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ОРГАН КІРОВО

СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РЯДИ

6 липня відбулася перша 
сесія обласної Ради народ
них депутатів вісімнадцято
го скликання.

Сесію відкрив один 
старіших депутатів, 
Соціалістичної Праці 
Мамуня.

Головою сесії було 
ьо депутата Л. Ф.

з чай- 
Герой

В. 3.

обра- 
Кібця, 

секретаїзем сесії — депута
та Т. Я. Клименко.

Сесія утворила мандатну 
комісію обласної Ради.

Заслухавши доповідь 
лови мандатної комісії де
путата В. Д. Бабія, сесія ух
валила рішення про визнан
ня повноважень усіх депу
татів обласної Ради, обра
них 20 червня 1982 року.

Сесія обрала 
обласної Ради 
складі: голова 
•— депутат В. І. Желіба, пер
ші заступники голови ви
конкому — депутати М. П. 
Гро/довий та М. О. Сухом- 
гкн, заступники голови ви
конкому — депутати В. П. 
Пустовий, Е. П. Рейзвіх, 
€. М. Чабаненко, секретар 
виконкому — депутат В. А. 
Долиняк, члени виконкому 
— депутати Г. Г. Григоо’єв 

•— слюсар Кіровоградського 
дослідного заводу дозую
чих автоматів, А. А. Дави- 
денко — голова обласного 
комітету народного контро
лю, В. 9. Кир’янов — заві
дуючий облфІНБІДДІЛОМ, 
В. Я. Маслюченко — началь
ник управління сільського 
господарства облвиконко
му, М. Т. Попов — началь
ник упізазління внутрішніх 
справ облвиконкому, М. г-

го-

виконком 
в такому 

виконкому

Самілик — перший секре
тар обкому Компартії Укра
їни, К. М. Черевно — голова 
Кіровоградського міськви
конкому, Н. І. Юревич — 
свинарка колгоспу імені Су
ворова Бобринецького ра
йону, В. Й. Ярич — обласний 
військовий комісар.

Сесія утворила 
комісії обласної 
ловами постійних 
обрані депутати: 
бюджетної — П. С. Мален- 
ко, по промисловості, тран
спорту і зв’язку — м. І. 
Василашко, по будівництву 
— І. В. Петров, по сільсько
му господарству — П. В. 
Кзлотієвський, по о короні 
здоров я і соціальному за
безпеченню — Г. Т. Костен
ко, по народній освіті — 
Б О. Пойченко, по культу
рі — В. А. Вансович, по тор
гівлі і громадському харчу
ванню — Г. М. Лісоєий, по 
побутовому обслуговуван
ню населення — Л. С. Деми
денко, по 
кальному 
шляховому 
благоустрою — П. І. Скляр, 
по соціалістичній законності 
і охороні громадського по
рядку — В. І. Олійник, у 
справах молоді — Є. Є. Ян- 
цев, по охороні приооди і 
раціональному використан
ню природних ресурсів — 
В. П. Гіухальський, у спра
вах праці і побуту жінок, 
охороні материнства і ди
тинства — Г. Д. Сольська.

Головою планової комісії 
облвиконкому сесія затвер
дила депутата Е. П. Рейзві- 
ха.

Сесія затвердила зааіду-

ПОСТІЙНІ

Ради. Гэ- 
комісій 

планово-

житлово-кому- 
госпсдарству, 
будівництву і

/ИСОЛІО/ІЬСЬКИЙІ

КОРМИ
З РІЗНОТРАВ’Я

Майже 2000 іонії сіна
жу вже заготовили .трудів
ники колгоспу імені Фрун
зе Олександрійського ра
йону. Серед правофлапго-' 
них змагання кормодобув- 
ників і механізатор Віктор 
Хлист,ун. Тра испорту ючн 
Зелену масу 
траншей, він 
биті, два-три 
'рейси.

Па початку
току комсомольці 
царства підтримали ініціа
тиву секретаря комітету 
комсомолу Миколи Хліб
ного—заготовити 200 тонн 
дикоростучих трав. Іїині 
молодь уже має на своєму 
рахунку 154 тонни, заго
товленого різнотрав’я. З 

' липня, коли комсомольці

з поля до 
щодня ро- 
паДилаиові

нипіпшього
Г0С1І0-

ючих відділйааи облвикон
кому: організаційно-інструк
торським — О. І. Сороково
го, в справах 
та архітектури 
бенка, загальним — В. 
Жученха, фінансовим 
В. В. Кир'янова, цін 
Я. М. Крамарчука, загсів
— І. ГІ. Ворсу, охорони здо
ров'я — о. І. Никифорова, 
по праці — А. М. Кускова, 
народної осеіти — Б. П. 
Хижняка, юстиції — А. Т. 
Тсрна, архіеним — О. Ф- 
Нагорнсго; начальників уп
равлінь облвиконкому: по
бутового обслуговування 
населення — В. І. Будька, 
місцевої промисловості ---
Ю. С. Руднєва, торгівлі — 
І. І. Марковського, сільсько
го господарства — Б. Я. 
Маслюченка, в справах зи- 
давництв поліграфії і книж
кової торгівлі — О. К. Піс- 
кунова, харчової промис
ловості — В. Г. Сухоноса, 
культури ,— М. І. Сиченка, 
житлового господарства — 
О. І. Комара, аптечного — 
Ф. С. Стойка, по заготівлях 
і забезпеченню паливом на
селення, комунально-побу
тових підприємств і установ
— і. А. Федсрова, капіталь
ного будівництва — М. М. 
Заславського, будівництва 
та експлуатації автомобіль
них шляхів — М. П. Хадюка, 
внутрішніх справ — М. Т. 
Попова, меліорації і водно
го господарства — П. К. Му- 
сієнха, кінофікації — Г. П. 
Еадловськсго, по охороні 
державних таємниць у пресі
— М. Г. Цибульського, гро
мадського харчування — 
В. П. Шиурак. Головами ко-

дружно працювали па су- 
ботинку, найбільше різно
трав'я
Дане і 
нов.

зібрали Віктор 
Володимир ЇКари-

М. КОЗЛЕНКО.

У КОМПЛЕКСІ
Двадцять членів ВЛКСМ 

і стільки ж молодих людей 
комсомольського віку пра
цюють на заготівлі кормів 
для громадської худоби у 
колгоспі «Перше травня». 
М ол од і корм о добу ВИ II ки 
вже припасли 122 тонші сі
на і 406 сінажу.

Першість в індивідуаль
ному соціалістичному зма- 
іаппі утримує молодий ме
ханізатор Петро Кушнерьо». 
Змінні норми виробітку він 
викопує па 120—130 процен
тів. Успішно працюю)ь і во-

ЕВК

будівництва
— А. Л. Гу- 

А.

мітетів облвиконкому 
тверджено: по телебаченню 
і радіомовленню — І. М. 
Еенжика, по фізичній куль
турі і спорту — о. П. Бере
зане.

Сесія затвердила склад 
обласного комітету народ
ного контролю. Головою 
комітету затверджено А. А. 
Давиденка, заступниками 
голови комітету — Г. Й. 
Боднарова та І. В. Єрьомея- 
ка.

Сесія обрала склад облас
ного суду. Головою облас
ного суду обрано В. Ф. Ко- 
ротченка, заступниками го
лови обласного суду — 
Б. М. Литвиненка та П. Т. 
Хіміча.

