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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Нелегкі будні жнив
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СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ, ЩО ВО
ДЯТЬ:
СК-6
Михайло ЩТЕЦЬКО з птахофабрики «Сагайдацька» Устинівського району — намолотив 5381 центнер
зерна.
СК-5
Володимир ПОЛІСЬКО з колгоспу імені Щорса
Долинського району — намолотив 5375 центнерів
зерна.
СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:
Володимир ДІНУЛ із колгоспу імені Шевченка
Долинського району — жаткою ЖРС-4,9 поклав у
валки зернові культури на площі 340 гектарів.

Жнива для всіх і свято, і напружена
праця. Для
подружжя механізаторів Анатолія і Віри Рогуль із
колгоспу імені Леніна Новгородківського
району
жнивна пора стала іце однією сходинкою до вдоско
налення своєї хліборобської майстерності.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Комсомольсько- м ол оді жпий жнивний загін радгос
пу імені Куйбишева Бобринецького району
займає
перше
місце не тільки в
господарстві, а й в районі.
Хлопці ударно працювали
на збиранні гороху. Нелег
ко довелося механізаторам.
Приплюснуті дощами зво
ложені випарами, валки не
дозволяли
використати
швидкісний метод. Два дні
на 70-гектарній площі йшла
боротьба
за
впрошений
урожай. Чітко
діяли всі
жнивні служби.
Скажімо
вийшов з ладу
мотор на
комбайні групкомсорга Ва
дима Дурова. Хто міг допо

магав, і з ночі комбайн ви
йшов
на поле. Лише
20
хвилин витратив на ремонт
шнека партгрупорг А. Пет
рович. Коли відмовив гід
роциліндр
переводу
ба
рабана молотилки, па три
вожний сигнал рації термі
ново прибув головний інже
нер Бобрииецької сільгосп
техніки Станіслав Федоро
вич Ладижинськпн, особис
то взяв участь у ремонті. І
вже опівночі
недільного
дня комбайн вийшов у по
ле.
На
знімку:
екіпаж
групкомсорга
Вадима ДУ
РОВА підібрав останній ва
лок гороху.
Фото М. САВЕНКА.
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Район починається в полі
Літа ми чекали як ніко
ли. Дуже хотілося потра
пити «у рідну стихію».
Щоб сісти за кермо трак
тора чи комбайна, вивести
його в загінку, самостійно
попрацювати. Така пора
настала., І ось уже більше
двох тижнів ми трудимося
у складі
механізованого
загону «Механік».
Наш
студентський загін незви
чайний... До його складу
входять три ланки — у
колгоспах імені Леніна,
«Україна» та Кіровоград
ській птахофабриці.
У третьому відділку жи
ву і працюю я разом із
Віктором
Поліщуком,
Мишком Цибенком, Ми
колою Бекешем і Валерієм Ротарєвим.
Спочатку
ми трудилися на польо
вому стані біля збираль
ної техніки —
останні
штрихи перед
жнивами
ніколи не завадять. То
ді зачастили дощі, кот
рі дещо затримали зби
ральну кампанію. І от на
решті ми вивели свої
«Ниви» і «Колоси» в за
гінки. Відверто: десь у

душі було трохи хвилю
вань. Вітя Поліщук мені
сам у цьому по секрету
зізнався, хоча він до всту
пу в технікум шоферу
вав. Добре, що хвилю
вання минули швидко. ' Бо
вже за перший жнивний
день Віктор у парі з ком
байнером Василем Ми
хайловичем
Комаровим
намолотили більше 250
тисяч центнерів зерна. А
«Нива» Ротарсвих взяла
332 центнери.
Чому кажу «Нива» Ротарєвих? Тому, що на од
ному комбайні батько із
сином трудяться, Микола
Олександрович — брига
дир тракторної бригади—
взяв собі у помічники Ва
лерія — члена нашого за
гону. І питає з нього з
усією строгістю, не як із
сина, а як із товариша по
роботі.
Віджнивуємо, візьмемо
ся готувати грунт під май
бутній урожай, техніку по
збиранню пізніх сільсько
господарських
культур...
Нудьгувати не будемо.

. ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ:

Всі ми закінчили по три
курси
Кіровоградського
технікуму механізації сіль
ського господарства. Іще
рік — і, здрастуй, само
стійне життя.
Нинішній
трудовий
семестр нам
тільки на користь. І я від
імені моїх хлопців кажу:
спасибі, літо, за науку!
О. БОНДАР,
комісар загону «Ме
ханік».

Кіровоградський район.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли
верстався
сьогоднішній
номер «Молодого кому
нара», із прес-центру об
ласного штабу СБЗ пові
домили про роботу ще
одного механізованоге за
гону «Колос» цього техні
куму. Він працює на жни
вах у колгоспах імені XXI
з’їзду КПРС та імені Су
ворова. Хлопці трудяться
завзято. Так, у радгоспі
імені Суворова на СК-5
Віктор Шевченко і Микола
Денисюк за один день кла
дуть у валки озиму на 40
гектарах при нормі 16,5.

І

НОВОАРХАНГЕЛ Ь С ЬКИЙ
район. 85 комсо
мольсько-молодіжних екі
пажів, із них 22 сімейних,
трудяться цієї жнивної
пори на ланах
госпо
дарств району.
Екіпаж у
складі молодого комуніс
та Андрія Бобка
і його
помічника
комсомольця
Петра
Олішевського з
колгоспу «Червона кому
на» «Колосо/л» намолот’ив
1365 центнерів зерна. Учо
ра йому було
вручено
лист-подяку райкому ком
сомолу.
МАЛОВИСКІВСЬ КИЙ
район. 197 тонн
збіжжя
перевіз
автомашиною
ГАЗ-53 водій
колгоспу
імені Ульянова Сергій Лі
совий.
За добросовісну
роботу комсомолець на
городжений
перехідним
вимпелом
райкому
ЛКСМУ «Кращому моло
дому
водію». Жнивний
екіпаж
члена райкому
комсомолу
Володимира
Максимука з
колгоспу
«Победа» намолотив уже
2592 центнери зерна. Не- ■
забаром на його «Колосі» і
з’явиться третя зірочка. |

’язок і відповідальність
І!

У сільському господар
стві нашого району нині
трудиться, більше
1200
комсомольців і неспілкоаої молоді; Дев’ятнадцять
КОЛЛСОмОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ

колективів. П’ять меха
нізованих ланок зайняті на
вирощуванні
кукурудзи,
три • цукрових буряків.
Всі ланки працюють за
бригадним підрядом. 1610
гектарів кукурудзи у ра
йоні — комсомольські,
1015 з них обробляються
за індустріальною техно
логією.
Для успішної роботи
тваринництва
необхідно
своєчасно і в достатній
кількості заготовити кор
ми. Юнаки і дівчата кол
госпу імені Зайковського
взяли шефство над ви
робництвом кормів у гос
подарстві. Цей почин під.
тримали у нинішньому ро.
ц! комсомольські органі
зації
колгоспів
імені
40-річчя Жовтня, «Друж
ба» імені Леї'на
Райком, комітет комсо

НИХ

молу спрямовують свою
організаторську • иховну
роботу на залучення кож
ної молодої людини до
виконання Продовольчої
програми. Важливим фак
тором у підвищенні ролі
юнаків і дівчат у її реалі
зації є ефективна органі
зація соціалістичного зма
гання, в якому беруть
участь усі категорії сіль
ської молоді. Підсумки
трудового суперництва се
ред тваринників, напри
клад, підбивають щоквар
тально, а серед КМК, що
працюють на вирощуванні
цукрових буряків і куку
рудзи на зерно, підводи
тимуть в кінці року.
Однак з організацією
комсомольсько - молодіж
них колективів, механізо
ваних ланок в районі поки
що не все гаразд. При їх
створенні часто допускає
ться формалізм. Райком і
комітети комсомолу недо
статньо уваги приділяють
виховній роботі у цих ко
лективах і ланках. Покищо
слабо узагальнюємо і по-

