомольців усіх поко
лінь.
З допомогою книги біб
ліотекарі яскраво й пере
конливо розкривали го«~'вні підсумки
шляху,
Ьйденого комсомолом
.1 керівництвом партії,
розповідали
про місце
ВЛКСМ у боротьбі молоді
за мир і соціальний про
грес, про перспективи бу
дівництва комунізму і зав
дання комсомолу в цій
справі. У бібліотеках об
ласті організовували ціка
ві тематичні книжкові ви
ставки, перегляди та огля
ди літератури, диспути,
відкриті
комсомольські
збори. Було проведено мі
сячник пропаганди ленін
ської теоретичної спад
щини.
Цікаво пройшли ленін
ські читання в Олександрівській,
Онуфріївській,
Компаніївській,
Новгородківській,
Кіровоград,
ській центральній бібліо
течній системі. Працівни
ки бібліотек м. Бобринця
^^ганізували і провели зу.
^В^ІЧІ учнівської молоді з
^мсомольцями першого
покоління, бібліотекарі Новоархангельської ЦБС під
готували для старшоклас
ників літературно-музич
ний вечір «Комсомол! Я
твій поет!».
М. СМИРНОВА,
методист обласної біб
ліотеки для юнацтва
імені О. Бойченка.

«З чого починається пи
сьменник? Письменник по
чинається з любові до лю
дей», цими словами перед
мови, написаної Юрієм
Му шкетиком, відкривається
двотомне зібрання худож
ніх творів Віктора Блйзнеця («Веселка», 1983 рік),
самобутнього письменника,
чиї оповідання, повісті,
казки, роман «Підземні ба
рикади» вже здобули ши
року популярність як у до-

Слово
рослих, так і в юних чита
чів республіки. Письменпика, чий короткий, але
плідний шлях, уся літера
турна творчість зігріті щи
рою любов’ю до людей,
увагою до їх болів і радо
щів, позначені
вмінням
тонко відтворити внутріш
ній світ дитини, що була
його улюбленим героєм...
Двотомне * видання —
найбільше у творчій спад
щині письменника. Сюди
ввійшли написані за двад
цять років його творчості
найкращі повісті й опові
дання, які охоплюють чи
малий відрізок часу: від
громадянської
війни, в
тяжких обставинах якої
проростали паростки но
вого, соціалістичного жит
тя (маленька повість «Ста
рий дзвоник»), до наших
днів (повість «Женя і
Синько»), твори, які, як
справедливо
зазначає
10. Мушкетик, «разом з
повістями і оповіданнями
Григора Тютюнника, Ми
коли Вінграновського, Во
лодимира Дрозда, Євгена
Гуцала є важливою сто
рінкою в біографії цілого
покоління людей».
Приваблять читачів в
оповіданнях і повістях
цього двотомника гостросюжетний розвиток подій
і вміння відтворити істо
ричний колорит епохи, теп-

тонкості паву пінки, яка
прозвучала
тихим-тихим
ніжним акордом і визначи
ла тональність усього тво.
ру, повість «Звук павутин
ки»; жвава й бадьора,спов
нена дотепних витівок, при
год сучасних школярів-п якласників повість «Жепя
і Синько»; дивовижний
світ дитячої фантазії від
творює
казкова повість
«Земля світлячків»; під
креслено реалістичне, не
без філософської СИМВОЛІ
ДУМКИ,
КИ оповідання «Як народ
жується
стежка»,
яке
ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ вчить не заспокоюватись
на досягнутому, наполег
ливості, вміння проклада
ти власну стежку «у широ
кий світ життя»...
Не можна не погодитися
з тим, що кращі твори
В. Близнеця саме тому й
ний, прикутий до ліжка знаходять шлях до читачів,
сільський хлопчик, що зав
дяки незламній силі духу,
розвішеному почуттю люд.
ської гідності перемагає в
поєдинку бундючного, самовпевненого фашистсько
го офіцера, «котрий звик, що автор був не тільки
щоб і стовпи перед ним здібним й спостережливим
витягувалися»
(повість письменником. Він сам по«Птиця помсти Сімург»). справжньому любив ді
Такий же — безкомпроміс тей, знав і умів розкрити
ний,
внутрішньо краси їхню душу, розкрити діа
вий — і Сашко із «Мовчу лектику її психологічного
на», хоча власне «я» цього зв’язку з природним і люд
маленького героя виявляє ським оточенням, просте
ться в інших обставинах і жити утвердження у ній
в інший спосіб: не маючи основ добра, краси і спра
можливості
миритися з ведливості.
неправдою, моральною ни
...Віктор Близнець рано
цістю і брудом у сім’ї, він
залишає рідний дім і оби пішов із життя: минулого
рає шлях злиденного (ді року йому б виповнилось
ло було після війни), але тільки п’ятдесят. Але залинезаплямованого, чесного шились його талановиті,
писані рукою майстра, тво
життя...
Повісті та оповідання ри. Вони належать ниніш
В. Близнеця — різноманіт. ньому і прийдешнім поко
ні не лише у тематичному лінням читачів, які зверта
й хронологічному відно тимуться до цих сторінок,
шеннях. Вони позначені щоб ще і ще раз прилучи
багатством жанрових діа тися до людяного світу
пазонів, стильових- прийо автора.
мів та ознак. Скажімо,
В. БУРБЕЛА,
пройнята ліричною задум
кандидат філологіч
ливістю, витонченістю ма
люнка, що доведена до
них наук.
лий, ледве помітний гумор
і ненав’язливе слово про те,
як необхідно поважати
кожну людину, цінувати
правду, ісгпну, добро.
Але найбільше вдаються
В. Близнецю образи ма
леньких героїв — худож
ньо повнокровних, нсихо
логічно своєрідних, ЗІ СВО
ЇМ характером і дивовиж
ним мікросвітом. Такий,
наприклад, його малень
кий Павлнк — покаліче-