Сесія затвердила склад 
комісії у справах неповно
літніх при облвиконкомі на 
і'олі із заступником голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко, спостережної комі- |і 
сії на чолі з секретарем 
облвиконкому В. А. Доли- 
няком, комісії по боротьбі 
? пияцтвом не чолі з заступ 
ничом* голови облвиконкому 
В. П. Пустовим, комісії по 
радянських традиціях, свя
тах і сбоядах на чолі з Є. М. 
Чабаненко.

Сесія заслухала питання 
«Про завдання Рад народ
них депутатів області, що 
випливають з рішень трав
невого (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, доповіді Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брєжнєва 
дсвольчу 
на період 
заходи по її 
доповіддю в якому 
пив голова 
депутат

На 
ністр будівництва 
ємств
УРСР Г. К. Лубс-нєць та пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самі- 
лик.

союзних республік, приев

пений 60-річчю СРСР.

г.івці два роки тому, подру
жилась із семикласницею 
Світланою Дубовою. Регу
лярно листувалися, писали 
одна одній про те, як нав
чаються самі і
ки, радилися, 
вати і провести 
не свято. 1 от 
чатам випала пагода зустрі
тись. Радощам не було мок.

одноклаеии- 
як оргапіну- 
якесь албль- 
нарешгі діл*

дії Василь Пєшєходов, Вл- 
’ісел.іп Сіриков, Василь та 
Микола Колєчкіи, Петро 1\о- 
локолов. Микола Беззубов. 
До початку масового зби
рання хлібів комсомольці 
планують заготовити 630 
тонн сінажу. І в жнива :<ор- 
мозаготівельшікп не збавля
тимуть темпів. Працювати
муть у комплексі.

У колгоспі «Перше трав
ня» вже створено комсо
мольський штаб «Жпива- 

КОЇР1,й координуватиме 
дії молодих комбайнерів і 
жаткарів, підбиватиме під
сумки соціалістичного зма
гання-. До виходу в поле го
тові чотири комсомольсько- 
молодіжні комбайнові екі
пажі. В господарстві почали 
косовицю гороху.

І. ХМАРА, 
інструктор Мвловисміз- 
ського райкому комсо
молу.

ТУРБОТА
РЕМОНТНИКІВ

Задовго до початчу жнив 
поставили на лінійку готов-

«Про Поо- 
прогоаму СРСР 
до 1990 року і 

реалізації», з 
висту- 

облвиионкому 
В. І. Желіба.

виступили мі- 
підпри- 

важкої індустрії

сесії

пості зернозбиральну техні
ку трудівники нашого гос
подарства. Всі комбайни 
ежє загерметизовані, пере
вірені в робочому режимі 
під час пробного виходу в 
поле.

До речі, пробний ЕИХІД 

підтвердив надії хліборобів 
на щедрий врожай ячме
ню, вівса і гороху.

Готується до збирання 
хлібів і пересувна мехмай- 
стерня, очолювана молодим 
токарем Анатолієм Климен- 
ком. Як і в 
ремонтники 
цютимугь з

Груповим 
Буватимуть 
МОЛЬСЬКО-МОЛОІЖНИХ 

жів. Ранні зернові вони пла
нують зібрати за 10 днів.

В. ЗАРІЦЬНИИ, 
завідуючий централь
ною ремонтно-механіч
ною майстернею кол
госпу імені Шевченка.
Олександрійський район.

минулому 
весь чве 
ранку до 
методом 
члени

році, 
лра- 
иочі. 
жчи- 

коисо- 
екіпа-

Знову зустрілися старі 
вірні друзі, котрі не бачи
лися рік. Адже відколи за
початкувалися 
зв’язки між
Халданської 
Євлахського 
байджанської 
нівської 
№ 1 імені 
це було 15 років тому), юні 
азербайджанці та українсь
кі школярі щороку обмі
нюються делегаціями. Мета 
таких 
добре 
чнтн. набратися сил.

Дорога до Богдані яки 
і більшості халданських шко
лярів. що нині приїхали 

! сюди, добре знайома. Такою 
вона стала для Натика Шо- 
юбова ще з 1967 року, коли 
він одинадцятирічним хлоп
чиком у складі першої де
легації завітав на Україну. 
Пам'ятає, з яким нетерпін
ням чекав тоді зустрічі, як 
ге раз подумки вимальову
вав її шс вдома. З тих їіір 
йому не привітне українське 
село як рідне. А колишній 
директор Богдаїпвської де
сятирічки Герой Соціаліс
тичної Праці заслужений 
учитель УРСР Тези Гуро- 
г нч Ткачеико став настав
ником Натика. Він закінчив 
школу у 1973 ропі, працює 
інженером па одному з під
приємств міста Міпгсчаура. 
На фестиваль дружби при
їхав як почесний гість.

Айгюп Ефендієва — дев'я
тикласниця. Була в Богда-

дружні 
колективами 
десятирічка 

району Азер- 
РСР і Богда-

еередпьої школи 
В 1. Леніна (а

зустрічей — разом 
потрудитися, відпо-

розповіла 
про своїх товаришів, якії 
приїхали разом з нею: Піе- 
алу Абдулаеву, Аббаса Гу« 
сейновз, Р'амїду Курбанову* 
Тільки про себе майже ні
чого не сказала. А вона —• 
делегат XIX з'їзду ВЛКСМ, 
член ПК комсомолу Азер
байджану кругла відмінни
ця. любить і вміє Енрошувя- 
ти і збирати бавовну та чай.

Три роки тому зустрілося 
і; Халдані юні бегдапівш і 
члени виробничої бригади 
Грнгорополіської СШ Став
ропольського краю. Грпго- 
рополіські школярі привез
ли до Халдана вовни сорт 
соняшнику, виведений ни
ми з допомогою ставрополь
ських селекціонерів. Назва
ли йоге «Дружба». роздали 
по кілька кілограмів пасіп- 
і.я українцям і азербайд
жанцям. Наступної весни 
боглапівці висіяли насіння 
па півторагсктарпій ділянці. 
Самі доглядали за посівами, 
плекали кожну рослинку, 
зібрали врожай. Соняшник 
добре прижився на україн
ських полях. Продуктивність 
його у центнерах з кожного 
гектара не дуже висока, але 
олійність па- 3—5 процентів 
виша звичайного. Тепс-р со
няшник «Дружба» успішно 
культивується па полях міс
цевого колгоспу «.Родина».

Про дружні зв’язки хал- 
данівців з богданівськпми 
школярами можна розпові
дати багато. Але з усього 
нонутого і побаченого най«

(Закінчення на 2-й стор.).



2 crop. «Молодий комунар»

я

їм дають освіту
зараз «молодші • коледжі» 
у США та Японії, політех
нікуми та педагогічні ко- 

і у Великобританії, 
техноло- 

Фрзнції і

ТАМ, ДЕ ПРАВИїЬ ....
КАПІТАЛ леджі

ИКаЩЕ.тЙЙJS^ÄSf'І: «“ІІЯЙНЙІГ університетські 
гімні інститути у

(і^нку?с

буржуазія дбає 
робітничіз 

оскільки 
то немає 
коли во-

«Коли
про існування 
лише остільки, 
це їй необхідно 
чого дивуватися,
на й освіту дає їм лише в 
тій мірі, в якій це відпові
дає її інтересам» — цей 
висновок Ф. Енгельса не 
втратив своєї актуальності 
й тепер, в епоху наукозо- 
технічного 
ли висока 
робітників є 
факторів успішного 
витку виробництва.

