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Жнива! У цьому короткому, але емкому за змістом 
слові тісно спресовані нелегкі хліборобські будні. Ниніш
ні жнива проходитимуть у відповідальний період: завер. 
шуеться одинадцята п’ятирічка. Тому за хліб її завер
шального року треба поборотися як ніколи активно. Це 
добре розуміють на батьківщині славнозвісних хліборо
бів О. В. Гіталова, В. С. Андріяша, М. М. Цертія — в 
Новоукраїнському районі. Особливо активно готується 
до жнив райком комсомолу. Нині вже створено 36 ком
сомольсько-молодіжних комбайнових екіпажів. А на базі 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КГІРС від
будеться розширене виїзне бюро райкому комсомолу, 
куди будуть запрошені ватажки комсомольських органі
зацій колгоспів, радгоспів, райсільгосптехніки, райсіль- 
госпхімії, провідних спеціалістів усіх служб РАНО. Мо
ва піде про безвідмовну дію всього жнивного комплексу.

Але не всі райони підійшли до жнив у повній готов
ності. Погано подбали про ремонт техніки долннські, 
компаніївські, устннівські, вільшаиські механізатори. 
Значно вплинуть па строки доставки зерна на хлібо
приймальні пункти, ефективність роботи транспорту не- 
підготовлені до перевезень хліба дороги в Маловисків- 
г.ькому та Добровеличківському районах. Тут є упущення 
в роботі і райкомів комсомолу, які вийустнли з поля зо
ру питання підготовки до жнив.

Характерна ознака нинішніх жнив — збирання хлібів 
на низькому зрізі. Швидке й оперативне переобладнання 
жаток на низький зріз дасть змогу зібрати значно біль
ше соломи. Про це не повинні забувати і комсомольські 
пости якості.

До речі, великі завдання стоять і перед комсомоль
ськими «прожектористами». Точками прикладання їхніх 
сил буде рішуча боротьба за економію і бережливість, 
раціональне використання техніки. Адже нинішні жнива 
ускладнюватиме дощова погода. Важливо — організова
ність, маневр.

Не треба забувати про один з найважливіших резервів 
ударної роботи — соціалістичне змагання. Комсомольські 
активісти повинні пам’ятати: рівень передовиків — орієн
тир для молодих механізаторів. За яких умов можна 
цього добитися? Не тільки пропагандою передового дос
віду, а й копітким аналізом прорахунків і невдач, доб
рим і теплим словом. Огоді й кипітиме напружена робо
та, не буде вимушених простоїв, згублених у стерні зер
нин.

У народі кажуть: «Буде хліб, буде й до хліба». Тобто 
хліб — матеріальне мірило загальнонародного достатку. 
Тому жнивні паралелі проходять не тільки через меха
нізаторів, водіїв, а й через людей, які. на перший погляд, 
ніби то не вирішують долі врожаю. Це також повинні 
пам’ятати комсомольські працівники і активісти.

Отже, жнива починаються. І треба зробити все, щоб 
наступ на хлібне поле-85 відзначався організованістю і 
злагодженістю в роботі.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ЦІНА ОКРАЙЦЯ

6 липня відбувся пленум 
обкому ЛКСМУ, який роз
глянув питання:

1. Про підсумки квітнево
го (1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комсо
мольських організацій об
ласті по гідній зустрічі 
XXVIІ з’їзду КПРС і XXVII 
з’їзду Компартії України.

2. Інформація про роботу 
«І^бюро і секретаріату обкому 
ДРЛКСМУ після XXIII '

мої звітно-виборної 
ренції.

3. Про створення 
них комісій при 
ЛКСМ України.

4. Організаційне 
З доповіддю по

витанню виступив 
секретар обкому 
І. ШЕВЧЕНКО.

В обговоренні 
виступили: В. КУЛИК — 
перший секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу; П. БІЛОУС — ма
шиніст локомотивного депо 
станції Знам’янка, групком- 
сорг КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНОЇ колони імені 60-річ- 
чя комсомолу України; 
Н. БОЙКО — перший сек
ретар Олександрівського 
райкому ЛКСМУ; К. ГА
ЛАН — доярка колгоспу 
«Україна» Новоархангель. 
ського району; В. ПАНЧЕН
КО — перший секретар До- 
линського райкому комсо
молу; В. КРАВЦОВА - 
продавець Петрівської рай- 

* спожнвепілки; А. ШТОМ-
ПЕЛЬ — учень СПТУ № 8 

N. Кіровограда; В. БУРЯК— 
перший секретар Ново- 
миргородського райкому 
ЛКСМУ; С. ЦЬОМ А - ме
ханізатор колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Новоукра- 
їнського району; О. УДОД 
— вчителька Зибківської се
редньої школи Онуфріїв- 
еького району.

По першому питанню пле
нум прийняв постанову.

З інформацією по дру
гому питанню виступив дру
гий секретар обкому 
ЛКСМУ В. ІВАНОВ.

Пленум затвердив шість 
постійних комісій обкому 
комсомолу.

Пленум обкому Л КСМУ 
розглянув організаційне пи
тання. У зв’язку із затверд
женням В. Тяглого відпові
дальним організатором ЦК 

звільнив 
секрета- 
обкому 

бюро і 
. ЛКСМУ 

обрано П. МАЛОГО, який 
до цього працював першим 
секретарем Маловисківсько- 
го райкому комсомолу.

у роботі пленуму взяла 
участь і виступила на ііьо- 

^му секретар обкому Ком
партії України С. М. НІ А- 

пікша.
(Звіт про пленум обкому 

номсоглолу буде опублікова
но о наступному номері га
зети).

ВЛКСМ, пленум 
його від обов’язків 
рЯ і члена бюро 
комсомолу. Членом 
секретарем обкому

КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ!
Ф Хліб — усьому голова.

Є Резерв ударної роботи — соцзма-

гання.

& У переддень старту.

На полі братів.
Фото В. ГРИБА.

Ось і прийшла для на
ших хліборобіе найвідпо
відальніша пора — жни
ва. Не знайти людини, якій 
би було байдуже в цей 
час. Хлібороби колгоспів 
і радгоспів, робітники 
промислових підприємств, 
комуністи й комсомольці, 
школярі й студенти, ве
терани війни і праці — всі 
братимуть участь у хлібо- 
зборі, А тому й зобов’я
зані ми шанобливо, з ду
шею ставитись до збиран
ня і збереження хліба, 
пам ятаючи, як нелегко 
він дістається і який не
обхідний він нам у житті.

І ось коли я бачу недба
ло кинутий на землю шма

точок хліба, то щоразу на 
душі стає тривожно. А хі
ба ж не заболить серце, 
коли довідуєшся, що хлі
бом, цілими буханцями 
годують худобу, домашню 
птицю. Такі злочини чи
нять як правило не ті, хто 
знає запах пороху і чув 
завивання снарядів, не ті, 
хто напівголодний і роз
дягнений орав волами 
землю, на собі волочив 
борони сіяв і збирав хліб 
в роки війни, в тяжке піс
лявоєнне лихоліття Зло
ми И чинять ті. хто ЦЬОГО 
не бачив, а отже, не знає 
ціни кожного шматочка 
хліба. Кажу так тому, що 
не піриться що на подїб-

ХЛІБОРОБСЬКИЙ 
ОБОВ’ЯЗОК

якістю. В переддень жнив
ної пори це набуває особ.

На календарі — липень. 
Напопкіиці місяця в Мо
скві відкриється XII фес
тиваль молоді і студентів 
Настав час підбиття під
сумків передфестивальної 
ударної вахти. В ці дні 
комсомольці і молодь на
шого господарства шс раз 
переглядають кожен пункт 
заходів, присвячених фес
тивалю.

Липень — це початок 
другого півріччя завер
шального року п’ятирічки. 
І ми, молоді хлібороби, з 
хвилюванням аналізуємо, 
з яким «запасом міцності» 
виступає наш трудовий 
колектив, чи все, що намі
чено, відображено в соціа
лістичних зобов’язаннях 
на честь наступного XXVII 
з’їзду КПРС, виконується 
чітко, в строк, з високою 

ний злочин може піти лю
дина, яка пережила труд
нощі, для якої хліб в пов
ному розумінні цього сло
ва означав життя.

