ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з S грудня 1939 р.

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ:
УСТИНІВСЬКИЙ
РА
ЙОН. Ударними темпами
жнивують молоді механіза
тори району. В останні дні
високопродуктивною пра
цею відзначилися комбайне
ри птахофабрики «Сагайдацька» Михайло Круль,

Володимир Федорчук та член ВЛКСМ тракторист
Анатолій Непомнящий. Ко Анатолій Будак. Молоді
уден із них прямим комбай хлібороби, ефективно ви
нуванням
щодня збирає користовуючи кожну пого
хліба на площі 20 гектарів жу годину, вийшли на пер
ше місце серед жнивних
при нормі 11,5.
Добрий старт узяв і ком молодіжних екіпажів ра
сомольсько - молодіжний йону.
екіпаж колгоспу імені Ен
ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН.
гельса, який очолює кан
дидат у члени КIIРС Ми- Організовано закінчили об
.кола Бриль. До складу екі молот валків гороху на
пажу вхрдягь молодий ко 350-гектариШ площі меха
муніст,
член партійною нізатори колгоспу «Росія>.
бюро
колгоспу
Микола Першість у соціалістичному
Сак ара. (він помічник ком змаганні виборов молодий
байнера), член ВЛКСМ комбайнер Володимир Бу
шофер Микола Бриіар і лавка

Жиивус степовий край. Гаряча пера прийшла і рр вівчарів. Щодня з 50—60
оесць зістригає вовну Микола Лищенко. Він — один із нращих стригалів колгоспу
«-Жовтнева революція* Новгородківсьного району.
Не знімку; Микола ЛНШЕНКО (зліва) із секретарем комсомольської орга.
нізації господарства Сергієм КРАВЦОВИМ.

КМК токарів Петра Свребина (групкомсорг Воло
димир Осадчий) став пере
можцем внутрізаводського
соціалістичного змагання се
ред подібних колективів у
першому кварталі. Резуль
тати
роботи
за другий
колртал підтверджують праг
нення молодих токарів із
честю справитись з узятими
зобов’язаннями. Якщо за
перші три місяці колектив
підвищивпродуктивність
праці на 6 процентів, то за
три наступні уже на 15,4. З
початку року бригада зеко
номила сировини на 410
карбованців. Цьому сприяє
активна робота раціоналіза.
торів бригади. Економічний
ефект від впровадження їх
пропозицій за шість місяців
ц. р. становить 1227 карбо
ванців, Серед найактивніших
раціоналізаторів бригадир
відзначає Валерія Басисто
го та Юрія Кропивина.
О. ВОРОБЕЙ,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу Кіро
воградського
заводу
радіовиробів.

дете С. ФЕНЕННА

МОЛОДІЖНІ новини
РЕСПУБЛІКИ

Прем'єру
показали
в радгоспі

Не так давно Валентина СТОЯНОВА у Коробчинсьній се
редній школі Ноеомиргородського району складала іспити
на атестат зрілості. А тепер вона складає нелегкі екзаме
ни на життєву зрілість — працює дояркою на молочното
варній фермі № 1 колгоспу імені Шевченка. Дівчина од
разу виявила стійкий характер, витривалість, уміння до
лати труднощі. Навчалась у старших. І за порівняно ко
роткий час стала врівень з передовиками. Тан, при зобо
в'язанні 3500 Валентина від кожної фуражної норови
своєї групи минулого року надоїла чотири тисячі кіло
грамів молока.
Малюнон В. ШУЛЬГИ.

Сорокаріччю
Перемоги
присвятили нову концерт
ну програму солістп Вороїшгловградської
облас
ної філармонії,
прем’єру
якої вони доказали в радгослах Слов’яносербського району на святі стигло
го колоса. ГІа польових
станах пролунали пісні про
хліб, мир, щастя
жити і
працювати па землі. З початку жнив артисти дали
понад п'ятдесят концертів
у селах
Ворошпловградщиия. Одночасно з нймн
тут побували пнсьмсшгикн
й. художники — члени
шефських творчих бригад.
З
допомогою
майстрів
мистецтва було
відкрито
музичні вітальні в Старобільському та Новояіідарсько.му районних будни

»
Комсомольсько - молодіж
ний колектив електромон
тажників радіоапаратури І
приладів
заводу «Автоштамп» (бригадир Віктор
Соліверстов,
групкомсорг
Віктор
Панкратьев)
всю
продукцію здас з першого
пред’явлення — МОЛОДІ ро
бітники самі контролюють
наладку вироблюваної про
дукції. Така форма роботи
« запорукою того, що із
своїми
завданнями КМК
упорається. Приміром, план
другого кварталу виконано
на 122 проценти, більш як
на двадцять процентів під
вищилась
продуктивність
праці. У бригаді п’ять удар
ників комуністичної праці—
Анатолій Колесник, Віктор
Панкратьев, Василь Косен
ко, Віталій Легкоступ, Віктор
Селіверстов. За це почесне
звання борються й інші
члени колективу.
М. ПРИСЯЖНЮК,
Інструктор міськкому
комсомолу.

м. Олександрія.

З ранку моросив дріб
ний дош. Згодом погода,
наче вітаючи делегатів ра
йонного зльоту і варившікін, подарувала їм соняч
ну днину. До свого зльоту
працівники ферм підійшли
з хорошими трудовими ус
піхами Викопано піврічні
плани продажу
іержаві
твдрішннцької
продукції.
В ці досягнення 'внесли
свою частку нр.аіі і пере
можні
соціалістичного
змагання молоді нрапіімш
кп молочно і опарної фер
ми колгоспу імені І. Фран
ка Анатолій Ковальчук
і
Любов Чура. Цапі корсеПОПДЄВ1 НОіГрОСІІН 'іОЛОДІГі
тваринників відповіси! на
кілька .цини лпь.
— Перше ірадішійие іапіпанпя до вас, \н;лолію, — як ви сталі» тва
ринником?
— Мабуть, відповіді. На
ваше запитзііііч будь ювсім нетрадиційною
Гварппннком я не .ірі-іі -іагп,
бо був ііі;1І!О‘'-і!Й і
ЦІ» ІО
професії Ю іь'ІЛЄ, лое І ІЛЬМІпоскіл'ькп. Моїм ' нбдобй'

ках культури, організова
но конкурс самодіяльних

композиторів
на крешу
пісню про трудівників по
лів і ферм.

Поповнюються
малі річки
ХАРКІВ. Відродити малі
річки з допомогою ма
гістральних каналів запро
понували харківські вчені.
Сьогодні за їх проектом
завершено розширення
і
очищення великої ділянки
русла річки Сухий Торець

—
притоки
Сіверського
Дінця, куди прийде вода з
навалу Дніпро — Донбас.
— Через активну госпо-

ппнтві пе на високому рів
ні. Минулого року у нас
став працювати новий го
лова колгоспу Федір Іва
нович Плаксій. Молодим,
ейерггйниіі. Велику увагу
приділяв
тваринництву.
Саме Федір Іванович і за.
пропонував мені піти пра
цювати
туди.
Пояснив
просто — зрозумів,
сьо
годні це конче потрібно.
Хто ж, як не КОМСОМОЛЬЦІ,

кшь професія ме.'.ьпізаго.
* а. Ще коли ВЧИВСЯ В ПІКОлі, у вільний час старався
ближче
< і.'рііі' -ІОДІ ■ !І;!.Ц) III, ІІ1Одї дорікали
-.а незнання.
Робили вОои це жартома

чн серйозно, .і годі не ро
зумів. Збагнув 7ес шачно
ІНІЦК

....