Необхідність загально
освітньої підготовки май
бутніх «синіх комірців» 
змушує сучасного буржуа 
витрачати гроші на роз
виток системи безплатної 
середньої осаіти. Саме 
тут вступає в силу фактор 
матеріального становища 
сімей. Багато підлітків (пе
реважно з 
фікованих 
ціональних 
емігрантів) 
одержати середню освіту 
через економічні трудно
щі: дорого коштують про
дукти, одяг, житло, тран
спорт. Часто молода лю
дина змушена залишати 
школу—треба працювати, 
щоб допомогти матері
ально сім’ї. Бідність — 
ось головна причина, яка

прогресу, ко- 
кваліфікація 
одним ' із 

роз-

родин неквалі- 
робітників, на- 

менш остей, 
не можуть

хай спробують узяти!
змушує молодь 
навчання.

У той час, 
готувалися 
ня свого 
риканський журнал «Юн
айтед Стейтс ньюс енд 
Уорлд ріпорт» надрукував 
дані, що свідчать про рі
вень розвитку народної 
освіти у найбагатшій краї
ні капіталістичного
Виявляється, що 2,4 міль
йона американських дітей 
не вчаться в школі (це пе
реважно — представники 
національних меншостей), 
близько 7 мільйонів шко
лярів після кількох років 
навчання не вміють добре 
читати. Як визнає міні
стерство освіти США, 22 
проценти американців ві
ком від 17 років «абсо
лютно неграмотні».

Англійські «наблик
скулз», французькі ліцеї, 
західнонімецькі гімназії 
надійно забезпечують си
стему своєрідного соці
ального фільтру, що збе
рігає привілеї за правля
чим класом. Цей фільтр 
чудово спрацьовує у всіх

покидати без винятку сферах систе
ми освіти.
доступ в 
коледжі

Якщо багачам 
університети і 

забезпечений 
добрій 

сімейним 
переважна

коли США
до святкуван-

200-річчя, аме- завдяки 
товці та 
кам, то 
шість юнаків і дівчат з 
«нижчих» верств суспіль
ства, які закінчили за
гальноосвітні школи, по
повнює армію безробіт
них. У кращому випадку 
стають учнями на вироб
ництві. А якщо пощастить 
—- учнями професійних 
шкіл. Кількість місць у цих 
школах невпинно зменш/- 
ється, тільки у ФРН за ос
танні 20 років скоротилася 
едвзє. Пік скорочень при
пав на 1973 рік, коли 
зникло 120 тисяч таких 
місць, а через рік — ще 
45 тисяч. У Франції на 
біржу праці щорок/ при
ходить 300 тисяч молодих 
людей без будь-якої про
фесійної підготовки. Зони 
змушені йти на виробниц
тво підсобними робітника
ми, вантажниками тощо.

За даними західноні
мецького соціолога І. Кіо-

підго- 
зв'яз- 
біль-

світу.

ля, 40 процентів молоді, 
охопленої так званим про
фесійним навчанням, пра
цюють надурочно (кожен 
третій з них — віком до 
15 років, хоч закон забо
роняє використовувати їх 
на надурочних роботах).

Нз кращі справи із здо
буттям аищої освіти. За 
даними Організації еконо
мічного сприяння і роз
витку (ОЕСР), молоді лю
ди із привілейованих сі
мей у ФРН мають у 43 ра
зів більше шансів посту
пити до вузу, ніж їхні од
нолітки із нижчих ВЄОС-В 
населення, в Австрії — в 
40, в Італії — в 37, у 
Франції — в ЗО разіз. Чи 
варто дивуватися, що се
ред французьких студен
тів університетів лише 
півтора процента виход- 
ців із робітничих сімей, в 
інших капіталістичних кра
їнах ця цифра коливається 
від 4 до однієї четвертої 
процента.

Соціальний фільтр бур
жуазної освіти діє ще в 
одному напрямі. Як гриби 
після дощу, множаться

навчальні 
зраного «на-

тому подібні 
заклади так 
півпрофесійного сектора-» 
вищої школи, які поклика
ні за 2—3 роки готувати 
середній технічний персо
нал. Ось сюди і спрямову
ють основний потік вихід
ців із робітничого середо
вища: і плата за навчання 
менша, і строки навчання 
коротші. А елітарні вузи, 
такі як Гарвард у США, 
Оксфорд і Кембрідж у 
Великобританії, Вища по
літехнічна школа у Франції 
та їм подібні з року в рік 
стають усе недоступніши
ми для абітурієнтів із ма
лозабезпечених сімей.

Ось такі на практиці 
«однакові можливості?» 
буржуазного суспільства. 
Однакові вони в одному: 
юнаки і дівчата, які не 
мають спеціальності, та 
молоді дипломовані спе
ціалісти мають однакозі 
права на своє місце у не
скінченній черзі на біржі 
праці, вони рівні в правих 
на безробіття і безнадію.

І. КРИКУНЕНКО, 
лектор обкому комсо
молу.

пості
ши

років 
бальної з

AM НАША РВДНІА
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

більше запам'яталася фраза 
вчительки Б о гда 11 і в ськоІ
СШ № 1 імені В. 1. Леніна, 
інші пенсіонерки Тетяни 
Омелянівни Ткаченко: «Гам, 
у Халдані, паша рідня».

У Суботцях на полі я зу
стрілася з посланцями Ро
сійської Федерації, Латвії, 
Молдавії, яких запросили 
до себе в гості старшоклас
ники Суботцівської десяти
річки. Моє прибуття спів
пало з від’їздом школярів 
на роботу, тому перші мої 
знайомства з керівниками 1 
членами делегацій трьох 
братніх республік відбулися 
прямо в автобусі.

Галина Йосипівна Лебеде
ва, вчителька Вепської СІП 
Добельського району Лат
війської РСР, розповіла:

— Наш шкільний клуб ін
тернаціональної дружби 
«Факел» підтримує коні акт 
з КІДамн Дмптрівської і 
Суботцівської десятирічок.

*іас цікавлять навчання, 
їромадська і трудова діяль
ність організація дозвілля 
українських учнів, підготов
ка їх до святкування 60-піч- 

утворення СРСР, робота 
табррш праці н відпочинку, 
•за час перебування у Зна- 
м япському районі ми но- 

чергшули для себе дуже ба
гато цінного і постараємось 
запрозадпти його у своїй

нашій делегації 
юпакіз і дівчат, 
навчання, ком- 
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ШКОЛІ. У 
одинадцять 
ьідміїніпків 
сомольськи.х активістів,
нами приїхала учасниця 
першого фесТпвало іпгернч- 
Ніопальної дружби, нищ 
студентка Ш курсу Ризько,-

го медичного інституту Ік- легатом XIX з’їзду комсо- 
та Клеймане. молу Ренатою Скрипник і

І ось колгоспний автобус вожатою цієї школи робіг-

На знім
ках. делега
ція Туркмен
ської PC'.*; 
учасниця І 
фестиза л ю 
інтернац і о- 
н а л ь н аї 
дружби Інта 
Клеймане; у 
нові друзів 
завжди ра
дісно і ве- 

. село; за ро
ботою в полі.

Фото
В. ГРИВА.

