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На хлібних нивах Кірово- 
градщиии наростають тем
пи жни*. Разом із досвідче
ними механізаторами ко
совицю ранніх зернових 
ведуть близько п’ятисот 

прагнуть зібрати врожай умолодих женців. Вони
стислі строки, не допустити втрат. Очолюс змагання 
серед молодих комбайнер колгоспу «Дружба» До
линського району Володимир ШАНДРУК, який зі
брав уже ранні зернові з площі <88 гектарів, немо- 
ястив 4191 центнер зерна.

За рекомендацією Долинського райкому комсо
молу заносимо Володимира Шакдрука на «Поста
мент шани» «МК».

МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ! НАСЛІДУЙТЕ ПРИКЛАД 
ПЕРЕДОВИКІВ ЖНИВІ

II а фото: В. ШЛИ ДРУК.
Фото В. КОВПАКА.
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Володимир ШАНДРУК — колгосп «Дружба» Долин- 
ського району, намолотив 4191 центнер зерна.

Володимир ЛАПЧУК — колгосп імені Ілліча Гайвороп- 
ського району — 3989.

Андрій ТРЮХАН — радгосп «П’ятихатський» Петрів- 
ського району— 3971.
колгосп «Росія» Петрівського району — 3662.

[ __ колгосп «Росія» Повоукраїнського району — 

- колгосп імені Жовтневої революції ЯОБГОРОДКІВ- 

колгосп Імені Леніна Долинського району —- 3331.

• Івап КУХТА — 
Анатолій БРОДОВИИ 

3622.
Микола ПАЩЕНКО -

ського
Валерій ВЛАДИМИРОВ — колгосп імені Леніна Олександрійського райо

ну — 3315.
Микола ЯКОВЕНКО —- колгосп імені Леніна Долинського району —-ЗІЬЛ 
Василь СЕМЕНЧЕНКО — радгосп «Червоний землероб» Бобринецькоїю 

району — 3090. ’;
Олександр КОРЯГІН — колгосп імені Мічуріна Новгородківського райо

ну — 3075.

зго району — 3527.
Микола МИГОЛЬ

В ИСОКИЙ рівень організації соціаліс
тичного змагання під час жнив до

зволяє хліборобам у стислі строки і ви
сокоякісно зібрати врожай.

Головним завданням комсомольських 
штабів •</Книва-75», створених при рай
комах комсомолу напередодні косовиці 
ранніх зернових, саме і було широке 
розгортання соціалістичного змагання 
серед молодих механізаторів, мобілізації 
їх на дострокове завершення жнив.

Створили такий штаб і при Компаніїв- 
ському райкомі комсомолу. Як і всі шта
би, він мав інформувати обласний штаб 
при обкомі ЛКСМ України про роботу 
молодих женців району, про хід косови
ці, ранніх зернових. Невдовзі у деяких 
колгоспах механізатори вже виведуть 
комбайни із загінок, а з Компаніївсько- 
го району до обласного штабу ще не на
дійшло жодної інформації.

Інструктор райкому комсомолу С. Берко — 
член районного* штабу, один ч тих, хто підби
ває підсумки соїпмагания. Запитую його, чи 
часто бувай він на йолі, чи розмовлі'в з мо
лодими женцями.

— Не мав можливості бувати часто. — від
повів Сергій. ІЦе під час пробних покосів, буй 
у Іїаилп Полтавського з ьолгоспу Імені Лзер- 
жипського, під час косовиці гороху — V Івана 
Бойка.

Завідуючий відділом комсомольських 
організацій Г. Письменний ще до почат
ку косовиці побував у Л. Бячеика з кол
госпу імені Фрунзе. А після нагадував 
іія, що вже ппойшлн всі строки ппучєшиі 
перехідного Червоного вимпела «Кращо
му молодому комбайнеру району*, на
чальник районного штабу В Суха добу
вала в колгоспі імені Ілліча і вручила 
вимпел Володимиру Па льоном у.

-Райкам комсомолу і послабив керів
ництво перзинішми»комсомольськими ор
ганізаціями па жнивах, не тримає з ни
ми постійних зв'язків. Взагалі, інформа
ція до районного штабу поступає -.з 
запізненням, бо члени штабу ке налаго
дили збір інформації,з первлпних комсо
мольських організацій.

Не у всіх господарствах району здійгнююіь 
контроль за виконанням рішень комсомоль

ських зборів, на яких розглядалося питання 
про участь комсомольців у жнивах. Не здійс
нює цього контролю і районний штаб.

Так, .молодий комбайнер Олександр Стетпен- 
ко Із колгоспу імені Фрунзе на 26 червня ско
сив ранні зернові на площі 15 гектарів і намо
лотив 168 центнерів терня. За даними район
ного штабу через день у Його активі вже було 
2М центнери зерна, а ще через день... лише Ібі).

У II. Полтавського протягом трьох днів на
молот ве змінювався І дорівнював 305 центне
рам..

Чому у колгоспі імені Фрунзе дезін
формують районний штаб, чому комбайн 
Полтавського не косить? В райкомі ком
сомолу нічого конкретного сказати

ЗАБУЛИ... N 

ПРО ВИМПЕЛ І
€> ЧОМУ ПРОСТОЮЄ КОМБАЙН.

ЗНАЮТЬ ПРО ЦЕ У РАЙКОМІ?..
_____ <

не можуть, як і взагзлі про роботу і ін
ших молодих женців. Бо районний штаб 
не прозів належної організаційної робо
ти ве опирається на комсомольський 
актив Тож но дивує те, що у списку 
молодих комбайнерів — лише дев’ять 
чоловік. У більшості із них невисокі на
молоти — близько тисячі центнерів зер
на з початку косовиці.

«На жнивах — кожей день удар
ний!» — такий девіз молодих хліборобів 
Кіровоградшняи Тож комсомольському 
штабу при Компаніївсьхому . райкомі 
комсомолу потрібно активізувати свою 
роботу у лій. що ззлпійплися до кінця 
косовиці, о аги організацій як м «ситром 
боротьби молодих комбайтк-рів району за 
дострокове завершення збирання хліба

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

КомпаціївськцЙ район.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

ПОЛЕ—ТІК: ЧІТКИЙ РИТМ
У номері за 1 липня в 

звмітці під заголовком 
«Таки потрібно перекона
ти» повідомлялося .про 
нераціональне використан
ня жнивної техніки в де
яких господарствах Нов- 
городківського району.

Як повідомив редакцію 
перший секретар Новго- 
родківського РК ЛКСМ 
України В. Трони, наведені 
факти мали місце. Члени 
комсомольського штабу 
«Жнива-75», побувавши на 
місцях, допомогли меха

нізаторам налагодити чіт
кий ритм косовиці ранніх 
зернових.

У першому відділку 
колгоспу імені Ульяяовл 
відбулися збори механі
заторів, не яких розгляда
лося питання про забез
печення комбайнів маши
нами. Нині налагоджене 
безперебійне вивезення 
зерна від комбайнів.

У колгоспі імені Димит- 
рова механізатори розгля
нули питання про викори
стання комбайнів протя

гом 18—20 годин на добу- 
Вжиті заходи допомогли 
розгорнути серед механі
заторів - змагання і висо
ку якість збирання хлібів 
у стислі строки.

Враховуючи недопіки, 
комсомольський штаб 
«Жнива-75» значно активі
зував свою роботу, по
всякчас приділяє велику 
увагу гласності змагання, 
ідеологічному забєзпе- 
че.чню жнив, слідкує, щоб 
у польових табора?- не 
місцях роботи «прожене* 
іористи» випускали «блис
кавки», календарі трудо
вої слави тощо.V
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Ледь підсохли від вранішньої роси золотаві валки 
озимої пшениці, як комсомолець Степам Колісник 
разом з керівником жнивного загону вивів на поле 
свій агрегат. За ними поспішили й піші комбайнери. 
Погодьтесь, є щось символічне в тому, що найдосвід- 
ченішмй і наймолодший жнивар, вийшли в поле пер
шими.

