
ЗАВТРА —ДЕНЬ ШАХТАРЯ
З ГЛИВИЙ 
ЗЕМЛІ

Завтра ці юнаки разом з 
багатомільйонною армією 
гірників країни відзначати
муть своє свято — День 
шахтаря. До нього електро
слюсар Павло Ткачук і по
мічник машиніста екскава
тора ДС-1000 Володимир Те
рещенко підійшли з хороши
ми трудовими показниками, 
Вони одні з кращих моло
дих виробничників Морозів- 
ського вуглерозрізу комбіна
ту ♦Олексввдріявугілля»!

На фото: молоді гірники
П. Ткачук і В. Терещенко.

ФОТО В. КОВПАКА.

(Матеріали про олек
сандрійських шахтарі 
читайте на 2-й сто?.).

ЗУСТРІЧ
0. М. К0СИГІН4 

з президентом ДАІі3 
Ж.-6. БОККАСОІО
23 серпня Голова Ради 

Міністрів СРСР О. М. Коси- 
гін зустрівся з президентом 
і главою уряду Центрально
африканської Республіки 
Ж.-Б. Бокассою, який при
був у Радянський Союз на 
відпочинок на запрошення 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

У розмові, що проходила 
в дружній обстановці, було 
обговорено широке коло 
питань радянсько-централь
ноафриканських відносин, а 
також відбувся обмін дум
ками з актуальних міжна
родних проблем, які цікав
лять обидві сторони.

Президент Бокасса запро
сив Голову Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіна відві
дати Центральноафрикан
ську Республіку з офіцій
ним візитом. Це запрошен
ня було прийнято з вдячніс
тю.

Візит у Радянський Союз 
президента Центральноаф
риканської Республіки, як 
відзначалося в промовах, є 
свідченням дружнього ха
рактеру відносин, що існу
ють між двома країнами, 8 
служить їх дальшому зміц
ненню.

. (ТАРС).

ТОРЖЕСТВА В ХАРКОВІ
ДО 30-РіЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА

ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ХАРКІВ, 22 серпня. (РАТАУ). Урочисто і радісно від
значають трудящі Харкова ЗО-у річницю визволення 
міста від фашистських загарбників. Кумачем прапорів і 
транспарантів прикрашені будинки, площі і проспекти. 
На видних місцях — портрети керівників Комуністичної 
партії і Радянською уряду.

Знаменній даті були присвячені урочисті збори пред
ставників громадськості міста, що відбулися сьогодні в 
Академічному театрі опери та балету імені М. В. Ли- 
сенка. З доповіддю про 30-у річницю визволення Хар
кова від фашистських загарбників виступив перший сек
ретар обкому Компартії України І. 3. Соколов.

Він відзначив, що трудівники Харківщини під керів
ництвом партійних організацій вносять еєликий вклад 
у боротьбу за здійснення наміченої партією програми 
економічного, соціального і культурного будівництеа, 
у виконання планів дев ятої п’ятирічки

Р^еидЬння"х ІV 
№ 101 (1757).

Харків якам передали сердечні привітання член По- 
літбюро ЦК КПРС, міністр оборони СРСР, маршал Ра
дянського Союзу А. А. Гречко, представники трудя
щих міста-героя Києва, Бєлгородської та Полтавської 
областей, а також маршали Радянського Союзу Г. К. 
Жуков і О. М. В'асйлевський.

З величезним піднесенням було прийнято вітальні 
листи Центральному Комітетові КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР < Раді Міністрів СРСР,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАНІЕСЯ1

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬЗ 1939 РОКУ«
• Шна 2 йоп.25 серпня 1973 року

У РАДІ МІНІСТ
На виконання Директив XXIV 

з’їзду КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного господарства 
СРСР па 1971 — 1975 роки Рада 
Міністрів СРСР прийняла постанову 
«Про поліпшення забезпечення допо
могою по вагітності і родах і по до
гляду за хворою дитиною».

Цією постановою передбачено вип
лачувати жінкам — робітницям і 
службовцям, у тому ЧИСЛІ ТИМ, ЩО 
не є членами профспілки, і жінкам

— членам колгоспів допомогу по 
вагітності і родах у розмірі повного 
заробітку, незалежно від тривалості 
трудового сгажу. Виплата допомоги 
за дні відпустки по вагітності і ро
дах за цією нормою запроваджуєть
ся з 1 грудня 1973 року.

Встановлено, що лікарняний ли
сток і допомога по догляду за дити
ною, яка не досягла 14 років, повин
ні видаватись на період протягом 
якого дитина потребує догляду, але

РІВ СРСР
не більш як на 7 календарних днів, 
при цьому одиноким матерям, вдо
вам і розведеним жінкам лікарняний 
листок і допомога по догляду за 
хворою дитиною, що ке досягла 7 
років, можуть видаватись на строк 
до 10 календарних днів. Вказаний 
порядок видачі лікарняних листків і 
допомоги по догляду за хворою ди
тиною запроваджується починаючи з 
1 грудня 1973 р. поступово залежно 
від районів країни.

1350 тисяч тонн зерна від
вантажать у рахунок українсь
кого мільярда хлібороби облас
ті. Вагомий вклад в кіровоград
ський каравай внесли молоді 
комбайнери. Близько 250 із 
них з перших же днів жнив 
включилися в боротьбу за пе
рехідний приз «Молодого ко-

ОБЖИНКИ НАЗВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВПРИЗ «молодого КОМУНАРА» - ВОЛОДИМИРУ КОВАЛЕНКУ
мунара» «Кращому молодому 
женцю Кіроооградщини». Важ
кими і напруженими були жни
ва. Та перебуваючи весь час 
на передовій лінії хлібного 
фронту, /холоді комбайнери 
намагалися будь-що закінчити 
жниве за 10--12 робочих днів. 

Останні обжинки назвали 
імена кращих молодих женців 
третього, вирішального року 
п’ятирічки:

Володимир Коваленко з 
колгоспу «Заповіт Ілліча» 
Олександрійського району 

скосив 237 гектарів, намоло
тив 9300 центнерів.

Василь Опошнянський з 
колгоспу «Прогрес» Новомир- 
городського району скосив 
240 гектарів, намолотив 9188 
центнерів.

Іван Хлібович з колгоспу 
імені Горького Долинського 
району скосив 215 гектарів, 
намолотив 8756 центнерів.

Микола Поліщук з колгос
пу «Шляхом Леніна» Гайво- 
ронського району скосив 217 
гектарів, намолотив 8714 
центнерів.

Олег Дуров з радгоспу іме
ні Куйбишева Бобринецького 
району скосив 247 гектарів, 
намолотив 8467 центнерів.