‘І.ріІВІЗ‘з нас на місце робота: 
треба ЗЗІЛЬЧІІТН від бур’я
нів посіви люцерни, що пла
нується на насіння. Доки 
колгоспщпі бригадир давав 
наряд, я пози зйом ил іся з 
десятикласницею Дурлеінт- 
ської СШ КутузІвського ра
йону Молдавської РСР, де- 

шщек» Кишинівського об’єд
нання хімічних під.ірлємсіїз 
Галиною Гиндею. Дівчата 
розповіли про свою вироб
ничу бригаду, котра займа
ється впрошуванням вино
граду, овочів, фруктів. Міс-] 
цевий плодоовочерддгосл 
щороку здає державі сотні і 
центнерів овочів і фруктів, і 
зібраних дбанл.чзимп рука-І 
ми учнів. Галя, хоч уже йі 
ге школярка, але теж при
четна до успіхів учнів. Адже 
жоден трудовий десант уч
нів не обходиться без учас
ті вожатих-виробничччків.

Прощаючись з учасника
ми фестивалю, багатьох з 
них я запитувала: «Чим за
пам'ятався вам нинішній 
приїзд на гостинну знам’ян- 
ську землю?» 1 всі були од
ностайні у відповідях: ра
дістю братерської дружби, 
зрослим почуттям гордості 
за приналежність до великої- 
і прекрасної 
Батьківщини. 

Радянської

спецкор < 
комунара»).

т. КУДРЯ, 
«Молодого

3 2 по 4 липня у 1ірн. 
мїщенпі Кіровоградську 
обласної філармонії 1ф1). 
ходив заключний тур рСг. 
публіка нського конкурсу 
бальних танців. Такий 
конкурс на Україні яр.»- 

І водиться вперше.
Свою виконавську м;(л- 

стерність демонстрували 
сім колективів із Волин
ської, Київської, Полтав
ської, Запорізької, Іваио- 
Франтівської та Кірово
градської областей.

Честь нашого стевоію- 
го краю відстоювали ан
самбль обласного Будкину 
вчи геля «Конвалія» і ан
самбль бального танцю 
Світловодського районно
го будинку культури.

У глядачів виступи са
модіяльних танцюристів 
викликали захоплення. Це 
оув справжній бал. Зву
чала чудова музика, плав
но ковзали у танку пари. 
Уже не десятками 
вимірюється вік.
танцю, а він так само за
ворожує погляд. Мова ру
хів напрочуд приваблива і 
виразна, bona дозволяє 
передати і багатство внут
рішнього світу людини, і 
порив кохання...

Серед учасників конкур
су вирізнявся ансамоль 
«Конвалія». Високий клаф 
виконавської майстерної:сі, 
цікаві хореографічні рі
шення, зі смаком підібра
ні костюми дозволили 
танцюристам з обласного 
Будинку в ій геля вийти ра
зом із народним ансамб
лем Мелітопольського бу- 
донку культури «Райдуга» 
Запорізької області на 
перше місце.

Дипломом другого сту
пеня нагороджено народ- 
ник ансамбль бальною 
танцю Луцького міською 
будинку культури Волин
ської області.

Третє місце присуджено 
танцюристам із Кремен
чуці кого будинку культу
ри Полтавської області.

Крім обов’язкової про
грами, волниянн привезли 
До Кіровограда свій 11- 
нець «Волинський моло
діжний». За музику до 
нього композитора Анато
лія Лівая 
дипломом 
пеня.

На конкурсі в ролі гос
тя був присутній ансамбль 
«Ритми молодості» У.-кіс- 
родського міського бу пін
ку культури. За показану 
кіровоградцям програму, 
присвячену 60-річчю утво
рення Союзу РСР, ан
самбль «Ритми МОЛОДОСТІ» 
нагороджений похвальною 
грамотою жюр>.

Крім дипломів ті гра
мот, перед податком кон
курсу було встановлено 
ряд призів. Зокрема, нрчз 
газети «Молодий комунар* 
вручено най молодшим у 
учасникові конкурсу — 
ансамблю бального ганцю 
Кременчуцького буднику 
культури Полтавської об
ласті за активну пропігаїї- 
ду бальної хореографії-

Жюрі визначило також 
«Міс конкурсу». Нею ви
явилася Марина КузьмігГїі 
із Луцька.

В. АФАНАСІЄНКО-

нагороджено 
першого сту;

«
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УВАГА, ПІДЛІТОК!

е

ЯК І АИЧИТЬна погану

КОРЧАГІНЦЯМ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Новини

ЧОЛОВІК до- 
гіринципу 

не ТІШИЛО-

спирт-
величезііііх

хлопці 
не тільки з 

а й із сусід- 
немає снорт-

бу,цинку 
Ініціатив-

кіноекрану

Лист жителів 
Н» 14 по вулиці 
ній був категоричним; «у 
нашому дворі деякі підліт
ки віком від 14 до 16 ро- 
нів організували безладну 
гру, мета якої — футболь
ним м’ячем завдати школи 
кому-небудь або кому-ни
будь. В даний момент га
зони затоптано, поламано 
дерева і кущі. Буває, м’лч 
потрапляє у вікна автома
газину. в людей, що сидять 
у дзорі на лавці або про
ходять мимо...»

Ще з вулиці чутно було 
крики «азартних гравців», ’ 
як називають їх мешканці 
будинку № 14. Під вікна
ми ганяли м'яча 
(нпяігілосч, 
цього двору, 
«їх, де теж 
майданчика).

— Як не в нас немає? — 
здивується керівник будин
ку 1. Т. Ільченко. прочи
тавши ці рядки. — Май
данчик є, онде він... Прав
да, ні бешкетники самі йо
го засмітили...

Сумний пейзаж. Там, 
де колись був спорт
майданчик, валяються роз
биті пляшки з-під 
його, кілька 
каменів, що з’явилися не
відомо звідки, чималеньке 
дерево, зрубане невідомо 
ким. Стрим пять залишки 
воріт...

— не хочемо грати 
на тій площадці, — ска
зав семикласник С.Ш № 9 
Валерій Шиидюк, — бо 
там орудно.

— Чому ж суботиііка не 
влаштуєте, не приберете?

РЯДКИ З ЛИСТА. «Ми 
вмоаг.яли гравців поводи
тися стриманіше, а у від
повідь чули тільки грубо
щі *й погрози. Тому хочемо 
звернутися через газету 
до номсомольсьних органі
зацій машинобудівного 
технікуму, школи № 9 
(тут навчаються дворові 
футболісти — О. Д.), педа
гогів, керівників спортив
них гуртків — ДОПОМОЖІТЬ 
цим юнакам зайнятися 
справжнім спортом, адже 
в Кіровограді є чимало 
спортивних сенціи...»

— Мам зручніше грати 
в фу гирл у своєму дворі, 
— говорить шестикласник 
СШ № 9 Сашко Телятни
ков. — У нас тут друзі.

Мабуть, саме час уточ
нити, що листа до редак
ції написали люди пенсій
ного віку. І їхні тривога й 
иевд оволепн я з розум І.1І, 
адже діти справді в азар
ті гри втрачають почуття 
міри. Вони галасують, бі
гають »іо газонах, б'ють 
м'ячем вікна. Можна зро
зуміти й хлопців — їм не 
завжди є час далеко ходи
ти, та й батьки з дому не 
щоразу дозволяють надов
го відлучатися. Але не 
треба забувати у цій си
туації і про ще одного па
сивного (на жаль!) учас-

вулицю з 
будинками

Найкрасивішу 
двоповерховими 
з усіма побутовими вигода
ми надано в селі Олександ
рівна Жмеринського району 
Бііиіпщ-кої області молодо
жонам. Зараз тут же жи
вуть понад 50 сімей.

