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ДЛЯ ФЕСТИВАЛЮ
На відкритих комсомольських зборах в колгоспі 

імені Щорса Вільшанського району юнаки і дівча

та в час проведення X Всесвітнього феетнвалю 

молоді і студентів, вирішили відпрацювати день 

на суботнику і зароблені гроші перевести в фонд 

Солідарності. Почин підтримали всі комсомольські 

організації району і сьогодні дружно вийшли иа 

загальний суботник.
Рік видання XIV 
№ 92 (4728). 4 серпня 1973 року • Ціна 2 кол.

У ЦК ЛКСМУ. ПОСЛАННЯ ВРУЧЕНО
ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ
У КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
РЕСПУБЛІКИ

Бюро Центрального Комітету ЛКСМУ 
прийняло постанову «Про проведення 
звітів і виборів у комсомольських орга
нізаціях ЛКСМ України». Постанова зо
бов'язує комсомольські організації рес
публіки провести у вересні та жовтні 
1973 року звітно-виборні збори й конфе
ренції в комсомольських групах, цехо
вих, бригадних, відділкових, факультет
ських і прирівняних до них комсомольсь
ких організаціях, у первинних (крім 
шкільних), а також у комсомольських 
організаціях, комітеїам яких надані пра
ва райкому; у листопаді та грудні 1973 
року — районні та міські конференції; 
у січні та лютому 1974 року — обласні 
комсомольські конференції.

У центрі уваги звітно-виборних зборів 
і конференцій повинен бути глибокий 
аналіз діяльності комсомольських орга
нізацій, участі юнаків і дівчат у вико
нанні завдань, поставлених перед ком-

сомолом грудневим (1972 р.) та квітне
вим (1973 р.) Пленумами ЦК КПРС, в до
повіді Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша І. Брежнєва «Про 50 річчя 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес-~ 
гіублік», розгляд підсумків Всесоюзного 
фестивалю радянської молоді, хід Все
союзного Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з'їзду КПРС — в життяі».

Звіти і вибори у комсомольських ор
ганізаціях повинні пройти на високому 
організаційному та ідейно-політичному . 
рівні, сприяти дальшому розвитку тру
дової і громадсько-політичної активнос
ті молоді. Комсомольці мають добитися 
дальшого організаційно - політичного 
зміцнення комсомольських організацій, • 
удосконалення стилюН методів роботи 
комітетів комсомолу, підвищення рівня 
внутріспілкової роботи, розвитку крити
ки й самокритики, активності та інціати- 
ви членів ВЛКСМ.

БЕРЛІН, 2 серпня. (ТЛРС). Перший секретар ЦК 
СЄПН Е. Хонеккер прийняв туї керівників міжна
родних демократичних молодіжних організацій і вру
чив їм привітання, яке керівники комуністичних і ро
бі гиичіїх партій соціалістичних країн, які зібралися 
на дружню зустріч у Криму, надіслали учасникам 
X Всесвітнього фестивалю молоді і студентів. Приві
тання прийняли президент ВФДМ Р. Віє'цці, прези
дент Л1СС Д. Ульчак, секрстар-коорднпатор міжна
родного підготовчого комітету X Всесвітнього фес
тивалю Д. Відаль, а також представник Куби в по
стійній комісії цього комітету Луіс Коломе.

Вручаючи привітання, перший секретар ЦК СЄПН 
Е. Хонеккер відзначив, що в центрі уваги учасників 
Кримської зустрічі стояли проблеми, які знаходяться 
в тісному зв'язку також і з цілями X Всесвітнього 
фестивалю молоді і-студентів, девіз якого — за 

■ антиімперіалістичну .солідарність, мир і. дружбу. 
-Е. Хонеккер підкреслив велике значення того факту, 

що керівники комуністичних і робітничих партій со
ціалістичних країн надіслали вітальне послання учас
никам X Всесвітнього фестивалю.

У ході розмови, яка відбулася потім, перший сек
ретар ЦК СЄПН сказав про значення Кримської 
зустрічі: «У ході її ми підбила підсумок розвиткові 
подій з часу нашої останньої зустрічі в Криму і в об- 

. становці повної згоди визначили дальші заходи з мс
тою забезпечення миру». Велику роль в здійсненні 
Програми миру XXIV з’їзду КПРС, підкреслив 
Е. Хонеккер, відіграла антиімперіалістична боротьба 
і в тому чисті зусилля соціалістичних країн, спрямо
вані на забезпечення міцного миру для всіх народів.

СІ о ГОДІІ1 ПОПЕ РЕДУ

ДЕНЬ 
ШОСТИЙ

Ілля Семерик з колгоспу ім. XXI з їзду

ХЛІБ ТРЕТЬОГО, 
ВИРІШАЛЬНОГО

Василь Опошнянський з колгоспу 
«Прогрес» Новомиргородського району. 
Скосив 82 гектара, намолотив 6835 цент
нерів.

Микола Поліщук з колгоспу «Шляхом 
Леніна» Гайворонського району. Скосив 
184 гектара, намолотив 6713 центнерів.

Єгор Гаврилов з колгоспу «Путь Ок
тября» Онуфріївського району. Скосив 
240 гектарів, намолотив 6491 центнер.

Григорій Назаренко з колгоспу ім. XXI 
з’їзду КПРС Бобринецького району. 
Скосив 228 гектарів, намолотив 6308 
центнерів.

КПРС Знам янського району. Скосив 
162 гектара, намолотив 6092 центнера.

Микола Бойко з колгоспу імені Горь
кого Долинського району. Підібрав вал
ки з 183 гектарів, намолотив 5750 цент
нерів.

Станіслав Сторожук з колгоспу «Мир» 
Гайворонського району. Скосив 156 гек
тарів, намолотив 5440 центнерів.

Василь Лисенко з колгоспу імені Ди
митрова Устинівського району. Скосив 
142 гектари, намолотив 5311 центнерів.

Віктор Ященко з колгоспу імені Фрун
зе Новоукраїнського району. Скосив 161 
гектар, намолотив 5250 центнерів.

БЕРЛІН, 2 серпня. Спец. кор. 
ТЛРС,. Строка тин багатокольо
ровий розлив прапорів, підпиті 
над головами стиснуті кулаки — 
традиційний знак робітничо* 
пролетарської солідарності, оп
лески і вигуки на підтримку ви
ступів численних промовців. Цс 
иа площі імені Августа Бебеля 
іідс масовий мітинг солідар
ності з боротьбою народів і мо
лоді капіталістичних країн, про
ти панування монополій та 
експлуатації, за корінні соці
ально-економічні перетворення.

Багатотисячний мітинг, який 
більш як півтори години тривав 
у самому центрі фестивального 
Берліна, — головна подія сьо
годнішнього дня, присвяченого 
солідарності з народами, молод
дю і студентами, які борються 
проти експлуатації, мілітариз
му, гноблення. Ця ж тема — в 
центрі уваги численних семіна
рів і симпозіумів, про це гово
рили сьогодні иа зустрічах у, 
міжнародному центрі солідар- 
ііоіті І в іншому фестивальному 
центрі, який працює під деві
зом «Молодь і студенти викри
вають імперіалізм».