Андрій Галушка з колгоспу 
«Україна» Новоархангельсь- 
ксго району скосив 252 гекта
ри, намолотив 8255 центнерів.

Василь «Пнсевко г радгоспу 
імені Димитрова УстюОрсько
го району скосив 201 гектар, 
намолотив 7940 центнерів.

Ілля Семерик з колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС Зна- 
м’янського району скосив 218 
гектарів, намолотив 7813 
центнерів.

Григорій Назаренко з кол
госпу імені XXI з’їзду КПРС 
Бобринецького району скосив 
258 гектарів намолотив 7327 
центнерів.

Віктор Запорожець із рад
госпу імені Димитрова Усти- 
иівського району скосив 195 
іектарів, намолотив 7310 
центнерів.

Віктор Ткалич з колгоспу 
«Маяк» Новоукраїнського ра
йону скосив 179 гектарів, на
молотив 7215 центнерів.
Переможцем конкурсу І во

лодарем призу «Молодого ко
мунару» «Кращому молодому 
женцю Кіровоградщини» став 
комсомолець із колгоспу «За
повіт Ілліча Олександрійського 
району Володимир Коваленко. 
Це його третій хліборобський 

сезон. Вже в 197! році юнак 
намолотив понад сім тисяч 
центнерів зерне, був другим у 
змаганні серед молодих ком
байнерів Олександрійщини,

З хорошими показниками е 
праці закінчили жнива Василь 
Опошнянський та Микола По
ліщук, Іван Хлібович та Андрій 
Галушка. А комсомолець Олег 
Дурсз із радгоспу імені Куйби
шева Бобринецького району —- 
наймолодший серед усіх учас
ників конкурсу. Та хліборобсь
кий екзамен склав на «відмін
не». Комсомольсько-молодіж
ний екіпаж О. Дурова — сі
мейний. Помічником у молодо
го комбайнера працював його 
батько Іван Маркелович.

Вісім учасників конкур
су досягли вищого рубежу, 
ніж минулорічний володар 
вимпелу Григорій Назаренко. 
Сам Г. Назаренко, до речі, 
теж значно перевершив торіш
ній показник, перевиконавши 
своє соцзобов’язання.

Не закінчилися на цьому 
жнива для молодих хліборобів. 
Більшість з них вже нині пере
сіли на силосозбиральні ком
байни, інші готуються до зби
рання цукрових буряків, куку
рудзи, соняшника.



2 епюр.

СОНЯХИ розступаються перед дорогою, 
ще кількадесятків метрів шляху — і ми 

зупиняємось, вражені грандіозною панора
мою. Вигнувшись двома гігантськими від
рогами, сяючи незвичайною гамою кольо
рів перед нами розкинулась величезна 
ущелина. її краї губляться в затуманеній 
далечі, підніжжя ховається за уступами 
стометрової товщі, а сама вона видається 
неземним дивом серед моря степів.

Дивлячись на це, приходиш до думки 
про казкових богатирів, під силу яким 
було вергати-гори. Але ці розсунув не каз
ковий Вернигора. Це зробили люди, яким 
професією призначено виконувати роботу, 
рівну титанам. Це вони перегорнули міль
ярди тонн землі, заставили дно вирви

громаддям агрегатів, оперезали її заліз
ничними коліями та лініями електропере
дач. Зроблено все для того, щоб дістатися 
до чорного сонця землі — вугілля.

— Ну, як, вражає? — питає Василь 
Окуньков, секретар комсомольської органі
зації Морозівського вуглерозрізу, кидаючи 

—» бувало бай- 
потрапляв 

гостей тут буває чимало — по- 
Морозівський вуглерозріз при- 
гірники не лише України, але і 
республік, з-за кордону.

ніби ця не-

оком на краєвид. — Ще не 
дужих серед тих, хто вперше 
до нас. А 
дивитися 
їжджають 
з союзних

Не видно в розрізі людей, 
звичайна ущелина наповнена одними ме
талевими мешканцями. Проте, люди пра
цюють там, внизу, вони — найбільша си
ла, серпе і мозок виробництва.

— Робітників у нас порівняно небагато, 
— пояснює Василь. — У розрізі висока 
механізація робіт, яка дозволяє обслуго
вувати велетенське виробництво кільком 
сотням гірників. Вони здебільшого зосе
реджені на агрегатах. Але масштаби ро
боти невеликого колективу — чималі. За 
сім місяців цього року видобуто 1014000 
тонн бурого вугілля вибрано 7460000 ку
бічних метрів породи. Це значно вище 
планових завдань. За ці трудові успіхи 
колектив нагороджено перехідним Черво
ним прапором Міністерства вугільної про
мисловості УРСР та першою премією.

Кожен третій гірник — комсомольського 
віку. Це теж особливість колективу. Мо
лоді виробничники трудяться відмінно — 
більшість із них успішно справляється з 
виробничими завданнями, портрети бага
тьох можна побачити на дошках пошани. 
У комітеті ЛКСМУ підприємства — ціла 
колекція нагород: прапори, вимпели, гра
моти ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ, облас
ного і міського комітетів комсомолу.

Особливою популярністю на Морозів- 
ському вуглерозрізі користуються два ком
сомольсько-молодіжних колективи — чет
вертої зміни гірничого майстра М. І. Ми
хайлова з першої розкривної дільниці та 
зміни гірничого майстра В. І. Генделя з 
добувної. Перший колектив, очолюваний 
групкомсоргом Валерієм Авраменком, об
слуговує гордість вуглерозрізу — унікаль
ний вітчизняний екскаватор ЕРКР-1600. 
Під дією рук гірвнків-комсомольців в Ми
коли Ладиченка, Миколи Матвієнка, Во
лодимира Кряжева, Анатолія Мунтяна, 
Тетяни 
щогодини 
терп більше 
метрів грунту, за рекордно-короткий

Константинової цей титан 
вивантажує на транспор- 

п’яти тисяч кубічних 
"і час 

«відкупорюючи» шлях до пластів вугілля. 
Успіхові молодих гірників значною мірою 
сприяє особистий приклад і досвід кому
ністів: машиніста екскаватора І. В. Резии- 
чеика та його молодих колег Олександра 
Криворучка, Юрія Колодястого.

Проте, перехідний вимпел ЦК ЛКСМУ 
«Переможцю соціалістичного змагання» за 
другий квартал утримує комсомольсько- 
молодіжний колектив добувної дільниці, 
де групкомсоргом Олександр Пасічний. 
Як і їх ватажок комсомольці Григорій 
Нетюхайлз, Олександр Муратов, Петро 
та Володимир Бакуни з товаришами тру
дяться з повного віддачею сил. Свято 
шахтаря колектив зустрічає відмінним 
трудовим показником. З початку року ви
добуто понад план вісім тисяч тонн вугіл
ля.