правди

і добра

«Про ефективність
дозвілля»

пяткП-К^.^и..?У-/-п?винеІн Д0ТРимУватися кожен» — під таким девізом нині прохослпямппТнІо працівників державтоінспекції зі школярами області. Цикл заходів
РНепіпм« и на профтактику дорожніх пригод з участю дітей.
«усного уппппп^'^ИК.7 державто.нспекці. у приміщенні Кіровоградського тролейпїонепсьипм^ВтлЯппі іустор. іпСЛл3 _хлоп,чиками І Дівчатками, що відпочивають у
уважно слухахУтк^тп
*0,
ГагаР1на- На цьому знімку ви бачите: школярі
иідає як ппзв^іл^мп
ДеРжастоінспектора В. І, КУЧИНСЬКОГО, нотрий розпоД , .к правильно орієнтуватися на вулиці в складних ситуаціях.
Фото М. БУЧИНСЬКОГО.

У СТУДЗАГОНІВСЬКУ ЗАЛІКОВКУ-84
Масовий виїзд студзагоНІв на місця дислокації
відбувся недавно у Кіро
воградському державному
педагогічному
інституті
Імені О. С. Пушкіна.

Тринадцять СБЗ працю
ватимуть на основних об’
єктах п’ятирічки області.
^Чотири з них — «Полум’я»,
«Факел»,
«Корчагінець»,
'/(Спектр» — загони безкоВД >' >
...
'
рисливої праці, які всі за
роблені кошти надішлють
ДО Фонду миру.
Майбутні

філологи

та

історики, математики і вчи
телі фізкультури майже
на два місяці змінять на
вчальні аудиторії на риш
товання новобудов і кол
госпні лани. Проте СБЗ_
це не тільки робота, ста
ранна і копітка, а й лекції,
концерти для місцевих жи
телів, спортивні змагання,
допомога ветеранам війни
і праці, шефство над шко
лами, словом, політична і
культурно-масова робота.

Серед бійців багато та
ких, що в загонах уже не
вперше. Приміром, Тетяна
Лихошерст, Людмила Задніпряна студзагонівську
спецівку одягають втретє.
Але більшість хлопців і
дівчат — новачки. Для них
уся романтика студзагонівського літа іще попереду.
О. СЕМЕНЮК,
студент 4-го курсу пед
інституту, член коміте
ту комсомолу.

Так називалася замітка,
опублікована у
номері
«Молодого комунара» від
19 квітня ц. р. У ній ішло,
ся про відсутність контро
лю за діяльністю весіль
них музик у Вільшанському районі.
До редакції надійшла
відповідь від другого сек
ретаря Вільшанського рай
кому ЛКСМУ В. Троян
ського, завідуючого район
ним відділом культури
М. Швеця та завідуючого
фінансовим відділом рай
виконкому М. Кушніра, в
якій сказано:
«Вне гуп газети спільно
обговорено працівниками
райкому комсомолу, відділу культури, райфінвідділу.
Критику визнано справед
ливою. В даний час репер
туари
інструментальних
оркестрів затверджуються
районним відділом культу
ри; виступи без цього заборонено. Райвідділ куль
тури виділив кошти на
придбання електромузич
них інструментів для ра
йонного будинку культури.
Працівниками фінвідділу
на всіх музикантів накла' дено податки згідно статті
19 Указу Президії Верхов
ної Ради СРСР від 12 січ
ня 1951 року «Про частко
ві зміни Указу Президії
Верховної Ради СРСР від
ЗО квітня 1943 року «Про
прибутковий податок з на
селення».