ширюємо досвід кращих
КМК. Керівники і спеціа
лісти господарств не зав
жди з повним розумінням
ставляться до проблем і
турбот молодіжних колек
тивів. А це, в свою чергу,
нагативно позначається на
виробничих
показниках
КМК і механізованих ла
нок. У таких ситуаціях рай
ком комсомолу часто про
являє нерішучість, не в
змозі відстояти їх інтере
си перед господарськими
керівниками. Наприклад,
члени механізованої ланки
по вирощуванню кукуруд
зи на зерно із колгоспу
імені Артамонова (брига
дир В. Г. Кириченко, групкомсорг Сергій Зубицький) через незадовільну
організацію праці по кіль,
на годин чекали у полі,

доки їм підвезуть міне
ральні добрива.
У нинішньому році рай.
ком комсомолу проводить
навчання
групкомсоргів
комсомольсько - молодіж
них колективів і ланок.
Однак, як показав аналіз
роботи в цьому напрямі,
на таке навчання бажано
запрошувати і їх керівни
ків.
Протягом останніх років
школярі району шефству
ють над тваринницькими
комплексами
місцевих
колгоспів. Учні згідно з
графіками, затверджени
ми педрадою, комітетом
комсомолу, учкомом, що
денно бувають на фермах,
але не як гості, а як на
дійні помічники старших.
Минулого літа під час
трудової чверті 66 школя-

рів два місяці випасали
1660 голів худоби. Непога
них приростів добилися
загони юних . тваринників
Йосипівської середньої та
Маловільшанської восьми
річної шкіл. Багато хлоп
ців і дівчат за трудові ус
піхи
були нагороджені
грамотами райкому, обко
му ЛКСМУ.
З 1979 року у нашому
районі діє міжшкільний
навчально - виробничий
комбінат. Учні вивчають у
ньому токарну, будівель
ну, автомобільну і трак
торну справи, г «бувають
навиків швачки-мотористки
і оператора машинного
доїння. Спеціалісти під
рахували, що половина ми
нулорічних
випускників,
котрі вивчали основи автоі трактороводіння, працю

ють за одержаною спе
ціальністю.
Все це сприяє тому, що
за останні три роки госпо
дарства району поповнили
ся 129 молодими колгосп
никами. Більше тридцяти
юнаків і дівчат з ниніш
нього випуску теж виріши
ли працювати у рідному
селі. У березні ц. р. від
булася зустріч членів бю
ро райкому комсомолу з
випускниками шкіл, що
побажали
трудитися в
сільському господарстві.
Проте, як з’ясувалося, де
які господарства не приді
ляють
належної
уваги
учням підшефних шкіл.
Так, керівники колгоспів
імені Леніна то «Дружба»
практично не зустрічаю
ться з школярами Йоси.
півської та Сухоташлицької десятирічок. Правлін
ня цих господарств не
завжди створюють сприят
ливі умови для праці і від
починку молодих, тому
останні тут довго не за
тримуються.
Думаю, про закріплення
молоді на селі треба дба
ти спільно.
В. ТРОЯНСЬКИЙ,
другий секретер Вільшанського
райкому
ЛКСМУ.

2 стор. -------------------------------------------------- «Молодий

комунар»

24 липня 1984 року

він не виробляє. Допоки
ж вирішувалось, хто стане
постачальником (нині це
Комунарський металургій
ний завод
Ворошиловградської області), минув
майже місяць...
Подібна
ситуація
склалася і тоді,
коли підшукували підпри
ємство, яке б могло по
стачати прокатні
листи
для виготовлення сільсь
когосподарських
котків.
Тільки через
місяць ці
функції
були покладені
на Новолипецький
мета
лургійний завод.
Досі підприємство не
одержало від обласного
управління
«Кіровоградголовпостач» та територі
ального
управління
«Дніпропетровськгол о в-

Штраф за чужу
безгосподарність
ЗМУШЕНИЙ ПЛАТИТИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЗАВОД

У тракторній бригаді колгоспу «Дружба» Онуфріївського району — поповнен
ня: зразу після закінчення Деріївської середньої школи сюди прийшли працюва
ти сім хлопців. І трудяться вони на совість.
На знімку: два Юрки КРИВОРУЧКИ (перший закінчив школу, другим
вісім класів), Сергій ГЛАДКИЙ, Микола БАСІЙ і Юрко ПРИХОДЬКО.
Фото В. ГРИБА.

ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

тура постачаються ритміч
Це підприємство бере
но, — розповідає началь
участь в економічному ек
ник відділу
зовнішньої
сперименті по розширен
кооперації
підприємства
ню господарської само
І. Д. Кузьменко. — Якщо,
стійності
та підвищенню
приміром,
у минулому
ролі колективу в управ
році ми одержували апа
лінні
виробництвом. У
ратуру
поквартально, а
цьому році кранобудівниточніше... під кінець квар
ки зобов’язалися збільши
талу, то нині вона надхо
ти проти минулого року
дить на початку кожного
випуск продукції
на 6,8
місяця. Інша річ — мате
проценте, обсяг реаліза
ріальне забезпечення.
ції виробів на 13,5
про
— Це питання теж по
цента і підвищити продук
троху налагоджується, —
тивність праці на 2,3 про
пояснює заступник дирек
цента.
тора заводу П. І. ПереуЗа підсумками шести
хенко.
—
Наприклад,
місяців колектив
заводу
зменшилась проти мину
не зміг вийти на заплано
лого року кількість пере
вані рубежі.
Наприклад,
обсяг реалізації виробів
боїв із металом...
І все ж договірні зобо
виконаний
лише на 94,1
в’язання виконуються не
процента. Проблема ста*
належним чином. На пер
ра — перебої
в матері
ший погляд ніби есе нор
ально-технічному
поста
мально: завод
одержав
чанні.
Рейдова бригада «Ком
за шість місяців весь ме
тал згідно з фондами. А
сомольського
прожекто
ра» поцікавилася, як ви
коли розібратись ..
Прокатний лист тозщиконують договірні зобо
ною 5 і шириною 1600 мі
в’язання
заводи-посталіметрів підприьмстзу по
чальники.
— З уведенням еконо
винен був постачати Ждановський
металургійний
мічного
експерименту
комплектуючі
вироби і
завод. Згодом з’ясувало
пускорегулювальна апара
ся: листів такої товщини

ОПЕРАЦІЯ «ЗАСІКИ-84»

І

ДО УВАГИ ШТАБІВ
І 1 ПОСТІВ «кп»
ЦК ВЛКСМ оголосив про проведення операції
«Засіки-84». Метою цієї операції є організація ком
сомольського контролю за
збереженням зерна і
плодоовочевої продукції при збиранні, транспор
туванні, зберіганні, переробці і реалізації.
Тому комсомольські дозорці
повинні неухильно
слідкувати за роботою транспорту, добиватися ціло
добового контролю штабів і постів «КП» за
пра

(

вильним використанням техніки. «Прожектористам»
елеваторів, плодоовочевих баз і комбінатів необхідно

виробити спеціальні заходи по додержанню техноло
гічних режимів переробки і закладання продукції.
Важливе завдання штабів і постів
«КП» — конт
роль за правильним
використанням тари.
Комсо

мольці та молодь повинні взяти участь у будівництві
зерносховищ та складів.
Велику допомогу подають на збиранні урожаю піо
нери і школярі. З їх числа треба створювати ком
сомольсько-піонерські патрулі, «піонерські ліхтари
ки», організовувати «десанти бережливих», операції
«Зернятко» та інші.
Кожній комсомольській організації, кожному тру
довому колективові необхідно з усією суворістю і
вимогливістю ставитися до ледарів,
прогульників,
розкрадачів соціалістичного майна. Для цього парто
зміцнити спеціалізовані групи оперативних комсо
мольських загонів дружинників.
Необхідно об'єднати зусилля комсомольських ор
ганізацій, депутатських груп, народних контролерів,
штабів і постів «КП», підготувати пам’ятки і реко^^леидації по проведенню операції «Засіки-84».

