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До Південного Бугу
10 травня, в однії із
святкових днів, вийшли на
комсомольський суботнпк
по благоустрою і підготов
ці до сезону піонерського
табору «Чайка» 70 комсо
мольців Гапворонської ра.
йонної комсомольської ор
ганізації. Молоді вчителі,
лікарі, учні Гайвороиського машинобудівного тех
нікуму оперативно підго

РЕПОРТАЖ

тували приміщення і тери
торію «Чайки» для зустрі
чі дітей з Київської об
ласті.
12 травня сюди, на бе
рег Південного Бугу, уже
прибуло 250 чоловік. Щоб
дітям відпочивалось спо
кійно, весело, затишно, по
дбали комсомольці району.

ГОТОВІ!

Наш кор.
ГайворонсЬкий район.

дріб святкова колона кро
кує містом. Кожна дружи
на оформлена згідно пе
ріодів історії піонерської

личкі загони перших піо
нерів, гордих і сміливих.
Бо багато хто тоді, одягши
червоний галстук, ризику

організації,
який
вона
представляє:
будьонівки,
білі панамки, сині, червоні
пілотки.

Сьогодні по
країні тисячі
загонів, міль
ленінців кар
під дріб бара

Центральний парк імені
В. І. Леніна — місце про
ведення урочистої міської
лінійки, присвяченої Дню

вав життям.
всій нашій
піонерських
йони юних
бують крок
банів.

«Дайте нам роботу!»
Рішення було одностай
ним: перечислнтн дводон
ний заробіток у фонд лік
відації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Та
кий внесок зробили вчите
лі нашої школи. Ми розу
міємо, що це спільне лихо
і боротися З НИМ ПОВНІШІ
усі разом.
В учительську прийшла
делегація від учнів 4-А
класу з проханням надати
їм будь-яку роботу. Як
виявилося, вони теж хо
чуть перерахувати кошти
у фонд ліквідації наслід
ків аварії.
.У школі оголошено тру
довий десант. Вирішили,
що кожен з них збере і
здасть по 3 кілограми ма
кулатури, а дирекція по
дбає про машину, яка б

Це свято народилося 64
роки тому навесні, у трав
ні. Тоді вулицями
наших
міст і сіл крокували неве

вчасно все вивезла. Ініціа
торами цього почину ста
ли учні І-В, 4-А і 9-Б кла
сів.
Тепер наші учні звер
таються до жовтенят, піо
нерів і комсомольців усіх
шкіл Кіровограда підтри
мати цей почин і також
організувати трудові де
санти.
Мн зайвий раз переко
палися,
що
виховуємо
справжніх громадян нашої
Батьківщини. У нас навіть
діти розуміють, що в біді
треба підтримувати один
одного, допомагати. Л на
Заході декому ці прості
істини недосяжні.

Урочистий марш спові
щає про початок свята в
Кіровограді. Вслід за ду
ховим оркестром на цент

ральну площу міста вхо
дить
колона
піонерів.
Представники дружин усіх
шкіл міста кладуть
квіти
до підніжжя пам’ятника

С. М. Кірову. 1 знову під
звуки маршу і барабанний

Після
здачі
рапортів
перед строєм вносять пра
пор міської піонерської
організації.
Традиції живуть, пере
даються з покоління в по
коління. Так
святкували

піонери 20-х, 30-х, 40-х ро
ків, так святкують
сьо
годні. Про наступність по
колінь говорила в своєму
виступі піонерна 20-х ро
ків Р. Г. Бухман. У 1925
році вперше пов’язала во
на червоний
галстук,
у
1930 — вступила в комсо
мол, а в 1945 — б партію.

Але й до сьогоднішнього
дня залишається поруч з

народження
Всесоюзної
піонерської
організації.
«Слухайте
всі! Слухайте

піонерією. 40 років відда
ла педагогічній роботі, 15

всі!», — сповіщають горни
й барабани.

Про славні справи піо
нерів 60-х років розпові
дає М. М. Борисова. Тоді

— Представники піонер
ських дружин міста, рів
няйтесь! Струнко! Головам
рад дружин приготуватись
і здати рапорти! — коман
дує голова міського піо
нерського штабу О. Кобець.

з них була піонервожатою.

вона працювала старшою
піонервожатою, а нині —
вчитель
Кіровоградської
середньої школи № 11.

Горни сповіщають: «Ува
га!».
Оголошується
рі
шення бюро Кіровоград
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ської міської ради Всесо
юзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна про
нагородження
кращих
піонерських дружин,
ак
тивних учасників
піонер
ської роботи, кращих піонервожатих.
Ось, як і в ті далекі ро
ки, звучить заклик:
— До боротьби за спра
ву Комуністичної
партії
Радянського Союзу будь
те готові!
— Завжди готові!..
Друга частина свята про
ходила у філармонії. Тут
із звітним концертом ви
ступали
художні
колек
тиви
обласного
Палацу
піонерів і школярів імені
В. І Леніна. Кращі номери
своїх програм показали

дитяча хорова капела «Со
ловейко», зразковий хо
реографічний
ансамбль
«Пролісок», оркестр на
родних інструментів «Гар
моніка», ансамбль банду
ристів «Барвінок» та ор
кестр духових інструмен
тів.

3. НУЦЕНКО.

Як радують око і серце

придорожні весняні квіти...

В. КИСЕЛЬОВА,
учхталька Кіровоград
ської середньої шко
ли № 16.

У коротку хвилину відпочинку молодий

тор колгоспу

Ж

чеика

Замість «якось

механіза-

імені

Шев-

Володимир

Дінул

зринає

їх і мрійливо

виїжся

у далину.

дм-

Весна.

Надії. Сподівання. На но-

На публікацію під та
кою назвою
(«Молодий
комунар» за 8 квітня ц. р.)
•з Новомиргородського рай
кому комсомолу надійшла
відповідь. Перший секре
тар РК ЛКСМУ В. БУ
РЯК повідомляє: «Корес
понденцію обговорено на
розширеному засіданні бю
ро
райкому комсомолу.
Критику визнано правиль
ною. Розроблено й за
тверджено конкретні захо
ди по виправленню вказа
них недоліків.

Так, зокрема, у комсо
мольській організації ре
монтно-транспортного під
приємства проведено збо
ри. де було розглянуто
спілчанську й виробничу
дисципліну працюючих. До
згаданого цеху вже цього
року прийде троє юнаків—
КМК поповниться новими
членами.
У травні тут же буде
проведено конкурс профе
сійної майстерності серед
молодих токарів району,
що сприятиме зростанню
престижності
цієї про
фесії.

ний урожай, на

мир,

на

щастя і добробут...
На

знімку:

В. ДІ-

НУЛ. Рішенням бюро об-

кому ЛКСМУ його

ссно на

обласну

зане-

Дошку

пошани.
Фото Б. ГРИБА.
Добровеличківсьний
район.
!