СМЕРТЬ МАСОВИМ
ТИРАЖЕМ
палиці і кінчаючи «технічно
досконалими
способами»
знищення.
Саме цього й бояться ті,
Дж. Міннері гранично від
хто хотів би, щоб людство
вертий: «Мета моєї книги—
без кінця блукало на «да навчити всіх, кого це може
леких і темних дорогах жит
зацікавити, найкращих спо.
тя».
Тому
протиставляючи собів умертвіння людей».
справді гуманістичній куль Усього за 40 доларів він
турі майбутнього свою ре розкриває секрети повод
ження з браунінгом, етиле- акційну контркультуру, вони
том і базукою. Захочете
прагнуть створити і свою
контрлітературу, літературу простромити жертву стрі
лою з лука — є відповідний
буржуазного антисвіту, де
розділ. Якщо ж у вас, при
панують
людиноненавис
ницька психологія, дух край пустимо, лише звичайна гол
ка та фен для сушіння во
нього індивідуалізму, атмо
лосся — шукайте розділи
сфера відвертого насильства
про смертельне уколюван
і найчорнішого песимізму.
ня і вбивство струмом. Ну,
У той час, як у США та
а коли під рукою нема на
інших західних країнах бага
віть кулькової авторучки,
та державних мужів виголо
то цей універсальний посіб
шують промови про необ ник пояснить, як убити ку
хідність боротьби з кому лаком, зубами, ногами.
ністичним насильством і те
Журнал «Ньюсуїк» відзна
роризмом, зі злочинністю в чає головне достоїнство по
країні, на книжкових рин сібника: він навчить убива
ках дедалі частіше з’являю. ти, убивати професіонально
ться книги, подібні до тієї, і дуже просто.
яку написав Анге Бастіані.
Щодо адвоката, який до
Його «Довідник справжніх держувався цих рекоменда
злочинів» став найпопуляр- цій, то він був своєчасно
нішим з бестселерів у за арештований і ув язнений
хідному світі. В «праці» ба після гучного процесу. Од
стіані є майже повний спи нак ні на суді, ні зі сторінок
сок різних злочинів і де преси не прозвучало жод
тальних рецептів, як їх готу ного слова засудження з
приводу книги Міннері і по.
вати. Він схожий на кухонну
книгу для домогосподарки, дібних до неї, які є у віль
Додержання порад та ін ному продажу і користую
ться підвищеним попитом у
струкцій дозволяє кожному
«аматору» стати професіо. молоді.
Американська молодь чи
налом.
тає ці книги недаремно.
У «Довіднику справжніх Вчиться робити висновки з
злочинів» даються точні ре
прочитаного. Останнім ча
комендації на той випадок,
якщо чоловік захотів на сом школи США тероризує
завжди позбутися дружини так звана «молодіжна ма
фія», вік членів якої від 12
шляхом частування вишука
ною стравою в якомусь за до 21 року. Американські
кладі розваг. У цю страву, дослідники відзначають, що
звичайно, домішані відповід злочинність серед амери
канської молоді продовжує
но до рецептів спеціалістів
зростати. За останнє десяти
судової медицини найефек ліття кількість серйозних
тивніші отрути, що їх виго
злочинів, що вчиняються
товлять відомі хіміки. Гра
нично точні і детальні ін молоддю, зросла майже на
70 процентів. Щороку зло
струкції адресовані злом чинність забирає життя 23
щикам, злодіям, фальшиво
тисяч американців, зачіпає
монетникам,
убивцям. А
щоб злочинець міг спокійно одну третину сімей країни,
займатися своїм ремеслом, тягне 'за собою фінансові
є розділ «Як можна забез втрати в розмірі близько
9 млрд. доларів.
печити собі надійне алібі».
Для людини, не знайомої
Знахабнілий автор деталь
но розглядає помилки і про- з повсякденністю життя в
машки, яких припускаються капіталістичному суспільстві,
злочинці, з тим, щоб новач це здається немислимим,
ки змогли уникнути їх і не диким, фантастичним. Для
самого ж суспільства, осно
потрапити до рук поліції.
ваного на принципі «гроші
Очезидно, що так звані будь-що», — звичайне яви
«великі злочинці», які пере ще.
бувають біля керма еконо
Очевидно, в буржуазному
мічної, політичної, а часто- суспільстві
пропагувати
густо і державної влади «право» на смерть набагато
США і орудують мільйона простіше, ніж забезпечити
ми доларів, не потребують людям право на гідне жит
довідника Бастіані для під тя і насамперед на працю.
вищення своєї «професійної
Піклування про молодого
майстерності». Вони здатні споживача йде далі інфор
забезпечити собі алібі і без мування його про новинки
порад стороннього. Але мо теоретичної думки в галузі
лодь, яка вперше стає на насильства. Йому нині про
злочинний шлях, жадібно понуються і практичні посіб
читає «Довідник справжніх ники, модні нині ситуаційні
злочинів» і охоче застосо ігри.
Наведемо лише одне ав
вує його рецепти на прак
торитетне свідчення голови
тиці.
В Анге Бастіані є серйоз Радянського комітету захис
ту миру Юрія Жукова.
ний конкурент — Джон Мін
Ось унікальний у своєму
нері. Він тент спеціалізується
в основному з проблем роді підручник для людей,
які бажають розважатися
убивства.
грою в розправи над своїми
Це трапилося в США. Те жертвами. Він називається
хаський адвокат, якому на ясно і точно: «Вбивця», по
бридло доглядати за своєю сібник для гри, виданий
хворою дружиною, задумав
її позбутися. У журналі Стівом Джексоном, пошто
ва скринька 18956. Остін,
професіональних найманців Сполучені Штати». Як пові
«Солдат удачі» він натрапив
на рекламу серії з п'яти домляє зарубіжна преса, ця
брошур під назвою «Як уби розвага, учасники я.сої гра
вати», написаних Джоном ють у полювання один на
одного, стала там дуже мод
Міннері з Канади.
ною.
Автор грунтовно розпові
с. кичипн,
дає про всілякі способи від
журналіст-міжнародник.
правки людей на той світ,
починаючи із застосування
(Закінчення буде).
(Продовження.
Поч. у № 80 за 5 липня).