З випуску молодіжної сторінки «Пламек»

постач» труб, необхідних
для виробництва стрічко
вого конвейєра. Не вирі
шена проблема
з поста
чанням фарби для нього.
При потребі 99 тонн на
рік надійшло
тільки 35.
Хто буде постачати реш
ту — поки що невідомо.
Це питання теж чекає свого розв’язання.
Завод не виконує взятих зобов’язань, а значить, продукції виробляє
менше запланованої. До
водиться платити штрафи,
які обходяться
йому в
чималі суми. Виникає ре
зонне запитання: чому зачиюсь
безгосподарність
повинне
розплачуватись
підприємство.
А й справді, чому?
В. ПЕТРЕНКО
—
секретар
комітету
комсомолу
заводу
підйомно - транспорт
ного
обладнання,
М. ТИМОЩЕНКО —
начальник
штабу
«Комсомольсь кого
прожектора» підпри
ємства, К. ПОВЕЛЬКО,
— громадський ко
респондент
«Моло
дого комунара».

40 ударних
тижнів
Комсомольці та молодь
Добруджі беруть діяльну
участь
в ознаменуванні
40-річчя соціалістичної' ре
волюції в Болгарії. За 40
ударних тижнів, приуроче
них цій славній даті, від
значилися
високопродук
тивною
працею чимало
трудових молодіжних ко
лективів. Про один із них
розповідає на сторінках
газети Гінка Томева, сек
ретар комсомольської ор
ганізації
«Добруджанскі
текстил»:
—Бригада імені Лиляни
Димитрової — комплексна,
В її складі молоді ткалі,
котрі працюють без бра
ку.
Комсомолки Пенка
Ілієва та Атанаска Колева,
наприклад, обслуговують
по 18 машин і в ці дні не
мають собі рівних за якіс
тю виробів та продуктив
ністю праці. На них ми
рівняємо весь молодіжний
колектив нашої фабрики,
готуючи
гідну
зустріч
40-річчю болгарської ре
волюції.

післяА і
вистнпа/1
«Коментарі зайві» |
Під такою
назвою у .
«Молодому комунарі» 28 0
квітня ц. р. був опубліко
сигнал, у
ваний гострий
про незаякому йшлося
довільну
роботу комсо
мольських «прожекторис
тів» Петрівського району
у ході проведення двомі
сячника економного і ра
ціонального
витрачання
нафтопродуктів. Як пові
домив
редакції перший
секретар райкому комсо
молу М. Платошин,
ви
ступ газети було обгово
рено на розширеному за
сіданні районного штабу
««Комсомольського
про
жектора». Критика визна
на правильною.
Відпові
дальним працівникам рай
кому ЛКСМУ вказано на
істотні недоліки в роботі
штабу «КП».
Перший секретар
рай
кому комсомолу повідом
ляє, що у ході двомісяч
ника
«прожектористи»
провели 44 рейди, в яких
взяли участь 211 чоловік.
При цьому у ході рейдів
умовно зекономлено 250
кілограмів
паливно-мас
тильних матеріалів.

З

мольське поповнення —
70 юнаків і дівчат присту
пили до роботи на фер
мах. Як повідомили корес
понденти газети «Добруджанска
трибуна»
Дяко
Дяков і Кристина Йовева,
в Генералтошевському' та
Крушарському АПК радо
зустріли 25 молодих тва
ринників,
створили
їм
добрі умови для підзи.
щення майстерності,
ос
воєння досвіду передови
ків. 6

ського господарства. Толбухінський
автокомбінат
підтримує зв’язки з цими
та'іншими бригадами, а
також із комсомольськи
ми організаціями підпри
ємств, які мають автотран
спорт. Гарантування без
пеки та культуру руху є
постійною турботою ком
сомолу Добруджі.

За безпеку

Що таке героїзм? Чи ко.
жен з нас здатен на ньо
го? Який зміст вкладаємо
в поняття -трудовий
ге
роїзм»?
Цим пита .ням
присвятила чергові збори
комсомол >гьь а
орга..із-зція училища імені Ніколи
Вапцарова в м. Генерал
Тошев. Учасники зборів
висловили багато думок—•
правильних і суперечли
вих. Обговорення було ак
тивне, воно нікого не за
лишило байдужим.
Висновок, зазначає ав
тор звіту про ці збори
Стефка Антонова, був од.
ностайний: у нашій соціа
лістичній добі є місце кож
ному для героїчних вчин
ків, існують усі умови для
трудового
героїзму та
подвигів в ім’я
рідної
батьківщини.

Руху

У боротьбі за безпеку та
культуру руху автотранс
порту окружна комсомоль
ська оріанізація добилася
вагомих результатів. Про
це свідчить зайняте нею
друге
призове місце в
країні. В інтерв’ю газе
ті
секретар
окружкому
ДКСМ Ясен Пенчев ска
зав:
— Велику виховну ро
боту
проводять комсо
мольські організації шкіл,
училищ за допомогою ок
ружного молодіжного бу
динку. Вони влаштовують
лекції,
демонстрування
документальних
кіно
фільмів, пропагують дос
від молодіжних бригад,
які контролюють рух пі
З початку нинішнього шоходів, зокрема бригад,
року колективи тваринни у складі яких — учні гім
ків АПК Толбухінського назії імені Гео Мілева та
округу одержали комсо технікуму механізації сіль-

Гідне

поповнення

Героїзм

у наші дні

Добірку за матеріа
лами толбухінської ок
ружної газети «Добруджанска
трибуна»
підготував Н. ДОБР1Н.

У Кіровограді побувала делегація працівників культури Толбухінсьмого
НРБ. Гостини, передбачені планом нультурного обміну між СРСР і мркТ онругу
чені «.річчю соціалістичної революції о БолгарГС вулн ціишжми в ‘ »X,«
для кіровоградців та толбухінців. Про життя братнього народу розповіла вистав
на фоторобіт «40 років соціалістичного будівництва в То ібухінсьномуокоУзЬ
привезена болгарськими друзями. У складі делегації був духовий опкестпп в ке’
^;%Н!Т^Оп1г\р3^КГс0йятаВ0АИУЛЬТ>,,И НРВНа знімну:

кіровоградські школярі вітають болгарських друзів.
Фото П. ЛАСУНА.

24 липня 1984 року

«Молодий

У мальовничому куточ
ку села Бережинки, біля
ставу, обсадженого топо
лями, розташувався табір
праці і відпочинку «Ровес
ник», де набираються здо
ров’я і подають посильну
допомогу місцевому кол
госпу імені Леніна вісім
десят п’ять старшокласни
ків Кіровоградської се
редньої школи № 4. Хлоп
ці й дівчата поставили со
бі завдання: за два тижні
виконати
різноманітних
сільськогосподарських ро
біт на півтори тисячі кар
бованців.
Кожен прожитий день—
це день цікавих подій, но
вих вражень, це неповторні миттєвості спільної роЄ'.и і щасливої втоми.
^ацюють старшокласни
ки до двох годин, а потім
— підготовка концерту

ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА

для жителів села, змаган
ня з плавання, шахів, на
стільного тенісу.
На знімку:
члени
ТПВ Оксана ВОЙЧЕНКО,

На одній із найкраси
віших околиць
Світло
водська, де Кременчуцьке
море врізається в сушу і
утворює півострів, розта
шувався піонерський та
бір «Дружба».
Тут створено всі умови
для відпочинку школярів.
■ До їхніх послуг — ціле
містечко з дерев’яних бу' днночків, спортивні май,
Гданчики, пляж, літня ест
рада, де демонструються
і інофільми, виступають із
концертами колективи ху
дожньої самодіяльності.

