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ВРОЖАЮ ЩЦПГ

ИЛ ПОП ГЕКТАРАХ ЗОЛОТИТЬСЯ ТУТ 
ПШЕНИЧИНИ КОЛОС. ХЛІБОРОБИ 
КОЛГОСПУ «ПОБЕДА» КІРОВОГРАД
СЬКОГО РАЙОНУ ПЛАНУЮТЬ ЗІБРАТИ 
НА КРУГ НО 32 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА. 
ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ВЕДЕТЬСЯ ГРУ- 
НОВІШ МЕТОДОМ. КРАЩИЙ КОМ БА П- 
НЕР ГОСПОДАРСТВА ПАВЛО ЛЕП- 
11ІЕР.В ЗОБОВ’ЯЗАВСЯ ЗА 10 ДНІВ 
СПРАВИТИСЬ З КОСОВИЦЕЮ Т.А ОБ
МОЛОТОМ ЗЕРНА НА 220 ГЕКТАРАХ.

Фото В. КОВПАКА.
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ЙЖЙ СЬОГОДНІ
ММ ПОПЕРЕДУ

Віктор СЕІІДЗІОК — колгосп імені Кірова Бобрн- 
нецькоіо району — намолотив 2705 центнерів зерна.

Василь КРАСОТА — колгосп імені Леніна Ві.іь- 
шанського району — 2018.

Анатолій ДЖЕНКО — радгосп «Іпгульськнн» Ус- 
тшіівсьного району — 2006.

Микола БОЙКО — колгосп імені Каліпіпа Бобри- 
нецького району — 2005. -

Анатолій ЮХИМЕНКО — колгосп 
ІІовоукраїнського район}' — 1899.

Микола БОРОДАВКА — колгосп 
Олександрійського району — 1890.

Володимир БЕЗПАЛКО — колгосп
___ 1/ ГІПГ 12 ./Г...............-........... _____ ...........

імені Кутузова

імені Каліпіпа

Володимир БЕЗПАЛКО — колгосп імені XXI з'їз
ду КПРС Бобрипецького району — 1843.

Сергій ОКИ ПНЯ К — колгосп імені Шевченка 
Ульяновського району — 1809.

Сергій СПОIIКО — колгосп імені Шевченка Улья
новського району — 1585.

Петро МУРАВСЬКИЙ — колгосп імені Шорса 
Ульяновського району — 1583.

Петро ПІЩАНСЬКИЙ — колгосп імені Леніна Го- 
лованівського району — 1574.

Аркадій МОВЧАНСЬКИЙ — колгосп імені Фрун
зе Ульяновського району — 1499.

ЧИЙ РЕКОРД 
НАСТУПНИЙ?

Напередодні жнив моло
ді комбайнери Ульянов
ського району викликали 
на змагання женців Гайво- 
роніцини. Учора Ульянов
ський та Ганворонський 
оперативні штаби «Жни- 
ва-76» підбили підсумки 
роботи за три дні. ПЕРЕ
ХІДНИЙ ВИМПЕЛ УЛЬ
ЯНОВСЬКОГО РАЙКО
МУ ЛКСМУ ВРУЧЕНО 
КОМСОМОЛЬЦЕВІ З 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ШЕВ
ЧЕНКА СЕРГІЮ ОКИП- 
НЯКУ, ЯКИЙ НАМОЛО
ТИВ 1517 ЦЕНТНЕРІВ

ЗЕРНА. 
СЬКОГО
ЛКСМ УКРАЇНИ—КОМ
СОМОЛЬЦЕВІ З КОЛ
ГОСПУ «ШЛЯХОМ ЛЕ
НІНА» ДМИТРУ ЖУКУ. 
ЯКИЙ ВИДАВ ІЗ БУН
КЕРА СВОГО КОМБАЙ
НА 904 ЦЕНТНЕРИ ХЛІ. 
БА. Очолювані С. Окнпня- 
ком та Д. Жуком комсо
мольсько-молодіжні зби
ральні екіпажі запланува
ли добитися рекордного 
намолоту зерна за світло
вий день.

ПОНАД СТО МОЛОДИХ 
ЖНИВАРІВ УЛЬЯНОВ
СЬКОГО ТА ГАЙБОРОН- 
СЬКОГО РАЙОНІВ ПІД
ХОПИЛИ ІНІЦІАТИВУ ПРА. 
ВОФЛАНГОВИХ.

ГАЙВОРОИ-
РЛЯКОМУ
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ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

Авторитет династії
САВЕНКІВ

Два роки тому, одержуючи посвідчення водія тре
тього класу, комсомолець Олександр Савенко дав слово 
працювати так, щоб наздогнати в роботі батька — шо
фера Якова Григоровича Савснка, кавалера ордена 
«Знак Пошани». І оді ні слова юнака досвідчені водії, 
автотранспортного підприємства 10036 сприйняли з по
смішкою. А тепер...

Яків Григорович особисте піврічне з’авдаппя по перс- 
лезспнях вантажів виконав на 111,4 процента, а Олек
сандр — на 120,3. Найбільш напруженим було змаган
ня батька із сином у червні. Молодість не поступилася 
перед досвідом. Спи випередив батька.

Наздогнав у роботі Якова Григоровича й другий його 
Сип — молодий комуніст Володимир Савспко.