4 стор.

. Ж ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми «Дівчинка і слон».
«Зайченя і муха». 9.05 —
В. Васильєв. «Найостанніший
день». Фільм-вистава. 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — По Сибіру і Далеко
му
Сходу. Документальні
фільми «Нульовий цикл».
«Об — ріка сибірська». 15.30
— «Штраусіана». Фільм-койцерт. 16.10 — Новини. 16.15
— Телефільм «Чотири тан
кісти і собака». 7 серія. «На
роздоріжжі». 17.00 — Веселі
нотки. 17.15 — Дітям про
звірят. 17.45 — Людина —
господар на землі. 18.45 —
Сьогодні 5' світі. 19.00 —
Мультфільм «Величезне не
бо».
19.10 — Наука і
життя. 19.45 — Телефільм
«Батьки 1 Діти». Екранізація
одноіменного роману І. Тур
генева. 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Є. Ісаєв. По
ема < Двадцять п’ята годи
на». 22.00 — Грає Е. Гілельс.
22.40 — Сьогодні у світі.

'Ж ут

10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Від
крита книга». Фільм 1. 1 се
рія. 11.25 — «Живе слово».
Гоголь і Україна. 12.05 —
Документальні телефільми.
13.05 — Новини. 13.20 —
«Село і люди». 16.00 — Но
вини. 16.10 — Зустріч з те
атром. Миколаївський росій
ський драматичний театр
імені Чкалова. 17.25 — Кон
церт народного самодіяль
ного
фольклорно-етногра
фічного ансамблю танцю
-Поділля». 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.10—
«День за днем». (Кіровоград).
18.25 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.30 — «Олівецьмалювсць». 19.00—Актуаль
на камера. 19.30 — «Стави
ться питання». За листами
телеглядачів. 20.15 — «Ме
лодії літа». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Відкрита книга». Фільм 1.
2 серія. 22.40 — Чемпіонат
СРСР з футболу. Перша ліга.
«Металург» (Запоріжжя) —
«Торпедо» (Кутаїсі). 2-й тайм.
23.25 — Новини.

'Ж ЦТ (II програма)

«Молодий
13.25 — Музична естрадна
програма. 16.00 — Новини.
16.10 — « Квітка-семвцвітка»,
Лялькова вистава. 17.00 —
Фільм-концерт «Ти пісня
моя, Казахстан». 17.30 —
«Піонерське літо». 18.00 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.10 — «День за днем». (Кі
ровоград).
18.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.30 —
«Кіровоградіцина Спортивна».
(Кіровоград); 19.00 — Акту,
альна камера. 19,30 — «Мі
фи 1 дійсність». Америка без
гриму. 20.00 — «В майстерні
художника».
20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній телефільм «Відкрита книга».
Фільм 1. З серія. 22.40 — Ку.
бок дружби соціалістичних
країн з картингу. 23.10 —
Новини.

Фільм «Нормандія — Німан».
23.30 — Новини.

Ж ЦТ (І програма)

ТЕАТР

Ж ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Коні. коні...». 8.30 — Фільм
«Приходьте завтра». 10,05 —
«По сторінках підручника».
Зоологія. 10.35 — Архітекту
ра Донецька. 11.00 — «...До
шістнадцяти і старші». 11.45
—'Виступають викладачі і сту
денти Уральської державної
консерваторії імені М. Мусоргського. 12.10 — Фільм —
дітям. «Гулька». 12.35 —
Мультфільм «Добрий ліс».
12.50 — Німецька мова. 13.20
— Тележурнал «Сім’я і шко
ла». 13.50 — «Коли співають
в Орджонікідзе». Фільм-кон
церт. 14.20 — Поезія. С. Щипачов. 14.50 — Концерт ху
дожніх колективів Монголії.
15.20—Нови ни. 18.00—Нови
ни. 18.20 —Кіножурнал <На
морях і океанах». 18.30—Біль
ше хороших товарів. 19.00—
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Зеніт» — «Арарат». У перерві
— 19.45 — Вечірня казка,
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм. 22.45 — Науковопопулярний фільм «Худож
ник' Микола Пономарьов».
23.05 — Новини.

МОГИЛЬОВСЬКИЙ ОБ
ЛАСНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І
КОМЕДІЇ ІМЕНІ В. І. ДУНІНА . МАРЦИНКЕВИЧА
(У ПРИМІЩЕННІ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО МУЗИЧНОДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
ІМЕНІ М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО).