лась бібліотека, де завжди
можна взяти цікаву книж
ку, прочитати свіжу газе?
ту чи журнал.
Загоновими
вожатими
працюють юнаки та дівча
та з. виробництва. Серед
них — Володимир Павлюк,

з
Л1ТО

ПІОНЕРСЬКЕ

'
'

— У нашому таборі, —
розповідає його начальник
Зінаїда
Василівна Ма
мон, — за літо відпочине
більше тисячі хлопчиків і
дівчаток. В основному це
діти робітників та служ
бовців обкому профспіл
ки працівників електро
станцій та електромеханіч
ної промисловості, а також
піонери з Російської Фе
дерації.
_______
З допомогою активістів
старший вожатий — ро
бітник головного заводу
виробничого
об’єднання
«Дніпроснергобуд и р о м»
Вячеслав Кувшинов — обладнав піонерську кімнату.
У ній є вся необхідна піо
нерська символіка й атрибутика. Тут же розмісти-

А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Чає». 8.35 — Кой.
иерт ансамблю пісні і тан
цю «Шодлнк» Узбецької дер
жавної філармонії. 9.05 —
Виставка Буратіпо. 9.35
І Гайдн. Квартет до мажор.
9 55 — Мультфільми. 10.2з
— Телефільм «Диявол
У
плоті». 1 серія. 11.30 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. фільми
про міста
«Брест.
Роки
1
миті»,
4ІІСКОВ», «Львівські етюди».
15.30 — Знай і умій. 10.15
і— Новини.
16.25 — Теле
фільм «Чотири танкісти 1
пес». 1В серія.
«Кільця».
17.25 — Концерт болгарсь
кої народної музики. 18.00
і- Наука і життя. 18.45 —Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми. 19.35 — Су;
масний
світ і робітничий
.рух. 20.05 —
телефільм
«Ііиявол У плоті».
2 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Док.
екран. 22.35 — Сьогодні у
світі.

Ігор Запорожець, Ірина
Первак.
Тут кожен школяр має
можливість розвивати свої
нахили, займатися улюб
леною справою. До послуг
ІУ1
відпочиваючих гуртки _
—
хоровий,
кінооператорів,
танцювальний, художнього читання, драматичний,
«Умілі руки», юного рибо
лова. Для любителів спор
ту створено секції — футбольну, волейбольну, иа.
стільного тенісу. Та найчисленніша з них — секцін плавання, яку веде
Олександр Касьян.
— У таборі фактично не
має дітей, які б не бажали

підбивають підсумки ро
бочого дня.

Ірина БОРСА, Віта ЩЕГОЛЬНОВА, Ірина КУ
РИЛЕНКО із заступни
ком начальника табору
Т. В. ПАЛЮХ (у центрі)

Біля самого моря
І

комунар»

«

Текст і фото
А. ПЕЧЕНЮКА.
Кіровоградський район.

переможці яких мірятиму,
ться силами під час Всесоюзного дня плавця.
Цікаво
пройшли
в
«Дружбі/» малі олімпійські
ігри, в яких брали участь
вихованці всіх восьми загонів. Чемпіонами стали
Світлана Коваленко і Сер.
гій Грицак із Світловодська, Тетяна Самотуга та
Ірина Саєнко з Олександ.
рії.
З ранку до вечора вирує
життя у таборі. Юні натуралісти допомагають дб-І*
3
глядати дослідну ділянку
місцевого лісництва, риболови з вудками сидять над
морем, художники випускають черговий помер са
тиричної газети «Колюч
ка».
Надовго
запам’ятаю
ться школярам зустрічі з
Героєм Радянського Сою.
зу М. 1. Євсєєвим та іншими ветеранами війни, які
розповіли юним про муж
ність і героїзм своїх однополчац у боротьбі з ні
мецько-фашистськими за
гарбниками. Хвилюючою
була екскурсія піонерів на
теплоході до острова Змитниця, де в грізні дні осені
1943 року точилися запек
лі бої під час форсування
радянськими воїнами Дні
пра.

купатись, — розповідає ке.
рівник з фізичної культу
ри
студент четвертого
курсу факультету фізич
ного виховання Кірово
градського
педінституту
імені О. С. Пушкіна Віктор Авраменко. Як тільки
вигляне сонечко,. всі мешкапці табору поспішають
до води.
Школярі, які вже вміють
добре плавати, долають
дистанцію 50 метрів. Це,
зокрема, Олександр Чор-»
ний із Світловодська, Ок
сана Клименко з Олек.
сандрії.
А скільки задоволення
приносять дітям масові
ігри на воді! Серед них—
веселі старти, естафети,
свято Нептуна, в яких бе
руть
участь
десятки
спритних, кмітливих, фі
зично
загартованих
хлоп•
чиків та дівчаток.
Особливо цікаво прохо
дять змагання між господарями і гостями — піоне
рами з Мурманської об
ласті, які зараз відпочи
вають у таборі «Дружба».
Переможцями бувають і
перші, і другі. Та головне
те, що в поєдинках народ,
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
жується Дружба.
громадський кореспон
Зараз
повним ходом
дент «Молодого ко
йдуть відбіркові змагання
мунара».
плавців усіх вікових груп, м. Саітловодськ.

--------------------------------------

ОБИРАЄМО НЕСПОКІЙ
У медицину йдуть працю
вати за покликанням. Інак
ше не можна. Ця думка по
вторювалася кілька разів
моїм співбесідником — за
відуючим урологічним відді
ленням
обласної лікарні
Миколою Івановичем БОН
ДАРЕНКОМ. Справді, кож
ному з нас неважко уявити,
якого терплячого догляду
вимагають хворі. Покликан
ня лікаря — вилікувати їх.
Необхідно
зробити
все
можливе і неможливе, щоб
допомогти людині, поверну
ти їй життя, здоров’я. А це
часом буває так нелегко.
Колектив урологічного від
ділення носить звання ко
лективу комуністичної пра
ці. Щороку тут набувають
кваліфікації молоді лікарі,
медсестри.
— Миколо Івановичу, в
медицині теж існує настав
ництво?
— Так. За лікарями за
кріплюють інтернів, за досвідченими медсестрами —
середній медичний персонал.
Теоретичні знання, набуті в
навчальному закладі — це
лише півдороги до профе
сії. У нас, як, зрештою, і
всюди, вміння приходить з
роками. Проте хочеться, щоб
цей період не затягувався у
молодого спеціаліста. Коли
це бажання обопільне, той
результати, як правило, від
радні. Я вже зараз можу з
гордістю сказати про свого
учня, молодого лікаря Вік
тора Мончука: спеціаліст
високої кваліфікації. Скажі
мо, за минулий рік по відді.
ленню провів 2В8 операцій,
здебільшого
підвищеної
складності.
— Розкажіть, будь ласка,
про середній медперсонал.
Я помітила, що у вас нема
ло молодих сестер...
— Щороку у відділення
приходить 4—5 випускниць
медучнлища. За кожною з
них закріплюємо наставниць.
Дівчата рік працюють під
їхньою опікою. 1 вже той,
хто витримає (я не даремно
вжив це слово, бо хворі у
нас потребують особливо
терплячого і дбайливого догляду, а операції — коли це
операційна сестра — трива
ють інколи по п’ять—шість
годин, не кожен витримає
таке навантаження, мораль
не і фізичне), обов'язково
стане хорошим спеціалістом.
Нантепліші слова хотілося б
сказати про наших медсесгер-наставпиць Раїсу Аркадіївну Смирнову, кавалера
ордена Леніна, колишню
фронтову медсестру, про
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▲ 10.00
УТ