Наставник молодого комбайнера Микола Михайло
вич Костенко збирає хліб вже чимало років підряд, 
Степан же —- вперше. В старшого — вдосконалена 
«Нива» а п'одрібяювачем соломи, в молодого —- 
СК-4, теж з нодрібніовачем.

Зобов’язалися ми з помічником Іваном Мерзоя- 
ном зібрати хліб на двохстах гектарах і видати з бун- 
кера сім тисяч центнерів зерна. Розумію, нелегко бу
де. Але ж напарник значно досвідченіший від мене, 
ось уже довгий час працює помічником бригадира 
тракторної бригади, добре знає техніку. Допоможе, 
звичайно, коли що не гак. Та н Микола Михайлович 
не стоятиме осторонь — таку вже вдачу має.

Молодий комуніст Іван Мерзоян доповнює розпо
відь молодого комбайнера:

Ми вирішили викликати'на змагання не тільки 
наших ровесників — братів Володимира й Івана Не
треб, а й досвідченого жниваря Анатолія Скоблика, 
який з року в рік виборює першість у трудовому су
перництві серед комбайнерів колгоспу. З таким не
легко, але цікаво змагатися. А від цього перш за все 
виграє господарство, наша спільна справа.

Третій член комсомольсько-молодіжного екіпажу — 
комсомолець Олександр Захаров. Він транспортує 
подрібнену солому до місць скиртування. Хлопець 
старається не підвести товаришів, трудиться ста
ранно, вправно курсує польовими шляхами. Ііе 
встигли Колісник з Мерзояном наповнити січкою 
один візок, як Сашко вже під’їжджає з іншим. Шо
фери швидко відвозять зерно до колгоспного току.

Тільки одинадцята година ранку, а нагар току Ка
терина Євосєва повідомляє:

— Від комбайна Степана Колісника вже третя ма
шина зерна. Так, дивись, і вийде хлопець перемож
цем. Відразу видно, що старається.

Підійшла із свіжими бюлегяямп економіст по опла
ті праці комсомолка Валентина Мацкевич. Мабуть, 
теж хвилюється за Степана, бо ніби трохи розчарова
но каже:

— Вчора не Степан, а Влас Павлович Кузьменко 
намолотив найбільше. Колісник тільки третій...

Та якщо сьогодні Кузьменко одержав перехідний 
Червоний вимпел, то завтра, дивись, він майорітиме 
на агрегаті комсомольсько-молодіжного екіпажу. 
Це — закон жнив, дякуючи якому підвищуються 
темпи збирання.

L

Р. МАРЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Молодою комунара*, 

Колгосп імені Ульяііова, 
Знам’янськрго району.

ДРУЖБАДЕВІЗ
У ЦК ВЛКСМ відбулося засідання 

Оргкомітету по проведенню І фестивалю 
дружби молоді СРСР і УНР. Фестиваль 
відбудеться в Угорській Народній Рес
публіці з 8 по 15 серпня. Він присвяче
ний 30-річчю Перемоги над фашизмом 
А 30-річчю визволення Угорщини.

Делегація ВЛКСМ складатиметься з 
Й20 чоловік — молодих гвардійців п’яти
річки, студентів, комсомольських і піо- 
йерських працівників, творчої молоді.

» Для участі у фестивалі 660 юнаків і дів- 
₽. <іат з 20 областей і міст СРСР, які під-

--------------- ПГ—ЖГГШП-ЇГІІIIII и—ви ............... ...
<

На футболках цих юнаків І дівчат — напис «Старт». Так називається спортнвко-трудоннн . ,к»ір *Вирощуоа»ня
ської СШ № 5, що вже'сьоме літо працює на території колгоспу Україна» Зиам «“ДоцеР^и ча“тР<а УдНЯ „ 
коконів тугового шовкопряда, обробіток кукурудзи, соняшника, цукрового охрялв. Юр Д стаооеио всі умови для «ІД- 
таборі. А потім розпочинаються змагання, турніри, конкурси, концерти, линуть пісні. >чиям створено оє. . 
починку і праці.

На фото: «сгартівці» и полі. Коротка хвилина перепочинку.

Т> ТОМУ, що без води «ні туди і 
ні сюди», нікого не потрібно 

переконувати. Особливо г таку спе
коти/ пору, як зараз. Здається, не

має нічого чудодійнішого, ніж ковток 
свіжої прохолодної води. Крім то
го, вона йде на виробничі потреби.

В нашій області зараз налічується 
1600 ставків з площею дзеркала 
1300 гектарів, 10 великих водосхо
вищ, біля однієї тисячі свердловин. 
Цікава така деталь: якщо в 1959 ро
ці населення Кіровотрадщини спо
живало в середньому 12 тисяч ку
бічних метрів води за добу, то нині 
ця цифра виросла до 60 тисяч ку
бометрів.

А от головний інженер Маловис- 
ківського комбінату комунальних 
підприємств Б. Д. Бровченко не 
має навіть уявлення, скільки води 
йде до споживачів через п’ять 
діючих свердловин, за які він несе 
відповідальність, бо водоміри на 
працюють. Виходить, качай, скільки 
можеш. Та й стан самих свердловин 
не викликає особливого захоплення. 
Санітарної зони тут, біля криниць- 
свердловин, всупереч проекту, ні
коли не було: скрізь бруд, валяю
ться розбиті пляшки, люки не зачи
нені.

—- А що тут можна зробити, — 
виправдовується Б. Д. Бровчен
ко. — Не чергувати ж цілодобово?

Цього й не вимагається. Просто 
треба обгородити це місце, посади
ти дерева. Хіба так важко?

На Малозисківському заводі су
хого молока при використанні під
земних вод теж чомусь забувають 
про елементарні вимоги санітарії. 
Недоліки не відразу кидаються а 
очі, Відходи по жолобах подаються 
на поля фільтрації, які займають 
двадцять гектарів. І свердловини 
щільно зачинені, пофарбовані. Але 
про санітарну зону думають, як про 
зайвий клопіт.

—• Дерева ми посадили, 7« вони 
не прийнялися, — пояснює голов
ний інженер заводу О. І. Макси
мова.

А от бур'ян чудово прийнявся, 
сягав аж до пояса.

КОМСОМОЛКА ЗОЯ ОСИ
ПОВА ПРАЦЮЄ дояркою 
В БЕРЕСТЯНСЬКОМУ ВІД
ДІЛКУ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА ГАПВОРОНСЬКОГО 
РАЙОНУ. ВОНА АКТИВНА 
УЧАСНИЦЯ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

трнмують дружні зв'язки з областями і 
містами УНР, поїдуть в Угорщину.

Основні заходи форуму радянської І 
угорської молоді будуть проведені в Бу
дапешті, у' фестивальному центрі в місті 
Кестхей, а також в усіх областях УНР. 
У програмі фестивалю — науково-прак
тична конференція «Участь ВЛКСМ і 
УКСМ у виконанні завдань комуністич
ного і соціалістичного будівництва»,

В областях і містах СРСР, які підтри
мують дружні зв'язки з областями і міс
тами УНР, буде проведено в дні фести
валю Тиждень дружби молоді СРСР і 
УНР.
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— Викосимо, — обіцяє Олен* 
саидра Іванівна. — І дерева поса
димо.

Голова колгоспу імені Свердлова 
Добровеличківсьчого району А. М. 
Танцюра не обіцяв стояти на сторо
жі природних водоймищ і русел рі
чок. Навпаки:

— Мені потрібне м’ясо, а не аода.
А тим часом стічні води тварин

ницької ферми продовжують 
бруднювати Чорний Ташлик.

Та ж сама картина спостерігається 
а колгоспі імені Шевченка Новго- 
родкіаського району, де головою

ЗВ-

для Бзмдвківського і Головківського 
вуглерозрізів, що дало змогу лік
відувати джерела забруднення Ін
гульця, спорудили ставки-відстій- 
ники для боротьби з замуленням 
ріки, а для очищення кар’єрних вод 
побудували стазки-водозбнрачі.