Ударною працею сипи зміцнюють авторитет робітни
чої династії водіїв Савепків.
г С. МАТУ СЯК,

працівник долвиської районної газет» «Шляхом 
Ілліча^

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ШЛО. ЮЛ
ий
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Трактор підвіз до агре
гату, який виробляє віта
мінізоване трав’яне бо
рошно, візок, ущерть на
повнений зеленою масою. 
Білявий хлопчина виглянув 
з кабіни.

— Вивантажуйі — по
чув крізь гуркіт мотора.— 
Знову від Кухтіна?

Білявий, на знак 
кивнув головою і 
нув:

— Ще від нього
Перед закінченням 

ботника він доставив 
агрегату траву, що її на-

згоди, 
вигук-

буде! 
су
ло

косив комсомолець Вік
тор Кухтін.

Уже другий місяць ра
зом з усіма юнаками і 
дівчатами Підлісного та 
Букварки В. Кухтін вихо
дить кожної суботи і неді
лі косити трави у важко- 
доступних місцях. Комсо
мольці і молодь госпо
дарства
над заготівлею 
Кожен молодий 
ник колгоспу імені Улья
нова за літній період зо
бов’язався накосити пів
тори тонни дикоростучих

взяли шефство 
кормів, 
трудів-

ДЗВЕНЯТЬ КОСИ
0 В КОРМОДОБУВНИХ ЗАГОНАХ — МОЛОДЬ

трав. В. Кухтін найвправні- 
ше володіє косою, вико
нав чотири норми. Меха
нізатори Олександр Но- 
вицький, Микола Ткачен
ко вже справилися із зав
даннями, але, як і їхні то
вариші, знову вийдуть на 
суботник.

У господарстві створи
ли дві комсомольсько-мо-

лодіжні кормозаготівельні 
бригади. Бони відправили 
для переробки на вітамі
нізоване трав’яне борош
но понад 50 тонн зеленої 
маси.

М. ДМИТРАЩЕНКО, 
працівник олександрів- 
ської районної газети 
«Вперед».

Йде обмін комсомольських документів

З ПОЗИЦІЇ ДІЛОВИТОСТІ
Довір’я і вимогливість. За цим 

принципом працює комітет ком
сомолу Кіровоградського хлібо- 
комбінату. Члени комітету добре 
розуміють, що бойовитість орга
нізації залежить передусім від 
активності кожного комсомольця, 
його ставлення до доручень.

У Галини Марченко відпові
дальна робота — вона працює 
змінним мікробіологом на хлібо-

заводі № 3. Очолює штаб «Ком
сомольського прожектора». Го
ловне в роботі дозорців — бо
ротьба за якість. Кожну партію 
готової продукції уважно переві
ряють Л. Кононова, Л. Сибірцева, 
інші члени «КП». Імена бракоро
бів негайно появляються в черго
вому випуску стіннівки. Тому-то 
молоді робітниці стараються пра
цювати на совість, а це вже свід
чить про авторитет сатиричної га-

зети. Часто появляються в ній 
позитивні матеріали, висвітлює
ться досвід передовиків. Завдяки 
художнім здібностям економіста 
Катерини Ходощук (а їх помітили 
члени комітету комсомолу), но
мери стіннівки завжди цікаво 
оформлені

Інженер по праці і зарплаті Те
тяна Коноваленко добре знає 
свою справу, і їй доручили конт
роль за виконанням соціалістич
них зобов’язань, підбиття підсум
ків трудового змагання. Рішення 
виявилось правильним. Дівчина 
випраедує довір’я товаришів.

А. ШЕВЧЕНКО.

Mt

Заптра—День Вііісьнонп-ІІІорсьиаго Флоту С І’ЄІ*

війни

МОРЯКИ - ЧОРНОМОРЦІ 
НАПОЛЕГЛИВО ПІДВИЩУ
ЮТЬ СВОЮ БОЄГСТОВ« 
ПІСТЬ. ВМІЛО РОЗВ’ЯЗУ
ЮТЬ ВОЄННО-ТАКТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ.

на фото-, військові 
КОРАБЛІ В ПОХОДІ.

Фото Ю. ІЛЬеНКА.' 
(Фотохроніка РАТАУ)- V

Розпсвідь про подвиг мс- 
ряків-чорноморців у рони 
Великої Вітчизняної 
читай на 3-й сторінці (на
рис «ДЗОТ № 11» нашого 
спеціального кореспонден
та М. Шевчука).
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ПЕВНО, багатьом, якщо не кожному, траплялося в жит
ті, після тривалої розлуки, заново відкрити для себе 

місце,' з якого почалася Батьківщина. 1 нехай зовсім 
недовго, рік-два, ти не бачився з рідним містом чи се
лом, констатуєш подумкн, як невпізнанно змінилося 
воно. Стало кращим, поросло новими будовами, дере
вами і квітами. А люди! Спершу не помітиш, як вирослі« 
люди, творці цих прекрасних змін. їхні руки, розум і 
воля творять те дивнеє диво. Візьми до уваги: краще 
стає там, де більше ініціативи, пошуку, де по-справж
ньому готуються до того, щоб виконати свою історичну 
місію — побудувати комунізм. Готуються — значить 
учаться. «...Спілка молоді і вся молодь взагалі, яка хо
че перейти до комунізму, — повинна вчитися комуніз
му^ _ заповідав В. 1. Ленін. Ця ідея стала провідною 
з Ленінському заліку — одній з найефективніших форм 
виховання радянської молоді.

