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Хто розбудить
ініціативу
У Бобринецькому райо
ні нинішнього року роз
пався єдиний комсомоль
сько-молодіжний
зби
рально-транспортний за-

досвіта до темпа не змовкає двигун «Ниви» бра
тів Валерія і Микола Соковців з колгоспу імені XX
з’їзду КПРС Петрівського району. З початку жнив
хлопці намолотили 50 тонн зерна. А водій Віктор
Скринник оперативко ВІДВОЗИТЬ хліб До колгоспного
току. Злагоджено працює цей комсомольсько-моло
діжний колектив.
На знімку: брати Соковий

Фото с. ФЕНЕНКА.

УСТИНІВСЬКИЙ ра
йон. Учительським на

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИИ РАЙОН. Ком
сомолець
Володимир
Дінул з колгоспу імені
Шевченка
минулого
року зайняв перше міс
це серед жаткарів ра
йону. Удармо працює
комсомолець і на цьо
горічних жнивах. За
день жаткою ЖРС-4,9
він скошує хліба на
30—35 гектарах.

І

звали у радгоспі «Усгииівський»
екіпаж
комбайна СК-5, на яко
му працюють молоді
вчителі місцевої шко
ли Володимир Петро
вич Ковтун та Анатолій
Егорович Атрошенко.
Вони старанно підготу
вали до роботи закріп
леного за ними ком
байна і вже намолоти
ли більше 2 тисяч цент
нерів зерна.
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ
РАЙОН. Першість се
ред комбайнерів кол
госпу імені Ульянова,
зайнятих па обмолоті
хлібів, утримує комсо
мольсько - молодіжний
екіпаж, який очолює
II. В. Костюченко. З
бункера свого СК-5 мо
лоді хлібороби вже ви
дали понад 2 тисячі
центнерів зерна.

ГОСТРИМ СИГНАЛ

Самоскидом
на стадіон
Про пристрасть футболь
них болільників складають
легенди. ї недаремно. Ні
град, пі злива, ні сніг, ні
дошкульний вітер не про
гонять з трибун справжніх
болільників, коли на полі
грає улюблена команда.
Не викликає сумніву і
вірність команді своїх зем
ляків
водія самоскиду
КДЛ 61-88 І Іовгородківської рансільгосптсхніки.
13 липня, у гарячу жнив
ну нору, цей автомобіль,
навантажений сіном, півго
дини стояв біля новгородківського
стадіону,
де
проходила футбольна зу
стріч господарів поля 3
устннівськнмн су перинка
ми. Тільки розчарував
шись у грі своїх футболіс
тів (бо уегнпівці того ра
зу виграли з переважаю
чим рахунком), водій сів
за кермо машини і поїхав...
Хто ви, пристрасний бо
лільник?
Редакція хоче
знати ваше ім’я. Сподіває
мось, дирекція Новгород,
ківської рансільгосптсхніки
допоможе з’ясувати це.

У народі кажуть, коли
хтось щось хоче зробити,
шукає можливості, коли
ні — причину для виправ
дань... Запитання про ро
боту комсомольсько-моло
діжних
збирально-транс
портних загонів привело
завідуючого відділом ком
сомольських
організацій
райкому комсомолу Олек
сандра Морозова у замі
шання:
— Робимо вибірку, —
сказав він, гортаючи одну
за одною теки зі списками
комсомольців, — з’ясовує
мо, де хто працює... Останнім часом був дужс
зайнятий...
Дивно. Жнива у розпалі, на приймальні пункти
надходить зерно нового
врожаю, а в райкомі ком
сомолу досі з’ясовують,
де працюють молоді во| дії, комбайнери, трактоI ристи. Погляд заворга зу
пинився на екрані ходу
збирання ранніх зернових,
де вписано назви колгос
пів і радгоспів (та й більш
нічого), і його осяяла щас
лива думка. Швидко на
брав номер телефону:
— Галю, — запитав, —
є в тебе збиральний ком
сомольсько-молодіжний?
— Є, — бадьоро відпо
віла Галина Миценко, сек
ретар комітету комсомолу
радгоспу імені Куйбишева.
— Чекай на мене, неза
баром буду.
Галина чекала. Доки ми
з Олександром добирали
ся до господарства, вона
встигла наспіх на віддру
кованому бланку «Комсо
мольського прожектора»

М. САВЕНКО.
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ей. А її якраз і бракує ко
мітетові комсомолу рад
госпу, як, до речі, і ком
сомольським організаціям
інших господарств району,
бо е жодному з них таких
написати привітання комзагонів не організовано.
байнеру Вадиму Дурову,
Це наслідки, а в чому ж
який за день намолотив
причина? Перша і, мабуть,
67 тонн зерна. Виробіток
найважливіша — підбір і
високий, що й говорити,
розстановка
цс/>лсом.©льале того дня таке привіперських працівників у
тання вже було написане
винних організаціях ра не
під прапором, піднятим на
ну. Галина Миценко довго
честь передових хліборо
кілька
хворіла і тільки
бів. Написане,
звичайно,
днів тому з'явилася на рене членами комітету ком
боту. Але ж до комітету
сомолу...
обрано сім чоловік, є за
ступник секретаря
комі
На прохання показати
тету комсомолу — Сльга
список членів комсомоль
Середня. Але директор
сько-молодіжного
зби
радгоспу П. І. Момот на
рального загону секретар
дав їй відпустку (без зго
відверто сказала:
ди райкому комсомолу)
— Та немає з кого той
перед початком жнив. Ке
загін робити...
рівники господарств у ба
Але ж минулого
року
гатьох випадках не вважа
такий загін у цьому рад
ють за потрібне радитися
госпі бус і показав себе з
з комсомольськими
пра
найкращого боку, став одцівниками, МОЕЛЯЕ, усе ви
нилл із переможців облас*
рощене зберемо, бо масного соцзмагання. З ме
мо вдосталь високоякісної
тодами його роботи знатехніки. Оце, мабуть, і Є
помились у багатьох госдруга причина.
псдарствах області. То не
У радгоспі імені Куйбивже за такий короткий час
шева запроваджено систе
есі
юнаки і дівчата, ІДО
му прапорців, що повин
так ударно трудилися тона стимулювати якість ро
рік на жнивному полі, заботи комбайкеріе. Знімуть
лишили радгосп?
з машини, приміром, си
Виявляється, ні. Як і раній прапорець, комбайнер
ніше, на хлібну ниву виве
етрачає певний процент
ли свої комбайни моло
премії, зелений — ще
дий комуніст
Анатолій
більше і т. д. Система ви
Петрович і Анатолій Пукапробувана (.ДІЄ беЗВІДМОЕсенко. На їх честь не раз
но. Голова профкому рад
підніллали прапор трудової
госпу І. О. Бутирін виїхав
слави. Успішно трудяться
у поле з. такими прапор
на хлібній ниві Василь Боцями.
голюбський і Віктор Фай— А куди саме?
бер. Не залишили
рідне
господарство молоді водії
— Не знаю, — відпові
Сергій Мірошниченко тала Галина, — він з нами
Віталій Дорошенко. Чима
не радиться.
ло в радгоспі трактористів
Ось так. Комітет комсо
комсомольського віку. І
молу на жнивах поки що
навіть на ваговій відправ
проявляє пасивність. Не
ляють зерно
нинішнього
діє «Комсомольський про
врожаю комсомолки Алла
жектор». А жнива — у
Власоеа та Віра Мічкур.
розпалі. Чи знають про
Отже, є з кого «робити»
все це в райкомі комсо
комсомольсько - молодіж
молу?
ний збирально-транспорт
ний загін, результати ро
В. ШАРІЙ,
спецкор «Молодого
боти якого минулого ро
комунара».
ку так радували. Потрібне
Бсбринецький район.
тільки бажання,
ініціати-
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«Парадокси» господарювання
НАШІЙ області трудігґься великий загін
УкерІВНІІКІВ
сільського ви