Тому вважаю, що бе
режливе ставлення до хлі
ба треба виховувати на
самперед у молодих лю
дей. І починати це робити 
з найменшого віку адже 
те, що засвоєно в дитин
стві, залишається в люди
ні на все життя. Святе 
ставлення до хліба му
сить виховувати сім'я. У 
нашого народу споконві
ку був заведений поря
док: в хаті не поеинє'- 
пропасти жо^еч шматочок 
хліба. Карали дитину бать
ко і мати дід ми баба за 
кинутий окраєць. Зараз 
живемо ми в достатку і, 
на жаль, у багатьох сім'ях 
ця добра традиція забута. 
А поо беоежне ставлення 

.твого змісту, і ми зроби
мо все від нас залежне, 
аби зібрати вирощений 
урожай у стислі строки, 
без втрат.

Нині вся зернозбиральна 
іехніка готова до роботи 
8 полі. Вона відрегульова
на, ущільнена на герме
тичність, перевірена під 
навантаженням. Частину 
техніки ми вже перевірили 
в роботі при заготівлі кор 
мів. тож впевнені, що 
агрегати працюватимуть 
добре.

Па нинішні жнива взяв 
значно вінці зобов’язання, 
ніж в попередні: намоло
тити 6000 центнерів зер
на. Вважаю своїм обо
в’язком дотримати слова.

Як молодий комуніст 

до хліба треба частіше 
говорити на уроках у шко

лі," на батьківських зборах. 
Та й як багато значить 
приклад самих батьків!

Мені уже скоро шістде
сят: за плечима війна, 
близько тридцяти літ тру- 
доесго стажу. Визволяючи 
міста і села від ворога, я 
бачив голодних дідів і бс- 
6іе дітей різних народів, 
різного віку Фашисти го
дували їх помиями з на
півгнилої капусти А який 
був хліб? Наполовину з ви
сів зми. а то й із тирсою 
Ленне норма за оозпові- 
лу и очевидців складала 
БО—103 грамів. Неважко 
уявити що означав для 
мну шматочок хліба

Зараз любо поглянути 
на полиці хлібних магази
нів. Стараються хлібоооби. 
щоб 6v.no завжди, так Та 
чому ж мАмще стало м-*-- 

буду жнивувати вперше.
Поруч зі мною па «Ко 

лосі.*, як і в минулі жнива, 
працюватиме і молодший 
брат Володимир. Його 
зобов'язання такі ж, як і 
в мене. Але змагатиме
мось за вищі намолоти, за 
кращі результати.

Як член міжнародного 
клубу молодих механіза
торів Кіровоград — Тол- 
бухіи прагну запозиче
ний досвід передати сво. 
їм товаришам. Стараюсь і 
сам не проходити мимо то 
го передового і раціональ
ного, що набули мої стар
ші колеги на хлібній пиві. 
Все це в сукупності допо
може провести нам жнив
ну кампанію оперативно, 
при високій організації 
ппаці і в стислі строки. 
До цього зобов’язує наш 
хліборобські’й обов’язок

М ШТЕЦЬНО, 
механізатор птахо- 
фабрики «Сагай- 
дацька».

Устинівський район.

пісень і віршів поо їхню 
нелегку працю? Рідше ба
чимо ми хліборобів , ге
роями кінофільмів. Я па
м’ятаю такі пісні як «Пше
ниця золота» «Ой вы но
ни вы кони стальные» те 
багато інших. Через те й 
звертаюсь до наших кірс 
воградських письменни
ків і композиторів: пи
шіть більше пісень прг 
хліб, про трудівників-зем- 
леробів пре ЇХНЮ псчес*-’- 
працю. Хай спіаає їх мо
лодь і на концертах хаї 
Еив->ають школярі не урс 
ках співів Хай олсді 
оспівує • успадковує слав 
ні гоадчиіі своїх дідів 
батьків, всього нашогс 
хл;боообського воду.

П МАТЮШИН. 
Бетеран Великої Віт
чизняної війни.

м. Новоукоаїмка.
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Фото Л. ТАРАСЕННА. ,

психіатра - нарколога
ТВЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬА ПРИЙОМІ в лікаря

Донедавна у 
районі не було училища 
по підготовці 
торських кадрів. Лише то
рік таке відкрилося у Но- 
воукраїнці. Нас, праців
ників сільського госпо
дарства, це радує, адже 
матимемо змогу поповню
вати свої кадри кваліфі
кованими спеціалістами. 
Ще до минулого року ви
пускників наших підшеф
них шкіл ми направляли 
на навчання в СПТУ № 38 
і № 39, що знаходяться у 
Дмитрівці Знам’янського 
району та Голованівську. 
Тепер же молодь освоює 
таку потрібну на селі спе
ціальність недалеко 
своєї рідної домівки.

Наш колгосп імені 
нінського комсомолу 
базове підприємство 
новоствореного ПТУ. Крім 
нього ми іще шефствуємо 
над трьома загальноосвіт
німи школами, але сто
сунки з училищем скла
даються особливо зацікав
лено з обох сторін.

Наше господарство еко
номічно міцне, тому і до
помога навчальному за
кладу вагома і відчутна. 
Укладений договір — кол
госп — училище — посту
пово втілюється в життя. 
А саме: ми розробляємо 
документацію для будів
ництва плавального басей
ну і теплиць, передали 
училищу два трактори, 
тракторні причепи, зер
новий комбайн «Колос». 
Для укомплектації кадрів 
направили двох сзоїх ін
женерно-технічних праців
ників, а на період літніх 
канікул обладнали наме
товий табір праці і відпо
чинку на сто чоловік.

З боку училища теж 
маємо відчутну допомо
гу, особливо нині, в на
пружений переджнивний 
період. Та і взагалі сто
сунки між працівниками 
СПЇУ, його вихованцями і 
колгоспниками найтісніші 
і найдружніші. І в першу 
чергу я, як голова кол
госпу, знаходжу підтрим
ку і розуміння з боку ди
ректора училища Олек-

від

Ле-

для

КРОКИ РЕФОРМИ

сандра Миколайовича Бар
во. У колгоспі ми почи
наємо звикати до того, що 
навчальний заклад є на
шим резервним виробни
чим підрозділом. І таким 
чином нам легше вирішу
вати важливе завдання — 
виховання механізатор
ської зміни, і це не лише 
слова, бо вже зараз у пла
ні практичного навчання 
хлопці планують зібрати
зернові з площі 120 гекта
рів, а кукурудзу та овочі 
відповідно на 100-гектар- 
ній та 1 25-гектарній ділян
ках. А учні груп механіза
ції надають практич
ну допомогу господарству 
у ремонті техніки під час 
жнив. Думаю, що такі ді
лові зв язки колгоспу і 
Новоукра’інського СПТУ 
№ 40 і далі будуть зміц
нюватись, приноситимуть 
тільки користь.

Але без проблем ми не 
обходимось. Посудіть са
мі. Для того, щоб вивчити 
хлопця чи дівчину на ви
сококваліфікованого ме
ханізатора, необхідно
проходити практику тіль
ки на новій техніці, тобто 
на тій, яка є у наших трак
торних станах. Але про що 
може йти моза, коли трак- 
тородром СПТУ заповне
но лише старим, списаним 
залізяччям. Не вистачає і 
навчальних посібників по 
найновішій техніці, плака
тів не тільки для училища, 
а й для комплексних про
фесійних шкіл, де в зимо
вий час навчаються наші 
трактористи, комбайнери, 
шофери. Звичайно, наші 
підшефні по допомогу на
самперед звертаються до 
колгоспу, але поки що їм 
допомогти не можемо. 
Певно, в цьому повинні 
бути зацікавлені не лише 
ми, а й райком комсомо
лу, районне та обласне 
управління сільського гос
подарства, рай-та обл- 
сільгосптехніки.

3. ПЕТРОВ, 
голова колгоспу імені 
Ленінського комсомо
лу.

Новоукраїнський район.

До героїв Аджімушкаю
Захисників Аджімушкаіо, які залишилися в живих, 

розшукали червоні слідопити керченської середньої 
школи № 28. З допомогою ветеранів війни, старожилів 
школярі встановили: у братській могилі заховано не 13 
воїнів, як написано на обеліску, а 69. Прізвища багатьох 
удалось встановити. Це один з тисячі рапортів про про. 
ведену роботу в ході розпочатої в травні минулого року 
операції «Салют, Перемого1.», які надійшли в республі
канський штаб Всесоюзної туристсько-краєзнавчої експе
диції піонерів і школярів «Моя Батьківщина — СРСР».

