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ПРОЛЕТАРІ ВСЕХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р,

новини комсомольського життя
щання зі школою та про
кінець навчального року
не тільки школярам, а й
їхнім старшим товаришам
—вожатим-виробничникам.
Виявляється, і вони одер
жують оцінку в кінці на
вчального року. 1 ось, за
підсумками минулого на
вчального року
педзагів
На трудову вахту, при
Олександрійського
елек
свячену N11 Всесвітньому
тромеханічного
заводу
фестивалю молоді і сту
імені XXV з’їзду КПРС
дентів,
XXVII
з'їзду
виборов перше місце се
КІІРС заступили два комред педагогічних загонів
с о м ол ьс ько - молод іжн і ко
промислових підприємств
лективи,
усі
п’ятдесят
м іста.
комсомольців РівнянськоКомсомольська органі
го
дослідно-експеримен
зація
Олександрійського
тального заводу сільсько
електромеханічного заво
господарського машннобу.
ду шефствує над серед
лунання. Змагання набу
ньою школою № 2 імені
ває розмаху. Сьогодні в
С. ВОЙПАН,
О. М. Горького. З кожним
числі його лідерів вдуть
другий секретар
роком все міцнішими і
комсомольці — член 1ІОРК ЛКСМУ.
змістовнішими стають ці
воукраїнського
райкому
шефські зв’язки. Особливо
комсомолу слюсар Віталій Новоукраїнський район.
Чубар, токарі Віктор Кацікавою була
робота з
раман та Віктор Костюк,
школярами цього року в
ході підготовки до 40-річ.
фрезерувальник
Сергій
чя Великої Перемоги, XII
Лісничий. Змінні завдання
хлопці стабільно викопу
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів, 50-річють на 110—112 процентів.
Традиційний
останній чя 'стахаповського руху.
Нові завдання постали
дзвінок може Запам’яталися школяра м
перед робітниками й інже шкільний
нерно-технічними праців. сповіщати про час про зустрічі з ветеранами Ве-

НАДПЛАНОВИЙ
ПРОЦЕНТНОРМА

О

ликами
підприємства у
зв’язку з важливими зав
даннями в економічній по
літиці партії, поставлених
на квітневому (1985 року)
Пленумі ЦК КПРС, на на
раді з питань прискорення
науково-технічного
про
гресу. Підприємство цемо.
лоде, оснащене верстатами
з числовим управлінням.
Тож, зрозуміло, сюди тяг.
нсться молодь — 60 про
центів працюючих на за
воді
складають комсо
мольці. Отже, тепер сло
во за ними. Усі умови для
науково-технічної
твор
чості на підприємстві є.
Адже кожна друга рац
пропозиція надходить тут
ВІД КОМСОМОЛЬЦІВ і молоді.

«ВСЕ УМІЄ
НАШ ВОЖАТИЙ»

лнкої Вітчизняної війни,
поїздка до Корсунь-Шевченківського, конкурс баль
ного танцю, організованих
для них заводчанами. А
робота під час весняних
канікул в складальному
цеху № 202 під керів.
ннцтвом шефів-впробннчНІ1КІВ для нинішніх випуск
ників з 10-а класу стала
випробуванням
на зрі
лість, на підготовку юних
до самостійного життя.
Настала нора шкільних
канікул. Проте не порпва.
ють
зв’язків зі СВОЇМ!)
підопічними кращі вожаті,
виробничники С. Бушуева,
Л. Колісник, І. Кісіль,
Л. Тимченко, І. Земчснко,
О. Іванова, В. Яковенко,
В. Іванчснко, І. Первак,
І. Курбатова, П. Мильчепко. Почнеться новий на
вчальний рік і вони разом
з педагогами знову пове
дуть їх у країну знань.
О. ШАБАНОВ,
заступник
секрета
ря комітету комсомо
лу Олександрійського
електромеханічного за
воду імені XXV з’їзду
КПРС.

Минулого рону Г. Сорочам набрала групу нетелів і
ось уже зобов’язалася від кожної з первісток надоїти
по 2 400 кілограмів молока. За п’ять місяців ниніш
нього року має вже більше 1 500.
В житті
Галини
Сорочан
сталася
знаменна
подія — комуністи колгоспу імені Дзержинсьного од
ноголосно прийняли її кандидатом у члени КПРС.
На фото: Г. СОРОЧАН.
Фото М. САВЕНКА.

ЕКОНОМИТИ?
РОБОЧИЙ ЧАС!

У Галини ВАКУЛЕНКО
дещо романтична професія — вона кранівниця. Працює
в піднебессі.
Галина — номсорг формувального цеху заводу залізобетонних виробів. Вона по
праву носить звання «Кращий молодий робітник».
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

м. Світловодськ.

СІМНАДЦЯТЕ

СТАРТІВСЬКЕ ЛІТО
Спортивно-трудовий та
бір «Старт» Кіровоград,
ської
середньої школи
N° 5 розпочав своє сім
надцяте трудове літо.
В
минулому році за кращу
організацію
виробничої
діяльності та політико-виховної роботи табір був
удостоєний
приза
ЦК
ВЛКСМ.
Нинішні сгартівці,
під
тримавши ініціативу ком
сомольців с. Комишувате
Новоукраїнського району
«XXVII з’їзду КПРС — 27
ударних днів», з хорошим
настроєм
трудяться на
колгоспних полях. Тільки
за перший тиждень зміни
вони обробили 21 гектар
цукрових буряків, 4 гек
тари кабачків, гектар кро
пу у
колгоспі «Україна»
Знам'янського району.

Між трудовими брига
дами організовано соціа
лістичне змагання. Щодня
у штабі табору підбивають
підсумки зробленого
за
день. Визначають
кращі
бригади, надаючи їм пра

во на
загальній
лінійці
підняти прапор
нового
трудового дня.
Органі
зовано також індивідуаль
не змагання серед членів
бригад. Лідерство у зма
ганні стабільно утримують
Андрій Бруновський,
Ва
лентина Тарасенко, Лари
са Таран, Артур Казарян
та наймолодший стартівець — п'ятикласник Ан
дрій Кудревич.

На зборах тимчасової
комсомольської організа
ції табору одностайно був
схвалений почин першої

бригади, яку очолює Вік
тор Меркотан: «Відпрацю
вати кожному
стартівцю
на честь XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів дванадцять
годин
понад встановленої нор- ’
ми, а зароблені кошти пе- п
рерахувати до фонду фес. і!
тивалю».
Хотілося б, щоб
наша І
ініціатива
знайшла
під- 8
тримку у есіх таборах пра- 1
ці та відпочинку міста та [1
області.
Насичене справами жит
тя стартівців. У вільний
від роботи час хлопці і
дівчата допомагають об
робляти присадибні ділян
ки ветеранам Великої Віт
чизняної війни, займаються І
пошуковою роботою «Лю- І
ди трудової слави
кол- ’
гослу», змагаються з фут
болу, баскетболу, беруть
участь у конкурсах
«Ну
мо,
дівчата!»,
«Ну-мо,
хлопці!», «Алло, ми шукає
мо таланти!».

С. ТЕОДОРЕНКО,
комісар табору
«Ста£т-17».

.

