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Більше тридцяти

кукурудзи він 
на 120—130 про- 
перехідний чер-

мен і здобув право на по
стійну прописку у вироб
ництві. Протягом квітня І 
15-ти днів травня з одним 
локомотивом відправлено 
19 поїздів вагою по 5100 
тонн. Почин зміни схвале
но Знам’янським відділен
ням, керівництвом Оде
ської ордена Трудового 
Червоного Прапора заліз
ниці. Творчість, ініціатива 
молодих дасть можливість 
до дня відкриття XXVII

з»

ІЗ ВАГОНІВ ВИРОСТАЮТЬ ПОЇЗДИ
Иомсомольсько-молодіжна зміна № 1 станції Зна

м'янка здобула добру славу ініціатора всіх цікавих 
починань у колективі. Тут народилася ініціатива що
зміни розформовувати додатково до технічної норми 
100 вагонів. Цей колектив одним з перших на Оде
ській магістралі підтримав почин московських заліз
ничників про збільшення ваги поїзда і виступив з іні- 
ціативою-відповіддю: «Кожному поїзду місцевого

У зміні трудяться пере
важно комсомольці і не- 
спілкова молодь. їхній тру
довий ентузіазм, незгасна 
корчагінська енергія, во
гонь молодих сердець не 
знають спокою. їх кличе 
пошук, творчість, дерзан-

I знову ініціатива моло
дих: одним локомотивом 
ВЛ-80 водити поїзди під
вищеної ваги на Миронів- 
ку, Шевченкове, Помічну 
вагою до 5200 тонн, на 
П’ятихатки — близько 5 ти
сяч тонн. Звичайно, були 
роздуми, обговорення, на-

Прес-центр повідомляє
УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН. По 50 центнерів зерна ку

курудзи зобов'язались зібрати у нинішньому році 
на кожному з 283 гектарів члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки Сергія Притули (групкомсорг Олек
сандр Зборошенко) з колгоспу імені Енгельса. Зараз 
молоді хлібороби старанно доглядають за посівами. 
На спушуванні міжрядь вони постійно перевиконують 
завдання, „забезпечують високу якість обробітку. За 
ударну працю ланка занесена на обласну Дошку по
шани, ланковий нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ 
«Золотий колос», а групкомсорг представлятиме ком
сомольську організацію району і області на XII Все
світньому фестивалі молоді і студентів.

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН. Серед механізаторів кол
госпу імені Шевченка, які нині зайняті на догляді за 
просапними культурами, особливою сумлінністю у 
роботі відзначається тракторист-комсомолець Віктор 
Шевченко. На спушуванні міжрядь 
постійно виконує норми виробітку 
центів. На його тракторі майорить 
воний вимпел.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН. 1 
років працює механізатором у колгоспі «Червона ко
муна» Володимир Олішевський. Його стежкою пішов 
і син Петро. Йому вручено подяку правління і пар-

ПО-

формування — додатково один вагон понад встанов
лену норму». Почин потім підхопили всі зміни. Це 
принесло відрадні наслідки. Лише протягом 4 міся
ців завершального року п’ятирічки на станції сфор
мовано і відправлено 4624 довгосоставних поїзди, що 
на 138 поїздів більше, ніж за 4 місяці 1984 року. До
даткові поїзди склалися з додатково причеплених до 
кожного поїзда вагонів.

ради з участю керівників. 
Усіх хвилювало питання — 
чи потягне локомотив? Ад
же для цієї серії макси, 
мальна вага 5033 тонни. 
Електровоз ВЛ-80 успішно 
витримав нагрузку, підкрі
пивши ініціативу молодих.

Цей почин склав екза

з’їзду КПРС перевезти до
датково мільйони тонн на
родногосподарських ван
тажів, Молода зміна під 
керівництвом комуніста 
В. П. Максименка, настав
ників членів партії парт
групорга Л. В. Єременко, 
профгрупорга І. П. Тетяни-

ченка та інших стала на 
почесну трудову вахту на 
честь гідної зустрічі чер
гового з’їзду партії під 
девізом: «Завершально
му — ударну працю, XXVII 
з’їзду КПРС — гідну зу
стріч!».

Це патріотичне починан
ня знайшло найширшу під
тримку серед молодих ви
робничників станції. Увесь 
колектив станції по праву 
можна назвати комсомоль
сько-молодіжним. У бадьо
рому трудовому ритмі 
станційників завжди
мітно трудовий автограф 
молоді. Під соціалістични
ми зобов’язаннями колек
тиву станції Знам’янка на 
честь гідної зустрічі XXVII 
з їзду КПРС і вони поста
вили свій підпис. І вони да
ли робітниче слово у ВІД
ПОВІДЬ на рішення квітне
вого (1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС трудитися не шко
дуючи сил.

А працювати є над чим. 
Так, трудівники станції 
зобов'язалися весь приріст 
обсягу перевезень забез
печити за рахунок росту 
продуктивності праці на 
1,5 процента. Важливе 
значення у прискоренні 
перевезень на залізниці

має високопродуктивне ви
користання рухомого скла
ду. І тут знам’янські стан- 
ційники зобов’язалися за 
рахунок поліпшення вико
ристання рухомого складу 
поїздів знизити проти зав
дання 1985 року простої 
вагонів і середній транзит
ний простій на 3 хвилини, 
транзитний з переробкою 
— на 1,2 хвилини, місцевий 
і простій під однією ван
тажною операцією — на ЗО 
хвилин кожен. Щозміни 

'формувати і відправляти 
не менше 8 великовагових 
поїздів, у яких понад ва
гову норму перевозити не 
менше 6,4 тисячі тонн на
родногосподарських ван
тажів. Кожна зміна зобо
в’язалася формувати і від
правляти не менше 22 дов
госоставних поїздів, у яких 
додатково відправляти не 
менше 30 вагонів, оброб
ляти не менше 15 поїздів 
швидкісним методом що
зміни.

Зобов'язання високі. Але 
настрій у всіх комсомоль
ців і молодих виробнични
ків оптимістичний. Адже 
ударна творча праця — це 
завжди радість.

О. ГОЛОБОРОДЬКО.
і м. Знам'янка.

ЗА ОСОБИСТИМ
КАЛЕНДАРЕМ

Успішно працюють над 
втіленням в життя взятих 
соціалістичних зобов'язань 
усі КМК заводу чистих 
металів. Сьогоднішня роз
повідь про рднн з найкра
щих колективів — бригаду 
вимірювальної лаборато
рії цеху № 8 (керівник 
В. Лешенко, групкомсорг 
]. Латко).

За успіхи у праці лабо
раторія удостоєна звання 
«Колектив комуністичної 
праці», чотири її члени на
городжені Почесним зна
ком «Ударник 11-ї п’яти
річки», а ще двоє — «Мо
лодий гвардієць п’ятиріч
ки» 1 ступеня. Добре заре
комендували себе Олена 
Лптвпііова, комсомолі,-

ськпй ватажок Ірина .Чаш
ко, Тетяна Зеленська та 
Тетяна Попельнішька.