Чудовий передсвятковий подарунок Віт
чизні!

О. ЖУРБА, 
спецкор «мк».

АДорозівський вуглерозріз,

- „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 25 серпня 1973 року

ТО1А—ЯКІСТЬ ЗНАНЬ
З обласної наради активу працівників освіти
Увага педагогічних колективів (не 

лише нашої області) вже давно при
кута до Павлиської середньої школи 
їм. В. О. Сухомлинського. І це пояс
нюється не лише гим, що вона пов’я
зана з ім'ям великого педагога сучас
ності, а й тим, що ця школа славить
ся найкращою успішністю і поведін
кою учнів.

Як же домоглися тут такого успіху?
На це питання вичерпно відповів 

директор школи М. І. Кодак, виступа
ючи на обласній нараді активу праців
ників освіти.

— Шістдесят процентів наших учнів 
закінчують школу з оцінками «відмін
но» та «добре». Серед на
ших учнів і випускників не було і 

немає правопорушників. І все це — 
засл/га педколективу, — сказав він.

У Павлиській школі існує неписаний 
закон: кожного учня можна навчити. 
Треба тільки, щоб вчителі були опти
містично настроєні до кожного учня, 
були переконані у величі тих завдань, 
які. покладені на них. Цим законом 
завжди керувався Василь Олександро
вич Сухомлинський. Цим законом ке
руються і зараз у школі.

Великий загін вчителів Кіровоград- 
щини своєю практичною діяльністю 
довів, що кожна фізично і морально 
здорова дитина може і повинна вчи
тися. Для цього треба тільки заохоти
ти її, розкрити всі її здібності.

В школах області зроблено багато 
на цьому шляху. Свідченням є той 
факт, що майже 42 проценти школя
рів вчаться на «відмінно» і «добре».

НА ЗЕЛЕНІ ЖНИВА—
З ІНІЦІАТИВОЮ

К.ОПОС73

Корпусу № 90
уДАРНА будова в плані реконструкції 
* заводу «Червона зірка» — корпус 

№ 90 з кожним днем набирає все чіткі
ших контурів. Ця визначеність кидається 
у вічі ззовні. Якби не нагорнуті гори 
землі навколо — супутники будь-якого 
будівництва — мали б враження, що 
комплекс вже дає продукцію.

Та перший крок за велетенський в'їзний от
вір розвіює попереднє уявлення: господарі тут 

ВІДШУКАТИ 
«КРАЙНЬОГО»
поки що будівельники. Що не день, підпису
ють акти на здачу одних об’єктів, доповідають 
про готовність до здачі інших. Календарем 
відліку робочих змін став лозунг, що біля 
входу: «5 грудня — пуск корпусу № 901»

йшла перевірка стану готовності 
їдальні — в понеділок (27 серпня) — 
останній строк здачі. Куховарське устат
кування вже розставлене по місцях, і, як 
хтось пожартував, можна ії борщ вари
ти. Та враз заступник начальника по ка
пітальному будівництву заводу Я. М. 
Назаренко остудив спалах жарту: «А 
точки підключення далеко від роздатко- 
вих блоків». І дійсно, переставити блоки 
ближче — заважає опорна колона, за
лишити їх там, де стоЯть, — роздатпи- 
цям доведеться спотикатись через кабель 
в супереч правил техніки безпеки. Май
стер БУ 200 «Мсханомонтаж» тресту 
«Запоріжмсталургмоитаж» Євген Калаш
ников, який керував розстановкою і мон
туванням обладнання, не виправдовував
ся, а просто показав креслення, за кот
рим й проводились роботи. Прив’язка ус

Порівняно з попереднім навчальним 
роком зменшилась кількість другоріч
ників. А в переважній більшості 
шкіл уже практично розв'язано про
блему другорічництва в перших-тре- 
тіх класах.

Проте, як не прикро, але факт, що 
знання чималої частини учнів ще не 
відповідають вимогам нових програм. 
Щороку на повторний курс залиша
ється багато дітей, більшість з яких 
могла б встигати при належній допо
мозі вчителів і батьків.

За попередніми підсумками мину
лого навчального року найбільше не- 
встигає учнів у Компаніївському, Го- 
лованівському, Бобринецькому райо
нах, в містах Олександрії і Світловод- 
ську. Трапляється так, що переважна 
більшість школярів навчається на 
«трійки».

Часто в оцінці учнів є багато лібера
лізму, окозамилювання.

Цей факт, як на рентгені, підтверд
жується під час інспекторських пере
вірок, конкурсних екзаменів у вузи і 
технікуми, тощо.

У цьому році в обласний відділ на
родної освіти було представлено 350 
письмових робіт учнів — претенден
тів на золоті медалі. Як свідчать дані, 
це відмінники з першого по десятий 
класи. Але комісія відхилила понад 
сто робіт у зв'язку з невідповідністю 
виставлених оцінок.

Почастішали факти, коли оцінки, 
виставлені в атестаті, не підтверджу
ються знаннями, виявленими під час 

По-ударному працювала під час жнив трак
тористка колгоспу «Маяк» Знам’япського ра
нену Ніна Фундова, транспортуючи зерно від 
комбайнів на колгоспний гік і на хлібоприй
мальний пункт. Нині вона серед комсомоль
ців, які заготовляють зелену масу кукурудзи 
для громадської худоби. Міна щодня переви
конує змінні завдання.

Фото Б. ВІТОХІНА.

комсомольський контроль
таткування в приміщенні на кресленні 
зовсім відсутня. Тож і вийшло, що мон
тажники розставляли його просто на 
око. В складі комісії, яка оглядала їдаль
ню, був і начальник відділу капітально
го будівництва заводу Л. 3. Єрусалимсь
кий. Це в його відділі розроблялись ті 
креслення з ссредньопотолочними розра
хунками, та зауваження йому ніхто не 

зробив. Незрозуміла делі
катність — адже недоробки 
в кресленні тепер неминуче 
приведуть до затримки ос
танніх робіт напередодні 
відкриття їдальні.

Запобігти цьому можна було 
б і іншим шляхом, якби під час 
монтажу були присутні експлу
атаційники, тобто майбутні гос
подарі їдальні. Три дні за
носили хлопці котли, хо

лодильники, та за цей час директор їдальні 
В. І. Бойко лише одного разу з'явився гляну
ти на своє майно.