— Новини. 10.20 —
Від імені старших. Патріо
тичне
виховання молоді.
10.45 — Літературний театр.
«Операція
«Капелан». За
мотивами роману II. Заїребельпого «Деціт». 11.35 —
Для школярів. «Зустріч з
юнгою Юрком». 12.15 — Му
зичний фільм
«Ти зійди
сонце ясне». 13.05 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10—
«Піонерське літо». 16.40 —
Факти свідчать. 17.10 — Лю
бителям класичної музики.
(Кіровоград на Українське
телебачення). 17.30
— «У
нас в колективі» Будівель
ники Одеської атомної теп
лоелектроцентралі. Переда
ча 2. 18.00 — Кіровоградщина
спортивна. (Кірово
град). 18.30 — «День за
днем». Оголошення. (Кіро
воград). 18.45 — Телефільм
«Кіровоград». 19.30 — «Сіль
ські
зорі».
(Кіровоград).
20.00 — Чемпіонат країни
3 футболу. «Дніпро» — СКА.
Другий тайм. У перерві —На добраніч, діти. 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Ескадрон гусар
летючих». 1 серія. 23.00 —
Новини.
ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
— Док. телефільм «Історія
одного патенту». 8.45 —
Фільм «Дачники». 10.25 —
Веселі старти. 11.00 — Ша
хова школа. 11.30 — Фран
цузька мова. 12.00 — Фільм
— дітям «Літо з Катею». З,
4 і 5 серії. 13.15 — Грак
тріо баяністів Аі. Орла. 13.35
— «В. Маяковськпй. Ліри
ка». 14.10 — Концерт ака
демічної капели ім. М. Гліпки. 14.55 — Новини. 18.00 —

Новини. 18.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 1У.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Спартак» —
«Чорномо
рець». У перерві — 19.45—
Вечірня
казка. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «День
перший, день останній».
22.45 — Спорт за тиждень.
23.15 — Новини.

А ЦТ (I програма)
8.00 — «Час». 8.35 —
Мультфільми. 9.05 — Клуб
мандрівників. 10.05 — Все
союзний огляд самодіяльної
художньої творчості. 10.25
— Телефільм «Диявол у
плоті». 2 серія. 11.20 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільм «Дев'я
тий вал». Про
творчість
1. Айвазовського. 15.20 —
Російська мови. 15.50 — Но
вини. 15.55 —
Телефільм
«Чотири танкісти і пес». 19
серія. «Тіргартен». 16.55 —
На землі,
в небесах і на
морі. 17.25 — Розповідають
наші кореспонденти. 17.55—
Зустріч школярів з началь
ником Київського
вищого
військово-морського
полі
тичного училища, контр-ад
міралом
Б. ІІекрасовим.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Світ і молодь. 19.40
— Концерт молодих соліс
тів Державного академічно
го театру опери та балету
Латвійської
РСР. 20.05 —
Телефільм «Диявол у пло
ті». З серія. 21.00 — «Час».
21.35 — «Отар Тактакіїпнілі.
Сторінки творчості». ■ Фільмконцерт. 22.45 — Сьогодні
у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт з творів К. Миско
ва. 11.05 — Програма доку
ментальних фільмів. 12.05
— Художній телефільм «Ес
кадрон гусар летючих». 1
серія. Новини. 13.45 — На
родні
таланти.
16.00 —
Новини. 16.10
— Знімає
ться кіно. 17.10 — «Ураль
ське тріо». Фільм-концерт.
17.30 — «Народні
талан
ти».
Співас фольклорноетнографічний
ансамбль
«Наддніпрянка»
(Світловодський
район). Кірово
град. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм
(Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Чемпіонат світу з
футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Київ). 20.45 —
На добраніч, діти. 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм Ескадрон гусар ле
тючих». 2 серія.
22.50 —
Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20
— Док. телефільм «Часів
нерозривний зв'язок». 8.50
— Телефільм «День перший,
день останній». 9.55 —
Мультфільми. 10.25 — Умілі
руки. 11.00 — Сторінки іс
торії. 11.50 — Фільм — ді
тям «Літо з Катею». 6 і 7
серії. 12.40 — Тележурнал
«Сім’я і школа». 13.10 — Ні
мецька мова 13.40 — «...До
шістнадцяти
і
старші».
14.25 — Програма Татарсь
кого телебачення. 15.40 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — Чемпіонат світу із
спідвею. 19.00 — Чемпіонат
СГ'СР Зх.футболу. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Київ).

З стор.---------

.......

відмінників охорони здо
ров’я Клавдію ГІорфирівну
Чибісову та Олену Яківну
Кривич, досвідчену опера
ційну
сестру
Людмилу
Олександрівну Ярову. Якби
підрахувати, скільком мо.
лодпм медсестрам допомог,
ли опанувати свою спеці
альність наші ветерани, то,
запевняю, вийшов би со
лідний медзагін.
Ось і сьогодні старанно
працюють, прискіпливо вни
кають у секрети професії
при допомозі своїх настав
ниць комсомолки Ірина Ли
сенко, Наталія Коваленко,
Людмила Решетияк, Ольга
Горбачова.
— Миколо Івановичу, на
шим читачам хотілося б
знати про основні напрями
роботи вашого лікувального
колективу.
— Ми продовжуємо тра
диції так званої самобутньої
(практичної) урології, за
початкованої відомим уро
логом, першим завідуючим
урологічним відділенням на
Кіровоградщині Пантелей
моном Петровичем Воротиленком. У нашому місті, як
відомо, немає ні спеціальних
клінік, ні науково-дослід
них інститутів. Але
ме
дицина, як і будь-яка наука,
не стоїть на місці, постійно
розвивається. Немало но
вого з’являється і в нашій
лікувальній практиці. Роби
мо складні операції. А ось
оперуємо і лазером. Читачі,
мабуть, знають про ефек
тивність цього методу
хірургічного втручання. Слід,
куємо за всіма новинками
урології і по можливості за
проваджуємо їх у себе.
—? Миколо Івановичу, не
давно ви брали участь у роботі Всесоюзного з’їзду уро
логів з участю провідних
спеціалістів цієї галузі із
соціалістичних
країн та
ФРН. Можливо, якусь із
новинок урології впровад«
жуватимете у себе?
— Ви маєте рацію. Остан
нім часом з’явився новий
спосіб лікування у онкології
і урології — кріохірургія.
Цей метод лікування поля,
гає у заморожуванні зло
якісних клітин рідким азо.
том. Таким чипом ріст їх
припиняється, а пухліша ви.
даляється вся одразу. Ми
вже замовили такий апарат
у відділення. Окрім того,
звичайно, беремо на озбро.
єння найновіші препарати«
Не відкидаємо і засобів лі.
кування народної медицини«
Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