Розширюються очисні споруди 
селищ Завалля і Побужжя. На ряді 
підприємств налагодили процес до
бування цінних продуктів із стічних 
вод. Кіровоградським бурякоцукро- 
трестом розширюються поля фільт
рації. Часто разом з реконструк
цією підприємств реконструюються

ЧОМУ РИБАМ 
ЖІ НЕ СОЛОДКО!

РЕЙД «МК» ПО РІЧКАМ
і СТАВКАМ КІРОВОГРАДЩИНИ

*
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І. і. Демченко. Через нерадивість 
керівників цього господарства за- 
брудняється річка Кам’янка.

Новоукраїнський цукровий завод. 
Директор цього підприємства І. П. 
Дрига, звичайно, правильно робить, 
що турбується про те, аби завод 
випускав якомога більше продукції, 
Вся біда в тому, що в цей же бага
тостраждальний Чорний Ташлик 
скидалося багато ціфельної маси. 
Наслідок: масова загибель риби. 
Погодьтеся, не дуже солодко.

В Но’вгородкіеському цеху До- 
линського маслозаводу кілька ро
ків тому побудували очисні спору
ди. Але внаслідок їх «експлуатації» 
тепер доводиться робити рекон
струкцію. Підрахуємо: будівництво 
обійшлося в 47 тисяч карбованців, 
а на реконструкцію треба витрати
ти 38 тисяч. Невідомо тільки, йому 
це вигідно. Директору заводу Лідії 
Іванівні Шевченко? Навряд.

Може скластись враження, що ця 
картина спостерігається «різь. Але 
ж ні.

На комбінаті «Олександріязугіл- 
ля» ввели нові гідрозолозідвали

і очисні споруди.
В 1974 році в річки і водоймища 

було скинуто два з половиною 
мільйони кубічних метрів забруд
неної відходами води. Це на двад
цять сім з половиною мільйонів 
кубометрів менше, ніж з 1971 році. 
Як бачимо, зрушення чималі. Та й 
два з половиною мільйони брудної 
аоди приносять велику шкоду. Вар
то глянути на Інгул, щоб перекона
тися а цьому.

Звичайно, турбуватися про сира- 
ви виробництва — головний обов'я
зок керівників підприємства. Але 
потрібно робити так, щоб це не 
йшло на шкоду природі. І тоді вона 
щедро віддячить мам.

І. СЕМЕН Пі — старший 
держводінспсктор Кіровоград
ської виробничої дільниці 
держзодінспекції Нижнього 
Дніпра, В. ВОЛКОВ — стар
ший інспектор обласної інспек- 
миПі? ох0рон) природи, В. СИТ
НИК заступник голови об
ласного товариства охорони 
природи, А. РОМАНЮК — 
спецкор «Молодого комунара».

з

Новини науки
І техніки-
КРАЩІ У СВОЄМУ 
КЛАСІ
Серійний випуск нових 

комп'ютерів розпочато в Ки
ївському виробничо-техніч
ному об'єднанні обчислю
вальних і керуючих елек
тронних машин. Ці малі і 
середні о мислячі» машини 
М4030 і М6000, основані на 
інтегральних схемах. — кра
дії у своєму класі. Щодо 
продуктивності вони в 50— 
100 разів перевищують по
передні швидкодіючі зразки. 
ЕОМ М4030, зокрема. ря
дом властивостей перевер
шують і кращі зарубіжні ма
шини.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
«ОАЗИС»

З цим невеликим 
дом, який важить 
більше кілограма,

при .1»- 
ТрО.КИ 

можна

за-смілнг.0 ЙІИ в будь-яке -.а, 
порошене середовище. Вихо
рений мікрокліматизер, стно- 
реянй харківським)« спеціа- 
Л.*5?ачн' ррлзхачский для 

конднцікиїиннн 
ДЛЯ 

маски і ска-

ренпй мікрокліматизер, стно- 

лісіамн, 
очищення і 
повітря, що подасться 
дихання в ....
фандрн при роботі в запоро
шених І загазованих сферах 
Прилад прикріплюється до 
поясного ременя. Працює 
він у двох режимах: спіді’- 
гріп» і «охолодження». Тем
пература І тиск підбираю
ться обертанням головки 
гулятора. Такни чином. рс>- 
оігинк сам вибирає собі 
«погоду». Очищене свіже по
вітря, Підігріте або охолод
жене, безперебійно надхо
дить у маску або скафандр.

Новинка експонується на

СРСР виставні
“і/чи -ияні винаходи і оа- 

У нові відкрита из.

ПРОТИ КОРОЗІЇ 
МАСТИКА —
Випуск протикорозійної 

п^ИК«‘ нка швидко сохне.
Ч'Рн»>ецький хімічний 

ааод- За висновком спсціа- 
йп,!ІВ. Во^ьк0г0 авгомобіль- 
у,,заводУ- Де новинка про- 
ил^”ла 1!МПРобупання, вже 
„ годину після розпи- 
інаи мастикн тверді-
іьппи ПотРіоної міри. Цс 
часОМО.ГЛО ЗНачно скоротити 
нпич <сЛ,ладан«й передніх 
сохли Л,НГул!в’- *к* Ра‘,1ше 
сохли кілька годин.

І
S



5 липня 1975 pony — ------------------ „мол О НИЙ КОМУНАР“
комсомол- сільській школі =

<? епюр,

ВСЕ ТА Ж проблема, де взяти л.*о- 
дей, — Микола ГІарассченко від
вертий у судженнях. — Ось і сьогодні на 

семінарі секретарів первннпнх — заворг 
кликатиме комсомольців у поле (жнива, 
боротьба за врожай), а секретар-заз- 
відділом шкіл —- у восьмирічки і деся
тирічки (там теж своєрідні, «жнива»: 
ремонт, підготовка до нового навчально
го року). І спробуй визначити, що го
ловніше..,

Ні, суперечки в нас не було. Перший 
секретар Петрівського райкому комсо
молу добре розумів, що цЄ питання мож
на вирішити. При умові, якщо готувати 
ся до нього заздалегідь, коли спланувати 
все, коли, зрештою, активно діяти. А 
нарікання просто зірвалося в розмові. 
О ПЕРШИХ же кроків подвір’ям Во- 

лолнмирівської восьмирічки бачиш, 
що до кінця ремонту тут ще далекувато. 
В паркані не вистачає штахет, на одно
му з шкільних корпусів — обдувалася 
від часу штукатурка.

— Так, тут у нас ще це скінчився ре
монт, — пояснює завуч Галина Микитів
на Васильченко. — Найбільше затримує 
спортзал: думаємо міняти підлогу. З 
радгоспу виділили ремонтників, уже й 
«примірялися» кілька разів, уже й буді
вельний матеріал отримали, але з «мерт
вої точки» діло пе зійшло. Зате в на
ступному корпусі...

І справді, в другому приміщенні школя есе 
виблискує фарбою і свіжого побілкою. Видно, 
що добре потрудилися і вчителі, І батьки, і уч
ні. Однак дзвінок на заняття давати ранувато 
Й тут. Не пригнано віконні рами, деякі парти 
красуються різними «картинами* на дереві, у 
хімкабінеті до сьогодні стоїть дух хімікатів, ви

Георгій ШЕВЧЕНКО

З НОВИХ ПОЕЗІЙ

— жодною спортнв-

■ Вірні- 
впоряд- 

його 
року, 

Ллє 
транс- 
кілька 

настільки ’’■ааг-грмц

що ма відмовилися

в

КОЛИ В КЛАСАХ

тяжна шафа не працює, вентилятора теж не
має. Панетне, І система електропроводки в 
фізкабінеті викличе нарікання а інспекторів 
пожежного нагляду.

Цікава картина відкривається І з вікон 
школи — на рівному, мов черінь, вигоні пасе
ться худоба, а навколо 
ного майданчика.

Та це ж і є він 
самий, спортивний 
майданчик, — по
яснює Галина Ми
китівна 
ше, був: 
кували ми 
минулого 
розмітили, 
радгоспний 
порт вже за 
тижнів 
змінив його вигляд, 
надалі від спроб реставрації.
Так легко відступилася? Л де ж були 

«комсомольські прожектористи»? Чи 
взагалі бувають комсомольці села 
школі?