Недоробки, розходження в діях — і в 
результаті вступає в хід застарілий 
принцип «Іван киває на Петра». Тут, на 
будівництві йому дали свою назву: «На
йти крайнього», а знайти його часом бу
ває ке так просто.
ЛТІГІНІВКИ «Комсомольського про- 

жектора» не раз піднімали питан
ня про безвідповідальність до зберіган
ня металоконструкцій. Як правило, в ро
лі тих, що несли збитки, виступали бу
дівельні організації БУ 125 тресту «Кри- 
воріжстальконструкція» (начальник 
П. Я. Прибильський). Так, три місяці то
му біля металоконструкцій конвейєрів 
сівалок вирили траншею, без поперед
ження будь-кого і засипали ці кон
струкції. Вже двічі металоконструкції 
для вентиляційних дільниць безжалісно 
бульдозером пересували з місця на міс
це, засипали землею будівельники БУ 
«Машбуду» комбінату «Кіровоградваж-

складання конкурсних екзаменів у ви
щі та середні учбові заклади.

Із 236 абітурієнтів Кіровоградського 
педінституту, які вступали на філоло
гічний факультет в цьому році жоден 
не написав тв^р на «п'ятірку». І це в 
той час, коли серед них було чотири 
медалісти. А із 16 медалістів, які 
складали екзамени на фізико-матема- 
тичний факультет підтвердили свої 
знання лише шість.

Такі факти свідчать про недоліки 
в організації навчально-виховної ро
боти в ряді шкіл, низький ідейно-ви
ховний і науковий рівень викладання 
основ наук. Не всюди ще дбають про 
активізацію навчального процесу, роз
виток мислення учнів, навчання їх ра
ціональним методом роботи по здо
буттю знань.

Таким чином, завданням номер 
один на сьогоднішній день була і за
лишається боротьба за підвищення 
якості знань, умінь і навичок учнів. 
Ця думка червоною ниткою пронизу
вала доповідь заступника голови обл
виконкому Є. М. Чабаненко, з якою 
вона виступила на нараді.

Доповідач і виступаючі неодноразо
во підкреслювали, що для поліпшення 
якості знань в першу чергу, необхід
но підвищити рівень викладання ос
нов наук,- значно покращити організа
цію уроку, використовуючи різнома
нітні форми і методи, технічні засоби, 
здійснити перехід на кабінетну систе
му навчання.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

РЕЙД „МК“

буд». Останнім часом головний інженер 
цього управління Л. С. Плохотннк дав 
на «роздуми» майстру БУ 125 тресту 
«Криворіжстальконструкція» Л. Ю. Ко- 
ломійшо, щоб прийняти конструкцію, 
всього... 30 хвилин. Поки останній при
йшов на місце подій, злеполучні кон
струкції вже були в іншому місці.

Непогодженість дій двох’будівельних 
управлінь дала сумні наслідки: зараз 
близько 15 тонн металоконструкцій ле
жить завалена будівельними рештками і 
землею, з них на суму понад 600 карбо
ванців вийшло з ладу. А винуватці про
довжують шукати «крайніх».'

Причина появи недобросусідства до 
Б У 125 тресту «Криворіжстальконструк
ція» виникла неодразу. Будівельники 
свого часу виконали основні' роботи по 
монтажу каркасу корпусу, але ось уже 
два роки ніяк не підпишуть акта про 
його здачу. Багато недоробок залишило
ся на їх рахунку. Ось і «транспортують» 
з місця па місце їх металоконструкції, 
що заважають приступати до роботи ін
шим.

Затримки будівельно-монтажних ро
біт через безліч недоробок, непогодже
ність дій супідрядних організацій веде 
до порушення графіка здачі важливого 
об єкту. За минулі 7 місяців залишилися 
неосвоєчимп 75 тисяч карбованців капі
таловкладень. Пора «крайнім» задума
тись над цією цифрою, час наближаєть
ся до пуску корпусу.

Р®йдова бригада: В. КУНЇ- 
ЦИН — секретар комсомольської 
організації Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрегатів, 
Н. ЖЕСАН — начальник комсо
мольського штабу шефства над 
корпусом № 90, М. АНІС1МО- 
ВА — інструктор ОК ЛКСМУ, 
О- БАСЕНКО — спецкор «Моло
дого комунара».
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у КВІТНІ 1968 року при долинській районній 
» газеті «Шлях Ілліча» створилось літературне 

об'єднання «Струмок». З того часу минуло неба
гато років, та як виріс і поглибшав колись ма
ленький «Струмок». Твори членів літоб’єднання 
вже друкуються й на сторінках обласних, респуб
ліканських газет, журналів. Цікаві оповідання і 
нариси пишуть електрик колгоспу І, Грищенко, 
учитель В. Журба, лісник І. Василенко, співробіт
ники районної газети Є. Власов та В. Семена. 
Про людей рідних степів, про їхню боротьбу за 
врожай, за хліб, про гідну природу пишуть 
Г. Позняк, М. Родинченко, М. Чєрниш, Т. Жур-

ба, І. Єременко, С. Фененко. Бс всі вони — тру
дівники, учасники цієї боротьби.

А між ними — і зовсім юна поросль, учні се
редніх шкіл — Л. Цирюльник та Л. Чумак. їх із 
турботою і теплом взяли під своє крило старші 
товариші.

Сьогодні на сторінках «Молодого комунара» 
звітує «Струмок», Хочеться побажати йому пов
новоддя, нової стрімкої течії, нових творів про 
нашого сучасника, про наше радянське сьогоден
ня.

натурно - мііст^
1

Микола СТОЯН, 
член бюро обласного літера
турного об’єднання.

І*1

Звітує „Струмок Михайло РОДИНЧЕНКО

Член літстудії «Струмок» Ілля Єременко 
гце у 1948 році втратив зір. Незважаючи на 
цс, він закінчив Київський університет і ось 
вже дванадцять років працює вчителем Но- 
воданилівської школи.

І. Єременко любить літературу, пише сам. 
Його поезії друкувались в республіканських 
газетах «Сільські вісті» та «Літературна Ук
раїна».

Пропонуємо два вірші Іллі ЄРЕМЕНКА.

СМАРАГДОВІ
САДИ...
Смарагдові сади
Прийшли аж до води,
Щоб на свою в ній подивитись вроду,
Помріять, помовчать,
Послухать спів дівчат,
Вдихнути свіжу ночі прохолоду. 
Заграв десь баяніст — 
Замовк садків соліст.
Вплелася пісня в щире серце ночі.
А місяць, мов чаклун,
Сріблясті звуки струн
Вливає тихо у серця дівочі.
Ті ночі голубі
Кудись пливуть в журбі...
А ранок ллє вже кришталеві роси.
Ось сонечко встає
І золото своє
Дівчатам нишком заплітає в коси.

Людмила ЧУМАК

СПОГАД
Сонце сіло за греблю, 
За дорогу мою, 
Задивилися верби
У ясну течію...
Я з цікавістю в діда 
Все питала свого:

Мария КАРМАНСКАЯ.

