них «механічно вибулих»,
«пасиву» тощо. Для цього,
гадаю, треба змінити поря
док прийому до лав ком
сомолу. Хай прийом відбу
вається в первинній органі
зації, де хлопця чи дівчину
добре знають, а в райком
щоб вони їхали тільки за
квитком. Бо нинішнє за
твердження на бюро райко
му носить, по суті, формаль
ний характер. Адже праців
никам райкому «кандидат»
відомий практично
лише
по паперах...

Без

формалізму
^В^'іеребудову в роботі КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ організацій
я
розумію не тільки як впро
вадження нових ідей, а і як
звільнення від усього
мо
рально віджилого, що за
важає поступу вперед. Ду
маю, що дуже гальмує на
шу
роботу установка на
кількісне зростання комсо
мольських рядів.
Треба,
щоб
авторитет
Спілки залежав не від того,
скільки там членів ВЛКСМ,
а від того, скільки їх
там
справжніх. Щоб не було різ-

До речі,
про
папери.
Зменшення потоку всіляких
постанов і директив, на які
треба давати відповідь і пе
ресилати, було б тільки на
користь живій роботі пра
цівників райкому серед мо
лоді.

Гіід час
звітно-виборних
комсомольських зборіс ми
проситимемо спілчан
ви
словлювати пропозиції що
до перебудови, які збере
мо, конкретизуємо і відпо
відно до них вестимемо ро
боту. Хотілося б, щоб всі ці
питання були порушені на
пленумі обкому ЛКСМУ.
Ф- ІВАНОВ,
завідуючий
відділом
комсомольських органі
зацій Олександрійсько
го РИ ЛКСМУ.

«я»?
Робота по фізичному ви
хованню молоді — один з
магістральних напрямів у
діяльності комсомольських
ергауізацій. Передусім тут
на ї«роєнні має бути комплекстПО, ініціатором вве
дення в дію якого був Ле
нінський комсомол. Однак
тепер в деяких колективах
комсомольські активісти са
моусунулись від цієї спра

ви. Підготовкою значківців
ГПО займаються інструкто
ри по спорту, організацією І.
проведенням
змагань —
фізорги. А члени комітетів
комсомолу,
які
отримали
доручення займатись фізпідготовкою юнаків та діечат, чомусь у ролі спостері
гачів.
Якою ж насправді має бу
ти позиція комітету? В пер
шу чергу він повинен зай
матись пропагандою
нор
мативів і вимог комплексу
ГПО, допомогти усвідомити
молодій
людині
необхідність-^ізичного загартуван
ня. Ожак виходить проти,
лежне — готуючись до збо

рів, комітетники перепису
ють нерідко звіти фізкуль
турних працівників, щоб по
відомити, скільки підготов
лено значківців і розрядни
ків, які турніри проведено у
виробничому колективі. Це
— Формула формалізму.
Ще один привід для роз
мови про пасивність. Нема
ло спілчан, які мають склас
ти залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки,
чекають нагадувань, коли їм
вийти на спортивний
май
данчик. ЇХ Просто таки упро
шують одягти
спортивний
костюм і спробувати
свої
сили на біговій доріжці чи в
секторі ДЛЯ метання грана
ти
вважаю, що повна
в іддо буде лише тоді, ко

ли
кожен
комсомолець
проявить особисту ініціати
ві прийде на суботник по

благоустрою
спортивного
майданчика, а потім візьме
участь в турнірі — без на
гадувань.
Інколи окремі початківці
навіть соромляться прийти
на спартакіадні змагання, їм
ніяково пер^д більш досвід
ченими, натренованими. З
такими повинні стати поруч
провідні спортсмени, котрі
вибрали для себе девіз:
«Став розрядником сам —
допоможи товаришу». Саме
такий підхід до справи на
нашому заводі чистих ме
талів, де стали традиційни
ми змагання «Всією брига
дою — на старт!». Звідси—
крок вперед до розгортан
ня масовості. Бо йдеться не
про здобуття чемпіонського
титулу окремими спортсме
нами, а всім колективом. У

заводчан уже стало правидом — кожен вихідний на
стадіоні, в спортзалі,
пла
вальному басейні, на вогне

вому рубежі, в турпоході.
Йдуть сюди всі комсомоль
ці, а з ними їх лідери—чле
ни
комітету
комсомолу,
чемпіони міста з багатобор
ства ГПО, учасники облас
них спартакіадних змагань.
Стиль такого підходу до
справи шириться в інших
колективах міста. Тож є зру
шення в усьому комплексі

роботи по фізичному вихо
ванню молоді.
Передусім
за місцем проживання.

Думаючи про перебудову
на цьому важливому напря
мі, треба, щоб орієнтир в
новому руслі вибирав
ко
жен комсомольський акти
віст, кожен комсомолець.
Треба запитати самого се
бе: «А що я тут зробив, в
чому моя активна позиція з
тим, аби забулося
слово
«пасисність»?-

Г. МАНОЙЛОВ,
голова Світловодського
міського СПОр?КОМІТЄ7у.

Невблаганно наближали
ся оптимальні строки сів
би озимої пшениці. А небо
мов . затялося — жодної
хмаринни, жодної нраплі
дощу. А як же хотілося
покласти насіння хоча б у
мінімально
зволожений
грунт. У критичний момент

комсомолець Сабір Абасов
прийняв відповідальне рі
шення: «Будемо сіяти!».
Головним агрономом кол
госпу «Родина»-Сабір Халінович (так з повагою нази
вають його тут),
працює
перший рік після закінчен
ня Харківського сільсько-

господарського інституту.
У незнайомих місцевих об
ставинах Ініціативний юнак
зорієнтувався
швидко І
впевнено. У нагоді стали
набуті в інституті глибокі
знання та часті довірлисі
бесіди з ветеранами кол
госпного виробництва.
У

роботі ж головною опорою
стала молодь.
Схвально сприйняли в
колгоспі рішення молодого
агронома, коли настав час
виводити в поле Посівні
агрегати. Із восьмисот гек
тарів, відведених лід ози
му пшеницю, агроном ви
брав для початку відокрем
лений масив. Це 193 гек
тари старанно підготовле
ної ріллі після гороху. Для
надійності вирішили сіяти
перехресним способом.
Комсомолець
Валентин
Драченно цією сівбою лиш
розпочинає свій виробни
чий стаж після закінчення
середньої школи. Уже з
дворічним досвідом сівачів
його
напарники, комсо
мольці Гасан Дадашев та
Сергій
Сударенно. Зате
Василь Васильович Кри
венко зустрічає в
полі
тридцять
шосту
осінь.
Упевнено веде він довги
ми гонами трактор ДТ-75 в
агрегаті з трьома сівалнами СЗ-3,6. Василь Васильо
вич — визнаний наставник
молодих хліборобів. Хлопці
у роботі наслідують його,
уважно прислухаються до
кожної поради.
Доведене
до високих
кондицій насіння районо
ваного сорту
«донський
напівкарликовий» лягає в
грунт на точно задану гли
бину. Одночасно в рядки
вноситься амофос по 50 кі
лограмів на кожний гек
тар.
Після спеки земля пере
сохла. З-під сошників хма
рою здіймається курява.
Сівачі працюють в респіра
торах. Та бажаний дощ
ось-ось випаде. І жадібно
сприйме пологу
спрагла,
але вже засіяна нива.
На з н і м к у: головний
агроном колгоспу «Роди
на» С. X. АБАСОВ і тракто
рист В. В. КРИВЕНКО пе
ревіряють глибину закла
дання насіння в грунт.
Текст і фото В. РУДЕНКА.
Бобринецький район.