. »я

рі праці
та відпочинку.
17.30 — «Міфи і дійсність».
18.00 — «Старт». 18.30 — «В
майстерні художника». На
родний художник УРСР
Е, Мисько.
18.30 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.40—к
«День за днем».
(Кірово
град). 19.00—Актуальна ка
мера. 19.30 — «В цей день
40 років тому». До 40-річчя
визволення м. Івано-Фран
ківська від німецько-фа
шистських
загарбників.
20.30 — Камерний концерт.
20.45 — На добраніч, діти.
А ЦТ (1 програма)
— «Час». 21.35
—,
8.00 — «Час». 8.35 — В 21.00
за вами». 22.25 —і
концертному залі — школя «Слово
Репортаж
про
змагання
на
рі. 9.15 — У світі тварин. кубок СРСР із стрибків У
10.15 — Док. фільм «Мето
дична рада». 10.35 — Теле воду. 22.55 — Новини.
фільм «Диявол у плоті». З
серія. 11.30 — Новини. 14.30 А ЦТ (П програма)
— Новини. 14.50 — Док. те
8.00 — Гімнастика.
8.20
лефільм «Жива
вода». «У
Сурікова у Пензі». 15.15 — — Науково - популярний
фільм
«Легше
повітря».
9.20
«...До шістнадцяти
1 стар
ші». 16.00 — Новини. 16.05 — Фільм «Братушка». 10.35
— Телефільм «Чотири тан — Док. фільм «Віктор Аскісти і пес». 20 серія. «Во таф’єв». 11.05 — Мамина
рота». 17.00 — Денне Дави школа. 11.35 — Мультфільм
дов. До 200-річчя з дня на «Зачарований
хлопчик».
родження. 17.45 — Шахова 12.20
— Іспанська мова.
школа. 18.15 — До Дня на 12.50 — Фільм із субтитраціонального
повстання. ви «Повість про невідомого
«Зустріч з Кубою». Кіноог актора». 14.10 — Програма
ляд. 18.45 — Сьогодні у сві Кабардино - Балкарського
ті. 19.00 — Людина І закон. телебачення. 15.10 — Пісні
19.35 — Наш сад. 20.05 —
15.35 — Новини.
Телефільм «Диявол у плоті». революції.
18.00 — Новини. 18.15 —
4 серія.
21.00
— «Час». Сільська
година. 19.15 —
21.35 — Камера дивиться у Бесіда голови
Радянського
світ. 22.35 — Сьогодні у сві комітету захисту
ті. 22.50 — Концерт естрад 10. Жукова. 19.45 — А.миру
Ру
но-симфонічного оркестру.
бинштейн. Балетна музика з
опери «Фера
— Морс».
А УТ
20.00 — Вечірня
казка.
20.20 — Док. фільми «Трава
16.00 — Новини. 16.10 — біля будинку», «Джавська
«Комуністи-80».
- Круглий ущелина». 21.00 — «Час».
стіл». 16.40 — «Інтерклуб» 21.35 — Фільм «Прикордон
В інтернаціональному табо ники». 23.00 — Новини.

У перерві — 19.45 — Вечір
ня казка. «Тьотя Валя роз
повідає...». 20.45 — Чемпіо
нат
СРСР з велоспорту.
21.00 — «Час». 21.35 — До
40-річчя Великої Перемоги.
Фільм «Братушка». 22.50 —
Док. фільм — «Олені ідуть
по колу» 23.10 — Новини.
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А ось правильна відповідь на п’яте запитання. По.
ступитися дорогою повинен водій автомобіля, оскі<^
ки‘ велосипедист їде головною дорогою.
ІКТОРИНА завершилася. Відрадно те, то iojjj
учасники (а їх було більше двохсот!) надсилали
листи не тільки з відповідями на запитання, а іі рОз.
повідали, як вони їх готували, що нового дізналися 3
історії винаходу велосипеда, автомобілізації країни
та правил дорожнього руху взагалі.
Ось шс наприклад, написала до редакції восьми.
власниця з Помічної Добровеличківського району
Людмила Услпста:
_ #
«В нашому невеликому місті велосипед — один }3
наймасовіших видів транспорту, який є практично у
кожному дворі. їздити на ньому вміють усі. я також
люблю велосипедні прогулянки. Готуючи відповіді на
t
вікторину, пригадала правила дорожнього руху, пе
ремкнула чимало спеціальної та довідкової літерату.
рп. Багато нового і цікавого я дізналась».
«Я дуже люблю свого залізного друга. З ним не
розлучаюсь майже весь рік. До пізньої осені разом 3j
А ПЕРШЕ запитання третього туру вікторини для
своїми товаришами їжджу на екскурсії, відпочивати,
знавців правил дорожнього руху, що проводила
ся державтоінспекцією і редакцією газети «Молодий а гості чи просто на прогулянки. Побували ми вже
майже у всіх пам’ятних місцях нашої області, багато
комунар», багато учасників дали неправильну або
побачили, багато дізналися цікавого. Після таких по
не зовсім правильну відповідь. Механічний транспорт
їздок залишається чимало фотографій. Бувають такі
ний засіб — транспортний засіб, що приводиться в
дні. коли ми проїжджаємо (звичайно, із зупинками)
рух двигуном, крім велосипедів з підвісним двигуном
більше ста кілометрів. Об’єднує всіх нас любов
і мопедів з робочим об’ємом двигуна меншим 50кубІЧ'рідного краю. І це все дає нам велосипед. Він д/jFe
ппх сантиметрів і максимальною конструктивною
нам стільки цікавого!» — ділиться своїми вражИ»,швидкістю руху меншою 40 кілометрів на годину.
ми Оксана Шуцька, учениця Кіровоградської серед
Цей термін підходить також для трамваїв, тролейбу
сів, тракторів, мотоколясок, мотонарт та інших само
ньої школи № 17.
Багато учасників свої відповіді доповнювали чудо
хідних машин і механізмів.
Майже кожен третій учасник не повністю відповів
вими малюнками.
ЮРІ підбило підсумки вікторині) для юних вело
па друге запитання. Перед тпм, як відправптея в до
сипедистів. Перше місце зайняв, набравши 43 оч
рогу, велосипедист зобов’язаний перевірити справність
ка, четвертокласник Кіровоградської середньої школи
машини. Особливу увагу необхідно зпернути па без
A4 32 Андрій РЕВЯКІН. Набрала 41 очко і посіла
відмовну дію керма та гальм.
друге місце восьмикласниця Помічнянської середньої
Велосипед повинен бути обладнаний двома неза
школи № 3 Добровеличківського району Людмила
лежними гальмами для забезпечення можливості
УСЛИСТА. Третє місце (40 очок) зайняла Оксана
гальмування при відмові одного з них. При спускові
ШУЦЬКА з середньої школи № 17 обласного центру.
з гори, наприклад, може зіскочити ланцюг, ведучої
Відповідно до набраних очок далі- місця розподіли
шестерні, в результаті чого задні гальма не зможуть
лися так: семикласник з Кіровограда Ігор САУЛКО—
спрацювати. Не маючи другого гальма на передньому
38 очок, Олег САВ1Н (школу та клас не вказав)
з
колесі, безпечно з’їхати вниз неможливо.
міста Знам’янки — ЗО, третьокласник Петрівської де
Перевірити треба і тиск повітря в шинах. При за
сятирічки Руслан РУБАН — 29, шестикласник Новониженому тискові пиша швидко нагрівається і може
миргородської середньої школи № 2 Микола ХМЕЛЬ
бинти з ладу, при підвищеному — збільшується галь
НИЦЬКИЙ — 24.
мівний шлях велосипеда і шина також може вийти
Ці учасники вікторини нагороджуються пам’ятними
з ладу.
сувенірами та подарунками. А ті з них,, кому випов
Необхідна також перевірка правильності центруваннилось 14 років, одержать ще й довідку на право
і;а коліс (відсутність «бриля»), натяг ланцюга, щіль
управління велосипедом на дорогах країни. Вруч';іін<^?
ність різьбових з’єднань, дію дзвінка, справність ’ос
призів та подарунків відбудеться на початку нового
вітлювання пристроїв і електропроводів, наявність
повчальною року.
дзеркала заднього виду. Все це сприяє підвищенню
Хотілося б відзначити хороші відповіді Сашка
безпеки р\ху.
кова з села Олександрівни Маловпсківського
На третє та четверте запитання всі учасники відпо
Ігоря Писаренка з м. Олександрії, Віталія ДовгалЮ^т
віли правильно. Забороняється буксирування велоси
з села Суботні Знам’янського району, Галини Попової
педів і велосипедами. Наближаючись до нерегульоз Малої Виски, Жені ІІаумовського та Юри Лсмешка
ваного позначеного пішоходного переходу, велосипе
зі Знам’янки, Ігоря Добролежі, Сашка Дерев’янка з
дист повинен знизити швидкість чи зупинитися, щоб
Кіровограда, Сергія Сокура зі Світловодська та ба
пропустити пішоходів, які ступили на перехід. Якщо
гатьох інших.
перед пішоходним переходом зупинився транспортний
Організатори конкурсу вітають переможців віктори
засіб, то велосипедист може продовжувати рух, лише
ни, щиро дякують усім за участь у ній.
впевнившись, що перед цим транспортним засобом
Л. ЩЕРБИНА,
немає пішоходів. В будь-якому місці на вулицях і до
старший інструктор облдержавтоінслекції, ка
рогах велосипедист зобов’язаний пропустити сліпих
пітан міліції.
пішоходів, що подають сигнал білим ціпком.