робництва, які очолюють
трудові колективи, мобілі
зують їх па виконання
завдань
Продовольчої
програми країни, І кожен
з них' сьогодні не обходи
ться без знань наукової
організації праці, новіш
сільськогосподарської нау.
ки економічних розрахун
ків і аналізу. Адже все
це ДД}І справжнього гос
подаря служить багатим
арсеналом успішного ве
дення хліборобської спра
ві на селі.
Думається, що повз ува
гу тих, хто веде господар,
g. І.ство
ІЛ'* ‘з олівцем у руках, не
пройде книга.Гсннадія Лнпройл

енчкіна «Терппсгып путь к
їх нарисах образно розпо
изобилию». Автор книги —
відає про хліб як основу
великий знавець економі політичної сили і могутно
ки, вчений. Після закін сті країни. Яким чином підчення інституту очолював
вищнтп урожай найцінні
колгосп, потім був огляда шого продукту — пшениці?
чем центральних газет з
Питання, яке хвилює сьо
питань сільського госпо годні і вченого, і хліборо.
дарства республік країни
ба. Адже саме життя ви
і зарубіжного досвіду.
магає його найшвидшого
Нова книга Г. Лнспчрозв’язання. Потреби лю
кіна, написана публічне,
дини в споживанні хлібо
тичиоіо мовою, розповідає продуктів зростають з кож
про... «парадокси» госпо ним роком.
дарювання. Читачу автор
З неослабним ініерссом
пропонує часом несподіва кожний спеціаліст і ке
ні розв’язання господар рівник прочитає нарис в
ських проблем.
—"
цій книзі «Гектари, цент
Ми часто торкаємося
нери, карбованці». Госпо
темп шанобливого ставдарювати — цс постійно
ленпя до хліба, як основаналізувати,
рахувати,
повного продукту харчу прогнозувати. Про цс яск
вання. Г. Лпсичкіп у СЯО- раво пише Г. Лпсичкіп.

«Спробуйте серйозно вия
вити причіпні промахів в
окремих колгоспах з кукуРУДзою, травами, КОМплсксамп. — пише автор,
— і ви побачите низку
проблем, ?які' вирішувати
_ /
необхідно з урахуванням
місцевих умов, УіЗЖПОГО
їх вивчення».
Цікавий нарис «Люди
на, кооперація, суспільст
во». В ньому автор нага
дує вислів В. 1. Леніна,
що особиста зацікавле
ність піднімає економіку,
що соціалістичну економі
ку необхідно будувати не
на ентузіазмові безпосе
редньо, а при ентузіазмі,
н а р од же н о му
Жовтнем.
Лпсичкіп розкриває при
чині!, які ч^сом заважа-

ють робітникові, колгосп
никові проявити особис
тий інтерес, ініціативу в
прискоренні росту про
дуктивності праці. Став
лення в колективі до пе
редовика і новатора, на
слідування його, наявність
у керівника стимулів для
мобілізації резервів па ви
конання планів — все це
надзвичайно важливо в
трудовому колективі. Нех
тування цим є однією з
головних
перешкод па
шляху прискореного росту
продуктивності праці.
Один з нарисів автор
назвав «Сільські парадок
си». Заслуга і цінність на
рису, як і всієї книги Г. Лиспчкіна, в тому, що він не
тільки показує парадокси

господарювання,
але и
вказує шляхи їх усунен
ня, висвітлює досвід кра
щих керівників. Наприк
лад, розповіді про бєлго
родські експерименти в
сільському
господарстві,
досвід
наших друзів
з
Болгарії і Угорщини на
писано вміло, зі знанням
економічної науки
«Труднощі часто вини
кають не там, де не вис
тачає коштів, засобів, —
ваводнть слова в книзі од.
пого спеціаліста Г Лиснчкіп, — а там де немає здо
рових, перспективних ідей.
Без них ке сформується
живе економічне мислення,
основане на справжніх
знаннях об’єктивних зако
нів». Думка ця особливо
запам’ятовується.
коли
дочитуєш останні сторінки
цієї книги про складний
механізм сучасного госпо
дарювання
М ЛИТВИНЕНКО.

«Молодий комунар» ------------------------------------ — 23 липня 1985 року

2 стор.

ДРУГЕ

1

Начальником електроме
ханічного цеху
Заваллівського графітового
ком
бінату працює молодий но
муніст Віктор Малін. Умі
лий керівник
і організа
тор. Цей колектив завищи
прагне працювати якнай
краще.
Віктор — пропагандист
системи
комсомольської
політосвіти. Нині
занять
немає. Але керівник цеху
обов’язків
пропагандиста
із\себе не зняв.
Віктор
Малін вболіває про те, чим
займається колектив.
ян
справляється
з виробни
чими завданнями І громад,
ськими дорученнями
ко
жен юнак і дівчина.

НАРОДЖЕННЯ
біт. З В. Литвином мн
трапили на спільну летучку,
у якій взяли участь заступ- І
ник голови Устинівського І)
райвиконкому М. М. Будяк,
завідуючий відділом народ,
ної освіти С. Ф. Макуха,
колгоспні будівельники та
представники Бобринсцькою 1ІМК-6, який виконує па
будівництві частину робіт.
11а цій легучці велася пред
метна розмова про те, що
треба зробити, щоб школа
була здана вчасно. Немає
оліфи? Посилайте машину в
районний центр, де для шко
ли оліфа вже виписана. Не
має плитки для облицював,
ня школи — питання склад
ніше, але і його можна роз
в'язати.
1 вишукуються шля
і
хи до розв’язання. Гак
спільними зусиллями під
водяться роботи до завер
шення.
Вже повністю викопані
штукатурні роботи, настеле,
на дощата підлога, на дру
гому поверсі закінчуються
сантехнічні та електроосвіт
лювальні роботи. Звичайно
— Починаючи будівництво ж, є на будівництві і свої
І школи, ми дивилися в день* проблеми, іак, для виконан
и завтрашній. Уже з 1987 ро- ня робіт необхідні азбесто
| ку кількість учнів у школі цементні труби. їх давно мав
В різко зростатиме. Крім того,», завезти па об’єкт Бобри" будуючи її, ми прагнемо до нецькнн ПМК-6, але досі
того, щоб реформа школи труб немає. Не вистачає 5
якнайшвидше впроваджува тонн вапна, немає сілікатної
цегли.
лася в життя.
Будівництво школи веде
1 вересня до школи при
йдуть вчитися і шестирічні ться господарським спосо
дітки. Для них будуть влаш бом. Нині на пусковому
товані кімната для відпо об'єкті столярами, штукату-1
1І.-М/ТП 11 К* '• XI !ї ИПЧИІП
рамп, Аелектриками
працю "
чинку, ігрова кімната, клас ПОКИ!
Сонцевської
для занять. Та й усім, хто ють вчителі
займатиметься в цих світлих восьмирічки, вчителі із су
просторих класах, буде за сідніх сіл, працівники ра.
йонного відділу народної
тишно і зручно.
Разом з другим секрета освіти. А незабаром до опо
робіт під
рем Устинівського райкому ряджувальних
ІЛКСМУ Володимиром Лит. ключаться ще и батьки уч
дином ми йдемо другим по нів школи. .
До експлуатації школа
верхом школи. З вулиці
крізь величезні вікна ллю має бути здана 20 серпня,
ться потоки сонця. Повітря І треба зробити все, щоб
Насичене запахом свіжопо- першого вересня школа гбсбілених стін та стружки. тинно розчинила двері пеСкрізь люди у робочому одя ред тими, .хто вчитиметься
в цих стінах, хто вивчатиме,
зі.
Не випадковим був мій а потім і сам писатиме істо
приїзд на будівництво Сон рію села Сонцеве, яке пере
цевської восьмирічної ШКО живає нині своє друге на
ЛИ. До редакції надійшов родження.
гострий сигнал про те, що
О. АНОХІНА,
І
на кусковому об’єкті у Сон
спецкор «Молодого
цевому не вистачає матекомунара».
| ріалів для завершення ро