ЯК ВИКОНУЄТЕ СОЦЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

Моє слово міцне

'

Незмірна сила соціаліс
тичного змагання. Той, хто
хоч раз відчув .моральне
задоволення від перемоги,
може зробити багато хоро
шого для людей, подати
добрий особистий приклад
іншим. Той ніколи не змо
же працювати впівсили.
Знаю це по собі. Торік я
надоїла- по 6072 кілограми
молока на корову. Скільки
радості, справжнього щас
тя принесла мені ця тру
дова перемога, здобута в
наполегливій боротьбі за
кожен кілограм! Головне
ж, що повірила у свої сили, перекопалася, що кож
на з вас, молодих, може
добиватись високих
ре

зультатів, якщо повністю
віддаватиметься
улюбле
ній справі.
Уже з перших ДНІВ ново
го року мені почали бук
вально «наступати на п'я
ти.» доярки-комсомолки на
шого колгоспу' Марія Ко
валенко і Любов Санжара,
молода трудівниця Ната
лія Вербова. Марія навіть
обігнала і досі йде ' попе
реду.
Що цс? Поразка? Ні, я
так не вважаю Надіюся
повернути лідерстві хоч
розрив по надоях молока
на корову чималий — 240
кілограмів. А взагалі, по
разок у змаганні не може
бути. Лишаються у вигра-

ші всі, бо сьогоднішні ре
корди стають для багатьох
нормою, з'являються нові
імена новаторів.
І все-таки чому Марія
випередила мене? Сталося
гак, що кормова база на
шої ферми була слабкі
шою, ніж молочнотоварної
№ І, де працює моя су
перниця по змаганню. У
раціонах годівлі наших ко
рів не було кукурудзяного
силосу з качанами молоч
но-воскової СТИГЛОСТІ,' не
вистачало інших кормів.
Але па тс й соціалістич
не змагання, щоб проявля
ти ініціативу, долати труд
нощі, вишукувати додат
кові резерви. Таким резер

вом виявилося раннє ви
пасаиня корів. Почали ви
водити їх на вибалки, як
тільки зійшов сніг із землі
і появилася зелень.
Разом з першими стс
бельцями зелені тварини
поїдали суху траву, горіш
нє листя, прогулювалися
на свіжому повітрі. І —
прибавляли в молоці. Про
тягом квітня їхня продук
тивність зросла більше,
ніж на третину порівняно
до початку місяця, і тепер
ферма одержує щодоби по
13—14 кілограмів молокавід корови. В цьому вели
ка заслуга наших кормачів
Л. 1. Білокопя, що вже
має великий досвід робо
ти, і молодого тваринника
Павла Кольчика, які випа
сають худобу па малопри
датних землях.
І труднощі підступають.

і спішно виконуються Не
лише намічені плани, а й
соціалістичні зобов'язан
ня. Колгосп одержав за
минулі чотири місяці по
1084 кілограмі) молока на
корову і виробив його по
298 центнерів на 100 гек
тарів
сільськогосподар
ських угідь.
Дотримую слова і я. ІІадоїла за перші чотири мі
енні року з розрахунку на
корову по 2067 кілоірамів
молока. Середньодобові на
дої його постійно підви
щуються і становлять те
пер но 11 — ю кілограмів

Моє зобов »зали» липі —
одержати 6100 кілограмів
молока від корови. Свого
слова дотримаю
Чи вдасться мені пере
гнати Марію Коваленко?
Не берусь зараз відповіс
ти Час покаже. В усяко
му разі, можу пообіцяти
що прано назнпаїися кра
щоіо молодою дояркою об
ласті буде завойовано в
ііапііужспіГі бороті бі
Л. КУЖЕНКО,
член ВЛКСМ, доярка*
шеститисячниця
кол
госпу «Союз»
Знам'янський район.

«Молодий кому
' МИ — Р

ЗГАДАВШИ ВСІХ ПОІМЕ

Клуб ідейно-політичного виховання молоді
ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

ЄВРОПІ—БЕЗПЕКУ

РУКАМИ МОЛОДИХ
У доповіді на жовтневому (1985 р.) Пленумі ЦК
КПРС Генеральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов підкреслив; «Настав час ще активніших дій, і
це сьогодні головне. Партійні, радянські, господарські, профспілкові організації зобов’язані мобілізувати весь потенціал, усі наші ресурси І можливості,
і насамперед людський фактор, на послідовне виконання поставлених завдань». Людський фактор...
Ми стаємо свідками нових трудових звершень радянських людей в ім’я дальшого процвітання нашої
країни. Працьовиті й завзяті люди живуть і в селі
Шепилове Голованівського району. За останні роки
зміцніла економіка тутешнього колгоспу імені Ватутіна. В селі звернете увагу на впорядковані вулиці, клумби квітів майже біля кожного дому. Змін
на краще багато. Традиції старших продовжують
молоді виробничники. Про їхні справи, формування
їхньої життєвої позиції наш кореспондент веде мову з секретарем парткому колгоспу Василем Миколайовичем Супруном.
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КОР.: Зараз нерідко можна почути, що молодь
віддає перевагу місту. А лк справи відносно цього
у вашому селі/

<
*

В. М. СУПРУН: До ідеальних далеко. Хоча цей
процес міграції я вважаю закономірним. Випускник
школи має великий запас знань з найрізіїоманітиіших наук, і природно, йому хочеться їх застосувати на ділі. В місті для цього створені більші можлнвості. На заводах — сучасне устаткування, працюють електронно-обчислювальні машини. І цс при
тягує молодь.
Однак за останні роки змінилася й картина на
селі. Приміром, надходить гака техніка, яка вима
гає неабияких знань із фізики, хімії. І молодь охоче
залишається працювати. Недавно трудиться в гос
подарстві комсомолець Петро Чернота. Доручили
йому водити новий комбайн РКС-6. Петро добре
вивчив принцип дії агрегата, надійно підготував
восени минулого
1 його до .роб.оти. 1 ось .результат:
.
1 року Петро Чернега зібрав своїм агрегатом цукрові
1 буряки майже на половині колгоспного бурякового
1 лану.
'
Зараз у механізаторів напружені весняні польові
роботи. Від того, наскільки швидко і якісно вони
будуть проведені, залежатиме доля майбутнього
врожаю. Приміром, цього року вирощуємо на 140
гектарах пшеницю за індустріальною технологією.
Справа нова, проходить випробування. І доручили
її молодим. Зокрема, комсомолець Віктор Наконеч
ний щойно закінчив підживлення посівів мінераль
ними добривами; при цьому викопував змінні нор
ми на 130—110 процентів.
Анатолій Черненко відмінно попрацював па під
везенні добрив до агрегатів, Володимир Василен
ко — па культивації грунту під соняшник і куку
рудзу. З часом хлопці не рахуються, бо знають —
навесні день рік береже. 1 про свій вклад у майбут
ній урожай говорять як про головне, розуміють, як
багато од них залежить, — недарма ж нині їх, ме• ханізаторів, називають головними людьми на селі.
Успішно працює дояркою Світлана Щербина. її
трудову активність, сумління помітили, обравши
депутатом сільської Ради народних депутатів.
Колгосп дбає про житлові умови спілчан. Нині у
нас 12 молодих забудовників. Господарство допо
магає придбати необхідні будівельні матеріали.
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КОР.: Робочий день закінчився... Яке коло інтере
сів молоді у вільний час?