УЛЫБКА
СЫНА

Спит, улыбается сын
Видит он радостный

мой, 
сон:

АНГЛІЙСЬКИЙ король «рок-н- 
ролу» Джо Коккер від’їжд- 

жаііз Листралії.Я дивився як на 
Здирані мигтіли виснажене 
Від горілки обличчя о рамці 
довгих нечесаних кіс і похмура 
худа фігура, і згадував його ос
танній виступ в мельбурнському 
концертному залі «Фестівал 
холл».

На величезній сцені корчився 
маленький чоловічок. Він то ди
ко скакав, то кричав у мікро
фон, і 7 тисяч молодих людей 
відповідали йому вискотом І 
свистом. Коккер вмів «підігрі- 
ти» поклонників, довести їх до 
грані безумства.

1 раптом зал прорізав крик 
літньої жінки:

— Боже, що з ними? Боже, 
спаси і помилуй їх!

Що прозвучало у цьому внгу- 
гу? Трагедія матері, яка не зу- 
Мі.та знайти спільну мову із 
своїми дітьми? Невже був пра
вий відомий психолог Уїлфред 
Д*ервіс, назвавши молодь 

;’4алії «особливим, відраз- 
племенем»?

Кожної п’ятниці, коли загоря- 
ються вогні сіпік, центрального 
Району Канберри, сюди, на пло- 

до фонтану, з’їжджаються 
мотоциклісти. Я знав, що в той 
ввчір вони зібрались не лише 
побазікати між собою. Двад
цять молодях хлопців в шкіря
нці куртках вирішили влашту
вати ПОМИНКИ в сусідньому з 
фонтаном італійському кафе.

ОДА ТРУДОВОЇ 
СЛАВИ
В скронях літа — трави кучеряві, 
Пахне липа молодим вином. 
Вмилось сонце в голубій заплаві 
И покотилось лугом за селом.

Розмаїтий ранок розливає 
Шовколистий, ніжний оксамит, 

коси ниви золото вплітає 
Й жнив духмяний рідний колорит.
В

А
Ллються звуки срібні, голубі... 
І над ставом хмарою кружляє 
Зграйка білих-білпх голубів.

над ними жайворонок грає —

Посміхнувся гай їм кучерявий 
Посміхнулись квіти польові. 
Лине ода трудової слави, 
Сонце йде назустріч ланковій.

Кличе трактор на врожайну ниву 
Комбайнерів, автоводіїв.
Завели симфонію щасливу 
Трутового ранку солов'ї.

ВІНОК ДРУЖБИ
Є Дружби вінок па великій 

землі
І цьому вінку не зів’яти в горі, 
П’ятнадцять сестер його щиро 

сплели, 
Яких зігрівають рубінові зорі; 
У дзвоні металу, у гомоні міст, 
В цеху і в турботах творця- 

хлібороба, 
Скрізь пісня натхнення, ясний 

в неї зміст, — 
Щоб квітнув у кожному домі 

добробут.
Такої наснаги не бачив ще світ, 
Ще так пломенисто серця 

пе горіли, 
Завершуєм ми за походом 

похід,
І в єдності нашій незборена 

сила... 
Піввіку йдемо! І все ширшає 

крок, 
Жовтневу зорю зберігаємо 

свято...
П’ятнадцять Республік — це 

Дружби вінок,
Якого пе в силі ніхто розірвати!

с. Иоводанилівка.

«Куди ж сонце поділось, 
Де будинок його?»
Дід всміхався лукаво. 
Злегка хмурив чоло: 
«В сонця хата за етапом,
Воно спати пішло...»

І тепер, через 
Повернувшись 
Я сповільнюю 
Гам, де сонце жило.

Я приходжу до греблі 
В пору тихих світань 
І вклоняюся вербам, 
Мов дитячим літам.

м. Долинська.

роки, 
в село, 
кроки

Будто большой уже вырос, 
Едет на тракторе он...

И я улыбаюсь 
Спокойная моя 
Много дорог у 
И каждая —

Тамара ЖУРБА

тоже, 
душа, 
сына, 

хороша.

Солнышко светит ярко, 
Пора бы сына будить. 
Да жалко его улыбку — 
Пусть сон доглядит...

с. Ивановка.

♦ ♦ ¥

Село від сонця зайнялося, 
Що сівши в обрінній дузі, 
Викручує вогонь волосе я 
У привечірнін пилюзі.
І в кожній шибці

по жарптиці. 
І так рожево, як ніде.
І тітка Ганна до криниці 
Так незасмучено іде...

с. Іванівна.

Георгій ПОЗНЯК

ЕКСПРЕСИ
По рейках стугонять вагони 
й летять вперед, як наші дні. 
Коротшають далекі гоїш, 
Станційні ближчають вогні, 
Гудок. Зупинка...
Поїзд далі
Стрілою мчить у майбуття...
Летять, гудуть на магістралі 
Експреси нашого хгпття.
Вони ідуть вперед залізно
І швидкість їх дивує світ
Звитяжно скрізь лунає пісня
На перегонах наших літ.

м. Долинська.

ВИЛІТАЮТЬ
ЛАСТІВ’ЯТА...

Відлітають ластів’ята
У світи,
А життя ж не поле, кахгуть, 
Перейти;
Щоб до рідних повернутися 
Воріт,
Не один важкий ще буде 
Переліт;
Потім інші ластів’ята 
Підростуть
І висот пізнають
Горду суть...
Люди теж у світ 
Крізь вітровій, 
Як птахи, летять па крилах 
Своїх мрій;
І вертають в край, що їх
Зростив...
Відлітають ластів’ята
У світи...

ЄДИНЕ СЛОВО
Є слова молоді —
Сьогоденності діти;
Є слова золоті
На гранітових плитах;
Є великі слова
Не по зросту — по силі.
Є співучі слова
І від мудрості сиві...
А над ними не сто,
Встало слово єдине:
Ти без нього — ніхто.
Слово це — Батьківщина}
с. Олександрівна.

Загинув їх друг із Мельбурна. 
Вони вважали його чудовим 
хлопцем і прозвали за доброту 
Святим Джо. Він загинув, під
писавши собі смертний вирок.

Вночі, коли вулиці Мельбурна 
спустіли, він крадькома вийшов 
із дому. Щоб не прокинулась ма
ти, довго вів мотоцикл у руках,

не схоже на її молодість, жит
тя, і з нього він бачив дише 
два виходи: злочинний світ — у 
цс болото, яке вже почало його 
засмоктувати, або до цегляної 
стіни на Спенсер стріт. Джо ви
брав друге.

Перед цим він намагався зна-

мети в житті. І це корінь всіх 
нещасть.