Був час, коли село Сон
цеве Устинівського району
вважалося неперспективним.
Осиротіло дивилися порож
німи вікнами покинуті хати.
Все рідше можна було по
чути на вулицях села дитя
чий сміх. Віднедавна кол
госп очолив молодий голова
Олексій Анатолійович Швагср.
Назва «неперспективне»; у
якій звучали смуток та безнадія, перестала в’язатися
із сучасним Сонцевим. Рос
туть побудовані силами кол
госпу «Більшовик» будиноч
ки для молодих сімей, від
крився і працює клуб. Чи
мало нарікань викликало
старе приміщення школи.
Морально застаріле, воно
вже давно зовсім не відпо
відало вимогам нашого ча
су. і у колгоспі вирішили:
будуватимемо школу влас-1і ними силами. Звичайно, доI водилося чути здивовані заI питания: навіщо у такому.
І маленькому селі школа на
а 190 місць? О. А. Швагср з
І цього приводу говорить:

Хороші
будуть
кадри
У нашому селі Іскрівка
десять днів працювали дві
групи учнів шкільного від
ділу
Олександрійського
педучилища ім. В. О. Сухомлннського. З ними бу.
ли викладачі Олена Кос
тянтинівна Пацюченко та
Ольга Володимирівна Ми
гали Вони приїхали до.
помагати трудівникам се
ла по догляду за просяй-

нимп культурами. У віль
ний час відвідували буди
нок культури, часто захо
дили в бібліотеку. Стара
лися бути корисними лю
дям, виступали перед жи
телями села з концертами.
Тактовні, ввічливі, щирі,
привітні дівчата. Жителі
села щиро вдячні колекти
ву педучилища за хороше
виховання майбутніх пе
дагогів. Чудові кадри для
шкіл готує заклад!
Є. КУЛЬШЕНКО,
секретар територіаль
ної партійної організа
ції.
с. Іскрівка,
Петрізський район.

На
знімку: В. МА
ЛІН під час чергової бесі
ди з молоддю.
Фото М. САВЕНКА.
Гайворонський район.

ИНІ в такому районно
му містечку, як ИовоукН
раїїіка, щодня в медвитве

— Маєте дозвіл райви
конкому на продаж спирт
них? — запитали ми бу
резник «просяться» на но фетницю.
чівлю в середньому п’ять—
— Ні.
шість чоловік. В дні заро
— А продаєте?
бітної плати чи авансу —
— Ні, де ви бачили...
п’ятнадцять — двадцять. І
Мк справді не бачили,
для того, аби медвитверез тому
вирішили ПОДИВ!!.
ник «виконував план» (в ТІІСЬ.
— В пас нема ні вина,,
декого ще й досі така
думка — тверде иереко. ні горілки, — впевнено
нання), найбільше допо- сказала буфетниця, споді
магають місцеві магазини, ваючись, що цим перекобуфети, шашличні, заку
сочи і... Що це так — рей
дова бригада «Молодого
комунара» береться довес
ти конкретними фактами.
До літа, тобто до часу,
коли в дію вступив Указ
Президії Верховної Ради
СРСР «Про посилення бо
ротьби з пияцтвом», в По.
воукр аїнс ькому
районі
спиртні напої можна було
взяти в НІ торгових точ
Практично "всюках.
ДИ, де продавались кар
І'
чові ії родукти (таких в
районі 119). На сьогодніш
ній день спиртні напої
і заступить нам дороможна купити, як твердять
до_ підсобних ІіріІМІв райвиконкомі, в 68 тор- щень. В двох певеличкіїх
говельних закладах. Це на кімнатах, аж ніяк не об
ладнаних для зберігання
папері. А насправді?
Загляиьмо в підсобне спиртного, стояло стільки
приміщення
закусочної ящиків з пляшками, що
№ 9
Новоукраїнського можна було подумати —.
комбінату
громадського тут тільки й продають що
харчування, що н селі Рів вино та горілку. А Фаїна
ному: воно запруджене Степанівна Красильнико
ящиками з різних сортів ва, буфетниця, заперечу
винами, горілкою, КОНЬИ. вала. Аж поки ми не по
ком. Ніякого тобі спеціа просили накладні, в яких
лізованого відділення, по чорним но білому були
реалізовані з
ряд з харчовими продук записані
тами першої необхідності. 5-го по 15 липня 38 пля
Де гарантія, що спиртні шок «Совіпьопу», 18 пля
напої не продаються? Хо шок «Виноградного», 11 —
ча дозвіл райвиконкому на «Зеленого Велету», 3 —
продажу спиртних напоїв «Оксамиту України», 13
вилучений ще другого лип пляшок коньяку й інших
ня, але за півмісяця не спиртних напоїв. Всього
спромоглися забрати ящи. 110 пляшок.
— Я не один раз звер
ки. А мусили б це зробити
талась до директора тов.
водночас.
— Голова сільської Ра Бауліної, щоб дала тран
ди разом з представником спорт. бо сама я його не
із району заходили, та й перевезу. Та й магазини
сама я до них стукалась, відмовляються таке вино
бо ці ящики мені, як біль брані, — шукала виправ
мо на оці, — жаліється за дань буфетниця. — Шипу
відуюча закусочною О. Г. че віїно почало зривати
Ковгун. — Але далі обіця корки, то мені однаково—
нок справа не посуваєть чи платити за зіпсоване, чи
штраф. Тому й почала
ся...
Подібних фактів у ра продавати...
— Коньяк теж має влас
йоні чимало. За день до
відвідання Рівного рейдо тивість зривати корки?
Мовчання.
ва бригада побувала в
Відпускала спиртні напої
буфеті № 2 комбінату гро
мадського харчування в не тільки Фаїна Степанів
на, а й друга буфетниця.
Новоукраїнці.

пика.
Несерйозне пояс,
нення й виправдання. А те,
що в цьому гастрономі бе
руть спиртне в будь-який
час аби тільки він був від
чинений, — можна не сум
ніватись.
Хоч продавці
знають
напевно — коли
можна продавати, а коли
не можна. Правда, й у цьому е підстави засумніва
тись. У буфеті «Вітерець»,
який не має дозволу рай
виконкому
на торгівлю
спиртним, те й досі за
ТВЕРЕЗІСТЬ
прилавком па стіні, на вид
ному місці висить рамка з
НА КОЖЕН ДЕНЬ заскленими правилами роз
дрібної торгівлі спиртни
ми напоями. Тому рейдову
бригаду не здивувала зна
йдена лід прилавком по.
рожня пляшка з-під пло
дово-ягідного вина, па якій
чітко був відбитий штами
підприємства громадсько
го харчування.
Торгують
за давніми
правилами і продмаг № 1
із спецвідділом, Що зна
кампанією, ходиться поблизу цукро
тимчасовою
згадуваного вого заводу й інших під
Порушення
Указу підтверджують це приємств, гастроном № І,
під боком у якого середня
припущення.
школа. Торгівля спиртним
В продуктовому магазині їм дозволена. От тільки
№ 2 села Рівного дозвіл чому?
райвиконкому па продажу
В багатьох
трудових
спиртною є, але спеціалі
Новоукраїнзований відділ не облад колективах
наний. Гастроном № 1 рай- ського району на зборах
споживсіїілкл в центрі Но., справедливо й принципово
воукраїнкп зараз на ре'■ засуджується пияцтво. Чи
монті, тому тимчасово пе мало претензій у робітни
ренесений до благенького ків і колгоспників до ма
будиночка, в якому бра газинів, буфетів, закусоч.
. них, які продовжують по
кує спецвідділу.
стачати
медвитверезник
— Ремонтують київська любителями заглянути в
бригада й місцеві буді чарку. Воші, ці заклади
вельники паш гастроном торгівлі, — як більмо па
уже півроку і не видно за оці в багатьох трудових
вершенню ЦИХ робіт ні кін. колективів. Тому пропону
ця ні краю, — говорить ють трудящі зняти цю по
старшин продавець мага луду. Та видно, торговель
зину І'. І. Крива. — Ніхто
никам це більмо це зава
нічого навіть не обіцяє. А жає. Бо вони просто
ми постійно не справляє
мось із планом товарообо плющують очі.
роту, переживаємо за ящц.
Рейдова
бригада:
кц із горілкою, коньяком,
М. І. ДУБІВКА — на
які знаходяться за такими
чальник відділу ЮСТИ
дверима, що турни ру
ЦІЇ облвиконкому, А. Г.
кою — ноші й вискочать...
СОРОКІН — інспектор
У гастрономі № 2 є спец"
■іДДілу охорони гро
відділ, але коли рейдова
мадського
порядку
бригада навідалась сюди
управління внутрішніх
після восьмої години ве
справ облвиконкому»
чора, в підсобному при
Л. М. МУИІТОВАТА —
міщенні знаходилось п’ять
стажер
відділу за
ящиків горілки, ящики З
гального нагляду об
вином. Продавці це пору
ласної
прокуратури,
шення пояснювали відсут
В. БОНДАР — спецкор
ністю на той час вантаж«Молодого комунара».