ИЛИЧЕ ЗЕМЛЯ БАТЬКІВСЬКА
. Гї 1ДРОСТАЮЧЕ
поко“ ління... Звичайний для
нас термін. Ллє кожен ро
зуміє ного по-своєму. Під
ростаюче — з якого часу
і до якого віку? Знаю бать
ків, котрі до повноліття на
магаються «вберегти» сво
їх дітей від фізичної пра
ці, мовляв, встигне ще на
робитися.
Потім такий
юнак чи дівчина виростає,
але робота для нього —
ледве посильний тягар.
По собі знаю: дитину
треба вчити
працювати
змалку. Не секрет, багато
батьків шукають для своїх
дітей шляхи, що ведуть у
місто. Я не відстоюю дум
ку, що сільська молодь не
може опинитись у місті.
Нехай ідуть, учаться, пра
цюють. Ллє чи всі знайшли
себе в романтиці міста, чи
всі стали по-справжньому
щасливими?
Молода людина з крап
лею здорового честолюб
ства в душі повшіна праг
нути жити так. щоб не бу
ло нестерпно боляче за
марно прожиті роки. Жит
тя переконує: сільському
юнакові,''дівчині легше вті
лити то заповідь життя
саме на землі своїх бать
ків.
А СЬ лише один приклад.
Рік тому Зінаїда Ко
зар закінчила Дереївську
десятирічку І теж стала
перед вибором: ким бути?
Довго вагалася та все ж
вирішила продовжити навчання в Крсмснчуцькому
СПТУ № 22. Та, провчпвшнсь там майже місяць,
вирішила повернутися до
колгоспу.
Що важко було вчити
ся, сказати не можна. В
усякому разі цього Зінаїда

не відчула. Вчитися зав
жди любила, оцінки у
школі мала добрі. Причи
на була інша: весь час її
тягнуло додому, на фер
му. Повернулася в кол
госп, зайшла в контору і
одразу
попросилася на
ферму, куди змалку звик
ла бігати, допомагаючи
мамі порати корів.
Своєю виробничою наставішцсю дівчина гіо-праву вважає свою матір —
досвідчену доярку Лізу
Іванівну Козар. Вона ба
гато чому навчила дочку,
а головне — прищепила
любов до праці.
Перші трудові кроки в
Зіни, як і в кожного, були
нелегкими. Доглядала 20
корів. Багато допомагали
їй молоді доярки Ліда
Дсмчук, Валентина Ладига, Ірина Францух. Не про
йшли даремно і уроки сі
мейного виховання, адже
зростала дівчина у вели
кій, роботящій сім’ї. Бать
ко Зіни працює механіза
тором у цьому ж колгоспі.
Крім неї в сім’ї виховує
ться ще троє дітей. Змал
ку їх привчають до праці.
З дому, з особистого при
кладу рідних, починалася
для дівчини профорієнта
ція.
Сьогодні комсомолка Зіиаїда Козар в числі кра
щих доярок господарства.
Успішно справляється мо
лода доярка з плановими
показниками і взятими со
ціалістичними зобов’язан
нями. Щоденні надої в її
групі корів перевищують
12 5 кілограмів від корови.
Успішно працюють у кол
госпі чабани, ровесники
Зіни. теж минулорічні ви
пускники Дереївсі.кої СІП

Іван Проценко та Роман
Горобій, інші молоді тва
ринники.
О ХВИЛЮЄ тебе
найбільше, Зіію?
— Економія та бережли
вість. Який вклад у цю
важливу народногосподар 
ську справу могли б внес
ти тваринники? Зокрема,
доярки? Необхідно доби
тися, щоб кожна кормова
одиниця використовувала
ся з максимальною відда
чею. Бо ж як ще буває?
Годівниці вщерть наповне
ні .сіном або сінажем, ко .
рови розкидають цінний
корм, перетоптують, він
втрачає поживні речовини,
десятки кілограмів корму
марнуються. Тут своє сло
во повинні сказати спіль
но із зоотехніками та на
родними контролерами і
наші «прожектористи». Ллє
найперше — ми, доярки.
Професія тваринника —
одна з иайшапованіших в
колгоспі «Дружба»
Тва
ринники оточені тут ува
гою. Для них створені всі
умови для високопродук
тивної прані. На роботу
і з роботи підвозить кол
госпний автобус, всі тру
домісткі процеси механізо
вані
і
автоматизовані.
Правління колгоспу, ком
сомольська та профспілко
ва
організації постійно
турбуються про ге. щоб на
ферму вчасно завозилися
товари першої необхіднос
ті та підвищеного попиту.
Часті гості у тваринників і
-аучасники агітбригад,
модіяльиі художні кпчектпвч району.
За підсумками торіш
ньої роботи комсомоль
сько-молодіжний колектив
доярок, де працює 3. 1<о-

Щ

молодь
зар, обласний комітет ком
сомолу нагородив цінним
подарунком...
ЛЯ
иьогорі ЧИИХ
Р.Лпускіїпків
сьогодві
питания:
знову постало
ким бути? Кожен з них
не раз задумувався над
вибором того шляху, яким
крокуватиме у самостійне
трудове
життя.
Дехто
продовжить навчання уви
тих та середніх спеціаль
них навчальних закладах,
інші ж залишаться в рід
ному селі.
Невідкладних завдань в
агропромисловому
комп
лексі чимало. Втілити їх в
ЖИТТЯ допоможуть ТІ, ХТО
вже вирішив
пов’язати
свою долю з роботою в
рідному селі. Втілити їх в’
життя допомогли б і ті,
хто ще сьогодні вагає
ться, а .завтра скаже: «За
лишаюсь працювати в колгос.пі»
Оновлювати села вам,
молодим. Своєю совістю,
своєю працею.

Д

Б. НРУТЬ,
секретар — завідуючий
відділом уЧНІЕСЬКОЇ мо
лоді
Онуфріївського
райкому комсомолу.

І

— 2 стор.
із останніх днів
ОДИН
серпня, коли ми зустрі
лися з Л. Гришиною, був для
неї одним з перших на по
саді
другого
секретаря
•Добровеличнівського рай
кому комсомолу. Власне,
знайомство могло б і не від
бутися, якби секретар не
вийшла достроково із від
пустки, щоб «увійти в курс
справ». А «входити» було
в що.
Відразу познайомилася і
з роботою сітки комсомоль
ського й еко.чоулічного на
вчання в районі. Хоч на той
час уже треба було не зна
йомитися, а організовувати
роботу політшкіл: їх комп
лектацію, як правило, за
вершують до 1 вересня.
— Так у нас же ще є
часі — оптимістично
ска
зав з цього приводу пер
ший секретар Добровеличківського РК ЛКСМ України
В. Новосад. — Врешті, як
що й затримаємось на день-
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ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ... АВРАЛ
другий, то тут уже нічого
не поробиш...
Торік у районі було 23
комсомольські політшколи
та 110 шкіл економічної ос
віти спілчан. Якщо взяти до
уваги, що за два дні Л. Гри
шина встигла зробити (що
правда, поки що тільки «для
себе», як сама сказала) за
мітки до комплектації кіль
кох, то чи встигне райком
за якихось 5—6 днів як слід
розібратися з рештою? А
потім — чи не буде цього
року в системі політичної й
економічної освіти комсо
мольців якихось нововве
день, пов’язаних з перебу
довою роботи ко/лсомолу?
Запитую про це другого
секретаря.
— Я переглянула доку
ментацію, яка стосується по
літосвіти комсомольців раГ—_ ______ .
-----

йону, — пояснила Л. Гри-'
шина, — але не знайшли
там ніяких паперів, які б
стосувалися нового навчаль
ного року...
Такий стан справ у рай
комі пояснюють відсутніс
тю другого секретаря. Але
ж райком діяв, а цю важ
ливу ділянку роботи упус
тив. У цьому тут могли б
допомогти й матеріали пле
нуму райкому комсомолу
«Про стан і заходи по по
ліпшенню комсомольської
політичної й економічної
освіти в світлі рішень XXVII
з’їзду КПРС», який відбувся
24 червня ц. р. Могли б, та
не допомогли. Бо, на жаль,
всі п’ять пунктів його резо
люції відзначаються такою
неконкретністю й розплив
частістю, що годі шукати в

додрлітзднятгя

них якогось керівництва до
дії. Втім судіть самі. «Про
довжити роботу по зміцнен
ню матеріальної бази ком
сомольської політичної й
економічної освіти. Краще
використовувати в процесі
навчання
технічні засоби
пропаганди й наглядну агі
тацію» — сказано в одному
з пунктів- І все. Яка ко
ристь може бути од такого
«заузагальненого» рішення
райкому?
Певно, ведучи нещадну
боротьбу з паперотворчістю
й формалізмом, нам слід
перш за все спрямувати
свої зусилля на усунення з
практики саме отаких «ерзац-рішень», які є нічим ін
шим, як неповноцінними за
мінниками ділової, лаконіч
ної, насиченої конкретикою

і тому потрібної в практич
ній роботі документації.
РОЗУМІЛО, що за за
гальним рішенням не пе
рейшли до конкретних справ.
Кабінети політосвіти кол
госпів та підприємств райо
ну здебільшого поки що
зачинені. Ми з В. Новосадом того дня так і не змог
ли втрапити у кабінет політ
освіти
райцентрівського
колгоспу імені XXII з'їзду
КПРС, хоч кілька разів на
відувалися в контору. Пев
но, якби в кабінеті відбува
лося «зміцнення матеріаль
ної бази» чи її оновлення,
то знайти ключа од дверей
було б куди легше...
Знайомлячись із підго
товкою комсомольських по
літшкіл до нового навчаль

З

ПОЧАТКУ липня, у
НАНечаївці,
що в Компа-

Сьогодні національне свято Народної Республіки Болгарії — День свободи

нттм

Калина МАЛИНА
оп

ДОКАЗИ ТВОРЧОЇ се

Історії великі віхи
Намалювала їх моя уява:
Передвесняний бачу Петроград,
Робітники ідуть за рядом ряд,
В руках — червоних прапорів заграва.
Шумує площа привокзальна морем.
І раптом — тиша. І з броньовика —•
У майбуття простягнена_рука...
Це він, Ілліч, з ясним орлиним зором.
Картину другу часто-часто бачу:
В Берліні чорному неправий суд;
В смертельній битві капітал і труд.
Й промову чую, моа огонь, гарячуДебелі судді (душами — пігмеї).
І Герінг губи покусав од люті...
І правда у її високій суті —
Це він, Димитров, звізся над землею.
Стає на серці в мене світло й тихо,
Теплішає у грудях неодмінно,
Коли я бачу ці ясні картини.
Вони в історії — великі віхи!
Переклав з болгарської Н. ДОБРІМ.