щайтті по рібпіїй ш.труч".ик і сам докопувався >о
фгдніі. В< є. цс стало ’ієні у
Іірнгоді.

Після школи — служба
в армії. А коли повернувся
в рідшій колгосп, пішов на
курси трактористів. Закін
чив їх. Виконував
різні
роботи. Траплялося, що н
па ферму возив корми.
І Ірії лн влився до
роботи
тваринників. Не був бай
дужим до їх турбог. іноді
старався чимось допомог*
ів. Чого гріха таїти, меха
нізація трудомістких про
цесів поки що в тварші-

допоможе добитися
зро
стання цієї галузі Ось так
я її став тваршшнком.
— Що вам допомогло за
коротким час досягти ус
піхів у праці?
— Насамперед бажання
працювати па совість. Подруге. поліпшення кормо.
яої бази.
Два місяці тому
мені
доручили доглядати групу
елят на відгодівлі. В ній
75 голів молодняка. Що
дня їх
випасаю.
Викоркстовую для цього Иевдоби, лісосмуги, балки. Дбай
ливо доглядаю. Все це до
помагає забезпечити по.стійні понадпланові при
рости живої ваги і зарин.
А ще — застосовую пере
довий досвід наших кра
щих тварипників. Комсо
молка Любов Чура теж

дарську
діяльність стік
малих річок за останні де
сятиріччя значно зменшив
ся, — говорить заступник
директора ВИДІ по охоро
ні вод М. С.
Іванов. —
Дослідження показали, шо
їх можна поповни ги за ра
хунок ^магістральних
ка
налів. З цією метою в -аглнбннах рельєфу — бал
ках та ярах — споруджую
ться спеціальні
водойми
ща, з’єднані з аналом.
Зібрана тут вода в
міру
потреби подаватиме і ься в
річку.
Створення таких
цодонмнщ дає можливість
розвивати
рибне
госпо
дарство.
Розробка
харківських
учених особливо актуаль
на для сільської місцевос
ті центральних районів і
півдня країни, де обсяг
водоспоживання постійно
зрос і ав.
(РАТАУ).

працює на фермі. Вона до
гіядає групу пай менших
телят. Сьогодні воші з Ана
толієм суперники по зма
ганню. Суперники
.авзягі н принципові. Піхто .
них не хоче
носі упитися
першістю. Обоє крокують
у шерензі ПСрСХіОЖПІВ.
Тепер
запитання
до
Л. Чури
— Любо. ЩО б вн хотіли
побажати своїм
ровесни
кам і випускникам шкіл?
— Тим. хто виріс У с&Чі
і тут закінчив школу, не
ичішіїтн подана і п
доку
менти будь кулі. Особли.
но, коли хтось невпевне
ний у своїх силах або не
обрав остаточно навчаль
ного закладу- Рік ”1' два
воші могли б іюпрзцюва
ти в тваринництві. Це б
їм додало життєвого дос
віду.
Коли б прийшлася
робота до душі, то з ав
жди
встигли б закінч гіти
сі л ьс ь- огос по д а рс ь к и й інстатут чи академію за иаА
пра в. ІЄН н Я № ьОЛ госпу
сьогодні кожен зміг бн
працюючи в гварлнниц тві,
зробити вагомий внесок в
його роззнток. у вином
і:- Пролояотьчпї програ ми.

М. САВЕНКО.
Устинівський район.

2 стор.

Голуб
київського
графіка

«Молодий

комунар»------------------------------------ 17 липня 1984 року
ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ,
ТРУДОВА

Це чудове
Сторінка для бійців СБЗ і трудових об'єднань старшокласників

слово—

Ці дівчата, члени студзагону «Механік» Кіро
воградського
інститу
ту сільськогосподарсько
го машинобудування, ни
ні трудяться на заводах
виробничого об’єднання
^Кіровоградсільбудіндустрія».
Хіі МОСКВА »985
У центрі п ятипелюсткової
ромашки — -оадиційного
символу Всесвітнього фес
тивалю МОЛОД' і студентів
з’явився голуб миру, що
летить над земною кулею.
;Такою уявив емблему ХІІ
Московського форуму МО
ЛОДІ планети київський гра
фік Рафаель Масаутоз. що
став переможцем представ
ницького конкурсу художни
ків країни.
•— Я радий — говорить
Рафаель Масаутоз — що
^ої роботи удостоєні висо
кої оцінки жюрі (першу
премію дістала ще одна
конкурсна
емблема, яка
згодом буде тиражована в
плакатах, панно). В них хо(ТІз відобразити прагнення
тїіодей до щастя, чистого
неба, творчої праці. А гоще з часів Еллади сим
волізував мир, добрі вісті.
>• • Перебираючи аркуші з ес
кізами майбутньо' емблеми,
можна простежити думку
'автора: його наполегливість
у пошуках виражальних за
собів, образної лаконічнос
ті. Лауреат республікан
ської комсомольської пре
мії імені М. Острозського,
'Рафаель Масаутоз давно за
рекомендував себе винахід
ливим
художником-дизайяером. Високу оцінку здо
було його оформлення ба
гатьох великих
виставок,
народних свят. Серед них—
Київський фестиваль друж
би молоді СРСР і НДР, три
міжнародні книжкові зистааки-ярмарки в Москві.
Ось уже четвертий рік кур
сує по містах республіки
агітпоїзд ЦК ЛКСМУ, теж
оформлений майстром.
Творчість Р. Масаутова ба
гатопланова. Закінчивши з
відзнакою Київський худож
ній інститут по спеціальнос
ті книжкової графіки, він із
захопленням віддався улюб
леній справі. У видавництвах
республіки і країни вихо
дять ілюстровані ним тзори
вітчизняної і світової нласини, сучасних письменників.
Лише □ останні роки Все
союзними дипломами І сту
пеня відзначені образні ви
рішення збірки українських
поетів «Мир і праця», «Суду
пам'яті» Є. Ісаєза, антології
міфів стародавньої
Греції.
Центральне місце а майстерні
займають
ввлині
станкові аркуші, присвячені
героїчній історії нашої Бать
ківщини, будівникам Чорно
бильської Ас.С, де художник
понад два місяці працював у
бригаді монтажників-висотнинів, київським
метробудівцям. Але головна робо
та — графічна серія «Жов
тень» про вождя трудящих.
Його образ об’єднує полот
на
«Утвердження герба»,
«Червоний суботник». «Нрасна площа».

Захоплення подвигом ра
дянського народу, мужні
ми героями — захисниками
волзької
твердині — го
ловна тема графічно серії
«Голоси Сталінграда», над
Якою тепер працює худож
ник.
— Я народ ніс я і ріс на
Волзі, — розпоз:дає автор.—
! досі в пам’яті живуть кар
тини грізної битви. Готуючи
до ювілею Великої Перемо
ги свій сталінградський гра
фічний цикл, знозу і знову
думаю про величезну ціну,
яку наш народ заплатив за
нинішній мирний день, про
обов’язок кожного стати на
захист миру, в ряди мільйо■ нів борців проти загрози
ново' війни.

*■"—

Є. (»АРІЙСЬКАЯ
кор. ї»аТАУ.

дружба

На знімку (зліва
направо): Наталка К0БЕЦЬ. Світлана МИХАЛ Ь О В А і Л юдмяла К Р А СИЛОВСЬКА.
Фото В. ГРИБА.
...Працювати язно не хо
тілося. Цеглини не слуха
лися рук, не хотіли ЧІПЛЯ
ТИСЯ до далеко не пер
шої
свіжості
розчину.
Стіна виходила не такою
гарною, якою могла б бу
ти. Настрій — на відверту
«трійку».