змінна її. Свідомо йшли
на абсолютне порушення
правил торгівлі спиртними
напоями. Знали про це в
комбінаті, в комісії по бо.
ротьбі з пияцтвом і алко
голізмом при райвикон
комі, але заплющували
очі. Тому й є підстави у
рейдової бригади допуска
ти, що в Новоукраїнці бо
ротьбу з пияцтвом и алко
голізмом поки що вважа
ють
короткостроковою,

і ЯК
БІЛЬМО
НА ОЦІ

г.аияияиииииивияи

«На самоті»
У статті під таким заго
ловком йшлося про долю
солдатської вдови із Зна;
м’янки Ганни Степанівни
Янчук — дружини загибло
го машиніста паровоза, ма
тір воіна-комсомольця, нотрий також загинув в рони
Великої Вітчизняної війни.
Цю літню жінку, яна осліп,
ла, обділили увагою в ло
комотивному депо, що ма
ло взяти шефство над вдо
вою, минають її хату й тимурівці. Формально поста,
вились до своїх обов’язків
і у відділі робітничого по
стачання
Знам’янсьного
відділення
Одесьно-Нишинівської залізниці.
На публікацію редакція

отримала відгуки наших
читачів. Написали нам нолишні фронтовики з Кіровограда 1. С. Грекул, К.
' А.
Ващенко, О. І. Голуб. Вони
відзначають, що подібних
випадків у нас дуже мало,
випадок із Г. С. Янчук, оче
видно, поодинокий, але й
він недопустимий. «Гарно
ми живемо, — підкреслює
гвардії старшина у відстав
ці І. С. Грекул. який бив
ворога на вулицях Сталінграда, — і всі повинні па
м’ятати. що ці щасливі дні
для всіх нас завоювали
солдати 41-го і 45-го. Гене
рал Чуйков говорив нам:
«Вн зробили неможливе, і
подвиг ваш ніколи не за-

будуть». Так, про подвиг
не забули. А от солдатську
вдову обділили увагою. Ду
же прикро, що є ще черстві
люди, які байдужі до чу
жого горя».
Написав у редакцію і
учень Знам'янського проф
техучилища № 12 Ігор Столяров,* який у травні пові
домив про те, як живе Г. С.
Янчун. Тепер юнак
діли
ться радістю: «Я і мої однонурснини, хлопці і дів
чата, йдемо до Ганни Сте
панівни гуртом — щоб до
помогти...».
Є листи й іншого змісту.
Наприклад, нурсант Кіро
воградського ЛШУ
Петро
Гучен. обурюючись ТИМ, ян
поставились у Знам’янці
до солдатської вдови, пи
ше. що в Кіровограді теж
є такі випадни. Наприклад,
ветерани, котрі живуть в
будинку № 92 по вулиці Воровського, ходять далеко

по воду, бо колонку, яка
була в
їхньому
дворі,
зруйнували. Як
підтверд
ження до слів комсомолець
Гучеи надіслав фотокартну,
де зображена 86-річна ба
буся і хлоп'я, котрі несуть
воду з даленої вулиці.
Інший випадок. Мешкан
ці будинку № 60, що по
вулиці Володарського, по
дзвонили по телефону В
редакцію і повідомили, що
їх сусід Г. А. Мельник у
дні святкування
40-річчя
не отримав ювілейної ме
далі, привітання і подаруй,
ка з районного відділу со
ціального забезпечення. А
він людина заслужена —
колишній начальник штабу
партизанського з’єднання
М. І. Наумова, один з орга
нізаторів
партизанського
руху в Чсхословаччині —
нагороджений багатьма ор
денами і медалями.
Редакція перевірила.
і

все підтвердилось. Григо
рій Арсентіиович нині хвоЦІСШ ^‘д°ПИТИ ' ТИмУРівЦі СШ № 6, що поруч, Не
начідз,0тьсз до “етерана.
Через декілька днів після
свята 40-річчя
Перемоги
отримала ювілейну
'• і. і уца — лк учасниця
трудового фронту в Я
пінки. Тоді, у перші трав
Неві ДНІ, Не ПОКЛИК1ПИ
жінку-пенсіонерну в оД
тору житлово-експлуатаній’
НО. Дільниці № 9 (Т т Цги’
ца мешкає по 0Ули;.: ’ сГ
ляєва). Про те, УщоЧїй по
ВИННІ

ВРУЧИТИ

мл

ПО'

ЖІНЦІ повідомила

л° і»°"' «.те
«і»’«и",ИавХУ‘:"дОе„°'ТЄ|В’”-1Чн’аОа’‘уВа’г;'”сТСЬ*
нНіш:'шанШа Тао"""
-"ть
' “а

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»
ще випадки (хоч і поодин°’
ні, виняткові) формалізму
У ставленні до ветеранів.

.*

,*

На статтю «На самоті»
редакція отримала
в’Дп?'
відь від начальника в’ДА1'
лу робітничого постачання
Знам’янського
відділення
залізниці А. І.
Кучеряв?'»
яка повідомляє, що праЧ1»'
ники ВРП відвідали солД*1 >'
ську вдову, ВИВЧИЛИ її ЗА
ЛИТИ. Вжито необхідний33
ходів, спрямованих на нр?
Ще обслуговування інвал'.:
Дів
Велиної
Вітчизняно
війни і, зокрема,
солДаТ'
сьної вдови Г. С. Янчун.
А ось з міськвиконкому»
локомотивного депо і 3
ськному КОМСОМОЛУ РеДЗ;аЦ'я досі не отримала 0 3
пооіді.

23 липня 1985 року

«Молодий комунар»
ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

гж

Лідери
Центральний Комітет КГІРС прийняв постанову
«Про заходи по поліпшенню використання клубних
закладів і спортивних споруд». У ній, зокрема, зазна.
■ малося, то рівень роботи^закладів культури ще від
стає від швидкого зростання духовних запитів трудя
щих. Коментуючи постанову, газета «Правда» писала
22 червня ц. р.: «У проведенні дозвілля слід підвищи
ти роль самодіяльності, ініціативи і творчості насе
лення... Необхідно зміцнити клуби, будинки і палаци
культури, особливо на селі, кваліфікованими кадра
ми...». Як із цим справи в Новгородківському районі?
Про це сьогодні розповідає працівник сфери куль
тури.