Понад 115 тисяч школярів, об’єднаних у 4539 експе
диційних загонів, присвятили свій пошук 40-річчю Вели, 
кої Перемоги. За цей час воші провели близько 25 тисяч 
походів по місцях слави радянського народу. Беручи 
участь паралельно в операціях «Згадаймо всіх поімен
но», «Ветеран живе поруч», «Червона зірка Тимура», ді
ти дізнаються про героїчні справи старших поколінь у 
роки громадянської і Великої Вітчизняної воєн, листую
ться з тими, хто визволяв їхні рідні місця від фашист
ських загарбників. Шкільні музеї, кімнати, ку точки боно. 

Івої слави поповнилися багатим і різноманітним мате
ріалом.

(РАТАУ).

Світловодсьн. Обеліск на могилі Невідомому солдату.

молода жінка з чотири-

річним сином Олегом. Сю-

ди її привело горе, яке

прийшло в молоду сім’ю

дазно. Не зразу ззажи-

лась жінка прийти в лікар-

ню. У сльозах вона розка-

зуе, що шість років тому

вийшла заміж за доброго

працьовитого хлопця та

Але благополуччя при
йшло не одразу. Олегів 
батько був доставлений в 
лікарню фельдшером-нар
кологом й адміністрацією 
підприємства. Висновок 
лікаря був серйозний: 
страждає хронічним алко
голізмом, потребує анти
алкогольного лікування.

Спостереження показу
ють: 70 процентів дітей, 
які стоять на обліку у ди
тячих психіатрів — це ді
ти, у яких хтось із батьків 
до їх народження вживав 
спиртне.

курс антиалкогольного лі
кування і, водночас, пра
цюючи на будівельних під
приємствах, отримують 
зарплату. Повний курс ан
тиалкогольного лікування 
займає 3—4 місяці.

Велику роль в успіхові 
лікування може відіграти 
сім’я хворого. Дуже важ
ливо, щоб хворого розумі
ли рідні й близькі: не 
влаштовували ніяких сзят, 
сімейних торжеств... На-

сімейне щастя було ко-

ротке: через рік чоловік

стаз часто приходити до-

дому напідпитку. «П ють

же й інші, — заспокоюаа-

ла себе жінка. — Та й на

роботі цінують його як

спеціаліста».

Минав час і змінювався 
працьовитий хлопець, до
машні дратували його до
корами про випивку. 
Правда, сам обіцяв, що 
кине пити, та ввечері зно
ву ПОЯСНЮВаЗ, ДО8ОДИЗ, що 

трапився, мовляв, привід— 
ніяк не можна було ке ви
пити.

Жінку почали турбузати 
щоденні п’янки, пішли 
сварки. Напружена обста
новка в першу чергу від
билась на маленькому 
Олегові: мати помітила, 
що син часто грається «у 
п'яного тата».

біль чоло- 
і бажання 
від лиха.

В очах жінки 
вікозих образ 
врятувати його 
Бона не раз просила чо
ловіка звернутися до ліка
рів, та зін тільки обурю
вався: «Я не алкоголік!» 
Змушена до лікарів звер
нутися сама.

Минуло два роки. Май
же дза роки в сім’ї бла
гополучні стосунки: бать
ко не п’є, в дім поверну
лись радість і 
Олег розказує 
весникам про 
яким ходить 
стадіон, рибу ловити...

затишок, а 
своїм ро-

3
на

татуся, 
в кіно,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«І СНИТЬСЯ НАМ
НЕ ГУРКІТ

КОСМОДРОМУ»
вміщеній під такимУ

заголовком репл:ці («МК» 
за 13 червня ц. р.) йшла

мова про те, що на водой
мі в кіровоградському пар
ку Перемоги моточовни

морської школи ДІСААФ 
створюють дискомфорт 
для відпочиваючих. Голо
ва Кіровоградського об
ласного комітету ДТСААФ 
І. М. Гладенький відповів:

«Виступ газети було об
говорено з працівниками 
водної станції морської 
школи ДТСААФ. Критику 
визнано правильною. За 
порушення графіка виходу 
плзвзасобів на воду иа-

Може
врятувати

Пригадую, як на прийом 
до лікаря прийшоз шести
класник Володя. ~ 
допомогти його І 
якого він дуже 
але батько п’є і е 
стані викликає і 
зрозумілі почуття 
язні, навіть ненависті. Во
лодя хоче, щоб тато буз 
таким як раніше, «коли не 
пив». Зворушливе прохан
ня Володі: «Хай тато лі
кується, а після уроків я 
буду приїжджати до ньо
го. Нічого, що він не буде 
отримувати грошей 
час лікування, 
кіно не буду 
мами».

Алкоголізм 
Хворі хронічним 
лізмом потребують трива
лого лікування. Нині в на
шій області 
року сітку 
кабінетів і 
стаціонарів, 
добре обладнане нарколо
гічне стаціонарне відді
лення при будівельних під
приємствах обласного цен
тру, де хворі проходять

Просив 
батькозі, 
любить, 

з такому 
в нього 

і непри-

під 
я навіть в 
просити у

ВИЛІКОВ1ІИЙ.
алкого-

створено ши- 
наркологічних 
наркологічних 
з тому числі

віть невеликі дози алко
голю викличуть поновлен
ня і продовження захво
рювання.

Необхідно пам’ятати і 
те, що вже на перших ета
пах лікування хворого тре
ба активізувати до корис
ної діяльності. Вільний час 
його повинен бути заван
таженим повністю, оскіль
ки в період пияцтва цей 
час забирає випивка, п’яні 
компанії. Не радж’у хво
рим також ходити в гості 
чи приймати дома гостей, 
коли розпивається спирт
не.

Побутує думка, що вар
то поміняти місце роботи 
і хзорий алкоголізмом ви
правиться, позбавиться
«компаній». Проте досвід 
суперечить: колишні
«дружки» втрачаються, але 
тут же появляються нозі 
Найкраще особистість 
хворого перелаштоаує- 
ться в колективі, де його 
знають давно, а тому й 
допоможуть вилікуватись 
Саме через те великого 
значення ми, лікірі-нарко- 
логи- надаємо тісному

контакту і взаємодії між 
членами сім’ї хворого, 
робітничим колективом 
наркологічним 
том. Всебічна 
дія на наших 
дозволяє найшвидше 
лікуватись.

Іноді випадки рецидивів 
пов’язані з намаганням 
хворих знайти вихід із 
важких життєвих ситуацій 
при допомозі спиртного. 
Ось чому так важлива до- ; 
помога хворому не тільки 
від членів його сім’ї, а й 
від колективу, в якому він 
працює. Вкрай негативно 
позначається на профілак
тиці рецидивів обстановка 
недовір’я до хворого.

Родичі хворого, конста
туючи рецидив словами 
«зносу почав пити», не 
вживають, як правило, не
обхідних заходів для по
вторного лікування. А ві
домо, що лікування, поча
те першого тижня рециди
ву, дозволяє надіятись на 
досить позитивний ефект. 
Тому обов’язок рідних і 
друзів не пасивно спосте
рігати поновлення п’ян
ства, а залучати всі мож
ливі сили, аби лікування 
повторити.

Пияцтво — не особиста 
справа. Так ставиться пи
тання в боротьбі з пияц
твом і алкоголізмом в на
шій країні. Боротьба про
ти алкоголізму — це бо
ротьба за здоров’я люди
ни, її близьких, її дітей. 
Сім'я — первинний осе
редок нашого суспільства. 
По здоров’ю кожного .су
дять про здоров’я ; ВСІХ. 
Радянська медицина ' :вж& 
навчилась перемагати ба
гато захворювань, знач
них успіхів досягнуто^ та-- 
кож і а лікуванні хроніч
ного алкоголізму. Прете 
умовою найуспішнііцргз 
лікування цієї хвороби е 
активне бажання виліку
ватись самого хворого . 1 
допомога йому в цьом/ 
рідних.

м' і 
кабі’не- 

позитивна 
пацієнтів 

ви-

С. ПРОКОПЕНКО» 
головний лікар облас
ного наркологічного1 
диспансеру.

чаг.ьнику водної станції 
С. Слабинському оголоше
но сувору догану, інструк- 
тору-методисту С. Чорно
му — догану.

Установлений порядок 
дня, за яким плавзасобам 
дозволяється виходити на 
воду з 18-ї години до 
20.30, доповнений пунк
том: у суботу та неділю 
вихід човнів на воду кате
горично заборонений».