КОРОТКО
ПРО ВАЖЛИВЕ

НАГОРОДИ

«Болгарія

З МОСКВИ

І

Маленькі
художники <
Добруджі одержали наго- >
роди з Москви, які наді- |
йшли у диі всенародної >
підготовки до святкування 2
42-ї річниці перемоги со- >
ціалістичної революції в ?
Болгарії на адресу школи >
образотворчого мистецтва 2
при читальні імені Йорда- $
на Иовкова.
Спеціальні 2
відзнаки надіслав рргані- >
заційний комітет V Міжна- <
родного конкурсу дитячих >
малюнків «Я бачу світ», <
проведений за ініціативою >
газети «Пионерская прав- с
Да».
>
Медаллю
нагороджена $
Раліца Димитрова, а знач. ?
нами і дипломами — Пла- ?
мен Дерешев. Миросвєта >
Єпчева. Іван Ілієв. Живо- >
дар Костадінов, Иорданка 2
Кристєва.
ч
Цікаво знати, що твори ?
цих юних художників де- >
монструвалцся влітку ми- <
пулого року п дні XII Все- $
світнього фестивалю моло- <
ді та студентів у Москві. 5

01003102010131
Так називався молодіж
ний вечір, який відбувся в
Толбухінському
будинку
нультури працівників тор
гівлі та підприємств побу
тового обслуговування. Всіх
зацікавила насичена до
кументальними
фактами
розповідь наукового спів
робітника окружної ради
«Культурно-історична спад
щина» Лори Савової про те,
що любов до рідної соціа
лістичної країни матеріалі
зується в повсякденній ро
боті заради її розквіту.
Журналіст Цветан Євтімов
ознайомив молодіжну ауди.
торію з історичними по
діями на шляху розвитку
народного господарства та
культури
соціалістичної
держави, якими може гор
дитися кожен.
Днмитр ЦОНКОЗ.

Палац здоров’я

Русіца НЕДОЗА.

Так
називають новий
восьмиповерховий хірур
гічний блон окружної КЛІ
НІЧНОЇ лікарні, спорудже
ний з бетону, мармуру,
алюмінію, скла будівельномонтажним
комбінатом
«Добруджа» у чітко визна
чені
окружкомом
БКП
строки. На цьому найваж
ливішому об’єнті 1986 поку |
славно потрудилися комсо |
мольсько-молодіжні брига
ди, на долю яких припав <
великий обсяг робіт.
<
Акушерсько - гінекологіч
ний комплекс у цьому бло
ці — найбільший і. як всі
Інші, устаткований сучас
ною медичною апаратурою,
в тому числі електронною^
у день Відкриття пологово
го відділення на першому $
поверсі 20-річна робітниця
Толбухінського автокомбі 5
нату Діана Христова
на |
родила дочку Марію. її ім’я ?
занесено першим у новому
?
реєстрі лікарні.
Масштабна реконструк |
Ціп І модернізація окруж >
ної лікарні дасть моніг.нвість за Рік приймати до >
20 тисяч хворих.
5

?

Комсомольська організація Толбухінського зернофуражного. комбінату
стала лідером руху раціоиалізаторів і винахідників
в окрузі завдяки залучепшо більшості молодих робітників і спеціалістів до
технічної творчості. Про
вагомий доробок за останній час свідчать численні
нагороди: па XIII окружйому огляді пауково-технічної творчості молоді
зернофуражникн удостоїлнея чотирьох грамот і
грошової премії; на міжнародній виставці молодих
винахідників у болгарському місті Пловдив почесним дипломом і грошовою винагородою відзначено.розробку «Гранульовашій комбінований фураж», авторами якої є
творча бригада комбінату,
очолювана Кирилом Німчевим... Економічний ефект
від впровадження трьох з
п’яти раціоналізаторських
пропозицій членів клубу
науково-технічної
твор
чості молоді обчислюється
кількома тисячами левів.
У комсомольців і моло
ді е чіткий план роботи,
що містить тематику пер
шочергових і перспектив
них розробок відповідно до
потреб виробництва і со
ціального розвитку трудо
вого колективу. Увага чис
ленного загону раціоналізаторів
і винахідників
прикута нині, по-перше, до
оптималізації різних про
цесів контролю, Б тому
числі — дистанційного за
температурою зберігання
зерна, по-друге, до роз
в'язання назрілих питань
ного електронної обробки.

Плідно в ці дні працюють молоді раціоналізатори Валентин Петков і Ні- (
колай Пенєв над викори
станням автоматизованої і 1
системи термоконтролю па , 1
базі мінікомп’ютера «Пра-і '
вец-82». Нову розробку і і
буде впроваджено у ве
ресні 1986 року. Окремої
слід сказати про гранулю-1
вапня, що є новим, пер-і
елективним виробництвом(
на комбінаті. Ним зайнятої
чимало молодих зернофу-і
ражників, яким притаман
не нестандартне мислення, і
Цілком
природно,
що І
значна частина раціоналі- (
заторських розробок тісно
пов’язана саме з грану
люванням.
1
Творча думка низки мо- '
лодпх спеціалістів активно
працює над забезпеченням
гарантованої
безаварій
ності роботи елеваторного
устаткування, над поліп
шенням умов праці в мі
неральному відділенні фу
ражного цеху № 3. Тут
сподіваються па досягнен
ня значного ефекту від
впровадження пропозицій
членів клубу науково-тех
нічної творчості молоді.
Голова цього комбіиатовського клубу інженер
Светослав Тодоров висо
ко оцінює прагнення ком
сомольської
організації
зразково здійснювати шеф
ство над II технологічни
ми лініями, добиваючись
високої якості, економії
ресурсів та матеріалів, пе
ревиконання планових зав
дань і безаварійної екс
плуатації механізмів.
Данієла МАРИНОВА.

КОНКУРСИ

МОЛОДІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І КРДСА

Як ніколи людно й га- ського узбережжя, одну
мірно було в дні свята мо- найкращу, якій присвоює
лодості, здоров’я і краси, ться звання «Міс Албена».
яке відбулося на централь- В конкурсі взяли участь
ному пляжі найбільшого в відпочиваючі з п'яти країн
Добруджі
курортного Європи — НРБ, НДР,
комплексу Албена. Чис- СРСР, ФРН і Чехословач<. ленні глядачі пристрасночини.
| слідкували за роботою ав- Під бурхливі оплески і
торитетного жюрі конкур- схвальні вигуки публіки
сів «Міс Албена» і «Міс голова жюрі першого кон
Чорне море». Вимога та- курсу Гсоргі Кристен, ди
ка: в першому конкурсі ректор і художній керів
вибрати серед двадцяти ник толбухінського драма
чотирьох найкрасивіших, тичного театру імені Йор
найграціозніших, найпри- дана Иовкова. урочисто
наднішнх дівчат, які нині оголосив ім’я нової «Міс
відпочивають в курортно- Албени». Нею стала сім
> му комплексі добруджан- надцятирічна Ніна Сс-бєва,

І

Маріана ІВАНОВА.
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учениця і Толбухінського
економічного
технікуму
імені Димнтра Благоєва.
Другого дня на святі
жіночої краси та грації
відбувся
конкурс «Міс
Чорне морс». Перемогу в
ньому знову здобула Ніна
Себєва.
— Особисто для мене,—
сказала в інтерв’ю для газети «Добруджапска три
буна» «Міс Албена» і «Міс
Чорне морс» 1986 року.—
найважливішою
уявляє
ться внутрішня, духовна
краса людини. Все інше я
вважаю за другорядне...
Іаан КУКОВ-

1

ного року в Добровеличківському районі, переконуєш
ся, що організуюча роль
райкому у ній близька до
нуля. Успіх цілковито зале
жить од того, ЯК ШВИДКО
зорієнтуються у цій справі
комсомольські секретарі та
пропагандисти на місцях. А
як вони можуть зорієнту
ватися, коли їм навіть стро
ки комплектації ІИаідомляють в останній лемент,
напередодні її завершення’
Відкладаючи з дня надень
роботу по підготовці до но
вого навчального року, ми
тим самим не програмуємо
авральної ситуації, яка не
минуче настане напередодні
1 жовтня? І так само як на
виробництві аврал означає
випуск
більшої кількості
бракованої продукції, у ви
ховній роботі поспіх і по
верховість приводить до не
поправних моральних втрат.
С. ПЕТРЕНКО.