— Заходить інколи комсорг...
Оце і все. А потреба у допомозі сіль

ських комсомольців велика. І не тільки 
в тому, щоб відремонтувати класи і май
стерню. щоб впорядкувати спортивний 
майданчик. Члени комітету комсомолу і 
«прожектористи» повинні стати союзни
ками педагогів ще в одному: добитися 
від дирекції радгоспу «П’ятих?,тський» 
розширення площі школи. Адже в окре
мих класах, буквально, «нашпиговано» 
парт.

— Та в них же жнива, —• говорить 
директор Ганнівської середньої школи 

Василь Олексійович Бабенко. Як І у во- 
лодимп рівців, у ганпізців спільний шеф— 
радгосп «П’ятихатськпГі». — У ці дні до 
керівників, хоч і не ПІДХОДЬ — НІКОЛИ. 
Воно й зрозуміло — «горить» врожай. 
Але ж і в нас «жнива». Ну, добре, ре
монт закінчили своїми силами. Ллє от

ТМПТ Л • ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО ІІІШЛлм НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

будівництво тпру — иіяк. Вже котрий 
тиждень обіцяє радгосп вийняти останні 
ЗО—10 сантиметрів грунту з котлована, 
і не виділяє техніку. Лежить цегла на 
купі, чекають роботи будівельники, а 
нам — все обіцянки та обіцянки.

Ні, не можна сказати, що шефи у обох шкіл 
погані. Турботу видно. Ось і цього року вві- 
йтоп у дію в Ганнівці новий восьмнквартир- 
ний будинок для вчителів. У просторих гарних 
кімнатах вже живуть перші нопоссли. На 
місці парку через 3—4 місяці розпочнеться 
будівництво нової типової школи на 320 учнів.

Але жнива внесли свої «корені ніш» й тут 
Невже в ці ніжні школа приречена на забут
тя, не погребує допомоги? *|н гак думає 
Юрій Семенович Скляренко — директор рад
госпу? Невже І шиї і не Гіде СЮДИ З КОМСО
МОЛЬЦЯМИ секретар радгоспної комсомольської 
організація Лідіч (Ірошко?

Та ж причина відверіає уишу шефів і віл 
будівниці иа ‘Іервонокостшітннівської восьми
річної школи. Дізнавіиисьь, іцо мої супутники 
з райкому комсомолу, бригадир будівельників 

М. I. Чалий «радів; «Добре, що заїхали. Час
тіше б». І виклав нам свої нарікання: «Немає 
скла, терміново погрібна мітлахсіжа, плитка, 
немає замків до .дверей... Строки «горять»!».

Раніше часто бував тут голова колгоспу 
Г. Г. Максимов. Але зараз він у відпустці, 
справи вирішуються тугіше.

Побачили ми біля школи картину без
господарності: за кілька годин перед на
ми водій автомобіля безцеремонно по
скидав па землю новенькі парти. Німим 
докором дивилися на нас свіжі переломи 
дерев’яних • деталей. «Нікому було роз
вантажити,..». От куди погрібно було б 
дивитися «комсомольським прожекто
ристам»

Не можна сказати, що підгоіовка до нового . 
навчального року в Петріпському районі в не
задовільному стані. Скрізь, де мн побували, 
йшла робота, трудилися вчи гелі, батьки, учні. 
Але ніде ми не іустріли шефів, та її взагалі 
їх тут давненько, як бачили. В полі...

На семінарі секретарів первинних ком
сомольських організацій району питания 
стояло правильно, альтернативи бути не 
може — погрібно збирати і врожай, по
грібно »урбунаїися і при школу. Тому 
визначили завдання на майбутнє; допо
могти закінчити ремонт в школах, взято 
під коні роль будівництво тирів. облад
нання спортивних майданчиків, поцовви- 
г» кабінєти паочністю, додачі) спортив
ного пінен іар.1 допомогти виробничим 
бриіадам u організації праці, налагоди- 
гіі кончаю » іедагогічцим поповненням... 
Завдань ставили чимало, сприймали їх 
серйозно Х'ічепля вірити, що гак само 
вони (гудуть і виконуватись; з відчуттям 
НІДіЮТІЛЯЛЬК'К'ТІ

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара». 

Пегріїнький район.

КОХАНА ЗЕМЛЕ
Перепочину й знову — у дорогу! 
Все вище й вище в гори голубі. 
Зі мною йдуть і думи, і тривоги 
і низько уклоняються тобі.
Кохана земле, скільки ти пізнала, 
Перестраждала, виплакала сліз, 
Ти матір’ю народ свій сповивала 
І той народ титаном гордо зріс, 
і заявив про себе в цілім світі, 
Кордонами — на захід і на схід, 
Твоїми пестощами щедро обігрітий, 
Перед тобою свій трима одвіт. 
В його одоіті радощі і болі, 
Історії нестримний вічний біг, 
Калини цвіт, легенький щем тополі, 
Мереживо гостинців і доріг.
І пісня поля — степу громовиця, 
Де пил і кров, де сльози і журба,— 
Перемішались в білу паляницю 
І тануть радісно в усміхнених губах. 
Кохана земле, скільки ти пізнала, 
Перестраждала, виплакала сліз! 
Ти матір’ю народ свій сповивала, 
І той народ титаном гордо зріс.

І вітерець, і тепла злива — 
Все від землі!
Все від землі.
Трава!
Упасти і мовчать,
Вдихати хміль густих парфумів, 
Перебиоати у задумі 
Вчорашній біль в чиїхсь очах 
І сміх коханої веселий,
І те, як тужить сивий леліг, 
Як білі лебеді ячать. 
Мовчання!
Різне ти єси:
Геройство ти і підла зрада, 
Ти зло, ти гнів і тиха радість 
В краплинках срібної роси.
То від жалю, то від образи, 
То від любові чи відрази, 
Мовчання, дією єси! 
Безмежжя,
Всесвіт, 
Глибина
І ти, свідомості початок, 
Мільйони літ стоїш на чатах. 
Ота/», де меркне таїна.
Ти все шукаєш, все шукаєш, 
Народжуєшся і вмираєш, 
Та не вмирає глибина!

ПОДОРОЖНИК

Чому нас тягне до зегллі?
Чи не тому, що я неї вищість? 
Ці груші, яблука і вишні,
І хмар тривожних тиха млість, 
І лет метелика хапливий,

Тут справа зовсім не в красі — 
Каітує скромно подорожник. 
Та лист його в густій росі 
Чомусь шукає подорожній. 
Його до рани прикладе, 
Вгамує ним криваву рану — 
І звеселіє раптом день, 
і заясніє сонцем раннім. 
Як добре, мабуть, у житті 
Не просто бути подорожнім, 
А подорожником всеможним 
Комусь на радість у путі.

Пін ще лагодив десь на техаському автодромі 
свій мотоцикл, ще заліковуааи старі рани, а и 
Лондоні реклама шуміла: «Івел Неиел, диявол 
на мотоциклі, продемонструє смертельні трюки». 
Американський гастролер повинен був виступи 
ти на стадіоні Усмблі, а пстім побувати ще v 
восьми англійських містах. Вартість гастролей- 
сто тисяч фунтів стерлінгів.