’а Самодіяльна

художня
^творчість у нашому райо
ні розвивається» в кількох
напрямах. Ще зовсім не
давно не мали жодного
драмгуртка, а знайшлися
молоді ініціативні керів
ники, і тепер ставлять
спектаклі чотири колекти
ви — районного будинку
культури, міського, Великочечеліївського та Новоандріївського клубів. В
останньому добре працює
молода завідуюча Галина
Ковалик. Поставлена ко
лективом п'єса «Учитель»
мала великий успіх.
Новгородківський місь
кий будинок культури має
хороший хор (художній
кеоівник комсомолка На
дія Бархота), його показу
вали по телебаченню. Ці
кава програма вокального
ансамблю
«Вишивальни
ці», в якому співають учи
телі, працівники дитсадка,
колгоспниці. Аматори цьо
го закладу підготували лі
тературно-вокальну ком
позицію «Весільна неді-

ля» — в її основі радян
ські обряди. На сцені від
буваються сватання, зару
чини, дружки співають
весільні народні пісні. Хо
тілося б, щоб глядачі у за
лі щось запозичували з
цієї програми для себе, бо
надто вже збіднені часом
весільні ритуали.
Успішно виступає танцюзальний колектив ПІД
керівництвом комсомолки Лариси Ющенко. Агі
татори будинку культури
виїздять під час важли
вих сільськогосподарських
кампаній на поля у складі
районного агітпоїзда. До
програми «Хвала рукам,
що пахнуть хлібом» вхо
дять пісні, танці, художнє
читання, інтермедії.
Проводяться в цьому за
кладі і такі цікаві заходи,
як вечори-портрети. На
приклад,
запам'яталося
всім ушанування ветерана
війни і праці І. І. Демченка, а також вечори «Від
усієї душі», організовані
на зразок
телевізійних.

Треба зауважити, що ве
ликого
значення надає
культосвітній
роботі і
сприяє її жвавості голова
колгоспу імені Шевченка
Ю. С. Білан.
Варті уваги і аматорські
колективи
Петрокорбівського клубу — оркестр
шумових
інструментів,
агітбригада, жіноче во
кальне тріо, яке підбирає
такі українські пісні, що
їх мало де й почуєш —
напівзабуті, але ніяк не
гірші від усім відомих.
Тарасівським будинком
культури керує комсомол
ка Віра Сухицька. Тут своя
специфіка
творчості —
агітбригада має націлену
на боротьбу з пияцтвом
програму: звучать частівки
місцевих авторів, що тав
рують ганьбою алкоголі
ків і прогульників. Є тут і
вокальний ансамбль «Тополі». У клубі відбуваються урочисті посвячення
колгоспну
молодих
у
сім’ю. Керівництво місце
вого господарства за хо
рошу культосвітню роботу
заохочувало аматорів екс
курсією до Києва.
Можу відзначити ще й
вокальний ансамбль Новомиколаївського сільського
клубу, там теж молода за
відуюча — Тетяна Козьма.
А от у селах Дубівці, Бі
лопіллі є клуби, але з са
модіяльністю погано. Не
має молоді — це одне,
але ж відсутні й фахівці.
Та і взагалі а районі існу-

ють труднощі із забезпе
ченням спеціалістами з
культосвітньої роботи сіль
ських клубів. Я вважаю,
що
найперспективніший
шлях у цьому — посилати
на навчання колгоспних
стипендіатів (у нас у райо
ні їх поки що лише двоє).
Чому саме такі люди змо
жуть довгий час працювати
в селі, довго пояснювати
не треба: є де жити, звикли, знають здібності і на
хили односельців. А приїжджим то квартири нема,
то пообідати ніде — річ
зрозуміла...
Хоча є в нас господар
ства, де і прибулих спеціа
лістів приймають добре—
колгоспи
оплачують їм
проживання на квартирі.
Буває, що є завклубом, але
нема баяніста — а яка вже
там самодіяльність без
музики? важко завідуючо
му сільським
закладом
культури ще й тому, що
він, як правило, в одній
особі і зав, і зам, і госпо
дарник, і художній керів
ник. У тих господарствах,
де знаходять можливість
платити керівникам окре
мих гуртків, туди люди
ідуть працювати охоче. Це
можна сказати про кол
госпи імені Мічуріна, іме
ні Шевченка, імені Димитрова, імені Орджонікідзе.
Л. ДЯЧЕНКО,
інспектор
Новгородківського
районного
будинку культури.

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

Терези
конкурс

«ПРОБА ПЕРА»

А* П Л П
VI іиом

На жаль, подібних
падків можна наводити
безліч. Трафаретні худож
ні образи: «весна — то мо
строф (і всього лише!) лодість», «голубые обла
своєю досконалістю. Деякі ка, улыбчивое
солнце»,
наші автори не розуміють «воля стальная», словесні
елементарних речей у вір покручі: «дарую тобі ції
шуванні.
строчки», «...не дуя в ус—
Шановні наші колеги, тысячи мертвых душ», сла
коли ви кладете на терези бенькі рими: «спасать —
слова палке бажання пи угрожать», «мечта — судь
сати вірші, не забувайте ба», «красна — пора»,
додати до цього і сер «читаешь — не знаешь» і
йозне ставлення до такої ще нілька десятків на них
складної і відповідальної подібні.
справи як творчість. Саме
Так от, про останнє.
в ній дуже легко спійма Сьогодні ми з вами роз
тись на гачок самообману, глянемо
немаловажний
коли
фальшиві камінці елемент поезії — риму.
псевдопоезії сліплять очі Саме
так називаються
сонячними зайчиками ба співзвучність клаузул (кін
нальних епітетів, порівнянь цевих складів). Щоправда,
і метафор.
останнім
часом набула
Позаяк розбір віршів ми популярності ще так звана робимо не заради яко корінна рима, де збігаю
гось критиканства, то під ться звуки (а не букви) на
цитатами прізвищ авторів початку
слова. Основні
ставити не будемо. Пого різновиди рими: чоловічі,
димось на істині, що всі з наголосом на останньо
ми — учні її величності му складі, жіночі — на пе
Поезії, яка не терпить лі редостанньому, дактиличні
нивих і байдужих натур.
з наголосом на третьому
Отже, як ми пишемо. складі від початку слова і
Ось перший приклад:
відповідно (дуже рідкісні)
Дивлюсь я па сонце
гіпердактиличні.
• і серцем радію.
Пропонуємо перше до
І молодість —
машнє завдання всім учас
гордості Д1ІІ.
І ніби для тебе єдині
никам нашої заочної літ
лелію,
студії. Спробуйте написа
Шлю погляди, дарю
ти вірш на тему літа, в
тобі.
Що тут можна збагнути? якому зустрічались би ри
Автор дивиться... на сон ми: жнива — співа; пше
це, мабуть, через темні ниця — лиця; степ — рос
окуляри, бо навряд чи він те; дороги — тривоги. Зи
душею радів би. Моло чимо вам успіхів!
Надсилаючи листи ДО
дість — це прекрасно. Але
про яку гордість ідеться редакції, обов'язково в ка
у строфі? Не-зовсім зро зуйте точну адресу і ли
зуміло, що саме поет ле шіть повністю ім’я та ло
ліє, чому в слові «дарю» батькові. Чужі твори (мов
(краще — дарую) робить ляв, подруга сама соро
неправильний
наголос і миться свої вірші показу
надто вже примітивно ри вати) нам не надсилайте.
мує: «дні — тобі»? І це да Листи анонімних авторів
леко не найгірший «куп- ми розглядати не будемо.
Чекаємо ваших листів.
лет» із його творів.

Заняття обласної заочної літературної студії «Сівач»
при «Молодому комунарі» веде член Спілки письмен
ників СРСР поет Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ЛЦ

1

Десятки,
сотні листів
надходять до редакції від
початкуючих поетів і про
заїків. Літературна пошта
збільшилась цього року
особливо: «Молодий ко
мунар» проводить літера
турний конкурс «Проба лера». В царину красного
слова попадають зовсім
юні кіровоградці і вже обтяжані життєвим досвідом
посивілі автори. Мережа
ться рядки про трудові
будні і красу рідного
краю, героїчне минуле і
заповітне майбутнє. По
етично говорить про осінь
робітник Валерій Сиднін:
«Зорі синю воду сьорба
ють з криниці. Ліс рушає
в осінь хрещату стежка
ми». Інженер Марія Білоненко піднімає вічну тему
любові до матері, у зво
рушливо простих катренах
на кшталт: «І скільки б
шляхів не лягло, зуміємо
всі подолати. Бо нас зігріває тепло, яке випромінює
мати»..
Поезії, присвячені вог
ненним шляхам війни і
фронтовим
побратимам,
надіслав Олександр Пар
фенов, над суттю буття
сучасника задумується у
своєму творі Любов Голоцван, освідчується у сво
їй любові до рідного се
ла Наталя Коркач^ інтимну
лірику пропонують моло
діжні Олександр Король,
Надія Гриценко, Алла Колісниченко, Василь Куче
ренко,
Анатолій Таран,
Олег Величко га багато інщих.
«
Написано чимало. Але,
на жаль, із цієї величезної
маси віршованої продукції
вирізняються лише кілька...