Аркадій Ніколаєв та інші. Нелегка ця
"О АНКОМ польова колона колійної маД
шинної станції № 63 збиралася ви
праця. Буває, що під час роботи на
їздити на дільницю Цибулево — Чорно«вікні» почнеться дощ, захолддить. Але
роботу треба виконати в строк, або й
ліська: треба було за шість годин техно
раніше. Виконують. Визнаними майстра
логічного «вікна» відремонтувати капіми своєї справи стали й комсомольці
тальнилл ремонтом 1392 метри колії. Ще
звечора все було сплановано, передбаче
кранівники Анатолій Ратушний та Сергій
Токар. Беззаперечно підкоряються
їх
но хід технологічного процесу до жод
ній волі сталеві велетні.
ної хвилини. Цього разу колону очолив
У колійну машинну станцію минулого
молодий спеціаліст інженер Віктор Литроку після закінчення Дніпропетровсько
виненко, секретар комсомольської орга
го інституту залізничного транспорту
нізації, кандидат у члени КПРС.
Швидко спливали хвилини, години. -прийшли молоді спеціалісти — інженери
Лариса та Михайло Руденки. У колективі
Робота посувалася
вперед хорошими
вони прижилися швидко. За рік Лариса
темпами. І ось зроблено останню пере
виросла до інженера техвідділу а Ми
вірну: можна відкривати рух поїздів. На
хайло працює майстром.
виконання робіт було затрачено 5 годин
Особливою турботою партійної органі
28 хвилин. На 32 хвилини раніше по від
за ції стало піклування про молодь. Про
ремонтованій дільниці пішли пасажир
неї постійно турбуються надають допоські і вантажні поїзди. Окрім того, капі
-гу у всьому сенретар партбюро В. 1.
Шаблій. інженер з техніни безпени А. 1.
тально було відремонтовано 1650 метрів
Тінухов, начальник колійної
машинної
колії, що на 258 метрів більше заплано
станції А. С. Котко. За покликом серця
ваного. Потрудилися того дня робітники
'-тали добрими наставнинами молоді ее
теран підпоиємства У М Каютова штупо-ударному, високопродуктивно. Чітка
натур К. М. Берегова За передану жит
організованість, свідолла дисципліна, до
тєву мудрість вдячні їй молоді робітни
тримання технологічних норм,
почуття
ки. За те. що привчили їх економно ви
трачати кожну робочу хвилину
відповідальності за доручену справу
Росту продуктивності праці сприяє і
дух соціалістичного змагання сприяли
те, що на підприємстві постійно дбають
високопродуктивній праці.
про впровадження у виробництво до
Колектив колійної машинної станції
№ 63 успішно виконав завдання 4-х поків
сягнень науки і техніки, яке дозволяє
п’ятирічки по всіх показнинах. На 10 днів
зменшити процент ручної праці. За роки
раніше строку виконано і піврічне зав
п’ятирічки рівень механізації зріс з 80?
дання завершального року п’ятирічки
Лише за минулі роки одинадцятої п’яти
процента до 87,3 процента. За чотири
річки тут повторно використано старих
роки тут впроваджено у виробництво но
але придатних шпал понад 70 тисяч
ві високопродуктивні машини: щебене
штук. Для придбання таної кількості но
еих шпал
було б витрачено 290 тисяч
во-очисну, потужний бульдозер
авто
карбованців
грейдери та інші. Частину нововведень
Протягом минулих
років
п’ятирічки
запропонували й раціоналізатори.
колектив нопійників-ремонтників 6 пазів
виборював першість у соцзмаганні
по
У колективі колійної машинної станції
мережі залізниць СРСР нагороджувався
№ 63 у відповідь на рішення квітневого
перехідним Червоним прапором Міністер
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС з новою си
ства шляхів сполучення СРСР та ЦК
профспілки
працівників
залізничного
лою розгорнулося трудове суперництво.
транспорту в разів одержував перехідні
Йдучи назустріч XXVII з їзду КПРС, ко
червоні прапори як переможець сой
лектив зобов’язався до 68-ї річниці
змагання на Одеській залізниці.
Великого Жовтня відремонтувати капі
V всіх славних звершеннях у трудових
буднях найактивнішу участь приймають
гальним ремонтом 56 кілометрів колії
80 процентів робіт виконати з оцінкою
комсомольці і молодь. Кожен МОЛОДИЙ
«відмінно»,
домогтися перевиконання
ообітник трудиться з притаманним мо
норм укладки колії у «вікно» на 3 про
лоді творчим запалом,
ентузіазмом
центи, зекономити 10 годин «віконного»
Комсомольці підприємства у нелегку до
часу. У виконанні цих важливих завдань
рогу взяли з собою корчагінську жагу
вагоме слово повинно бути за молоди
до праці, вірність слову і обов’язку. Поударному,
по-стахановськи
трудяться
ми виробничниками.
О. ГОЛОБСРОДЬКО.
члени ВЛКСМ монтери колії Лідія Шаповалоеа, Людмила і Римма Сорокіни,
Знем ямський район.

2 стор

«Молодий

комунар» -------------------- --------------------------- 25 червня 1985 року

ТВЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ

СЛОВА
ДІТИ 1 АЛКОГОЛЬ... ДЕ ТРИ БАР'ЄР,
КОРДОН, ЩОБ ВІДГОРОДИТИ

ДЕ

ТОЙ

ОДНЕ ВІД 1НШ0-

ГО? ГОДІ ОТАКИХ ІСТОРІЙ У ЖИТТІ БУЛО Б МЕН
ШЕ І МЕНШЕ...
батька... Он вік іде, хи
таючись. Хоч одержував
зарплату, але не несе
своїм дітям гостинця. З
його
кишені
виглядає
пляшка. Для похмілля,

Звідки
двійки?
ч

Ідейнок» зрілістю, трудовою активністю, організованістю заводчан вимірює наслід
ки своєї роботи пропагандист кіровоградського заводу «Гідросила» М. 3. Самченно,
який допомагає їм освоїти курс «Соціалістичний спосіб життя і молодь».
Фото В. ГРИБА.

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА

виступатиме
завтра?
лекційної
АКТИВІСТИ
роботи з районі — ша

новані люди. На їх лекції
йдуть сотні різних за ві
ком людей. їх з вдячністю
слухають. Але названі лек
тори вже переважно пен
сійного або передпенсійного віку. Тому питання
підготовки молодих лекто
рів справді важливе.
Нині у всіх середніх
школах району працюють
лекторські групи із учнів
9—Ю класів, що виявили
схильність
до володіння
словом. Юні лектори вис
тупають перед школярами
і на виробничих ділянках
колгоспів: на фермах,
в
бригадах, на токах. Багато
з них, закінчуючи середню
школу, уже мають певні
навики лекційної пропа
ганди.
Для підвищення майстер
ності молодих лекторів з
виробничників та сільської
інтелігенції
(район суто
сільськогосподарський) при
райкомі партії
працює
школа молодого лектора.
Слухачі школи — молоді
спеціалісти різного фаху,
які прибувають в район із
середніх та вищих навчаль
них закладів. У цьому нав
чальному році вчиться 24
слухачі, а за весь час її
закінчило близько двохсот
чоловік. Програма -'розра
хована на два роки. Ос
новну увагу звернено на
методику підготовки лек
цій, вивчення основ педа
гогіки і психології, семі
нарські заняття та стажу
вання. Молодому лектору
потрібна
підтримка. Тут
добре допомагає настав
ництво у лекційній роботі,
яко/лу райком партії і пер
винні партійні організації
приділяють постійну увагу.
Найдосвідченіший серед
них — ветеран Великої
Вітчизняної війни і праці,
завідуючий Вільшанським
історико-краєзнавчим му
зеєм І. і. Гуржос. Перш
ніж зустрітися з тією чи ін
шою аудиторією,
члени
лекторської групи інспек
тор у справах неповноліт
ніх В. Бобова, хірург ра
йонної лікарні А. Гонтар,
завідуючий
ветлабораторією В. Харкавенко, сек
ретарі райкому комсомолу
Г. Шалапко та В. Троянсьщез