— Справжнього хлібороба 
завжди тягне поближче до 
землі, щоб поруч з домом і 
город, і сад, і сарай був з 
ріп.оіо жизпіспо — розпо
відає голова сільради М- Д- 
Сидорук. — І ми не тільки 
схвалюємо прагнення кож
ної сім'ї переселитись у 
власну садибу, а й всіляко 
сприяємо цьому. Прожина
ють молодожони в кварти
рах радгоспу імені 50-річня 
Великого Жовтня не більше 
трьох років, а тим часом 
зводять власний дім.

Сільська Рада координує 
зусилля господарства і се' 
ляп у спорудженні житла та 
благоустрої населеної о
пункту. Радгосп забезпечує

-вика подій. Йдеться про 
батьків, 1 их, які стомлю
ються на роботі, мають 
безліч справ. І зовсім не 
мають часу, щоб поціка
витися, чим займаються 
пні діти. Правда, не всі. 
Кероуд І. [. Ільченко роз
повідає:
_ Дорослі мешканці 
будинку Кузнецов, Криво
ручко садила клумби V 
дворі, Сезрюк із синами 
Сергієм та Юрком зроби
ли столика, лавочки, 
сочницю для малят...

А що ж інші?
— Вперше чую, що мо

їм сином хтось певдово
лен йй, — вдавано здиву
вався батько Сашка Миш- 
кевнча. — Гулі 
пень у дворі, 
лисі» гуляли...

Схоже. 1Ц0 
гримується 
«Чим би дитя 
ся»...

А тим часом 
поведінку Сашка Мишке- 
вича, як і Андрія Шияна, 
Ігоря Дейнеки Сашка Іль- 
їна чи не найбільше було 
нарікань.

ТРИВОЖНІ ФАКТИ, в 
запалі гри хтось уділив 
м’ячем і збив трирічну На
талочку Федорову. Невідо
мий бешкетник вставна 
голку між дощок лавки, де 
звичайно відпочивають 
літні люди. Тричі в цьому 
році було розбито вітрину 
сусіднього автомагазину.

взаємозз'я- 
як і їхні 

те, що між 
молодшими 

будинку

йсі ці факти 
заііі, так само, 
причини. За 
старшими і 
мешканцями 
склалися напруже н сто
сунки, важко дорікнути 
комусь одному. Неправі 
хлопці, бо не ВМІЮТЬ (чи 
не хочуть) себе чемно по
водити: захопн-зшись
грою, забувають про те, 
що хтось поруч потребує 
тиші, спокою. Неправі до
рослі, які іноді, вимагаю
чи ЦІЄЇ тиші від дворові.■< 
футболісті, самі пово
дяться не зовсім коректно. 
Винні працівники комісії 
у справах неповнолітніх, 
ДРУЖІІІ'ІІИІ.’И й члени ком
сомольських опера гичиих 
загонів Кіровського райо
ну міста, яких тут уже ба
гато .місяців піхто не ба
чив. Все виховання хлоп
ців зводилося протягом 
цього часу до сердитих за
уважень старших, 
відбулася розмова, 
провів з підлітками 
ничиин міліціонер 
Кумпап, коли було 
віііі раз розбито і 
автомагазину...

О. ДАНИЛЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград.

Та ще 
яку. 

діль- 
Є. М. 
черго

ві грину

робітпиків матеріалами, ви
готовляє у своїх майстернях 
дерев’яні конструкції, допо
магає забудовникам техні
кою і кваліфікованими спе
ціалістами. Методом народ
ної будови одягаються в 
тверде покриття і сільські 
гулиці. Всі роботи па таких 
об’єктах жителі виконують 
піт час суботннків і иеділь- 
ків. що організовуються ву
личними комітетами

До кінця п’ятирічки в 
Олександрівні, а також у 
ближніх населених пунктах 
— Кудіївня--. ІПевчепково- 
му намічається прокласти 
тротуари- Радгосп па Суді; 
вольна бригада бере участь і 
в спор’.'джеініі соціально- 
культурних закладів і під
приємств. У нових будниках 
розм істил ись м ага.иіп и,
їдальні та буф?ги. клуб і 
бібліотека. е здхд!,.яш.

кор. РАТАУ.

Текст і фото 
М. ХОРЕНЖЕНКА.

У липні любителі кіно 
познайомляться з новою 
роботою кіностудії імені 
М. Горького «Карнавал». 
Це двосерійна музична ко
медія режисера Тетяни 
Ліознової, яку знають гля
дачі як постановника філь
мів «Євдокія», «Три топо
лі на Площисг» і знамени
того телесеріалу «Сімнад
цять миттєвостсй весни».

Виконавиці головної ро
лі «Карнавал» треба було 
відтворити кумедні приго
ди вчорашньої школярки, 

. передати психологію дів
чини, яка зіткнулася з про
блемами дорослого жптгл, 
виявити дар естрадної ар
тистки. На цю складну 
роль було запрошено ак
трису театру імені Мос
ковської Ради Ірину Му
ра вйову.

Разом з Тетяною Ліоз- 
повою над картиною пра
цювали оператор Петро 
Катаев і художник Борне 
Дуленкок. Сценарій напи
сала молодий драматург 
Ганна Родіонова, з твор
чістю якої ми знайомі по 
фільмові «Шкільний
вальс». У «Карнавалі» зні
мались Юрій Яковлев, 
Клара Лучко. Олександр 
Абдулов, Віра Васильєва, 
Катерина Жумчужна.

Кіноповість «На чужому 
святі», знята режисером 
В. Лаптевим на Свердлов- 
ській кіностудії — про так 
званих «важких підлітків», 
про розуміння справжніх 
людських цінностей. У 
фільмі зайняті Надія 
Горшкова, Леонід Дячкоз,

На знімну: кадр з фільму «Карназад»,

Весело І цікаво нроно-

дать лігпі канікули учні

Кіровоградської школи

З стор

ЦІНА
№ 22 в таборі праці і зід-

починку «Корчагіиець».

Він розташований у селі 
Первозванівці Кіровоград
ського району. Діти допо
магають колгоспникам 
збирати ранні фрукти в са
ду колгоспу імені Шев
ченка, яким завідує Герой 
Соціалістичної Праці Ан- 
тоїііиа Гпатівна Ігпатьєва. 
У цьому саду пригощали 
яблуками космонавтів Ва
лерія Рюміпа і Леоніда 
Попова, коли після косміч
ної подорожі наш земляк 
Леонід Попов гостював зі 
своїм зоряним другом на 
Кіровоградщині.

Про настрій цих дів
чат і хлопців говорять їх
ні радісні усмішки ((рото 
внизу). Мовляв, де ще зна
йдеш скільки сонця, краси 
і дотепних жартів, як не 
тут, у колі вірних друзів.

А ось вінець справи: 
дівчата зсипають у ящики 
(фото вгорі) соковиті чер
воні черешні. Десятки 
центнерів ягід зібрали юні 
трудівники. Допомогли 
колгоспникам і порадували 
жителів міста першими да
рами саду.

Марина Лсвтоза, Микола 
ІІозпкков.

В жанрі детективу ство
рили па «Узбекфільмі» 
кар гину «Золоте руно» 
драматург Д. Булгаков і 
режисери - постановники 
Л. Файзієв та М. Ага-Мір- 
зоев. Стрічка розповідає 
про те, як співробітники 
органів держбезпеки ви
крили групу злочинців, 
зв’язаних з іноземними 
контрабандистами.