8.00 — «Час». 8.35 — На
приз клубу «Шкіряний м’яч».
9705 — У світі тварин. 10.05
— Телефільм «Батьки і ді
ти». 2 серія. 11.15 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
Комуністи вісімдесятих. До
кументальні фільми «Розум
і сміливість», «Хірург, вче
ний, ректор...». 15.30 — «...До
шістнадцяти і старші». 16.15
— Новини.
Ю.20 — Теле
фільм «Чотігри танкісти і со
бака». 9 серія. «Заміна».
17.20 — Шахова школа. 17.50
— До 40-річчя визволення
м. Вільнюса від Фашистських
загарбників.
Документаль
ний фільм «Вільнюс». 18.10
— Трудовий колектив і ди
сципліна. Досвід роботи під
приємств Свердловської об
ласті по зміцненню трудової
і громадської дисципліни.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Коли про смаки спе
речаються. 19.30 — Якщо хо
чеш бути здоровим. «Учіться
плавати». Урок 3. 19.50 —
Телефільм «Батьки і діти».
З серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Молодіжний вечір в Останкіно. 23.10 — Сьогодні у
світі.

8.00 — Гімнастика. 8.25 —
Документальний телефільм.
8.50 — Фільм «Все через
близнят». 10.10 — Зустріч
школярів з народним вчите
лем СРСР Г. І. Івановою.
10.45 — Разом — дружна
сім’я. 11.05 — Шахова шко
ла. 11.35 — Телефільм для
Дітей. «Літо в Забор’ї». 12.40
—
Мультфільм
«Фільм,
фільм, фільм...». 13.00 —
Французька мова. 13.30 —
Школа Магніткн. 14.10 —
Грає Н. Панкова (фортепіа
но). 14.35 — Програма Мур
манської студії телебачення.
15.30 — Новини. 18.00 — Повини. 18.15 — «...До шіст
надцяти 1 старші». 19.00 —
Спорт за тиждень. 19.30 —
Франческо Мізіано. Життя
Інтернаціоналіста. 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — Чем
піонат СРСР з кінного спор
ту. 21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Приходьте завтра». ж УТ
23.10 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
«У пас в колективі». 16.40 —
«Країна Комсомолія». 17.25—
Музичний фільм «Співаноч
ки мої». 17.45 — Екран по
шани Українського телеба
чення. 18.00 — Циркова про
Ж ЦТ (І програма)
грама. 18.30 — «Комуніст».
8.00 — «Час». 8.35 — Кон (Кіровоград). 19.00 — Акту,
церт дитячого хору «Щед альна камера. 19.30 — «Фак
рик». 9.05 — Клуб мандрів ти свідчать». 20.00 — «День
ників.
10.05 — Телефільм за днем». (Кіровоград). 20.15
«Батьки і діти». 1 серія. — Оголошення. (Кіровоград).
11.20 — Новини. 14.30 — 20.20—Сатиричний об’єктив.
Новини. 14.50 — «П’ятиріч 20.45 — На добраніч, діти!
ка — справа кожного». До 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
кументальні фільми «Ми— дожній телефільм «Відкрита
господарі». «Велика рідня». книга». Фільм 1. 4 серія.
15.30—Російська мова. 16.00 22.40 — Тележурнал «Старт».
— Новини. 16.05—Телефільм 23.10 — Новини.
«Чотири танкісти 1 собака».
8 серія. «Берег моря». 16.50 Ж ЦТ (II програма)
— Розповідають наші корес
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
понденти. 17.20 — Пісні 1 Доісументальний телефільм
танці народів СРСР. 17.50— «Заповітні далі Камчатки».
«Країна, спрямована в зав 8.45 — Телефільм «Не буду
тра». Кінонарис про Мон гангстером, люба». 9.50 —
гольську Народну Республі Грають тріо баяністів м. Ор
ку. 18.00 — Світ і молодь. ла. 10.10 — Програма Вір
Ї8.35 — Мультфільм. 18.45— менського телебачення. 11.20
Сьогодні у світі. 19.00 — —Фільм із субтитрами. «ІванНаш сад. 19.30 — Якщо хо цов. Петров, Сидоров». 12.55
чеш бути здоровим. «Учіться —Мультфільм «Плюх і Пліх».
плавати». Урок 2. 19.50 — 13.05 — Іспанська мова.
Телефільм «Батьки і діти» 13.35 — Концерт ансамблю
2 серія. 21.00 — «Час». 21.35 народної музики. 14.00 —
•— Із «золотого» фонду ЦТ І. Бабель. ГТо сторінках тво
Народний
артист
СРСР рів. 14.55 — Картинг. Кубок
Ю. Завадський. До 90-річчя з дружби соціалістичних кра
дня народження. 22.40 — їн. 15.25 — Новини, 18.00 —
Сьогопні у світі
Новини.
18.20 — Докумен
тальний фільм. 18.30 — Зма
Ж УТ
гання соціалістичних країн
10.00 — Новини. 10 20 _ «Дружба-84». Волейбол ЖІн.
Художній телефільм ‘ «Від. ки. Збірна СРСР — збірна
крита книга» Фільм 1. 2 се Угорщини. 19.00 — Сільська
рія. 11.25 — Кіноогляд «Ре година. 20.00 — Вечірня каз
зонанс». 12.25 — Передача ка. 20.20 — Людина і закон.
для старшокласників «То 20.50 — Т.-С Бах. Кантата
вариш».
13.10 — Новини № 53. 21.00 — -Час». 21.35 —

1984 року

10 ЛИПНЯ. Е. Брагін-

«Чотири з полови
І ськнй.
ною жінки в голубому ін
тер’єрі».