В той же вечір я розговорив
ся у барі з доктором Алланом 
Бартоломеем •— головним пси
хіатром в'язниці Пентрідж. Нас 
познайомили друзі із спілки 
«Австралія — СРСР», Мій спів- 
ровмовник розповів мені, що

Твій 
ровесник 

за рубежем

ГРАНІ
РОЗКОЛУ

і лише за поворотом включив 
двигун. Не стримувана сигна
лом світлофорів машина птахом 
помчала до залізничного моста 
на Спенсер стріт. Коли до мосту 
залишилось кілька метрів, Джо 
скерував мотоцикл п кам’яну 
стінку основи...

Які ж причини самовбивства 
Джо? Вранці мати побачила в 
його кімнаті незайману постіль, 
чистий аркуш паперу на столі I 
ручку. Син не попрощався з 
нею жодним рядком. Можливо, 
він звав: їй всеодно його не 
зрозуміти. Як пояснити ЇЙ, 1ЦО у 
ЇЇ «хлопчика» було зовсім інше,

йти спільну мову З ХІППІ...
Але і хіппі не зуміли відпо

вісти па головне питання: для 
чого ж все-таки варто жити?

І ось Джо повернувся додому, 
щоб через кілька днів закінчи
ти життя на привокзальній 
Спенсер стріт.

В Мельбурні, па батьківщині 
Джо, мені потрапив до рук но
мер газети «Гсральд», в якому 
знавець молодіжних проблем 
Ян Гамілтон писав:

— Наше суспільство не може 
дати підростаючому поколінню

Молодь 
звинувачує 
імперіалізм

багато хто з молодих злочинців 
називали йому причиною свого 
входу у злочинний світ сірість, 
безцільність життя. У двадцять 
років більшість молоді Австра
лії досягає свого фінансового 
«потолка», стоячи край бензо
колонки, за прилавком магази
ну, в цеху біля конвейєра. Вони 
не отримають більше і в сорок 
п’ять років. Небагато залишає
ться для них у суспільстві, де 
міра значущості людини — не 
його моральний і розумовий ба
гаж, а рахунок у байку.

Так 1 створюється поживне 
ссрсдозище для прагнення час-

тинн молоді добиватись соці
альної справедливості не шля
хом класової боротьби проти 
буржуазних укладів, а негайно 
— з відмичкою від сейфу і круп- 
покаліберним пістолетом у ру
ках. Не випадково за десять 
років число серйозних злочинів 
у країні подвоїлось, кожен чет
вертий за гратами — молодший 
двадцяти років.

Та більша частина молоді Ав
стралії шукає і знаходить Інші 
шляхи, що ведуть до перетво
рення суспільства.

В 1972 році, вперше за 23 ро
ки, лейбористи прийшли до вла
ди. Своєю перемогою вовн, 
перш 8а псе, були зобов’язані 
молоді. Справа п тому, що за 
останні вісім років у свідомос
ті австралійської молоді, особ
ливо студентської, трапився пе
релом, на який в звичайних 
умовах, можливо, потрібні були 
б десятиліття. Якщо на початку 
війни у В’єтнамі близько 70 
процентів і тудсптської молоді 
підтримувало її натхненників, 
то під кінець війни 70 процентів 
уже виступали за її негайпе 
припинення. Так надійшло 
справжнє прозріння австралій
ської молоді.

Ну, а що ж зараз? Війна за
кінчена, та прозріння молодих 
поширюється. Опитування, про
ведене вже після війни, показа
ло: 36 процентів молодих людей 
в країні зараховують себе до 
групи «лівіше центра», 44 про

центи — до «центральної» І ли
ше ІЗ процентів до «консервато
рів».

Студентський рух, мов камінь, 
пущений з гори... Причини різ
ні.

Це 1 безробіття: 170 тисяч ви
пускників шкіл, коледжів і ви
щих учбових закладів щорічно 
оббивають пороги фірм, підпри
ємств, контор в пошуках роботи.

Цс і ріст вартості вищої осві
ти. З червня 1972 року «вар
тість» диплому, яка і без того 
нараховувала тисячі доларів, 
подорожчала іцс на 700 доларів. 
Це, нарешті, І політика геноци
ду — знищення аборигенів.

Це лише деякі постійно діючі 
фактори «бунту» австралійської 
молоді. Вони не лише загост
рюють грані розколу між дпо- 
ма поколіннями, змушуючи кон
серваторів, па зразок Джсрвіса, 
вести річ про «особливе і під- 
разлипе плем’я». Вони поділя
ють па два табори 1 саму мо
лодь. В результаті одні втікають 
від дійсності до хіппі, Інші — 
йдуть на барикади боротьби, 
студентські і робітничі політич
ні страйки, створення австралій
ського комсомолу, який зараз 
набирається сил. За цією гру
пою прихильників активних дій 
йде більшість молоді далекої 
під нас країни. Тому, що па їх
ньому боці — соціальна спра
ведливість.

Б. .ЧЕХОНІН,
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г> ІНСПЕКЦІЮ по торгівлі і якості 
** товарів на громадських засадах 
м. Світловодська надійшла скарга, 
що е магазині № 23 грубо порушу
ють правила торгівлі.

Громадські інспектори тт. Ємелья- 
ноа та Прищепа 
перевірили сигнал.

Факти підтверди
лись. Завідуюча

{ТА PC),

ТАБЛИЦЯ МЕДАЛЕЙ У НІ-
БЕРСІЛДИ ПІСЛЯ ДЕВ’ЯТИ

днів ЗМАГАНЬ»

Команда а G Б
СРСР 66 зо 27
СЩА 13 0 14
РУМУНІЯ 4 б 7
ПОЛЬЩА 2 3 5
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 2 3 І
КУБА 2 2 І
ЧЕХОСЛОВАЧЧИ1ІА2 2 1
ІТАЛІЯ • 2 0 5
ФІНЛЯНДІЯ 2 0 0
УГОРЩИНА 1 8 4
БОЛГАРІЯ 1 5 3
ФРН і 4 Б
НДР 1 3 8
ФРАНЦІЯ 1 2 0
ЮГОСЛАВІЯ 1 1 2
ЯПОНІЯ 0 8 1
КАНАДА 0 2 Ї5
АВСТРАЛІЯ 0 1 3
БРАЗІ Л1Я І) 0 3
КЕНІЯ е 0 )
МЕКСІКА 0 0 І

магазином М. Г. Са- 
мусенко за при
лавком працює дав
но. їй відомі основ-

шов дефіцитний 
продукт гречана 
крупа.

Хочете гречки 
—- беріть скумб-

, ■2Ü серпня 1ÛÏ3 ponyt
УВАГА; ПІДЛІТОК! SSSSSS

„СКУМБРІЯ»
ні принципи роботи магазину. Добре 
вона обізнана і з правилами культурно, 
го обслуговування покупців. Та, на 
жаль, не дотримується вона їх. А ро
бить так, як би тільки їй було добре.