До цього І. Непела в Акілії бачили лише їм 
телеекранах. Кілька місяці:! тому па мотоциклі 
з реактивним двигуном він пампі і.всн перелеті 
ти через каньйон в штаті Айдахо. Двигун від 
мовив на половині шляху, і Пепел на парен: 
спустився у вода Снейк-ріьер і все ж тоді він 
одержав рекордну винагороду — десять мільйо
нів доларів. Це був його трьохсотий стрибок. 
Лише одннадцят разів за несь чиє Новела від 
возили до лікарні, тяже реііуг.чиїя невдахи наа 
ним не висіла

1 о: «диявол на монщнкш» 
тридцять п’ять р-.ікі-ч У ііь ч о 
чарівна посмішка, голубі очі 
йшов з машини біля готелю, 
він кульїат — ліва н<-іа короїшн «-• пряну. Пі> 
тім з гате> «ижна були довідніпсь щп кісній 
ного стегна скріплені сталеною плаї тпою, а іа 
кож, що v Новела пемзі- жодної ііезломацої 
кістки. Лише шийні хребці де цього часу не по
шкоджені. Жива реклама успіхів кісткової кі 
рургії Попі назшь-.к-іі. «балістичним калікою» 

Що ж він покаже ин-лійцям?
Неве;1 вирішиь перескочити на миіоцнклі фір 

мн «Харлей Девпкон» через тринадцять постав
лених один біля і.диото лкпііпг.ерхор.нх лондон
ських автобусів.

Вис і а ну на Уе.мблі. икз зібрала сімдесяі ти 
сяч глядачів, почало колеги Неаелп. Сивий 
джентльмен ВІКОМ СІМЛССЯІ один рік сірибнув з 
висоти триповерхов9гс будинку у портативний 
басейн з водою Басейн був .малий і філкий Ви
магався точний приціл, щоб втрапити до нього. 
Другий плавець облився гасом, тіідпапнв себе і, 
майнувши, мов метеор, теж спинився н басейні. 
Потім на віїсті ста п’ятдесят футів два кЗна- 
тоходці ледве -примуг.глпгт. па дротиві рід 
шаленим вітрт-м.

Але най олтівіииіе буде попереду. З’явився і 
Не8с.і. Привітання публіці, хвилини зосередже 
ното мовчання, молитва, і з швидкістю сто миль 
на годину він знявся над автобусами і перелетів

.і ЛиііД'пи І'іому 
відкріне обличчя.

Колн І Іег.е.і «н 
Суді помп но, що

через кил. 'Грядіїяіь секунд ІІОЛЬОіу. Пілоти 
іноді ьаж)іь. що головне а авіації не політ, а 
посадка, і посадкою Незе.іу не поталанило. Він , 
кпав, уднрнася голиною об грек, зперку його . 
нрцдашів важкий «Харлей Дешдсон». Кілька се
кунд на Уе.мблі панувала тиша. Потім до Не- 
вела і.инуліик аснеи-нт, витяглії його з-під ма- | 
шніїи, поклали на носилки. Ніхто не знав, жи- І 
внй він. чи загин) в Але, коли Певсла проноси- . І 
ли повз трибуни. ВІН підняв у прощальному 
жесті рук) і попросив передати натовпу, що це і 
був його останній стрибок, що більше вій не хо
че ризин)ваги лоціям. Через день а госніта.'І 
вш передумав; «Продовжуватиму свій бізнес..,».

Відома схема, людина ризикує життям заради 
шматка хліба.

Випадок з lle.ae.ioM інший. Неиел сірнбає не 
тому, що він голодний. Він мільйонер. Нещодав
но за у в і.к и в. що навіть не знає точно, скільки 
у нього грошей у чому ж справа? «Мені не по
грібні гроші, — ьаже він — Я такий же. бага
тий, ль Фрспк Сиіаіра або Елвіс Гіреслі... Все. 
що я роблю, я роблю задля того, щоб довести— : 
я еайкра.ций у сшт>». Неиел спритний ділок, 
оскільки одні.ю гм і/н вістю мільйонів не зро
биш Він знає, як поводитися з пресою, як ре
кламувати тебе. Хіінлипп перед стартом — цс 
цілий еиемакль, де Невел демонструє неабиякі 
аьіорські здібності. Справді, хвилюючись I по
боюючись, піп ще І1 грає цей страх і кинлюван- 
іія. щоб наелектризувати обстановку. Очевидно. 
Невел впевнений, шо міцно тримає свою полю 
з руках, нк> на попа ним грає, а він нею.

А по су гі відомий Невел лише один з «ідолів* 
реклами, бізнеси, натовпу. Коли пін падав на 
дно каньйону, глядачі, ще не знаючи, чим це 
падіння закінчиться, кричали: »Обманув! Гроті 
назад!». І. як писали американські газети, бу
ти б повністю задоволені, якби він, перескочив
ши каньйон, розбився на тому березі. У драми 
була б кітчіїпна Відомий коктейль з цинізму і ’ 
захоплення...

Напередодні щмії.:.іу Нецела у Лондон місцеві 
фабрикант пинуегнли механічну іграшку 
«1. Пепел» lie виключено, що Невел мптпмя 
власний іірнбукж під її пролажу...

Е. ЧЕПОРОВ, 
власкор ЛПІІ.

Лондон.

Чардаш виконують учас
ники художньої самодіяль
ності ТІолинсі.кого Будппке 
культури.

Фото В. ПЕЧЕНЮКА.

ФУТБОЛ

Сьогодні кіровоград
ська «Зірка» зустрічається 
на свосму полі з коман
дою житомирського «Ав
томобіліста».

На прохання читачів ми 
друкувмо турнірну табли
цю шостої зони другої лі
ги класу «А».

КЛУБ 64-х КЛІТИН

1 В Іі II М О
«Кривбас» 14 K 5 І 16— « 21
«Буковина» 15 Й « 3 17-11 ІЗ
СК (Чернігів) ІЗ 7 3 3 (4- 4 17
«Автомобі

ліст» 12 1 7 1 17- 5 15
«Зірка» 14 5 5 » 19— V 15
СК (Луцьк) ІЗ 5 5 3 17- І) 15
«Колос» 13 5 5 3 20-14 15
«Динамо» 13 5 5 3 12— X 15
«Суднобу

дівник» 13 5 4 4 21 — 1« 14
«Говерли» 15 3 7 5 7-12 ІЗ
Команда 
м. Тирасполя ІЗ 4 5 4 13-18 ІЗ
«Фрунзенець» ІЗ 4 4 5 И-12 12
«Локомо

тив» В 13 4 4 5 15-11) 12
«Хвиля* ІЗ 4 2. 7 12-24 10
«Авангард» 12 3 3 в 7-12 0
«Локомо

тив» X 12 1 3 в 7-23 5
«Локомо

тив» ж «3 1 3 в 7-25 б

ЗАВДАННЯ № 6

1. Назвіть українського 
гросмейстера, який буи 
тричі чемпіоном Радян
ського Союзу. (1 очко).

2. Що означає термін 
«зв'язка»? (1 очко).

3. Розв'яжіть етюд: 
Білі; Кра8; пп; а2; с5, 
Чорні: Крс8; п 117.
Нічия. (2 очка).

ШШ9,
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Моде, кожен знає, 
примхливе. І навряд чи 
кого здивуєш її витівка
ми, хитромудрими лі
ніями. Але знавці ка
жуть, що підходити до 
неї треба творчо. Тобто, 
виходячи з індивідуаль
них особливостей, зов
нішності. І головне ---
щоб вона відповідала 
характеру роботи.

І ось в Олександрії 
почали з'являтись до
сить дивно вдягнені 
модники і такі ж модни
ці. Довго думали-гадали, 
до якої категорії діяль
ності їх можна віднести. 
Почали придивлятись до 
них і помітили тенден
цію. Таку яскраво вира
жену тенденцію до ви
довження ліній і деяких 
деталей.

— Так це ж останній крик 
мод*, — говорили ОДНІ.

інші не погоджувались. 
Мовляв, надто вже довгий 
одяг. Ходити навіть я тако
му, не те. що працювати, — 
вп ж ко.

Поки точились суперечки, 
на очі вартового м'ясокомбі
нату потрапила одна така 
модниця.

— Чудо та й годі, — ди
вувався той. — Бачив-бачив, 
а такого ні.

А «модниця» в цей час 
наближалась до прохід
ної. Широченні штани 
замітали слід. На плечах

і

не кофта, а якийсь бала
хон, з довжелезними і 
такими ж широкими ру
кавами. «Хоча б, сердеш
на, не заплуталась в та
кому вбранні», —- тільки 
встиг подумати варто
вий, як та перечепилась 
через поріг і простяг- 
лась на всю свою дов
жину. І тоді посипались 
з того вбрання і ковба
си, і балики, і цілі шмат
ки свіжого м'яса. Так і 
був розгаданий «секрет» 
олександрійської моди.