В. М. СУПРУН: Якось до мене зайшов фермський слюсар Іван Коваль, завів мову про стадіон.
Адже колись у пас була і хороша футбольна коман
да. Слушні його думки стосовно розвитку фізкуль
тури її спорту в селі. І ми йдемо назустріч пропо
зиціям. Створили футбольну команду, хлопці напо
легливо тренуються.
Анатолій Щербина завідує будинком культури.
У жнива він сідає за кермо комбайна і торік разом
з Михайлом Коніївським зайняв перше місце в ра
йоні. Анатолій постійно спілкується з ровесниками,
вивчає їхні запити. Розвивається в нас художня
самодіяльність. Співає і грає в сільському вокаль
но-інструментальному ансамблі водій Петро Коло
ДІйчук, а його товариш Володимир Василенко за
хоплюється духовою музикою. Про матеріальну ж
базу для художньої самодіяльності подбав кол
госп. Але успіх все одно став можливим лише за’в
дяки старанню й ентузіазму молодих.
Часто приходжу я в бібліотеку. Переглядав
якось картки читачів і переконався, що коло інте
ресів у молоді широке. Завжди цікаво поговорити
мені з Володимиром Патиком, який є постійним чи
тачем бібліотеки. Знайомство з літературою розви
ває в молоді іі творчі нахили. Так, Михайло Копіївський має на своєму рахунку кілька рацпропозицій.
Зокрема, він розробив пристосування для швіїдшо
го вивантаження зерна, для прискорення відокрем
лення візка від подрібнювана тощо.
Життя молоді залежить під неї. А вона в нас
активна, працьовита, тому правління колгосп}' і
партійна організація завжди охоче її підтримують
в усіх- добрих починаннях.
<і ,
В(в розмову В, ВАКУЛИЧ..

14 травня у рамках Тиж
ня активних дій за євро
пейську безпеку відбувся
мітинг-концерт «Мир тобі,
Земле», підготовлений ко
лективом Палацу культури
імені Жовтня виробничого
об'єднання по сівалках
«Червона зірка».
На високій ноті лунали
виступи протесту проти
концентрації ядерної та
хімічної зброї в Європі.
Зміцнювати мир заклика
ли Герой Радянського Со-

юзу, делегат XXVII з'їзду
Компартії України, голова
Кіровоградського міського
відділення
Радянського
фонду миру М. Ю. Єрещенко, ветеран Великої
Вітчизняної війни Н. І.
Морозоза,
представниця
сірійської молоді, студент
ка медучилища Саміра
Касем, секретар комітету
комсомолу педагогічного
інституту
Слег Рафальський.
У виконанні народного

вокально - інструменталь
ного ансамблю СПТУ№14
«Гарний настрій» прозву
чали музичні композиції з
пісень О. Пахмутозої та
А. Нозикова.
Р. ЛИМАРСЬКИЙ.

м. Кіровоград.
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XXVII з'їзд КПРС в Основних напрямах економічного й соціального розвитку
СРСР на 1986—1990 роки і на період до 2000 рону однією із складових прискорен.
ня соціально-економічного розвитку країни назвав постійне поліпшення ох^оони
здоров’я і умов відпочинку населення. Йдеться про посилення профілактичної
спрямованості охорони здоров'я, підвищення якості медичного обслуговування й
забезпечення поступового переходу до щорічної диспансеризації населення.
Саме цьому питанню, а танож тим конкретним завданням, які стоять перед ко
лективом Петрівської районної лікарні, постійно приділяє увагу у своїй агітацій
ній роботі заступник секретаря номітету комсомолу цієї лікарні Любов Яременко.
На знімку: агітатор Л. ЯРЕМЕНКО (крайня справа) обговорює матеріали
ХХУІІ з’їзду КПРС із медсестрами — комсомолками В. КРАВЧЕНКО та Т. КРАВЕЦЬ.
Фото М. САВЕНКА.

На матеріал під такою назвою, вміщений у номері «Молодого комунара» за 10 квітня цього ро
ку, до редакції надходять нові й нові листи. Стат
тя схвилювала молодих читачів, змусила їх заду
матися, що ж все-таки несе в собі музика «емі
грантів». Втім, судіть про це самі — пропонуємо
вашій увазі деякі з читацьких відгуків.
того, щоб обурювати
ся й протестузати.
Л. ЛАЗАРЕНКО.

приємна
музика..
газеті
Прочитала S
статтю
під
назвою
«Давно вже впав духом поручик Голіцин»—
і здивувалася. Чесно
кажучи, якось не заду
мувалася раніше над
тим, що несуть в собі
ці пісні. Проста мело
дія, хриплуватий чоло
вічий голос, пристрас
ті... До змісту думка
якось
не доходила.
Прочитала статтю. А й
справді, як же це так:
оспівуються, огортаю
ться ореолом романти
ки
«подвиги»
білої
гвардії або (що по суті
одне й те саме) життя
злодюг та вуркаганів, а
ми слухаємо, пороз
кривавши роти, замість

Ох, ці вже
«голубі князі»!
Доводилося й нам
чути ту музику, про
яку йдеться з статті
«Давно вже впав ДУХОМ поручик Голіцин»
— на жаль, вона нині
трапляється досить час
то. І не знаходили ми
в тій музиці нічого хо
рошого — мелодії при
мітивні,
кафешантан
ні, зміст взагалі викли
кає відразу. Бо про ко
го йдеться — про ду
шителів трудового на
роду, «голубих князів»,
чиї руки по лікті в на
родній крові, на чиїй
совісті — спалені села,
зруйновані міста їхньої
«любимої Росії», муки
народні... Чи оспівує
ться «блатна романти-

Бобринецькиіі райком
комсомолу спільно із
райкомом ДТСААФ ор
ганізував
мотопробіг,
присвячений 41-й річ
ниці Великої Перемо
ги. Учасники мотопро
бігу побували в селах
Тарасівна, Новоградівка, Чарівне, Кіровське,
на могилі героїв, ком
сомольців - підпільни
ків Сергія Рибака і
Леніни Топор у селі
Бобринка, в рідному
селі Героїв Радянсько
го Союзу Івана індика
і Дениса Осадчого —
Витязівці.
Перебуваючи в се
лах, учасники пробі
гу брали участь
у
проведенні урочистих
мітингів,
покладали.
квіти до пам’ятників і
обелісків на могилах
полеглих у боротьбі з
фашистами,
вшано-

вую® тим
ню святу
щоразу зі
люти на чє
Великої В
Секретарі
ських орг.
МІСЦЙЙ,. р
міс:
учаодакам
учг
бігу про вк
комсомольа
галізації у
м'яті.
'
В мотоп
ли також .і
лова район
ветеранів В
янов, вете/
кої Вітчизг
О. II. Меі
працівник
ськкомату
бачний.
ї пт?’” а

і ДТСАА4
Г.

М. Бобри!

I/ ОРАБЕЛЬ, на який
І* того дня, недавно повернувся з |
лекої Куби. Позаду були океані
шторми, підступні морські «банки», І
ласливі південні порти...
— Моря« до всього звикає! — гЛ
рив нам старпом (по-морськоМу І
«чнф») В. Г. Гуртовий, — ЛИШ до І
його не може звикнути — до рі;І
землі.
А мені нараз пригадалися радкі
вірша: «Я не звикну до тебе; я нев|
до тебе звикати»... І все якось одр]
стало, попри всю екзотичність ксі
бельної обстановки, близьким і зра
мілим. Диво дивне — МИ ВСІ ВІДНІ
себе серед своїх — і хтось із нас сі
зав про цс вголос. Та, власне, .ми б!
на боргу судна, яке вже хоч би т<|
що носить ім'я Дем’яна Бедного, мі
на вважати і часточкою нашого ]
нового краю...
Але облишу на мить приємні спя
ди, щоб ввести читача у суть спрг
Йдеться про поїздку літераторів Кі
воградщини та активістів ойЖсної
ганізації Товариства любі£тспв кк
у гості до моряків підшефного парог
на «Дем’ян Бєдний», який знаходит
зараз на сезонному ремонті, в Іллі
ському порту поблизу Одеси. У скг
делегації були відповідальний сеі
тар обласного відділення Спілки пі
менників СРСР В. 6. Панченко, л
член Спілки письменників СРСР Ві
рій Гончаренко, заступник голови