12 ЛИПНЯ.
Лауреат
Державної премії М. Слуцніс. «Східці в небо» (ро
ман для театру у двох
частинах).
13 ЛИПНЯ. Ісфандіяр.
«Не повіриш — умру»
(номедія у двох діях).

14 ЛИПНЯ. X. Вуолійоні. «Юстина»
(лірична
драма у двох частинах).
15 ЛИПНЯ. О. Галін.
«Мана».
16 ЛИПНЯ. Лауреат Ленінської премії В. Шук
шин. «Енергійні люди»
(комедія на дві дії).
ДЛЯ ДІТЕЙ:

13-16 ЛИПНЯ. В. Зимін.
«Жили-були ДВІ лисички»
(казка на дві дії).

14 ЛИПНЯ. В. Сударушкін. «Зачарована принце
са» (казна на дві дії).
Початок вечірніх вистав
о 19.30, денних —об 11.00,
КІНОТЕАТРИ
ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО

10-12 ЛИПНЯ. «Юний
Робін Гуд». Англія.

Сеанси: 9.30, 11.30, 13.30,
15.20. 17.20. 19.10, 21.00.
«Точка відліку». «Біларусьфільм».
Сеанси:
9.00, 11.00,
13.00. 15.00. 17.10, 19.00.
21.00.
13 — 17 ЛИПНЯ. «Тео про
ти всіх». ФРН.
Сеанси: 9.00, 11.00,13.00,
15.00. 17.10. 19.00.
«МИР». 10 — 15 ЛИПНЯ.
«Танцюрист дисно». Ін
дія.

Сеанси: 14.00,
18.40, 21.00.

16.20,

Для дітей. «Чортеня»,
кіностудія імені Горького.
Сеанси: 9.00, 10,10. 11.30,
12.40.
«КОМСОМОЛЕЦЬ». 1015 ЛИПНЯ. «Блондинка
за рогом». «Мосфільм».
Сеанси: 11.10, 12,00
14.50 16.40. 18.50, 20.50.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського,
БК 04180.

8.00 — «Час». 8.35 — «Рай
монди багатоликий образ».
Фільм-концерт. 9.05 — Ви
ставка Буратіно. 9.35 — До
кументальний телефільм «За
співай мені, заспівай. 'Про.
кошина.,.».
10.10 — Теле
фільм «Батьки і діти». З се
рія. 11.20 — Новини, 14.30 —
Новини.
14.50 — Докумен
тальний телефільм «Твоє
добре ім’я». 15.20 — «Я за
лишаюсь з народами, дорога
ми, віршами...». Про. життя
і творчість П. Неруди. До
80-річчя з дня народження.
16.05 — Новини. 16.10 — Те
лефільм «Чотири танкісти і
собака». 10 серія. «На 15 хви
лин після непарної години».
17.05 — Москва і москвичі.
17.35 — И. Гайдн, Квартет до
мажор. Виконує Державний Ж ЦТ (І програма)
квартет імені Шостаковича.
17.55 — Документальний
8.00 — «Час». 8.35—Фільмконцерт «Змагання біля фор
теці Ч іди ніс». 9.15 — 28-й ти.
раж «Спортлото». 9.25 — До
кументальний
телефільм
«Господар» із циклу «Люди
великої долі». 10.00 — Теле
фільм «Батьки і діти». 4 се
рія. 11.10 — Рух без пебезпеки. 11.40 — Мультфільм.
«Свято неслухняності». 12.30
— Всесоюзний огляд самоді
яльної художньої творчості.
12.50 — Тележурнал «Сім’я
і школа». 13.20 — «Розповіді
про Петра Капіцу». До 90-річ
чя з дня народження акаде
міка II. Л. Капіци. 1-1.30 —
Новини.
14.45 — Обличчя
друзів. 15.30 — До 40-річчя
Великої
Перемоги. Клуб
фільм «Вогняні сторінки».
18.45 — Сьогодні у світі. фронтових друзів «Перемож
19.00 — Тележурнал «Спів ці», 16.50 — Новини. 16.55 —
дружність», 19.30 — Якщо Завтра — День металурга.
хочеш бути здоровим. Учі Беруть участь міністри чор
ться плавати». Урок 4. 19.50 ної і кольорової металургії
—Телефільм «Батьки і діти». СРСР І. П. Казанець і ІТ. Ф.
4 серія. 21.00 — «Час». 21.35 Ломаїсо. 17.25 — Мультфільм

липня

«Молодой коммунар» —

На укриинском языке

А ЦТ (II програма)