Знаючи про це, старші 
бухгалтери комбінату 
Поліна Сіренко і Любсе 
Агапоненко та бухгал
тер Лариса Німець ви
рішили винести крадені 
м'ясопродукти більш 
відкритим способом — 
звичайними господар
ськими сумкоми. І теж 
не вдалось. Були затри
мані вартовими на гаря
чому.

Але і цей урок не пі
шов на користь любите
лям легкої наживи. Вони 
почали вдаватись до ін
ших хитрощів. Та кінець 
був один — всі були ви
явлені, якщо не вартови
ми, то працівниками мі
ліції.

Колишня робітниця м’ясо
комбінату Віри М. так і по
ясняла, що пиячила зв гро
ші, виручені при «реаліза
ції» краденого м’яса. І ко
ли б цс була тільки одна 
така Віра — то ще б півбі
ди. А то ж основним «І1ОСТН' 
чальником» Олександрій
ського медвитверезника є не 
хто інший, як м’ясокомбі
нат. Двадцять три випадки 
за півроку. 1 тривожить це. 
поки що одну тільки мілі
цію. Бо на послані спеціаль
ні сигнали керівництву м’я
сокомбінату відповідь про 
вжиті заходи надійшли тіль
ки па п’ятьох.

Отож висновок один. 
Мабуть, не варто пра
цівникам м’ясокомбіна
ту вдаватись до витівок 
моди чи інших хитрощів. 
З таким ліберальним ке
рівництвом, як директор 
комбінату Л. Д. Нюня, 
операції по розкрадан
ню продукції можна 
проводити набагато про
стіше. І вигідно це ще й 
тим, що покараний не 
будеш. А якщо Й будеш, 
то так легенько, як три 
колись поважані бух
галтерш!, яких просто 
тихенько попередили.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунара».

м. Олександрія.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ПОСЛУХАТИ 
КОНЦЕРТ...

Дорога редакція!

Б

Урон повторення

ГРАМА ТИПУ
НАДОЛУЖАТЬ...

Миколка з першого «А», про
читавши репліку «Вчіться гра
моти по-кіровоградськн» 
за 17 квітня) філософськи мо
вив:

— З роками все забувається, 
навіть граматика. Але то пе бі
да. Нехай ляді з міського жит
лового управління приходять 
до нас на перепідготовку.

Та не всі Кіровограді;] на
строєні так розсудливо. Дехто 
вважає, що жити на вулицях, 
назви яких написані місцевою 
грамотою, не досить затишно.

ї тому час від часу жителі 
обласного центру дзвонять до 
редакції і запитують, чому, ми

7 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 0.05 — 

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (ЛІ). 9.30—к. т. 
«ЗІрнИЦЯ-75». (Л-д). 10.00
— к. т. «Очевидне — ней
мовірне». (М). П’.ОС—к. т, 
«Клуб кіноподорожей». 
(ЛІ). 12.00 — к. т. Першість 
СРСР з футболу: «Дина
мо» (К) — «Зеніт». В пе
рерві — повніш. (К). 14.30—

* Програма передач. (М)
14.35 — Док. фільм. (М); 
х. т. 15 05 — М. Салтиков- 
(Цедрін. «Папи Головльо- 
ли». (М). 16.00 — Наша
афіша. (К). 16.05 — «Ук
раїна жнивує». (Ужго
род). 16.25 — «Назустріч
XXV з'їзду КПРС», «Пап- 
тійне житія», (Львів).
16.55 — Для школярів. 
«Піонерське літо». (Х-п). 
17.30 — «Назустріч XXV 
з'їзду КПРС». «Соціаль
ний портрет колективу Ні
копольського Південно- 
трубного заводу». Переда
ча 1. (Д-к). 1S.00 — «Кіро- 
воградщнна жнивує». (Кі
ровоград). 18.15 — «Назу
стріч XXV з'їзду КПРС». 
«П’ятирічку — достроко
во». (•’Л), 19.05 — Міжна-' 
родинТі фестиваль телепро
грам «Райдуга». Ірландія, 
к. т. (ЛІ). 19.35 — Фільм- 
спектакль. «Дарую тобі 
життя», к. т. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 2I.3V - Про
довження фільму-спектак- 
лю. К. т. (М). 22.30 —
«Спортивний щоденник», 
к. т. По закінченні — по
шти. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1S.00 — Оголошення. (К). 
18.30 — Муз. фільм «Дует 
майстрів». (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.35 - На
уково-популярні фільми. 
(К). 20.05 — ««Любителям 
балету». (К). 21.00 —
«Час»., (М). 21.30 - Худ. 
фільм «Крах імперії». (К). 
23 00 — Новини. (К).

8 перша програма.
9.00 —. Програма пе
редач. (Я). 9.05 —

Гімнастика, к. т. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 —
Кантата ІО. Чічкова на 
вірші К. Ібрясва «Салют, 
Перемого!», к. т. (М). 9.50 
— «Дарую тобі життя». 
Фільм-спектакль. к. т. (М), 
12.10 — Худ. фільм, «крах 
імперії». (К). 15.35 — На
дія афіша. (К>. 15.40-—
«На головних, напрямках 
п’ятирічки». (К). 15.55 —
«Піонерське ліго». (Оде
са). .16.30 — «Зелений цех

‘ " 17.00

ПІТЕЛЕЕКРДН
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■•Ж

з 7 по 13 лмпіш
Зверев. (М). 19.00— Фільм- 
концерт. (М). 19.30 —
«Приборкання погпю». 
Худ. фільм. 1' серія, к. т. 
(М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «Паша адреса —
Радянський Союз», к. т. 
(М). 22.30 — «Спортивна
програма. По закінченні— 
нмвиїш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
19.00 — «Вісті». (К).

19.30 — Л. П. Чехов. «131Н-
тель словесності». Теле- 
вистави. (К). 20.20—«Сіль
ськогосподарський тиж
день». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— .«Час». (М). 21.30-«Ла- 
вініа». Телевистапа. В пе
рерві — новини. (К).

W ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

Гімнсгнка. к. т. (М). 9.20— 
Новини; (М).- 9.39 — «Ве
селі .старти», к., т. ■ (М). 
>0.15 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм «Рай
дуга». Ірландія, к. т. (М). 
10.45 — «Приборкання вог
ню». Худ. фільм, і серія, 
к. т; (51)." 12.15 — «Комсо
мольський оперативний 
Діє». (К). 13.00 - Л, ГІ. 
Чехов. «Вчитель словеснос
ті». Телевистапа. (К). 15.35 
— Наша афіша. (К). 15.40 
— «Золоті зірки України». 
Кінонарис. (Херсон). 15.55 
— Для дітей. «Сурмач». 
(К). 16.25 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС»; «Со
ціальний портрет колекти
ву Нікопольського Піиден-. 
по-трубного заводу» Пе
редача 1. (Д-к). і7;0о —
Тележурнал «С т а р т». 
Спецвипуск «VI лілія 
Спартакіада шіродів СРСР. 
Кінний спорт», к. т. (К). 
19.30 — «Говорять депута
ти Верховної Ради СРСР» 
к- т,- (М). 19.45’- «'При
боркання вогню*. Худ. 
фільм. 2 серія, к. т. (М). 
21.00 —• «Час*. (М),. 21.80 
— «К.іровоградіцпна жни-’ 
Дує». (К-д). 21.45 — Худ. 
фільм «Щоб бути щасли
вим*. (К).’ 22.55 - Попи
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА.
1 16.55 — «Фільм — ді