«Давно вже впав духом пору
ка». Певно, недарма
наші недруги з-за кор.
дону підсувають нам
саме таку
«музику».
Але хай вони не роз
раховують,
що
ми
клюнемо на їхню при
манку.
Ми працюємо на за
воді «Гідросила» в Кі
ровограді, навчаємося
на вечірньому відді
ленні КІСМу. Ми знає
мо життя свого трудо
вого колективу, знає
мо, чого
хочемо в
житті: вдосконалювати
свої професійні знання
і вміння, здобути з ці
єю метою вищу освіту
— для цього суспіль
ство створило нам всі
умови. I, звичайно, нам
і нашим друзям не за
дурять голови ніякі Токарєви, хоч би в яку
одежу вони не рядилися.
Отож до емігрантської музики підхід у
нас один — класовий.
Нас, робітників, не про
ведеш довірливими ін
тонаціями,
хриплуватим голосом та показ-

чих Голіцин». У ній
піддаються
критиці
пісні В. Токарева. Чому
тов. Афанасієнко йДйжає, що пісні поД^Юго типу потрапляють
до нашої молоді через
такі радіостанції, як
Бі-бі-сі? Чому подібні
люди у піснях В. То
карева вбачають про
паганду проти Росії?
Так, сучасну молодь
студія звукозапису не
в повній мірі влашто
вує. Молоді люди шукзють чогось нового,
приємнішого. Можливо
саме своєю мелодій
ністю пісня вабить до
себе молодь. У мене
В. ТИРАВСЬКИЙ,
багато знайомих, кот
А. РАКУЛЕНКО.
рі люблять пісні В. То
м. Кіровоград.
карева.
Якщо комусь подо
бається музика його
улюблених композдррів, дуже вас гліу
не треба нав’язувати
молоді свої інтереси,
смаки,
захоплення...
Кожній людині подо
У вашій газеті я про- бається щось своє.
читала статтю «Давно
Можливо, я неправд.
вже впав духом пору- Але відмовитись від

ною
фамільярністю
мужчи
«фатального
ни», «романтика з ве
ликої дороги», яким
воліють виставити пе
ред нами Токарева ті,
хто постачає з-за кор
дону записи його пісе
ньок. І дуже жаль, що
у нас знаходяться мо
лоді люди, які розмно
жують ці записи, роз
повсюджують їх, за
хоплюючись тим, що
нам абсолютно чуже й
непотрібне. Хіба у нас
мало своєї справжньої
музики, хороших пі
сень, що ми вдаємося
до чужого?

Не нав’язуйте
свою думку

10 травня 1986 року
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НА СПАРТАКІАДУ-

Майже десять ромів минуло з
того дня, як Валентина Симончик
вперше переступила поріг цеху
Барановицького заводу автоматич
них ліній.
Валентина тоді вже мала чоти
рирічний досвід роботи в інстру
ментальному цеху Мінського трак
торного, де вважалася непоганим
верстатником. І раптом — зустріч
з Володею, майбутнім чоловіком.
Разом з ним приїхала вона до його
рідного міста Барановичів, при
йшла на підприємство, де він тру
дився. У цеху їй г~
запропонували
айнятися випускомі вимірювачів
ніше вона виготовляла різальмйй інструмент). Робота випеклося
складнішою, вищого ступеня точ
ності. Але не знали тоді нові ко
леги, що за тендітною зовнішністю
криється наполегливий характер...
І настав час, коли Валя Симончин почала працювати з мужчина,
ми нарівні. На той час на дільниці
постало питання про створення
бригади, яка працювала б за єди
ним нарядом. Валентина вирішила:
кому ж. як не їй, комуністці, зро
бити перший крок? Так на дільни
ці з’явилася бригада, яка, пра
цюючи на єдиний наряд, 90 про
центів
вироблюваної продукції
здає з першого пред’явлення, а
нині вийшла переможцем у цехо
вому соціалістичному змаганні.
На знімку: делегат ХХУІІ
з’їзду КПРС шліфувальниця В. В.
СИМОНЧИК.
Фотохроніка ТАРС.

ЗУСТРІЧ)

ТЕЧІЯ!
відповідальний секретар обласної ор
ганізації Товариства любителів кни
ги — Н. А. Григорова і В. М. Запоро
жець, доцент кафедри української лі
тератури Кіровоградського педагогіч
ного інституту С. Г. Варабаш, відпові
дальний секретар Олександрійської
райорганізації ТЛК В. П. Товстоляк,
позаштатні лектори товариства.
Радо зустрічали моряки гостей (зго
дом вони прийняли пас у почесні мо
ряки, про що було видано відповідні
дипломи, затверджені самим Нептуном
і капітаном пароплава «Дем’ян Бєдний» Д. А; Шеховцевим). Показали
Степовикам і кают-компанію, і машин
не відділення, і камбуз — тут, до речі,
за господаря моряк із «смачним», як
він сам сказав, прізвищем — В. О. Борщевський... У червоному куточку корабля, де міститься і невеличка музей
на експозиція про життя і творчість
Дем’яна Бедного, розпочалася урочис
та частина зустрічі.
Під час зустрічі Кіровограда! передгйЙ^Р дар морякам деякі музейні ма
теріали для поповнення експозиції про
Д. Бедного, подарували корабельній
бібліотеці цікаві книги (хай читають
моряки під час довгого плавання!),то
що. А у відцавідь одержали «даря мо
ря» — корали, морські черепашки...
Багато цікавого дізналися ми, гості,
І про сам корабель, який віднині стаз
для нас усіх дорогим. Збудований біль
ше 20 років тому в Югославії, цей

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

Голіцин»
мені подоба
ло кажучи, я
з ні в якому
<аю
зраіьитися*
що тобі поІ. ПАНЧУК.
я.

жна більшість
зсуджує позеаданик учнів
, але ви баі такі, що з
рі випраздоі Дії.
•ітачка з Олек. Панчук (хоще може буним) вислови
ть катзгоричтой це випаі шукають те,
исгачає, а знае, Чаг» вдоссе
що
добра із
м намагають^ти у необме,кості. І в наш
територіальні
пезною мі
шають мож-

ливість
фільтрувати
взіз різного роду ін
формації, більше на
вантаження має брати
на себе свідомість. Не
будьте пасивними спос
терігачами.
Думайте,
що добре, а що пога
но. Застерігаючи мо
лодь від вжитку всіля
кого роду шкідливої
продукції, ми апелює
мо до розуму, запро
шуємо своїх співбесід
ників самим логічно
помислити, розібрати
ся в ситуації, наші ж
ідеологічні противники
маскують свої цілі під
скільки-небудь
попу
лярну музику, модну
одіж...
Тим подібна
продукція й шкідлива,
що виготовляють її не
бездари,
а скоріше
навпаки — люди тала
новиті, котрі користу
ються певним автори
тетом. Авторка наголо
шує, що нічого погано
го у піснях Токарева
немає. Мовляв, він на
віть виступаз у нашій
країні з концертами.
Так, виступаз. і ніхто

ГПО НА МАРШІ

Е — свято. На новому

І почалася цікава, за
хоплююча боротьба — за
призи двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова, Героя Соціалістич
ної Праці Г. І. Ткаченко,
Героя Радянського Союзу
Валерія Гринчака.