Для колективу Віталія 
Лещспка стало нормою 
викопувати змінні завдан
ня на 120—125 процентів. 
Причому 79 відсоткам 
усієї продукції присвоєно 
Державшій знак якості. До 
речі, дванадцять членів 
КМК вже носять почесне 
звання «Відмінник якості». 
Вся продукція колективу 
здається з першого пре
д'явлення.

Кістяк колективу — 
комсомольці. І не дивно, 
що розпочату справу чле
ни КМК за будь-яких умов 
намагаються довести до 
логічного кінця. Недавно

були переглянуті норми 
використання матеріалів 
на виробництво одного кі
лограма продукції. 70 про
центів чисельності лабора
торії освоїли суміжну спе
ціальність для роботи на 
реєстраторах інформації, 
що дозволе використову
вати електронно-обчислю
вальну техніку для обліку 
вироблюваної продукції. 
Усі члени колективу вирі
шили цього року відпра
цювати три дні на допо
міжних матеріалах.
'Успішно працюють і ра

ціоналізатори: тільки цьо
го року вже подано 4 рац
пропозиції. І в тому, Ш.0 
колектив один з кращих на 
підприємстві, вагома заслу
га новаторів.

Нині на робочому кален. 
дарі колективу — травень 
1986 року.

м.
О. ПОКРОВСЬКИЙ.
Світловодськ

Фото в. ГРИБА.
І

УРОЖАЙ-85 ~

тійної організації господарства. Цієї відзнаки моло
дий хлібороб удостоївся за ударну працю на між
рядному обробітку цукрових буряків.

СВІТ ЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН. Комсомолець Володи
мир Ліскін не працює безпосередньо в полі, але в 
тому, що механізатори колгоспу імені Леніна в кра
щі строки посіяли ярі культури, організовано догля
дають посіви велика заслуга і Володимира. Працює 
він газоелектрозварником і все робить для того, щоб 
жоден агрегат не простояв зайвої хвилини через по- 
ламку. За це поважають його в селі, шанобливо на
зивають майстром золоті руки.

ОНУФРІіВСЬКИЙ РАЙОН. Понад 540 тонн раннього 
силосу заготовила механізована ланка колгоспу 
«Дружба». Зразки ударної праці показують комбай
нер, агітатор Олександр Ринда«, водії комуністи 
Олександр Горбенко, Михайло Забігай, Віктор Доку_ 
кін. Організовано також трудяться кормозаготівель-, 
ники колгоспу «Росія». На рахунку механізованої лан
ки, яку очолює комбайнер О. І. Феліченко, — 460 
тонн високоякісного раннього силосу. ,

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН. Механізатори кол
госпу імені Шевченка в числі перших завершили ме
ханізований обробіток посівів кукурудзи і соняшни
ку. Найкраще потрудилася механізована ланка М. І. 
Пшеничного з третьої тракторної бригади. Зараз ме
ханізатори вносять мінеральні добрива на плантації 
цукрових буряків.

ЗАКРІПИМО
МИНУЛОРІЧНИЙ
УСПІХ

Площі під цукрові буря- 
-кп у вашому колгоспі зай
мають 90 гектарів. Усі во
ші закріплені за нашою 
ланкою. Прагнутимемо пе
рекрити минулорічний по
казник — зібрати по 415 
центнерів коренів з гек
тара.

Для цього у нас є всі 
підстави: незважаючи на 
затяжну весну, нинішня 
погода вселяє оптимізм. З 
кожним днем рослинки на
бираються сил. А періодич
ні дощі тільки сприяють 
кращому їх розвиткові.

Впрошуємо солодкі ко
рені не за індустріальною 
технологією. Вважаю це 
прорахунком. Індустріаль-

ме
не 

на-

на- 
ві- 
м.

— 

ний метод уже давно довів 
свої переваги. Чекаємо, ко
ли все ж прогресивний 
тод знайде прописку і 
бурякових плантаціях 
шого колгоспу.

Вселяє впевненість і 
стрій членів лапки (їх 
сім), досвідчених Р.
Грнцюка, М. І. Лендела, 
П. Т. Тригуба. їх трудовий 
стаж па полях колгоспу 
перевищує два десятки літ. 
Тому довіряю їм.

Робимо ставку і на мо
лодь. Нинішньої весни, на
приклад, сподобалася нам 
добросовісна робота Ми- 
коли Тараненка. З такими, 
як він. можна завжди бу
ти в числі передовиків.

В. КОЗМ1РЧУК, 
бригадир ланки буря- 
ководів колгоспу «Ко
муніст». кавалер орде
нів «Знак Пошани» і 

’ Трудової слави НІ 
ступеня

Компаніївський район.
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В числі переможців соціалістичного 
змагання серед КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНИХ колективів виробничого об'єд
нання по сівалках «Червона зірка», все 
частіше звучать прізвища слюсарів не
стандартного обладнання комсомоль
сько-молодіжної бригади цеху механіза
ції і верстатобудування, очолюваної мо
лодим комуністом Євгеном Красножо-

Де є такі батьки, 
де є такі сини...

а

ном. І кочз бригаду стзорено минулого 
року, молоді робітники зуміли завоюззти 
авторитет у трудовому колективі і до
могтися високих норм виробітку — 
140—150 процентів. У квітні вони стали 
переможцями соцзмагання серед КМК 
виробничого об’єднання.

Специфіка виробництва з цеху склад
на. Виготовлення нестандартного облад
нання вимагає від хлопців творчого під
ходу до виконання кожного замовлення. 
Дисциплінованості, згуртованості комсо
мольсько-молодіжного колективу сприяє 
організація праці на єдиний наряд за 
коефіцієнтом трудової участі. Зразки 
ударної праці постійно показують Юрій 
Стахурський, Микола Москальов, Борис 
Федченко. Задоволений роботою хлоп
ців їхній наставник ветеран праці Засиль 
Михайлович Сотник.

Ось хоча б один із членів комсомоль
сько-молодіжного колективу слюсар 
Юрій Стахурський, . молодий комуніст, 
секретар комсомольської організації 
цеху, член бюро Ленінського райкому 
ЛКСМУ м. Кіровограда:

— Д'Д мій загинув на фронті у Велику 
Вітчизняну... Мама, у котрої війна забра
ла батьківську турботливість та ласку,

СПАДКОЄМНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

звивши власне сімейне гніздо, над усе 
привчала і мене, і мою сестру шанувати 
батька та цінити кожну хвилину спілку
вання з ним. І тому все, чим жиз і чим 
займався батько, було оточене у нас 
вдома тою дитячою цікавістю, із котрої 
згодом народжується справжнє покли
кання і життєві переконання...