Активний борець проти расиз
му, член фестивальної делегації 
США Анджела Дсвіс підкресли
ла сьогодні на прес-конферен
ції, шо в дедалі ширших колаж 
молоді поширюється свідомість 
необхідності антиімперіалістич
ної боротьби. Можна говорити 
про нове піднесення антиімпе
ріалістичного руху, сказала 
А. Дсвіс.

У зв'язку з смертю члена По- 
літбюро ЦК СЄПН, голови Дер
жавної Ради НДР Вальтера 
Ульбріхта відбулося спеціальне 
засідання постійної комісії Між
народного підготовчого комітету 
фестивалю. Сьогодні від імені 
МП К секретар — координатор 
Д. Відаль надіслав на ім’я пер
шого секретаря ЦК СЄПН 
Е. Хонеккера лист, в якому від 
імені учасників фестивалю ви
словив керівникам СЄПН і НДР 
братерські, глибокі співчуття у 
зв'язку з тяжкою втратою.

Б. КРАЄВСЬКИЙ.

11а Кіровоградському 
хлібоприймальному пункті 
цілодобово не припиняєть
ся робота. Одна за одною 
під’їжджають а втом а шипи 
з повними кузовами добір
ного зерна, (фото зліва). 
Водій Кіровоградського ав- 
топідпріїЕМСтіїа № 10661
ВІКТОР П1ІІЧУК працює 
на перевозці зерна по- 
ударпому. Щодня ного ав
томашина робить 5—6 хо
док від поля до елеватора.
ФОТО Б. ТУХТАБАЄВА.

ПЛАН ВИКОНАЛИ!
• Хлібороби нашого колгоспу одними з перших у. 
районі обговорили лист українських комбайнерів, а 
члени комсомольсько-молодіжної тракторної бригади 
звернулися до колективів комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад, всіх молодих комбайнерів і меха
нізаторів Кіровоградщини із закликом підтримати 
девіз «Ані колоска на стерні, ані зернятка в соломі». 
Вже тоді, на порозі жнив, розпочалася боротьба за 
український мільярд пудів зерна. І ось найпершу за
повідь перед державою виконали! Батьківщині про
дано 41 300 центнерів зерна. Вклад в перемогу, 
внесла комсомольсько-молодіжна бригада. Тут само-' 
віддано працювали комбайнери Іван та Олексій Куш- 
ніровн, трактористи Микола Ковальов, Петро Дань 
сенко, Віктор Демченко, Іван Степанцов. Молоді хлі
бороби збирають на круг по 37,6 центнера ранніх 
зернових, а врожай озимої пшениці ще вищий — по 
40,8 центнера з гектара.

Комсомольсько молодіжна бригада вже зібрала по
над 28 центнерів зерна, продала державі 20 562 центі 
пери.

Пдс понадплановий продаж зерна державі.
Н. ІВАНОВА, 

плановик колгоспу «Перше травня» Мало* 
висківського району.

СМЕРТЬ ВАЛЬТЕРА УЛЬБРІХТА
БЕРЛІН. (ТЛРС). Агентство АДН передає:
Центральний Комітет Соціалістичної єдиної партії Німеччини, 

Державна Рада НДР, Рада Міністрів НДР президія Народної 
палати і президія Національної ради Національного фронту 
НДР з глибоким сумом сповіщають про тс, ще І серпня 1973 ро
ку о 12 годині 55 хвилин вмер член По.'ітбюро ЦК СЄПН, голо
ва Державної Ради Німецької Демократичної Республіки 
товариш Вальтер Ульбріхт.

Як повідомляється в медичному висновку, причиною смерті 
товариша В, Ульбріхта була серцева недостатність, —
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ня. 1 нині, коли жнива наближаються 
до завершення, ударним, наростаючим 
темпам мають відповідати темпи роботи 
всіх, ланок — віл косовиці до збережен
ня зерна на токах, перевезення його на 
хлібоприймальні пункти. Головне — не 
допустити втрат. І в цьому значну роль 
повинні відіграти комсомольські органі
зації,

Не випадково члени рейду спершу ви
рішили ознайомитися, як зберігають зер
но на току колгоспу імені Дзержинсько- 
го Компаніївського району. Перевіривши 
якість загерметйзованості десятків ма
шин, що возять зерно з господарств 
цього району до Кіровоградського ком
бінату хлібопродуктів, зробили висновок: 
на цін ділянці втрат немає. Та не всі 
машини везли зерно в напрямку Кірово
града. Водії І. Алексеев та В. Голуб при
везли ІЗ тонн зерна назад, на тік кол
госпу імені Дзержинського. В докумен
тах кожного позначки лаборантів: «Зер
но прийому не підлягає — наявність про
рослого, запах гнилості».

Учасники рейду зустрілися із членом 
штабу «Комсомольського’ прожектора» 
господарства Аллою Скляренко.

— Не знаю, хто очолює иен пост 
«КП», мій — в гаражі.

Наслідків роботи «прожектористів» не 
видно. Тут забули, коли проводили ма
сові рейди, не встановили чергування 
патрулів «КП». А «прожектористи» мали 
не лише виявити недоліки в роботі, роз
повісти про це в листівках, а й швидко 
ьжити невідкладні заходи, перевірити, 
чи ліквідовані недоліки в роботі.

Саме так роблять в колгоспі «Друж
ба». Секретар комсомольської організа
ції цього господарства Іван Димитров 
працює городником. Нині в нього багато 
невідкладних справ. Та комсомольський 
ватажок знаходить час, щоб побувати на 
току, дати пораду «прожектористам», 
організувати виїзди оперативних груп в 
поле, чергування патрулів, поздоровити 
передовиків із успіхами.

Біля агітпункту господарства майо
рить червоний прапор. Його піднято на 
честь, комсомольця Віктора Малогона, 
який веде перед у соціалістичному зма
ганні серед шоферів колгоспу. На стіні 
агітпункту — графіки чергування ком
сомольських активістів, читання лекцій, 
графіки збирання і здачі зерна. Щодня 
виходить стіннівка «Трудова слава», 
листівка «Комсомольського прожекто
ра». Комсомольські активісти провели 

останнім часом декілька рейдів, контро
люють якість зберігання зерна, ведуть 
боротьбу з втратами. На току господар
ства організована цілодобова робота. 
Зерно не затримується, його відправля
ють до хлібоприймальних пунктів і в 
денну і в нічну зміни.

В нічну зміну під’їжджаємо до току 
колгоспу імені Чапаева. Ще здалеку від
чуваємо трудовий ритм. Гуркотять зер- 
нонавантажувачі, прибувають від ком
байнів одні машини, інші везуть зерно 
до хлібоприймальних пунктів. Тут пост 
«КП» очолює трактористка Олександра 
Непокрита. «Прожектористи» активно 
допомагають хліборобам у боротьбі за 
прискорення темпів збирання врожаю, 
борються з втратами зерна.

А ось у колгоспі імені Фрунзе роботи 
на току закінчили вже до 18-ї години. 
Тік не підмели. В агітпункті газети і 
журнали звалені на купу. Здається, що 
листівка «КП» тут одна за всі жнива — 
ні номера, ні дати.