«ЧОРНИЛЬНІ
!

душі»
Під таким 

28 травня ц, 
опублікувала 
йшлося про викликану 
тансивним споживанням 
н"»^Н?Г°_ГНІТЮчУ обстав 

—.сому 
ІЯ ЦЬО-

заголовком 
Р- газета 

статтю, де 
. Ін- 

споживанням

кХУ КІровогРаАсью 
кафе «Зустрщ». Післ

го до редакції надійш09 
лист за підписом директо
ра об’єднання громаД- 
ського харчування Леній- ( 
ського району В. І. Шйя- ' 
на:

«Стаття «Чорнильні ’’ДУ* 
ші» була обговорена 
зборах в об’єднанні. Ство
рено комісію по боротьбі 
з пияцтвом і алкоголі3' 
мом. У кафе «Зустріч» з3" 
боронено продаж вино' 
горілчаних виробів.



9 липня 1985 року «Молодий комунар» З стор.
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У Великочсчеліївці відбувся вечір ма
теринської слави. Почався він незвичай
но. Ведуча стояла в кіпці залу з великим 
букетом' білих ромашок, і, проходячи 
між рядами, вручала їх жінкам-матерям. 
В жодному селі району немає стільки 
багатодітних матерів, скільки у Велнко- 
чечеліївці. 39 жінок, які виростили по 
п’ятеро і більше дітей, у колі своїх сімей 

■ іібралнея у залі, і ведуча знайомить при- 
угніх з ними.

Євдокія Пилипівна Мелешко пам'ятає 
свої юні роки, тяжку працю в панській 
Польщі, де вона жила до війни. І зна. 
йшла своє щастя лише в нашій Радян
ській країні. Працювала в буряківничій 
лапці та на тваринницькій фермі. 7 си
нів і дочок виховала Євдокія Пилипівна, 
навчила їх любити почесну працю хлібо
роба, рідну землю. Найстарший син 
Олександр після-закінчення восьмирічки 
навчався у професійно-технічному учи
лищі, потім у технікумі механізації сіль
ського господарства, нині працює брига
диром тракторної бригади відділку №2, 
член правління колгоспу.

Запрошується на сцену Пелагея Ми- 
нівна Оліфер, мати семи дітей. Сини 
Тимофій, Степан та Сергій працюють 
разом зі своїми дружинами в рідному 
селі. Пелагея Минівна нагороджена ор
деном «Материнська слава» та медаллю.

П’ять дочок і два сипи виростила ве
теран колгоспного виробництва Віра Ти. 
тівна Польова. Валентина працює у рід
ному селі, у філіалі побуткомбіиату шиє 

мірекрасні сукні своїм односельцям. Євдо- 
к<ія — «іцженер дитячих душ», — вчите- 
I лює в сусідньому селі.
І Далі йде хвилююча розповідь про рід

них сестер Ганну Савівну Гіозпяковську 
та Валентину Савівну Авасту. Груди 
Ганни Савівни прикрашають орден Тру
дового Червоного Прапора і медаль ма
теринства. Ім’я Ганни Савівни занесено 
до колгоспної книги пошани, неоднора
зово вона обиралась депутатом районної

Ради народних депутатів.
Менша сестра Валентина Савівна теж | 

своєю працею звеличує рідне господар
ство. 1 рудиться вона в тваринництві. І 
Член правління .колгоспу, обиралась де
путатом райошїої Ради народних дену-І 
татів. Лише в одному поступилася і'аіі- , 
пі: та народила і виховала п’ятеро дітей, 
а вона — четверо. Особливо гордиться | 
Валентина Савівна своєю дочкою Раєю. 
«Маминою стежкою» — так називається 
фільм, створений самодіяльною народ
ною кіностудією «Маяк» районного бу
динку культури, який став яскравим до
повненням розповіді ведучої. Раїса — 
доярка-чотирнтисячшіця, член бюро рай
кому комсомолу, член КПРС.

Гарно живе багатодітна сім’я Крав, 
ченків. Ніна Кирнлівна молода ще жін
ка, а вже мати восьми дітей. 12 років 
працює незмінно на фермі. Результати 
її праці радують. Щороку Ніна Кири- 
лівна одержує на корову більше трьох 
тисяч кілограмів молока. Микола вже 
службу відбув, одружився, працює, як і 
батько, шофером, іепер у рядах Зброй
них Сил СРСР його брат. 'Гоня, Володя, 
Люба, Петрусь навчаються в школі. 
Найменші ж Валя і Оля — ще вихован
ці дитячого садка. Сім'я Кравченків 
виконує «Пісню про рушник», і весь зал 
підхоплює її...

А Ганні Дмитрівні /Ксбці та Марії 
Михайлівні /Кдашок надзвичайно повез
ло. їх день народження святкували май
же всім селом. Першій виповнилося у цей 
день 57, а другій — 75. Секретар парт
кому колгоспу імені Шевченка М. П. По
тапов та учасники художньої самодіяль
ності тепло привітали іменинниць.

сказані па адресу 
хустки, 
ще зга-

Хвилюючі слова, 
жіпок-матерів, квіти, шерстяні 
які накинули їм на плечі, довго 
дуватнмуть і винуватці торжества, і при. 
сутні на ньому.

Хочеться додати, що цей вечір — ли
ше початок роботи в цьому напрямку. 
Село це особливе. Тут рідко зустрінеш 
сім’ю, де одне чи двоє дітей. Тут ще бу
дуть вшановувати матерів, які вирости
ли по троє і по четверо дітей, бо про 
всіх на одному вечорі неможливо було 
розказати. л. смоляк, 

заступник директора обласного 
наукозо-методичного центру.

Новгородківський район.

,< , 9 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До 
к'ументальний телефільм. 
8.55 _ ФІЛЬМ тг ДІТЯМ. «Х.’ІО- 
п’ята». 1 серія. 10.00—- «Піс
ня на берез! Курземе». 
Фільм-концерт. 10.15 — Те
лефільм «Іван Павлов. По
шуки Істини». .1 серія. «На
родився в Рязані», 11.25 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний те
лефільм. 15.40 — Телефільм 
«Останнє літо дитинства». 
1 серія. 16.45 — Новини
16.50 — Виступає чоловічий
кор Калузького хорового то
вариства. 17.05 — Твоя Ле
нінська бібліотека. В. І. Ле
нін. «Чергові завдання Ра
дянської влади». 17.35 —
Концерт з творів С. ГІроко

— ф’єна. 18.15 — «Крок ДР.У- 
™' гий...». Про досвід роботи 

V* Сумського виробничого об'
єднання їм. Фрунзе. 18.45— 
Сьогодні у світі, 19.00 —
«Паука 1 зняття». 19.30 —
«Тверезість — норма жит
тя». 19-45 — Новини. 19.50—

Телефільм «Іван Павлов. По
шуки істини». 2 серія. «Не- 
вирішене питання». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичний 
фільм «Комедіанти». За опе
рою Р. Леонкавалло «Паяци». 
22.40 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Компас туриста. 10.50 — Ав
тограф. М. Гнатіок. 11.50 — 
Кіновікторина «Ракурси при
годницького фільму». Ху
дожній фільм «Петля Оріо
на». 13.45 — Новини. 16.00— 
Новини. 16.10 — Людина і 
море. 16.40 — Девіз: відва
га, мужність і честь. 17.25— 
Д. Чімароза «Маестро капе
ли». Вистава. 18.00 — ЮТ-85. 
18.30 — Фільм-концерт «Ве
селка». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Молодіжна 
студія «Гарт». 20.15 — Зву
чить старовинний романс.
20.45 — Иа добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 2135 — Ху
дожній фільм «ПІДКИДЬОК».
22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Слухайте, якщо хочете». 
Фільм-концерт. 8.55 — Доку
ментальні телефільми. 9.30 
— «Вінок танців». Концерт. 
10.00 — Вудильник- 10.30 — 
«Діди і внуки». 11.25 —
Фільм — дітям. «Розповіді 
про Кешку І його друзів». 2 
серія. 12.40 — Шахова шко
ла. 13.10 — Французька мо
ва. 13.50 — МізідНародпІ зма
гання з. мотокросу. Кубок 
дружби соціалістичних кра
їн. 14.20 — Програма При
морської студії телебачення 
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «.До шіст. 
надцяти і старші». 19.00 — 
Служу Радянському Союауі

Особи без громадянства. 
Яним холодом віє від цих 
слів! Промовляючи їх без
відносно, ми схильні спів
чувати тим, ного так нази
вають. бо за цим бачаться 
нонфлінти у гарячих точ
ках планети, в результаті 
яких появляються біженці 
і переміщені особи. Але 
персонажі фільму «Канкан 
у Англійському парку», по
ставленого на кіностудії 
імені О. П. Довженна за 
романом українського пи
сьменника Р. Самбука «Гір- 
ний дим», не викликають 
співчуття, бо набули ста
тусу осіб без громадянства 
з власної волі. Одних, бач
те, «недооцінили», Іншим 
удома світили грати і тре-

що зняття підозри прино
сить не полегшення, а 
смерть, ян це сталося з Со. 
піляном (Г. Стриженов).