Не так давно Юрій та інші члени КМК 
були свідками вияву тієї позаги, якою 
користується в об’єднанні його батько. 
Під час обідньої перерви в цех завітала 
агітбригада Палацу культури імені Жозт- 
ня, щоб протести вечір із циклу «Кава
лери трудової слави». Присвячено вечір- 
портрет кавалеру орденів Трудового 
Червоного Прапора і Трудової Слави III 
ступенів, майстру слюсарно-монтажної 
бригади Володимиру Федоровичу Ста- 
хурському.

Виступив секретар партійної організа
ції цеху Володимир Павлович Гундаров, 
виступили робітники. Батько тридцять 
років відпрацював на заводі. Неповно
літнім переступив прохідну, з гордістю 
відчувши свою причетність до його Ве
личності робітничого класу. Та й до сі
мейного бюджету додалась ще одна 
зарплата. А сім’я була чимала — оди
надцять чолозік. Справжня робітнича 
династія.

Мама, хоча й не працює вже на заво
ді, завжди запитує дітей: «Як там брига
да Стахурського?». І хоча батько із бри
гадирів перейшов у майстри, а його ко
лишню відому бригаду очолив Борис 
Федорович Куликов, бригаду за тради
цією продовжують називати в цеху 
бригадою Стахурського. Однією із пер
ших в об'єднанні їй було присвоєне зван
ня бригади комуністичної праці. Одни
ми із перших слюсарі цього колективу 
перейшли працювати на єдиний наряд. 
Зараз на їхньому календарі — липень 
1988 року, бо норми виробітку тут зав
жди виконують на 140—150 процентів.

Юрій Стахурський прийшов у цех п’ять 
років тому, щоб працювати поруч із 
батьком. Техніком-механіком по метало
різальних верстатах і автоматичних лі
ніях. Батько тоді скептично спостерігав, 
як невпевнено хлопець блукав очима по 
кресленню.

— То добре, синку, що тебе у техніку
мі вчили, а тепер проходитимеш нашу 
науку робітничу, червонозорівську, — 
сказав, як відрізав у присутності всієї 
бригади.

Юрко часто ловить себе на думці, що 
й досі проходить цю науку.

— Кожного разу треба мізкувати над 
завданням, припасовуючи деталі. Зате 
скільки радості, коли виходить так, як 
треба! Ось виготовляли ми верстати для

'авнвввмваам виикмзиеяиі аихога 

нової черги метизного цеху. Метикували 
над кресленнями, а потім дійшли виснов
ку, що, коли дещо змінити їх, то налад
ка верстата буде надійнішою. З одному 
випадку змінили конструкцію пружинно- 
навивочного верстата, в іншому — нон- 
струкцію рами транспортера для подач, 
метизу. Ця рацпропозиція дала не тіль
ки економічний ефект підприємству, а й 
нам моральне задоволення.

Чимало спільного у Юрія із бригади- 
ром комсомольсько-молодіжного КОЛОН- 
тизу Єзгеном Красножоном. Він теж 
прийшов у цех, наслідуючи приклад 
батька. У школі вчився добре, маючи 
міцні знання, міг легко вступити до 
будь-якого вузу, тому не всі одноклас
ники, і навіть вчителі, зрозуміли і схва
лили його вибір — йти на завод працю
вати слюсарем.

— А я хотів і випробувати себе, і про. 
довжити справу батька, — говорить Єв
ген.

Кавалер ордена Трудового Червоного 
Прапора Георгій Олексійович Красножон 
сам починав свою трудову біографію 
слюсарем. Тепер — начальник цеху ме
ханізації і верстатобудування. З року в 
рік, очолюваний ним колектив займає 
призові місця серед цехів і відділів 
об’єднання.

Як і батько, Євген Красножон пішов 
вчитися на вечірнє відділення КіСМу. 
Буде тепер з сім'ї Красножоніз два 
дипломованих інженери, бо Євген вже- 
вчиться на четвертому курсі. Хоча, чому 
два? Адже тут, у цеху, працює і Тетяна 
Красножон — дружина Євгена — теж 
четвертокурсниця вечірнього відділен
ня КіСМу.

Вони — спадкоємці батьківських рук. 
Це і є головний зміст життя...

Л. СЕМЕНЮК.

Після закінчення Олександрійського медучилища

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

Наталка МіРОШНИК більше п’яти років працює мед

сестрою у хірургічному відділенні Петрівсьної райлі- 

нарні. За уважне ставлення, за добре слово поважають 

хворі комсомолку.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Вечори проводяться
Скаргу молоді села Пет- 

роострова ,н-і погану робо
ту місцевого клубу ми на
правляли на адресу відді
лу культури ііовомирго- 
родського райвиконкому. 
Завідуючий віллі том А. Г. 
Шевченко надіслав відпо
відь:

сТІстроострівськн» буди
нок культури ремонту не 
відстає, оскільки знахо- 
дітч!|>си в аварійному'стані.

Колгосп «Україна» запла
нував будівництво нового 
СБК в наступній п'ятиріч
ці. Мали місце випадки ку. 
ріння в залі клубу. За це 
директора СБК Я- Ф. Тка- 
ченка суворо попереджено. 
Останнім часом для мо
лоді проводяться вечори 
відпочинку та інші масові 
заходи».

Від редакції: вечори н 
авар гй і г ом у примі щегі ні?

РУКАМИ

НАЙЛЕГШЕ
РОЗВЕСТИ

< • мсхжм кж<

Ми, буває, миримося з таким явищем: чим далі 
географічно від епіцентру пезної ініціативи чи просто 
активної діяльності у якомусь напрямку, тим холод
ніше ставлення до неї й увага. У той час, як має бути 
навпаки.

В усякому разі, враження од знайомства зі стилем 
роботи Петрівського райкому ЛКСМУ напередодні 
фестивалю були саме такими. А почалося це зна
йомство з питань на адресу першого секретаря рай
кому М, Платошина та другого секретаря Н. Шули- 
мової. «На який цікавий передфестивальний вечір, 
зустріч з делегатами минулих молодіжних форумів, 
концерту у вашому районі я б міг потрапити?» — пи
таю. Мені зідповіли, що саме в цей період, на жаль, 
нічого не проводиться. Гаразд. За якою ж адресою 
можна вирушити, щоб дізнатися про подібне, яке від. 
булось чи буде незабаром? На ці питання теж скіль
ки-небудь конкретної відповіді од працівників рай
кому одержати не вдалося.

То що ж слід все таки розуміти під підготовкою 
комсомольців та молоді району на чолі з апаратом 
райкому до наступного форуму? Мабуть, тільки про
ведений у квітні суботник, присвячений 40-річчю Ве
ликої Перемоги та XII Всесвітньому? Чи шкільні кон
курси по виготовленню виробів-сувенірів для деле
гатів форуму? І... Мабуть, усе. В усякому разі, нічого, 
що конкретно б стосувалося фестиаальної тематики, 
Інші прозедені чи плановані заходи у кращому ви
падку хіба що дотично можна було б зарахувати до 
передфестивальних.