З часу опублікування
ти вручну траншею в спо
руджуваному
телятнику. листа минув місяць. Вдру
На це студзагонізці «вби ге я їхала у загін у надії
ли» дза дні. Потім по побачити абсолютно про
явився ексказатор, котрий тилежну раніше відомій
Виявляється,
доробиз спразу за кілька ситуацію.
годин, ще й невідомо для практично нічого не змі
чого заснпаз траншею на нилося на краще, хіба що
третину землею. Ні, не появився нозий майстер
від будівельної організа
ції, з яким, на жаль, не
вдалося
познайомитися.
Не повеселішали і будзагонівці.
Від чого ж радіти, як до
виробничих недолікіз до
далося ще й ускладнення
стосунків між самими бій
цями. Почалося все з того,
що з один прекрасний
день із СБЗ зник Валентин
Толов. Говорили в загоні,
ніби поїхав додому,
за
хворів.
— Так, у нього була під
можна сказати, що керів
ництво
міжколгоспбуду вищена температура, —
не цікавилося спразами розповідає медсестра за
будови. Приїжджав не раз гону Іра Сташенюк. — Я
на об’єкт головний інже поставила діагноз: гострий
нер підприємства М. Р. бронхіт.
Що ж, хворіти завжди
Гришин, чи не щодня бу
вають у студентів і пред погано і досадно. Певно,
ставники обласного штабу ніхто не був би проти
звільнення Валентина від
СБЗ та вузу.
От тільки, хоча б когось роботи на час лікування.
нікому
із господарства, з якому Одначе хлопець,
будують
тваринницький нічого не сказавши, спо
корпус, не дочекатися. А кійнісінько сідає на авто
позиція
правління кол бус і опиняється аж у Догоспу
відома:
студен линській, у себе вдома. У
ти — люди «чужі». До «Сіріусі» почали бити на
говір підписузазся з між сполох днів через сім.
колгоспбудом, гроші ви Сергій Журазко, комісар,
плачує теж ця організація. заспокоював стривожених
Правда, для кого ведеться представників обласного
будівництво, певно, в «Ок штабу СБЗ:
— За Валентина не тур
тябре» забули.
— Простоїв маємо біль буйтеся. Все буде гаразд.
З’явився Толов у загоні
ше, ніж робочих днів, —
за весь час освоїли капі кілька днів тому з не зов
таловкладень лише 12 ти сім переконливою медич
сяч карбозанціз, а плану ною довідкою, за що був
вали 50 тисяч за весь тру виключений із членів СБЗ.
Ви коли-небудь чули,
довий семестр, — скаржи
ться командир загону Сер щоб у студзагоні ворогу
гій Василенко. — Поради вали хлопці і дівчата? Є в
лися ми всі разом і від «Сіріусі» і такі факти.
правили відкритого листа Причому далеко не дружні
керівникам міжколгоспбу стосунки переросли зго
ду та правлінню колгоспу дом у потік образ один на
до знам’янської районної одного. Наприклад, Сашко
Паламарчук за, може, не
газети «Серп і молот».

БУДЗАГІН
З А МІН...

СТИПЕНДІЇ
— Ну от і дощ не заба
рився, — мовив хтось із
загонівців.
І справді, «Сіріусу» на
погоду не пощастило —
випадали дощі. Проте хіба
негода може стояти на пе
решкоді хлопцям і дівча
там, котрим ледь за двад
цять? Справді, ніяк не хо
тілося вірити в безпоміч
ність «Сіріуса». Не вірила,
доки сама не пересвідчи
лась у цьому.
Отже по порядку.
У Мошорине Знам’янського району 26 студен
тів Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування
прибули 5 черзня. Завдан
ій було поставлено чітко:
споруджувати один із кор
пусів тваринницького комп
лексу колгоспу «Октябрь».
За роботу взялися друж
но, завзято і відразу ж
наткнулися на «стіну» —
Знам’янський
районний
міжколгоспбуд
не
по
сприяв «Сіріусу» трудити
ся на повну силу. Почали
ся перебої з доставкою
будматеріалів, бетономі
шалка більше стоїть зіпсо
вана, ніж працює. Щоб 26
чоловік не байдикували,
їм підкинули заздання: ри-

зовсім вдалі дівочі жарти
зігнав зло на Жанні Чир
ковій — хлюпнув в облич
чя розчином...
— Нехай би не чіпа
ла, — такою була його
відповідь.
Гадаєте, вчинок Сашка
засудили? Нічого
подіб
ного. Бо у Сашка є одно
думці, котрі, як і він сам,
категорично проти дівчат
у загоні. На їхній погляд,
вони «тільки заважають».
Про такі поняття, як ли
царство, чоловіча витрим
ка, сила волі мова взагалі
не йшла. Словом, після
цього інциденту в «Сіріусі»
стало менше ще на одно
го бійця — Ж. Чиркову. Н
І все ж чим викликаний 0
такий нездоровий мікро- І
клімат у загоні? Хіба лише
однією поганою організа.
цією праці? Розмовляючи
з будзагонівцями, вислу
ховуючи їхні «за» і «про
ти» (останніх чомусь біль
ше), роблю висновок: «Сіріус» до виїзду не був
морально готовий.
Найбільше, вражає ні
чим не виправдана байду
жість. Про романтику й
ентузіазм нічого й говори
ти. їх вистачило на кілька я
перших днів.
Було б неправильним
списати неготовність заго
ну лише на студентів. Ха
латно поставився комітет
комсомолу вузу до фор
мування цього СБЗ. Запис |
до
студзагону, мабуть, п
проводився за принципом ■
«Поїдеш у загін — мати-1
меш гуртожиток, і стипен-В
дію». Отже, ці хлопці й У
дівчата могли б зробити В
чимало, коли б виїжджали п
з Кіровограда дещо з ін- У
шим настроєм. Зараз же, П
скаржачись на невиправ-1
даність сподівань, бійці з Ц
«Сіріуса» категорично за- я
являють: «У будзагін біль- І
ше не поїдемо»,
Т. КУДРЯ,
спецкор «Молодого
комунара».
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Щороку під час літніх
канікул на степову І\іровоградщину приїжджають
старшокласники Московської середньої
школи
№ 60 (Кунцевськнй ра
йон столиці). Приїжджа
ють, щоб попрацювати на
колгоспних полях, весело
відпочити,
загартувати
здоров’я, подружитися з
ровесниками.
Уже третій раз приїхали
в колгосп «Дружба» Маловисківського
району
московські юнаки і дівча
та. їх радо зустріли в Паліївці. На подвір’ї школи
відбувся мітинг дружби.
Тепло привітали гостей із
столиці завідуючий відді
лом пропаганди і агітації
райкому Компартії Украї
ни М, і. Пепзяков, секре
тар парторганізації кол
госпу «Дружба» В. І. Кнрнлов. Із словом-відповіддю виступила начальник
оздоровчого табору «Друж
ба» Мі В. Балашова.
— Я на Україні вперше
і вперше на селі, — гово
рить член загону Сергій Колотухіп. — Народився у
Москві у сім’ї військово
службовця, мати — вчи
телька. Багато читав про
вашу області^ У нашій
школі є музей Олександ
рійського 8-го механізова
ного корпусу, який визво
ляв від фашистів міста і
села вашої області. Я і
мої товариші раді, що
нам пощастило «отабори
тися» в ГІаліївці.
Школярі у колгоспі про
полюють плантації кар
топлі, перебирають зеле
ний горох. А ще догляда
ють братську могилу ра
дянських воїнів, які заги
нули смертю хоробрих, ви
зволяючи Паліївку від гіт.
лерівців.
— Не нудьгуємо і у віль
ний
час, — продовжує
Сергій. — Провели това
риську зустріч із місцеви
ми футболістами, вечір
поезії, присвячений
185річчю з дня народження
О. С. Пушкіна. Скоро повернемося до Москви, але
будемо пам’ятати Паліївку, своїх українські^ дру
зів.