Іще на одне хотілося б звернути ува
гу. В більшості господарств Компаніїв
ського району зерно до Кіровоградсько
го комбінату хлібопродуктів починають 
возити о сьомій-восьмій годині, а за
кінчують опівночі, в той час, як хлібо
приймальне підприємство працює цілодо
бово. На райок же збирається довга 
черга автомашин, тому що порушено 
графік доставки зёрна. Тож бажано, щоб 
«прожектористи» контролювали переве
зення зерна, роботу на токах у нічну 
зміну.

Хлібороби республіки ведуть наполег
ливу боротьбу за український мільярд 
пудів зерна. Комсомольці і молодь Ком
паніївського району активно включили
ся в цей рух, намагаються дати додат
кові центнери хліба. Допомогти їм у бо
ротьбі з втратами зерна, використати 
свої можливості сповна — завдання за
гонів, постів, штабів «Комсомольського 
прожектора».

Рейдова бригада: А. ШЛАПЛ- 
ЧУК — заступник завідуючого від
ділом комсомольських організацій 
обкому комсомолу, М. ПИХТІН — 
начальник відділу транспортного 
управління обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», Г. ГАРТМАН — 
інженер безпеки руху автооб’єднак- 
ня № 10561, Л. РАДЧЕНКО — во
дій, Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ — спецкор 
«Молодого комунара».

ІДЕ ПОПЕРЕДУ
Не так то легко на заво

ді завоювати авторитет і 
довір’я, особливо, якщо 
ти молодий. Так було по
первах і з бригадою Вік
тора Максимова з ремонт
но-механічного цеху го
ловного заводу Світловод- 
ського об'єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія».

Та ось на завод надійшло 
нове складне замовлення на 
виготовлення залізобетонних, 
труб великого Діаметра, і 
форми для труб були мінним 
горішком. Деталі до форм до
ручили виготовляти токарю 
Віктору Максимову. Передаю
чи креслення, начальник бе
тонного цеху засумнівався:

— Щось ти надто молодий 
для такого складного замов
лення.

Віктор не образигся. Л на
ступного дня став зо роботи. 
Біля його верстагл росла ку
па деталей. Вироби новенькі, 
ще теплі, блищали як дзер
кало. Не підвін Віктор Мак
симов. Формувальники успіш
но приступили до випуску за
лізобетонних труб, а в брига
ду прийшло визнання, заслу
жене, чесно завойоване у важ
кій боротьбі.

— Надіній хлопці. Біля 
верстата Вітя Прокопенко. 
Комсомолець, йому 24 ро-

ки — « найвищий розряд 
має. Дев ятий рік в нашо
му цеху. Найважливішу 
роботу йому доручаємо, — 
сказав начальник цеху Ми
хайло Мельниченко.

Якось прийшов до бригади 
схвильований літній бетонник. 
Важко зітхну», потій каже:

— Крюк на мостовому кра
ні зламався. Стоїмо... Змо
жете зробите?

— Не сумнівайтеся: наш 
Дмитро Шаповал все може.

Коваль Дмитро Шаповал 
дійсно відмінний спеціаліст, 
виконує найтоншу, майже 
ювелірну роботу. Нещодавно 
хлопець став комуністом, І 
відразу йому, молодому ро
бітнику, довірили відповідаль
ний пост: вибрали головою 
цехкому профспілки. Турбот 
збільшилось, зате соцзмагаи- 
ня в цеху між робітниками і 
бригадами значно пожвави
лось. Д часу — мінімум: 
Дмитро вчиться у вечірньому 
технікумі. Умовив навчатись в 
цьому році І бригадира.

Нещодавно я знову був 
у дружній бригаді.

— Постарались хлоп
ці, — аесєло сказав бри
гадир. — В червні дали 
півтора місячного плану. 
Всі трудились з вогником.

ЗАГІН
І Анатолій Омелін, і Ми
кола Крупа, і Анатолій 
Седаков.

Тільки про себе бри
гадир промовчав. За ньо
го сказав групкомсорг 
бригади майстер Володи
мир Шахмаев:

— Сам бригадир наш 
червневий план виконав на 
сто сімдесят процентів.

Нещодавно бригада об
говорювала свої досягнен
ня і намітила нові рубежі: 
виконати бригадну п’яти
річку за чотири роки. Сьо
годні на трудовому ка
лендарі цього передового 
колективу квітень 1974 
року.

Є. БАТХІН, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

На фото: групкомсорг
комплексно-молодіжної брига
ди ремонтно-механічного цеху 
№ 8 Володимир ШАХМАЄВ 
(зліва) та бригадир Віктор 
МАКСИМОВ (справа).

Фото В. СТРИГУНА, 
м. Світловодськ.

ВІДЗНАЧЕНО ЦУКЕРКИ «ЯТРАНЬ» -
Цього разу мова йтиме не про відомий танцювальний колектив а 

нашого міста. Хоча не згадати про нього не можпа — саме на честь 
танцюрнстіа-земляків робітники Кіровоградської кондитерської фабри
ки назвали новий сорт цукерок. Новинка пройшлася покупцям до сма
ку — цукерки в подарункових коробках «Ятрань» користуються вели
ким попитом. Днями постановою Державної атестаційної комісії Мі
ністерства харчової промисловості цьому виду продукції присвоєно 
Державний знак якості. Це перший виріб у харчовій промисловості на
шої області, удостоєний такої відзнаки.

— На адресу нашого колективу. — повідомив директор фабрики М. В. 
Москаленко, — надходить багато вітань. Найчастіше приймають їх тех
нологи Л. С. Рибак, Б. М. Сахаров, робітниці М. С. Лещукова та К. В. 
Єрган, які першими підхопили ідею розробки цукерок нового сорту. 
Нині перед трудівниками фабрики нопа мета — добитися присудження 
Державною знака якості іншим виробам.

О. ЖУРБА.

ЗА ВРОЖАЙ
сьогоднішній,

ЗА ВРОЖАЙ
МАЙБУТНІЙ

Поля Оникіївського 
колгоспу «Победа» Ма- 
ловисківського району 
обрамлені високими ду
бовими лісосмугами. (їх 
ше садила докучаївська 
експедиція, тому сьогод
ні і називають ці лісо
смуги докучаївськими). 
Вони створюють певний 
мікроклімат, сприяють 
підвищенню врожайнос
ті. У жнивні дні, «притя
гуючи» дощі, вони дещо 
стримують жнивні темпи.

Долаючи труднощі, 
оникіївці одночасно із 
збиранням нинішнього 
•рожаю, дбають про 
майбутній. Майже вслід 
за збиранням звільняють 
площі від пожнивних ре- 
Іртків, скиртуючи солому 
біля ферм, щоб у негоду

не було перебоїв в до
ставці кормів.

Стерню лущать, удоб
рюють, а потім вже 
орють. У нинішньому 
році на поля доставлено 
понад 15 тисяч тонн 
гною. Зараз спеціальна 
бригада по удобренню 
полів, яку очолює трак
торист Григорій Щерба, 
доставляє на поля 500— 
600 тонн гною.