Добровеличківський рзйон.

ніївському районі, сталася
подія: у село прибув студзагіи.
Багато часу па розкачку
не було. За діло взялися
відразу. Незабаром три
житлових будиночки на
околиці прикрасили село.
Будував їх «Маяк» з ну
льового циклу. І корівник
реконструювали
непога
но. Голова правління кол
госпу В. М. Кравченко теж
задоволений — зроблено
все на совість.
Окрему увагу студзагонівців привернули нечаївські дітлахи. Не дуже за
тишним видався студен
там майданчик біля дитя
чого садка. Мало розваг
для тих, чиї мами до ве
чора працюють на кол
госпних ланах і тварин
ницьких фермах. Упоряд
кувати майданчик взялися
Олександр Власенко. Генмадій Крикун, Іван Гаман,
Віталій Бондарчук. Андрій
Мельник.
На подвір'ї садка з’яви
лася гойдалка ії карусель.
Найпривабливішою ж згад
кою про веселих студен
тів. які так любили бави
тися з малятками, залиши
ться автомашина зі справ
жнім кермом. На ній і“
надпис відповідний: «Ма
як ФМ і Р» та номер
19—86 ОПІ — тобто Оде-’
ський політехнічний інсти
тут і рік «випуску» МйШШШ.
Якось у розпал роботи
по селу пронеслась три
вожна звістка: у сім’ї Ко
лосників серйозно захзорілс
дитя. Без «Маяку» не обі
йшлося. П'ять його бійців
Генна дій Крикун, Володи
мир Качалай, Віктор По
долян, Віктор Баркар, Ген
на дій Купермай без зай
вих розмов дали дитині по
300 грамів крові.
«Маяк» — загін інтерна
ціональний. У його складі
четверо хлопців із Гвінеї
Бісау, Конго, Мозамбіку.
Трудилися ж вони нічим
■не гірше своїх радянських
ровесників.
«Маяк» — це 2-1 хлопці і
2 дівчини факультету ма-

Про що
розповів
«Маяк<
шинобудування і робото
техніки Одеського полі
технічного інституту.І при
їхали в Нсчаївку — кол
госп імені Комсомолу Ук
раїни — за рекомендацією
Кіровоградського обкому
комсомолу як один із кра
щих будівельних загонів.
Відірвані останні листки
календаря третього трудо
вого. Прощавайте, випалені сонцем степи. Проща
вайте, добрі щиросердні
нечаївці.
Т. СТОРОЖУЙ.

На знімну: кухарем
у таборі була третьокурс
ниця хімікотехнодогічногр
фанультету Наталка КУЗ
НЕЦОВА. Почесні грамоти
Компаніївсьного РК ЛКСМ
України вручає студзагонівцям
другий секретар
райкому комсомолу М ЖУ
ЧЕНКО.
Фото В.
Компаніївський раїЖн.

9 вересня 1986 року -

п:

«Молодий комунар»
...Ми покинули «Крижин
ку», и наші місця одразу ж
забрали очікуючі з вітальні,
їх, претендентів на вільне
місце, ввечері завжди бага
то. «Крижинка» у місті —
кафе популярне.
Надворі згасав ще один
трудовий будень. На місто
опускались сутінки, притіг;—:
нюючи мовчазні . рекламні
щити гастрольних мистець
ких колективів, кінотеатрів
на вулиці Леніна.

З стор.

кий уже ідеальний існую
чий порядок у кафе.
Є в кафе так званий
Білий зал, — бокове примі
щення, розміщення в якому
нетипових столів не зруйну
вало б стандартного крає
виду з однакових чотири
місних столів у двох інших
залах.

на відміну від міфічного підводячи голови, тихо, але
КМК ціни в кафе цілком ре виразно мовив:
«А прийде вечір і — скучно...»; «Куди себе подіти у
альні, й обов'язок працівни
— Спасибі.
вільн
вільний
час?»; «Набридає біля телевізора сидіти тиж
ків зробити так, щоб їх знав
Офіціант відійшов, заби
ними але й розваг шукати марно...».
нями,
кожен клієнтраючи руку з кишені, звід
Постійний читач нашої газети, пробігши очима ці
На відміну від меню, спи ки готувався дістати здачу.
репліки, подумає: знову про проблеми дозвілля моло
сок музичних творів, що по Довго й повільно готувався.
ді в далекому селі. Небезпідставно подумає. Проте
винні тут звучати, Євген Пи
Боячись здатися друзям
все ж розмова у нас піде про пошуки розваг й «Інте
липович шукав дуже довго, скупим, хлопець
«дав на
ресних годин вечірніх» у місті. Бо репліки ці записа
переривши цілу купу різних чай». Хай і мізер, усього 33
но з уст юних завсідників кафе «Крижинка», що на
Проте Білий зал або вза речей. Називалися у пере копійки. Він принизив себе
розі вулиць Шевченка й Луначарського у Кіровограді,
галі зачинений, або, як під ліку «Аракс», В. Леонтьєв, цим, і нам стало незручно.
ч—---------------- —
час недавнього нашого ві «Москва», К. Готт, «АББА», а
— В тебе що, гроші зай
зиту в кафе, відчинений... зі лунала весь вечір — (спаси ві?
що в залі вони не самі, до
стільцем на порозі. Проте бі, не оглушливо) — здає
Він винувато глянув нам
водиться попереджати..- Ре
якісь хлопці сиділи там до ться, «АББА».
в вічі:
агують невдоволено: «А що
сить довго — судячи з їх
— Не міг я чекати, так
— Здається, — сказав Є. П.
тако-ого,
посміятись
не
дуже вже дружнього звер Ісаченко. — Я слабо знаюся довго він ту здачу доста
можна?». І сміються, пере
тання до офіціанта, його у музиці, іноземних мов не вав. Наче я тими копійками
ВІДВІДИНИ
ВІДВІДИНИ
криваючи музику.
добрі знайомі.
знаю, що вони співають — розбагатію... Соромно.
Вечірньої пори з кафе
У статті «Дешевий чай чи
Олег опускає очі:
— Як я відкрию цей зал теж. А пускаємо ввечері за
Кому ж повинно бути со
«Крижинка» людно, Іноді
— ЗнайолАих в лице тут дорогий сік» («МК» за 18 бе для всіх, то зовсім з ніг упа
ромно? Йому, офіціантові,
рубіжну
естраду
тому,
що
треба й довгенько-таки ви багато, але часто почуваєш резня ц. р.) зазначалося, що ду, — прокоментував вибір
не соромно свідомо відхо
ждати, поки звільниться міс ся самотнім. Ну, скільки в «Крижинці» дуже бідний кову доступність Білого за й по телебаченню теж так
дити від столика з чужими
роблять.
Хіба
б
ви
у
нас
оце
це.
можна говорити про одне н вибір соків. Це тим більше лу Юрій Талпа.
ввечері слухали щось на- грошима о кишені. Він, з
Наш співбесідник за сто те саме? А більше себе ні дивувало, що в магазинах
Справді, весь вечір він
чорним «метеликом» під
ликом
молодий русявий куди подіти. То сидиш і п’єш обласного центру їх удо розносив клієнтам замов ше?
шиєю, вважає, що так і має
Слухали б! І наше, і «їххлопчина, Олег.
лене сам-один.
бути, що так заведено.
нє», тільки не одноманітне,
— Ти часто
відвідуєш
— Хто ж у вас
Ми поговорили з офіціан
і
не
нерозбірливе,
де
тіль