г. поздняк.
Маловисківський район.

ХРОНІКА БУДЗАГОНІ8СЬКОГО ЛІТА

ТИЖДЕНЬ ТЕХНІКИ

БЕЗПЕКИ
тримали цей своєрідний
екзамен на «відмінно».
Особливо
добросовісно
У кожному з 57 загонів поставилися до проведен
побували
представники ня тижня у загонах «Сучас
обласного штабу СБЗ, тех ник» (КІСМ), «Чайка» (Кі
педінсти
нічної інспекції праці обл- ровоградський
(Одеський
лрофради та галузевих тут), «Агро»
обкомів профспілок, об сільськогосподарський ін
ститут).
ласної
санітарно-епіде
міологічної станції, госпо.
І. ГОЛУБОЗСЬКМЙ,
дарських організацій.
командир обласного
Приємно відзначити, що
штабу СБЗ.
всі студентські загони ви-

і санітарного благоустрою
пройшов з 9 по 15 липня
в студзатонах області.

У кінці травня в столиці
Казахської РСР Алма-Аті
відбувся Всесоюзний зліт
студентських будзагонів.
Вражень від побаченого і
почутого, цікавих зустрі
чей, знайомств залишилося
багато в кожного учасни
ка зльоту, Подружились
тут студентка з НДР ута
ШТРАУС (ліворуч) і ле
нінградка Людмила ГОРДІОЩКІНА.
Фото Г. ПОПОВА.
Фотохроніка ТАРС.

17 липня 1984 року

«Молодий

СЛУЖБА СЕРВІСУ

...І ДОБРИЙ
НАСТРІЙ ТЕЖ
Ще за дві години до по
чатку робочого дня біля
входу до магазину № 10
Кіровоградського місько,
го об єднання «Промтова
ри» зібрався весь його ко
лектив.’ І за кілька хвилин
всі вже працювали в «зе
леній зоні».
— Три роки1 тому тут
тільки зеленіла трава, —
розповідає секретар ком.
сомольської
організації,
завідуюча відділом «Взут, тя» Алла Васильчук. — На
ші комсомольці запропо- нували перетворити всю
територію біля магазину
в квітник. Завідуючий ма
газином В. С. Костенко

И8 собі хлопець. Хо

див до школи, літсту
дію при районній газеті

відвідував, маз

товари

шів, з дізчиною дружив.
] раптом... «За один мі
сяць проти Сергія

були

всі — і батьки, і вчителі,
і учні, і члени літератур

ної студії, і всі односель

ці». Причина? Подругою
випускника була

п’яти

класниця.

Лист до «МК» із де
тальним викладом цієї іс
торії закінчувався так:
«Знайти мене вам буде
важко (пише мій молод
ший брат). Товариш»,
Змальована
відправни
ком похмура картина («у
хід пішли погрози: з шко
лі — характеристикою,
вдома — фізичною си
лою») наводила на дум
ку, що тут, можливо, по
трібна допомога.
Отже, треба було по
їхати одразу на місце і
бнайти «переслідувано,
го». Тим більше, що ви
хідних даних для пошуку
було достатньо: відомі
ім’я, школа — Єлизаветградківська середня, га
зета — олександрівська
районна «Вперед».
Насамперед я зателе
фонувала
в редакцію
райгазети. Звідти пові
домили: з названої шко.
/іи студію відвідує лише
один Сергій — десяти
класник Сизиков. Дру
кує в районці замітки,
вірші пише. Дзвінок у
щколу — відповідь ана
логічна. І в обох випад
ах — Н| слова про зга
дані в листі події.
Що ж, вирішили ми,
якщо це й на той Сергій,
V? спілкування з люди
ною, що має нахил до лі
тературної творчості, мо
же виявитися корисним

підтримав ініціативу мо
лоді. І сьогодні ви бачите,
які в нас гарні квіти.
Такг у комсомольськомолодіжному
колективі
імені ХІХ-го з’їзду ВЛКСМ
немає місця ні трудовій,
ні громадській пасивності.
Приклад подають молоді
комуністи і комсомольці.
У колективі висока куль
тура обслуговування. Тут
завжди прагнуть, щоб у
покупців, які відвідали ма
газин, був добрий настрій.
Наприклад, у відділі «Тка
нини» покупців обслуговує
депутат міської Ради на
родних депутатів Надія
ІФАНОВА (на знімку вго

для газети. І наше зна
йомство відбулося. Це
був той Сергій. Підтвер
див, що написане о лис
ті — правда, але то бу
ло давно і тепер при
страсті вляглися; що ні
якої допомоги він не по
требує, а хто про нього
так потурбувався — не
здогадується, тому, що в
його товаришів нема мо-

рі). Вона і порадить, і дасть допомагаю жінкам краси,
консультацію про необхід- во та модно одягатися, —
йу кількість тканини для говорить Надія.
Коректна магазину но
пошизу покупцеві.
— Я одержую моральне сить звання «Підприємство
високої культури обслу
задоволення від того, що
говування». За високі по
казники у соцзмаганні йо
го нагороджено перехід
ним Червоним Прапором
об’єднання
«Промтова
ри». А продавець-комсомолка Ірина Савостян зай
няла перше місце у кон
курсі «Нумо,
дівчата»,
що проводився в об’єд
нанні.
...До відділу «Іграшки»
підходить мама з малю
ком. Продавець Наталка
Потоцька з лагідною ус
мішкою пропонує іграшку
маленькій дівчинці, яка
ще хвилину тому вереду
вала на будь-які пропози
ції своєї мами: вдозолене
дитя вистрибцем вибігає
з магазину, притиснувши
до грудей ляльку.
У магазині можна при
дбати необхідні вам това
ри. Ось молодого чоловіка
цікавлять перфуми. Проня саме з цією людиною
успішно
пробивається
крізь нашіптування і вну
трішні сумніви типу «зо
на тобі не пара» чи «он
той би підійшов біль
ше» — то г велика ра
дість. Приклад (не для
паралелей — для ілю
страції): їй 45, йому 19.
Смішно, безглуздо, прим
ха? Не спішіть. її ім'я —

З стор.-------------

комунар»

мось бесідую. А Ніна ні
коли б так не зробила...
...Обстановка
нібито
прояснювалась. Виходи
ло, що Сергій, по суті,
нічого недозволеного не
вчинив, вчителі, очевид
но, трохи перестаралися
у своїй опіці, та й батьки
юнака теж. Чи ж не ліп

дазець відділу «Парфюме
рія»
комсомолка
Віра
Троцько, розпитавши про
вік та смаки його подруги,
рекомендує юнаку при
дбати духи «Однажды»
або сувенірний набір «С
тобой».
Не перший рік працює у
відділі «Взуття» Алла ВА
СИЛЬЧУК (на знімку спра
ва).
— Наш магазин обслу
говує багатотисячний жит
ловий масив Черемушки,—
розповідає завідуючий ма
газином В. С. Костенко. —
Тому ми не лише нама
гаємося задовольнити по
треби населення у про
мислових товарах, а й на
даємо додаткозі послуги:
комплектуємо подарунки
за заявками покупців, при
ймаємо попереднє замов
лення на тозари достат