кий побувають у Івана Іва
новича.
ОЛОВНЕ у виступах по
заштатних
лекторів
райкому
комсомолу —
пропаганда
матеріалів
XXVII з’їзду КПРС, плену
мів партії, знайомство з
життям і діяльністю В. І.
Леніна, міжнародного мо
лодіжного руху, контрпропагандистська робота. Ак
тивно діє секція з право
вої пропаганди. Для про
ведення бесід, лекцій, зу
стрічей запрошують юрис
тів, працівників районного
відділу внутрішніх справ.
З метою активізації про
тидії буржуазній ідеології
та пропаганді, ’ нейтраліза
ції їх впливу на молодь з
районі створена і діє сек
ція з контрпропаганди при
ідеологічній комісії райко
му комсомолу. Значне по
жвавлення в роботу поза
штатної лекторської групи
вносить й участь у прове
денні єдиних днів політич
ного інформування.
Читати лекції для моло
ді взагалі складно. Навряд
чи лектор, який не може
відірватися від тексту, за
цікавить аудиторію. Зда
ється, істина безперечна
І все ж чимало лекторів
читають з аркуша. Дума
ється, сучасним лекторам
молодіжної аудиторії слід
чітко засвоїти правило ора
торів ще стародавніх часів:
не спускати очей зі своїх
слухачів. А це можливо
тільки тоді, коли людину
не сковують записи, коли
вона чітко орієнтується в
питанні й вільно викладає
думки. Звідси виникає не
обхідність вузької спеціа
лізації.
Умови, в яких веде роз'
яснювальну роботу сучас
ний спеціаліст сільськогос
подарського виробництва,
специфічні. Кожна лекція,
це й одночасно агітаційний
виступ. Для таких виступів
потрібне хороше
знання
аудиторії, уміння присто
суватись до ситуації, що
виникла, вибрати найбільш
вдалі форми пропаганди
стського впливу. Тому під
готовка до лекційно’ ді
яльності майбутнього спе
ціаліста сільського госпо
дарства теж вимагає про-

Г

думаного, гнучкого і твор
чого підходу.
Усі ці фактори ми врахо
вуємо при формуванні си
стеми підготовки молодо
го лектора. Як це нам вда
ється, хочу показати на
прикладі росту молодого
спеціаліста сільського гос
подарства А. Нестерова. У
свій час ще працюючи ін
женером колгоспу імені
40-річчя Жовтня, Анатолій
закінчив районну школу
молодого лектора, а пізні
ше його рекомендовано
на посаду голови колгос
пу. Колгосп першим в ра
йоні перейшов на бригад
ний підряд. А. Нестеров
став його палким пропаган
дистом.
Анатолій часто
сам виступає з лекціями
на
сільськогосподарську
тематику, його наслідують
спеціалісти колгоспу.
Боремось не за кількість,
а за якість своєї роботи.
Провели
атестацію всіх
лекторів, добиваємося їх
чіткої спеціалізації. Знає
мо, що лекторська май
стерність досягається тіль
ки роками практики і на
полегливої праці над со
бою.
Я теж читаю лекції біль
ше тридцяти років. Тема
тика — як молодіжна, так
і питання міжнародної по
літики. Наочно спостерігаю
позитивні зміни. Практика
показує, що виступаючий
повинен вважати лекцію
справді роботою, а не та
кою собі «оказією» під
час відряджень. До неї
треба готуватися, корис
туватись, зокрема, мето
дичними розробками.
ХОЧУ зауважити: було
б добре, аби обласна
організація
товариства
«Знання» саме для шкіл
молодого лектора готува
ла відповідні підручники
(як це робиться в системі
партійної політосвіти). Не
секрет — окремі спеціаліс
ти або зовсім не беруть
участі в лекційній пропа
ганді, або виконують це
громадське доручення без
бажання, бо любові до
цього складного мистецтва
їм не прищеплено.
Постанова ЦК КПРС «Про
стан та заходи щодо поліп
шення лекційної пропаган
ди» зобов’язує нас приді
ляти постійну увагу підго
товці і вихованню лектор
ських кадрів саме із сере
довища молоді. Гадаю, ко
жен лектор позинен вва
жати своїм почесним обо
в’язком готувати собі змі
ну, ділом відповісти на
запитання «Хто буде чита
ти лекцію завтра?».
П. КОСМАН,
другий секретар Вільшанського
райкому
Компартії України, ке
рівник районної шко
ли молодого лектора.

Я їх страшенно не лю
бив. Мені здавалось, що
двійка — не оцінка, не
стимул для поліпшення
навчання, що вона вкрай
поганин помічник учителя.
Мені здавалося, що вона—
кара для учня, і тому при
усному опитуванні навіть
тоді, коли дитина не ви
вчила правило, вірш, я
картав її, просив підготу
ватись краще, попереджу
вав, що обов'язково опи
таю завтра, а від двійки
утримувався.
Але ж є письмові робо,
ти — диктанти, перекази,
твори. Якщо диктант чи
твір рясніє помилками, від
незадовільної оцінки ніде
не дінешся...
І ось вона, проклятуща
двійка. І кому! Марійці. В
тебе ж була чудова па
м’ять. Ти могла переказа
ти весь урок від початку
і до кінця. Тобі треба бу
ло лише раз послухати
правило. Ти могла б висо
ко злетіти в науці, в гро
мадській діяльності. І тобі
підрізав крила... алкоголь...
Иду до класного керів
ника.
Ганна Петрівна
хитає головою:

сумно

— Хіба ви не знаєте, що
її батьки п’яниці? На го.
лову, на руки дівчини — і
хата, і город, і корова, і
кури, і малеча. І щоденні
ланки батька іі матері,
сварки іі бійки...
Так. То була трагедія.
Марійка з горем і бідою
закінчила школу... Лиши
лась у селі. Вийшла за
між. Має сім’ю. Знають її
як хорошу трудівницю.
Звичайно, не всім бути
професорами. Але якщо у
дитини є талант до науки,
то чому б йому не' роз.
квітнути?
Звідки ж двійки? Є різ
ні причини. Але, мабуть,
кожен педагог із болем
скаже: часто там, де звив
кубло у сім’ї «зелений
змій», там діти вчаться
погано. І не воин винні в
тому...

Загублене
дитинство
Як, у нас? Де діти —
єдиний
привілейований
клас?
Так. У нас. І знову там,
де звив гніздо в сім’ї «зе
лений змій»...
Неначе н зараз бачу ру.
сявого Павлика з остан
ньої парти. Завжди неве
селий, неговіркий, він не
охоче
приєднувався до
хлопчиків, що ганяли м’я
ча, що жартували, зби
раючись у гурт. Ми розу
міли чому. В його душі по.
селився страх. Йому ніби
вчувався
п’яний окрик

і мати злякано шепоче:
— Діточки, ховайтесь,
бо й вас не пожаліє!
Вони тікали, ховались, а
мати прислала всю грозу
на себе...
Ного кликали в сільську
Раду, в школу, вій кляв
ся, давав слово, мати вде.
сяте, всоте прощала йому,
керуючись неписаним за
коном — розійтись можна,
чоловіка знайти можна, та
чи можна буде знайти
батька трьом діткам? Хай
хоч такий, та буде. Може,
вгомониться,
може, на
п’ється.