«Крижинку»?
тут за старшого?
ки ударник чутно, і хотіли б том.
— Часто.
— А он Женя,— знати, що слухаємо. «Про
— Тридцять три копій
— Що тебе тут приваб
кивнув
Юрій у бік світитися», якщо вже на те ки? — уточнив офіціант. —•
лює?
чоловіка за стой пішло. Чому б не записати Так він мені їх був винен,
— Піти більше в Кірово
_Й!_-----_..д ■ не рОЗкою. — Євген... а на плівку оголошення назв о:..
Він _з обід
заходив
граді нікуди ввечері. Єдине
Дмитрович.
рахувався.
^пісень,
імен
їх
авторів.
більш-менш пристойне ка
«Євген Дмитро
Такого повороту ми не
фе — «Крижинка». Та й не
вич», який назвав
чекали.
дороге порівняно.
ся Євгеном Пили
— Тільки цим і приваблює
— Вибачте, але цей 40ловік, як виявилося, взагалі
«Крижинка»?
повичем
Ісачен□перше в житті потрапив до
— Ну, чому? Тут готують
ком,
заперечив: В9ДВІДИНИ
«Крижинки»...
смачну каву-.. Можна му— Ніякий я не
-«Лки послухати...
Вдруге й утретє до «Кри
Офіціант напружився весь
старший, я буфет
На прохання назвав улюб
ник і тут тимчасо жинки» ми навідались після — брови ось-ось, здається,
АБО КІЛЬКА ВІДВІДИН
лені свої ансамблі, всі три
во. Старші у нас в перших відвідин, випадко зламаються.
вих. Було це на початку
зарубіжні. Але з задоволен
— Ви про якого чоловіка?
НАЙПОПУЛЯРНіШОГО В МІСТІ КАФЕ
ресторані «Київ», а серпня.
ням слухає й інші. Година
Що ось за цим столиком ситут нема нікого!
ми. Як і всі його знайомі
За сусіднім столиком троє дів? Тридцять три копійки?
каву. Якось випив шість ча сталь яких хочеш, аж до
Але меню все-таки дав,
завсідники, які то заходили
хлопців
замовили морозиво,
Він відрахував здачу, по
шечок підряд, уявляєте?...
екзотичних
апельсинового діставши його десь із «за
в кафе, то виходили, й Олег
Дві подружки того вечо та мандаринового. Завідую гашника». Із перелічених каву. Непомітно збіг час, клав на столик. І ми ще
безперестанку кивав їм на
ра зустрілись також у «Кри ча відділом торгівлі Кірово там семи видів соків у про треба було розраховува встигли наївно запитати:
знак привітання.
жинці». За нашим столиком. градського міськвиконкому дажу було чотири. Зазна тися.
— Як ви вважаєте: «чайо
Офіціант, стрункий моло
Відпиває по ковточку ка
— Часто тут буваєм, так. А. В. Бендеченко прислала чені а меню тістечка, за
ві» — це нормальне явище?
ву й підморгує знов «коре А де ща зустрічатись? Ну, тоді зідпозідь: «Асортимент слозами Є. П. Ісаченка, ро дий хлопець в чорному
— Ні, ненормальне, —
шу», який хвилин десять то хіба ще який В!А приїде на соків розширено». А на по зібрали вдень, зате можна костюмі й чорним «метели
му покинуз буз кафе й те гастролі... Скучно, .правду чатку липня із «розширено було замовити свіжі фрук ком» в комірі білосніжної холодно відказав він і так
само холодно покинув наш
пер повертається на місце
кажучи, в Кіровограді вечо го асортименту» нам запро ти. Морозизо з варенням і сорочки, проворно відкла- столик.
цав
на
кишеньковій,
у
пів«заброньоване» на весь ве рами.
понували тільки гранатовий кава були смачними, яблуч
Ім’я офіціанта уже згаду
долоні, рахівниці:
чір.
Вони недовго смакували з льодом, що смаком не ний сік свіжим.
валось в нашій публікації—
—
Два
шістдесят
сім.
Вони знають один одного морозивом й тихенько до зражав.
Це добре. А ось це пога
Той хлопець подав троя Юрій Талпа.
в лице. Завсідники. Нерідко мовлялись про щось між
Згаданого дня ми зайшли но: меню не було на жод ка. Офіціант знову взявся
Н. ДАНИЛЕНКО,
й знайомі близько — друзі, собою. Квапились кудись- до кафе чималеньким тоза- ному столику. «Заливають
В. БОНДАР,
за рахівницю. Стояв і раху
їм є про що погомоніти; Веселі, збуджені.
риством — зібрала нас у їх», — поясниз Ю. Талпа. вав. Мозчання затягнулось,
спецкори
«Молодого
«Толька продав мені пласт
— До моря їдемо, з ПІ компанію радісна подія в Однак після детальнішого і клієнт не витримав: не
комунара».
за полтинник — класі»; «Ба -цунду. На днів десять, НІ, житті товариша. Хотілося, вивчення меню подумалося,
чила вчора Вальку в тро не за путівками — які там звичайно, сісти усім разом. що це й добре, що воно
ВІД РЕДАКЦІЇ. Цією публікацією ми пропонуємо чи
лейбусі: зачіска — вмерти путівки!.. Просто. Хоч трохи Але офіціант ні в якому ра недоступне погляду відвіду
тачам задуматись над наведеними фантами. Чому се
ред певної частини молоді найпопулярніший спосіб
можна!»; «Сєрий, ти
мені розвіятись.
зі не дозволяв зсунути сто вача у такому вигляді, ад
відпочинку — вечірні години у «Крижинці»? Чому не
сьогодні нагадуєш...».
Обидві
студентки-тре- ли — це, мовляв, порушить же там зазначено: «Вас об
гріє «Крижинка» людей активних, цілеспрямованих,
які дорожать часом? Чому ще існує в нашому спів
Ще добре, коли балачки тьокурсниці педінституту й порядок у залі, внесе без слуговує комсомольсько-мо
житті таке слово лк «чайові»? Як організувати своє до
не ви\2ф^ть за межі столи КІСМу. На березі Чорного ладдя і т. д. Довелося нам лодіжний колектив», котрий
звілля? їх може бути багато, цих «чому?», «як?». Роз
ка. Та^нерідко особливо моря їх чекав бархатний се розміститися нарізно і ми тільки й існує, що в тому
мову можна продовжити. Це залежить від тебе, читачу.
моволі
замислитися,
чи
та

друкованому
рядку.
Проте
Чекаємо
листів.
зон.
експресивних, хто забуває,

Треті

Другі

&

*5 АТИСНУВШИ товстелезну сигару в роті, одяг
нувши на голову циліндр, зі
сторінок газети «Монд» на
нас прямо дивиться сам
Наполеон Бонапарт. Поруч
у рамці вміщений один із
його «висловів»: «Позиками
«Креді Насіональ» я здобув
імперію». Це реклама од
ного французького банку. А
схвальна оцінка імперато
ра — приманка для клієн
тури.
Реклама заполонила не
тільки сторінки газет, жур
налів, ефірний час радіо і
телебачення. Вона навалює
ться з величенних міських

відкривала новий магазин у
передмісті. За основу було
взято кілька історичних і
політичних
символів. На
приклад, слозо «травень».
Як це робиться? Дуже про
сто. Стоять поруч, скажімо,
робітник у синьому комбі
незоні, багатий буржуа у
фраці і скромний службо
вець у пом’ятому піджачку
в оточенні кухонних та ін
ших гарнітурів, а над ними
аршинними
літерами ло
зунг; «Це перший травень,
коли у таких різних людей
однакові ідеї».
Від проповіді соціального
благополуччя до відзертого

ТРАДИЦІЯ
I її ЦІНА
На півночі Іспанії, в Піринеях, у мальовничій до
лині ріки Арга розташова
не місто Памилана. Щоро
ку на початку літа тут про
водиться фестиваль «СанФермін». У зарані призна
чений день на балконі ра
туші з’являється мер міста
і пострілом із ракетниці
подає сигнал для відкрит
тя фестизалю. Центрїль-

ною подією, що прослави
ла фестиваль на весь світ,
стає знаменитий пробіг би
ків, котрі братимуть участь
у кориді. їх випускають із
обори і вони
мчать по
вузьких вулицях Памилани, туди, де пізніше їх за
коле тореадор. Бики мчать
вулицями, а місцеві жите
лі, бажаючи продемонстру
вати відвагу, біжать поруч
або попереду биків, уни
каючи рогів і намагаючись
не потрапити під нопита.
Не всім це вдається. Фес
тиваль проводився 385 ра
зів, і за цей час жертвами
биків стали 52 чоловіки.