Ось свіжий приклад. Через відсут
ність контролю за зберіганням про
дуктів у цьому магазині зіпсувалось 
багато мороженої риби. Звичайно, за 
такі речі треба комусь відповідати. 
Але завідуюча не з таких. Щоб не 
потерпіти від збитків, вирішила будь- 
що реалізувати неякісну рибу. Тут їй 
і нагода трапилась. У продаж надій-

Борис ЧАМЛАЙ.

ВАКАНСІЯ

ЮШКА
рію, — категорично заявила вона по
купцям.

Тим, хто відважувався на такий 
компроміс вона щедро відпускала на 
руки по 5 кілограмів крупи, замість 
встановленої норми — 1 кілограм.

Ця «операція» дорого обійшлась 
М. Г, Самусенко. Управління держав
ної інспекції по якості товарів і тор
гівлі поставило питання перед дирек
тором про зняття її з роботи.

В. СМИРНОВ, 
старший держіиспектор.

— Нам треба надра, 
тільки не така.

Ти загарчиш — почує ліс 
усенький, 

А вас влаштовує 
тихенький.

ВІДПОВІДЬ

ДО ОСТАННЬОЇ
ГРАФИ

«Урожайні» 
заїзди 
ДТСААФІВЦ1В

Останній місяць літа для 
спортсменів • мотогонщиків 
був справді везучим. На 
республіканських змаганнях, 
які проходили не Іеано- 
Франківщині, виступають с 
класі машин 250 кубічних 
сантиметрів, майстри спер
ту Олег Флорильський та 
Валентин Бородай стали во
лодарями золотих медалей 
і завоювали почесне зван
ня чемпіонів України.

А на іподромних гонках 
е Києві володарями меда
лей були олександрійці Ми
кола Осиченко (клас машин 
250 кубічних сантиметрів) 
та Олег Котенко (клас ма
шин 350 кубічних сантимет
рів). Команда нашої області 
на цих змаганнях посіла 
друге призове місце.

Рябко блукав по лісу 
без роботи.

Аж бачить:
Лев біжить йому напроти, 
Рябко йому:
— Мені роботу треба. 
Пошліть мене кошару 

стерегти.
Я вже як гавкну — 

загримить у небі, 
Ніхто не зможе її близько 

підійти.
Послухав Лев і каже до 

Рибка:

Питає вчитель
ученицю Полю:

— Цукрові буряки 
Для чого сіють в полі? 
Та підвелась:
— Хіба вам невідомо?! 
Щоб «самогонку» 
Тітка гнала вдома.

НЕ ЗНАС
Спи поскаржився батькам
На свою дружину:
— Я скажу відперто вам — 
Розлучуся, кину.
Ну й характерець — страшне, 
Дикий І сумбурний.
Вчора вечором мене 
Називала дурнем.
-- Розлучатись — не гаразд,— 
Батько каже журна, — 
Ось і я тебе не раз 
Називаю дурнем...
— А хіба цс все одно? =» 
Батька син питає, —
Ти ж то знав мене давно, 
А вона ж не знає...

В. МАШУК, 
інструктор обкому 
ДТСААФ.

нл СИНЮСІ.
Фото І. ЦУРКАНА.

м. Кіровоград,

Для вчителів знову ось настане той час, коли разом 
із" сходинками шкільної науки треба буде долати труд
нощі підліткового віку.

Підліток — п.с молода людина того часу, коли форму>. 
ється її характер, ідеали, прагнення, Тому дуже важлг^г 
во не упустити цей найтруднішнй період. Перша і най»’ 
більша відповідальність у цьому, звичайно, лягає на 
сім’ю, де виховуєтеся дитина.

Несприятлива обстановка в сім’ї часто стає однією з 
причин того, що сип чи донька стають па; шлях анти
громадської поведінки. Якраз тут і потрібне-ирницинове 
втручання громадськості і, найперше, школи. Кожен ви

падок поганої па-з 
ведінки повинен 
стати для педаго
гів сигналом три
воги. На нашу 
думку, в школі (в 
організатора поза
шкільної роботи і 
класних керівни
ків) повинен бути 
облік так званих 
иеблагополуч н в х 
сімей; та дітей, 
що допускаюсь-'

порушення дисципліни, громадського порядку. Мова йде 
про цілеспрямовану, систематизовану індивідуальну ро^ 
богу з «важкими» підлітками.

Вся копітка робота з дітьми, схильними до лравопоя 
рушень, не можлива без контакту і підтримки з боку ди
тячих кімнат міліції, які є в кожному місті і'районі на
шої області. На них органами внутрішніх справ покла
дено організацію і проведення профілактичних заходів 
по викоріненню дитячої бездоглядності та правопору
шень серед неповнолітніх.

Приклади непоганих ділових контактів дитячих кім- 
нат міліції з учбовими закладами е в Добровсличківя 
ському, Бобрпнецькому, Олександрійському, Олсксалд- 
рівському, Світловсдському та інших районах.

Але найкраще ця робота поставлена в дитячій кімна
ті міліції м. Кіровограда (інспектор т. Кравченко] та 
середній школі № 3 (директор т. ГІаровина)кЗ їх іні
ціативи створено і працює постійно діючий педагогічний^ 
лекторій. В недільні та святкові дні в мікрорайоні Нб- 
вомиколаївки чергують патрулі з числа вчителів та 
батьків, які кладуть край дитячій бездоглядності.

Приємно відзначити, що в цьому мікрорайоні за ос
танні роки значно зменшилось число правопорушень се* 
ред учнів. 1 в цьому не абияка заслуга спільних дій ди
тячої кімнати і ледаї огічного колективу школи,

В окремих школах Світловодського району, наприк
лад Глинській, ведеться облік «важковиховуваних» ді
тей. Якщо заглянути в зошити, де ведеться цей облік, 
можна прочитати записи класних керівників від першої 
графи «Підліток заслуговує особливого нагляду» до ос
танньої — «учні, громадські організації та педколектив 
вважають, що підлітки., можна зняти із шкільного об
ліку «важковиховуваних».

За цими стислими рядками стоїть копітка індивіду
альна робота педагога, основана на любові до дітей, до
вір’ї, лагідному, доброзичливому ставленні До кожного 
виховання.