Слово «формалізм» ми не любимо. Та часто ним 
тільки об'єктивно й охарактеризуєш ставлення до 
тих чи інших питань. Буває просто незрозумілою при
чина такого ставлення, Як інакше можна назвати той 
факт, що документально створений фестивальний 
центр при Петрівському райкомі ЛКСМУ, фактично 
не працює й понині.

А саме фестивальний центр (якби він діяв), допо. 
міг би по-діловому і спланувати свою роботу, й по
стійно її спрямовувати (про позитивний досвід у цьо
му питанні вже писала газета). Чим пояснити те, що 
така тонка й нелегка справа, як підготовка й прове
дення заходів назустріч фестивалю, лягла тільки на 
плечі ще зовсім недосвідченої працівниці райкому? 
Треба віддати належне Ніні Шулимозій — на сьогод
ні вона об'єктивно оцінила зроблене, знає свої хиби 
й упущення. Та цього мало, потрібні дії. План захо
дів, який склала свого часу другий секретар, містить 
небагато пунктів. Правильно, гнатися за кількістю на 
шкоду якості тут найнебезпечніше. Однак поруч із 
ярмаркою солідарності, виставкою-продажем полі
тичної і художньої літератури в дні роботи фестива
лю йдуть «спортивні змагання з участю комсомоль

ців та молоді», які по суті не стосуються фестиваль
ної тематики.

А очолює список такий «конкретний» пункт: «За
няття з системі комсомольського політназчання з ак
туальних проблем міжнародного молодіжного руху» 
(воно мало б відбутися, зважимо, й годі, якби ниніш
ній рік і не був фестивальним). І ще одне: відпові
дальних навіть за ці нечисленні заходи райком не 
призначив...

Недооцінили тут із самого початку фестивальної 
кампанії й форму «знизу догори», яку петрівські 
райкомівці прягло зігнорували. Хоч, певно, у біль
шості із шістдесяти семи первинних комсомольських 
організацій району (серед яких у самому райцентрі 
міститься 23) можна було б провести й те ж анкету
вання серед спілчан, молоді — щоб вони щиро й по- 
ділозому поділилися думками з приводу того, що 
пропонують організувати самі, а в чому розрахову
ють на допомогу старших товаришів — з райкому, 
зокрема. Поза всяким сумнівом, це дало б плідні 
результати.

і. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара» 

смт Петрове.

Знайомтеся—Віккі
Українська РСР. На Дні

пропетровському комбіна. 
ті дитячих іграшок готую
ться до серійного вироб
ництва сувенірів до на
ступного XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів. Одним з таких су-

венірів стане лялька Вік
ні — життєрадісне хлоп’я, 
яке символізує земну ку
лю.

На знімну: Вікні го 
тується до поїздки о МосИ ау.

Фото А. ЗАПАРИ. 
Фотохроніка ТДРС.
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КЛИЧЕ
СПАРТАКІАДА

20 липня □ Харкові — 
фінальний старт IX Спар
такіади України. Тут своєю 
майстерністю першими ' 
ритимуться плавці.

Передусім хочеться 
гадати фізкультурним ак
тивістам, що на цей раз до 
спартакіадної копилки не 
входитимуть результати 
змагань серії комплексно
го заліку — від республі
канських молодіжних ігор 
до фіналів Всесоюзної 
Спартакіади. Обмежується 
і вік учасників. Наприклад, 
гандболісти і футболісти 
мають бути 1966 року на
родження, тенісисти — на 
три роки старші. А ось го
родошникам немає віко
вого обмеження.

Кіровоградці 
тимуть у групі 
Спартакіади, 
включено збірні Терно
пільської, 
Розенської, 
Хмельницької, 
ської та Вінницької облас
тей. За кожну збірну ма
ють виступати 150 спорт
сменів.

Як відомо, на VIII Спар
такіаді УРСР ми були тре
тіми в своїй групі. Тоді не
абияк виручило те, що 
представники Кіровоград
щини успішно виступили на 
(І! молодіжних республі
канських спортивних іграх 
І ось саме вони, учасники 
того молодіжного турніру, 
мають скласти ядро ни
нішньої збірної. Як і рані
ше великі надії ми покла
даємо на гімнастів, - плав
ців, самбістів, футболістів, 
команду хокею на траві.

Кандидатами до складу 
збірної Кіровоградщини 
включено понад 250 спорт
сменів — представників 19 
видів спорту. Скажімо, на
ші ігровики мірятимуться 
майстерністю лише в тур
нірах гандболістів, тенісис
тів, футболістів, городош
ників, хокеїстів (хоуей на 
траві — дівчата), хоч на 
Спартакіаді триватимуть 
поєдинки з 11 видів. Та ми 
вирішили виставити тільки 
п'ять команд — саме ті, на 
які надіємось, ті, що да
дуть заплановану кіль
кість очок.

Нещодавно на чергово
му засіданні облепортко- 
мітету обговорено стан

мі.

на-

виступа- 
учасників 

до якої

Чернівецької, 
Сумської, 
Закарпат-

справ по підготовці ігро- 
виків до спартакіадних 
стартів. Наші команди взя
ли участь з цілому ряді 
республіканських змагань, 
товариських зустрічах. На. 
приклад, на зональному 
турнірі чемпіонату УРСР 
кіровоградські гандболіст
ки були переможцями, во. 
ни також завоювали право 
виступати в першій групі 
першості республіканської 
ради ДСТ «Буревісник». В 
цьому чимала заслуга тре
нера С. Ольшезського. 
Третіми призерами на рес
публіканських змаганнях 
були юні тенісисти, а го
родошники (команда гай- 
воронського «Локомоти
ву») вибороли срібні наго
роди на Всесоюзному тур
нірі.

До складу команд з іг
рових видів спорту ми мо
жемо виставити 56 спорт
сменів, з яких двоє (С. Лак. 
тіоноз — футбол, Т. Мо- 
тузенко 
ві) нині є кандидатами до 
складу збірних респуб
ліки.

На першому етапі підго
товки до Спартакіади до
пущено цілий ряд 
хунків. Знову була 
нічна розкачка», а 
рам, футболістам, 
атлетам та хокеїстам 
створювались умоаи 
тренувань у зимово-весня
ний період.