Ленінський залік — чітка стратегія нашої роботи, бо саме він 
забезпечує гармонійну єдність трудового й класового виховання 
з морально-естетичним. Такому комплексному виконанню ком
сомольців і молоді належить особливе місце у формуванні но
вої людини. Тим-то Центральний Комітет ВЛКСМ зоооч язав 
комсомольські організації провести Ленінський залік «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у життя!». Визначено три етапи ви итн- 
річного плану виховної роботи»:

Перший етап — до ЗІ грудня 1977 року — присвя
чується 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції.

Другий етап — до ЗІ грудня 1978 року — присвячує
ться 60-річчю Ленінського комсомолу.

Третій етап — до ЗІ грудня 1980 року — присвячує
ться 110-й річниці з дня народження В. І. Леніна.

Як і раніше, основним доку
ментом кожного учасника Ле
нінського заліку буде особистий 
комплексний план «Учимося ко
мунізму, будуємо комунізм». 
Обговорюючи на комсомоль
ських зборах кожен рядок цьо
го документа, необхідно доби
тися того, щоб він став програ
мою втілення в життя історич
них накреслень XXV з’їзду пар
тії. Очевидно, тут слід добре 
продумати, конкретно визначи
ти, колективно обговорити свою 
програму дій на десяту п’яти
річку.

Йде перший етап Ленінського 
заліку. Всім його учасникам 
треба глибше вивчити Звітну 
доповідь ЦК КПРС XXV з'їздо
ві партії, з якою виступив Л. 1. 
Брежнєв, документи і матеріали 
XXV з’їзду КІІРС, ще активніше 

„ включитися в рух «П’ятирічці
ефективності і якості — ентузіазм 1 творчість молодих!», ви
значити свій рядок у змаганні за почесне право підписати Ра
порт Ленінського комсомолу Центральному Комітетові КПРС 
до 60-річчя Великого Жовтня, включитися у Всесоюзний похід 
місцями революційної, бойової і трудової слави Комуністичної 
партії і радянського народу.

Якіцо ти учасник Ленінського заліку, пам’ятай: 
Учитися комунізму в сучасних умовах — це означає:

Ленінський залік

ПРАВИЛО
ТВОГО 
життя

Культармійці — 
хліборобам

НЕМА 
ПРЕКРАСНІШОЇ 
МИТІ

Поле. Дзвінка тиша. її порушу
ють спів жайворонка у високості 
та гул комбайнових моторів на 
землі. Комбайнер Сергій Лісняк 
з колгоспу імені Леніна витирає 
правицею чоло. До перерви ще 
неблизько. І раптом якісь нові 
звуки вплітаються у степову сим
фонію. Ні, це не жайвір. Це... 
акордеон. У поле прибула ху
дожня агітбригада Нозгородкіз-Г 
ського районного Будинку куль
тури.

Артисти поставали півколом. 
Нетерплячі, жадібні до пісні і 
ганцю. І для комсомолки Людми
ли Москаленко з колгоспу імені 
Шевченка немає прекраснішої 
миті, ніж ця. Мить, коли глядачі 
наперед вдячні аматорам за їхню 
турботу про настрій хліборобів. 
Це і надихає, і зобов’язує, ство
рює те своєрідне напруження, ко
ли хочеться віддатися пісні, тан
цю, частівці якнайповніше.

Завмерло все, коли над полем 
полилися мелодійні переливи 
акордеона музичного керівника 
колективу, директора районного 
Будинку культури Юрія Петрови
ча Кравченка. Навіть зникла жай
воронкова пісня чи, може, її не 
стало чути за голосами Тетяни 
Калашникової і Таміли Ісполато- 
аої, комсомолок, працівників 
культури.

Цього разу агітбригада виступила 
за єдиним сценарієм «Хвала рукам, що 
пахнуть хлібом!», який містив у собі 
І хоровий спів, і танці, і художня чи» 
гашія. Особливо популярним у гляда
чів колгоспів імені Леніна, «Іскра», 

і. Бути активним учасником комуністичного будів- 
ництьа, тобто:

— брати активну участь у соціалістичному змаганні 
по виконанню рішень XXV з’їзду КПРС;

— боротися за підвищення продуктивності праці, 
якість вироблюваної продукції;

— підвищувати свою професійну майстерність;
— боротися за комуністичне ставлення до праці;
— боротися за глибокі, міцні знання, сумлінне став

лення до навчання;
— брати участь у науково-технічній творчості, олім

піаді «Студент і науково-технічний прогрес»';
— браги участь у СИТ, конструкторських бюро, в 

роботі предметних гуртків і факультативів, у гуртках 
технічної творчості, науково-технічних товариствах;

— брати участь у суспільно-корисній праці, п’ятій 
трудовій чверті, третьому трудовому семестрі;

— подавати практичну допомог}' підшефним школам, 
ПТУ, підприємствам, колгоспам і радгоспам.