1 так і рік, і другий. 1
так у Павлика і його двох
сестричок рідиий батько
крав дитинство...

Не той
шлях...
Клас. ЗО хлопчиків і
дівчаток.
І піднялись,
і виросли воші, і пішли хо
рошими шляхами. Між
ними є офіцери, капітан
далекого плавання, є ком
байнери, доярки, є лікар,
є вчителі.„

Та викреслити з нам’яті
не можу, що один пішов
не тими шляхами...
У Іванка пили батько и
мати. І підносили на Но
вий рік, у інші свята й ма.
ленькому Іванку маленьку
чарочку.

— Пий, синку, за наше і
твоє здоров’я!
І Іванко пив. Спочатку
кривився. А потім звик. З
четвертого класу.

Пізніше в їхній хатині й
пристойного рядна не ли
шилося. Все йшло на са
могон. Все пішло. Аж до
темних ночей, до страш
ного провалля. До току з
колгоспною пшеницею —
батько з мішком, а Іванко
з торбою. І до ферми
теж... І до народного су
ду... За грати пішли бать
ко й мати. А Іванко зго
дом опинився в колонії
малолітніх
правопоруш
ників...
Двадцять дев'ять і один.
Та нас повинен тривожити
і той один..;

Вибух
гніву
Директора школи Іва
на Васильовича,
здає
ться, ніхто ніколи й ніде
не бачив гнівним. Ветеран
Великої Вітчизняної вій•ш, розважливий, спокій
ний. Проте на тій педраді
його не можна було пізня,
ти.

Лариса Кіірплівна роби,
ла доповідь про виховання
дітей у сім’ї... Мовники
перевіряли диктанти, фіз
культурник, прикрившись
рукою, розв’язував крос
ворд, дехто слухав.
А коли почалось обгово
рення, порушивши всі тра
диції, першим узяв слово
директор:
— Якби можна було, я
опій доповіді поставив би
десять двійок! Десь щось /
списане, десь щось почуте, '
все гладеньке, а пі слова,
ні півслова про боротьбу
із найбільшим злом —
пияцтвом! У нас є багато
хороших свят. Запрошу
ють і мене. На одні піду,
на інші ні. Але від одного
запрошення не відмовля.
юсь ніколи. Це тоді, ЯКЩО
проводжають допрпзовни.
ка в армію. На минулому
тижні запросив і мене
Анатолій, наш недавній
випускник;
Прийшов я. На подвір’ї
десь так чоловік триста.
Столи. Спереду Анатолій,
його однолітки і діти. На
ші ж учні. Батьки підно
сять чарку Анатолію. І дітям чарки теж.
Я не втримався, звер
нувся до старости вечора:
— Що ви робите?
Він узяв мене за руку і
сказав:
— Іване Васильовичу!
Це не ваш дім, не школа.
Там будете командувати.
А тут — не смійте зривати
нам вечора!
Я не міі там більше бу
ти її хвилини. Товариші!
Ог про це треба говорити!
Кричати! Щоб не було
отих п’яних застіль на
триста чоловік. Щоб не
було там дітей! Ми ж
твердимо, що тон, хто при.
вчає до алкоголю дітей злочинець! А як назвати
це лихо?..
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Золоті
слова
Люблю я той
куто
чок.
Осокори на дам
бі. Верби в долині. Ясеновиіі.гайок па узгір’ї. Висо
кі трави, синє небо і ясне
сонце. І голубе озерце.
Та біля нього вже стоїть
біла легкова машина. Ні
чого. Місця й риби виста,
чить, тільки б природі від
почиваючі шкоди не за
вдали. Ладнаю вудочки і
поглядаю на прибульців.
Чоловік, дружина, двоє
дітей. .Опецькуватий за
смаглий хлопчак тягає ка
расиків. Пого сестричка
щось ловить у травах, у
квітах...
Та ось і час обіду.
Жінка розстеляє ска
терку, на ній — хліб, чер
вона редиска, ковбаса, са
ло. І кілька пляшок.
— Вибачайте, добрі лк>.
ди. Що у вас у пляшках?
— Ситро, мінеральна во
да.
— Це для дітей. А для
вас є щось міцніше?

— Квас.
— Невже лише квас?
■ — Лише він.
Чоловік замовкає, а дру
жина, балакучіша, з ус
мішкою продовжує:
Якби. ми вживали
міцніше, ми не мали б оцієї
легкової, не мали б і ко
оперативної квартири. Та
й чи були б у нас отакі
веселі, щасливі, дужі діти?
Мені, як педагогові, подумалось: золоті слова... І
добре, іцо повелась війна
із «зеленим змієм»... Щоб
були у всіх нас веселі,
здорові, щасливі діти...
м. ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

Новомиргородський
район.
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ПРО ЦЕ ПИСАЛА ГАЗЕТА
23 РОКИ ТОМУ

£ РЕКОРД
Змагання з легкої атле
тики на стадіоні спортив
ного клубу «Зірка» вже
підходили до кінця, коли
диктор СПОВІСТИВ про ус
пішний запуск нового кос
мічного
корабля «Восток-4»
Як тільки закінчилась
передача, Микола Педіора
підійшов до чемпіона об
ласті Григорія Манойлова
з Кремгесбуду: «Давай
наберемо дві команди
проведемо
естафету
4X800».
Григорій з одного катяку зрозумів
. __
товариша:
«Значить, на честь косміч
них польотів? Тоді оооз’язково
потрібен
рекорд.,,».
Команда з,бралася шаидко — 8. Куленко, Г. Мимрук, ЇЛ. Педюра та інші.
— На старт!
Першим поніс естафет,
ну паличку Микола Педю
ра. Він промчаз два круги
А\ по стадіону за 2 хвилини
Ґ 20 секунд. Непо>гано. Реш
та спортсменів — Манойлов, Мимрук та Куленко—
пробігли кожен свої 800
метрів ще краще.
Гучними оплесками нагороджують
болільники
Г. Манойлова. Результат
його команди в естафеті
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кукурудзівник Валентина
Бойченко — наші колишні
випускники.
Н. СУДАК.
Колгосп «Іскра»
8 хвилин, 13,8 секунди, Є Олександрівського
рекорд області!
району.
Це було в день, коли
свої космічні кораблі ве
ли Андріян Ніколаєв га
Павло Попович.
Н. ПАЛИЕОДА.