В ході підготовки до 
Спартакіади виявлено ці
лий ряд недоліків у робо
ті тренерів. Майстерність 
їх вихованців зростає ду
же повільно. Торік, скажі
мо, з 22 487 тенісистів 119 
стали першорозрядниками 
і кандидатами в майстри. 
З цією категорією спорт
сменів працювало лише 
16 штатних тренеріз. А в 
секціях, де 9148 гандболіс- 
тіз (94 першорозрядники 
і кмс) — 26 штатних фа
хівців. Найбільший загін 
футболістів — майже 32 
тисячі (157 першорозряд
ників і кмс) —-_71 тренер. 
А ось хокеїсти і городош
ники мають лише по одно
му наставнику. Зрозуміло, 
що й масовість тут дуже 
низька. Сталось це тому, 
що в області дуже вузька 
географія популяризації 
цих видів спорту. Город-

— хокей на тра-

прора. 
«хро- 

боксе- 
легко- 

не 
для

ФУТБОЛ

«КРИВБАС» -0:0
За весь час гри футбо

лісти .’Кривбасу» створи
ли. мабуть, тільки один 
гострий момент • у штраф
ному майданчику «Зірки». 
Сталося це в середині пер
шого тайму, коли цент- 
ральний нападаючий гос-' 
тей Юрій Кірімов сильно ї 
точно пробив по воротах кі- 
роиоградців. Але воротар 
«Зіріпі* Борис Філатон не- 
ГЮчонив м'яч. Ції пебез-

тут 
ро- 
ви-
ДО

ками в основному серйоз
но займаються залізнични
ки Гайворона, а в Кірово- 
граді з появою трав’яного 
покриття на футбольних 
полях посилено тренується 
команда хокеїсток (тренер 
В. Шептицький).

До початку фінальних 
спаріакіадних стартів вже 
залишилось дуже мало ча
су. Тож навчально-трену
вальну роботу по підго
товці збірних мають взяти 
під свій контроль керівни
ки обласних рад добро
вільних товариств, феде
рації за видами спорту. У 
збірних ще не все зроб
лено для того, щоб 
велась цілеспрямована 
бота по моральному 
хованню кандидатів
складу ком.анд, що висту
патимуть На Спартакіаді. 
Особливо помітно, що до 
цього райкоми і міськко. 
ми комсомолу рідко залу
чають своїх активістів.

Хто буде з збірній з 250 
кандидатів? Безперечно, 
найсильніші, найбільш під
готовлені. Враховуючи те, 
що на останньому етапі 
підготозчого періоду ба
гато спортсменів склада
тимуть державні екзамени, 
готуватимуться до вступу 
у вищі і середні навчальні 
заклади, ми маємо сповна 
визначити час і місце для 
тренувань кожного, і ви
вчити їх можливості і запи. 
ти індивідуально.

Тепер, коли трудові ко
лективи області, окремі 
виробничники працюють 
з високою віддачею, го
туючись зустріти XXVII 
з’їзд КПРС вагомими ре
зультатами в праці, спорт
смени Кіровоградщини по
винні теж стрімкіше на
ближатись до своєї висо
ти. Тож саме час зробити 
празильний орієнтир — на 
максимальну кількість очок 
під час IX Спартакіади Ук
раїни, на перші рядки в 
турнірних таблицях під час 
республіканських і всесо
юзних турнірів з різних 
видів спорту. Спартакіада 
кличе до активних дій на 
всіх спортивних аренах — 

кожному місті і селі.
О. БЕРЕЗАН, 

голова облспорткомі- 
тету.

з

печна ситуація зіграла 
свою нопсредж.мочу роль, і 
надалі наші .земляки чітко 
грали в обороні, якою сію. 
КІІПІО та розсудливо керу
вав досвідчений Микола 
Латній. У всякому разі за
хисники господарів, здас
ться, не зробили жодної 
грубої помилки. Надійні дії 
захисної ланки в свою чер. 
гу дозволяли команді по. 
стійко організовувати ата
ки. Проте в діях лінії на- 
паду несподівано з'явилась 
якась легковажність. Так. 
па 9-іі хвилині " - ■ -
з трьох метрів 
П пусті ворота.

Ралючеііко 
не влучив
ІІаіібІльпі

гострий момент біля ворі 
«Кривбасу1' стався на оо-и 
хвилині, коли Калита тричі 
підряд/головою бив } Ціл . 
Спочатку м'яч влучив у

перекладину, потім його 
відбив воротар гостей Во
лодимир Стрнжевський.

Поли до фінального 
свистка залишилося менше 
п’яти хвилин, Кіровоградці 
знову почали відчайдуш
ний штурм воріт «Кривба
су». проте він не приніс 
«Зірці» успіху.

Склад «Зірки»: Б Філа- 
тов. С. Казаков. С. Лактіо- 
нов. О. Лнсковець (Я. Бобе- 
ляк). С. Улицькяц. В. Ди
мов, М. Латиш. Л. Федоров. 
І. Мартппеїйїо. М. Калита. 
С. Рашочснко (Е. Доиисеи- 
ко).

Чергову гру «Зірка» про 
веде в понеділок. 10 черв 
іія. в Стаканові з місцевим 
«Стаха новцем ■>.

С. БОНДАРЕВ.

j

Як приємно після напру
женого дня розгорнути сві
жу газету чи журнал. Зав. 
жди з нетерпінням ми ЩО
ДНЯ чекаємо листонош. Я 
вже одинадцятий рік живу 
на дільниці, яку обслуго
вує перше нош гоне відді
лення. Всі ці роки наша 
вулиця радо зустрічає 
Олену Іванівну - Мороз. 
Жіі(ка вже пенсійного віку 
і вже б їй відпочити заслу
жено, але не спдиться до. 
ма. І працює вона нй ЦК- 
побудь, а від душі.

ГІоЧинз належить до тик

послуг, якими користує
мось ми щоденно. Ці по
слуги настільки міцно вві
йшли в наше житія, що 
без них його важко собі 
уявити. Відправляємо бан
дероль чи посилку, ЦІШІШІ 
лист чп грошовий перекал., 
передплачуємо газету чи 
платимо за радіо, телефон 
і рідко хто з нас думає про 
те, то ця одноманітна ро
бота втомлює того, хто нас 
обслуговує. Проте вопз 
потрібна людям.

Варго лише побачити, 
як працює оператор пош

тового зв’язку посилково
го відділу відділення № 50 

^Тамара Іванівна Майоро
ва. Високий професіона
лізм, висока культура об
слуговування. На запитан
ня, як вона цього досягла, 
Тамара Іванівна просто і 
скромно говорить: «Треба 
любити свою роботу».

Навряд чп можна звину
ватити працівників 31-го 
поштового відділення, то 
по вулиці Пацаєва, в не
любові до професії, в не. 
бажанні працювати. Чис
те, світле приміщення, на 
столиках, підвіконнях, сті
нах — квіти. Приємно тут, 
затишно. Зосереджено пра
цюють люди. Але останнім 
часом на роботу працівни
ків цього відділення були 
нарікання. В чому ж ири- 

. інша? Чому жителі вулиці 
Пацаева одержують пошту 
із запізненням?