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Химери французької реклами
стендів. Нею обклеєні по глузування над складними
жовклі від часу кахляні для історії Франції соціаль
І склепіння станцій метро і но-політичними заворушен
І підземні переходи,
стіни нями молоді у травні 1968
І будинків і міські автобуси. року. Та сама фірма прого
Але паризька реклама не лошує на іншому рекламно
І стільки всюдисуща, скільки му щиті: «Травень 1968 ро
І хитра. Немає, мабуть, тако- ку. тоді ми перебудовували
■ го людського почуття, на
суспільство. Травень 1986
в якому вона не намагалася б
сьогодні ми перебу
І зіграти. Ось мати з тризо- року:
довуємо кухню». Інакше ка
I гою в очах проводжає сина жучи, хіба можна співсгавІ в далеке плавання. Він під- ляти «віджиле» почуття
I німається по трапу на кораI бель і, щасливо посміхаю- соціальної справедливості з
Ічись, з останню секунду по- почуттям, котре у вас ви
|назує на рукаві езоєї к/рт- никає, коли ви бачите такий
гар
I їси нашив^з^.з ембле;лою... елегантний меблезий
нітур?!
страховогс^юзаристза.
Ні, дилетантам у цьому
Пригадую, як у травмі Па
риж наводнили афіш: од бізнесі місця немає. Солід
нієї з меблезих фірм. що ний французький журнал

«Нувель обсерзатьор» веде
Цинізм має досить таки
спеціальну
рубрику,
де високу ціну. Журнал «Ба
можна дізнатися про рецеп зар» розрахований зовсім
ти сучасної рекламної спра не на тих, хто вдень відси
ви. Хитро, але зухвало, з пається під рекламними щи
розрахунком, але безша тами в метро. До речі, жур
башно, та торгувати, вва нал тільки що народився —
жає він, можна всім, в тому у цьому травні вийшов йо
числі і собою. На цей раху го перший номер. При іс
нок, до речі, французький нуючій насиченості інфор
щомісячник «Базар» опуб маційного ринку йому та
лікував аналіз того, як і де кож потрібно робити собі
просять милостиню паризь рекламу. Заявляти про себе.
кі бездомні, безробітні, ка Хіба має значення — як, як
ліки, матері з дітьми, стар що тут продається все: від
ці, обірвані діти.
меблезях гарнітурів до не
А поруч з цим даються щастя і страху перед злид
деякі рецепти. Скажімо, де нями?
краще просити грошей — в
Дмитро ЯКУШКІН,
метро чи в підземному' пе
власкор АПН.
реході, у центрі міста чи на
окраїні?
Париж.

ЩУПАЛЬЦЯ ПЕНТАГОНУ

На з н і м к у: головоріз Із складу військ «спеціаль
ного призначення» США, що призначаються для здійс
нення терору та інтервенції в Інших частинах світу
проти режимів, неугодних Білому дому.
Фотохроніка ТАРч..

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Доброго вам здоров'я. 10 55
— «Навіщо вони себе обі
крали». З циклу «Через об
ставини. що склалися». 11.40
— Шкільний екран. Україн
ська література. 12.10 —Художній фільм «Степові
люди». (НРБ). 13.35 — Новії,
ни. 13,50 — «Стійкий олов'я
пий солдатик». Лялькова ви
става. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 17.05
— Колектив і п'ятирічка
17.40 — Народна творчість
18.00 — «Закон і ми». 18.30
— «День за днем». (Кірово
град). 18.45 — Телефільм
«Настрої». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— ІЛдеорепортаж про юві
лейний літературно-мистець
кий
вечір.
присвячений
130-річчю з дня пароджен
ня 1. Я. Франка. 20 45 — Па
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21 .40 — «Великому Каменя
реві присвячується». Кон
церт 23.30 — Новини.

д ЦТ (II програма)

«Для радянської людини».
Документальні фільми 15.50
— Російська мова. 16.20 —
Новини.
16.25 — «Ефіопія
сьогодні». Кіноварне. 16.50
— Фільм «Діти капітана
Гранта». 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00—Чем
піонат світу з шахів. Матчреванш. 19.05 — Пошта цих
днів. «Як здоров'я, мета
лург?». 19.35 — Новини.
19.40 — Фільм «Бій після пе.
ремоги». 2 серія. 21.00 —
♦ Час». 21.40 — Джазова па
норама. «Угорський регтаймбенд у Москві». 22.55 — Сьо
А ЦТ (1 програма)
годні у світі. 23.10 — Чем
8.00 — «Час». 8.40—Фільм піонат світу з шахів. Матчреванш.
23.20 — Чемпіонат
«Бій після перемоги». 1 се
з волейболу. Жінки.
у відставці». 15.05 — Нови рія 10.05 — На приз клубу світу
ни. 18.00 — Новини. 18.15— «Шкіряний м'яч». Фінал все Фінальний турнір
Документальний телефільм. союзних шкільних змагань
18.30 — Ритмічна гімнасти з футболу. 10.50 — Світ і А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
ка. 19.00 — Із скарбниці сві молодь. 11.25 — Новини.
тової музичної культури. 14.30 — Новини. 14.50 — Виробнича гімнастика. 10.35
— Художній фільм із суб
титрами. «Обрив». 2 серія.
11.40 — Шкільний екран. Ук
раїнська література. 6 клас.
12.10 — Майстри
гумору.
13.25 — Новини. 16.00—Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок.
16.30 — Музичний
антракт. 16.40 — «Від першої
;
По горизонталі: 7. Перший абсолютний чемпіон Ра
особи». 17.30 — Олівець-мадянського Союзу з дельтапланерного спорту. 8. Фут
лювець. 18.00 — «День за
больний клуб першої ліги. 11. Спортивна гра з м'я
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Кіровоградщипа спортивна.
чем. 12. Боковий удар у боксі. 13. Офіційне спортив
(Кіровоград). 19.00 — 'Акту
не змагання на першість. 16. Один із корифеїв ро
альна камера. 19.30 — На
сійського атлетичного спорту. 17- Уславлений радян
уково-популярний фільм «З
глибини віків». 20.00 — «Що
ський гімнаст, кавалер орденів Трудового Червоного
таке «Пролісок»? КонцертПрапора, Дружби народів і «Знак Пошани». 18. Чехо
нирис про зразковий дитя
словацький фігурист, олімпійський чемпіон. 21. Місце
чий
хореографічний
ан
самбль танцю Кіровоград
перепочинку туристів. 22. Спортивна споруда. 23. Три
ського Палацу піонерів. (Кі
разовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон
ровоград). 20.45 — На добра
Європи в потрійному стрибку. 24. Італійський спорт
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — В. Савчевко. «Алго
смен, чемпіон світу (1982 р.) із сучасного п'ятиборства.
ритм успіху». Телевистава.
29. Розташування спортсменів в шерензі за зростом.
22.50 — Новини. 23.15 — І
30. Перший радянський чемпіон світу з важкої атле
тільки музика.

З 9 по 14

А ЦТ (І програма)

ООО — «Час». 8.'!<> — Від
гукніться, сурмачі! 9.10 —
«Дама з собачкою». Філвмбіїлет. Ю.10 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Докумен
тальний телефільм 15.45 —
Дітям про звірят. 16.15 —
Новини 16.20 — Виступ на
родного
колективу
ан
самблю пісні і танцю Рес
публіканського
палацу
культури
профтсхосвіти
ім. Е. Сааруиі Вірменської
Р.СР. 16.35 — Цей фантастич
ний сніг. 17.50 — До націо
нального свята Болгарії —
Дня свободи. Програма теле
бачення НРБ. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Люди
на і закон. 19.35 — Новини.
19.40 — Фільм «Шлях у «Са
турн». 21.00 — «Час». 21.40
— Майстри екрана. Світлана
Крючкова. 22.40 — Сьогодні
у світі. 22.55 — Чемпіонат
світу з волейболу. Жінки.
Півфінальний турнір.

9 вересня 1986 року

«Молодий комунар»

----------- 4 crop.

вересня

Л Бетховен. Сонати № 21 1
№ 31 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — Чемпіонат СРСР
з футболу: «Шахтар» — «Ди
намо» (Київ). 2-й тайм. 20.45
— Прем'єра науково-попу
лярного фільму «Одеський
марафон».
21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Дванадцять
стільців». 2 серія. 22.55 —
Новини.