УРОКИ
НА ВСЕ ЖИТТЯ
Навесні минулого року
наша бригада взяла зобоа язання виростити по 65
центнерів
кукурудзи з
зерні з кожного із деся
ти гектарів, виділених для
сізби. Ще взимку вивезли
більше як по 30 тонн пе
регною на гектар. Чимало
дозелося й рук докласти:
підсаджували у зріджені
гнізда, проривали, обсапузали.
А коли звезли з поля
все до качанчика, комір.
ник нашого колгоспу повідсмив:
«Молодці ви!
Виходить аж по 85 цент
нерів. Це ж краще, ніж
по колгоспу».
Робота в бригаді допо
магає нам краще пізнава.
ти життя. Багато учніз
пішло навчатись у техніку
ми, а переважна біль
шість — одразу працюва
ти в колгосп. Хорошими
прикладами для кожного
з нас є телятник Ізан
Безкровний, трактористи
Володимир Олянченко та
Микола Овсіснко, ланкова-

КОТЛОВАН
ГОТОВИЙ

екскаНову машину
«Ленинградец
ватор
3-302» довірили комсомольцю Толі Яшникову.
На дільниці спеціалізова
них робіт обласного буді
вельного тресту хлопця
знають як хорошого ви
робничника.
Особливо
відзначився він на укла
данні бетонних перекрить.
Виконував він ці роботи в
Олександрівці, Знам’янці
і Рівному, де споруджу
вались житлові будинки,
школи тощо.
Недавно Аніголія на
правили в Кіровоградський
мікрорайон
прокладати
траншеї і рити котловани
для будівництва
нозих
житлових
приміщень.
Юнак переставив стрілу
екскаватора,
причепив
ківш і почав копати тран
шеї. Узяз зобов'язання:
до дня відкриття XIX з’їз
ду комсомолу України за
кінчити
котлован
під
36-квартирний
будинок.
Йому потрібно було вий
няти майже тисячу кубо
метрів грунту. Яшникоз
успішно виконав зобов'я
зання.
В. люненко.
(«Молодий комунар»,
1962 р.).

л

З стор

ІТІІЬОГО дня, в спс-

Обережно

ку, — найкращий від-

починок па річці. В такі

дні особливо

гамірно

й

тісно на міських пляжах.

на воді!

Та, па жаль, іноді радіс
ні щасливі дні відпочинку

затьмарюються

непоправ

ними пригодами.

Деякі пляжники забу
вають, що
....
------річка принссить радість і здоров’я
тільки тоді, якщо її блага.ми користуватися■ ро
зумію, по забувати рекомендацій них
правил
обережності, яких слід
дотримуватись аби не під
дати своє життя небезпе
ці. На жаль, випадки не
простимої забудькуватості
не поодинокі, а наслідки
від цього іноді бувають
трагічними.

Під час купання не тре
ба допускати грубих пус
тощів на воді. Знаходи
тесь на пляжі з малими
дітьми — стежте за ними
Будьте біля них па бере
зі, у воді, щоб попереди
ти їхню необережність ЧИ
падіння в воду.
При зіткненні з підвод
ними перешкодами (камін
ням, палямп, якорем, на
тягнутими линвами) лю
дина вдаряється об них,
причому удари бувають
нерідко настільки небез
печні, що людина втрачає
свідомість, не появляєть
ся на поверхню і гине.

Для безпечною відпо
чинку всім громадянам
необхідно знати правила
поведінки на воді, пам’я
тати, що дотримання/ їх
. відпЬвідає інтересам їх
нього здоров’я.
Як' правило, нещасні
Грубим
порушенням
випадки на воді, що трапправил па воді є купаная
в нетверезому стані, коли
ляються під час кулання,
— від невміння плавати.
нерідко людина не тільки
травмується, а й гине.
Плавання є одним з най
Крім того, п’яні на ПЛЯЖ:
дієвіших способів зміцнен
псують
настрій відполи
ня здоров’я людини, при
ваючнм, хуліганять.
носить їй велике задово
лення. Воно сприяє зміц
Довготривале
перебу
ненню м’язів, нервової
вання в воді веде до пе
системи, обміну речовин в
реохолодження гіла, 110Яорганізмі, поліпшенню ді
ви судоми. Судома внкликав в необізнаних ЛІОяльності серцево - судин
ден почуття страху, нсної системи.
впевненості,
втрачається
Заняття плаванням до
самовладання,
і якщо
помагають поліпшити здо
пляжник незнайомий із
ров’я, розвинутії силу, ви
способами якими можна
тривалість, здобути бадьо
усунути судому, він стає
рість духу,
підвищити
жертвою СІ: : 1 НСОберЄЖпра цездатн іст ь. Корнету й•
ності.
тсся водоймами рік, озер,
Тривале перебування на
морів для купання, відпо
сонці з непокритою голо
чинку. Але не забувайте
вою викликає приплив
при цьому про правила
крові до мозку, а цс та
поведінки на воді.
кож веде до за поморочен
Я. КЛЮЧКА,
ая і втрати свідомості.
методист обласної ра
Тому слід чергувати пе
ди товаристза ряту
ребування на сонці з від
вання на воді.
починком в тіні.

Деякі пляжники заиль
вщоть за буї, загороджен
ня, ризикуючи бути вине
сені течією на фарватер
ріки, де їм загрожує не
безпека
потрапити ПІД
гвинт судна.

ТОЧАТЬ
САМУРАЙСЬКИЙ МЕЧ
Прогресивна громадськість Японії висловлює серйозну
стурбованість і занепокоєння мілітаризацією країни, втягненням її в орбіту агресивного зовнішньополітичного курсу
Білого дому. В багатьох містах країни не припиняються
масові маніфестації, учасники яких вимагають від уряду
ЛДП зменшити воєнні витрати і зупинити гонку озброєнь,
збільшивши асигнування па соціальні потреби, розірвати
«договір безпеки*, який набуває все агресивнішу направле
ність в США.

ПОДІЇ*
Факти*
коментар

Фотохроніка ТАРС.

ЩОБ «ВИЯВИТИ» ТЕРОРИСТІВ
На Близькому Сході Вашінгтон призів у дію гру
пи особливого призначен
ня, які під виглядом «бо
ротьби з тероризмом» ГОтують грунт для нових
вилазок
бандитських

регіоні. Існування таких
груп підтвердив не хто ін
ший, як міністр оборони
США К. Уайнбергер.
Виступаючи в програмі
телекомпанії Ен-Бі-Сі «Зу
стріч
пресою», шеф

Пентагону повідомив, що
Сполучені Штати викорис
товують
«удосконалену
розвідувальну техніку і
спеціальні підрозділи» для
того, щоб «виявити» те
рористів і «з’ясувати, які
їхні плани».
Нещодавно з Бейруті
стався сильний вибух. На
одній із пожвавлених ву
лиць вибухнула автомаши
на, начинена великою кіль
кістю вибухівки. 60 чоло
вік вбито і майже 200 по
ранені. Зруйновано кілька
житлових будинків.
Повідомляючи про цю
трагедію в столиці Лізана,

американська телекомпа.
нія Ей-Бі-Сі нагадала, що
в березні цього-рокув За
хідній частині Бейрута та
кож стався вибух, в наслі
док якого загинули 80 і
були поранені 250 чоловік.
Телекомпанія
відзначає,
що з організації вибуху
брало участь ЦРУ. Не ви
ключено, що підготовкою
чергового подібного акту
«боротьби з тероризмом»
і нині зайняті «спеціальні
підрозділи» США.
На знімну: на рунах
у рятівника — жертва ви
буху в Бейруті.
Фото АФП—ТАРС.

МИ ПОВІРИЛИ

В свої сили»

Цього року закінчується оголошене ООН міжнарод
не Десятиріччя жінки, що проходило під лозунгами
рівності, розвитну і миру. Кореспондент АПН в Жене
ві Володимир Мехонцев попросив генерального сенретаря Міжнародної ліги жінки за мир і свободу ЕД1Т
БАЛЛАНТАЙН розповісти про основні підсумки цієї
кампанії.