СВІЙ робОЧІІЙ День ШІСІїї 
листонош мали б помішати 
о 9-й годині ранку, а по 
чикають після обіду. І по
ки розсортуєш... Згідно

нормативів на це Відводи
ться дві години. За цей час 
треба своїми руками від
рахувати понад дві тисячі 
газет і журналів. Потім 
чекають транспорту, щоб 
розвести газетв у будинки. 
Одна листоноша обслуго
вує. 4—5 будників дев’яти
поверхових чи 7—8 п’яти
поверхових. А все це по

гребує, стільки часу! Ось і 
виходить, що свіжі газети 
жителі вулиці Пацаева 
оі рикни 11» тільки в попе, 
ділок о п’ятнадцятій годи
ні. У всі інші дні пошта 
приходить пізно увечері. 
Через те її скаржаться лю 
ди на листонош.

— Скільки разів не звер
талась я до керівництва 
головпоштамту змінити 
графік завозу пошти, так. 
щоб вигідно було усім від
діленням — задовільної 
відповіді не оіримала. До 
наших пропозицій не дуже 
прислухаються. — розпо
відає завідуюча відділен
ням.

Що це саме так я пере
свідчився в розмові з дис- 
петчером Кіровоградською 
пошітамту .4. Ц.Кольцовою, 
чий і підпис стоїть під гра
фіком завозу пошти. Пс

буду втомлювати читача 
нашою розмовою: висува
лись об’єктивні й суб’єк
тивні причина, та коли я 
запитав чи можна почати 
завезення пошти, скажімо, 
з 31-го відділення, то від
новіть Людмили Іванівни 
мене, відверто кажучи, 
здивувала:

— Що ви. тоді скарги по- 
сйпляться з 28 го. 30-го 
відділень...

Оіже висновок напро 
жується сам по собі: ие хо
чу і ь відповідальні праців
ники головпоштамту пра
цювати по повому, не хо
чуть прнслухатпся до го 
лосу своїх клієнтів.

С. КОЛЕСНИКОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого, 
комунара».

м. Кіровоград.



4 стор «Молодий комунар» 6 червня 1985 року

ЛИСТ ДІВЧИНІ,
ЯКА ПАЛИТЬ
Сотні людей я проопе

рував а приводу раку 
легень. І сотням я зму. 
шений був відмовити, бо 
вже нічого не можна бу
ло зробити...

Зараз настав такий час, 
що на операційні столи 
лягає дуже багато жі
нок, котрі палять. Я те
бе не лякаю. Куріння — 
справа добровільна. Але 
коли ми вже почали цю 
розмову, дозволь висло- 

: 8ИТИ тобі свою думку, 
щоб потім твій відчай не 
ятрив мені серце, Дум- 

„ ку не лише хірурга, а 
людини, яка знає ціну 
стражданням. Через мої 
руки пройшли сотні лю
дей, які страждають са
ме через те, що не змог
ли залишити згубної 
звички.

Ні, я не буду повторю
вати приклади про те, 
що краплина нікотину 
вбиває коня: ти не кінь, 
ти людина. Не буду го
ворити, що 20 сигарет, 
якщо їх викурювати що

дня, скорочують життя 
на 8—12 років: ти мо
лода і твоє життя здає
ться тобі нескінченним. 
Американські кардіоло
ги наводять такі цифри: 
середній вік померлих 
бід серцевих приступів— 
67 років, а у курців — 
47. Звичайно, це тебе не 
злякає. І все-таки..'.

Біль охоплює мою ду
шу, коли я взнаю, що в 
студентському гурто
житку дівчата збираю
ться покурити І ГіОГОЕО- 
рити про майбутнє за
міжжя. Я можу припус
тити, що б твоїх планах 
заміжжя ще не передба
чається. І тому розповім 
тобі про інше.

Соціологи провели 
анонімну анкету, в якій 
запитали: чому ви кури
те? 60 процентів дівчат 
еідповіли: це гарно й 
модно. А 40 процентів— 
щоб подобатися хлоп
цям. Були опитані також 
256 юнаків. їм запропо
нували три запитання і 
відповідно гри варіанти

відповіді: задовільно,
байдуже, незадовільно.

Запитання перше. В 
твоїй компанії дівчата 
курять. Як ти до цього 
ставишся? 4 проценти 
відповіли — задовільно, 
54 — байдуже, 42 — не
задовільно.

Запитання друге. Дів
чина, з якою ти дружиш, 
палить. Як ти до цього 
ставишся? 1 процент — 
задовільно, 84 — неза
довільно, 15 — байдуже.

Запитання трете. Хоті
лось би, щоб твоя дру
жина курила? Буря про
тестів! З 256 тільки деоє 
сказали, що їм байдуже. 
Інші категорично запе
речили.

Так, якщо ти куриш — 
то тільки тимчасова за
бава. Мені здається, ку
рінням ти здешевлюєш 
себе, принижуєш свою 
гідність, стаєш не сучас
ною в повному розумін
ні цього слова, а скоріше 
легковажною й більш 
доступною.

Не ображайся, але я 
спробую намалювати то
бі твоє майбутнє. Від 
куріння стане хрипким 
твій голос, почорніють і 
зіпсуються зуби. Шкіра 
обличчя набере землис
того відтінку. Не знаю, 
чи встигла ти помітити, 
що з рота курця постій
но йде запах. Він на
стільки неприємний, що 
не дивуйся, коли хтось 
із твоїх знайомих хлоп
ців почне тебе уникати. 
Дуже рано шкіра облич
чя стане зморшкуватою 
й сухою. Курящі жінки, 
котрі палять в 25 років, 
виглядають набагато 
старшими від своїх ро
весниць. Ось яка дійсна 
оцінка твого куріння! Ти 
не привабиш до себе, а, 
навпаки, відштовхнеш 
будь-якого серйозного 
хлопця.

Незаперечно доведе
но: ти будеш хворіти в 
три—чотири рази більше 
в порівнянні з некуря- 
щими подругами. .Наста
не час, і постійна недуга 
перетворить твоє життя 
в обтяжливе існування.

Давай поговоримо ще 
й про інше. Давно відо
мо, що жінки, які багато 
курять, не можуть наро
дити дітей. А якщо й на
роджують, то набагато 
частіше недонощених чи 
з малою вагою. Ці діти 
в значній мірі відстають 

у фізичному й розумо
вому розвитку, бо ти ще 
ненародженого малюка 
отруюєш ядом — ніко
тином, який надходить в 
серце та мозок дитини. 
Серед дітей, у яких 
курці батьки, в два рази 
частіше спостерігаються 
вади розвитку.

І весь час твій малюк 
буде хворіти. Його че
кає пневмонія й бронхіт. 
А це означає, що ти 
сама прирекла свою ди
тину на ті ж муки, які 
чекають тебе.