Перевиконують змінні 
завдання на оранці грун
ту Василь Яцкуланець, 
Василь Погоріловський 
та інші.

в. ЦВЯХ.
На фото: зліва — ппи|» 

гною в колгоспі «Победа»; 
вгорі — скиртування соломи: 
внизу —. оранка на зяб.

ФОТО А. будулатьєва.
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Йде місячмжм перевірки 
готовності шкіл
до нового навчального року

їіоки
НЕ ПРОЛУНАВ
ВЕРЕСНЕВИЙ
ДЗВІНОК
РЕЙД ПО НОВГОРОДКІВСЬКОМУ РАЙОНУ

Готовність школи до нового навчального року, —; 
це й завершення будівництва шкільної будівлі,’за
кінчення капітального чи поточного ремонту примі
щення, укомплектованість педагогічними кадрами, 
забезпечення учнів підручниками. Коти говоримо 
про сільську школу, кожна з цих потреба набуває 

’Л'со^швого значення, другорядних серед них немає, 
д^якшо, скажімо, якась з них залишається недове- 
девою до кінця, мало маємо надій на успішне проті
кання учбово-виховного пронесу. Саме’ з позицій та
ких вимог підходитимемо в оцінці готовності шкіл 
Новгородківського району до нового учбового року’.

Оскільки шкільне будівництво — одна з найбільш 
трудомістких ділянок, то почнемо саме з нього. У 
постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи по дальшому поліпшенню умов роботи сіль
ської загальноосвітньої школи» не випадково наголо
шується на винятковій потребі всебічної допомоги 
шкільним будовам. У Новгородківському районі ни
нішнього року не буде жодної пускової школи, хоча 
потреба в них досить відчутна. Хід будівництва та 
ремонту ряду шкіл викликає закономірну тр'гвогу. 
Причина зриву строків здач; об’єктів скрізь майже 
одинакова: пасивне ставлення будівельних організа
цій до сільських новобудов, відсутність потрібного 

І їьфнтролю з боку керівників трестів, управлінь.
'Гак, кілька років ведеться будівництво Верблюзь- 

. кої середньої школи на 640 учнівських місць. Район- 
і ний відділ народної освіти, райвиконком, правління 

двох колгоспів — імені Каліиіна та імені Орджоні- 
кідзе, — на кошти яких будується школа, доклали 
максимум зусиль, щоб прискорити новосілля. Затрим
ка ось в чому, школа будується за типовим проек
том, згідно якої о передбачено обладнання окремих 
кімнат холодильними камерами, вентиляторами, ка
налізацією, електросиловими приладами, кінопроек- 

і цінною установкою. Районний відділ народної освіти 
І збився з ніг в пошуках них обладнань. До кого тіль- 
I кн не зверталися: у обласний відділ народної освіти, 
і обласну планову комісію, Міністерство освіти УРСР.

Виявляється, в проекти воно вводиться, а ось на ділі 
його не дістанеш.

Такими ж темпами зводиться й Тарасівська вось
мирічна шкота. Точніше будувалася, тому що нині 
будівництво припинилося — нікому будувати, немає 
підрядника.

Ще в лютому спеціалізоване управління облрем- 
I будтресту розпочало капітальний ремонт Новгород- 
I хінської СШ‘№ 1. І ось коли роботи були в розпалі, 
І тіЯй^иш Й. О. Верзуб, начальник тресту, несподівано 
І забирає будівельників з об’єкту і без пояснень, прав

да, пообіцявши докінчити ремонт згодом, залишає 
школу невідремонтованою, невпорядкованоіо. Далека 
до повної готовності н Куиівська початкова школа. 
Капітальний ремонт тут проводять будівельники Зна- 
м'япської залізниці. Ремонг почався відразу по за
кінченні навчання, але темпи його такі, то навряд чи 
першого вересня діти сядуть за парій.

І У постанові ЦК ВЛКСМ «Про завдання комсо- 
! .польських організацій по дальшому розвитку руху 
І «Комсомол — сільській школі», зокрема, підкреслю

ється, що активну участь у завершенні будівельних 
І пускових шкільних об’єктів, якісному ремонті шкіль

них приміщень, обладнанні учбових* кабінетів, спор
тивних майданчиків" благоустрої пришкільних діли- | 
пек повинні взята студентські будівельні загони. Ні- І 
хто не заперечує важливості інших споруджуваних 
об’єктів студентськими будівельними у районі, та все 
ж допомога сільській школі — не їхній головний 
комсомольський обов'язок.

Інші двадцять шість шкіл району до початку но
вого учбового року готові. Закінчується оформлення 
"'^арнату на к)0 місць у Новгородківськін СШ № І. 
Дч п'ятнадцяти кабінетів нинішнього року тут добу
довано те шість. Чистота, порядок свідчать про го
товність школи до нового навчального.

Одна з основних турбот органів народної освіти ~ 
педагогічні кадри. Нині чимало вчителів району по
повнюють свій теоретичний і методичний арсенал на 
курсах інституту удосконалення. Молодих вчителів, 

І а їх має бути цього року близько двадцяти, готую
ться зустріти уважно й з турботою. Вже зараз рав
но дбає про створення хороших умов для роботи, ме
тодичного удосконалення н духовного росту молодих 
спеціалістів.

У двадцяти п'яти школах району створено квиж- 
І нові фонди, окрім цього, районним відділом народної 
І освіти направлено в села двадцять три тисячі екземп- 
| лярів підручників, тобто кожен учень до початку за- 
І нять буде ними, забезпечений.
і Думається,.-що1 тепер після виходу у світ постанови 
І КПРС та Ради Міністрів СРСР про сільську 
І Ш7А.лу, обласні будівельні організації змінять своз 
І ставлення до сільських шкільних будов, ремонту при- . 
І мішень і прискорять роботи з там, щоб і в отих чоти- 
| рьох, ними забутих школах Новгородківського райо- 
I ну, вересневий дзвоник лунав щасливо.

М. МЕЛЬНИК,
І секретар Новгородківського райкому комсомолу, І

А. БАБАК, 
спецкор «Молодого комунара», І

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З сні ор»

Завтра-Всесоюзний День залізничника

Успішно занінчнп перше півріччя комсомольсько-молодіжний екіпаж Володимира Панчу
ка з комсомольсько-молодіжної колони Петра Юшка. Електроиозникн провели 54 великоваго
вих поїзди 1 в них перевезли більше 25 тисяч тонн народногосподарських вантажів, зеконо
мивши при цьому 26 тисяч кіловат-годііи електроенергії.

На фото: члени комсомольсько-молодіжного екіпажу — машиніст електровоза Воло
димир ПАНЧУК (зліва) і його помічник Анатолій ВЕСЕЛОВ.

 Фото В. КОВПАКА.

ПОСТОВИЙ
«ЗЕЛЕНОЇ

Якщо відверто — не кожний здатний 
на таке: успішно закінчити інститут і піс
ля цього літи на чи ненайнижчу посаду 
на транспорті — помічником складача 
поїздів.