Винесений у заголовок 
канкан, який виконує в 
фільмі юна танцівниця, 
дає можливість глядачеві 
зазирнути у далеке минуле 
авторів злісних вигадок 
про Радянський Союз. 
Одному канкан навіває 
спогад про свою ко
хану — її не пожаліли 
фашисти, яким він прислу
жував, у іншого звуки му- 
зини змішуються в уяві з 
пострілами, якими він убив 
невинну людину...

В отруйному диму підозр 
і доносів важко розібрати
ся, хто що насправді ду
має і якої провокації що-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Отруйний дим
Англійського парку
ба було тікати світ за очі 
від справедливого суду. 
Деякі втікачі поповнюють 
армію бродяг «вільного сві
ту», інші все ж дориваю
ться до «свободи» — тобто 
до радіо «Свобода», що 
міститься о Англійському 
парку Мюнхена (ФРН). 
Стас співробітником цієї 
фабрики ідеологічних ди
версій і головний герой 
Максим Рутковсьний
(Т. Співак).

Як з’ясовується у фіналі 
стрічни, Рутковсьний — 
радянський розвідник. Про. 
те режисер В. Підпалин 
(він же з Р. Самбуком і 
співавтор сценарію) не фо- 
кусував уеагу на складнос
тях цієї професії. Глядач з 
не меншим напруженням 
ніж за Рутковсьииг.і, сте
жить за його співробітни
ками по українській редак
ції «Своооди». Це зоігови- 
сько злочинців, зрадників 
і відщепенців, яні ненави
дять один одного і поми
рають од страху впасти в 
немилість своїх робото
давців із ЦРУ. Одного з 
них — Лодзева — зіграв 
Є. Марцевич. Він — втіле
на жорстоність і підступ
ність у респектабельній 
масці, Заний не потерпить 
ні найменшого відступу 
від прийнятих у Англій
ському парку норм лояль
ності. Зірвався диктор Ми. 
кола (П. Гаудіньш), обу
рився необхідністю посила
ти в ефір нанлепи на лю
дей, що допомагають його 
матері, — і на нього обру
шуються стіни старого су
динку. «Нещасний випа
док»... Треба перевірити,чи 
«свій» новачок — і після 
цієї «перевірки» Рутков- 
ський ледве на ноги зво
диться.

Особливо вражає сцена, 
коли всі співробітники че
кають результатів розшу
ків у редакції «агента Мо
скви». Страх за себе, страх 
втратити кошти, які вони 

одержують за свою брехню, 
настільки паралізує всіх.

миті чекати. «Ось-ось щось 
трапиться», — ця думна не 
покидає глядача протягом 
усього сеансу, і від нож
ної дійової особи він жде 
янихось вчинків із подвій
ним змістом — жанр вима
гає. Однак не всі, хто по
являється на екрані, гра
ють вагому роль у розвит
ку фабули чи відтіненні ха. 
рантерів інших персона
жів; незрозуміла, напри
клад, лінія Терези (М. Тон- 
тегоде). Юрій Сииишин — 
офіційно комерсант із емі
грантів, але О. Пороховщи- 
ков у цій ролі такий бага
тозначний, що дуже хоче
ться дізнатися, якому богу 
молиться цей загадковий 
сфінкс. Проте це так і за
лишається неясним.

Неоднозначне художнє 
вирішення фільму. Ми, ска
жімо, розцінити перенаси
чення його глянцем: і кос
тюми героїв, і декорації 
надміру вишукані (у житті 
так не завжди буває;? Мож. 
на пояснити це «перебо
ром» художника і операто
ра, а можна і стилістичним 
прийомом: під рум’яною 
поверхнею — червиве нут
ро.

Що воно у горезвісної 
«Свободи» саме таке, за
свідчують, окрім описано
го, ще дві сцени — гризня 
хижаків із Англійського 
парку між собою, коли 
жертвою шантажу «колег» 
стає немала фігура на 
станції — Зубно (О. Вокач). 
і епізод із провалом взя
тої «від ліхтаря» інформації 
про продаж Радянським 
Союзом шапки Мономаха. 
Епізод займає лічені хви
лини, але й цього в сукуп
ності з характеристиками 
авторів подібних повідом
лень досить, щоб ще раз 
переконатися, яний за
душливий чад клубочиться 
на кухнях західних ін
формаційних центрів, при
значених для радіомовлен
ня на країни соціалізму.

Н. ДАНИЛЕНКО.

ПІОНЕРСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

ТРИ КОЛЬОРИ 
СВІТЛОФОРА

Ази дорожньої грамоти 
як таблицю множення за, 
своїли учні київської се, 
редньої школи № 207. До
помогли їм у цьому члени 
загону юних інспекторів 
руху. Знавці трьох кольо
рів світлофора організу
ють спеціальні вікторини, 
проводять конкурси на 
кращий малюнок по безпе
ці руху, з вигадкою оформ, 
ляюгь плакати, стіннівки, 
альбоми. «Дорожній азбу
ці», яка вивчається иа спе
ціальних заняттях, присвя
чені конкурси творчих ро
біт, виступи агітбригади.

Юні автоінспектори ви
ставляють свої пост;; біля 
на пру жених перех ресть, 
допомагаючи маленьким 
пішоходам краще засвоїти 
правила поведінки на ву- 
лиці. Підвищенню дорож
ньої «кваліфікації», особ
ливо учнів перших класів 
і вихованців двох підшеф
них дитячих Садків, сприяє 
цікава казка-гра,- яку на
писали самі школярі. Вола 
знайомить з дорожніми 
знаками, моделями вітчиз
няного автотранспорту, 
вчить приймати правильні 
рішення в будь-якій кон
кретній дорожній ситуації.

Па міських фінальних 
змаганнях, девіз яких 
«Знай і виконуй правила 
дорожнього руху», шкіль
ний загін Ю1Н зайняв пер
ше місце. Кращим у стар
шій віковій групі став він 
і за підсумками міського 
огляду роботи юних ін
спекторів руху. Киянам 
вручено путівки в піонер
ський табір ЦК ЛКСАіУ 
«Молода гвардія» в Одесі, 
де скликається рсспублі. 
канськші зліг юних інснек- 

I горів руху. 491 переможці 
обласних і київського мі
ського етапів огляду вибо
рюватимуть право назива
тись кращими знавцями 
правил дорожнього руху.

З кожним роком зростає 
кількість дітей, які знають 
і уміють пропагувати азбу
ку дорожнього руху. Ніші 
в республіці налічується 
близько 170 тисяч школя
рів, які об'єднані більш як 
у 16 тисяч загонів юних 
інспекторів руху. Хлопчи
ки її дівчатка в блакитній 
уніформі з жезлами регу
лювальників у руках заре
комендували себе надій
ними помічниками ДАІ.

А. МОЙСЕЄВА, 
кор. РАТАУ.

20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Звіролови». 22.55 —
Міжнародний турнір з во
лейболу. Збірна Японії — 
збірна Куби.