А тепер мені хотілося 
б знати, чому ти палиш. 
Мабуть, думаєш, що ти 
так гарніша? Даремно. 
Це хвилинне задоволен
ня — бачити себе збоку 
з сигаретою. І ти одна з 
багатьох, які не усвідом
люють, що страждають, 
а коли їм говориш — 
безвольно відповідають: 
«Не можу кинути!». 
Можливо тебе зацікав
лять дані американських 
дослідників. При курінні 
під впливом високої тем
ператури тютюн виділяє 
ЗО ШКІДЛИВИХ реЧОЕИН. 

Серед них особливо 
шкідливий бензопирен--
стопроцентний канцеро
ген («канцер» — по-ла
тині «рак»). Серед хво
рих раком шлунка 95 
процентів курців. А як
що ще не розвинувся 

рак легень, то в біль
шості випадків він у 
стані розвитку. Ти мо
жеш написати собі три 
слова: «Куріння — по
вільне самогубство».

За даними Всесвітньої 
організації охорони здо
ров’я одержані цифри, 
відповідно до яких від 
причин, пов’язаних з ку
рінням, помирає кожен 
п'ятий. Це значить, що
ми щорічно втрачаємо 
500 000 чоловії 
них можеш бути ти, твій 
чоловік, твої діти.

втрачаємо
к! Серед вь \ 
'ТИ ти, твій

І останнє. Я розумію,
ти можеш сказати: «Як-
що це так погано, то чо
му ж тютюнові вироби 
продають в такій кількос
ті?». Організації, що сти
мулюють тютюнову про
мисловість, вважають, що 
одержують велику ЕИГО- 
ду. Все це ілюзії. Дер
жава й народ втрачають 
від тютюну набагато біль
ше, ніж отримують. Сьо
годні Всесвітня організа
ція охорони здоров’я 
виступає з лозунгом: 
«Куріння або здоров'я? 
Вибирайте самі!».

Я лікар і зобов'язаний 
тобі запропонувати те ж 
саме.

Федір УГЛОВ, 
академік АМН СРСР, 
лауреат Ленінської 
премії.

(За матеріалами журналу 
«Смена»).

До 40-річчя Великої Пе
ремоги у Добровелнчківці 
відкрився районний крає
знавчий музей. Його при
міщення' займають 3G0 
квадратних метрів. Та й 
нього замало для показу 
більш ніж чотирьох тисяч 
експонатів. Знайомство з 
музеєм починається із пер
шого зразка сівалок, то 
випускалися заводом ..Чер
вона зірка». Відділ приро
ди представлений рослин, 
ніс тю і грунтами райойу. 
Особливий інтерес ВІІКЛИ- 
к,-•. діорама, що відтворює 
сгоинку первісної людини. 
Розповіді екскурсовода 
про Київську Русь, виз
вольну війну українського 
н; .роду піл керівництвом 
Бої дана Хмельницького 
ілюструють інвентар, ін
струменти. копії докумен
тів що свідчать про тяж
ке становите селян. У кім. 
латі народної творчості зі
брані роботи вишиваль
ниць Імена деяких давно 
забуті, але народжені їх 
руками сюжети живуть на 
білому полотні. А роботи 
Марії Антонівни Мірошни
ченко не раз виставлялися 
в області і республіці. Ці
каві картини місцевого ху
дожника R 10. Вієвського. 
різьблення по дереву ве
терана Великої Вітчизня
ної Т Т. Прудкуна.

Змісіовна експозиція роз 
повідає про події, піц пе 
ред ували революції і гро. 
м;: мінській війні Починає
ться вона ' ксерокопії 
46 го номера газети «Іс
кра». де описано станови
ще пролетаріату і селян 
стиз на Єлисзветградшині 
З цікавістю вивчають гос 
ті музею матеріали про 
лобровслнчківців: учасника 

мозаї каЦікава
ВІТЕР У МІСТІ. Часто У 

великих містах дмуть не 
приємні поривчасті вітри. 
Вчені з'ясували. що спри
чиняються вони тим, що 
висотні будівлі стають на 
перешкоді повітряним гто-

повстання на броненосці 
«Потёмкин» М. 1\. Внгуля- 
ра, учасника громадянської 
війни командира ескадро
ну полку імені Джузеппе 
Гарібальді О. С. Кравчен
ка, першого коменданта 
Кремля Я. А. Стрижака. Є 
матеріали про дії партиза
нів у 1918—1919 роках на 
території району. А ось і 
справжня рідкість — теле
графний апарат. На тако.

Екскурсія 
в історію

му самому були передані 
дві телеграми В. І. «Леніну 
від трудящих району. Фо
тографіями і спогадами 
представлена історія ком
сомольської організації ра
йону.

Відстоявши завоювання 
революції, країна взялася 
за плуг. Експонати розпо
відають про перших голів 
колгоспів району І. М. Гор
бат юка і А. М. Овчарснка. 
Пам’ятають добровелнч- 
ківні про стахановця С. М. 
Рижика, механізатора, па. 
городженого орденом Ле
ніна. про І. 1. Силенка, що 
пройшов шлях від поміч
ника тракториста до ^за
ступника голови Кірово
градського облвиконкому. 
Тут є його документи н на. 
городи. Довоєнні трудові 
подвиги добровеличківців 
описані у вміщеній в скс-

токагл Серед засобів за- 
хисту від них пропонують 
тенти над тротуарами.

ПЕРНАТІ ВОДОЛАЗИ. Ру- 
мунсьні акванавти поміти
ли з батискафа на глибині 
80 метрів гагару. Досі ева- 

позиції газеті «Правда» за 
22 березня 1940 року.

Найбільший 'зал розпо
відає про героїзм радян
ських людей у Великій 
Вітчизняній війні. Тут вмі
щені документи й нагоро
ди 14 Героїв Радянського 
Союзу. Шість родом з Доб- 
ровсличківського району. 
Про одного з них, О. С. 
Терлсцького. начальника 
прикордонної застави в

Криму, командира парти, 
занського загону, котрий 
загинув у 1942 р., музей
ною самодіяльною студією 
знятий фільм «Іменем ге
роя». Є і стрічки про зем. 
дяків — Героїв Радянсько
го Союзу.

Тему війни продовжує 
зал пам'яті «Піхто не за
бутий, нішо не забуте», де 
можна ознайомитися зі 
списком військових частин, 
що брали участь в обороні 
і визволенні району. Тут 
відвідувачі хвилиною мов
чання вшановують імена 
загиблих, впкарбувані на 
стінах залу. Матеріали по 
увічненню пам’яті героїв 
свідчать про активну ро
боту місцевих червоних 
слідопитів і співробітників 
районної організації Това. 
рпетва охорони пам'яток 
історії та культури.

жалося. що в пошуках 
планктону і риби цей птах 
пірнає всього лиш на 10 
метрів. А королівський 
пінгвін, мешканець Антарк. 
тики, занурюється в товщу 
воли на 200 метрів.