11.00 — «Твої пошуки, те
атр...». 11.35 — «Мелодії Ро
сії». Концерт Державного
російського народного ор
кестру імені М. Осипова.
12.20 — Мультфільми «Сест
риця Оленка і братик Іван
ко». «Обережно, щука». 12.50
— Англійська мова. 13.20 —
Твоя ленінська бібліотека.
В. І. Ленін про війну, армію
і мир. 13.55 — Документаль
ний телефільм «Траса на
все життя». 14.50 — Музич
ний кіоск. 15.20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
Мамина школа. 18.50 —
К. Вебер. Увертюра до опе
ри «Оберон». 19.00 — Клуб
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Теніс, Ку
бок Девіса. Збірна СРСР —
збірна
Австрії. 21.00 —
«Час». 21.35 — А. СоФронов.
♦ Операція на серці». Телевистава. 23.20 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15—«
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальні філь.
ми «Стежками заповідними»,«В об’єктиві—тварини. Чор.
ний лелека». 9.15 — «Рапкрі
ва пошта».
9.45 — Мульт»
фільми. 10.45 — Телевистава
для дітей. Дж. Годарі. «Каф,
ки по телефону». 11.20
Концерт двічі Червонопранорного ансамблю пісні І
танцю Радянської Армії Іме
ні О. Александрова. 12.20 -4
Камера дивиться’ 'у світ,13.20 — Програма Челябін
ської студії телебаченні
14.20 — «Цирк
приїхав»;
Фільм-концерт. 15.15 — Між
народний огляд. 15.30 — «Цб
було недавно...». Народний
артист СРСР Б. Покровський
розповідає. Музична пере
дача. 16.55 — Здоров’я. 17.40
— Художній метал в Росії.
18.10 — «Балада про лю
бов»;
Музична передай^
18.40 — Документальний ■■
лефільм «Народний артіи^
Б. Ліванов». 19.40 — Чемпіо
нат СРСР з мотоболу. «Аз.
томобіліст» (Еліста) — «Ме
талург» (Відноє). 20.00 — Ее.«,
чірпя казка. 20.20
Теніс. *
Кубок Девіса. Збірна СРСР —
збірна Австрії. 21.00—«Час».
21.35 — Фільм «Старі бор
ги».

З Ю по 16

11 ЛИПНЯ. Д. Флетчер.
«Нагорода
жінці, або
Приборкання приборку
вача» (комедія у двох
Діях).

Ж цт (І програма)

10 липня 1984 року

комунар»

36.

обсяі Об арун арк

ФУТБОЛ

НЕ ВТРАЧАЮЧИ НАДІЙ
Відбувся черговий тур
серед команд другої ліги
шостої, української зони.
Кіровоградська «Зірка» бу
ла
вихідна. Результати
матчів свідчать, що у на
ших футболістів е шанси
попасти в чільну шістку.
Ось як закінчилися матчі
двадцять першого туру:
«Суднобудівник» (Микола
їв)—«Колос» (Павлоград)

— 1:0, «.Кристал» (Херсон)
— «Атлантика» (Севасто.
поль) — 2:2, СКА (Одеса)
— «Океан» (Керч) — 3:0,
«Новатор» (Жданов) —
«Маяк»
(Харків) — 2:1,
«Шахтар» (Горлівка) —
«Стахановець» (Стаханов)
— 2:1.
Турнірна таблиця на
сьогодні має такий вигляд:
М
О
1
В Н п
19 11 4 4 31 — 15 26
1. СКА Од.
2 «Суднобудівник»
18 11 4 3 24—10 26
20 11 3 6 27 — 18 25
3.' ♦Колос»
18 10 5 3 25—14 25
4. «Кривбас»
19 11 4 4 25—24 22
5. «Кристал»
19
6 Ч 6 13—13 19
6. «Новатор»
6 6 8 20 — 21 18
20
7. «Атлантика»
7 2 9 14—19 16
18
8. «Маяк»
6 4 8 26 — 25 16
18
9. «Зірка»
19 6 4 9 15—17 16
0. «Шахтар»
18
4 6 8 17—23 14
і 1. «Металург»
3 5 12 15—38 11
20
і 2 «Океан»
18 2 6 10 13—29 10
3. «Стахановець»
Наступний тур — у п’ятницю 13 липня, «Зірка» йо
го проведе вдома. її суперником буде «Новатор» із
Жданова.

А ЦТ (І програма)
8.09 — «Час». 8.35
Виступ народного ансамблю
танцю
Бєлгород-Диістровського
міського
Палацу
культури. 8.50 — Докумен____ .
тильний телефільм «Нарком
сталі.», 9.30 — ♦Будильник».
10.00,— Служу Радянському
Союзу!
11.00 — Здоров’я.11.45 — «Ранкова пошта».
12.15 — Зустрічі на радян
ській землі. 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — Фільм
♦ Ніч коротка». 15.15 — Грає
гітарист О. Бариленіго. 15,40
— Путівка в життя. 16.25
Новини. 16.30 — Клуб
ріпників.
17,30 — Му.Ч^
фільми. 18.00 — Міжнарод- А
ва панорама. 18.45 — Сьо
годні — День
металурга.
19.30 — «Люди вогняної про
фесії». Концерт, присвяче
ний Дню металурга. 21.00 —
«Час». 21.35 — Зустріч з на
родним
артистом
СРСР
М. Есамбаєвим. 22.05 —
М. Иекрасов. Вірші різних
років. 22.50 — Змагання со
ціалістичних країн «Друж
ба-84». Волейбол. Жінки. Фі
нал. 23.30 — Новини.