10 липня
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — «Ле
нінградські соловейки». 
Фільм-концерт. 9.20 — Клуб 
мандрівників. 10.20 — Теле
фільм «Іван Павлов. Пошуки 
Істини». 2 серія «Невиріше- 
не питання». 11.30 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
«П'ятирічка — справа кози
ного». Документальні філь
ми. 15.30 — Телефільм «Ос
таннє літо дитинства». 2 се
рія. 16.35 — Новини. 16.40 — 
Умілі руки. 17 05 — «Зроби 
крок назустріч другу». Му
зично-літературна компози
ція. 17.35 — Документальний 
фільм. 18.05 — «Звучить ар. 
фа». Фільм-концерт. 18.15 — 
Наш сад. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Тільки для 
дорослих». Мультфільм. 19.10
— «ВАМ продовжується» 
19.45 — Новини. 19.50 — Те. 
лефільм «Іван Павлов. По
шуки істини». З серія. «Реа
лісти». 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм-концерт. «Сергій
Якович Лемешев». 22.50 —
Сьогодні у світі.
Д УТ

10.00 — Новини. 10 20 — 
Ж.-Ф. Реньяр. «Єдиний спад
коємець». Вистава. 12.20 — 
Концерт. 13.00 — Новини. 
13.15 — Художній фільм

«Підкидьок». 15.40 — Насе
ленню про цивільну оборо
ну. (Кіровоград). 16.00 — Но
вини. 16.10 — Сторінки твор
чості. С. Бурлаков. 16.50 — 
Прем'єра фільму «Міцніше 
броні». 17.00 — Грають юні 
музиканти .17.30 — Атеїстич
ні діалоги. 18.00 — День за 
днем. Оголошення. (Кірово
град). 18.15 — «Кицьчин 
дім». Лялькова вистави. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль. 
на камера. 19.30 — 3 людь
ми І для людей. 20.10 —
«Одеський автограф Пушкі
на». Музична програма. 20.40
— Па добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.35 — Художній
фільм ♦Червоний чорно 
зем». 22.50 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.30
— Фільм «Звіролови» 9.50 —
«Золоті ворота». 10.40 —
Мультфільми. 11.00 — «Сім'я 
і школа». Телезкурнал. 11.30
— Фільм — дітям «Розпові
ді про Кешку і його друзів». 
З серія. 12.50 — Німецька 
мова. 13.20 — «Сімдесята
весна». Про двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гі- 
галова. 14.10 — Театральні 
мемуари. 15.25 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Міжнародні змагання з літа
кового спорту 18.40 — Му
зичний кіоск. 19.10 — Доку- 
ментальний фільм. 20 00 —
Вечірня казка. 20 15 —
Новини. 20.20 — «Живі ряд- 
кн>. Фільм-концерт. 2100 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Його 
звати Сухе-Ватор». 22.45 — 
Міжнародний турнір з во. 
леііболу. Жінки. Збірна СРСР 

—- збірна Японії. 23.15 —
Повний,

11 липня
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Тан
цює ансамбль «Поділля». 
9.05 — У світі тварин. 10.0а 
— Документальний фільм. 
10.15 — Телефільм «Іван 
Павлов. Пошуки істини». 
З серія. «Реалісти». 11.25— 
Новини. 14.30 — Новини 
14.50 — «Союз науки і пра
ці». Науково - популярні 
фільми. «Транспорт. Риси 
майбутнього», «Енергії дру
ге життя», «Момент інерції».
15.20 — Телефільм «Останнє
літо дитинства». З серія. 
16.25 — Новини. 16.30 —
«...До шістнадцяти і старші».
17.20 — Концерт ансамблю 
Радянської Армії «Червона 
зірка». 17.45 — «Роки звер 
шень». Документальний 
фільм до національного свя
та Монголії — Дня народної 
революції. 18.15 — Концерт 
художніх колективів МНР. 
18.45 — Сьогодні у світі 
19.00 — Виступ Зразкового 
оркестру баяністів Палацу 
культури імені В. І. Леніна
19.20 — «На вирішальному
напрямі». Про науково-тех
нічний прогрес і боротьбу 
за якість продукції на під
приємствах меблевої про 
мнсловості 19.50 — Теле 
фільм «Іван Павлов Ношу 
ки істини». 4 серія «Пан 
Факт». 21.00 — «Час» 21.35 
— Вечірні мелодії. 22 25 — 
Сьогодні у світі. 22.40 —
Міжнародний турнір з во
лейболу. Жінки. Матч 
команд фінальної групи.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —ч 

«Королева Зубна щітка». 
Оперета для дітей. 16.40 — 
Грає Л. Шутко. 17.10 — Зе
лений вогник. 17.40 — В ефі
рі — пісня. 17.45 — Екран 
пошани Українського телеба
чення. 18.00 — День за
днем. (Кіровоград). 18.10 — 
«Сімдесята весна». Доку
ментальний телефільм про 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Співає
лауреат Ленінської премії 
А. Солов’яненко. 20.15 —
Спитай себе. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Щовечора після ро
боти». 22.50 — Новини.
А ЦТ (II програна)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Плюс особиста відповідаль
ність». Науково популярний 
фільм. 8.25 — Фільм «Ка
піж». 9.45 — Сторінки істо
рії. Вічні Афіни 10.35 —
Мультфільми 10.55 — Зуст
річ школярів з Героєм Ра
дянського Союзу В. Г. Зай
цевим 11.45 — Іспанська 
мова. 12.15 — Фільм «Каб
лучка з голубим сапфіром». 
13.20 — Драматургія і театр. 
Б. Шоу. Передача 1. 14.05 — 
Наш сад. 14.35 — Ломоносов- 
літератор 15.30 — ІІовнни. 
18.00 — Новини 18.20 —
Шахова школа. 18.50 —
В. Успенський. «Посвячення 
му ясності». Симфонічна по
ема. 19.00 — Сільська юди
на. 20.00 — Вечірнє казка. 
20.15 — Ритмічна чмнастн- 
іга 20.45 — Наі'<>- її: мелодії 
21.00 — «Час». 21 35 Фільм 
«Молоді». 23.05 — Новини.
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ФУТБОЛ

«Зірко»**-«Оквсш»—> 1:0
У цьому матчі футболіс

ти «Зірки» отримали дуже 
важку перемогу. Сусід
ство команд у верхній 
частині турнірної таблиці, 
безумовно, наклало свій 
відбиток на характер гри 
— суперники нервували й

багато чого у них не ви
ходило.

Перші десять хвилин 
зустрічі пройшли в рівній 
боротьбі, але потім завдя
ки активності Ігоря Мар- 
тиненка, Михайла Калити 
та Володимира Димова

ініціативою заволоділи Кі
ровограду. На 18-й хЕили- 
ні після швидкої атаки 
Мартиненко точним уда
ром мимо воротаря «Оке
ану» Юрія Жукова забив 
вірашальний гол.

Декілька слів про судів- 
ство. Суддя в полі Ярослав 
Грисьо із Львова провів 
зустріч некваліфікоЕано, 
що відзначили керівники 
обох колективів.

В цьо/лу матчі «Зірка» 
виступала у такому складі: 
Б. Філатсв, В. Самофалов, 
С. Казаков, Я. Бобеляк 
(О. Рябоконь), С. Улиць- 
ний, Б. Димов, М. Латиш, 
Л. Федоров, І. Мартинен
ко |Е. Денисенко), М. Ка
лита, С. Ралюченко.

Наступну гру Кірово
граду проєедуть 10 липня 
на своєму полі. їх супер
ник — севастопольська 
«Атлантика».

«
ЗЕЛЕНА АПТЕКА

ХТО ЗАБ’Є
Гол. який забив І. Мартиненко у 

матчі з керченським «Океаном», ви
явився 1299 голом «Зірки» в чемпіо
натах країни з футболу. Таким чи
ном, наступний гол кіровоградців 
буде 1300-м.

Для любителів футболу нагадує
мо авторів усіх ювілейних голів 
«Зірки»:

1-й — Б. Петров — 25 квітня 
1958 р. — у ворота команди «Іскра» 
(Казань);

І300-Й ГОЛ?
(00-й — А. Мітенко — 3 червня 

1960 р. — «Спартак» (Ужгород);
200-й — В. Третяков — 10 верес

ня 1961 р. — «Верховина» (Ужго
род);

300-й — С. Євссєпко — 20 липня 
1963 р. — «Нафтовик» (Дрогобич);

400-й — 10. Спрнкут — 17 липня
1965 р. — «Верховина» (Ужгород);

500-й — В. Квасов — 27 квітня 
1968 р. — СКЧФ (Севастополь);

600-й — Б. Петров — ЗО червня

1970 р. —- «Спартак» (Івано-Фран
ківськ);

700-й ■— 10. Іванов (у власні во
рота) — 28 травня 1972 р. — «Спар
так» (Івано-Франківськ);

800-й — О. Іщенко — 31 травня 
1974 р. — «Граніт» (Черкаси);

900-й — В. Стсцеико — 22 верес- 
ня 1976 р. — «Колос» (Нікополь);

1000-й — В. Богдалоз — 12 квіт
ня 1979 р. — «Океан» (Керч);

1100-й — О. Алексеев — 4 травня 
1981 р. — «Поділля» (Хмельниць
кий) ;

1200-й — І. Черненко — 31 серп
ня 1983 р. — «Дніпро» (Черкаси).