Щоб
гартувати
ВОЛЮ
20 липня у селі Димитрівці Знам’ямського
району великим спортив
ним святом було відзначене відкриття оздоровного ■ ІЙСЬКОВО-СПОртивного табору «Спартаківець», який працюватиме на базі СПТУ № 39.
150 учнів професійнотехнічних училищ облас
ті протягом зміни бра
тимуть участь у походах
по місцях бойової слави,
у спортивних змаганнях.
Тут же вони проходити
муть початковий курс
військової підготовки.
На свято, приурочене
відкриттю
«Спартаківця», завітали гості Герой
Радянського Союзу М. М.
Линник, ветеран Великої
Вітчизняної війни А.
Коваленко.
О. ПОРКУЯН,
старший
методист
будинку художньої і
технічної
творчості
обласного управлін
ня профтехосвіти.

НА П'ЄДЕСТАЛІ

ної УРСР (тренер В. Ф.
Шептицькнй — ДСТ «Аван.
гард»);
евгенія ІГНАТЕНКО —<
третє місце в складі збірної
Наталя і РАБАР — пер. республіканської ради ДСТ
ше місце з бігу на 400 мет «Динамо» з кульової стріль
рів на 1 республіканських би па і республіканських
юнацьких спортивних іграх, юнацьких спортивних іграх
рекордсменка області, член (тренер Ю. В. Язиков —
збірної УРСР (тренер А. М. ДС1 «Динамо»);
Костянтин МлгіДРИК —
Тссленко — ДСТ «Аван
перше місце в першості
гард») ;
Олеся ДУДНИК — пер УРСР зі стендової стрільби,
ше місце з багатоборства член збірної СРСР (тренер
(гімнастика спортивна) на 1. к. Вільний — ДС1 «Ко
1 республіканських юнаць лос»);
Маргарита ЗАЯЦ, Олена
ких спортивних іграх (тре
нер Е. Й. Іісчаії — ДСТ ЧЕРпЯВСЬКА — другі міс
ця в першості УРСР зі стен
«Динамо»);
Тетяна КУБРАК — пер дової стрільби (тренер 1. К.
ше місце в юнацькій пер Вільний — ДСТ «Колос»);
Михайло КУСТОВ — пер
шості УРСР з міжнародних
шашок, шосте місце на чем ше, друге, третє місця на
України (тренер зимовій першості УРСР з
піонаті
II. М. Кубрак—ДСТ «Спар- плавання (тренер В. В.
Манько—ДС'І «Аваигард»);
. так»);
Наталя ЛЕСЄВА <— дру
Юрій ЦИМБАЛЮК —
друге місце з плавання ге, четверте, п’яте місця у
чемпіонаті
. (комплекс) на 400 метрів і міжвідомчому
друге
місце з плавання УРСР зі спортивної гім
(дельфін) на 200 метрів па настики (тренер Е. И. Не1 республіканських юнаць чай — ДСі «Динамо»);
Володимир БІЛОКОНЬ—•
ких спортивних іграх, член
збірної 5 РСР (тренер 10. М. друге місце на міжвідомчій
Нагорннй — ДСТ «Аван першості УРСР з легкої ат
летиці серед юнаків (тренер
гард»);
Галина КОТОВА — друге В. В. Черкас — ДСТ «Ко«
місце з бігу на 2000 метрів лос>);
Сергій ПАЛЬЧИКОВ «.
— республіканський легко
атлетичний крос, присвяче перше місце в матчі НДР—
ний 40-річчю Великої Пе. СРСР, член збірної країни
ремоги, член збірної УРСР (тренер В. В. /Чанько —«
(тренер М. В. Самборський ДСТ «буревісник»);
Сергій НЕНЬКО, Юрій
— ДСГ «Колос»);
Наталя КУЧМЕНКО — ГАВРИЛЕНКО,
Андрій
перше
місце в першості БУРЦЕВ — треті, четверті
УРСР з боротьби дзюдо місця в зимовій першості
(тренер В. С. Хаицеапч — України з плавання — тре
ДСТ «Колос»);
нер ІО. ЛІ. Нагорннй — ДСТ
Сергій КОТИК — третє «Авангард»);
місце з бігу на 800 метрів
Юрій ГЛУШКО, Сергій
на 1 республіканських юна КАЛЕНЮК — треті місця
цьких спортивних
іграх, па І республіканських юна
член збірної УРСР (тренер цьких спортивних іграх з
М. В. Самборський — ДСТ веслування на байдарках і
«Колос»);
каное (тренер В. В. СанжаГульнара АМЕЄВА •— тре ра — ДСТ «Авангард»),
тє місце в складі збірної
Всіх цих спортсменів за
республіканської ради ДСТ несено до Книги пошани
«Авангард» з хокею па тра- облепорткомітету і наго
ві на 1 республіканських роджено пам’ятними сві
спортивних іграх, член збір- доцтвами.
Обласний спорткомітет ви
значив кращих спортсменів,
лкі відзначились у турнірах
різного рангу за шість міся
ців 1985 року:

ТУРНІРНЕ
ФУТБОЛ
ф Минулої неділі кіро
воградська «Зірка» в Дніпродзержинську зустріча
лась з місцевим «Мета
лургом». Цей матч закін
чився перемогою наших
земляків — 4:2. Голи за
били
Л. Федоров (2),
С. Ралюченко (І), четвер
тий — місцеві футболісти
в свої ворота.
Тепер в активі кіровоградців 28 очок, II вигра-

ні і в, 6 нічиїх, 7 програшів,
різниця забитих і пропу
щених м’ячів — 29—22.
Ц У Кіровограді на
стадіоні «Спартак» закін
чилась
першість
центральної ради ДСТ «Буре
вісник» з футболу. Пере
могу тут здобули ленін
градці, срібні нагороди
вручено футболістам Ка
захстану,
бронзові
—<
спортсменам
України.
Укомплектовано
збірну
«Буревісника» для участі
в міжвідомчій першості
країни. До її складу вві
йшло 6 футболістів нашої
республіки. Серед них кіровоградці С. Казаков,
С. Лактіонов, С. 'Гасанов.
Як уже повідомля
лося, першого лип
ня завершився кон
курс
кіоскерів і
продавців магази
нів по культурі об
слуговування
по
купців, організова
ний
обласним
агентством «Союздрук» разом з ре
дакцією
газети
«Молодий
кому
нар». Переможця
ми визнано працівників
ікіоску
№ ЗО
обласного
центру — ...
Я. А.
Яновського та І. П.
Сударикова.
Вітаємо
пере
можців і зичимо їм
та іншим їх коле
гам щодня дару за.
ти частину свого
гарного
настрою
всім нам — чита
чам.

Фото В ГРИБА.

м. Кіровоград,

4 стор.

«Мояодий

Д ЦТ (1 програма)

‘Засекречене місто». 12.40—
Французька мова. 13.10 —
Концерт
лауреата премії
Ленінського
комсомолу
фольклорно _ хореографічно
го ансамблю
«Хорошкн»
14.00 — Документальний
фільм. 14.20 — «На чиїй ву-_
піці свято?». Про культурноспортивні комплекси Горьковської області. 15.05 —
Новини.
18.00 — Новини.
18.15 — Музичний кіоск.
18.45 — «...До шістнадцяти і
старші». 19.30 — Докумен
тальний телефільм. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Між.
народний турнір з волейболу
пам’яті В Саввіиа. Чоловіки.
Збірна СРСР-1 — збірна
Фінляндії.
21.00 — «Час».
2135 — Фільм «Начальник
Чукотки». 23.05 — Новини.