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

ГАСТРОЛІ

ІД ЗЕМЛІ...
УДОВИЙ фільм біло він, так би мовити, єди
руських кінематогра ний — нагорода Фросі за
життєвий неспокій. її
фістів «Білі роси», що невесь

давно демонструвався па блакитна мрія, яка раптом
дійсністю. Артист
наших екранах, ніяк не стаз
пов’язання
із виставою В. Іванов у ролі Заграя зі
«Пічка на колесі», постав своїм завданням загалом
леною Могильовським те справився, його герой, у
атром драми і комедії іме психології якого є щось
ні В. І. Дупіна-Марципке- від шукшинськнх «дива
вуча. Але чому ж однаково ків» (уявіть собі, закохав
сумне
відчуття виникає ся в жінку, почувши по ра
при перегляді і фільму, і діо її голос: «Вона гак ду
вистави могильовців? Ма шевно говорила про своїх
буть, справа в тому, шо і телят!»)—врешгі-решт вті
стрічку «Білоруськельму», лює образ позитивного ге
і п’єсу смоленської автор роя нашого часу. Саме він
ки Ніни Се.менової прони будує Фросі нову пічку на
зує дуже сучасна, гостра колесі, коли Васька, без
дума про долю «непер путний Фросин чоловік
спективних» маленьких сіл. (артист Є. Грахов грає що
роль досить-таки карика
ІНА Семенова, яка дов турно) підпалює дім.
гий час жила в селі під
народної
Смоленськом, вчила дітей, Уособленням
виховувала енна, писала мудрості є у виставі дід
книги, в своїй першій сер Стьопочка (артист Б. Бавідводиться
йозній п’єсі порушує важ єв), якому
ливі морально-етичні проб роль такого собі діда Щусерсдньоросійської
леми взаємин між людьми, каря
почуття обов’язку, пам’яті смуги. Б. Баєв і Л. Барха
виконавиця
ролі
поколінь. Не випадковий това,
жанр народної комедії — Фросі, у виставі Могильов
лубка, в стилі якої наїні- ського театру найвиразні
Бархатова
наділяє
сапа п'єса. Вираянліею ав ші.
торських
ідеалів стала свою героїню зовнішньою і
Фрося, головна героїня внутрішньою красою.
На жаль, цього не ска
комедії, мати п’яти дітей,
передова колгоспниця, у зати ні про телефоністку
якої на утриманні ще й (артистка Н. Черкес), ні
про листоношу (С. Пухо
чоловік-п’яниця.
вий), які дуже однобоко
І>ЕСЕЛА,
працьовита, зрозуміли означення стилю
" невтомна Фрося всіма п’єси як комедії — лубка:
турбується, всім дає раду. смішити. А кожна комедія,
1 дітям, і домашньому гос між іншим, може дати чи
подарству, і чоловікові,
і мало підстав для серйоз
роботі біля телят, і... пра них роздумів. Мені здає
порщикові. З
останнім, ться, коли б про це не за
правда, складніше.
По бували виконавці (за ви
змісту поставлених перед, нятком
Л. Бархатової,
’ним героєм завдань він Б. Баєва, В. Іванова), ре
має випадати в конкретний жисеру М. Ковальчику вда
момент із загального русла лося б створити виставу
вистави, тому що Івану ще більш видовищну, тем
Заграю від комедійних ме ну і прекрасну в своїй
дитацій слід перейти на життєствердній суті.
серйозний тон. Він — не
В. ЛЕВОЧКО.
просто один із багатьох,
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Програма телебачення з 24 по 29 липня 1984 року
22.30 — Сьогодні
у світі.
22.45 — Мультакорд.

А УТ

А ЦТ (1 програла,

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. Урок
5-й. 10.30 — Мелодії літа.
10.50 — «Про будівельників,
суміжників
і насткрізний
підряд». З циклу «Дисцип
ліна поставок: міра відпові
дальності і честь
підпри
ємства». 11.40 — Художнії
телефільм «Ескадрон гусар
летючих». 2 серія. 12.55 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — «Що людям зали
шиш».
Зустріч молоді з
учасниками відбудови Дон.
басу. 16.40 — «Вперед, ор
лята». 17.35 — Концерт ра
дянської пісні. 18.00 — На
родний обранець. (Кірово
град).
18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
Телефільм.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19 ЗО — «В цей день 40 ро
ків тому». До 40-річчя виз
волення м. Львова від ні
мецько-фашистських
за
гарбників. 20.45 — На доб
раніч, діти. 21.00 — «Час».
21.35 — Наші
прем’єри.
«Діалог про щастя». Теле
вистава.
23.00 — Новини.
По
закінченні
— Кубок
СРСР із стрибків у воду.