— А як же Інакше? — сміється Анатолій 
Дзсркаль. З ним взагалі приємно розмовляти. 
Жвавий і прнязннГі, він одразу викликає сим
патію. — Закінчив я інститут, булав на вироб
ничій практиці, мзло не весь Союз об’їздив — 
Перм, Тс», чьягті... В нашому Дніпропетровсь
кому інституті Інженерін транспорту найкра
щі лабораторії поміж вечьми таких навчаль
них закладів країни... І все ж —пішов на ни
зову роботу. Лабораторії — лабораторіями, 
практика — практикою, а коли своїми руками, 
своїми очима не зробиш, ие побачиш те. над 
чим трудяться рядові залізничники — який же 
з тебе інженер?

Анатолій — кіровоградець. Тут закін
чив десятирічку, подався до інституту.

— На все життя запам’ятався перший 
день навчання, — мовить. — Тоді ми 
обіцяли бути завжди на передньому краї 
науково-технічного прогресу, всі набуті 
знання віддавати загальній справі. Рек
тор інституту, старшокурсники, комсо
мольські працівники Дніпропетровська 
вручали нам студентські квитки, симво
лічні ключі від інституту.

А потім — студентські будні, веселе, гамірне 
життя в гуртожитку, спільні походи в театри, 
на стадіони, за місто. І навчання, навчання, 
навчання... Нарешті,—переддипломний період. 
У Анатолія один з розділів дипломного проек
ту називався: «Вибір оптимального варіанту 
перевезень потоку легкових автомобілів, що 
зростав», і сту.іент-передднп.томник отримав 
підряджений в м. Тольятті — на ВАЗ.

— Ну, скажу, — гігант! — Анатолій на 
мить зупинився. — Досі такого бачити 
не доводилося. Хіба що теперішній 
КамАЗ більш величний. От тоді, певно, 
й подумалось — яка ж то техніка нині, 
і знати її треба досконало, до гвинтика, 
якщо хочеш бути справжнім спеціаліс
том. Звідси — й помічник складача по
їздів.

Потім — складач поїздів, черговий по 
станції, командир зміни.

УЛИЦІ»
Виконуючий обов'язки начальника 

станції Кіровоград В. Г. Мороз жартує:
— Толя як спеціаліст, інженер, ріс мов на 

дріжджах. Адже шлях від першого щабля до 
нинішнього він пройшов швидше ніж за один 
рік. і, думаю, саме тому, що вірно починав. 
Хіба не доводилось бачити, що приїде випуск
ник інституту, апломбу — хоч відбавляй, вен
ам, ніж на високу посаду ке згоден. А дивиш
ся на нього а роботі, — багато галасу, та ма
ло діла...

— Толя — спеціаліст. — Додає секретар вуз
лового парткому Л. 11. Зубанова. — Класний 
спеціаліст, який знає, що робити, коли роби
ти і як робити. А ше — ватажок станційних 
комсомольців.

— 38 їх в організації, — каже Анато
лій. —• Нині, в святкові для залізнични
ків дні не можу не назвати кращих із 
них — інженера Юру Остроушка, інфор
маторів Валю Волинську, Машу Вітковсь- 
ку... На них у будь-якій справі можна по
кластися — чи то міський суботник, чи 
така операція, як швидкісне вивантажен
ня вагонів, коли складається ситуація, 
що аід оперативності колективу станцій- 
ників ззлежить швидкість проходження 
поїздів. Гут комсомольці — а перших 
рядах.

— Анатолій, — питаю, — технічний прогрес 
шириться. Встигаєш за ним? Адже сім'я, ма
ленька донька...

— Про що мова! Інженеру, ян псино, ніко
му іншому, зупинитися, значнті відстати. Без 
щоденного поповнення знань нічого й думати 
про якість роботи. До того ж, мені, думаю, 
легше — ми з Танею, дружиною моєю, разом 
кінчали ДІ1Т, так що і вчимося, поповнюємо 
свій інженерський багаж разом, а це багато 
важить — удвох.

...Різнокольорово спалахують сигнальні 
лампочки на пульт: управління рухом по
їздів. Анатолій нині чергує по станції. 
Мов вправний піаніст на клавішах, грає 
він тумблерами, і стелиться «зелена ву
лиця» черговому составу з народногос
подарськими вантажами, котрих десь із 
нетерпінням чекають.

Не турбуйтесь, прийдуть вчасно: на 
посту — інженер Анатолій Дзеркаль.

А. КОСТЕНКО.

Ювілею 
присвячується

Для тих, кто зібрався 
ЗО липня в за б цсч.7роль
ного лекторію обласного 

товариства «Знанням, іс
торія нашої партії, нашої 
країни нерозрп шо повя
зана з їх елтеним жит
тям. Це вони в більшо

вицькому підпіллі, в гор
нилі громадчш.ької війни 
здобували Радянську вла
ду, захищали її завою
вання на фронтах Вели
кої Вітчизняної війни, 

зміцнювали її могутність 
на будовах перших п'я
тирічок.

Цього дня ветерани партії— 
члени секції старих більшоии- 
кіп при міському товаристві 
«Знання» зібралися па теоре
тичну конференцію, приспяче 
ну 70-річчю Другого з’їзду 
РСДРП. З доповіддю «Слав 
ний шлях Ленінської партії» 
виступив персональний пенсіо 
пер член КПРС із 1919 року 
А. І. ІЦсрба. Своїми думками 
спогадами поділнлиси оетера 
пн партії Т. С. Машоїіа, €. О 
Бабенко, О. О. Башашни 
П. Д. Лівдан, А. К. Бур'яное

П. ДУРНЄВ.
голова секції старих 
більшовиків міста Кі
ровограда, член КПРС 
з 1919 року.,

П'ЯТА ТРУДОВА 
ЧВЕРТЬ

Канікули— 
на колгоспи ому 

току
На допомогу хліборо 

бам колгоспу і мені Шев
ченка, що в Дол'лісі.коиу 
районі, прийшла юнаки і 
дівчата місцевої Олск- 
сандрівської середино! 
школи. Комсомольці-de- 
в\чтиклас.чики Ілля Ієну- 
рян, Олексій Литвин, Ва
силь Павлов, які працю
ють на току господар/ т- 
ва, за минулу п'ятиденну 
очистили на зерноочисній 
машині «ВІМ-4,5* (ПО 
центнерів зепча ячменю 
при завданні 300 центне
рів,

Надія Головіна — студентка 
Московського медичного тех
нікуму і Катерина Скрипник— 
студентка Криворізького гір 
иичо-економічного технікуму, 
котрі приїхали п Олександріи- 
ку до своїх рідних, також ви
рішили провести канікули па 
колгоспному току. Нині ноші 
працюють на очищенні насіння 
гороху. Денні завдання вико
пують на 150—156 процентів.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Долияський район.

Після виступу
„М о лод ого ком у нара“

„НЕ ТЕПЕР, ТО В ЧЕТВЕР“
Так називалась критична замітка в «Молодому комунарі? за 

5 липня ц. р.
Як повідомив редакцію голова обласного комітету по фіз

культурі і спорту при облвиконкомі тов. Жученко, стаття об
говорювалась ira засіданні комітету. Факти визнано пра
вильними. Намічено заходи для усунення їх. Надалі призи пе
реможцям будуть вручатись зразу ж після закінчення змагань.