11986 року

прогіетровського гідроселекцІйиого центру. 16.50 —
Старти надій. 17.20 — Досвід
друзів. 17.50 — Камерний
концерт. 18.00 —«Старти на
дій». Спортивне свято в дит
садку колгоспу
«Україна»
Зпам'ячського району'. (Кіро
воград). 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
«Кіровоградщипа — чорно
бильцям». Репорта-,к із села
Сукачів іванкіпського району
Київської області. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «З людьми і
для людей’-. 20.15 — «На сце
ні і н залі». Молодіжна роз
важальна програма. 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній
фільм із субтитрами. «Об
пив». 1 серія. 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.1% —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної тех
ніки. 10 кл. 9.05. 13.05 — Ні
мецька мова. 10.05 — Учням
СІ1ТУ. Астрономія. 10 кл.
10 35, 11.40 — Загальна біо
логія'. 9 кл. 11.05 — Батьків
ський день — субота. 12.10
— Екран — учителю. Історія.
4 кл. 12.40 — Зоологія. 7 кл.
13,35 — Природознавство.
З кл. 13.55 — Твоя ленінська
бібліотека. В. І. Ленін. «Карп
Маркс». 14.25 — Драматургія
і театр. 15.10 — Новини.
18,00 -- Новини. 18.20 — До
кументальний фільм. 18.30
— Міжнародні змагання з
спідвею. 19.00 — Сільський
час 20,00 - Вечірня казка.
20.15 — «Для всіх і для кож
ного». Якість житлового бу
дівництва. Переклик Москва
— Львів -- Саратов. 21.00—
«Час», 21.40 — Фільм «Два
надцять стільців». 1 серія.
23.00 — Новини.

Кросворд «Спортивний»

тики- 31. Єдиний в історії спорту дворазовий олім
пійський чемпіон з марафонського бігу. 35. Захисник
хокейної команди СРСР, один з кращих гравців чем
піонатів світу і Європи. 37. Узбецький національний
вид боротьби. 38. Професіональний їздець на скач
ках. 39. Знаменита радянська фехтувальниця, героїня
трьох Олімпіад. 40. Комплекс спеціальних фізичних
вправ.
' По вертикалі: 1. Гімнастична школа в античній Гре
ції. 2. Всесоюзне спортивне товариство. 3. Елемент у
фігурному катанні на ковзанах. 4- Радянський яхтсмен,
дворазовий переможець міжнародних Балтійських
регат- 5. Популярність. 6. Місто, столиця X зи
мових Олімпійських ігор. 9. Поєдинок плавців.
10. Фігура вищого пілотажу. 14. Шостий чемпіон світу
із шахів. 15. Союз товариств або організацій. 19. Пер решкода, яку повинні подолати під час змагань кінй нотники, бігуни. 20. Урочистий огляд спортивних ко
лективів. 25. Перший російський альпініст. 26. Олім
пійський стадіон у Парижі. 27. Винахідник цифрової
А ЦТ (І програма)
нотації для стокліткової дошки. 28. Динамівський
8.00 — «Час». 8.40—Фільм
футболіст, учасник «матчу смерті» в окупованому
«Вінець «Сатурна». 10.15 —
Києві в 1942 році. 32. Гандболістка, чемпіонка XXI
Очевидне —
неймовірне.
11.15 — Новини. 14.30 — Но
Олімпіади. 33. Відомий радянський спринтер, автор
вини. 1-1.50 — «Союз науки і
книги «Поєдинок триває секунди». 34. Традиційне мон
праці». Документальні філь
гольське спортивне свято- 36. Угорський борець кла
ми. 15.50 — На землі, в не
бесах і на морі. 16.20 — Но
сичного стилю, золотий призер Московської Олім
вини. 16.25 — «Сьогодні в
піади.
сільському клубі». 16.55 —
Склав В. НЕЧИПОРЕНКО.
Розповідають паші
корес !
понденти. 17.25 — Докумен
м. Знам'янка.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.40
Фізика. 7 кл. 9.00 —
«Загадки зоряного неба. Па
ніє Сонце». Науково-попу
лярний фільм. 9.10. 13.00 —
Французька мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Естетичне ви
ховання. 10.35. 11.40 — Істо
рія. 6 кл. 11.05 — Наука і
життя. 12.10 — Екран — учи
телю. Природознавство. 4 кл.
12.30 - - Загальна біологія.
11 кл. 13.30 — Мистецтво Ста
родавньої Русі. 7 кл. 1 4.00 —
«Розвідка йде на Північ».
Науково-популярний фільм
14.20 — Зустріч академіка
О. С.ршова :: учителями мос
ковських шкіл. 15.10 — Новиїїп. 18.00 — Новини. 18.15
--Ритмічна гімнастика. 18.45
— Музичний кіоск. 19.15 —
«-...До шістнадцяти і старші»,
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Якщо хочеш бути здоро
вим. 20.30 — ЇХ літня Спар
такіада
народів
СРСР.
Прикладне
багатоборство.
Д'ГСААФ. 21.00 — «Час». тальний фільм. 17.45 —
21.40 — Фільм «У Сантьяго Мультфільм 18.05 — За сло
йде дощ». 23.05 — Новини.
вом — діло 18.45 — Сьо
годні у овіті. 19.00 — Світ і
молодь. 19.35 — Фільм «Бій
після перемоги». 1 серія.
21.00 — «Час». 21.40 — Пісня-86. 22.20 — Сьогодні у
світі. 22.35 — Міжнародні
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Фільм змагання з легкої атлетики.
«Шлях у Сатури». 10.00 — «Гран-прі». Фінал.
Клуб мандрівників. 11.00 —
Новини.
14.30 — Новини.
УТ
14.50 — Людина і природа. А 10.00
— Новини. 10.20 —
Документальні фільми. 15.45 <3 людьми
і для людей».
— Чого і чому. Передача для 11.05 — Художній
із
дітей. 16.15 — Новини 16.20 субтитрами. «Обрив»,фільм
і серія.
— Мультфільм. 16.30 — Кон 12,20 — Звучить гітара.
12.50
церт. 17.00 — «...До шіст — Новини. 13.05 — «Іваи-цанадцяти і старті». 17.45 — ревпч»-. Вистава для дітей.
« Маестро Тійт ІіууФк в теат 16.00 — Новини. 16.10 —
рі «Естонія». Музичний те
дзвіночок. 16.30 —
лефільм. 18.15 — Вища шко Срібний
Республіканська фізико-ма
ла: проблеми перебудови. тематична
17.00 —
«Хто ти.
«ібітУРІЄііт-867». Населенню влила.
про цивільну
18.45 — Сьогодні у світі. оборону.
(Кіровоград). 17.30
19.00 — Чемпіонат світу з — «Спитай
себе». 18.00 —
шахів Матч-реванш. 19.05 — «День
за
(Кірово
Документальний Фільм про град). 18.15 днем».
Оголошення.
шкідливість пияцтва. «Без (Кіровоград). —
18.20 — Мульт
пом'якшуючих
обставин».
«Крококот». (Кірово
19.25 — Фільм «Кінець «Са фільм.
град). 18.30 — Актуальна ка
турна». 21.00 — «Час». 21,40 мера.
19.00 — Чемпіонат
— Фільм-концерт. «Я повер СРСР з футболу:
—
таю ваш портрет...». 22.40 — «Дишімо» (Київ).«Шахтар»
—
Сьогодні у світі. 23.00 —Чем На добраніч, діти! 20.45
21.00
—
піопат світу з шахів Матч- «Час». 21.40 — Художній
рованш.
фільм Із субтитрами. «Об
А УТ
рив». 2 серія. 22.45 — НовиП.00 — Повний. 10.20 — ни. 23.10 — Тележурнал
Ліричні мелодії. 10.35 — «Старт*.
Шкільний екран. Основи ін
форматики і обчислювальної А ЦТ (II програма)
техніки. 11.05 — «Пісня на
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
добро». Концерт солістки об Документальний телефільм.
ласної філармонії А. Червін- 8.35, 9.35 — Музика. 2 кл.
сьиої (Кіровоград, па Рес 9.05, 12.10 — іспанська мо
публіканське телебачення). ва. 10.05
Учням СПТУ.
11.40 — Шкільний
екран Історія. 9 кл. 10.35, 11.40 —
Історія. 4 клас 12,10 — Кон Етика і психологія сімейно
церт. 12.55 - Новини. 13.10 го життя. 9 кл. 11.05 — «Пра
— Перлини душі народної. во на диплом». Науково-по
16.00 — Новини.
16.10 — пулярний фільм. 12.40 —
Срібний дзвіночок. 16.35 — Людніш.
Земля.
Всесвіт.
Телепост на будівництві Дні- 13.25 — Фільм «Полковник
—L
f-

вміщений у «МК» за 2 вересня цього року
По горизонталі: 7. Мастихін. 8. Окаванго. 11. Амбра.
12. Фасад. 13. Придворов. 16. Октант. 17. Мінор. 18 .Ак
цент. 21. Дротик. 22. Батист. 23. Пропан. 24. Мамона.
29. Трахіт. ЗО. «Шпіон». 31. Топова. 35- Пентагрид.
37. Ішхан, 38. Лашко. 39. Сердолік. 40. Кофердам.
По вертикалі: 1. «Най/личка». 2. Отару. З- Піферо.
4. Еківок. 5. Самая. 6. Аграмант. 9. Кадмій. 10. Єгоров.
14. Онкологія. 15. Оксиморон. 19- Типаж. 20. Гагат.
25. Кроншнеп. 26. Епатаж. 27. Фосген. 28. Автократ.
32. Секція. 33. «Циклоп». 34. Гарда. 36- Каурі.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050. МПС.
м. Кіровоград,
еуп. Пуначарського, 36.