тям». Тел. багатосерійний 
худ. фільм «Таємниця ста
рої: шахти». 3. 4 серії. 
(Угорщина)'. 18.00 — Попи
ті. (М). 18.15 — «У кожно
му малюнку'— сонне», 
к. т. (М). 18.30 — «Світ со
ціалізму». к. т’ (ЛІ). 19,00 
-- «Фортеп'янні ' П’єси 
Ф. Шуберта і Л. В. Бетхо
вена виконує заслужений 
діяч мистецтв РРФСР 
В. Мержанов. (М). Ї9’.ЗО — 
«Вісгі» (К.. з включенням 
Кіровограда).. 20.90 — Кон
церт. (Львів). 20.45 — «Нз 
добраніч, діти!». (К),.21.00 
— «Час». (М).-21.30 — «Те-

*. атральиі зустрічі», к. г.
■т. (М). закінченні — иовн-

— Новини. (М). 9.30
«АБВГДейка». к. т. (М). 
10.00 — Для пас. батьки!» ( 
(М). 16.30 — Музична про
грама .«Ранково пошта», 
(М). 11.00 — Концерт. (К), 
11.30 — «Ннзусгрій XXV 
з’їзду КПРС». «Соціаль* 
іній портрет коле,співу üb. 
ковельського Пі І.ІСПНО* 
трубного завод»». Переда« 
чи 0. .(Д-к). 12.01) — Кон
церт вокально-інструмен. 
■гальноги ансамблю «Коб
за». к. т. (К). 12.30 — «По
езія». (М>. 13.00 — «Фільм
— дітям». «Морський мис
ливець» . Худ фільм, к. г, 
(М). 14.10 — «Здоров’я»^
(М). 14.40 — «Москвичка», 
,и. т. (ЛІ). .16 05 — «У сві
ті тварин» к. т. (М). 17.05
— «Сторінки Вітчизняної 
космонавтики», к. у. (М), 
17.50 — Мультфільм, к. т,

’ (Л\). 18.00 — Новини. (М), 
18.15 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Спартак» — 
«Динамо* (К). В перерві— 
док. фільм, к. т. ЇМ). 19.59 

. — «Піенч-75».. ”. т. (М).-л 
20.20 — «На екрані ЦТ ~ 
фільми з участю ’ Чарлі 
Чаїїліпа . — «Бродяга»; 
«Крамниця лихваря». (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30
— «Кіпопанорама».’Ha : ЇХ
Міжнародному кінофести
валі в Москві, к. т. (М)4 
По закінченні — повн
іш. (М). . . • ‘

ДРУГА ПРОГРАМА.
13.00 — Для дітей. «Будь 
сильрнм, будь спритним», 
(К). 13.45 — Музичний ан
тракт. (К). 14 00 —■ «Твої

< на»л; вішки».. (Донецьк). 
14. і5 - «До Дня рибал
ка . (Херсон). 15.15 
Мулы фільм «День нпрод- 
хч’іоія» (К). 15.30 — «Ме
лодії друзів». Концерт, 
(Запоріжжя). 16.25 — Худ, 
фільм • «Шістнадцята вес
на». (К). 17.50 — «Золотий 
акорд». (Одеса). 18.50 — 

, Док. фільм «Солодкий бе
резовий*. (К). .19.00 -•
«Вісті». (K). 19.3ÎF— «Вам, 
хлібодари». Концерт. (К), 
20.00 — «Сатирцчіїий об'ск- 
гне».. (К). 20.30 — «Украї» 
н:^ жнивує». ., (Миколаїв), ■ 
20.45 —■ «па добраніч, ді- 
тн!»?~(.К) 21.1)0 -^- «4aç>,
(М). 2|.ЗО — Доне де Ве

га. «Собака lia сіні». Ви
става; (Д-к7. В перерві -=> 
нрвшпї. (К). ’ -
П ПЕРША програма.

дод,—- Програма пе
редач. (М). 9.05 —

Гімнастика для дітей, к. ж 
(М). 9.20 — Повний. 4M). 
9.30.— «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу 
дямському Союзу». 
Г1.00 — -.-Назустріч 
з'їзду КПРС». «Соціаль* 
ішй портрет колективу 111* 
конольсьього Південно- 
трубного заводу». Перс* 
дача 7. (Д-к). 11.30 -•*
«Лгодипа. Земля. Всесвіт», 
к. т (МІ. 12.00 — «Музич* 
ний кіоск». (М). 12.30 —•
«Сільська година?. (МЦ
1331) — Худ. фільм «Ma*
тенька». (М). 14.55 — «ЛІ* 
тературні бесіди. (М).
15.45 — «Сьогодні — День 
рибалки», к. г. (М). 16.10 
— Концерт радянської піс
ні. к. г. (М). 16.40 -»
«Міжнародна панорама», 
к.'т. (М). 17.10 «Діти
Країни Рад». «Свято » 
червоному галстуці». Дон» 
телефільм. (М). 
Новини. (М). 
Мультфільм, к. 
J8.35 — «Тільки 
Циркова програма.

► (М). 19.00 — Чемпіонат
СРСР з Футболу: «Дина
мо* (М) — ЦСКА. 2 тайм, 
к. т. (М). 19.45 — «Радян»

: слкіїй Союз очиьіа зарУ» 
біжилх гостей», к. т. (Mb 
20.00 — «Клуб кіуоподорО* 
жей». к. т. (М). 21.60
«Час». (М). 21.30 — Виста* 
ва «Бідний студент», к. т, 
(М). 22.50 — Чемпіонат сві
ту з фехтування. (Буди* 
леигг). По .закінченні *•* 
нопйнв. (М). ’ 1

ДРУГА ПРОГРАМА* 
9.50 — Наша афіша. ІК). 
9.55 - Для дітей. «Трдоа 
бажань*. Лялькова теле* 
виста па. (К). 1'1.00 —*
«Творчість юних». Коїі”

• церт. (ЛІ) 11.30 «Сього
дні — День рибалки’. 
Док. фільм «Рибальські 
світапкн*. (К). 12.60 —
Музичней фільм «Тільки 
для вас»; (К). >245 і -*
«Україна жнивує*.
иецьк). 13.00 — ««Салдтп 
Перемого'». (K). 13.3U.
1J. Чайковськнй. «Пори .1’0* 
ку*. (Одеса). 1’4-25 
Мультфільм. (К). 14.40 
«Передопий досвід

■ усім». (Ворошиловград'4 
15.00- — Музичний .аР* 
тракт. (К). 15.15 - «Bÿf* 
ню не пройти». (К). !6.0> 
—• «Слава солдатська** 
(Ворошйлсвгргід). 17-00 ’’ 
Фільм -концерт «МолрД’ 
голоси». (К). 17.45—«СІЛЬ* 
ські обрії». (К). 18.3? *«-
«вісті» (К). 19.00 — 
шість СРСР з футболу’ 
«Зоря (Ворошиловград) ’?' 
«Динамо» (Тбілісі). (ь-4' 
20.15 - «На добрлиіч. А’ 
пі’». (К) 21.01) -

. (М). 21.30 — Художній тс 
лефільм «Сім с.тпрнкІР. > 
пліт дівчина». (K). 
Споптнпнл програма. ("*’ 

•23.45 Нониіщ.' (К),

Тобі пишуть комсомольці 
бригади колгоспу імені 
Онуфріївського району.

другої 
Кірова 

,. Розпоча
лись у пас жнива. Свою пращо у 
збираним нового врожаю вкладаємо 
і ми, молоді колгоспники. Вдень 
попрацюємо, а увечері зберемось 
біля свого кл>бу і зітхаємо. Най
частіше на його дверях висить за
мок. А якщо клуб і відкритий, то 
робити в цьому нічого. Радіола, 
старий більярдний стіл і декілька 
стільців — оце і все наше багатство.

Нудьга в нашому клубі. Коли' і 
приїдуть артисти, то далі цент
ральної садиби колгоспу й не по
тикаються. Чому до нас у другу 
бригаду не приїжджають ані з кон
цертами. ані з лекціями? Допоможи 
хоч ти нам, дорога редакція!

Молодь бригади. 
(Всього вісім підписів).

Від редакції. А дійсно, чому 
маршрути онуфріївських культар
мійців обминають Краснофедорів- 
ку? Це питання ми адресуємо 
Онуфріївському районному відділу 
культури.