8 і. Невтомно вивчати теорію марксизму-лсиінізму, 
тобто:

---------------

— вивчати праці класиків марксизму-лекшізму, до
кументи партії, уряду, комсомолу;

— готувати реферати і роботи із суспільних наук, з 
історії та діяльності ВЛКСМ, Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна, міжнародного молодіж
ного й дитячого руху;

— готувати лекції, бесіди;
— навчатися: у вузі чи технікумі, школі робітничої 

молоді, університеті маркспзму-ленінізму чи в системі 
партійного, комсомольського політпавчаппя, школі ко
муністичної праці, інших формах масової пропаганди.

НІ. Брати активну участь у громадському житті, 
тобто:

— у роботі виборних комсомольських, радянських, 
партійних органів;

— виконувати комсомольські, громадські доручення;
— брати участь у громадському житті підприємств у 

період проходження практики і в складі студентських 
будівельних загонів, таборів праці та відпочинку;

— навчатися па факультеті громадських професій чи 
в школі молодого лектора.

IV. Постійно підвиїцувати свій культурний рівень, 
тобто:

-— брати участь у художній самодіяльності, в роботі 
клубів за інтересами, у пропаганді естетичних знань;

— навчатись в університеті культури, відвідувати 
лекторії, кіполекторії, цикли лекцій з питань розвитку 
сучасного мистецтва;

— знайомитися з кращими творами вітчизняної і за
рубіжної літератури і мистецтва.

V. Виховувати себе в дусі радянського патріотизму, 
пролетарського соціалістичного інтернаціоналізму, тобто:

—...f*lK!111 Участь У всесоюзному поході місцями рево
люційної, бойової і трудової слави радянського народу, 
Всесоюзній експедиції радянської молоді «Моя Батьків
щина — СРСР»;

— брати участь у кампанії «Молодь за антиімперіа
лістичну солідарність, мир і прогрес»;

складати норми комплексу ГПО, успішно пройти 
військово-технічну підготовку;

— брати участь у роботі клубів інтернаціональної 
дружби, інших формах інтернаціональної роботи;

— брати участь у Всесоюзному студентському агіт- 
поході.

K/ww\

КАРБОВАНЕЦЬ
НА ГРАМОТУ

0 ІСТОРІЯ ОДНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТРИВАЄ

Якщо пам'ятають паші читачі, 
це була історія ремонту побутово
го стабілізатора, історія, надто 
роздута працівниками кіровоград
ського підприємства «ГІобутрадіо- 
техніка». Про неї писав «Молодий 
комунар» 3 червня цього року.

Ремонтники зовсім не замовля
ють запасних частин до електро
апаратури в центральних поста
чальних організаціях. Це утруд
нює розв’язання й без того склад
ної проблеми запасних частин. Та
ким був один із висновків корес
понденції.

Після виступу газети т. Шевчен
ко, власник злощасного стабіліза
тора, завітав у телеательє дізнати
ся про долю свого приладу. Але 
там розвели руками: «Чекайте ще».

В. о. директора підприємства 
М. ГІ. Чубаха, прочитавши «Істо
рію одного замовлення», «казав: 
«Що ж, усе правильно. Та запчас
тин немає. А критика нас не лякає 
У нас он скільки грамоті».

Мимоволі замислюєшся над зміс-

том соціалістичного змагання на 
підприємстві «І Іобутрадіотехніка». 
Як же тут визначають переможців? 
Лише за цифрами виконання пла
ну? Ні, враховують і зауваження 
замовників, і а це тільки в індиві
дуальному змаганні, коли ці замов
ники знають конкретних виконав
ців — майстрів. А як же по всьому 
підприємств}? Тут переважає сила 
цифр.

Цифри, цифри, всемогутні цифри. 
Ними виражають роботу, кількість 
виконаних замовлень, зарплату. Жи
ва ж людина, котра звернулася в 
телеательє, внесла «одиницю» до 
заіальпоТ кількості замовлень, від
дала свій карбованець до «плану», 

Iа гуспіми Колон- 
зкзмп процентів. Так сталося і 

т. Шевченком.
Зрештою, було б бажання, два 

десятки стабілізаторів можна бето 
б полагодити і вручну. Довше, до
рожче, але можна. Таке буває ко
ла у служб« сервісу бачать не’«за

імені Мічуріиа, «Зоря комунізму», 
радгоспу «Третій, вирішальним», де 
вже виступили учасники бригади, був 
«Сатиричний будильник». Він Д°те”"° 
і влучно критикував недоліки я роооті 
окремих колгоспників, спеціалістів і 
навіть установ. Нещодавно читці 3’У" 
цожній формі розповіли про недороони 
в сільськогосподарських машинах, які 
лагодило районне об’єднання «Сіль
госптехніка».

— І звідки вони есе знають, 
здивовано прошепотів літній кол
госпник. — Іван тільки вчора про
гуляв, а сьогодні вже й у частівку.

Учасники художньої самодіяль
ності не роблять із цього таєм
ниці. Річ у тім, що вони підтри
мують тісний зв’язок з правлін
нями та партійними організаціями 
господарств. Ті називають їм іме
на кращих колгоспників і таких, 
котрі несумлінно ставляться до 
своїх обов’язків.