В. ЯНИШЕВСЬКИИ, 
старший інспектор карного розшуку УВС облви
конкому, капітан міліції.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 25 СЕРПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх. (М). 0.20 — Но
вини. (М). 9.30 — Для школя
рів. «Читаймісто». (М). 10.00 
— «В ефірі «Молодість» (М). 
ТО.ЗО — інтербачення. Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
Європи з академічної греблі. 
Жінки. (М). 11.15 — «Людина, 
земля, всесвіт». (М). 11.45 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 12.15 
<— «Здоров’я». (М). 12.45 — 
Кольорове телебачення. Кон- 
цєрт. (М). 13.45 — «Пошук».
Телевізійний журнал. (М). 
14.30 — За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС. «Сільські 
обрії». (Ворошиловград). 15.00 

«Народні таланти». Кон- 
иерт. (К). 15.30 - Для дітей. 
«П яванські казки». (Кірово
град)- 15.50 — «Очевидне — 
неймовірне». (М). І6.50
Концерт, присвячений Дню 
шахтаря. (М). 17.55 - Кольо
рове телебачення. «Універсіа. 
да-73». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. «Артлото». (М), 
22.10 — Кольорове телебачен

ня. «УніверсІада-73». (М). 23.40 
?- Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18-00 — 
Кольорове телебачення, «Літе
ратурна субота». (К). 13.30 — 
Документальний фільм «Шах- 
тарі». (К). 14.30 — Кіностріч
ки минулих років. (М). 15.50— 
«Співуча борозна». «Свято 
врожаю». (Запоріжжя). 16.20— 
Художній фільм «Колонія 
Лапфіер». (К). 17.50 — Фільм- 
концерт. (К). 18.15 — «Київсь
ка панорама». (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(Київ з включенням Кірово
града). 19.30 — «В ім’я миру», 
(К). 19.45 — Вистави Запорізь
кого драматичного, театру іме
ні Щорса «Джені Гсрхард». 
(К). 20.45 -- «На добраніч, ді
ти». (К)- 21-30 — Продовження 
вистави Запорізького драма
тичного театру. (К). 22.30 — 
Вечірні «Новини». (К).

НЕДІЛЯ. 20 СЕРПНЯ. ПЕР- 
ШЛ ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. 
Для дітей, «У Московському 
зоопарку». (М). 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу. (М). 
11.00 — «Сьогодні — День 
шахтаря». Виступ міністра 
вугільної промислоиості СРСР 
тов. Братченка. (М). 11.45 — 
Екранізація літературних тво
рів. (М). 13.00 — Науково-по
пулярний фільм. (М). 13.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 14.00
— «Сьогодні — День шахта
ря». «Сипи Донбасу». (Воро
шиловград). 15.00 — Теле
фільм. (К). 13.45 — Кольорове

телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 10.30 — Музична 
програма. «За листами гляда
чів». (М). 17.00 — Інтербачен
ня. Міжнародний турнір з хо
кей на приз газети «Радянсь
кий спорт», Фінал. (Ленін
град). 19.15 — Ф. ЛІст. Кон
церт для фортепіано з оркест
ром. (М). 19.35 — Кольорове 
телебачення. Програма миру у 
дії. Телевізійний документаль
ний фільм. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Зоря» — «Динамо» (Тбілісі). 
Другий тайм. (Відеозапнс). 
(Ворошиловград). 22.15 — Кон
церт, присвячений Дню шах
таря. (Донецьк). 23.15 — Вечір
ні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.10 - 
Для дітей. «Тсремок-світля- 
чок». (Дніпропетровськ). 12.40
— Концерт Мусліма Магомае
ва. (К). 13.40 — Документаль
ний фільм «Лікар з Калинів
ки». (К). 11.40 — Сільська го
дина. (М). 15.00 — Літератур
ні зустрічі. Джеймс Олдрідж. 
(М). 15.45 — «Екран моло
дих». «Іптерклуб». (К). 16.25
— «Другі жнива». (Кірово
град). 16.45 — Для школярів. 
«Сурмач». (К). 17.15 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(Київ із включенням Кірово
града). 17.45 — Концерт артис
тів Державного академічного 
Великого театру оперо та ба
лету БРСР. (К). 19.35 - Ко
льорове телебачення. «Програ
ма миру в дії». (Візит Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
топ. Л. І. Брежнєва в США). 
(М). 21.00 — Програма «Члс»,

21.30 — Концерт на замовлен-
іія шахтарів. (М). 22.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат Європи з академічної 
греблі. Жінки. (М). 23.10 —
Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 27 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.00 — 
Кольорове телебачення. «Де- 
внечині розповіді». Телевізій
ний художній фільм. (М). 
17.00 — «На ланах республі
ки». (Харків). 17.30 — Для ді
тей. «Вогнище». (Донецьк). 
18.00 — Повний. (М). 18.10 •- 
«Країні рапортує Хабаровсь
кий край». (М). 19.00 — Кон
церт. (М). 19.20 — Міжнарод
на панорама. (ЛІ). 19.50 —
Е. Золя. «Занодня». Прем'є
ра фільму-спектаклю в поста
новці Державного академічно
го театру імені Є. Вахтаигова. 
1 дія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (А\). 21.30 — Продов
ження фільму-спсктаклю Дер
жавного академічного театру 
імені Вахтаигова. II дія. (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Бесіди про виховання». (М).
17.30 — Для школярів. «Чи- 
таймісто». (М). 18.00 — Рекла
мо, оголошення. (К). 18.30 — 
«В ефірі - 01». (К). 19.00 - 
Інфомаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Концерт. (К).
20.30 — «В ім’я миру». (К). 
20.45 —■ «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Ніхто не хотів вмирати». 
(К). 23.10 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». (К). 23.35 
— Вечірні новини. (К).

W) Наши адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, Г. Кировоград.

316050. ГСП, КІрссогрвд-50, вул, Луначарського, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2*45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46*87,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
облзсного'управління у справах видавництва, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2.

ХАРКІВСЬКИЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ

ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ, л

Строк навчання — 8 місяців.

Початок занять з 1 грудня,

Інститут готує зеоінженерів і ветеринарних лікарів.

Не підготоече відділення приймаються особи э 
закінченою середньою освітою, які мають стаж ро
боти не менше одного року в сільському господар
стві.

При вступі подаються такі документи: .заява, на
правлення з місця роботи, документ про середню 
освіту (оригінал), характеристика, 6 фотографій (зні
мок без головного уборе розміром 3X4 см), медич
на довідка форма № 286, витяг з трудової книжки.

Учні підготовчого відділення забезпечуються гур
тожитком і стипендією на загальних підставах.

Слухачі, які успішно склали всі випускні екзамени, 
зараховуються на 1-й курс без складання Еступниі^ 
екзаменів,

Прийом документів з 1 жовтня по 10 листопада.
Адреса: 312050, Харківська область, п/в «Інститут

ське», Харківський зооветеринарний інститут. Підтр* 
товче відділення. • : ■ • ■) е „; . •
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