ньої групи, які тимчасово
відсутні в магазині, даємо
довідки по телефону про
наявність товарів у мага
зині тощо.
Того дня в обідню пе
рерву всі зібралися в Ле
нінській кімнаті на політінформацію, яку провела
Світлана ГЕДЗЬ (фото злі
ва). Комсомольці обгово
рили також Постанову ЦК
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керів
ництва комсомолом, під
вищення його ролі в ко
муністичному
вихованні
молоді», визначили своє
місце у виконанні важли. . ■
вих завдань, поставлених |
партією перед комсомо
лом.
»

раз бачив у його діях
розум і силу, ніжність і
вдячність,
ненависті» І
любоз... Що б не стало
ся, я вірю в нього. Він
ніколи не помиляється в
житті»... А тепер згадай
те, що «він» — то сам

ГРАНІ МОРАЛІ

Містиф ікація
лодших братів, хіба дво
юрідні... А ще Сергій
розповів про шефські
зв’язки школи з місце
вим колгоспом, про ді
яльність єлизаветградківських кіноаматорів...
І вже згодом у розмо
ві з’ясувалося, що авто
ром листа був... сам Сер
гій. Чому він
вирішив
«конспіруватися»?
Про
це пізніше. Спершу про
події, які змусили ХЛОП
ЦЯ написатаи до редакції.
ВЗАЄМНА повага між
Сергієм і Ніною Гав
риш виникла ще рік то
му і невдовзі стала дето
натором вибуху загаль
ної уваги до них. Як так,
майже дорослий пару
бок дружить із п'яти
класницею? Треба щось
робити!
Як сказав Сергій, мати
вмовляла припинити зна
йомство
з дівчиною,
батько силоміць тримав
його вдома. Мовляв, що
ти в ній знайшов? Ми
остереглися б доскіпува
тися про це, скажімо, у
старшокласника, що дру
жить із ровесницею. Бо
ж рівня! А раз так, то й
інтереси однакові, і при
стойно це, — все, стере
отип загальноприйнятості
спрацював. Тим часом
відхід від нього (у тому
числі й наявність різниці
у віці в той чи інший бік)
часто і свідчить про пра
вильність вибору. Бо ж
якщо радість слілхуіан-

Лора де Берні, а його— і
Оноре де Бальзак. І без
багаторічного впливу цієї
жінки неможливим буз
би розквіт генія пись
менника.
Так
сказав
Андре Моруа. Саме во
на, .Пора де Берні, пер
шою читала і слухала на
писане Бальзаком, допо.
магала, давала поради.
І Ніна уважно читала й
слухала вірші Сергія, то
ді коли старші дівчата
сприймали їх досить бай
дуже...
— Я знайшов у ній ба
гатий духовний світ, —
говорить Сергій.
У поняття «духовний
світ» у будь-якому віці
входять не тільки начи
таність і успішне засвою
вання шкільної програ
ми. Думаю, загалом ро
зумний
і
активний
хлопець (ось бачу два
фото — Сергій виступає
з доповіддю на конфе
ренції, на шкільному ве
чорі) не став би другий
рік марнувати на поба
чення з дівчиною, в якої
за душею нема нічого.
Духовний світ — це й
увага, чуйність, привіт,
ність. І Ніні, схоже, ці
риси не чужі:
— Он пройшли мої
однокласниці, — сказав
Сергій, коли ми розмов
ляли з ним у парку не
подалік школи, — і не
привіталися до мене. За
те по зсьому селу роз
несуть, що я тут із ки- ’

ше було б дозволити
йому зустрічатися з дів
чиною вдома? І Сергій
не витрачав би нервів на
пошук можливостей утек
ти з дому, передати за
писку тощо. А в катего
ричній позиції багатьох
дорослих, яку сформу
лювали
мені
вчителі
школи: «Спершу треба
самостійно на ноги стати,
а тоді вже до дівчат
ходити», — молена знайти
і вразливі місця. Буває
ж так — усвідомлюючи
оте «ще рано», юнак чи
дівчина погамовує в ду
ші щось
неповторне*
відкладаючи на потім. А
потім уже такого може й
не бути. Не в тому розу
мінні, що людини хоро
шої не трапиться — в
серці вже таких почуттів
не знайдеться... Далі: з
райгазетою стосунки в
Сергія теж не порвали
ся — я бачила вміщені
там його зарисовки про
матір, учительку.
Вірні
друзі залишилися, пусті
пересуди без кінця не
триватимуть,
а
листа
хлопець написав у пори
ві емоцій, приховав же
своє ім’я через те, що
не наважився до кінця
розказати чужим людям
про особисте... Отже,
можна підвести риску?
Ні, поки що не можна.
ІН вольовий і сміли
вий хлопець... Я не

В

Сергій — йогр то рядки.
— Цей лист ти обдума
но написав?
— Я ніколи не поми
лявся! Перш ніж щось
зробити, довго зважую.
Та й ніби від імені сто
ронньої людини писав...
Є в літературі прийом,
коли
автор приписує
свій твір іншій особі, ре
альній чи вигаданій. На
зивається він містифіка
цією. Та вдумаємося в
первісне значення цього
слова (цитуємо за слое,
ником): «Містифікація —
вчинок, свідомо спрямо
ваний на те, щоб завести
когось в оману, обдури
ти». Якщо так, то хай
Сергій вибачить, але він
даз нам привід засумні
ватися у правдивості тих
позитивних характерис
тик, які сам собі дав.
«Я ніколи не помиляв
ся»... Кажуть,‘що впевне.
ність у собі приходить із
роками. Тоді односель
чанину
Сергія,
сину
шкільної бібліотекарки
Л. І. Дубчак, 29-річному
офіцеру, не так і негоже
було б похвалитися нею.
Але ось що він пише ма
тері; «Я ніколи не гово
рю собі, що всього досяг, що все в мене пра.
вильно. Я бачу свої не
доліки, іноді своєчасно,
іноді з запізненням, але
завжди прагну їх випра
вити».

М. ЛИТВИНОВ.
8. ГРИБ (фото).

Признатися самому со
бі, що ти десь виявився
безсилим —- сміливість,.
Признатися з цьому ко
мусь — подвійна. Сергій
же, намагаючися своєю
містифікацією перекона
ти, що і йому притаман»
на ця якість, насправді ж
опинився під владою ін
шої, зовсім непривабли
вої — надмірно" само
впевненості.
ЦЬОМУ випадку до
рослих спочатку за
непокоїла подібна друж
ба. Чи ж варто було Сер
гію ображатися на них за
це? Думається, що ні.
Погано роблять ті батьки
і в'чителі, які не застері
гають своїх дітей і вихо
ванців
від необачних
кроків. Це стосується не
тільки дружби між хлоп
цями й дівчатами, а й
усіх сфер життя юного
покоління. Однак тут ма
ли місце упущення і в
позиції старших,
Вони,
мабуть, прогавили -той
момент,
коли Сергій,
відстоюючи своє право
на дружбу, захищаючи її
від часом несправедли
вих докорів, так упевнив
ся в своїй правоті, що
став вважати її абсолют
ною і доводити це малопохвальними способами.
Але людина, котра всту
пає в самостійне життя,
має знати (і знати без
підказки, сама): утверд
жується правота не сло
вами, а ділом. Живеш
чесно, не йдеш на комп
роміс із власною совіс
тю, не робиш нікому зла,
відстоюєш
справедли
вість
відкрито,
маєш
мужність визнати свої
помилки — ©тоді ги во
льовий і сміливий. І лю
ди побачать і оцінять це
без красномовних за
певнень.

У

Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого І
комунара»,

Олександрівський
район,

«Молодий

4 crop.