8.00 — «Час». 8.35 —
Дж. Родарі. «Казки по телефову». Телевистава для ді
тей. 9.10 — Пісні
й танці
народів СРСР. 9.40 — Док.
телефільм «Зітри випадкові
риск». Творчість М. Дймедової.
10.10 — Телефільм
«Диявол у плоті». 4 серія.
1105 — Новини.
14.30 —
Новілій. 14.50 — «Той. що
несе факел». Док. телефільм
про Київський державний
університет ім Т. Г. Шев
ченка. 15.40 — Сьогодні І
завтра підмосковного села.
16.10 — Новини. 16.15 — Те А НТ (II програма)
лефільм «Чотири танкісти і
13.05 — Англійська мо
пес». 21 серія. «Дім». 17.20 ва. 13.35
— Док.
фільми.
— И. Брамс. Скерцо мі бе 14.25 — Концерт
А Днішемоль мінор. 17.30 — «По ва. 15.00 — Розповіді про
кликання». «Шлях до мо художників.
І. Симонов.
ря». Про підготовку спеціа 15.30 —
Новини. 18.00 —
лістів для морського флоту. Новини. 18.15 — Більше хо
18.00 — Тележурнал «Спів роших товарів.
18.45 —
дружність».. 18.30 — Б кож Клуб мандрівників. 19.45 —
ному малюнку — сонце. Концерт ансамблю «Фреіі18.45 — Сьогодні
у світі. яехс» («Радість»), 20.00 —
19.00 — Концерт ансамблю Вечірня
казка.
20.20 —
«Аріель». 19.20 — Пробле Вс. Гаршин; «Художники».
ми — пошуки — рішення. 21.00 — «Час». 21.35 — Тан
20.05 — Телефільм «Диявол цює народна артистка СРСР
у плоті». 5 серія. 21 00 — Г. Комлева.
22 ЗО — Док.
«Час». 21.35 — Телефільм телефільм
на Чусо«Диявол у плоті». 6 серія. пій». 22.45 — «Літо
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Спі
ває О. Іванов. 9.00 — 30-й
тираж «Спортлото». 9.10 —
Телефільм «Диявол у плоті».
5 і 6 серії. 11.00 — Док. те
лефільм «Спадкоємці». 11.30
— Г. Веиявський. Скерцотарантела. 11.35 — Світ рос
лин. 12.20 — Фільм концерт
«Борис Володимирович Асаф’єв».
13.15 —
Людина.
Земля. Всесвіт. 14.00 — Сі
м’я і школа 14.30 — Нови
ні:. 14.45 — Телефільм для
дітей. 15.50 — До 40-річчя
Великої Перемоги.
Клуб
фронтових друзів
«Пере
можці». Морські підводни
ки. 17.05 — Новини. 17.10 —
Бесіда політичного огляда
ча ІО. Летунова. 17.40 — То
вариш пісня. 18.40 — «Бать
ківщина. яку вкрали». Док.
телефільм про життя Індій
ського
населення в США.
19.55 — Телефільм «Зустріч
з Аркадієм Райкіннм». 21.00
— «Час». 21.35 — Кінопанорама. 23.05 — Новини.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Чемпіонат світу із спідвею.
Репортаж. 10.50 — «Наука І
час». Селекція І впрошуван
ня люпину. 11.30 — Міжна
родна
студія УТ. 12.00 —
«Призначається побачення».
Естрадна розважальна пере
дача 12.40 — «Доброго вам
здоров’я». Дитячий травма
тизм і його профілактика.
13.10 — Для дітей. Мульт
фільм
«Бременські музи
канти». 13.55 — А. Хачату
Вистава
рян. «Спартак».
Львівського театру опери
та балету імені І. Франка.
16.05 —- «З
людьми і для
людей». Д. .А. Кривонос —
лікар
з
м. Генічеська

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 02368.

Обсяг 0,6 цруп ври.

Херсонської області. 16.35—
Художній фільм із субтит
рами
«Свій серед чужих,
чужий серед своїх». 18.15
— «Школа і час». 18.45 —
Скаобп
музеїв
України.
Ф. Кричевський. «Три поко
ління». 19.00 — Актуальна
камера. 19.45 — «День за
днем». Оголошення. (Кіро
воград). 20.05 — «Ви нам
писали». Концерт. 20.45 —
На добраніч, діти. 21.00 —
«Час». 21.35
— Художній
телефільм. 23.00 — Новини.

д ПТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Телефільм «Незабут
ній день». 9.00 — Муз. пе
редача «Райкова пошта».
9.30 — Кіножурнал «Будів
ництво й архітектура». 9.40
— Розповіді про художни
ків. В. Попков. 10.20 — Му
зика наших
сучасників.
11.15 — Мультфільм «Ліп
ша». 12.00 —
Програма
Усть-Камено горської студії
телебачення. 12.50 — Фільм
— дітям «Юнга Північного
флоту». 14 15 — Музичний
кіоск. 14.45 — Док. фільми
«Пень восьмий. Повелілої:».
«Електричне сонце ТяньШаня». 15.25 — Година Ве
ликого
симфонічного ор
кестру. 16.20 — Міжнарод
ний огляд. 16.35 — «П’ять
зустрічей на арені». Фільмкопцерт. 17 35 — Здоров’я.
18.20 — «Співзвуччя
слів
живих...» Поезія М Лєрмон
това. 19 00 —
Чемпіонат
СРСР з футболу. ЦСКА —
«Шахтар». 2-й тайм. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Динамо»
(Тбілісі! — «Зе
ніт». 2-й
тайм. 21.00 —
«Час». 21.35 —
Співають
А. Весні і Т. Мягі. 22.05 —
Спортивна
програма: чем
піонат СРСР з синхронного
плавання: міжнародні зма
гання з-воднолижного спор
ту.

Сьогодні — День
Військо
во-Морського Флоту СРСР.
■Слава солдатська». 16.30—
Програма
«братерство».
18.30 — Актуальна камера.
д ПТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — До 19.00 — Чемпіонат СРСР з
Дня
Військово-Морського футболу. «Динамо» (Київ! —
Флоту СРСР. Док. фільми. «Пахтакор > 20 45 — На
21.00 —
9.30 — Будильник. 10.00 — добраніч, діти.
Служу Радянському Соїозуі «.Час». 21.35 — В-’чір народ
11.00 — Здоров'я. 11.45 — ної артистки СРСР Вії Арт
«Ранкова пошта». 12.15 — мане. 23.00 — Повний. 23.20
Кіножурнал «Наука і техні — Репортаж про змаганіий'
ка». 12.30 — Сільська годи на Кубок СРСР із стрибків •
на. 13.30 — Музичний кі У воду.
оск. 14.00 — Телефільм для Д UT (II програма)
дітей. 15.10 — Новини. 15.15
8.00 — На зарядку, ста— Клуб мандрівників. 16.15 вайї 8.20 — Виступ идкаль— Сьогодні День ВІськово- ного ансамблю
«Медик».
Морського Флоту
СРСР. Я.35 — Стадіон для
всіх.
Виступ головнокомандуючо 9.05 — Російська мова. 9.35
го ВМФ, двічі Героя Радяп. — Док. телефільм «На де
ського
Союзу, адмірала
кроків попереду». 9
Флоту Радянського Союзу сять
— Концерт з творів В. А.
С. Г. Горшкопа. 16 30 — «З Моцарта. 11.00 — Супутник
морем назавжди». Муз. пе кіноглядача. 11.45 — У сві
редача до Дня Військово- ті тварин. 12.45 — ФільмМорського Флоту
С.РСР. вистава театру
їм М. Єр17.15 — Мультфільм «Мали мологюї
«Василиса Меленть
нове
варення».
17.25 — ева». П’єса
О Островського.
Фільм-концерт «Артист цир 15.30 — Розповідають наші
ку Іван Петрухіп». 18 00 — кореспонденти.
16 00
—
Міжнародна панорама 18 45 Міжнародні змагання
з вод
— Телефільм «Дпа гусари», нолижного спорту 16.25
—
1 і 2 серії. 21.00 — «Час». Телефільм «Мужність» за
21.35
—
Фільм-конперт однойменним
романом
«Всього шість струн». 22 10 В. Кятлінської і сепія. 17.30
— Футбольний огляд. 22 40 — Чемпіонат СРСР з син-,,
— Новини.
хронного плавання. 18.00 —
А УТ
Чемпіонат СРСР з футболу.
10.00 — Новини. 10 40 _ «Торпедо» — «Дніпро» 2-й
Художній телефільм «Стара тайм.
18.45 — Док. теле
фортеця». З серія 11.45 — фільм «Варпет Слак». Про
Зустріч з театром. Білорусь творчість самобутнього вір
кий державний академічний менського художника А- Са
театр імені Я. Купали. 12 40 акяна. 19.00 —
Чемпіонат
— Новини. 12.50 — «Щади СРСР з футболу СКА —*
ни душі народної». 13.25 — ?Спартак». у перерві 72
Естрадний концерт. 13.35 — 19 4;> — Мультфільм. 20.45
«Погляд у майбутнє». Пер — Чемпіонат СРГР з вело
спективи використання ре спорту. 21.00 — «Час». 21.3“
сурсів Чорного моря. У пе — Фільм «Аллегро
з вог
редачі бере
участь віце- нем».
президент УРСР К. М. Сит
ник. 14.15 — Концерт хору
Київської
держапіюї кон
Редактор
серваторії імені Чайковського. 15.00 — Село І люди.
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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