НЕ ЗАБЛУДИТИСЯ Б... 
Донедавна пллацом-ренорд- 
сменом по кількості кімнат 
був Ватіканський — 1400

Післявоєнні труднощі 
відбудови, швидке зростан
ня економіки показано в 
залі трудової слави на 
прикладах- ланок, бригад, 
підприємств.

Завершує екскурсію зал 
«І Іародне господарство». 
Тут представлені відомос
ті про сьогоднішні звер
шення трудівників району.

Зал «Народне господар
ство» виконує також роль 
актового залу.’ Тут прово
дяться класні години, семі
нари, наради, демонструю
ться кінофільми. Крім то. 
то. в експозиції музею є 
розділи, які можна вклю
чити в оглядову екскурсію. І 
Матеріалів кожного віїста-Ь 
чнть для обшпрпої тема. І 
тпчної бесіди. До таких І 
розділів відноситься нуміз- е 
матичнпЛ, де є велика кіль-1 
кість російських монет і 
асигнацій. Ці експонати 
сприяють розвитку пізна
вальних інтересів у школя
рів. У розділі інтернаціо
нальної дружби централь
не місце займають радян
сько-болгарські зв’язки. 
Зал дружби народів допо
магає скласти уявлення 
про кожну з 15 братніх 
республік.

Чимало зусиль доклали 
до створення музею голова 
ініціативної групп Д. Д. 
Простаченко, директор му
зею В. Я. Нога. Збережен
ня і поповнення експозицій 
музею служитиме благо
родному завданню збере, 
ження історії нашого краю.

І. ДАВИДОВ, 
завідуючий методич
ним відділом Кірово
градського краєзнав
чого музею.

емт Добровеличківка.

залів і кімнат. Але ось наф
товий султанат Бруней зди. 
вував світ палацом. V яко
му приміщень уже 1780.

УВАГА, ВИНАХІД! Фран
цузький художник Ф. Орта- 
на для відтиснення своїх 
гравюр користується... ас
фальтовим котком. Маши
на проїхала — і нові копії 
готові на продаж.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Грає 
оркестр російських народ
них інструментів Горьков- 
ської консерваторії імені 
М. Г.тінки. 9.05 — «Розпові
ді про художників». 9.35 — 
Документальні фільми. 10.00
— Фільм — дітям. «Мишко
— телепат». 10.30 — Кон
церт. 11.15 — Всесоюзне
пушкінське свято поезії. 
12.30 — Документальний те
лефільм. 12.55 — «Сім’я і 
школа». Тележурнал. 13.25— 
• За законами мужності».
13.35 -- VI Міжнародний 
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». «Волинка з Фапоре». 
(Ірландія). 14.30 — Новини.
14.45 — Р. Шуман. Форте
піанний цикл «Симфонічні 
егіоди». 15.15 — Бесіда полі
тичного оглядача. 15.45 —
-У сьігі тварин. 16.45 — Пу
тівка п життя. 17.30 —
Мультфільми. 18.00 — «Слід
ство ведуть знатоки». Спра
ва 8-а — «Втеча». Телевнста- 
ва. 1 і 2 серії. Під час пе
рерви — 19.20 — Новини
21.00 — «Час». 21.35 — «Вас 
запрошує Московський театр 
оперети». 22.50 — Чемпіонат 
Європи з баскетболу. Чолові
ки. Збірна СРСР — збірна 
Іспанії. 2-й тайм. 23.30 —
Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Концептпиіі зал «Друяс-
ба». 11.10 - Телефільм. 11.30
— Міжнародна студія УТ.
12.00 — «Призначається по
бачення >. 12.30 — Доброго 
вам здоров'я. 13.00 — Кон
церт. 13.30 — Наука і час. 
14.00 — «Смерть на нас за
чекає». Вистава 16.15 —
Компас туриста. 16.50 — Со
нячні кларнети. 18.05 —
Скарби музеїв Украйни. 18.20
— Актуальна камера. 19.00— 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
•'Динамо» (Київ) — «Зеніт» 
(Ленінград). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — «Кіпомеридіанн».
22 35 — Новини. 23.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Дніпро* — «Динамо» (Тбілі
сі). 2-й тайм.
д ЦТ (II програма)1

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8 30 — Фільм «Рахунок люд
ський'. 9.50 — Ранкова пош
та. 10.20 — Програма Азер
байджанського телебачення.
11.45 —- Наш сад. 12.15 —
Концерт Державного сим
фонічного оркестру Мініс
терства культури СРСР
12.45 — Документальний

фільм. 12.55 — «Пісні Вели
кої Вітчизняної'...». 13.25 
Клуб мандрівників. 14.25 —г 
Стадіон для всіх. 14.55 —
Міжнародний огляд. 15.10-А 
Музична передача для 
юнацтва. 17.00 — По му
зеях і виставочних залах.
17.45 — Здоров’я. 18.30 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Металіст» — «Спартак», 
«Динамо- (Київ) — Зеніт».
20.45 — Вечірня казка. 21.00 
— «Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Дніпро»-^. 
«Динамо» "(Тбілісі). 2-й тайм. 
22.20 — Телефільм «Призна
чення».

9 ЧЕРВНЯ

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ви

ступ фольклорного ансамб
лю «Карагод». 8.50 — Доку
ментальний телефільм. 9.20 
— 23-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 — Ди
тячий гумористичний кіно
журнал «Ералаш». 12.30 —'
Сільська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00—О. Пуш
кін. «Борис Годунов». Теле- л 
вистава 15.30 — Співає
М. Храпова (НРБ). 15.55 —- 

„Сьогодні — День працівни
ків легкої промисловості.
16.25 — Клуб мандрівників.
17.25 — «Хореографічні мі
ніатюри». ФІльм-копцерт.
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.4£ — Мультфільми.
19.30 — ЛІісля зміни». Кон
церт. присвяченні! Дню пра
цівників легкої промисловос
ті. 21.00 — «Час». 21.35 —'
• Всі симфонії П. І. Чайков- 
гького»*. Симфонія № 2.
22.25 — Футбольний огляд. 
22.55 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 —’ 
Ритмічна гімнастика,. 10.40
— Сьогодні — День .праців
ників легкої промисловості. 
Виступ міністра легкої про
мисловості УРСР 0. Я. Кася- 
ненка. 10.50 — Концепт. 11.40
— Наука .Радянської Украї
ни. 11.50 — Неспокійні сер
ця. Г2.40 — В майстерні ху
дожника 13.45 — Футбол -г’ 
хокей. 14.15 — Концерт.
15.20 — Село і людп. 10.00—’’ 
Слава солдатська. 17.00 —’ 
Катрусип кінозал. 18.00 —г1
Екран молодих. 19 00 — Ак
туальна камера 19.30 -- Ап. 
тограіі). 20.40 — На Добраніч, 
літи! 21.00 — «Час». 21.35-? 
Художній Фільм «Кпясчвд 
жити не заборониш». 22.40—■ 
Новини.
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