■Кінематографісти Фран
ції пропонують екранізацію 
роману Д. Комптона «Зло
чинний репортаж». її здій
снив талановитий 
цузький

фран-
режпсер Бертран

Економіка повинна бути
— цо давно 

життя
економною 
вже стало законом ........ .
багатьох робітничих колек
тивів нашого міста. Можна 
навести чимало прикладів 
бережливого ставлення до 
використання матеріалів, 
палива, електроенергії.

Але зараз мова про ін
ше. Ірапляється ще таке: 
матеріальні цінності, ство
рені сотнями робочих рук, 
іинуть у вогні пожежі. 
Так, внаслідок несправно
го електрообладнання ста
лися пожежі в деревооб
робному цеху ремонтно- 
механічного заводу Укр- 
ремтресту, кегельному це
ху панчішної фабрики. Че
рез неправильним монтаж 
транспортера пожежа ви
никла у цукерковому цеху 
кондитерської фабрики.

Представники органів 
держпожежнагляду не раз 
звертали /вагу керівницт
ва панчішної фабрики 
(директор А. Ф. Шапова
лов) на незадовільний про
типожежний стан цехів. 
Вносилися при цьому й 
пропозиції щодо поліп
шення стану спраз, однак 
адміністрація н^ поспіша
ла з їх реалізацією. В рела з їх реалізацією. З 
зультаті — пожежа.

Втім, нас хвилює не 
ше ставлення деяких 
рівників до приписів держ- 
пожежнагляду. Позиція 
комсомольських та проф
спілкових організацій у 
цьому питанні теж часто 
лишається пасивною. На 
згаданих уже підприємст
вах практично не проводи
лися рейди «Комсомольсь
кого прожектора», огляди 
пожежної безпеки з мс
тою виявлення пор/нень 
її правил. Не було прочи
тано жодної лекції на про
типожежну тематику.

О. МОРОЗ, 
інспектор держпонсеж- 
нвгляду відділу по
жежної охорони Ле- ' 
кінського району
м. Кіровограда.

ли- 
ке—

Тавернье. Двосерійна кар
тина, поставлена в жанрі 
гостросюжетного детекти
ву з елементами фантасти
ки, здобула на XVIII Між
народному кінофестивалі 
науково - фантастичних 
фільмів у Трієсті головний 
нрнз «Золотий астероїд». 
«Злочинний репортаж» пе
реконливо показує, що го
нитва за сенсацією — го
ловна пружина бізнесу 
буржуазної індустрії масо
вої комунікації.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка-
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З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»

КУПАННЯ
Часто можна спостеріга

ти, як на мілководді купаю
ться голуби, шпаки, гороб
ці, чижі, щиглики та інші 
птахи. Вони купаються на
віть узимку. Причиною цього 
служить бажання позбутися 
паразитів, привести себе в 
порядок. Пташки забавно 
хлюпочуться у воді, пле- 
щуть крильми, пірнають.

Птахи купаються не тіль
ки у воді,
ГУ-

Зимові
коштують 
дорого. . 
день прорвало водогін, 
струмочку, який тік вули
цею, купалася зграйка шпа
ків (тоді вони залишилися у 
наших краях на зимівлю). 
Мороз був сильним. Мокрі 
пір’їни стали змерзатися, і 
частина птахів не змогла 
піднятися в повітря... Ми без 
особливих труднощів пере
ловили легковажних купаль
ників, забрали у квартиру, 
обігріли і випустили на во
лю.

Уже років десять я зай
маюся фотографуванням ку
пання птахіз, однак мені ще 
не вдалося отримати знім
ка, який відображав би всю 
красу цієї процедури. Спо

а й у піску, в сні-

купання інколи 
пернатим надто 

Якось у морозний 
У

стерігаючи за купанням, 
протягом певного проміжку 
часу ми бачимо велику 
кількість різноманітних ру
хів птахів, утворення хвиль, 
фонтани крапель. А фото
апарат здатний зафіксувати 
лише якийсь окремий мо
мент.

Цікаво, що величезні бі
логолові сипи, які водяться 
на території СРСР у горах 
Кавказу та в Середній Азії, 
полюблюють купатися біля 
водопадів гірських річок.

Купаються навіть ті птахи, 
які весь час знаходяться на 
воді (качки, гуси, лебеді та 
інші). Якщо домашні гуси та 
качки утримуються далеко 
від водоймища, вони не 
упускають можливості вику
патися в калюжі, що утво
рилася після дощу.

У боротьбі з паразитами 
птахи інколи застосовують 
не тільки воду, але й росли
ни, які мають різкий запах. 
Скажімо, шпаки на день- 
другий приносять у шпаків
ню полин, м’яту. Виявляє
ться, що для цього годяться 
і культурні рослини, такі як 
цибуля, часник, помідори. 
В’янучи, вони різко пахнуть 
і дезинфікують житло.

мтт-ггіиі і,і п
I рПОРТ і труд поруч 

ідуть» — під таким

І
 девізом ніші в області 

проходять старти ГПО, в 
яких беруть участь моло
ді хлібороби, будівельни
ки, тваринники, люди ін
ших професій. Понад 379 
тисяч трудівників міста і

І

ж

РАЙКОВА ГІМНАСТИКА.

н п

м. ножнов.

Фото автора.

річки неабиякою підмогою 
в праці. Згадані колекти
ви — правофлангові зма
гання під девізом «60-річ- 
чю утворення СРСР — 60 
ударних тижнів». /\ черго
вий тиждень (з 12 по 18 
липня) — присвячений 
комплексу ГПО.

КЛИЧУТЬ
СТАРТИ ГПО

села регулярно займають
ся фізкультурою і спор
том. Л в групах ГПО пос
тійно вдосконалюють свій 
фізичний гарт більше 140 
тисяч чоловік. Наприклад, 
юнаки та 
сомольсько 
бригад 
заводу 
які очолюють Л. Бобошко. 
О. Попов, О. Шило, відві
дують заняття спортивних 
секцій, беруть участь у 
спартакіадних змаганнях. 
Більшість із них успішно 
виступила під час цехо
вих турнірів з багатоборст
ва ГПО на призи «Комсо
мольской правды». Фіз
культура і спорт стали для 
молодих гвардійців п’яти-

дівчата з ком-
- молодіжних 

кіровоградського 
«Червона зірка»,

Всесоюзного 
якою буде

Яка мета 
тижня ГПО, 
його програма на Кірово- 
градиіині? У розмові з на
шим кореспондентом голо
ва облепорткомітету О. П. 
БЕРЕЗАН відзначив:

старти Тижня 
вийти не лише

— На 
зможуть 
ті, хто постійно підзищус 
свій фізчиний гарт і май-

стерність у спортивних 
секціях, групах ГПО. На 
стадіони ми запрошуємо 
есіх бажаючих. В кожно
му місті і селі буде влаш
товано спортивно-озд3- 
совчі свята з масовими 
забігами, естафетами, сі
мейними турнірами, зуст
річами з провідними 
спортсменами. Проведемо 
«День бігуна», «День 
стрільця». А наприкінці 
Тижня відбудуться маедрі 
запливи у типових пла
вальних басейнах і відкри
тих водоймах. Наші фіз
культурні активісти повин
ні зробити все можливе 
для того, щоб у цей день 
на старти вийшло якнай
більше молодих вироб
ничників та школярів, кот
рі перебувають у піонер
ських таборах, таборах 
праці і відпочинку.

Тиждень повинен іще 
раз продемонструвати ко
рисність занять фізкульту
рою і спортом, 
кілька днів, 
лись, варто 
активізацію 
пропаганді 
вимог комплексу 
привести в належний стан 
спортивні бази.