За останній рік агітбригада район
ного Будинку культури зросла як кіль
кісно, так і якісно. Художній керівник 
бригади Тетяна Кравченко — і здібний 
організатор і талановита співачка, 
танцюристка, і просто душевна люди
на. Активну участь у художній само
діяльності беруть молода колгоспниця 
Людмила Москаленко, майстер вироб
ничого навчання місцевого профтех
училища Микола НемЧснко. слюсар 
районного об’єднання «Сільгосптехні
ка» Віктор Муренець та багато інших.

Великий інтерес у хліборобів викли
кають виступи учасника агітбригади, 
лектора Нонгородківського райкому 
партії В. К. Ко.тодька. Робота в полі 
гаряча, час дорогий. Широ кажучи, ме 
ханізаторам іноді ніколи переглянути 
свіжі газети чи журнали. Лекції, бесі
ди В. К. Колодька допомагають тру
дівникам села бути в курсі міжнарод
ного життя і життя країни.

...Лине над полем пісня. Смію
ться . хлібороби, слухаючи сати
ричні частівки... І пісня, і танець— 
усе для того, щоб настрій жнива
рів був кращим, щоб працюзали 
вони з позною віддачею сил, щоб 
повнилися золотим зерном дер
жавні й колгоспні засіки. Близько 
десятка виступів є вже на рахун
ку молодіжного колективу ху
дожньої агітбригади. Всього ж їх 
за час жнив буде коло тоидцяти.

В. ШАРІЙ, 
слухач ВПШ при ЦК Ком
партії України.

Фото Ю. ВАРИВОДИ.

І 
ПІСЛЯ 

Ьж Т
„Обіцяли 

трактора Олені../4
Слідами листа комсомолки Олени 

Штспи із села Ко.тодяжного Доброіе- 
личківського району «Молодий кому
нар» У номері за 22 квітня піддав 
критиці Добровелнчківськіїй райком 
комсомолу за серйозні упущення в 
питанні механізаторського всеобучу. 
Зокрема, газета вказала на випадки 
незадовільного працевлаштування дів- 
чат-тракторпеток.

Як повідомив редакцію перший сек
ретар райкому комсомолу М. Паніко, . 
критика була справедливою. Статну ж*> 
«Обіцяли трактора Олені...» обговори- і 
ли на зборах колективу тракторної 
бригади колгоспу імені Жданова. Пи
тання про виділення О. Штепі тракто
ра вирішили позитивно. Тепер О. Ште
па працює на новому ЮМЗ-6.

Райком комсомолу у відповідь на 
критичний виступ обласної молодіжної 
газети заслухав питання механізатор, 
ського всеобучу на засіданні бюро і 
намітив відповідні заходи.

„Безладдя в 
польовому таборі"

«Прожектористи» колгоспу імені 
Ульянова Знам’яяського району одни
ми з перших на Кіровоградщині вклю
чилися в громадський огляд готовнос
ті до .снив. Провівши рейд, вони до
повіли правлінню, що в тракторній 
бригаді № 1 .збиральну техніку ремон
тують наді > повільно. Та ні керівни
ки, ні спеціалісти господарства не 
вжили термінових заходів. Про це 
йшлося в кореспонденції, надрукованій 
у газеті за 24 червня.

Як погідомнв редакцію голова кол
госпу П. М. Кондратенко, головному , 
інженерові Д. О. Костенку оголошене 
сувору догану, бригадирові тракторної ' 
бригади і. С. Мсрзаяпу — догану. Пи
тання підготовки техніки до жнив об
говорили на зборах бригади, тоді ж 
правління колгоспу встановило конт
роль за ремонтом комбайнів. Механі
затори вчасно почали косовицю гороху 
та колосових.

мовників», не «клієнтів», а живих 
людей.

На XXV з’їзді КПРС Леонід І лі’4 
Брежнєв говорив: «Ще гостріше 
проблема якості роботи, увага до 
споживача і ного запитів стоїть у 
торгівлі, громадському харчуванні» 
побутовому обслуговуванні».

Цієї турботи з боку «ГІобутрадф- 
техніки» власники зіпсованих стабі
лізаторів ие відчувають... Натомість 
їм розповідають про грамоти за- 
обслуговування. Думається, 7Ч? 
варто було б переглянути ті кри?-- 
рі1. за якими визначають перемов* 
ців.

«Треба закрити всі лазівки, *** 
те дають змогу недбалим господа!’* 
пикам ходити в передовиках, не4’“1* 
жаіочи на порушення договір1111* 
зобов язаііь і низьку якість продув* 
ті, погане використання рс'іС.'’* 

наголошувалось на XX' 
3 їзді партії.

Та поки що в системі побутового 
обслуговування цих лазівок не ■'і1* 
крили.
ІТ,Ц'П1И -Днями редакція і замовив* 
іііепченко отримали повідомленії*5 
<л іобутрадіотсхніки» про те, то ста
білізатор полагоджено і забРаТ11 
його можна в будь-який час. ИИ’* 
во, а коли такі листи прийдуть 
решти замовників? І коли редаї®’* 
одержить замість відписки деталі^, 
відповідь на критику?

М. ВІДЕНКО-
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| Героїв наших імена

Ланцюгова катастрофа
Е НЕЙМОВІРНО: на кожен квад
ратний метр землі впало півто

ри тонни гарячого металу, горіло 
каміння. І раптом тут вогонь ніж
ності — полум’яніють маки, приго
лублені затінком ялин і кленів. Не
вже кров полеглих героїв дала теп
ло цим квітам? Але як же вони, 
прості й смертні, зосталися живи
ми в такому пекельному вогні?