— Значення таїгого во
істину глобального захо
ду. — сказала Е. Баллан
тайн,—: заключаєтьсл перш
за все в тому, іцо він до
поміг жінкам різних країн
повірити в свої сили, мобілізуватнся на боротьбу
за мир, за рівність в усіх
сферах життя Багато зро
зуміли, що ми не тільки
«краща
половини люд
ства», якою звикли або
милуватися, або постійно
бачити біля «кухонної пли
ти». Адже і від нас зале
жить прийняття важливих
рішень в політичній еко
помічній. соціальнії! галу.

оях. В цілому за ці десять
років пробудилась свідо
мість того, що будь-які
проблеми сьогодні немож.
ливо вирішити без міжна
родного жіночого руху.
Другий великйй підсумок
десятиріччя — прийняття
документів іцо закріплю
ють в законодавствах ба.
гатьох країн рівноправ
ність жінок. їх право па
участь в політичному жит.
ті суспільства. Хочеться
такой; відзначити деякі ре.
золгоції і конвенції ООН,
що виражають вдячність
.кіночомч рухові -за допо
могу у вирішенні проблем

...

співробітництва між пародами, за внесок у зміцнен.
ня миру.
Всі питання, які нас хвн.
люють, ми обговоримо на
конференції, яка підбуде.
ться цього літа в Найробі.
Для нас ця зустріч важлива не тільки тому, що во
на підіб'є підсумки мину,
.чого десятиліття. На ній
ми зможемо
розробити
дальнішу програму наших
дій.
Що стосується нашої
ліги, то ми намагаємося
всією своєю діяльністю по
казати, що можна виріши,
ти будь-які спірні питання
перш за все шляхом пере,
говорів, співробітництва
при повному взаєморозу
мінні і доброї волі. Тому
наша організація від усьо
го серця вітала нові пе
реговори між СРСР і США
з ядерного і космічного
озброєння. Я гадаю. що
Радянський Союз висунув
досить серйозні і конкрет.
ні пропозиції які можуть
послужити базою для до
сягнення позитивних пе.
зультатів на переговорах
На жаль, ;:п цього часу ми

не бачимо подібних ініціа
тнв з боку США. Навпаки,
із Башінгтона
лунають
надто недвозначні заяви
про необхідність для США
і НАТО далі нарощувати
озброєння, в тому числі
розміщення його в космо
сі.
В зв'язку з цим нині, як
ніколи, зростає роль світо
вої громадськості і її скла
дово’і частини — міжна
род його жіночого рух.'
Адже саме жінка була
лишається найголовнішою
< упокорнтельннцею»
в
сім’ї. Із свого власного до
свіду (а в мене четверо ді
тей)’ я знаю, як це важли
во своєчасно знайти вір
ний вихід в складній си
туації. Суспільство — та ж
сім'я. І жінки світу мо
жуть і повинні виявити
позитивний вплив на хід
його розвитку. Це досить
переконливо показало де
сятиріччя,
що заверши (
ється.
Володимир МЕХОНЦЕВ,
власкор АПН.
Женева.

4 стор

«Молодий

червня 1385 року

комунар»

ФУТБОЛ

УВАГА!
ЗО ЧЕРВНЯ в КІРОВОГРАДСЬКОМУ
ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ВІДБУДЕТЬСЯ

СВЯТО

ГАЗЕТИ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»,
ПРИУРОЧЕНЕ ДЕПО РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ І XII ВСЕСВІТНЬОМУ
ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ.
Спробуйте встигнути всюди.
♦ Відкриття свята об П.00.
Чекаємо всіх у парку.
♦ У програмі свята, яка бу
де різноманітною і цікавою,
ви зустрінетеся з ветеранами
Великої Вітчизняної війни та
молодими гвардійцями п'яти
річки.
На святі ви довідаєтеся про
ударні справи комсомольців
і молоді міста, присвячені XII
Всесвітньому фестивалю мо
лоді і студентів у Москві, гід
ній
зустрічі
XXVII з’їзду
КПРС. Дізнаєтеся також про
конкретну участь кіровоградців у Марші миру радянської
молоді. А журналісти газети
«Молодий комунар» раді від
повісти па всі питання наших
читачів, гостей свята.

♦ для майбутніх чи
тачів ГАЗЕТИ: КОНКУРС
ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА НА
АСФАЛЬТІ. У ПАРКУ БУ
ДУТЬ ВЛАШТОВАНІ вис
тавки ЮНИХ ХУДОЖНИ
КІВ, ТЕХНІКІВ-МОДЕЛІСТ1В, НАТУРАЛІСТІВ.
♦ ВІДБУДУТЬСЯ СПОР
ТИВНІ ЗМАГАННЯ НА ПРИ
ЗИ ГАЗЕТИ. ВСІХ БАЖАЮ
ЧИХ ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ
УЧАСТЬ У ЛЕГКОАТЛЕТИЧ
НОМУ КРОСІ, А ТАКОЖ У
СЕАНСІ ОДНОЧАСНОЇ ГРИ
В ШАХИ, ЯКИЙ ДАДУТЬ
ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ.
♦ Широку програму пока
жуть самодіяльні митці міста.
Гості свята побачать виступи
вокально - інструментального

ансамблю «Гарний настрій»,
ВІД з обласного клубу держ
торгівлі, ансамблю бальних
танців «Конвалія», познайом
ляться з концертною програ
мою учасників художньої са
модіяльності Палацу культу
ри імені Жовтня.
У святі беруть участь поети,
гумористи.
♦ Нові моделі молодіжного
одягу — їх ви побачите не ли
ше на чарівних манекенницях,
а й придбаєте в пересувних
автолавках. Діятиме впставкапродаж кондитерських виро
бів, книжковий ярмарок. Пра
цюватимуть кіоски «Союздруку».
Увечері — усний випуск
«Молодого комунара».

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СВЯТІ ГАЗЕТИ.
X. Фаріа. 19.45 — Новини.
19.50 — Телефільм «Прийдешньому віку». 2 серія.
21.35 —
21.00 — Час.
концерт
Заключний
V Міжнародного конкурсу
___ в Москві. В
артистів балету
Сьогодні
у світі.
перерві — С
---

художника.
В майстерні
38.00 — Телефільм
«Зірки
над полем». 18.30 - сДжерело».
Музичний фільм.
19.00 — Актуальна камера.
___ .
19.40 — Концерт ансамблю
бального танцю «Грація»,
м Полтава.
20.10 — Твоя
життєва позиція. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — «Автограф».
22.25 — Інформаційний ви
пуск".

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Співає і танцює «Верхови
на».
11.05 — Телефільм
«Нульовий цикл». 11.35 —
Мультфільм «Три товстуни».
12.10 — Кінопрограма «Міс
та і люди». 13.10 — Новини.
13.25 — «Спогади про вій
ськовий еркестр», Музичний
фільм. 16.00 — Новині). 16.15
— Наука і час. 16.45 — На
оперній сцені. 17.25 — Про
довольча програма — сира,
на коленого. У кукурудзоводів Кіровоградщини. (Кірово.
град на Республіканське те
лебачення). 18.00 — Корисні
поради. 18,30 — Факти свід
чать. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.40 —
Виступає ансамбль пісні і
танцю «Льонок». 20.30 —
Науково-популярний фільм
«Чому світить сонце». 20.40
— На добраніч, діти! 21 00—
«Час». 21.35 — Кіномеридіани. 22.35 — Інформаційний
випуск.