ПРАПОР ПІДНЯЛИ АВІАТОРИ
Вологий циклонний вітер поло

ще яскравий вимпел, який, здас
теся, ось-ось зачепить важкі хма
ри — так низько вони нависли над 
кіровоградським стадіоном «Авіа- 
тбр». Але дощ не зіпсував уро
чистого відкриття II літніх Всесо
юзних ігор представників вузів 
цивільної авіації, яке відбулося в 
Суботу в обласному центрі. Виши
кувалися на зеленому полі спорт
смени з Риги, Москви, Ленінграда, 
Києва, Актюбінська, Кіровограда, 
Ветерани війни і праці. Вогонь 
спартакіади запалив четвертокурс
ник Кіровоградського вищого 
льотного училища цивільної авіа
ції Ґеннадій Градусов. Учасників 
привітали представники оргкоміте
ту ігор, ветерани спорту. Діти в 
українських костюмах піднесли 
гостям квіти. Нагадувала олім- 

і пінську спортивна масовка, яку

організували курсанти з Кірово
града та дитяча гімнастична гру
па, що складалася з вихованців 
міських ДЮСЩ. Привернули ува
гу глядачі^ вправи на спеціаль
них авіаційних снарядах — лопін- 
гах. Потім відбулися показові ви
ступи гіЖнаспу, фехтувальників, 
борців, боксерів, акробатів.

У програм) Ігор, присвячених 
40-річчю Великої Перемоги і 
50-річчю ДСТ «Спартак», змагання 
з легкої атлетики, гімнастики, во
лейболу, дзюдо, баскетболу, ку
льової стрільби, плавання, футбо
лу. Наші земляки, зокрема, вигра
ли футбольний матч у спортсме
нів Актюбінського вищого льот
ного училищі цивільної авіації — 
5:1.

Спартакіада триває. Урочисте 
закриття ігор — 12 липня.

Наш кор.

Ранок. Стадіон спортклубу «Зірка». Тут 
тиша. Лиц/е на одній біговій доріжці з’яви
лось кілька літніх людей. Попереду — Герой 
Радянського Союзу Г. В. ВАЛИЦЬКИЙ.

Візьмемо ж приклад з ветерана!
Фото В. БОНДАРЕНКА, 

м, Кіровоград.

1

Заготівля лінарсьної си
ровини — справа справді 
державної ваги. Головні 
помічники фармацевтів тут 
— школярі, любителі при
роди, пенсіонери. Своєю 
працею вони допомагають 
оздоровляти населення.

Як відомо, ще 1974 року 
серед піонерів і школярів 
було оголошено республі
канський конкурс по заго
тівлі лінарсьної сировини 
під назвою «Аптека в кор
зинці». Організований він 
був Голоеним аптечним 
управлінням УРСР та рес

публіканською піонерською 
газетою «Зірка». Школярі 
нашого району беруть у 
ньому активну участь — 
влітку на полях і. луках, 
лісових галявинах і балках 
заготовляють до двох тонн 
лікарських рослин щорс-ку.

Першим переможцем кон
курсу по Кіровоградській 
області став свого часу 
учень Голиківської серед
ньої школи Олексакдрів- 
сьнсго району Петро Дем- 
ченно. Він зібрав понад 100 
кілограмів лікарської си
ровини з 10 видів трав, хоч 
конкурсом була передба
чена менша кількість си
ровини. Старанність його 
була винагороджена без
платною путівкою до піо
нерського табору «Молода 
гвардія». Дев'ять разів ви
ходив переможцем Пстя.а 
його молодша сестра Га
ля — восьмиразовий пере
можець конкурсу. З фар
мацією вони й пов’язали 
своє життя: обоє закінчи
ли вищі навчальні заклади 
і нині працюють провізо
рами. Саша Токар був дво
разовим переможцем кон
курсу, нині він лікар.

Конкурс «Аптека в кор. 
зинці» став щорічним і 
сьогодні зветься «Аптека 
Айболитя». Вивчивши в 
школі назви та властивос
ті рослин, піонери Й Шко
лярі нині заготовляють 
якісну лікарську сировину. 
У Бірнівській школі, на
приклад, була створена 
учнівська бригада з 20 
школярів, яка протягом 
двох тижнів зібрала понад 
300 кілограмів лікарських 
трав. Цього року така 
бригада є с Олександрів- 
ській восьмирічці № 4, 
школярі працюють в міс
цевому лісництві. Вони, 
доглядають молоді насад^ 
ження, а танотк збирають г 
лікарські трави.

Конкурс триває. З часу 
його оголошення в районі 
80 піонерів і школярів ста
ли переможцями, вони на
городжені путівками, цін
ними подарунками. Кон
курс називає імена подих 
переможців. Серед них — 
учениця Оленсандрівської 
середньої школи N° 1 На- 
таша Голобородьно. брат і 
сестра з Голинового Люба 
й Олександр Сторожений 
та багато інших. Вони вже 
заготоеляють лікарські 
рослини і нині збирають 
траву чистотілу, звіробою, 
деревію, квіти липи та інші.

Головне — це те. що учні 
з дитинства привчаються 
до колітної праці, любити 
й вивчати природу, и ба
гатства.

М. МОРОЧКОЕСЬКИЙ, 
завідуючий • прові
зор центральної ра
йонної аптеки № 13. 

емт ОлександрІЕКс.

ОРИГІНАЛЬНА ІГРАШКА
<

Творчу фантазію, просторове мислення і наполегли
вість розвиває оригінальна іграшка для школярів, серій; 
ний випуск якої освоїв Світловодськіїй завод чистих ме
талів. -..Фантазія» являє собою набір трикутних призм, 
з’єднаних послідовно і рухомо, як і в кубику Рубіна. Але 
на відміну від нього тут можливе не одне програмоване 
кінцеве розв’язання, а величезна безліч, вимірювана, зй 
твердженням конструкторів, цифрою чотири в двадцять 
третьому ступені. У змаганні на найбільшу кількість 
найнесподіваніших варіантів можуть брати участь п$ 
тільки окремі гравці, але й команди. Уже цього року під
приємство виготовить не менш як сто тисяч іграшок, які 
завоювали популярність як у дітей, так і у дорослих.

(РАТАУ).

, 12 ЛИПНЯ
ГД ЦТ (І програма)

8.00 —- «Час». 8.35 — -’Му
зей в Ясній Поляні». 9.25 — 
«Східний Сибір». Кіножур
нал. 9.35 — «Всі люблять 
цирк». 10.30 — Телефільм 
«Іван Павлов. Пошуки істи
ни?. 4 серія. «Пап Факт» 
11.40 — Новини. 14.30 — Но. 
фини. 14.45 — «.Наш сучас- 
І’їік». Документальні філь
ми. 15.35 — Російська мова. 
16.05 — -ЗО хвилин без ор

кестру». Фільм-копцерт. 16.35
— Новини. 16.40 — «.Поча
ток шляху». Кіиоиарис. 
10.55—Фільм-ковцерт. «Якут
ські мелодії». 17.10 — Зуст
річ школярів з Героєм Ра
дянського Союзу генерал- 
полковником авіації В. Без. 
боковим. 17.55 —-Співдруж
ність». Тележурнал 18.25 — 
«За порогом». Документаль
ний телефільм про шкідли
вість алкоголізму. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Прискорення...». Про досвід 
роботи Іваповського верста
тобудівного виробничого 
Об’єднання. 19 30 — Якщо 
хочеш бути здоиови.м 19.45
— Новини. 19.50 — Теле
фільм «Іван Павлов Пошу
ки істини» 5 серія. «Люди

на». 21.00 — «Час». 21.35 — 
• Весілля сойок». Музичний 
телефільм. 22.45 — Міжна
родний турнір з волейболу. 
Жінки. Матч команд Фіналь
ної групи. 23.15 — Сьогодні 
у світі.