Ж УТ
10.00 — Новини. 10.20 —«
Художній телефільм «Відкри
та книга». Фільм 1. 5 серія.
11.25 — Сьогодні — День
металурга. 12.45 — О. Кобнляиська. «У неділю рано
зілля копала». Вистава. 15.15
— «Село і люди». 15.45 —
Ліричні мелодії. 16.00 —*
♦Слава солдатська». 17.00 —
♦Ігротека». Ділова телегра
«Фітотрон». 17.45 — Доку
ментальний фільм. 17.55 —
Для дітей. Художній фільм
♦ Стара фортеця». 1 серія.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Сонячні кларнети»
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телетурніру «Со
нячні кларнети». 22.55 — Но
вини.

В. ШАБАЛІН.

Ж ЦТ (II програма)
— Фільм «Восьме чудо сві
ту» 22.55 — Сьогодні у сві
ті. '23.10 — Змагання соціа
лістичних країн «Дружба-84».
Волейбол. Жінки. Збірна Ку
би — збірна СРСР.

Ж УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. Урок
3. 10.30 — Художній телефільм
«Відкрита книга».
Фільм 1. З і 4 серії. 12.40 —
Новини. 12.50 — «В Одесі, на
«Кисеньмаші». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Девіз відва
га, мужність, честь». 17.10—
Музичний фільм «Мир дому
твоєму». 17.30 — «ЮТ-84».
18.00 — «День за днем». (Кіровоград), 18.10 — Концерт
ний зал «Дружба». (Кірово.
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — До 50-річчя
заснування Спілки письмен,
ників України. «Незабутні».
Ю. Яновський. 1-а частина.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — «Не
забутні». Ю. Яновський. 2-а
частина,
22.40 — Новини,
22 50 — Ефінь. «Особняк».
Вистава Закарпатського об
ласного російського драма
тичного театру. В перерві —
Телефільм. (Кіровоград).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Фільм «Нормандія — Німан».
10.10 — Документальний те
лефільм
♦ Одеса убміхається»,
10.30 — Наш сад.

«Слоненя». 17.35 — Концерт
А. Днішева. 18.10 — Програ
ма
телебачення Франції.
19.25 — До 40-річчя Великої
Перемоги, Фільм «Командир
щасливої «Щуки». 21.00 —
«Час». 21.35 — Пісвя-84. 22.40
— Змагання соціалістичних
країн «Дружба-84». Волейбол». Жінки. Півфінал. 23.25
— Новини.

Ж УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
«Два клени». Вистава, 11.30
— Доброго вам здоров’я.
12.00 — «Призначається по^
бачення». Естрадна розваясальна передача. 12.30 —
Новини. 12.40 — Науково-по
пулярний фільм «Державне
ставлення». 13.30 — Екран
молодих 14.15 — Музичний
відеофільм «Пісні моєї зем
лі». 14.55 — «Нові книги».
Передачу веде П. Загребельнии. 15.40 — «День за днем»,
(Кіровоград). 15.55 — Оголо.
шевня. (Кіровоград). 16.00 —
«Наука і час». 16.45 — «Ко.
сівські візерунки». 17.25 —
Літературний вечір. Г. Абашидзе. 18.45 — Скарби му
зеїв України, «Діти художни
ка». 19.00 — Актуальна камера, 19 40 — «Кіномеридіани». 20.40 — Програма передач. 20,45 — На добраніч, д|.
ти! 21.00 — «Час». 21 35 —
Художній телефільм «ВІдкри.
та книга». Фільм І. 5 серія
22.40 — Концерт. 23.05 —
Новини.
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8.00 — На зарядку, ста
вай! 8.20 — Документальний
телефільм «Там. де Волга
сріблиться». 8.50 — Мульт
фільм «Пластиліновий їжа
чок». 9.00 — Російська мо
ва. 9.30 — Документальний
телефільм «І птахів на пів
ніч тягне». 10.30 — Концерт
Великого симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. 11.20 — У
світі тварин. 12.20 — «Ла
тиські хороводи». Концерт.
12.40 — Кіножурнал «Наука
і техніка».
12.50 — Едіт
Піаф. 13.30 — Науково-попу
лярний фільм «Руку, това
риш комп’ютер». 13.БО —
Стадіон для всіх. 14.20 —'
Видатні радянські виконав
ці — лауреати Ленінської
премії. Співає Євген Несте
ренко. 15.00 — Розповідають
наші кореспонденти. 15.30—
Телефільм «Атланти і каріа
тиди». З сепія. 17.00 — Ма
ленький концерт 17.15 —'
Змагання
соціалістичних
країн «Дружба-84» Боротьба
класична. 18.00 — Фестивалі,
конкурси, концепти. 19.00 —
іа „„пам’ятаєш. товаришу...
20 00 — Вечірня казка. 20.15
~ І?."’«- Кубок Девіса 3610О? па СІ ,7" абіпча Австрії.
21.00 — «Час». 21 35 — Теле
фільм «Секрет Фокстер’єра»
иі сепії «зо випадків майора
Земана».
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