А ЦТ (II програма)

25 ЧЕРВНЯ
ЦТ (і програма)
8 СО — ч’іас» 8.35—Мульт-

8.50 — М Мусоргфільм
«..Хртннкн з вистав.
СЫ-.ИЙ <■
‘5 — Документальний
К! ■ 9.25
телеііі. ;ь л. 9.50 — Фільм —
ДІТЯМ «Колумб на ріці Ха-

фелі »
1105 — Концерт з
творів Р Єпіксєва. 11.35 —
До>л. ментальні телефільми
12.15
Йосипи. 14.30 — Ио
вини 14 50 — < Сільські гоДокументальні
рвзонти»,
15__30
фільми.
_ — Зустріч
___ __
школярів з іауреатом Дер;к;’Е.:ої премії СРСР членом.
ко1.сстюндентом АМН СРСР.
директором Інституту транс
г<
‘тології і штучних орта,
нів В І Шемаконим 16.15—
Новини. 16 20 — «Більм —
Дітям «Кортик». 1 серія.
17 ?0 — «Н гостях V Чайковського». Ф льм-концерт за
наїхштото артиста
СРСР М Рсйзеиа 17.55 —
М’. .‘ьтфільм 13 15 — Сучас
ний світ і робітничий РУХ.
18.45 — Сьогодні у світі,
19 СО — Пошта цих днів.
19 ЗО - «ООП — знаряддя
мир\ й безпеки». 19 45 —
Новини. 19.50 — Телефільм
♦ЛрИЙДеШНЬОМУ ВІКУ» 1 се.
РІЯ 2100 — ♦ Час» 2135—
Зустрічі з лауреатом Дер
жавної премії СРСР пнсь
мє штиком
Г
Боровиком
2.3 00 — Сьогодні у світі
23 15 — ТЛатч збірних команд
НДР і СРСР з легкої атле
тики

8.00 — Гімнастика 8.15 —
«Живо. дохідливо, цікаво
про економіку». Науково-по
пулярний фільм. 8.35 — Те.
лечильм «Перше літо» 9.45
— Г. Гендель. Кантата для
сопрано, хору і камерного
оркестру. 10.20 — Сторінки
історії. Закон про захист
миру. 10.45 — Шахова шко
ла 11.15 — Будильник. 11.45
— Телефільм «Дресируваль
ники». 4 і 5 серії. 12.30 —
Французька мова. 13.15 —
Мультфільми. 13.45 — Про
грама Алтайської студії те
лебачення. 14.45 — Чемпіо
нат СРСР з плавання. 15.15
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і
старші». 19.00 — V Міжна
родний конкурс артистів ба.
лету в Москві. Третій тур.
У перерві — Вечірня казка.
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Дзорі Міро». 1 серія
22 40 — Новини.

10 00 — Новини 10.20 —
Знімається кіно. 1135 —
Поні книги 1225 — Концерт
12.55 — Новини. 16 00 —
Новини 16.10 — Наука І час
16.40 — Маленький концерт.
17.С0 — Телефільм
«Час.
який з нами» 1715 — «У
нас у колективі» 17.45 —

26 ЧЕРВНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35
Доі.гментальний
___
телефільм.
«55 - Концерт
К_ _____художніх
_ ..
ко.іективівU Тшмлігі
Тюмені 9!) ІД
15—
—Клуб
Клуб
мандрівників 10.15 — Теле.
Фільм «Прийдешньому віку»,
1 серія. 11.25 — Новини
14.30 — Новини 14.45 — Со
юз науки і праці. Докумен.
гальмі фільми 15.25 — «По
Мадагаскару».
Теленарис
15.50 — Новини. 15.55 —
«Більм — дітям. «Кортик»
.......
2 серія 17 05 — «...До шіст
надцяти і старші». 1750 —
«Народна творчість». Телеоглял 18,35 — Документаль
ний Фільм. 18.45 — Сьогодні
у спіті. 19.00 — Виступає ан
самбль «Орізопт» 19.10 —
Якщо хочеш бути ЗДОРОВИМ.
19.25 — «Роки боротьби»; До
75-річчя генерального секре.
таря Компартії Венесуели

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

єул. Луначарського, 36.
БК 01134.

27 ЧЕРВНЯ
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До...
кументальні телефільми. 9.10
— У світі тварин. 10.10 —
Телефільм «Прийдешньому
віку». 2 серія. 11.15 — Кон
церт Оркестру
російських
народних інструментів під
керуванням народного ар
тиста РРФС’Р М. Некрасова.
12.20 — Новини. 14.30 — Но.
вини. 14.50 — Документаль
ні фільми
соціалістичних
країн 15.30 — «Знання —
сила». Тележурнал. 16.15 —
Міовини. 16.2б — Фільм —
дітям. «Кортик». З серія.
17.30 — «Дві зустрічі — два
портрети». Теленарис. 17.55
— М. Брух. Концерт для
скрипки і альта з оркестром.
18.15 — «Людина і закон»
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм. 19.10—
«Набираючи прискорення».
Із циклу «Вирішується на
МІСЦІ». 19.55 — Телефільм
д ЦТ (II програма)
«Прийдешньому віку*. З се
8.00 — Гімнастика. 8.15 — рія. 21.00 — «Час». 21.35 —
Документальний фільм. 8.35 Театральні мемуари. «Досвід
— Грае С. Орехов (гітара). майстерність.
натхнення»
8.55 — Зустріч школярів з 22.50 — Сьогодні V світі.
Героєм Соціалістичної Пра
ці, лауреатом
Ленінської А УТ
10.00 — Новини 10.20 —
премії депутатом Верховної
Ради СРСР, віце-президен Слово — пісня. 11.20 —• Кі<
том АН СРСР ІО. Овчинпи- номерпдіани 12.20 — Сіімконцерт. 12.50 —
ковим. 9.35 — Сім’я і школа. Фонічний
Новини.
13.05
—
«Первоцвіт»
10.05 — Традиційний театр
ляльок В’єтнаму. Передача Дитяча художня творчість.
фільм
I. 10.40 — «Ми прийняли 13.30 — Музичний
сестра
оперета»
бій». Про життя і творчість «Наша
14.00
—
Відповідальність
російського
письменника,
16.00 — Новини. 16.10 — Диреволюціонера О. Герцеца
II. 20 — Мультфільм. 11.40— восвіт. 17.00 — Незабутній
триптих.
17.15 — Рсспублі.
Населенню
про пожежну
безпеку.
Документальній) папська фізико-математич
школа
17.45 — Екран
фільм «Захист урожаю від на
пошани Українського теле
пожеж». 11.55 — Телефільм бачення.
18 00 — Перлини
«Дресирувальники» 6 і 7 се душі народної
— Ак
рії. 12.50 — Німецька мова туальна камера,18 3019.00
13.20 — Концерт камерної футбол: «Динамо» (Київ)
музики. 13.35 — Чемпіонат «Динамо» (Тбілісі) 20.45
СРСР з вільної боротьби
Па добраніч піти! 21.00
14.05 — Чемпіонат СРСР
«Час»
21,35 — Художній
плавання. 14.35 — Рух без фільм
«Броиеносіець «По
Новини.
небезпеки. 15.05
Інформа
тьомкіи»
22.40
18.00 — Новини. 18.15 — ційний випуск.
Тележур«Співдружність».
пал. 18.45 — Сільська годи А ЦТ (II програма)
Я 00 — Гімнастика. 8 15 —
на. 19.45 — Вечірня казка,
20.00 — Чемпіонат СРСР зі «Коханню вірна» Науково;
футболу: «Динамо» (Москва)і популярний фільм 8.35 —
— «Арарат». 20 45 — ДоТсу- «Образ твій». ФІльм-конперт.