ЛК.СМ Украины.
БН 01514.

Обсяг 0.5 лрун вріс

А ЦТ (II програми)

ВІА «Ватра». 23.05 — Нови
ни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастика,
9.15 — Ранкова пошта. 9.45
— Нйиі сад. 10.15 — Виступ
оркестру народних інстру
ментів Рахівського лісоком
бінату. 10.40--Документаль
ний телефільм. 11.10 — Ста
діон для всіх. 11.40 — На
уково-популярний -вкФІЛЬМ
«Поліські весілля».
—
Телефільм «Межа мииглнвого». 1 серія.. 13.10 — 3 тво
рів Д. Шостаковича. «Кате
рина Ізмайлова». Музична
телевистава. 16.00 — Доку
ментальний фільм. 16.15 —
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ».
«До третього пострілу». Те
левистава. Частина 1. 17.45
— В гостях у казки. Мульт
фільми. 19.05 — Незабутні
музичні вечори. 20.00 — Ве
чірня казка. 20 15 — Доку
ментальний телефільм. 20.Й5
— Реклама. 20.30 — !Х літня
Спартакіада народів СРСР.
Городошний спорт. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Залізні ігри». 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (І програма;
8 00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.13 —
< Ровесник ».
Кіножурнал.
9.20 — 37-й тираж «Спорт
лото».
9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському,
Сойзу! 11.00 Ранкова пош
та. 11.30 — Клуб мандрівни
ків. 12 ЗО — Музичний кіоск.
13.00 — Сільська
имина
14.00 — Чемпіонат зЬ'у З
волейболу. Жінки. ПЖіал.
14.40 — Наш дім. 15.25 —
Новини. 15.30 -- Докумен
тальний телефільм «Життя
на землі». (Англія). ІЗ серія.
16.30 — Сьогодні •— День
танкістів. Виступ Головно
командуючого сухопутними
військами - заступника мі
ністра оборони СРСР Героя
Радянського Союзу генерала
армії Є. Івановського. 16 45
— Для вас. ветерани. Му
зична передача. 17.35 —'
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
З творів Д. Шостаковича.
Симфонія № 5 19.45 — Но
вини. 20 00 — Документаль
ний телефільм 21.00 —'
«Час». 21.45 — Фільм-концерт < Мелодії літа, що ми
нає». 22.10 — Футбольний
огляд. 22.40 — Новини.

8,00 — Гімнастика. 8 15 —
Документальний телефільм.
8 35. 9.35 — Історія. 4 кл.
9.05, 13.15 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СИТУ.
Загальна біологія. 10 кл.
10.35, 11.40—Географія. 5 кл.
11.05 — Наш сад. 12.10 —
Російське мистецтво. Василь
Сурнков.
13.45 — «Ураль
ський казкар». Про життя 1
творчість П. Бажова. 14.40 —
Основи, інформатики і об
числювальної техніки. 9 кл.
15.10 — Новини. 18.00 — По
вний. 18.15 — Документаль
ний телефільм. 18.30 — З
творів Д. ІІІостаковича. Ка
мерна симфонія для струн
ного
оркестру
«Пам'яті
жертв фашизму». 19.00 —
Клуб мандрівників. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — До
кументальний фільм. 20.35—
Міжнародні змагання з ху
дожньої гімнастики «Кубок А УТ
Софії». 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Життя моє — ар
10 00 — Новини. 10.20 —
мія». 22.55 — Новини.
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Комп'ютер. 11.35 — Пре
м'єра фільму-концеїрту «Спі
ває Ярослав Гпатюк». 11.55
— Зустріч з театром. Ризь
кий театр російської драми.
13.00 — Повніш. 13,10 —'
А ЦТ (І програма)
Доброго вам здоров'я. 13.40
8.00 — «Час». 8.40—Фільм — Художній Фільм для ді
«Бій після перемоги». 2 се тей. «Лідер». 15 ГЗь — «Село
рія. 10.00 — «Здоров'я». і люди». 15.30
народ
10.45 — Концерт камерного ного джерела». ’ Концерт,
хору Челябінського хорово 16.00 — «Слава солдатська».
го товариства. 11.05 — Бать (Кіровоград, на Республі
ківський день — субота. канське телебачення). 17.00
11.35 — За безпеку руху. — «Автограф». Надія Чепра
1140 — Звучить валторна. га. 18.00 — Катрусин кіно
12.00 — Для всіх і для кож зал. 19 00 — Актуальна ка
ного. «Готуй сани влітку». мера. 19.35 — Художній те
12.30 — Переможці. Зустріч лефільм «Танкодром». 1 се
ветеранів 1-го гвардійського рія. 20.50 — На добраніч, ді
танкового 1 1-го гвардійсько ти! 21.00 — «Час». 2145 —'
го механізованого корпусів. Художній телефільм «Танко«
13.50 — Як ми відпочиває дром». 2 серія. 22.55 — Но
мо. 14.30 — Новини. 14.45— вини. 23.05 — Чемпіонат
Мультфільм. 15.05 — «Про СРСР з оегбі. «Авіатор» (Ки
час і про себе». Поетична їв) — «Філі» (Москва).
антологія. Степан Щипачов.
15.20 — Чемпіонат світу з
волейболу. Жінки. Фіналь А ЦТ (II програма)
ний турнір. 16.05 — У світі
8.00 — На зарядку, ставай!
тварин
17.05 — Докумен
тальний фільм. 18.05 — Но 8.20 — Фільм «Екіпаж маши
вини. 18.10 — Фільм-вистава ни бойової». 9.25 — Співає
Ленінградського
Великого ансамбль «Голос гір». 9.55—
драматичного театру імені Програма Туркменського те
М. Горького. «Піквікський лебачення. 11.25—Російська
клуб». 21.00 — «Час». 21 40 мова. 11.55 — Телефільм
— В суботу ввечері. КВІІ-86. «Межа можливого». 2 серія.
Зустріч студентів Москов 13.05 — До Дня танкістів.
ського І Воронезького інже Документальні Фільми 13.30
нерно-будівельних інститу — Телефільм «Гуллівер V Лі
тів. Під час перерви — 22.10 ліпути». 1 і 2 серії. 15.25 —
— Новини. 23.35 — Чемпіо Музична мозаїка. 15.55 —•'
нат світу з волейболу. Жін Розповідають ^цеші корес
понденти. 16 2.-і^. «Слідство
ки. Матч за 3 місце.
ведуть ЗНАТОК»». «До тре
тього пострілу». Телевиста
А УТ
Частина 2. 17.55 — З
10.60 — Новини. 10.20 — ва.
світової музичної
Ритмічна гімнастика. 10.50 скарбниці
культури
П. Чайковськнм.
— Неспокійні серця. 11.50 — СнмФонія
.V? 5 мі мінор. 18.45
В. Арро. «Колія». Вистава. — Мультфільми.
19.15 —
14.25 — «Наука і час». 14.50
Всесоюзні змаган
— Новини. 15.00 — Ритми Картінг.
19.45 — Концерт радян
диктує час. 15.50 — Живе ня.
пісні 20.00 — Вечірня
слово. 16.35 — Для дітей ської
20.15 — Виступ ан
художній телефільм «Чарів казка
•. Росія ночка». 20.25
ний голос Джельсоміно». 1 і самблю
—
Світ
молодь. 21.00 —
2 серії, 18,45 — Скарби му «Час». і 21.45
— Телефільм
зеїв України, 19.00 — Акту «Час для роздумів».
альна камера. 19.30 — «Со
нячні кларнети». Самодіяль
ні художні колективи Херсон
ської області. 20.50 — На
Редактор
добраніч, діти! 21.00—«Час».
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
21,40 — «Зустріч з піснею».
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