Ж *Т
10.00 — Новини. 10 20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30
— Художній фільм «Червб- 
іиш чорнозем». 11.45 — Орі
єнтир. 12.30 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — У нас р 
колективі, 16.40 — Концерт 
молодих виконавців. 17.00 **-■ 
Для старшокласників. «То
вариш». 17.35 — Любителям 
хорового співу. 18.00 — Ін- 
терклуб. (Кіровоград). 18.55
— Оголошення. (Кіровоград). 
їЗ.ОО Актуальна камера.
13.30 — Прем’єра докумен
тального Фільму «Світ 
скульптора Рлбічева». 20.00
— Рух — це здоров’я. 20.30
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч 
діти! 21.00 — «Час». 21.35— 
Назустріч XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і студен
тів у Москві. -Іптерклуб». 
22.45 — Новини. 23.10 —
Світ поезії. Пазим Хікмет.

4 ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм.
8.30 — Фільм «Ного звати 
Сухе-Батор» 9.40 — Доку
ментальний телефільм. 10.05
— Англійська мова. 10.35— 
Концерт художніх колекти
вів. 10.55 — Клуб мандрів
ників. 11.55 — Телефільм 
для дітей. <Щоденник, лист 
1 першокласниця». 1 і 2 се
рії. 14.05 — Драматургія і 
театр. Б. Шоу. Передача 2. 
14.55 — Кантата В. Загор- 
ського -Хто росу збиває».
15.30 — Новини. 18.00—Но
вини. 18.20 — Документаль
ний телефільм 19.10 — Ма. 
ми па школа. 19.40 — Кон
верт хору народної пісні 

Палацу культури полоцько
го виробничого об'єднання 
«Скловолокно». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Це ви 
можете. 21.00 — «Час». 21.35 
-*• Народний артист СРСР 
І. Ільїнськнй викопує опові
дання А. Чехова. Фільм-кон- 
церт, 22.45 — Новини.

із липня
4 ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До 
Днй рибалки. Документаль
ний фільм. 9.25 — Більше 
хороших товарів. 9.50 — Зу
стрічі з молодими художни
ками. 10.25 — Телефільм 
«Іван Павлов. Пошуки Істи- 
ни>. 5 серія. '■Людина». 11.35 
—' Виступає Дернсавпий ду
ховнії оркестр РРФСР. 11.50
— «Переможці». Клуб фрон
тових друзів. 13.10 — Грає 
камерний оркестр Москов
ської консерваторії. 13.35 — 
■ Сім’я і школа». Тележур
нал. 14.05 — VI Міжнарод
ний фестиваль телепрограм 
про народну творчість «Ве
селка». «Пісня про гору 
Кимган». (КНДР). 1-1.30 —
Новини. 14.45 — Докумен
тальний телефільм. 15.45 — 
Народні мелодії. 16.00 —
Бесіда політичного оглядача.
16.30 — Мультфільми. 17.00
— Очевидне — неймовірне.
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: - Спартак» — «Зе
ніт». Під час перерви — 
18.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим 19.45 — Телевиста- 
ва. М. Гоголь. «Сорочин- 
ський ярмарок*». 21.00 —

— Час». 21,35 — Співає Шарль
Азнавур. (Франція). 22.25 — 
Міжнародний турнір я во
лейболу. Жінки. Матч команд 
Фінальної групи. 22.55 —
Новини.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40— 
Полум’яна муза Бажана.
11.30 — Доброго вам здо
ров'я. 12.00 — «Призначає
ться побачення». 12.304 — 
Наука 1 час, 13.15 — Сати
ричний об’єктив. 13.45 —
«Чарівна музика». Вистава. 
Під час перерви — Новини.
15.30 — Міжпарошіа студія 
УТ. ]6.00 — Прем’єра філь
му «Маршал Шапошников». 
16.20 — Музична мозаїка.
16.30 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Кайрат» — «Ди
намо» (Київ). 18.15 — Кон
церт хору Українського те. 
лебачення і радіо. 18.45 — 
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.40
— Українська Баркарола. 
Фільм-ковцерт. 20.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Динамо» (М). 
2-й тайм. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — «Сонячні кларнети». 
Самодіяльні художні колек
тиви Хмельницької області 
23.00 — Новини.
£ ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоро
вим. 8.30 — Російське мис
тецтво. 9.00 — Ранкова пош
та. 9.30 — Документальний 
фільм. 0.40 — Програма Гру
зинського телебачення. 11.10
— Стадіон для всіх 11.40 — 
Мультфільми. 12.15 — «Свя
то в По». Музична передача. 
(Франція), і3.00 — Людина
— господар на землі. 14.00— 
Міжнародні змагання з вод
нолижного спорту 14.35 — 
По країнах і континентах. 
15.10 — Міжнародний огляд. 
15.25 — В. Чичков. «Ці не- 
слухняні сини». Телевистава 
І і 2 частини. 17.40 — «В те. 
атрі прем’єра». -Пікова да
ма». П. Чайковського в Ле
нінградському академічно
му театрі опери і балету 
Імені С Кірова. 19.00 — Здо

ров’я 19.45 — Вечірня каз
на. 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу: «Динамо» (Тбі
лісі) — «Динамо» (Мінськ). 
2-й тайм. 20,45 — «Склад 
для електронів». Науково- 
популярний фільм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм • Бо
рець і клоун».

▲

— Сьогодні День РЙ-
18.30 — - Срібна гаЛД,- 

Музнчний ФІЛЬМ.
«Слово — пісня».

На А;

14 ЛИПНЯ
ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.30—іДру- 
ге покликання». Концерт 
9.00 — Документальний те
лефільм. 9.20 — 28-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль 
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу І 11.00 — Здо. 
ров’я. 11.45 — Ранкова пош
та. 12.15 — Зустрічі на ре 
дянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14 00 —
Мультфільм. 14.15 — Доку
ментальний телефільм «Чи 
великий Тихий океан?» 
15.05 — Програма телебачен
ня Франції. 16.20 — Сьогод
ні — День рибалки. 16.50 — 
Концерт у Колонному залі 
Будинку спілок, присвяче
ний Дню рибалки. 17 40 — 
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18 45 — 
Телефільм «Діти як діти». 
19.55 — Новини. 20 00—Клуб 
мандрівників. 21.00 — «Час» 
2і За — Всі симфонії П І 
пІЙ,?Аовського Симфонія №3 
із:" - Жй?""" ог™ 

л УТ
10.00 — Новішії. ю 20 — 

Ритмічна гімнастика )0 40 
— Неспокійні серця. 11 15— 
Телефільм «Дім вікнами до 
сонця». 11.35 - В. Конлбать 
св. < Бої мали місцеве зна
чення» Вистава. 13 20 — Нл 
вини 13.30 - Село і люди.

14.00 — Кінопрограма. 14.35
— Сонячне коло 15.05 —:
Пісні иа вірші М. Ткача. 
17.00 — Катруснп кінозалі. 
18.00 — Народна творчість’. 
18.20 — Сьогодні День рй- 
балки. 18.30 — «Срібна галя
вина». Музичний філвд. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 ,?____ ,.А1" .
М. Стельмах. 20.30—Естрад
ний концерт. 20.45 — Ца 
добраніч. діти! 21.00 Є! 
«Час». 21.35 — Художній 
Фільм «Офіцерський вальс*. 
22.50 — Новини.
Ж ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай.І 
3.1.5 — У кожному малюнку 
сонце. 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — Документами« 
пий телефільм. 10.00 
Ф. Шопен. 24 етюди. 11.00 ’ 
«Східці в підземне царство». 
Науково-популярний ФІ^Ч^ 
11.15 — У світі тварин.
— «Кінопанорама». 14.00 
М Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». *4(58? 
про гору Кимган» (КНДР)- 
14.25 — Телефільм «Як гаП' 
тувалась сталь». 5 серія.
• Боротьба». 15.30 — 
продовжується. 16.05 —■ Ве<«' 
на в горах. 16.30 — Д$КУ* 
ментальний телефільм. 10
— В. Чичков. «Ці неслухіїй* 
ні сини». Телевистава. З ’і8С- 
типа. 17.45 — Прем’єра на
уково-популярного фільму 
«Чому тьмяніла бірюза . »• Ж 
18.05 — Видатні радянсіЖ* 
композитори — лауреати 
пінської поемії. «Кара •*?' раєв». 18.55 — Документоль-
ний Фільм. 19 15 — Міясна? 
рбдні змагання з нодію-пИ.’“-' 
кого спорту 20 00 — Бенін 
мя казка. 20.15 — Знання-/ 
сила. 21.00 — ..Час' 21.35— 
Телефільм «Перегін».

*
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