а

ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільм «Бамсв — иайСшіьиіЙіе ведкеяів». 1 серія. 9.10—
«Дорога а пебо>. Докумен^тальпий
телефільм
про
Оренбурзьке вище військове
Черпо.юпрапорие училище
і. І. По.чбіна. 9.40 — ТворІсть народів світу. 10.10 —
Їелефільм «Місце зустрічі
мінити не можна*. 1 серія.
1.15 — Повний. 14.30 — НоІЙНИ. 14.50 — По Сибіру і
Далекому Сходу. Докумен
тальні фільми чОхотськпіі
експеримент».
«Сибірської
старовини охоронець». 15.25
»- Сторінки . історії. «Мате
ринська глава». 16.15 — Нощпш.
16.20 — Телефільм
«Чотири танкісти 1 пес». 12
реріт. <Форт Ольгерт». 17.20
По Іраку, Кіноварне. 17.30
— До 6'0-річчя Морського
Флоту СРСР. «В океан на
роботу». 18.30 — В кожному
Малюнку — сонце. 18.45 —
Сьогодні у сг.іті. 19.00 — Піс
ня далека і близька. 19.45—
Телефільм «Місце зустрічі
аміннтн не можна». 2 серія.
21.00 — -Час». 21.35 —

концерт.
15 20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — РУХ
без небезпеки. 18.45 — «...До
шістнадцяти і старші». 19.30
— Спорт за тиждень. 20.00 —
Вечірня
казка. 20.20 —
К.Пендерецький.
Концерт
№ 2 для віолончелі з оркестром. Виконують лауреат
міжнародних конкурсів І. Монігетті і Великий симфоніч
ний оркестр Центрального
телебачення 1 Всесоюзного
радіо. 21.00 — «Чає». 21.35
— Телефільм «Марк Твен
кроти». 22,45 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний фільм «Сол
датські вдови», 8.40 — Те
лефільм «Марк Твен проти».
9.50 — Творчість юних. 10.20
— Тележурнал «Сім’я 1 шко
ла». 10.50 — «Романтичний
театр Байрона». 11.50 —
Фільм — дітям. «Добо». 13.05
— Німецька мова. 13.35 —
«...До шістнадцяти і старші».
14.20 — Програма ПівнічноОсетинського телебачення.
15.20 — Новини, 18.00 —
Новини. 18.15 — Картинг.
Чемпіонат СРСР. 18.35 —
Змагання
соціалістичних
країн «Дружба-84». Фехту
вання. 19.00 — Сільська ю-

реплавания
Солпишкіна».
9.00 — Веселі старти. 9.35 —
Пауково-популяринй фільм
«До питання про трудову
дисципліну*. 9.55 — Грає гі
тарист А. Барнлешсо. 10.15—
Телефільм «Місце зустрічі
змінити не можна». 4 серія,
Л.ЗО — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Сільські го
ризонти.
Документальні
фільми. 15.30 — Російська
мова. 16.00 — Новини. 16.05
— Телефільм «Чотири тан
кісти і пес». 15 серія. «Ви
сока хвиля». 16.55—Концерт
дитячої художньої самоді
яльності м. Зелена Гура.
17.45 — Документальні теле
фільми. «А.'іім Кешоков».

А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час*. 8.35—Мульт
фільм -Бамсе — наііснльніше ведмежа*. 2 серія. 9.05—
Документальний телефільм.
9.35 — Клуб мандрівників.
10.35 — Телефільм «Місце
зустрічі змінити не можна».
2 серія. 11.45 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — Ко
муністи 80-х. Документальні
телефільми. 15.40 — Умілі
руки. 16.10 — Новини. 16.20
— Телефільм «Чотири тан
кісти і пес». 13 серія. «Парі
зі смертю». 17.15 — Розпові
даюсь наші кореспонденти. дива. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Концерт духо
вого оркестру Великого те
атру СРСР. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Дзвіно
чок». 22.50 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільм «Бамсо — найспльпіше ведмежа». З серія. 9.10
— Документальний фільм
«Відгомін*. 9.30 — Розпові
ді про П. Капіцу. 10.40 —
Телефільм «Місце зустрічі
змінити не можна* 3 серія.
11.45 — Новини. 14.30 —
Новини.
1 4.50 — Докумен
тальний телефільм <Це і є
Колумбія». 15.40 — Виступ
фольклорного ансамблю Ле
нінградської консерваторії.
15.55 — Телефільм «Чотири
танкісти і пес». 14
’ * серія.
16.55 — Новини. 17.00 —
17.30 —
Шахова школа. ----« .До шістнадцяти і старші».
18.15 — «Сумське приско
рення». Про досвід вирішен
ня соціальних питань в
Сумському машинобудівно
му виробничому об’єднанні
їм. Фрунзе. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Мульт
фільм
«Крокодил Гена».
19.20 — Виступ народного
хору (Нікарагуа). 19.45 —
Телефільм «Місце зустрічі
змінити не можна». 4 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Джаарва панорама; Передача 3.
22.25 — Сьогодні У світі.
22.40 — Змагання соціаліс
тичних країн «Дружба-84».
Гандбол. Чоловіки. Збірна
СРСР — збірна Угорщини.