Сатиричним пером
БОЮСЯ

До рота чарку
Филимон несе,

А руки трусяться.
мов трясця їх трясе.

*— Доливсь до краю, —
мовить жінка Дуся,

— Та пі, це я
розхлюпати боюся.

„М А В К А°
Жінка мовить чоловіку: 
— В магазині «Шуба» 
Робить гарна молодиця 
Познайомся, любий! 
Ревнувати я не буду 
До тієї мавки,
Лиш нехай хорошу шубу 
Дасть із-під прилавка,

У лІсвидавВ
Ведмідь-рсдактор

викликав Крота:
— Рукопис надійшов ось під Кота.
Пиши рецензію,

у тебе сили свіжі...
А той:
— Яку?

Похвальну чи «заріжем»?
Борис ЧАМЛАИ.

назвали не всі вулиці, покалі
чені граматикою?

Бо названі в газеті таблички 
сяк-так лідкоректувалн за до
помогою квача та білої фарби, 
а до решти, мабуть, не дійшли 
руки. З вулицею Тімірдзева 
взагалі курйоз. Будинок під 
номером 64 —• напис: вулиця 
Тиміряз^да, сусідні ж — на ву-’ 
лиці Тімїрязева. Тож. з цього 
випуску -гМ а когонс вої юшки» 
ми починаємо друкувати спе
ціальний словник назв кірово
градських вулиць: syn. Андре- 
івська — читай Андріївська, 
аул. Тнмірязева — читай вул. 
Тімірязевй, провулок Кова* 
льовський — читай Ковалів- 
ський.

ДАЛІ БУДЕ?!

М. МАЙСЇРЕНКО.

Т. ®. с. редакторе М. СЕМЕНЮК

«Піонерське ліго». ' 
са). .16.30 — «Зелеі... 
колгоспу».- (Харків); 
— Спортивні фільми. (К).
17.30 — «Назустріч 
з’їзду - КПРС». «Соціаль
ний портрет колективу Ні
копольського Південно- 
трубного заводу». Пере
дачи 2. (Д-к). 13.00 — Но
вини. (М). 18.155. — «Загад
киі відгадки», к. т. (М).
18.30 — Концерг. ансамблю
скрипалів Великого театру 
Союзу PCP. (М). 19.05 —
«Кіровоградщіша жни
вує», Агіткультбрлгада у 
хліборобів». (K а). '19.35 — ’ 
«Говорять депутати Вер
ховної' Ради СРСР». к. т, 
(М). 19.45 — Худ. фільм 
«Сім няньок», к. • 
21.01) — «Час». (М). 2Г.30-- - 
«У добру пу,ть». к. т. (М). 
По ’'закінченні — повн
ілі. (М).
і ДРУГА ПРОГРАМА. 
20.35 «Україна- жнивує». 
(К-д на. Республіканське 
телебачення). (М). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 2Г.30— 
Перший Всесоюзний фес
тиваль самодіяльної твор
чості трудящих. «На аре 
пі — народний цирк»; В 
перерві — новини .(К).

9 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

Гімнастики, к. т. (М); 920 
— Новини. (,’4). 9.30 •’ — 
Мультфільм, к. т. (М).9.55 
— Концерт ансамблю скри-.., 
палів Великого театру Со
юзу PCP.- (М). Ю.ЗО -*• 
Худ. фільм «Сім няньок», 
к. т. (М). 1Г.45 —. Док.
фільм «Твоє місце в 
строю», (К.).- 12.00 — К. т. . 
«Пісня-75». (М). 14.30 —
Програми -передач. (М). 
Г4.-35 — Док. фільми. (М). 
1-5.15 — «Джон Рід». (М). 
16.00 — «Наука сьогодні». 
<М). 16.30 — «За методом 
І ллічівськн.х портовиків». 
(Запоріжжя). 16.50—Мульт
фільм «Пірник і Сонечко». 
(К). 17.00 — «Культура
слова». (К). 17.30 — «Ни- 
зусгріч XXV з'їзду КПРС», 
«Соціальний портрет ко
лективу Нікопольського 
Південно-трубного запо
лу*. Передача 3. (Д-к). 
18.00 — «Кіролоградіцпнд 

жнивує». (К-д). 18.15— «Ми 
танцюєм і співаєм», к. т 
(М). 18.30 — «Іla підпри
ємствах і будовах целю
лозно- па перової промис
ловості». В передачі бери 
учисть заступник міністра 
Целюлозно-паперової про
мисловості СРСР Б. М,

XXV

к. т,
Ра* 

(Mb 
XXV

316050. ГСП, Кіровоград. 50, «уп. Лунччарсьното, 36. 
Телефон*; відповідального секретаря та .відділу 
яомссмояьськсго життя — 2*45-35. відділу пропаганди, , 
відділу листів ! масової роботи —- 2-45*36, відділу вій» 
<ьмо80*латріоткчного виховання та спорту — 2-46-87« *

~~3ям. № І3297.БК 07633. ЇИДЄКО ßH97»

Друкарня їм. Г, М. Дпмнтром 
обласною управління у справа» видавництв, 

поліграфії І книжкової юргівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

Тираж 59 000.

• ни. (М).

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. • (М). 9.05 —

Гімнастика, к. т. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 - —
«Виставка Буратіно»; к. т. 
(М). 10.00 — Форгеп'яні
п'єси Ф. Шуберта і Я. В. 
Бетховена виконує заслу
жений діяч мистецтв 
РРФСР В. Мсржапов. к. т. 
(М). 10.30 — «У Павлов-, 
ському гарну»; Тел. док. 
фільм, к. V. .(М). 10.45 — 
«Приборкання аогіїю». 
Худ. фільм., 2 серія, к. т. 
(М). 12.00 — Худ/ фільм 
«Годинник зупинився опів
ночі». (К). 14.25 — Програ- . 
ма(псредч. (М). 14.30 —
Док. фільми, к., т. (М). 
15.15 —«Сьогодні— Всг^ 
союзний де’нь . -здоров’я» • 
к- т. (М). 15.30 — «Об'єк
тив». к. Т. (М). 1'6.00 
«Адоиці справжні». к. т.

• І-мЬ, 17.00 — «Назустпіч 
XXV -і їзду КПРС. Соці
альний портрет колективу 
Нікопольського Піпденно- 
трубиого заводу. Передача 
я ята. (Д-к). 17.30 - «Віс
ті*. (К., з включенням Кі
ровограда) 1'8.00 — к. і. 
VI літня Спартакіада па
радів СРСР. "Кінний спорт. 
(К). 20.1Я) — «День за
днем». (К-д)г; 20.15 — Те
лефільм. (К.-д). 20.30 •-
--^Рг1 «’ятиР'ЧКп». (К-д). 
20.4.) — «Па добраніч. дЬ 
;«!*. (К). 21.00 ~ «Час». 
(М). 2І‘.ЗО —■ «Запрошує 
концертна студія в Острів 
кіно», к. т. (,М). 23.15 
?-У?,грпвРтакіалі народів 

.1 СР» х. т. По закінчен
ні •— новини. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА.
. 17.30 «Фільм— 

дітям». Гел. бягагосерій- 
ннй худ. фільм «Таєміипіл 
старої шахти». 5 серія.- 
(Угорщино). і8.-;о ~ І1о' ... 
ня. (М). 18 15 - іМон'ел". 
сі.ка народна*. - Док 
фільм. (М). іцо - „тяі1: 
шиють солісти балету 
Москконисрту». К. т. (Мї 
19.25 — Худ ф|льм <Ко\ 
роль гір та інші*, к т 
(М); 2і.(іо - <Час>' 
2І.лО — «Україна жинвує». 
(Одеса). 21.45 - Худ 
фільм «Фламінго -- роже
вий птах». (К). 23.10 — 
Иоппии. (К).
19 лпРША ПРОГРАМА.
Ж А 9.00 Програма пе- 

редач. (М). 9.05 —
Нмнасіика. к. т. (М).-9 20

іе.оо •«• 
і». 15 -?
т. (Mb 
фокуси»і

К. ; т,
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