В стадіоні колгоспу «По
беда» в селі Оникієвому
зібралося сотні

сільських

спортсменів області,
цевих хліборобів. Тут

міс
—

Боєздатний
колектив
спортсменів колгоспу «Победа», яких готував до
шої спартакіади облагро- стартів майстер спорту
Петраченко. В
прому — з багатоборства Валерій
його складі молоді гвар
ГПО. Свою майстерність дійці п’ятирічки,
юнаки,
котрі виконували свій ін
мали
продемонструвати
тернаціональний
обов’япредставники бригад ме зрк на афганській землі.
Механік Микола Кішка,
ханізаторів,
тваринникіз, наприклад, має другий
спортивний розряд з лег
спортизні сім’ї. Організо
кої атлетики. В усіх видах
вуючи ці змагання, облрз- програми впевнено висту
пає краща доярка кол
да «Колоса» зирішила по госпу Тетяна Климчук. У
своїй віковій групі ліди
знайомити трудівникіз са рує слюсар
Олександр
ла з кращими спортсмена Шостак.
Чи не найбільше шану
ми, що захищають честь вальників у спортивних сі
області на республікан мей. Секретар парторганізації колгоспу «Шлях до
ських та всесоюзних зма комунізму» Долинського
району Л. В. Корнєза при
ганнях. Тож після урочис їхала з Оникієве з чолові
ком, донькою і сином. А
того параду на зеленому
інструктор по спорту кол
полі стадіону виступили госпу імені Ульянова Уль
яновського району І. М.
самбісти і боксери, дзю Можин, стабільно висту
паючи з тиру, на бігових
доїсти і велосипедисти. дистанціях, вболівав
за
Перед трибунами також дружину Раїсу (зона —
зоотехнік), двох дочок і
пройшли кращі колективи сина. Інженер Салькіаського
цукрокомбінату
духових оркестрів з сіл Гайзоронського
району
Віктор Мушинський тішив
Малоаискіасьного району. ся найбільше своїм п'яти
Дівчата дарували капіта річним Сашком (з ним
стартували ще й старший
нам команд хліб-сіль. На братик і сестричка — Вік
тор і Світлана).
чальник
механізованого
ЕХАНІЗАТОР колгоспу
імені Калініна Новозагону
колгоспу імені
архангельського
району
Ульянова
Ульяновського Сергій Тимошенко пока
зує високий результат на
району В. М. Підлісний за кросовій дистанції — 1000
палив вогонь спартакіади. метрів пробігає за 3 хви
лини 07 секунди. Механі-

старт черговому виду пер

універсальний пароплав, дітище плодо
творного співробітництва країн РЕВ,
має. хороші ходові якості, обладнаний
сучасною електронною апаратурою. Він
може взяти досить води і харчів, щоб
дійти, скажімо, до Куби, не зайшовши
в жоден порт для поповнення запасів.
На судні працює колектив, якому не
давно — у березні ц. р. присвоєно
звання комсомольсько-молодіжного. Як
і в усякому КМК, на кораблі добре
організовано соціалістичне змагання. А
ще, як сказав перший помічник капіта
на С. О. Задорожішй, усі моряки —
завзяті футбольні болільники.
Стомлені, але сповнені вражень і
схвильовані побаченим, домовляючись
про нові зустрічі, прощалися ми з мо 1
ряками. А коли зійшли на берег на нас
чекала нова приємність: нас запрошу
вали до себе на борт моряки та вчені
з науково-дослідного судна «Космонавт
Юрій Гагарін», яке пришвартувалося
поруч.
<
На цій величезній (лише довжина
корабля — 232 метри) науковій пла
вучій лабораторії ми побачили далеко
не все, але й побаченого вистачило б на
довгу-предовгу розповідь. Та й на цьо
му, комфортабельнішому і більшому
порівняно з «Дем’яном Бедним» судні,
ми почували: незмінним лишилося од
не — почуття якоїсь глибинної внут
рішньої єдності із цими щирими і муж
німи людьми — радянськими моряка
ми. І думалося, що доки наші радян
ські кораблі водять такі люди, то їх
(знову приходять на нам’ять вірші Лі
ни Костенко!) — «не знесе течія»...

М

затор колгоспу «Победа»
Маловисківського району
Віктор Безверхній кидає
гранату за 55-метрову від
мітку. Член
спортивної
бригади тваринників кол
госпу «Путь Ілліча» Знам’янського району Люд
мила Пастушенко на вог
невому рубежі вибиває
46 очок з 50 можливих.
Це — результати тих, хто,
склавши нормативи ГПО,
продовжує
тренуватись,
входить до складу груп
багатоборців.
Колективи
тваринникіз
і механізаторів колгоспу
«Победа» завоювали оби
два призи, якими нагород
жуються кращі спортивні
бригади, — призи О. В. Гн
талова і Г. І. Ткаченко —
прославлених людей на
шого степового краю.

Переможцем серед ко
лективів фізкультури стаз
колектив колгоспу «Запо
віт Леніна» Знам’янського
району. Кращою спортив
ною сім’єю визнано сім’ю
Корнєвих з села Іванівни
Долинського
району. В
комплексному заліку пе
ремогла збірна Знам’ян
ського рапо. Нагороди та
кож отримали кращі багатоборці, що виступали
за свої команди в різних
вікових групах і в особис
тому заліку.

Попереду ще один вид
спартакіадних змагань —■
поєдинки
з волейболу.
Після них буде визначений
переможець першої спар
такіади
облагропрому
«Здоров’я», який отримає
приз нашого земляка з
Гайзоронського
району
Героя Радянського Союзу
Валерія Гринчака.

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».
Малозисківський район.
На знімку: призи от
римали представники кра
щих спортивних бригад
механізаторів.
Фото І Д-МЧукА.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

Іллічіаськ — Кіровоград.

цього не замовчує. Про
ці факти писалося з
«Комсомольской прав
де». Хіба ж це не те,
про що йшла моза
рядком — двома зище:
виступаз з концертами,
ліризм, ніби все при
стойно, і преса пові
домляла. Попробуй тут
розберися! Ось тоді-то
й виникають думки по
дібного типу: «Вважаю
це зрадою — відмови
тися від того, що тобі
подобається». Давайте
візьмемо собі в поміч
ники класику. Хіба не
таким же принципом
керувався
молодший
син
Тараса
Бульби
Андрій, коли заради
тієї, що йому подоба
лась, зрадив своєму
народозі?
Читач ще не забув
екзальтованого
запи
тання (саме так його
можна
прочитати):
«... молодь має право
вибирати
музику на
свій смак?» А хіба вся
ідеологічна робота на
шої партії не спрямо
вана на те, щоб вихо
вати у молоді смак,
правильне
розуміння
подій з однією тільки
метою: щоб молодь
мала змогу сама вибра
ти? Свідомо. Правиль
но. Безпомилково.