Старшому інструктору комітету т. Нечипуренку та головно
му бухгалтеру т Шигіній доручено придбати необхідну кіль
кість* призів для нагород переможців.

Зобов’язано оплату за суддійстцо робити тільки у відповід
ності з наказом обласного спорткомітету. А при' проведенні 
змагань за межами Кіровограда забезпечити виїзд на місце 
проведения .змагань і оплату суддівства — в десятиденний 
строк.

„ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ“
Під таким заголовком в нашій сатирично-гумористичній сто

рінці № 6 «Макогойова юшка» від 7 липня була вміщена за
мітка, в якій йшлось про незадовільну якість демонстрування 
кінофільмів в кінотеатрі «Дружба» сгм. Голованівсьгса.

Як повідомив директор ГолованівСької районної кіномережі 
М. Л. Локайчук, факти, викладені в замітці, підтвердились. 
Кінобракоробів покарано. За згодою з місцевим комітетом проф
спілки старшого кіномеханіка кінотеатру «Дружба» Л. В. Ей- 
діна та кіномеханіка А. Г. Асаулеика з робота звільнено.

Технічного керівника кінотеатру С. П. Вовкодава за недоліки 
в роботі кінотеатру суворо попереджено.

Вживаються заходи для поліпшення кінообслужуиання на
селення Голован івська,

ФУТБОЛ

НЕСХОЖІ ТАЙМИ
Два несхожі тайми слотерігали любиіелі 

футбола в Кіровограді під час матчу «Зір
ки» з сумським «Фрунзенцем». У першій 
половині ініціативою володіли гості. Вони 
довше контролювали м’яч, були точнішими 
в його розиграшу. Але чітка гра кірово
градських захисників на чолі з Валерісм Се- 
дачевим руйнувала всі їх плани. Лише од
ного разу м'яч, здавалося, не мине воріт. 
Сумчани тричі надсилали його в сітку, і 
кожного разу його політ зупиняли захисни
ки. А потім він опинявся в руках воротарс 
Миколи Будчаного.

У другому таймі «Зірка» вийшла на поле 
з свіжими силами: замість Віктора Ступака 
та Олега Бондаренка грали Олександр Ко
тов та Володимир Сак. Чи саме ця обстави
на, чи настанови тренерів докорінно зміни
ли характер гри. Тепер господарі поля були 
й господарями становища. Часто сумчани 
були буквально притиснуті до своїх воріт і 
лише відмінна гра воротаря Сергія Страш- 
ненка рятувала команду від поразки.

Розв’язка прийшла за п’ять хвилин до кін
ця матчу. Триходова комбінація Валерій 
Седачев — Володимир Сак — Віктор Кашей 
вивела останнього віч-на-віч з голкіпером 
гостей. Форвард точно послав м’яч у сітку.

Це — друга підряд перемога «Зірки» на 
своему полі. Після цього команда набрала 
21 очко і піднялася на одну сходинку тур
нірної таблиці.

Наступна гра відбудеться в Кіровограді 
6 серпня. «Зірка» прийматиме полтавську 
команду «Колос»,

В. СТЕПАНЕНКО.
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подвиг пл курській ДУЗІ

РАДЯНСЬКИЙ народ і його Збройні 
* Сили відзначають славне тридцяти
річчя історичної Курської битви — однієї 
із великих битв Великої Вітчизняної вій
ни. 50 днів з 5 липня по 23 серпня 1913 
року продовжувалась битва на Курській 
дузі радянських військ проти німецько- 
фашистських загарбників — на південь і 
північ від Курська, а потім в районах 
Орла, Бєлгорода і Харкова. Вона завер
шилась історичною перемогою Радян
ської Армії.

Тільки на початку битви з обох сторін бра
ли участь понад два мільйони чоловік, 29 ти
сяч гармат і мінометів, 0 тисяч танків і близь
ко 5 тисяч літаків. Хоча на напрямках Орел— 
Курськ і Бєлгород — Курськ ворог сконцентру
вав 50 процентів танків і 70 процентів літаків, 
діючих на всьому радянсько-німецькому фрон
ті, але співвідношення сил і оасобів було на 
користь Радянської Армії. В цій битві радян
ські війська розгромили ЗО дивізій противника, 
в тому числі 7 танкових. Німецько-фашистська 
армія потерпіла поразку, від якої вже не мог
ла отямитися до кінця війни.

Товариш Л. І. Брежнєв підкреслював, 
у доповіді «Велика персмоггі радянсько
го народу», що «велетенська битва на 
Орловсько-Курській дузі влітку 1943 ро
ку зламала хребет гітлерівської Німеччи
ни і спопелила її ударні бронетанкові 
війська. Всьому світові стала ясною пе
ревага нашої армії в бойовій майстер
ності, в озброєнні, в стратегічному керів
ництві».

Радянські воїни билися з великим під
несенням, стійкістю, мужністю. Комуніс
ти і комсомольці особистим прикладом 

вели за собою воїнів па всіх бойових ді
лянках. Героїчно громили ворога і воїни 
5-ї і 7-і гвардійських армій, які пізніше 
форсували Дніпро і визволили Кірово- 
градщнну.

На південь від Курська стійко відбива
ли ворожі атаки гвардійці частіш і з’єд
нань 7-ї армії генерала М. С. Шумилова.

ВИСТОЯЛИ І ПЕРЕМОГЛИ
Героїчний подвиг звершив командир від
ділення сержант П. С. Михайлов. Він 
підповз до вогневої точки противника і 
упав на кулемет, закривши його своїм 
тілом.

В районі Прохоріпкп ворожі атаки відбива
ли воїни частин І з’єднань 5-ї гвардійської ар
мії генерала О. С. Жадова, зокрема, артиле
ристи батарей під командуванням старших 
лейтенантів П. С. Грузіиського і О. Я. Третя- 
кова. Коли гарматна обслуга була убита, сам 
П. С. Грузінський став навідником. Було зни
щено 6 танків і понад ЗО гітлерівців.

Перемагаючи ворожий опір, радянські 
війська просувалися вперед і визволяли 
рідну землю. Частішії 13-ї дивізії оволо
діли залізничною станцією Хатмпжськ і 
захопили 500 гітлерівців. Рота воїнів па 
чолі із старшим лейтенантом В. Лртс- 
менком в бою на східній околиці станції 

Хатмпжськ захопила 300 фашистів. Тут 
гвардійці виявили велику військову 
майстерність, сміливість і масовий ге
роїзм. Особливо відзначились офіцери 
І. Я. Підкопай, П. Глухов, II. Г. Мощен- 
ко, І. каков, О. М. Русаков, сержанти 
В. Петренко, 3. Ільчснко та багато ін
ших.

В жорстоких боях під Курськом геро
їчно діяли воїнп-танкісти. Гвардії лейте
нант Г. Бссарабов своїм танком Т-34 
в поєдинку знищив «Тигр», дзот, гри гар
мати гітлерівців.