Англійський журналіст А. Верт не 
вірить у легенду: «Однією із зага
док війни залишається питання, чо
му 81941—1942 рр., незважаючи на 
величезну перевагу німців у танках 
і авіації та істотну перевагу в лю
дях, Севастополь міг протриматися 
250 днів, і чому 1944 року росіяни 
взяли його за чотири дні. Німецькі 
автори тепер пояснюють це просто 
великою перевагою росіян у лю
дях, а також в авіації та іншому 
озброєнні. Але хіба в 1941—1942 рр. 
німці не мали такої ж переваги? Чи 
не означало це, що на квітень 1944

ло хлопці йдуть по чисту білизну 
до Степаниди Ніколи. Жінка голу
бить гостей ніжним поглядом і зра
діло каже:

— А я думала, що ми вже самі 
тут.

— Це зам треба йти з гори, а ми 
стоятимемо. І вони не прорвуться 
до Севастополя.

Потім було свято — тут же, у 
фортеці, відзначали 24-у річницю 
Великого Жовтня. Співали струни 
гітари та балалайки, лунали голоси 
чорноморців. Калюжний згадував 
Кіровоградщину, рідне село Омель- 
ник. А колишній миколаївський 
суднобудівник Дмитро Погорєлов 
почав улюблену пісню:

Там, среди шумного моря, 
Вьется андреевский стяг. 
Бьется с пера впою силой 
Гордый красавец «Варяг».

Сергій Раєнко запропонував про
вести комсомольські збори. Випус
тили бойову листівку: «Ми кляне
мося не відступати назад ні на крок. 
Ні за яких умов не здаватися в по
лон. Битися з ворогом по-чорно- 
морському, до останньої краплі 
крові. Бути хоробрими й мужніми 
до кінця!».

року було щось неладне з морал
лю німців, принаймні з такому від
даленому районі, як Крим?».

Справді, Червона Армія зламала 
могутні укріплення противника а 
Криму за 35 днів, а на штурм Сева
стополя потрібно було всього п’ять 
днів. Сто тисяч убитих і полонених 
гітлерівців, втрата бойової техніки. 
Катастрофа!

На Сапун-горі окупанти зарили в 
землю танки, за дротяними й рей
ковими загородами збудували бе
тонні дзоти. І все ж через суцільну 
стіну вогню пройшли визволителі. 
Пройшли й там, де до кулеметів 
були прикуті ланцюгами фашистські 
солдати. Так-так, їхню втечу стри
мували ланцюги. А тоді, в грудні 
1941-го, підступи до міста захища
ли інші люди. 250 днів стійкості. 
Щоб ЖИТИ 8 легенді І 8 НвШІЙ 
пам’яті. Тому й полум’яніють маки 
на випаленій землі...

Уявімо собі два кінокадри. Спо
творене жахом обличчя фашиста, 
який конає в безнадії, бо ніяк зна
йти порятунку втечею — до куле
мета його прикували ланцюгами. А 
ось стоять у своїй величі семеро 
моряків-чорноморців, і їхній дзот 
№ 11 заступив шлях озвірілим за
гарбникам. Ні, не пройдуть тут фа
шисти. Бо є сила дужча за сталеві 
кільця ланцюгів. То —

Вірність
синів Вітчизни, які звеличувались 
вогнем Любові.

—Тут — висота 192,0. Тут — їхня 
маленька фортеця — дзот № 11. 
Учорашні учні електромеханічної 
школи Дмитро Погорєлов, Сергій 
Раєнко, Олексій Калюжний, Григо
рій Доля і три червонофлотці — 
Іван Четвертаков, Володимир Рад- 
ченко, Василь Мудрик, які теж при
були в об’єднаний навчальний загін, 
чекали, коли їх покличуть на бойо
ві кораблі. Та був інший наказ — 
удержувати висоту біля села Ка- 
мишлів. Поки що не настала гаря
ча мить, поки що лише жовтень 
1941-го. І на всьому лівому фланзі 
севастопольської оборони вздовж 
Камишлівської долини аж до села 
Мамашая йде підготовка до сутич
ки з ворогом. По черзі комсомоль
ці виходять по трофеї. Вже € двісті 
гранат і пляшок з пальним, куле
мет, сім гвинтівок, два напівавтома
ти, шістдесят тисяч патронів. У се-

Кожен поставив свій підпис під 
цими словами вірності...

А через тридцять дев’ять ДНІ8 
гітлерівці були вже за два кіло
метри від дзоту. Над Камишлами 
пролетіли «юнкерси», і десятки 
бомб упали на висоту 192,0. «За
говорила» ворожа артилерія. Коли 
стемніло, асе стихло. Радченко і 
Четвертаков пішли по продукти. На 
світанку вони вже поверталися до 
висоти. Раптом перед ними — ви
бухи снарядів. Завернули в тран
шеї.