іпиі і.штагі wr-nw
ФУТБОЛ В

«ЗІРКА» —
«КОЛОС» о-л

Закінчуються матчі 
іпо ч) ко.іл челініопагу 
їші з футболу серед К 
другої ліги. Командам 
тої української ■ 
ЛИШИЛОСЯ і-р-'"- ____
ній грі. У передостанньому

За цих 
що залиши- 

подбати про 
роботи по 
нормативіз і 

ГПО,

пер- І 
кра !_> 
іубів 
111ОС- _ 

зони за- ■ 
провести по од- і

турі «Зірка» на своєму сг і- й 
діолі приймала «Колос» з й 
Иавлої рада, що на Дніпро- Е 
петровіцпиі. Гості, маючи К 
у своєму активі тридцять 
одне очко, займали у тур- 
вірній таблиці друге місце, В 
а Кіровограді^. у яких па В 
десять очоіс менше — од:і- І 
надцяте.

Звітний поєдинок почав- |] 
ся атаками господарів май- Н 
данчика. На другій хвиля- В 
111 МОЖЛИВІСТЬ винести- і 
свою команду вперед мав -Х 
Едуард Денисенко, але го- Ґ 

’ловою він послав м яч ни- І 
ще- воріт. Згодом гра ви- І 
рівнюється, гості перехо- І 
дять у наступ. Вони небе.ч- " 
печпо загрожують воротам 
«Зірки». А за чотири хви- І 
лини до перерви Олен- І 
сандр Алексеев упускіс 1-і 
можливість вивести СВІЙ И 
клуб уперед.

Після відпочинку карти- | 
на Дещо змінюється. По- І 
минають атакувати гості. В 
На сімдесят четвертій хви- В 
лині нападаючий павло- 
градців Олександр Новиков в 
забиває гол. який і вині- ї 
шив долю поєдинку на ко- і 
ристь «Колоса». -

Нагороди—гімнастам
В У перерві між таймтми
■ футбольного матчу на ста- 
§ діоні спортклубу «Зірка» 

щооазу виступають кращі 
І легкоатлети, велосипедис

ти, гімнасти обласного 
центру. І зовсім не для то
го, щоб встановити рекорд 
чи здобути титул чемпіона.

III СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ДЮСШ облепорткомітету 
за програмою ПІ спортив
них ігор молоді України. 

Голова міського спорт- 
номітету А. С. Подольсь- 
ний вручив грамоти і при
зи кіровоградцлм — кра
щим учасникам цього тур
ніру. Як ми вже 
ллли, вихованки 
Т. Гасман, 
Т. Радчснно, 
вої, Ю. Толчинського

Юнаки та дівчата пропа
гують свій улюблений вид 
спорту.

Цього разу на зелений 
кипим футбольного поля 
□нйшли вихованці секцій 
спортивної гімнастики — 
учасники фінального тур
ніру, що проводився в

попідом- 
тронерів 

Неч'ая,Е.
Н. Тимофеє- 
- --------- > ззй-

няли на іграх шосте ко
мандне місце і дали в ко- 
пилку збірної області 106 
очок. Внесок юнаків скром
ніший — 88 очок. Найкра
ще тут виступав студент 
Факультету фізвихои.іння 
Кіровоградського педінсти
туту Сергій Донець. Він 
був п’ятим у вправах на 
перекладині, шостим — у 
вільних вправах, на кіль
цях і в опорних стрибках. 
Сергій виконав норматив 
майстра спорту.

М. КРОКУН.
ВВЕЕЭЕ«КЗЗ

»•г

II

народного 'іп-
і танцю Лм- 

«■ Лету на». 20.00

ІЩЕ РАЗ ПРО «ЖОРСТОКІСТЬ»
у нього в кімнаті. А ті не 
погоджуються. Адже ко
шеня може забруднити ки
лим, а, з пташини пір’я 
летітиме. І взагалі, чима
ло шкоди можуть нароби
ти.

Малий викидає кошеня 
пз вулицю. Вдома ж ки
лими!

Дитина починає вірити, 
що від тварини самі лише 
незручності та неподоб
ства.

Що буде потім з ними 
збайдужілими до всього 
живого людьми?

Неувага до дитини, до^ 
дрібних, па перший погляд, 
дитячих прохань, за якими 
стояла чиста і безпосеред
ня доброта. Батьки хотіли, 
щоб їхня дитина росла 
щасливою, не знала біди. 
Але вони самі примусили 
її байдуже поставитися до 
чужого лиха. Разом з ви
кинутим па вулицю коше
ням дитина втрачає най
головніше — надламує па
росток доброти, який ріс 
у її серці.

Мене дужо схвилював 
матеріал 'Л Стояна «Жор
стокість», надрукований у 
вашій газеті. .У школі і 
вдома нерідко можна по
чутії розмови про доброту 
і любов до тварин, 
на жаль, ця любов 
домлюється деякими і 
вами по-своєму і 
прищеплюють дітям ' 
почуття лише до тих 
ських тварин і птиці, 
дають молоко чи

Але. 
усві- 
бать- 
вопп 
теплі 
СВІЙ- 

. які 
м’ясо. 

Всі інші — просто кішки, 
собаки або горобці.

Любов до природи це не 
ляше милування нею, з, 
насамперед , турбота про 
кожну рослину, про кожну 
живу істоту. Посадити де
рево, нагодувати пташок, 
захистити 
у чому 
справжня 
роди.

У дитячому садку і в 
школі часто можна спо
стерігати. як діти догля
дають за мешканнями 
«живого» куточка. Па 
жаль, вдома буває інакше. 
Скажімо, приніс малий до
дому зголодніле кошеня 
Чи птаїпнпу з перебитим 
крилом. Благає тата й ма
му дозволити їм оселитися

тварину — ось 
проявляється 

любов до пpH-

її серці.

О. МОЖАРОВСЬКА, 
учениця третього кур
су радгоспу-технікуму, 
м. Олександрія.

ЛКСМ Украины.

На украинском ввине.

«Молодей коммунар» 

орган Кировоградского 
областного комитета

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вуп. Луначарського, 36.

ВК 01526.

А Ц 'г (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт-зі іеамб тю пісні і танцю 
Чорноморського флоту. 9.25
— * Клуб кіноподорожей. 
10 25 — Художній телефільм 
«Кафедра». 2 серія. По за
кінченні — 11.35 — ІІовинч. 
14.30 — Новини. 14 50 — Гіо 
Сибіру і Далекому Сходу. 
Документальні фільми. 15.25
— Творчість юних. 15.55 — 
Фільм — дітям. «Шок і 
Шер» 17.00 — Шахова шко- 
іа. 17.30 — На VII Міжна
родному конкурсі ім. П. І. 
Чайковеького. 18.15 — 
гава львівських майстрів. У 
передачі беруть участь пер
ший секретар Львівського 
обком''/ Компартії України 
В. Ф. “Добрик, Герої Соціа
лістичної ІІоаці М. Мнляк. 
А. Фау, М. Мартипець^л18.45

На полях України, 
редовий досвід _ 
кормів у 
Одеської області. 
На чемпіонаті с 
болу. Чі фіналу. 
Програма «Час». 
Виступ ансамблю 
йузичних