Ось що писав у га
зеті «Созетская Россия»
письменник
Ю. Бондарєв: «Ми ін
коли плутаємо цивілі
зацію
з культурою.
Цивілізація — це лише
частка культури, її тінь,
одностороння проекція
її енергії, котра часто
ставить людині пастки,
обіцяючи їй комфорт і
зручності. Вона нав’я
зує потребу в речах і
спрагу
споживання,
пропонує
торжество
формул, ракет, прямих
кутів, красивих машин,
телевізорів і різного
роду підробок під мис
тецтво
у блискучих
упаковках. Цивілізація
споживання утзерджує
космополітичну моду,
фемінізацію і маскулі
нізацію, гроші, роззаги, кумирів естради, нівелірузання
талантів,
розхожі істини, пепсіколу
з російському
варіанті. І багато чому
ми не можемо запобіг
ти, але ми повинні бу
ти розбірливими».
Оце, мабуть, і є ос
новна формула пове
дінки. Женіть від себе
«обломовщину», давай
те своєму мозкові ро
боту,
відстоюйте
справжні ідеали.

1

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
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У колективному листі
жителі села Великі Трояип
Ульяновського району по.
ВІДОМІШІ, що в будинку
культури не опалюється
бібліотека. Редакція на
правила копію листа в
Ульяновську районну Раду
народних депутатів, рай
ком комсомолу, сільську
Раду народних депутатів.
У відповідях
голови
райвиконкому Г. Сольської,
першого секретаря рай
кому комсомолу В. Зеле
няка і голови
викон
кому
сільської
Ради
народних депутатів Л. По
ліщука мовиться: фак
ти' з колективного лис
та підтвердились. Через

недостатній контроль ди
ректора будинку культури
ремонт було проведено не
якісно, тому взимку систе
ма опалення вийшла з ла
ду. Ремонтувати взимку
неможливо, тому система
опалення буде переробля
тися влітку.
* * *
Відділ культури Онуфріївського райвиконкому від
повів на переслану нами
скаргу молоді с. Браїлівкп
щодо незадовільної роботи
сільського клубу та його
завідуючої:
сїов. Тесленко па поса
ді завідуючої працює з
травня 1981 року, справді

має погану підготовку. З
мстою підвищення фахово
го рівня за цей час двічі
перебувала па місячних
курсах при ОІ1МЦ, відві
дує постійно діючі семіна
ри при РБК.
Щороку питання роботи
закладу культури виноси
ться на сходку активів се
ла. Жодного разу роботу
сільського клубу вони не
визнали незадовільною.
З мстою кращої роботи
Б р а ї л івського сіл ьс ьк ого
клубу за рахунок колгоспу
імені Комінтерну працює
на півставки художній ке
рівник — викладач Павлиської дитячої музичної
школи».

«Молодий комунар»

ГД ЦТ (І програма)
8 00 _ «Час». 8.40 — Від
гукніться, сурмачі! 9.10 —
Спорт за тиждень. 9.40 —
Телефільм «У пошуках капіТана Гранта». 5 серія. 10.45
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Наш сучасник».До
кументальні фільми. 15.50 —
Концерт Казахського ор
кестру народних інструмент
ц-ів ім. Ііурмангази. 16.20 —
Новини. 16.25 — Фільм «По
вість про справжню люди
ну». 17.55 — Наука і життя.
•18.25 — Мультфільм. 18.45
Сьогодні у світі. 19.00 —
вирішується на місці. Про
•досвід роботи партійних і
радянських організацій Лат
війської РСР по випуску то
варів народного споживан
ня. Передача 2 19.45 — Но
вини. 19.50 — Телефільм «У
пошуках капітана Гранта».
6 серія. 21.00 — «Час». 21.40
Зустріч з народним, ари-истом РРФСР М. Михалковим у Концертній студії Ос
танкино. 23.’05 — Сьогодні у
світі. 23.20 —■ Велогонка Ми
ру. Передача з ЧССР.

УТ

Фортепіанний концерт. 13.15
— Новини. 13.30 — «Старти
надій». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
(Кіровоград, на Республіка»,
ське телебачення). 16.30 —
Телефільм «Птахи в блакит
ній вишині». 17.00 — «Олівець-Малювець». 17.35 — На
родні мелодії. 18.00 — День
за днем. (Кіровоград). 18.15
— Мультфільми для дорос
лих. (Кіровоград). 18.30 —
Фільм-концерт «Галявина на.
.•кн>». 19.00 — Актуальна камера. 19.30 — Телефільм «На
борту експерименту». 20,00
— «ДРУЗІ хороші мої». Кон
цертна програма. 20.45—На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Художній фільм «Ба
бок». 1 серія. 22.50—Новини.

А ЦТ (II програма)

ти. 17.10 — Народні мелодії.
17.20 — Фільм — дітям.
8.00 — Гімнастика. 8.15— «Увага, черепаха». 18 45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — До
Телефільм «Світло вікна тво кументальний
телефільм.
го». 8.35, 9.35 — Фізика. 6 19.55 — Телефільм «Хабар».
клас. 9.05. 13.00 — Іспанська 1 серія. 21.00 — «Час» 21.40
мова. 10.05 — Учням СПТУ — Телефільм «Хабар». 2 се
Історія. 10.35, 1 1.40 — Зооло рія. 23.00 — Сьогодні у сві
гія. 7 клас. 11.00 — «Захи ті. 23.15 — «Джазовий мово■ даючи небо Батьківщини» лог».
Науково-популярний фільм
А УТ

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Хто прокинеться півнем?..».
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Географія. 7 кл.
9.05, 12.55 — Німецька мова.
10.05 — Загальна біологія.
Творча роль штучного від
бору. 10.35. 11.40 — Музика.
6 клас. 11.05 — «Простіскладпі істини». Тележурнал
для батьків. 12.10 — Довірепо молодим. 13.25 — У світі
пушкінської поезії. Пере
дача 1. 14,15 — Етика і пси
хологія сімейного життя.
15.00 — Повніш. 18.00 — По
вніш.
18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 —
Сільська година. 19.45 —
Вечірня казка. 20.00 — Чем
піонат СРСР з футболу:
«Торпедо» (Москва) — «Чор
номорець». 2-й тайм. 20.45—
Якщо хочеш бути здоровим
21.00 — «Час». 21.40 - Те.
лефільм «Пісня про кохан
ня». 23.00 — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Народна творчість. 10.50 —
(Телефільм «На красній косі».
11.10 — Концерт духової мувики. 11.40 — Шкільний ек
ран 10 клас. Історія. 12.10 —
(Художній телефільм «Пет
ля». 2 серія. 13.15 — Новини.
»16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
рішення XXVII з’їзду КПРС
в життя. «Агропром: проОлемн і пошуки». 17.15 — Лю
бителям
хорового співу.
18.00 — Кіиопрограма «У сві
ті прекрасного». 18.30 —
День за днем. (Кіровоград). А ЦТ (І програма)
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 —Актуальна ка
8.00 — «Час». 8.40—Мульт
мера. 19.30 — Сеанс доі.умснталі ного і науково-попу фільм. У. 10 — Грам оркестр,
лярного кіно. 20.40 — На духових інструментів Вели,
добраніч, дітиі 21.00 —«Час». кого театру СРСР. 9.30
21.40 — Художній
фільм Телефільм «У пошуках капі,
«Залишаюся з вами». 22.45 ■гана Гранта». 7 сері». 10.45
— Попиті.

ГА Нт

— ІІовіши 14.30 — Новини.
14.50 — Сільські горизонти.
Документальні телефільми.
15.50 — Співає Н. Герасимова. .16.10 — Новини. 16.15 —
Шахова школа. 16.45 —
Мультфільми. 17.25 — Кон
церт фольклорного ансамб
лю Аргейтіни. 17.55 — Документальний телефільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
За словом — діло. «Член
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партії зобов’язавші...». Про
авангардну роль комуніста в
житті трудового колективу.
19.30 — «12-й поверх». Що
місячний додаток до переда
чі «Світ і молодь». 21.00 —
«Час». 21.40 — Документаль
ний телефільм. 22.30 — Сьо
годні у світі. 22.45 — Велогонка Миру. Передача з
ЧССР.