Та біля дзоту гітлерівці — за 
15—20 метрів. Ні, не допоміг арти
лерійський обстріл, треба атакува
ти вцілілий дзот. Одначе кулемет 
Григорія Долі примушує їх відійти. 
Аж ось іще півсотні автоматників 
рушили до маленької фортеці. Ка
люжний охолоджує кулемет Раєн- 
ка. І знову фашисти відступили. На 
дзот посипались міни. І зразу ноза 
атака. Але німців зупиняють грана
ти Калюжного.

Третій наступ на дзот робить ці
лий батальйон чужинців. Погорєлов 
залишає свою фортецю і встанов
лює кулемет на пагорбку. Поруч 
нього з напізазтоматами—Раєнко і 
Калюжний. Ні, і психічна атака не 
допомогла.

Але що це? Над висотою — білі 
ракети. Так і є — то орієнтир для 
«юнкерсів». Знову ракети, і веле
тенська авіабомба падає біля дзо
ту. І ще одна, і ще... Потім гітле
рівці оточили п’ятірку сміливціз. 
Сунуть у маскувальних халатах. До 
амбразури наближалось сімдесят 
фашистів. їх першими помітили 
Радченко і Четвертаков, які теж на
магалися будь-що прорватися до 
дзоту. І їхні гранати полетіли в са
му гущу автоматників. З висоти 
відповзли лише ЗО ворожих солда
тів. А Радченко і Четвертаков — 
знову вперед. Але здається, не 
встигли. Бо ще кілька «юнкерсів» 
пішли в піке над висотою. Пекельні 
вибухи бомб. Клуби диму і вогню. 
І знову тиша. А дзот горів. Калюж
ний з Раєнком поранені, вбитий 
Мудрик. Командир 1-ї кулеметної 
роти лейтенант М. Садовников, ді
знавшись, що дзот іще діє, послав 
туди санітара.

Та Раєнко і Калюжний просили 
тільки одного:

— Нам перев’язку — і есе. З ви
соти не підемо. Тут — наші това
риші.

Ввечері 
на допомо
гу комсо- 
МОЛЬ ц я м 
прийшли з 
дзома руч
ними ку
лемета м и 
комуніс т и 
Петро 
Корж, Ми
хайло По
тале н к о, 
Костянт и н 
Король.

Іще один 
бій. Гітле
рівці вже 
були переконані, що після чергово
го артобстрілу шлях через зисоту 
вільний. Але тут лунає команда 
Потапенка:

— Приготувати гранати!
Та хто його чує! Пораненого Гри

горія Долю він послаз на команд
ний пункт по підкріплення. Король 
безмовно лежить біля кулемета — 
осколком бомби відірвало ногу.

— Олексію!
Але й Калюжний мовчить. Іще 

кілька хвилин тому до азіанальоту 
його ослабла рука тягнулася до ав
томата, а це вже пальці стиснули 
огризок олізця. З лізої руки споз- 
зає клапоть пожозклого паперу, на 
якому кров’ю написано останні 
слова комсомольця: «Батьківщино 
моя! Земле руська! Я, син Ленін
ського комсомолу, його вихова
нець, бився так, як підказувало ме
ні серце. Я помираю, та знаю, що 
ми переможемо. Моряки-чорно- 
мор ці! Тримайтеся міцніше, зни
щуйте фашистських скажених псів! 
Клятву воїна я виконав. Калюжний».

— Хто живий, гранати до бою! 
Підводяться Корж і Радченко.
І до зечора на висоті не стихають 

вибухи. Володимир, кинувши остан
ню гранату, зідпозз за обгорілий 
чагарник. У руці — багнет.

— Не візьмуть. Я їм...
Потапенко ж наказуааз сам собі:
— Гранати до бою!
Корчились у безнадії знесилені 

фашисти. Вцілілі відповзали. їм 
навздогін летіла остання граната з 
дзоту № 11.

Від Камишліз ішли на виручку 
комсомольцям моряки-чорноморці. 
Але там уже була тиша... Зупини
лися серця героїв, щоб віддати своє 
тепло квітові життя.

Пам’ять
Г"1 ’ЯТЬ дніз переді мною красуза- 
• “ лось оновлене місто. І щодня 
(ні, це не випадково!) з усі ветера
нів я чув імена героїв дзоту № 11. 
За вісімнадцять кілометрів від Се
вастополя зведено обеліск.

— Тут писав езою клятву на вір
ність Вітчизні Олексій Калюжний. 
Тут його мати поклала квіти і дала 
наказ морякам-чорномооцям.

Цілу експозицію присвячено под
вигові земляка із села Омельника 
Онуфріївського району. Тут же 
діорама дзоту №11. А в курсант
ській казармі його ліжко, на сті
ні'— портрет Олексія.

У музеї Черзонопрапорного Чор
номорського флоту знову спогад 
про Калюжного та його бойових 
друзів. Виступає перед чорномор
цями мічман Григорій Доля:

— Я почув, що його не стало. І 
защеміло серце — немає дорогого 
друга. Ну чому мені не пощастило 
залишитися там, на висоті, до ос
таннього бою?

...На схилі Камишлівської гори 
полум’яніють маки: земля пам’я
тає своїх захисників — стеле перед 
обелісками квіти життя. За потем
нілим каменем сльота доїдає кіль
ця фашистського ланцюга. А маки, 
як спалахи вогню любові. Подих 
розмаю — і знову задивляються 
світання на красу землі.