8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.05 — Документаль.
пі телефільми. 9.-10 — < Зву
чить дудук». Фільм-ковцерт.
10.10 — Фільм—дітям. «Бра.
ти Комаровн». 11.05 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми
соціалістичних країн. 15.20
Телефільм для дітей.
«Школа». 2 серія. «Чубук».
16.25 — Новини.
16.30 —
«Покликання». Про всесоюз
ний конкурс радіомоптаїкників. 17.00 — «Зустрічі в
Єгиптом». Теленарис. 17.30—
Стадіон для всіх. 18.00 —
Сучасний світ і робітничий
рух. 18.30 — У кожному ма
люнку — сонце.
18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — На
ука і життя. 10.30 — Доку,
А ЦТ (І програма)
ментальний фільм. 21.00 —
«Час».
21.35 — Естрадний
14.30 — Новини. 14.50 —
огляд. 23.25 — Сьогодні у «ГІровірено практикою». До
світі.
кументальні фільми. 15.25 —
Телефільм для дітей. «Шко
Д
10.00 — Новини. 10.20 — ла». З серія — «Заспівувач».
16.40 —
«Рівнятись на попит». 11.20 16.30 — Новини.
«...До
— Художній фільм «Невіст Джерела. 17.15 —
ка» 12.35 — «Тернівські мо шістнадцяти і старші». 18.00
—
Москва
зустріла
друзів.
тиви». 13.00 — Новини. 10.00
— Новини. 16.10 — Людина 18.45 — Сьогодні у світі.
і море. 16.40 — Фільм-кон- 19.00 — Наш сад. 19.30 —
церт. «Небувальщина». 17.20 • Тверезість — норма жит
— ‘Назустріч XII Всесвітньо тя». Сімейний клуб «Весел
му фестивалю молоді і сту ка». 19.45 — Новини. 19.55 —
дентів у Москві, «інтерклуб». Телефільм «Берег його жит
18.00 — День за днем. (Кі тя.». і серія. 21.00 — «Час».
ровоград). 18.15—Телефільм. 21.35 — Кінопапорама. 23.05
(Кіровоград). 18.30 — Кон — Сьогодні .у світі.
церт. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Факти свід
16.00 — Новини 16.10 —
чать». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). Фільм-ковцерт «Музика про
довжується».
16.35 — «Бу
20 00 — Концерт ансамблю
«Смерічка». 20.40 — На доб ка». Лялькова вистава. 17,20
раніч. діти! 21.00 — «Час». — Продовольча програма —
21.35 — «Сватання на Гон справа кожного. 18.00 — Те
чарівні». Вистава. Під час лефільм. 18.30 — Фільмкон
церт. 19 00 — Актуальна ка
перерви — Новини.
мера. 19.30 — «Здрастуй, піс
д. ЦТ (II програма)
не». 20.35 — День за днем.
3.00 — Гімнастика. 8.15 — (Кіровоград). 20.45 — На доб
Грає тріо баяністів, м. Орла. раніч. діти! 21.00 — «Час».
Художній телефільм
8.35 — Фільм ‘Мільйон за 21.35
Лауру». 9.40 — Будильник-. ■ Аршин Мал Алан». 23.05 —
10.10 — Документальний те Новини.
лефільм.
10.40 — Шахова д ЦТ (II програма)
школа. II 10 — Виступ лау
15.05 — Повний. 18.00 —
реатів XI Всесоюзного кон
курсу вокалістів їм. М. Глін- Новини. 13.20 — «Сумське
Яи. 11.30 — Фільм — дітям. прискорення». Про впровад-

▲ УТ

р

комунар»
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женця повного госпрозра Світ і молодь. 19.35 — На
хунку в Сумському машино родні мелодії. ]9.5() — Нови
будівному науково виробни ни. 19.55 — Телефільм «Бе
чому
об'єднанні
імені рег його життя». 2 серія
М. Фрунзе. 18.50 — Народні 21.00 — «Час». 21.35—«Ану’,
мелодії. 19.05 — «Співдруж дівчата»! Змагання праців
ність». Тележурнал. 19.35 — ників сфери обслуговування.
Документальний телефільм. 23.20 — Сьогодні у- світі
20.00 — Вечірня казка. 20 15
— Новини. 20.20 — Міжна д УТ
родний турнір з волейболу
10.00 — Новішії. 10.20 —
нам’яті В. Саввіиа. Чоловіки. - Сватання на Гоичарівці».
Збірна СРСР-1 — збірна Вол. Вистава. 12.05 — Художній
гарії. 21.00 — «Час». 21.35— телефільм
«Аршин

д ЦТ (І програма)

Алан». 13.30 — Новини.
13.45 —Музичний телефільм.
16.00 — Новини. 16.10 —
Грають юні музиканти. 16.35
—
Прем'єра
телефільму
«Відрядження за погоджен
ням». 16.55 — Циркова про
грама. 17.15 — Концерт.
17.45 ■— Екран пошани УТ.
18.00 — День за днем. Ого
лошення. (Кіровоград). 18.20
— Народні таланти. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Документаль
д ЦТ (І програма)
ний телефільм. 20.35 — Кон
8.00 —. «Ч?с». 3.35 — Ро_ _
церт. 20.45 — На ■ добраніч;
дом з дитинства. М. Носов. діти! 21.00 — ‘Час». 21.35
9.15 — У світі тварин. 10.15 — «Майстри гумору»: П. Гла— Телефільм «Берег його аовий. 22.35 — Новини.
життя». 1 серія. 11.20 — Но 23.00 — «Старт».
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Союз науки і праці». До А ЦТ (II програма)
кументальні фільми. 15.30 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Мрією про мир живемо». Документальний телефільм.
Школярі
читають вірші. 8.45 — Пісні боротьби і про-,
16.05 — Новини. 16.15 — тесту. 9.15 — Твій друг кіно.
В.-А. Моцарт. Симфонія №41 10.00 — Програма Дагестан
♦ Юпітер». 16.50 — Виставка ського телебачення. 10.50 —
Буратіно. 17.20 — «Старо Наш-сад. 11.20 — Фільм ,—
давнє
городище
Отрар». дітям. - Котелок і ніс картоп
17.45—Пісня далека і близь линою». 1 і 2 серії. 13 05 —
ка. 18.25 — До національно Іспанська мова. 13.35 . —
го свята Куби — Дня на ♦ Пісня, романс, вальс». Кон
ціонального повстання. Кі церт за участю Державного
російського
новарне «Сантьяго де Куба академічного
— колиска революції». 18.45 народного оркестру імені
14.10 — Фільм
— Сьогодні у світі. 19.00 — Осипова.

І

Добре підготуватися в дорогу — це насамперед вчасно придбати необхідні речі.
Заздалегідь підібрати їх ви можете б магазинах споживчої кооперації.
Радимо звернути увагу

на практичні й модні, красиві на вигляд
дорожні сумки з верхом із замінників на
туральної шкіри: вони легкі, міцні, стійкі до
вологи, добре миються, мають внутрішні
або й зовнішні накладні кишені, застібки«блчекавки». Є такі, що /лають і накладні
клапани з замками.
Колір верха — за вашим бажанням: чор
ний, коричневий, зелений...
В багатьох моделях вдало поєднано стіль
ки ж кольорів, скільки й матеріалів, з яких
вони виготовлені.
У продажу широко представлені сумки
різних розмірів.
Ціна — від 7 до 25 крб.