11.10 — Мамина школа. 12.05
— Правофлангові
радян
ської поезії. 13.30 — Фільм
«День командира дивізії».
15.00 — Повніш. 18.00 — По
вніш. 18.15 — Ритмічна гім
настика. 18.45 — Електроні
ка і ми. 19.15 — Мультфільм.
19.30 — Чемпіонат світу зі
спідвею.
20.00 -- Вечірня
казка. 20.15 — Новішії. 20.20
— Реклама. 20.25 — Із скарб
ниці світової музичної куль
А УТ
тури. В.-А. Моцарт. 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм
16.00 — Новини. 16.10
-Останній візит». 22.55
Срібний дзвіночок. 16.30 — Новини.
Республіканська фізико-ма.
тематнчпа школа. 17.00 —
Літературний театр. II. Не
руда. 17.30 — Камерна му
зика. 17.45 — «Екран поша
ни Українського телебачен
ня». 18.00 — Циркова про
ЦТ (І програма)
грама. 18.30 — Концерт. ▲
19.00 — Актуальна камера.
8.00 — «Час». 8.40—Мульт
19.30 — «Незабутні». 20.20 — фільми. 9.10 — Телефільм
Телефільм «Що треба робо «Останній візит». 10.25 —
ту?». 20.40 — На добраніч, ді- Новини. . 14.30 — Новини.
ти! 21.00 — «Час». 21.40 - 14.50 — «Союз науки і пра
Художній фільм «Бабек». 2 ці». Документальні фільми.
серія. 22.40 — Новини, 23.05 15.30 — Мультфільм. 15.50 —
— Кубок дружби з мотокро- Російська мова. 16,20 — НоИовини. 16.25 — Веселі стар-

програма)

8.о<) -- Гімнастика. 8.15
Документальний телефільм.
В.35, 9 40 — Природознав
ство. 2 клас. 8.55 — «Росіговська фініфть». Науковопопулярний
фільм. 9.05,
12.35 — Французька . мова.
ЮОО — Лірика Р. Гамзато»а. 10.35. 11.45 — Ботаніка.
5 клас. 10.55 — Шахова
Школа, 11.25 — «Нам —
Науково-популярний
рліт».
фільм, 12.05 — Твоя Леніиська бібліотека. Матеріали
програм
д.і
і.прі блешіяі
Рсдрп. 13.Ю - 10.
: Тинянов.
Сторінки прози. 14.30 —
♦ Після уроків». Тележурнал.
15 15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Музичний кі
оск. 18.45 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Для
всіх і для кожного. Як поліпіиптп роботу міського ав
тобуса. Телепереклпк. 21.00
— «Час».
21.40 — Фільм
«Вибач нам. перше кохан
ня». 22.50 — Новини.

ГА У Т
10.00 — Новини. 10.20 —
Сеанс документального і науково - популярного
кіно.
11.10 — Для дітей. «38 па
пуг». Лялькова
вистава.
11.45 — Художній телефільм
«Петля». З серія. 12.50 —

Відзолотилнсь ДИВНО 1 СТ0ЦВІТ0
Кульбаби в травні. Мить—і полетять!..

Аж ген до сонця, мовби ген до літа.
Аж ген над річку у вінку латать...
Фотоетюд В. ГРИБА.

ВОГОНЬ ГАСИЛИ ШКОЛЯРІ!
14 команд з різних ра
йонів області на стадіоні
воєнізованої
пожежної
частини № 2 в Кіровогра
ді взяли участь у змаган
ні юних пожежників з пожежно-прикладного спортуБойовий настрій, високий
рівень
підготовки
команди в усіх трьох видах: подолання 100-метрової смуги перешкод,
підйом по штурмовій дра
бині на другий поверх на
вчальної башти та пожеж
на
естафета. Особливо
приємно
здивували
ті
команди, в яких відсутня
власна тренувальна база.

Насамперед, це стосується
команди села Українки
Кіровоградського району.
З перших хвилин роз
горнулася вперта бороть
ба. Високі результати в
першому виді змагань по
казали учень Кіровоград
ської середньої школи
№ 24 Е. Піддєнсжний, знам’янчани
В. Совкунов,
Ю. Василенко, В. Чубов,
олександрійці Є. Крисько
і В. Мазуренко. Командна
перша перемога — за
знам’янськими юними по
жежниками, які обійшли
своїх найголовніших су
перників—учнів СШ № 24
обласного центру.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

А ЦТ (II програма)

▲ ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телеф і л ьм
« П ритя ган ня ».
8.35, 9.35 — Музика. 2 клас.
9.05. 13.05 — Англійська мо.
на. 10.05, 11.40 — Загальна
біологія. 10.35 — Фізика. 8
клас. 11.05 — Поезія М. Гри
банова. 12.10 — Російське
мистецтво початку XX сто
ліття. С. Честняков. 13.35 —
Науково-популярні фільми
•’
«Гра з комп’ютером»,, < Рпзмова про покликання». 14.15
1
— У світі пушкінської поезії. Передача 2. 15,05 —- Новини. 18.00 — Новини. 18 20
— Клуб мандрівників. 19.20
— Мультфільм. 19.30 — Міжнародний турнір з водного
поло. Збірна СРСР — збірна
Австралії. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Всесоюзні
змагання з легкої атлетики.
21.00 — «Час». 21.40 — «Зем
на ноша». Документальний
телефільм про життя 1 твор
чість поета Л. Мапткнова.
22.35 — Новини. 22.40 —
Міжнародні змагання з вес
лування па байдарках і ка
ное пам’яті Ю.гї РгСчнлської.

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
«Піонерів». Кіножурнал. 9.20
— 21-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу!
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск.
13.00 — Сільська година.
14.00 — Коло читання. 14.45
— Диригент і оркестр. На
родний артист СРСР Д. Иахідзе. 15.40 — Новини. 15.45
Наш дім. Тележурнал.
16.30 — «Луна». ТеленоВіїуви
Розділ 1. 17.40 — Му'./Ьї7
фільми. 18.00 -- Міжнарод
на панорама. 18.45 — Для
вас, ветерани. 19.30 — «13
зібрання Держфільмофонду
СРСР».
Кіиопрограма до
90-річчя перших кіносеансів
у Росії. 21.00 — «Час». 21.45
— Майстри оперної сцени.
опери
«Зірки іспанської
Т. Береганца. X. Арагалль».
22 35
Футбольний огляд.

д УТ

А ЦТ (І програма)

ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
мандрівників. 9.40 — Теле
фільм «У пошуках капітана
Гранта». 6 серія. 10.45 —
Новини. 14.30 — Повніш.
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15.35
!т- Концерт народного ан
самблю танцю «Смеречина»
■Внжппцького районного бу
динку культури Чернівецької
області.
15.55 — Новини.
16.00 — Знай 1 умій. 16.30—
Розповідають наші .корес
понденти. 17.00 — «Михай
ло Шолохов». Документаль
ний телефільм. 18.00 — «...До
шістнадцяти 1 старші». 18.45
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.10 — Твере
зість — норма життя. 19.40
•— Новини.
19.45 — Теле
фільм «У пошуках капітана
Гранта». 7 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Від Чікаго
До Філадельфії». Докумен
тальний телефільм. Автор
В. Зорій. 22.40 — Сьогодні у
світі. 22.55 — Велогонка Миру. Передача з ЧССР.