— Сьогодні у світі. 19.00 — 
” ----- про па-

заготівлі
господарствах 
-у 19.15 - 

світу з фут- 
21.00 — 
21.35 —
електро- 

........... інструментів 
Центрального телебачення і 
Всесоюзного радіо.^22.00 — 
Очевидне — неймовірне. 
23 о<) — На чемпіонаті світу 
з футболу, '/к фіналу. В пе
рерві — 23.45 — Сьогодні у 
світі.
£ УТ

16.00 — ІІОЙІПІП- 16 10 — 
Кінопрогоама. ів.оо
«ЗдрасТ’.'й, третій трудовий». 
17.45 —"К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.00 — Му
зичний фільм «Приємні зна
йомства». 18.30 — Циркова 
програма. 18.45 — «Акту-гг,- 
на камера». 19.15 «;До 
100-річчя театру корифеїв». 
Кіровоградський обласний 
музичио-драматичпий театр 
ім. М. Кропивиицького. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 20.15 — Коїі-
і єпт 20 45 — «На добраніч. •Ж» 21.00 - «Час». 21.35 
_  Худоз піЙ телефільм 1ІІ.1- 
м’ять». 1 серія. По за Іінчсп- 
ні — ііовини.
а ЦТ (И програма)

18.00 — НОВИНИ. 18 9.0 —і 
Вечір у Державному 
мінному Великому 
СРСР. присвячений 100 піч
чю з дня народження Я. Ку- 

і кали. 20.00 — «Вечірня кал- 
на». 20.15 — «Обличчя дру-

18 20 ->
ак-тде- 
театрі

Індекс G1103.

ліс». 21.00 — «Час». 21.35 - 
Телефільм «Перший рейс».

П’ятниця
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — На
чемпіонаті світу з футболу. 
'!.• фіналу. 10.25 — Фільм-
концерт «Ленінградські со- 
ловейки» По закінченні —
11.10 — Новини. 14.39 —
Новини. 14.50 — Продоволь
ча програма — загальнона
родна справа. Документаль
ні фільми «Сільське госпо
дарство Росії в одинадцятій 
п’ятирічці». «Сільські змі
ни», «Коефіцієнт кориснос
ті». «Майстри». 15.50 — Мо
нументальне мистецтво
СРСР. 16.20 — Справи мос
ковського. комсомолу. 16.50
— Російська мова. 17.20 —
Концерт художніх колекти
вів Монголії. 17.50 — Те.ітр 
юного глядача. Прем’єра 
лялькової вистави «Розум
ний їжак». 1 і 2 частини. 
18.45 — Сьогодні у саігі. 
19.00 — Тележурнал «Сп^_- 
дружність». 19.25 — На сТс- 
раці — кінокомедія. «Гусар
ська балада». 21.00 — Про
грама «Час». 21.35 — Кон
церт лауреатів VII Міжна
родного конкурсі' ім. П. І. 
Чайковеького у Великому 
зелі консерваторії. В пе
рерві — Сьогодні у світі.
А Т

10 00 — «Актуальна номе
ра». 10.35 — • Компас турис
та», 11.10 — Художній фільм 
«Небезпечні повороти». 12.35
— «Новини кіноекрана».
13.50 — «Орієнтир». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Концепт.
18.35 — «Олівець-малювец’ь».
17.10 — ФІльм-копцерт ««Ки
пі сказання». 17.30 — «Про
довольча програма — спра
га кожного». 18.00 — К. т.

«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — К. т. Телефільм. (Кі
ровоград). 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — Сизр- 
тншкі програма. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Пам’ять» 2 серія. 
По* закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18 20 — 
Науково-популярний фільм 
<Мся робота, мій ділі». 18.30
— Урочисте закриття VII 
Міжнародного конкурсу ім. 
II. І. Чайковеького. Трансля
ція з Великого залі' консер
ваторії. 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з кінного спорту. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Майже смішна історія». 1 і 
2 серії.

вислуженого 
самблю пісні 
товської РСР 

•— Прем’єра документально
го телефільму «Таємна вій- { 
на проти розрядки». 21.00-4 
Програма «Час». 21.35 — Фі
єста. Про фестиваль народ*, 
і.ої творчості в Мадріді. 
22.00 —■ Но чемпіонаті світу 
з футболу. Матч за 3 і >1 міс
ця’. В перерві — 22.45 — Но
вини.
А УТ

10.00 — 
ра». 10.35 
«Мелодії і 
Для дітей, 
фільм «Стара 
серія. 11.55 — «Твоя життя» 
г-а позиція». 13.05 — «Іп.-ор- 
клуб». 13.50 —< Доброго’ за и 
здоров'я». 1 1.20 — Музичний 
фільм. 15.15 •— «Імпульс»'.
Науково-популярна програ
ма. 15.55 — Художній фільм 
з субтитрами 
рощі». 17.15 
«Відкриття», 
спектакль. 18.45 
музеїв України».

«Актуй.ті на каме-
— Фільм-ісонцерт 
ритми». 10.50

Художній те.пе- 
фортеця». 1 
Твоя лаг 

«Ги

Субота
ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт ансамблю російських 
народних інструментів Тю
менської філармонії. 9.00 — 
Для нас. багьки. 9.30 — 28-й 
тираж «Спортлото». 9.40 — 
До Дня перемоги народної 
революції в Монголії. Доку
ментальний телефільм. 10.40
— Рух без небезпеки. 11.10
— Поезія. Ніколас Гільєи. 
1150 — Телеклуб — «Моск- 
г.нчка». 13.20 — Фільм — ді
тям. «Сніданок на тразі». 1 
серія. 14.30 — Новини. 14.45
— Фільм — дітям. «Сніда
нок на траві*. 2 серія. 15.55
— У світі тварин. 16.55 — 
Бесіца політичного оглядача 
10. Летупова. 17.25 — На- 
родпий артист СРСР С. Я. 
Лемешев. До 30-річчя з дня 
народження. 18.55 — Мульт
фільм 19.15 — До 60-річчя 
утворення СРСР. Концерт 
Державного академічного

«Марні прик»
— Ю. ЩєрбіК. 

Еідеофільл£- 
— «Сі'арбй 

............... 19.00
« Актуальна камера». 19 30 -і- 
« Майстри мистецтв». 20.45 -у' 
«На добраніч, діти!» 21 00-* 
«Час». 21.35 — Художній те» 
лефільм «Пам’ять», з серія. 
По закінченні — Новини. 
Л ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —* 
«Якщо хочеш бути здорц- 
ним». 8.25 — Телефільм 
«Майже смішна історія».1 1 2 
серії. 10.45 — « Ранкова пош
та». 11.20 -- Програма теле
бачення Української РСР. 
11.50 — Музей народної ар?ТХ 
хітектури І побуту УРСР. ■ 
12.25 — Г. Ляшенко. Силфо- 
нія № 3. 12.50 — Телевиста- 
на «Бретер». 14.00 — Кон
церт лауреатів VII Міясяаоод- 
иого конкурсу ім. П. І. Чай- 
іювськсго. Трансляція з Ве
ликого залу консерваторії’. В 
Перерві — 15.05 —- Міжшїт
родиий огляд. 17.45 — «Здо
ров’я». 18.30 — «Клуб ніиР- 
подорожей». 19.30 — Кон
верт лауреатів VII Між-шноД- 
ного конкурсу ім. П. І. Чай« 
ковського. Трансляція з Не’, 
ликого залу консерваторії. 
20.40 — «Вечірня казна». 
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження концерту лауреа
тів VII Міжнародного коч- 
ьурсу імені П. І. ЧаЯковсьио- 
і о.
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