З 17 по 22
липня

16.00 — Новини. 16.10 —
Мультфільм «Таємниця тре
тьої планети». 17.00—«Люди
на і море». 17.30 — Фільмконцерт «Алегро». 17.45 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.00 — «У нас в колективі».
з Побузького ніке
«ЦІопешсиа Святослава Ріх- 17.45 — Стадіон для всіх. Передача
левого
(Кіровоград),
тера>. Фільм-концерт. 22.30 16.15 — Концерт ансамблю 18.30 —заводу.
19.00 —
я- Сьогодні у світі. 22.45 — цісні й танцю Узбецької дер АктуальнаКонцерт.
камера.
19.30 —
Змагання
соціалістичних жавної філармонії «Шодлик». До
50-рІччя
заснування
18.45
—
Сьогодні
у
світі.
країн «Дружба-84». Гандбол.
Спілки
письменників
Украї
Чоловіки. Збірна СРСР — 19.00 — Мультфільм «Стара ни. «Незабутні*. О. Вишня.
платівка». 19.15 — Наука 1 20.35 — Вечірня серенада.
»бірна НДР-2.
життя.
19.50 — Телефільм
’А УТ
«Місце зустрічі змінити не 20.45 — На добраніч, діти!
1-0.00 — Новішії. Ю.20 — можна».
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
З серія. 21.00 — дожній
Кіномеридіанн. 11.20 — Те «Час». 21.35
«Відкрита
— Із «золотого книга». телефільм
лефільм «Відкрита книга». фонду» ЦТ. Народна
Фільм 2. 4 серія.
артист
^ільм II. 1 серія. 12.30 — ка СРСР Ц. Мансурова.
22.40 — Новини.
22.35
овнни.
10.00 — Новини.
світі. 22.50 — А ЦТ (II програма)
16.10 — «З людьми і ДЛЯ ЛЮ- — Сьогодні у соціалістичних
8.00 — Гімнастика. 8.20—
ісй». М. К. Величко — Герой Змагання
країн
«Дружба-84».
Гандбол. «Судаксьні самоцвіти». До
соціалістичної Праці, пов Чоловіки. Збірна Чехослокументальний
телефільм.
ний кавалер орденів Слави веччнни — збірна СРСР.
8.40 — Образотворче мис
ветеран С міланського маши
тецтво.
Огляд.
9.15
— Фільм
нобудівного оаподу Черка,
— дітям. «Учитель музики».
сьної області. 16.55 — Співа А УТ
ють дітн. 17.25 — Телефільм
10.00 — Новини. 10.20 — 10.30 — Маївіна школа.
«Земля у спадщину». 18.00— Народні таланти. Самодіяль 11.00 — Знання — сила.
«У нас в колективі». 18.30— ний народний ансамбль тан 11.45 — Родом з дитинства.
«День за днем». Кіровоград). цю «’Віночок» Будинку куль І. Зієдопіс. 12.25 — Концерт
18.45 — Музичниіі
фільм тури
Олександрійського першого Окремого показо
«Музика на все життя», елеіггро-.іехан імного заводу. вого оркестру Міністерства
19.00 — Актуальна камера, (Кіровоград
на
Україн оборони СРСР. 13.30 — Іс
19.30 — Зустріч з театром.
. .... ське
телебачення). 10.50 панська мова. 14.00 — Фільм
Грузинський Державний те — «Ігротека». Ділова те- із субтитрами. «Відхилення
атр пантоміми 20.45 — На легра «Фітотрон». 11.35 — — нуль». 15 20 — Новини.
добраніч, діти! 21.00—«Час». «В майстерні художника». 18 00 — Ноннин. 18.15 —
19.10 — Доку
21.35 — Художнії! телефільм
худоингик УРСР Ференц Ліст.фільм
«"Аркан«Відкрита книга». Фільм 2 Заслужений
В Гурія. 12.20 — Телефільм ментальний
гельеьк.
П
’
ятий
біогра
2 серія 22.55 — Новини.
-Відкрита книга». Фільм II, фії*. 19.30 — Нашвік
сад.
А ЦТ (II програма)
2 серія. 13.40 — Новини. — Вечірня шізка. 20.2020.00
—
8.00 — Гімнастика 3.20— 16.00 — Новини. 16.10 — Концерт
артистів балету
Документальний фільм «ЙЬуг Камерний концерт 16.45 — Московського
музичного те
Чабана». 8.30 — Фільм «Мо Телеклуб киянок Щедрість». атру імені К. Стапіславськоре нашої надії». 9.55 — Ро 17.45 — ІО. Меіітус. Вокаль го І В. Ііемировича-Данчснсійська мова. 10.25 — Шахо ний цикл на вірші М. Джазі- ка. 21.00 — «Час». 21.35 —
ва школа. 10.55 — Докумен ля. 18.00 — Телефільм. «День До 40-річчя Великої Перемотальні фільми - Перше море- за днем Оголошення. (Кіро.
Фільм ‘Легенда». 23.00
хідне». «На морях 1 океанах* чограді 18.30 — Телефільм
Новини.
11.25 — За сторінками під «Сини орача; 19.00 — Актуручника. Загальна біологія
19.30 — Г
Генетична інженері; 1155— будівель някІв-сумЬкннків
■
і«ч< і.- ілннй підряд. 20.20
генда*. 2 серія 13.00 —
Обрііі ■ (Кіровоград). 20.40—
Французька мона: 13.30 — П.і
Орг.ніч.’діти! 21.00 —
Василь Биков Сторінки твор. «Час > 21 35 — Художній течості. 14.20 — Чого І яй на іефільм -Відкрита книга». А ЦТ (1 програма)
вчають в ПТУ. 14 50 — *Ме- Фі.ть і 2 3 -ерія. 22.40 —
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
лодії старого замку» Фільм
фільми «Хитра ворона». «Мо-

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

вул. Луначарсъксго,
ВК 05-536

Обсяг 0.В прук. црн-

ч

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Сні,
вас. і танцю «Мазавше». 0.OQ
— «Далеке близьке». Дону;,
ментальний телефільм npq
музей-садибу І. РєпіНа «Пе
нати*.
0.30 — Вудильний.
10.00 — Служу Радянському
Союзу!
11.00 — Здоров’я.
11.45 — «райкова пошта»,
12.15 — Будівництво і архі
тектура. 12.30 — Сільська
година. 13.30 — Муайчний
кіоск. 14.00 — Клуб мапдріуНІІКІВ , 15.00
1 Я*
— Сьогодні
День працівників торгівлі.
15.30 — «За вашими листйми». 1Музична передача д<)
Дня працівників . торгівлі.
16.15 — Новини. 16.20 — До
Польщі,
Дня відродження
.....
Документальний телефільм
_
________
братерства»;
«Дорогами
17.20 — Мультфільм. 18.00Л
Міжнародна панорама. 18.45
— ІІа арені цирку. 19.40 -А
Фільм «Один шанс Із тися
чі». 21.00 — «Час». 21.35 *•*
Свято радянської пісні в
м. Зелена Гура (ГІНР). 22.25 ~
Футбольний огляд. 22.55 —
Новини.
.............................................
>
д
УТ
10 00 — Повіти. 10.20 <
Сьогодні — День працівии.^
торгівлі.
Виступ
міністра
.
. .
а
«
_yIlw
торгівлі
УРСР В.
Г. Старуй»
[рй-
еького. Телефільми: «При
йшов, побачив 1... купив*,
ІС?,
«Твоє добре ім’я». 11.15.... «і*
Передача для старшоклцсііи,
ків. «Товариш*. 11.45 Ж
Фільм-концерт «Жартівлпііі
мелодії». 12.05 — Телефільм
для дітей. «Стара фортеця^.
2 серія. 12.55 — ІІовипП.
13.05 — «Не палати земній
кулі*. Літературна передач#.
14.30 — Село і люди». Кол
госп
«Дніпровська зоря*
Кагарлицького району Київ
ської області. 15.00 — «Нат
руєнії кінозал». 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — «.Ки
їв: роки і людн». 17.35
сіптерклуб». 18.30 — «Пер
лини душі народної*. 19.00-Ь
• Аі.-і х альна камера». 19.30.»*
і’!.;-ні пізнання. 20.15 — «МС-

І
ФУТБОЛ

ні ждановець Валерій Ге- {І
мидов забив м’яч, який і ✓
вирішив ДОЛЮ поєдинку не і
користь «Новатора».

«ЗІРКА»—«НОВАТОР»—0:1
У другій зоні практично
вже визначилися п'ять фі
налістів з шести, які про
довжать
боротьбу
за
звання чемпіона України.
А ось на останню путівку
претендували чотири"клу
би. В тому числі жданіаці і
кіровоградці, які зустріча
лися між собою у двад
цять третьому турі на ста
діоні спортивного клубу
«Зірка» обласного центру.
Нагадаємо, що в першо.
му колі «Новатор» у себе

фільм «Липневий антракт».
17.10 •— Кінопрограма «міс
та і люди». 18.00 — Сатиричнйй об’єктив. 18.30 — Акту
альна камера. 19.00 — Чемпіонат СРСР з футболу:
«Спартак» (Москва) — «Днпамо* (Київ). В перерв] —
«День за днем». (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
дітн! 21.00 — «Час». 21.35 —
Літературний вечір «Но па
лати земній кулі». 23.00 —
Новини. 23.15 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Дніпро» —
«Канрат». 2-й тайм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Цей солодКйй... черствий
хліб» 8.35 — Фільм «Леген
да». ’ 10.00 — Відгукніться,
сурмачі! 10.30 — «Ленінград
ські соловейки». ФІЛЬМ-КОНцерт. 11.15 — Природознав
ство. 11.35 — Фільм — ді
тям. «Веселе сновидіння, або
Сміх і сльози». 1 і 2 серії.
13.40 — Англійська
мова.
14.10 — Фрагменти з роману
Л. Толстого «Війна і мир».
15.25 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Про музику І
музикантів. «Присвячується...
С. Рахмапінов». 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу:
•«Спартак» — «Динамо» (Київ). У перерві — 10.45 —
Вечірня казка. 21.00—«Час».
21.35 — Телефільм «Сватан,
пя гусара». 22.50 — Новини

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Чйс>1 8.35 —
співи «Сумбара*. 9.00 —

Індекс 61J03.