Героїчний подвиг звершив льотчнк-ко- 
мупісг А. К. Горовець. В однім бою на 
літаку-вшпішувачі з написом «Від кол
госпників і колгоспниць Горьковськоїоб
ласті» він вступив в бій з 20 фашист
ськими бомбардувальниками і в нерів
нім бою збив 9 ворожих літаків. Горо
вець загинув, йому посмертно було при
своєно звання Героя Радянського Союзу.

Слід підкреслити, іцо в складі діючих 
частин і з’єднань, які громили німецько- 
фашистських загарбників на Курській 
дузі чимало було воїнів — наших земля-
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ків. Серед них О. І. Кушнір, Б. А. Рилов, 
В. 11. Новійчук, В. 1. Нерубснко, Д. К* 
Дейнекіи, Д. Ф. Ч'.ібісов, С. В. Кріпак ні 
багато інших.

Ратних подвигів па Курській бит^бу? 
ло багато. Перемога в ти битві 6y.w ре
зультатом високого оперативного мнете-, 
нгва генералів і офіцерш, хорошої осна
щеності всіх родів військ, якісною боно
вою технікою, героїчних зусиль і лбдвкі 
гів воїнів, їх беззавітної відданості Коі 
муиістіїчнііі партії і Радянській Батьків-, 
щшіі.

Подвиги воїііів дістали високу оцінку, 
Комуністичної партії і Радянського уря
ду. ііонад 109 тисяч солдат, сержантів, 
офіцерів і генералів, вірних синів і дочок 
російського, українського, білоруського' 
казахського, узбецікого, вірменського, 
татарського та інших народів нашої 
Батьківщини, були нагороджені ордена? 
ми і медалями. 180 пайхоробрішпх воїнів 
удостоєні звання Героя Радянського Со
юзу, в тому числі — 133 росіян, 25 ук
раїнців.

Славна Курська битва залишиться у 
віках як символ непереможної мя^^Р^С? 
ті нашої соціалістичної Вітчизни -мТі 
Збройних Сил, мужності і героїзму ра
дянського народу, керованого славного. 
Комуністичною партією.

І. ЛРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних наук, учасник 
Курської битви. і

'ГАНОК ЛЕЛЕК« Фотоетюд Ф. ГОНЧАР А.

ДІЮТЬ 
ГРОМАДСЬКІ 
ІНСПЕКТОРИ

Вже більше десяти років в 
м. Олександрії працює на громад
ських засадах інспекція по торгів
лі і якості товарів.

На посадах громадських інспек
торів — люди різних спеціальнос
тей — слюсарі і водії, бухгалтери 
і гірники та інші.

Цей колектив нараховує всього десять 
чоловік. Але робота ним проводиться 
велика. Він не лише контролює роботу 
підприємств торгівлі, громадського хар
чування, а й виявляє недоліки поруш
ників правил торгівлі (що е головним 
у його діяльності).

За перше півріччя цього року 
громадська інспекція перевірила

роботу 76 підприємств торгівлі та 
громадського харчування. При 
цьому вона виявила 25 різних по
рушень.

Слід відзначити хорошу роботу 
громадських інспекторів тт. Ко
вальчук та Юркевича. Це — 
справжні ентузіасти. Не рахуючись 
із відпочинком, у післяробочий 
час і вихідні дні вони виконують 
громадське доручення.

На жаль, знаходяться керівники, 
які будь-що намагаються скомпро- 
ментувати їх ім я, зірвати перевір
ку.

Хоча б такий приклад. Нещодав
но громадській інспекції стало ві
домо, що в ресторані «Інгул» від
ділу робітничого постачання ком
бінату «Олександріявугілля» є фак
ти порушень правил торгівлі. Сиг
нал було перевірено. Факти дійс
но підтвердились. Буфетниця На
дія Преображенська частенько об
раховувала покупців. А виконуюча 
обов’язки завідуючого виробниц
твом Надія Чирва в чотири відпу-

ш.ені порції «беф-строганов» не 
додала по 90 грамів м’яса і 155 
грамів гарніру. І це було виявлено 
тільки під час перевірки. А скіль
ки таких порцій відпустила Чирва 
протягом робочого дня? Зрозумі
ло, що і в одної і в іншої залиша
лась у кишені кругленька сума.

Та гіршим виявилось інше. Директор 
ресторану Г. С. Тесленко, замість по
дання допомоги громадськості, всіляко 
намагався зірвати перевірку.

Воно й зрозуміло. Рука, як ка
жуть, руку миє. Бо ж є таке пра
вило: при виявленні будь-яких по
рушень директор позбавляється 
права на одержання премій.

В. СМИРНО В, 
старший держ інспектор уп
равління державної інспек
ції по якості товарів і тор
гівлі Кіровоградської облас
ті.

За редактора Б. КУМЛНСЬКИЙ.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
ВАС ЗАПРОШУЮТЬ УДАРНІ КОМСОМОЛЬ

СЬКІ БУДОВИ КРАЇНИ:
комсомольські будови Тюмені, де інші створюється 

головна паливно-снергстнчна база Радянського Сою
зу. Запрошуються: теслярі, столяри, штукатури, му- 
ляри, плнтковикп, паркетники, мозаїсти, покрівельни
ки, жсстяникп, склярі, художппки-оформлювачі ін
тер’єрів. Роботи ведуться в закритих опалюваних 
приміщеннях. Всі приїжджі забезпечуються гурто
житком, сімейним — протягом двох років надається

.житло. Розмір заробітної плати — 350—400 карбо
ванців, додаткова відпустка — 12 робочих днів плюс 
поясний коефіцієнт;

всесоюзна ударна будова — центральна збагачу
вальна фабрика «Західподонбаська» № І в місті Пав
лограді Дніпропетровської області;

республіканські ударні будови — друга черга Хар
ківського тракторного заводу по випуску трактора 
Т-150 та хімічний комбінат в місті Сумах.

За вичерпними довідками та за одержанням комсо
мольських путівок і грошей для виїзду звертатися в 
обком ЛКСМУ, райкоми і міськкоми комсомолу.

Друзі! Ударні будови чекають вас!