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Художній фільм «Бабек».
1 та 2 серії. 12.40 — Неспо
кійні серця. 13.20 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
"Срібний дзвіночок. 16.30 —
Рішення XXVII з’їзду ІІПРС
— в життя. «Агропром: проб
леми і пошуки». 17.15 —
Культура російської мови.
17.40 — Науково-популярний
фільм «Експертиза однієї
сенсації». 18.00 — Закон і ми.
18.30 — Сонячне коло. 19.00
—• Актуальна камера. 19.30
— День за днем. (Кірово
град). 19.45 — «Зроблено в
Кіровограді».
(Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — «Пря
мий зв'язок». Діалог радян
ської та американської мо
лоді. 23.40 — Навики

блемою СКДА. Про спарта
кіаду дружніх армій, яка
проходила в ПНР. 10.40 —
Телефільм «Сузір’я кохан
ня». 1 і 2 серії. 12.55 —
«Шостий швидкий запізнює
ться». Зустріч рідних через
40 років. 13.15. — Стадіон
для всіх. 13.45 — Романси
на вірші 0. Пушкіна співає
Л. 1’ромико. 14.10 — Мульт
фільми. 14.20 — Телефільм
«Ставка, більша за життя».
З серія. «Цілком секретно».
15.15 — Міжнародний тур
нір з водного п-.'.ю. Збірна
Угорщини — збірна СРСР.
15.45 — В гостях у казки.
Фільм «Кляхса па ка
17.05 — Реклама. 17.1:і
Музична передача для
тва. 19.00 — Чемпіонат СРСР
з футболу: «Динамо» (:•<;« ква) — «Дніпро». 2-й тайм.
19.45 — Якщо хочеш бути
здоровим. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Всесоюзні
змагання з легкої атлетики.
21.00—«Час». 21.40 — Екран
історичного фільму. «Біля
чортового лігва». 23.00 —
Новини.

БК 00678.

Обсяг O.ö друк. арх.

Гостра боротьба розгор
нулась у другому виді зма
гань, який вимагає сприт
ності, фізичної сили—під
йом по штурмовій драбині.
Найкращі результати по
казали школярі десятиріч
ки № 24 м. Кіровограда і
СШ № 6 м. Олександрії.
Голова обласного прав
ління добровільного про
типожежного
товариства
Л. Г. Піонтковський підбив
підсумки: чемпіоном об
ласті з пожежно-приклад
ного спорту стала коман
да СШ № 24 м. Кірово
града. Друге місце посіли
учні СШ № 6 м. Олександ
рії, третє — СШ № 2
м. Світловодська.
в. УСАНОВ.

8.00 — «Час». 8.40 — Ви
ступ фольклорного ансамб
лю «Скандншкчгі» Латвій
ського етнографічного му
зею. 9.00 — «Прості-складні
істини».
Тележурнал для
батьків. 9.30 — АБВГДейка.
10.00 — Здоров'я. 10.45 —
Ритми Африки. Виступ ху
дожніх колективів. 11.15 -Документальний телефільм
12.15 — «Ермітаж». Старо
винна художня зброя. 12.45
— Для всіх і для кожного.
Проблеми якості, асорти
менту і раціональних пере
везень меблів. 13.15 — Дже
рела. 13.40 — «Зустрічі з
І. Глазуновпм».
Докумен
тальний телефільм. Частини
1 і 2. У перерві — 14.30 —
Повніш. 15.25 — Мульт
фільм. 15.45 7- ♦Як ми від
почиваємо». Фільм-концерт
«Життя па марші». 16.10 —
Повний'. 16.15 — Про час і
про себе. Поетична антоло
гія. Борис Пастернак-. 16.35
— «Співдружність». Теле
журнал. 17.05 — У світі тва
рин. 18.10 — Фільм «Лев
Толстой». 1 і 2 серії. У пе
рерві — 19.30 — Новини.
21.00 — «Час». 21.40 — «У
суботу ввечері» «Якось вес
ною». 23.25 — Повніш

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Для дітей. «Мауглі». Ляль
кова вистава. 11.50 — Наука
і час. 12.20 — Авторський
концерт композитора О. Х»омушина. Під час перерви —
13.20 — Новини. 14.05 —
Літературна субота 14.50 —
Музичний фільм «Лечу до
тебе мрією». 15.20 — П. Шеф
фер. «Ексцентричний детек
тив».
Вистава. 16.45 —
Мул ьтф іл ьм «Дюймовочка».
17.15 — «Наші гості». 18 45
— «Скарби музеїв України».
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Сонячні кларнети»
20.50 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Життя моє—
армія». 22.55 — Новини

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.25 — Ритмічна гімнастика.
9.10 — Райкова пошта. 9.40
— Наш сад. 10.10 — 3 ем-
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10.00 - Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Концертний ЗЯЛ «Друж
ба». 11.30 — О. Корнійчук.
«Фронт». Вистава. Під час
перерви - 12.40 — Новини.
13.40 — «Доброго вам здо
ров’я». 14.10 — Докумен
тальний телефільм «Шоло
хов з памп». 14.30 — Село і
люди. 15.00 — Мультфільм
на замовлення. 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — Те
лефільм «Хто за? Проти?
Одностайно!». 17.20 — «Один
за всіх!» Кінофільм. 18.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Зеніт» — «Металіст». 2-й
тайм. 19.00 — АкТуальнаиЛ■кі
мера. 19.35 — Проі^ЗИКі
«Братерство». 20.45 — На
добраніч, дітиі 21.00—«Час».
21.45 — 3 концертів Всесо
юзного феСТИВ^ЛЮї мистецтв
«Київська веспач-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Па зарядку ставай!
8.15 — До Дня хіміка. Доку
ментальні фільми. 8.45 -«■
Концерт хору виробничого
об’єднання «Ставропольполімер». 9.05 — Програма те
лебачення Узбецької РСР.
10.20 — Російська мова.
10.50 — «Ровесник». Кіно
журнал. 11.00 — Фільм «Мої
університети». 12.35 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 13.05 — Мультфільми.
13.30 — Із скарбниці світо
вої
музичної
культури.
М. Римський-Корсаков. 14.20
— «Ставка, більша за »мит
тя». Художній телефільм. 4
' «Кафе «Троянда».
серія
15.30 — Міжнародний турнір з водного поло. Збірна
СРСР — збірна ЮгослаЗвк
поверх».
16.00 — «12-й
________
.
місячний додаток до перепере
І.ЗО—
дачі «Світ і мододь». 17.30
Міжнародні змагання з вес
лування на байдарках і ка
ное пам’яті Юлії Рябчинської. 18.45 — Міжнародні
змагання з веслування на
байдарках і каное пам’яті
Юлії Рябчинської. 19.00 —
Чех-.тког.ат СРСР з футболу:
«Динамо» (Мінськ) — «Тор
педо» (Москва). 2 тайм. 19.45
— Виступ ансамблю пісні і
танцю Республіканського бу
динку культури профтехосніти Вірменської РСР імені
Е. Сааруні. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Всесоюзні
змагання з легкої атлетики.
21.00 — «Час». 21.45 — Кі
нокомедія « Батьки і діди».
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