«Молодой коммунар» -

На украинском языке.

ментальний фільм. 21.00 —
< Час».
21.35 — Телефільм
«Дзорі Міро». 2 серія. 22.40—
Новини.

Обсяг 0,5 друк арк

«Колос»—0:1
Останні матчі кіровоградсь-.
кої «Зірки», які вона провела
досить успішно, дали їй змо
гу переміститись у верхню час
тину турнірної таблиці. І убо
лівальники вже робили пр
гнози. «Якщо буде виграш/
зустрічі з павлоградським «Ко
лосом», можна надіятись, що
наші земляки потраплять до
трійки лідерів».
Однак ці сподівання не ви
правдались. Перший тайм про
йшов в обопільних атаках.
|
тільки кілька разів біля обох
воріт створювались загрозливі
ситуації. Суперники — давні
знайомі.
Та чомусь обидві
команди довго
вдавались до
розвідок, «промацуючи» слабкі
місця ліній оборони. «Колосу»
пощастило на 53-й
хвилині.
Штрафний
удар,
і
воротар
«Зірки» Б. Філатов розгублено
опустив руки — гол.
Надалі наші земляки намага
лись об'єднати зусилля всього
колективу команди. Але пос
пішність у комбінаціях, невміння завершити атаку точним
ударом не дали бажаних ре
зультатів. А «Колос» зволікав
час, що не прикрашувало
Кіровограді частіше
використовувати фланги. І хоч
павлоградці
не відповіли їм
силами
глибокоешелонованої
оборони, та взяти ворота су
перника «Зірці» так і не вда
лось. Отже, поразка на своєму
полі.

«Зірка» виступала в такому
складі: Б. Філатов, В. Самофа
лов, С. Лактіонон, Я. Боби.чяк,
(Е. Денисенко). С. Улицькпїї,
В. Днмов, 1. Мартнненко. (О. Лис«
ковець), М. Калита, С. Козаков,
(В. Ііцеико).

9.00 — Школярам про ана
томію і гігієну. 9.30 — Кон
церт казахського фольклор
ного етнографічного оркест.
ру «Отрар-Сази*. 10.05 —и
Традиційний театр ляльок
В’єтнаму. Передача 2. 10.35
— Щоб поле було родючим.
11.05 — Іспанська мова.
11.35 — Фільм «Третього не
дано». 1 серія. 12.40 — Про
грама Північно-Осетинської
студії телебачення. 13.40 —
Чемпіонат СРСР з вільної
боротьби. 14.10 — Шахова
школа. 14.40 — Чемпіонат
СРСР зі стрибків у воду
15.10 — Новини. 18.00 — Но.
вини. 18.15 — Бесіда ІО. Жу.
кова.
13.45 — «Далекий
Схід». Кіножурнал. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу;
«Динамо» (Київ) — «Динамо»
(Тбілісі). «Динамо» (Мінськ)
— «Спартак». У перерві —
19.45 — Вечірня казка. 20.45
— Документальний
теле
фільм. 2109 — «Час». 21,35
— Фільм «Тільки
удвох».
22.50 — «Всього 24 дні». На
уково-популярний
фільм
23.05 — Новини.

8.00 — «Час». 8.35 — Виставка Буратіно. 9.00 —
кументальні телефільми.
— Співає народна артистка
СРСР М. Мордасова. 10 05—
Шкільна реформа. Рік 2-й
і 0.35 — Телефільм «Прий
дешньому віку». З серія
11.40 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка —
справа кожного. Докумен
тальні фільми. 15.25 — Ро
сійська мова 15.55 — По.зд.
пи. 16.00 — Фільм — дітям
«Мишко, малюк та інші».
Більм І — »Коротке поба
чення». 16.30 — Сьогодні і
завтра Підмосковного села
17.00 — Ф Шопен. Концерт
№ 1 для фортепіано з ор.
кестпом. Виконує Данг Тхай
Шон (В’єтнам) і симфоніяний оркестр Словацької фі
лармонії 17.45 — До 80-річчя революції 1905—1907 ро.
ків в Росії. «Червоний стяг
над броненосцем» 18.15 —
« СнІПДРІ ясність». Тележур".
нал. 18.45 — Сьогодні у сві.
ті 19.00 — Документальний
фільм. 19.10 — Мультфільм
19.15 — Наука І життя ЛН
Литовської РСР. 19.45 — Но
вини.
19.50 — Телефільм
«Прийдешньому віку» 4 се
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рія. 21.00 — «Час». 21.35 —■
Телефільм «Прийдешньому
віку». 5 серія. 22.40 — Сьо
годні у світі. 22.55 — «НаЧ
дороги ці забути не можна».
Вірші М.'Майорова, Вс. Багрнцького. П. Когана. Не. Ло
боди. М. Кульчицького, Г. Су.
норова.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Художній фільм «Броне
носець «Потьомкін». 11.35--:
Грають юні музиканти. (Кі
ровоград на Республікан
ське телебачення). 12.15 —
Закон і ми. 12.45 — Орієн
тир. 13,30 — Новини. 1.3.45
— Об'єктив розповідає. (Кі
ровоград). 16.00 — Новини.
16.10 — Грані пізнання.
16.55
—
Фільм - концерт
«Фрески». 17.20 — Інтерклуб.
18.00 — День за днем. (Kiровоград). 18.10 — Країна
Комсомол ія.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Є. Фадеічев. «Газе
та». Телевнстава 20.45 — На
дітиі 21.00 —
добраніч,
«Час». 21,35 — Продовження
телевистави «Газета». 22.55
— Новини.

А ЦТ (II програма)

28 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (1 програма)

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; г.ідпо
еідального секретаря — 2 40 87; відділів
комсомольського житія — 2 46 57; листів
і масової ооботи — 2 45 36; пропаганди
— 2-45 36; учнівської молоді — 2 46 87військово патріотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2 45 35; ого
пошень — 2-56 65;
коректорської —
83; нічної редакції — 3 63 53
Іпііеія- 6) >1*3

«Зірка»—

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.45 — Фільм «Тільки удвох».
10.00 — «Золоті
ворота».
"■
Доку ментальний
10.-50 — Документальний
фільм. 11.10 — «1 зазвучать
голоси прекрасні». 11.40 —
Фільм «Дівчинка і луна».
. ...... *
12.45 — «По країнах і конДокумептальиі
тинентах».
„
...____
Фільми. 1.3,30 — Мультфільм.
13.45 — Англійська мова.
14.15 — «Дивний світ мете
ликів». Науково-популярний,-^,
фільм. 14.25 — «Керуючись
Інтересами народів». ПР°
зовнішньополітичну діяль
ність Верховної Ради СРСР.
15.10 — Новіти
18.00 —
Новини. 18.20 — Докумен
тальний телефільм 18.45 —
Мамина школа. 19.15 — Рит
мічна гімнастика 19.45
Вечірня казка 20.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. 1 лі
га. ЦСКА — «Кузбас». -1 11
тайм. 20.45 — Документаль
ний фільм 21 00 —
21,35 — В колі друзів 2’-40
— Документальний
теле
фільм. 22.55 — Новини.
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