Наша адреса і телефони III у
азета виходить 
вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу Друкарня ім. І. М. Двмитрова
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, обласного управління у справах видавництва,
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- поліграфії і книжкової торгівлі,
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. м. Кіровоград, пул. І лінки, 2.
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 5 СЕРПНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика дай дітей. 
(М). 9.20 — Новішії. (М). 9.30
— Для дітей. «Колюча форіе-
ця». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. (Уіор- 
щнна). 8 серія. (ЛІ). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(ЛІ). 11.00 — «Сьогодні — Все
союзний День залізничника». 
(М). II 15 — Кольорове теле
бачення. «Мулічніні кіоск». 
(ЛІ). 11.45 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 12.10 — «Музичні зу
стрічі». (ЛІ). 12.45 — До Все
союзного Дня залізничника. 
(ЛІ). 13.15 — «Дні нашого жит
тя». (Харків). 14.15 — Фільм- 
концерт. «Дивертисмент». (К).
14.45 — «Сьогодні — День за
лізничника». Трудовий пере
клик. (К). 15.35 — Концерт
самодіяльних колективів До
нецької залізниці. (Донецьк). 
10.20 — Мультфільм «Весела 
карусель». (К). 10.30 — Для
школярів. «Сурмач». (Запо
ріжжя). 17.00 — Кольорове те
лебачення. «fia X Всесвітньо
му фестивалі молоді та сту
дентів у Берліні». (ЛІ). 17.53 — 
Кольорове телебачення. Між
народна зустріч з футбола. 
Збірна СРСР — збірна Шве
ції. В перерві — новини. (ЛІ).
19.45 — Телефільм. (ЛІ). 20.00
— Кольорове телебачення.
«Клуб кінопедорожей». (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Концерт, присвячений 
Всесоюзному Дню залізнични
ка. (М). 22.40 — Щоденник
X Всесвітнього фестивалю мо
лоді та студентів у Берліні. 
(ЛІ). 22.55 — Закриття X Все
світнього фестивалю молоді 
та студентів у Берліні. (Пере
дача з Берліна).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.45 -, 
За накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «В ім’я миру». (К).
13.15 — «Лина Зегерс». Літе
ратурна передача. (М). 14.00 — 
Концерт. (М). 14.20 — Кольо
рове телебачення. Екранізація 
літературних творів. (ЛІ). 16.00
— «Сільська година». (ЛІ). 
17.00 — Концерт для праців
ників сільського господарства. 
(К). 18.00 — Художній фільм 
«Міський роман». (К). 19.45 — 
Щоденник XV спартакіади 
Збройних Сил СРСР. (К). 20.00
— О. Тактакішвілі. «Міпдія». 
Вистава Державного акаде
мічного театру опери та бале
ту Білоруської PCI’. (К). 2(1.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Продовження вистави
«Міїїдія». (К). 22.30 — «Ве
чірні новїіпи». (К).

ПОНЕДІЛОК. 6 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.25 - 
Для школярів. В. Корости- 
льов, ЛІ. Львовськніі. «Приго
ди Дімкн». Вистава Централь
ного дитячого театру. Історія 
перша. «Дімка-исвіїдпмка». 
(ЛІ). Ні.00 — В ефірі — «ЛІо- 
лодість». (М). 16.30 — «Науку
— сільському господарству».
(ЛІ). 17.00 — «За український 
мільярд». (Харків). 17.25 —
Концерт. (К). 17.45 — «Пуско
вий третього, вирішального». 
(Кіровоград). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — Країні рапортує 
Донецька область. (ЛІ). 19.00
— До днів культури республі
ки Куба в СРСР. (М). 21.00 - 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Кол. телебач. До 30-річчя 
Курської битви. Худ. фільм 
«Визволення». .1 серія. «Вог
няна дуга». (М). 23.00 —
Спортивний щоденник. (М).
23.15 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Для школярів. « Вогнище». 
(ЛІ). 17.30 — Кол. телебач.
«Пісні Грузії». (ЛІ). 18.00 —
Реклама, оголошення. (К).
18.30 — Телефільм «Коли я
слухаю слона». (І<). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Кол. телебач. 
Л. Орлов. «Ясна поляна». Ви
става Омського драмтеатру,

'К'.. 20.45 — «На добраіМІ^іі- 
тн!». (К). 21.03 — Проірлма
«Час». (ЛІ). 2і.30 — Кол. те
лебач. Продовження вистави 
«Ясна поляна». (К). 22.35 —- 
Щоденник XV спартакіади 
Збройних Сил СРСР. (К). 22.50
— коментар «Сільськогоспо
дарський тиждень». (К). 23.05
— Вечірні нонипи. (К).

ВІВТОРОК, 7 СЕРПНЯ- 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.15 — Для
школярів. «Вогнище». (М). 
10.15 — Кол. телебач. «Пер
инні шторм». Худ. фільм. (М)',
11.25 — Для дітей. «Справж
ній товариш». Вистава Харків? 
ського театру ляльок. (Хар
ків). 12.20 — «Пісні для вас». 
Коицерг для трудівників села. 
(Донецьк). 15.25 — Для шко
лярів. В. Коростпльов і 
М. Львовськніі. «Пригоди 
Дімкн». Вистава Центрально? 
го дитячого театру. Історія 
друга.. «Дімка у відкритому 
морі». (ЛІ). 16.00 — «Вані
саД». (Ленінград). 16.30 --
Для школярів. «Всесвітній 
слідопит». (Ленінград). 17.00
— «За український мільярд»'.' 
(Миколаїв). 17.15 —■ ^ЇТїіГкі^ 
зініпнї екран пошани»''. (Во- 
рошиловград). 18.00 — Нови
ни. (ЛІ). 18.10 — У системі по
літичної освіти. (Кіровоград У5.’
18.25 — «Кіровоградщипа жни‘-
вуе». Інформаційний випуск1. 
(Кіровоград). 18.40 — Концерті. 
Державного академічного ро
сійського хору РІ’ФСР імені 
ГІ'ятііііцького. (ЛІ). 19.15 -т?
Г. Ібсен. «Привиди». Вистава 
Державного академічного Ма
лого театру Союзу РСР. (Лі); 
21.00 — Програма «Час». (МИ 
21.30 — Продовження вистави! 
(М). 22.10 — По сторінках
«Голубого вогника». (ЛІ). |

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 X 
Тслевісті. (К). 11.15 — Тслснш? 
рис «Караваю, наш караваю», 
(К). 11.25 — Кол. телебач?
Концерт радянської пісні. (М)? 
11.50 — «Літературні чиган
ня». Є. Носов. «П'ятий деіГь 
осінньої виставки». (М). 12.10
— «Сільські жнива». (М)?
17.00 — Кол. телебач. «Рідні 
наспіви». (М). 17.30 — КолІГ
телебач. Для дітей. «В ляль
ковому магазині». (ЛІ). . іД-ОО
— Фільм-копцерт «УкИЙІєськї
арабески». (К). 18.ЗП _ «В
ім'я миру». (К). 18.45 — І’ск(т 
лама, оголошення. (К). 19.00 ті 
Інформаційна програма «Віс* 
ті». (К). 19.30 — Кол. телебач? 
До 80-річчя з дня народжен
ня В. Маяковського. «Я вчора 
приїхав у Київ». (К). 20.30-3, 
Щоденник XV спартакіаді! 
Збройних Сил СРСР. (К)Д 
20.45 — «На добраніч, дітіі!»^.' 
(К). 21.00 — Програма
(М). 21.30 — Худ. фільм «Сл0* 
іній дощ». (К). 22.45 —
формаційний огляд «На ланах 
республіки». (К). 22.50 —■ Ве? 
чірпі поцінні. (К). і

За даними Українського 
бюро погоди 4—5 серпня, 
очікується мінлива хмаДл 
ність, переважно без опадів- 
Вітср змінних напрямів, 3~^і 
метрів пд.секунду. Темпер^ 
тура повітря вночі 
удень 24—29 градусів, -Зи
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