. Інші матчі занін-шли^тЬ
тлк: «Атлантика*

поль) — «Океан» (Керч,^^^

вдома взяв верх на «Зір 1:1. «Колос» (Павлограді« Г
СКА (Одеса) — 3:2, «-Стаха- І
кою» — 1:0.
новець» (Стаханов) — «Суд- |
Матч почався натиском нобудівнин» (Минолаїв) — І
господарів.
Бони часто 0:3. «Металург» (Дніпро- |
— «Шахтар» »
турбували голкіпера жда- дзержинсьн)
(Горлівка) — 0:3.
нівців Івана Мойсеева. На
Таблицю очолює «Судновідпочинок клуби пішли будівник». У нього двад- |
при нульовому результаті. цять вісім очок. А замикає
Другий тайм більш агре з десятьма очками «Сто*'
сивно провели спортслАени хановець».
Вчора відбувся черговий
з берегІЕ Азовського мо
тур. «Зірка» його провела
ря. Характерно те, що в
їхніх атаках і обороні бра вдома. її суперником був
ли участь усі ланки. На «Шахтар» із Горлівки.
шістдесят дев’ятій хвили.
Е. ШАБАЛіН.
____________ __________ ?

у майбутнє». Перспективи
розвіштку засобів зв’язку.
17.35 — «Сонячне коло».
18.00 — «Галузь: досвід,
проблеми». Автосервіс. 18.35
— «День за днем». 18.45 —
«Скарби музеїв України».
С. Светославський 19.00 —
Актуальна камера. 19.40 —
Телетуриір «Сонячні клар
нети». 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35—
Продовження
телетурпіру
«Сонячні кларнети». 22.55 —
Новини.
,

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30—Документальний фільм.
9.00 — «Ранкова
пошта».
9.30 — Документальний те
лефільм «Башкирський су
венір». 9.45 — Програма Ли
товського телебачення. 11.05
— Клуб мандрівників. 12.05
— Тслсвистава для дітей.
«Коли цвіте Іван-чай». 13.40
— Змагання соціалістичних
країн «Дружба-84>. Фехту
вання. 14.10 — Музичний
кіоск. 14.40 — Очевидне —
неймовірне. 15.15 — Міжна
родний огляд. 15.30—Мульт
фільм «Свинопас». 15.50 —
Здоров’я. 16.35 — Зустріч з
оперою. Г. Доміцетті. «Дочка
полку», 18.15 — Змагання
соціалістичних країн «Друж
ба-84*.
Боротьба
вільна.
18.45 — Творчий
портрет
балетмейстера, заслуженого
діяча
мистецтв
РРФСР
Л. Якобсона. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15—ЧсліоскінцІ.
Репортаж через 50 років.
20.30 — Змагання соціалістич них країн «Дружба-84».
Веслування на байдарках І
каное. 21.00 — «Час». 21.35
Фільм «Хлопець із тай-
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НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

кументальшій
телефільм
«Хліб легким н® буває?. 9.30
— 29-й тираж «Спортлото».
Більше хороших
то9.40
------“ * “ — Телефільм.
варів. '10.10
Телефі.«Місце зустрічі змінити> не
можна». 5 серія, 11.35
I. -С, Бах. Партита мі мажор.
II. 50 — Херлуф Відетруп у
Москві. 12.15 — До 40-річчя
Великої
Перемоги.
Клуб
фронтових друзів, «Пере
можці». Концерт на замов,
лення ветеранів, 13.15 —
Сім’я і школа. 13.45 — По
езія. Василь Казіп. 14.30 —
Повніш. 14.45 — Фільм —
дітям, «їжачок». 15.10 —
Товариш пісня. 18.05 — Но.
впин. 16.10 — Бесіда політичного оглядача Л. Вознесеиського про діяльність
РЕВ. 16.40 — Мультфільми.
17.10 — Документальний телефільм «Нікарагуа: рішу,
чість перемогти». 18.15 —
У світі тварин. 19.15 — Бе
сіда голови Радянського ко
мітету захисту миру Ю, Жу
кова. 19.50 — Фільм-Бнстава
Московського театру імені
М. Єрмолової «Зелена кім
ната*. 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження фільму-вистапн «Зелена
кімната»
22.35 — Міжнародні змаган
ня з легкої атлетики. 23.20
— Змагання соціалістичних
країн «Дружба-84». Гандбол.
Чоловіки. Фінал. 23.50 —
Новини.

«Вид в Білої горн». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Те
лежурнал
«Співдружість»,
19.45 — Телефільм «Місце
аз стрічі змінити не можна».
5 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— На фестивалі в Саи-Ремо
(Італія). 22.35 — Сьогодні у А УТ
світі.
22.50 — Міжнародні
10.00 — Новини. 10.20 —
смаганпя з легкої атлетики. Ранковий
концерт. 10.50 —
Вистава для дітей. «Знову
А УТ
Червиш та Рижик». 11.20 —
10.00 — Новини. 10.20 — Кінопрограма «Дивовижний
Виробнича гімнастика. 10.30 світ природи*. 12.00 — «При
— Концерт ансамблю пісні 1і значається побачення». Ес
танцю «Полісся» Чернігів традна розважальна пере
ської фі «ар юиії. 11.20 — Но дача. 12.30 — «Доброго лам
вини. 11.35 — Телефільм здоров’я». 13.00 — Новини.
«Відкрита книга». Фільм II. 13.10 — Концерт артистів
З і 4 серії. 16.00 — Повіти. Молдавського театру опери,
16.10 — Комуністи 80-х. Пар та балету. 15.30 — «Наука І
тійна організація Одеського час». Пошук ведіть селек
заводу імені Жовтневої рево- ціонери». 10.05 — Пісні
люції.
16.40 — Музичний К. Мяскова. 10.50 — «Погляд

А УТ

Не украинском языке

17 липня 1984 року

комунар»

Зам. ЛЪ 380,

Тираж 56 000,

.події і ритми». Естрадний
концерт. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«•Рахунок людський». 23.00—
Новини.

А ЦТ (II програма)

у

8.00 — На зарядку, ставай?
8.15 — Концерт хору Чува
ського телебачення 1 радіо;
8.35 — Документальний те
лефільм «Малюнки РусУдаЯ
Петліашвілі». 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — ДокумеїЬ
тальннй телефільм «Сто ти
сяч зустрічей». 9.50 — Кон
церт із творів Лж. Россіні !
Я. Брамса. 10.50 — Донуі
ментальний телефільм «Ма
лахіт». 11.00 — Розповіді про
П. Капіпу. 12.10 — Я. Івашкевпч. «Літо в Ноані». Фільмвистава. 1-1.35 — Розповіда
ють наші кореспонденті).
15.05 — Змагання соціаліс
тичних країн «Дру:нба^р4ї?
Фехтування. 15.35 — Теле
фільм «Атланти 1 каріати
ди*. 4 серія. 17.20 — Зма
гання соціалістичних країн
«Дружба-34». Боротьба віль
на. 17.50 — На землі, в не- ї
бесах І на морі. 18.20 — Музичні будинки Москви. Музи
ка в Будинку К. Станіслаїїського. Передача 1. 10.15 —Людина — господар па зем
лі. Районні аграрно-промис
лові об’єднання. 20 00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Гра?
С. Іголинськпй (фортепіано).
20.30 — Змагання соціаліс
тичних країн «Дружба-84»{
Веслування па байдарках /
каное. 21.00 — «Час». 21.35-»
Телефільм • Майстер».
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