дає змогу підрівнювати скроні, вуса, боро
ду чи волосся на шиї. Щоденне гоління та
кою бритвою — це ще й приємний масаж.
Якщо бритєа має два чи три так звані
«плаваючі» ножі, це означає, що вона ав
томатично пристосовується до індивідуаль
них особливостей шкіри і голить швидше.
В електробритві «Харків-64» ефект плавання ножів посилено: Б НІЙ «ПЛаВсЄ» (коливається) й сам блок.
Справжнє задоволення діставатиме

8.00 — «Час». 8.35 — Від
гукніться, сурмачі! 9.05 —
Документальний телефільм.
9.25' — Мультфільм. 9.55 —
Телефільм «Берег його жит
тя». 2 серія. 11.00 — Щоден
ник XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у
Москві. 11.30 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«П’ятирічка — справа кож.
ного». Документальні філь
ми. 15.25 — Творчість юних.
15.55 — Новини
16,00 —
Російська мова. 16.30 —
Москва. Фестиваль. 17.00 —
Виступ
пісенно-інструмен
тального,
хореографічного
ансамблю < Русь»' м. Влади
мира. 17.40 — .Фільм дітям.
«Велика космічна подорож».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільми. 19.30
— Мелодії і ритми Куби. Кон
церт. 19.55,— Телефільм «Бе
рег його ’ життя». З серія.
21,00 — ‘-Час». 21.35 — Фес
тивальні! іі огляд. У перерві
— Сьогодні у світі
д УТ . •
■ 10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика.. 10.30
— Зустріч з театром. 11.45
— Здрастуй, пісне. 12.50 —
• Рух — це здоров’я. 13.20 — •
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Телефільм -Сергій
Костриков». 16.30 — Соняч
не коло. 16.50 — Кінопрогра.
ма «Сучасне село. Пошуки і

3.00 — Гімнастика. 8.15-—
«Хочу все знати». .Кіножур
нал. 8.25 — Фільм «Повітро
плавець». 9.55 — До Дня
працівників торгівлі. Доку
ментальні фільми. 10.35 —
Т. Хренников. Концерт № 1
для скрипки з оркестром.
10.55 — Англійська
мова
11.25 — Фільм — дітям. «Ко
телок і ніс картоплиною». З
і 4 серії. 12.55 — Докумеп-.-й.
тальний фільм. 13.05 — Ра-а|^Ь
дянськс образотворче мнсЛ^Р
тецтво. С. Коненков. 13.55—
—..
Концерт показового оркестру
«'"Л’
Військово-Морського Флоту.
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Війна без
правил». Торговельні проти
річчя між США Західною
Європою і Японією. 18.45 —■
Співає лауреат міжнародних
конкурсів В. Чернов. 19.05 —
«Мамина школа». 19.35 —
Документальний телефільм.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародно зустріч з
баскетболу. Жінки. Збірна
СГ-СР — збірна США. 21.00
— - Час». 21.35 — Телефільм
«Бережіть жінок» 1 і 2 серії.
23.40 — Новини.
’ УВАГА!
Завтра в приміщенні об
ласної
бібліотеки
для
юнацтва імені Олександра
Бойченка відбудеться чергове заняття міської мо
лодіжної Літстудії «Сівач».
Запрошуються всі люби
телі красного слова.
. Початок о 18-й годині.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКС.

кож той, хто голитиметься електробрит
вою «Харків-109». В ній використано «пла
ваючий» самозагострюЕальний ніж ротор
ного типу й підпружинений нерухомий ніжсітку.
«ХаркІЕ-'і09» зручно лежить в руці, не
вібрує, приємно масажує шкіру й забезпечує чистоту вибривання, як і при мокрому
голінні.
Водіям автомобілів можна ПОраДИТИ
«Харків-15 авто». На ЕІдміну від інших ве
на працює від джерела постійного струму
напругою 12 В. В електромережу будь-яко
го автомобіля вмикається за допомогою
універсального пристрою через автол'іобільний припалювач або розетку. Для го
ління при недостатньому освітленні в кор
пусі бритви є лампочка.
Ціна електробритв харківських ззеодів—
від 15 до 33 крб.
Любителі мандрувати й по ефіру
часто беруть в. дорогу переносні
транзисторні радіоприймачі

Можемо порекомендувати уже
випро
бувані часом радіоприймачі
«Вєга-404»,
«Селга-405», «Хазар-404». Кожен
такий
приймач легкий і компактний, має внутріш
ню магнітну антену й вхід для зовнішньої,
працює в діапазонах довгих та середніх
хвиль. До кожного можна підключати на
вушники.
Живлення
автономне: від мініатюрних
елементів чи акумуляторів. Радіоприймачі
«Хазар-404» та «Вега-404» можуть живити
ся також від зовнішнього джерела струму.
Вартість радіоприймачів — 30—38 крб.
Дорожні сумки, зубні щітки й футляри
^2 ,них' електробритви та інші товари, неО Хідні Б дорогу, БИ можете придбати в
.<<ГалантеР^~парфюмерія» та
рмд^М6,аХ' І]еРеносн' радіоприймачі —
вегіЛ
Х <<Техніка». «Культтовари» й уні
вермагах споживчої кооперації
Ласкаво просимо!

Не обійтися без зубної щітки

Стоматологи радять вранці користувати
ся однією щіткою, ввечері — іншою, ос
кільки час висихання кожної — близько
доби, а мікроорганізми гинуть лише після
повного висихання. Замінювати зубні щіт
ки необхідно через три—чотири місяці.
В дорогу до щіток потрібні й футляри,
які можна придбати окремо або в комп
лекті.
Найкращий перукар в поїзді —
електробритва

ХарківРекомендуємо електробритви
ських заводів. Сучасні за формою та кон
струкцією, вони зручні й надійні в роботі.
Голить чисто, швидко, не подразнюючи
шкіру, наприклад, електробритва
«Харків-61». Її нерухомі ножі мають збільшену
кількість пазів і забезпечують відмінне ви
бривання не тільки дуже короткого, а й до
сить довгого волосся. Висувна гребінка

Укоопторгреклама.

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

яул, Луначарськсго, 36.

На унраяпс1>-0» языке.

д ЦТ (II програма)

ЛИПНЯ

Майстри оперної сцени. Маріо дсль Монако. 22.40 —
Новини, 22.45 — Міжнародний турнір з волейболу па
м’яті Б. Савдіиа. Чоловіки.
Збірна США — збірна Япо
нії.

Обсяі 0.5 друк. при.

ТЕЛЕФОНИ: редантора - 2-45-00; відпо.
еідального секретаря - 2-46-87; відділі«
комсомольського життя — 2-46-57: пигт!
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46 87військово-патріотичного виховання «
спорту, фотолабораторії - 2-45-35; ого"ошень.. — 2-56-65; норснторсьноі —
З 61-83; нічно) редакції — 3 03-53
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проблеми». 17.35 — Фільм.’
концерт. 18.00 — <У нас в
колективі». 18.30 — День за
днем Оголошення. (Кірово
град). 18.50 — Телефільм.
(Кіровоград). 19.00 — Акту,
адыга камера. 10.30 — Ав
тотранспорт: правила без
винятків.
20.00 — Міжна
родна товариська зустріч
з футболу: «Динамо» (Київ)—
«Локомотив» (Лейпціг). Дру
гий тайм. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 .— «Час».
21 35 — «Допит». Теленоиела. 22.10 — «Автограф».
23.10 — Новини.

«Шукай вітру». 15.30 — Но
вини. 18.00 — Повніш. 18.20
— «Крок другий». Про дос
від впровадження повного
госпрозрахунку в Сумсько
му машинобудівному науко
во-виробничому об'єднанні
імені М. Фрупзе. 18.50 —
По сторінках передач «Му
зика в театрі, кіно, на теле
баченні». 19.30 — Докумен
тальний телефільм. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но~вини. 20.20 — Ритмічна гім
настика. 20.50 — Докумен
тальний фільм. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «По
вітроплавець». 23.05 — Між
народний турнір з волейбо
лу пам’яті В. Саввіиа. Чоло
віки. Збірна ЧССР — збірна
СРСР-1. збірна Куби — збір
на США 23.45 — Новини.
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