М. ШЕВЧУК.
м. Севастополь — м. Кіровоград.

ДВАДЦЯТИЧОТИРИРІЧ-
НОМУ Володими

рові Конкезичу, жите
лю Нозомиргорода, на
лежить своєрідний ре
корд. він побузаа у мед
витверезнику десять ра
зів. Не набагато відстав 
від «рекордсмена» кіро- 
зоградець Валентин Цю- 
па. Вісім разів він ночу- 
заз у витверезнику, чоти
ри рази був арештований 
за дрібне хуліганство, чо
тири рази — оштрафова
ний за поязу нетверезим 
у громадських місцях.

На жаль, молоді кіро- 
аоградці ще досить часто 
користуються послугами 
міліцейських медиків. 
Цього року витверезник 
міста прийняв 47 молодих 
робітникіз зазоду «Чер
вона зірка», 11 — із заво
ду друкарських машинок.

Той, хто бачить п’яни
цю, відчуває огиду. Але 
не всі усвідомлюють, яку 
соціальну шкоду таїть у 
собі горілчаний чад.

Систематичне вживання 
спиртного призводить до 
психічних захворювань: 
білої гарячки, алкогольно
го галюционозу, корса- 
козського психозу. Такі 
хзорі дуже небезпечні.

Так, житель Головківки 
Олександрійського райо
ну Донець у стані тяжко
го сп яніння облив бен
зином підлогу та стіни 
свого будинку і підпализ 
його. Його батько з дво
річною дитиною загинули 
від опіків. Суд присудив 
Донця до зиключноі міри 
покарання — розстрілу.

Тут доречно нагадати, 
що судді не співчувають 
злочинцеві, коли той ви
правдується: «Та випив
ши був...». Більше того, 
сп’яніння юридично вва
жається з злочині обста
виною обтяжливою.

Саме цю обставину вра
ховував суд, коли ухвалю
вав вирок молодим дар
моїдам Володимирові Ро- 
маненку та Сергієві Ни- 
корі, які в нетверезому 
стані пограбували перехо
жого. Вони дістали 4 і 5 
років позбавлення волі.

Вживання горілки поступово 
веде до виродження особис
тості. Алкоголік, дедалі 
глибше втягуючись у трясо
вину пияцтва, втрачає інте
лект I людяність. здатність 
займатися не тільки фізич
ною, а й розумовою працею.

Молоді кіровоградці, що 
відвідують танцювальний май
данчик у центральному пар
ку, очевидно, знайомі з двад
цятирічною Людмилою Гар
мидер. котра видає себе за 
«королеву» майданчика. Доне
давна вона працювала на 
хлібокомбіїїаїї яйцебази обл- 
спожіївснілки. але не ця об
ставина була головною о її 
житті. Гармидер — п’яниця, 
причому не тільки сама опус
кається до ганебного існуван
ня. а й затягує інших. Саме 
лід її вплив потрапила 
Валентина Носкова, котра 
ніде не працює. Вже двічі її 
привозили до медвитверезни
ка, І бризко було дивитись, 
як нахабно й цинічно вона 
там поводилась. Носкову при

тягали до відповідальності за 
дрібне бешкетництво, не раз 
попереджали. Та поки що 
марно. А Гармидер цими дня
ми звільнили з роботи за 
прогули.

Звичайно, пияцтво серед 
жінок — менш поширене, 
ніж серед представників 
«сильної» половини. Для 
перезажної більшості дів
чат понятя про честь І 
гідність далеко не такі 
абстрактні, як для Гарми
дер і Носкової. І все ж 
навіть з поодинокими йо
го проявами необхідно 
боротись.

ПИЯЦТВУ — БІЙ!

„Та
ВИПИВШИ

На викоренення пияцтва 
спрямовано зусилля партії, 
держави та громадськості. Бо
ротьба ця багатопланова, маз 
чимало форм І методів. До
цільно ще раз розповісти про 
карно-правові заходи.

За появу у громадському 
місці в стані, що ображав 
людську гідність, п’яницю 
привозять у медвитверезник, 
де за обслуговування «про
сять» 15 карбованців. Одно
часно на нього накладають 
штраф — 10 карбованців, а 
якщо протягом року люби
тель гіркої знову потрапляв 
у витверезник, то штраф 
збільшують до ЗО карбованців.

За дрібне бешкетництво 
п’яницю арештовують на 
ІО—15 діб, піддають штрафу 
до 30 карбованців, засуджу
ють до виправних робіт стро
ком до двох місяців з утри
манням 20 процентів зарпла
ти. Якщо ж бешкетник — під
літок, то штраф беруть з до
ходів батьків.

На прохання родичів, 
трудового колективу чи 
державних органів суд на
правляє тих, хто самотуж
ки зже не може вирвати
ся з лабет «зеленого змія», 
на примусове лікування 
строком від одного до 
двох років. А втеча з лі
кувально-трудового про
філакторію карається по
збавленням волі до двох 
років.

Головна мета всієї си
стеми заходіз профілак
тики правопорушень і пи
яцтва — створити необхід
ні умови для того, щоб 
радянська молодь росла'' 
здоровою, морально зрі
лою та ідейно загартова
ною. Ось тому й карна 
відповідальність за зло- 
вжизання горілкою не 
здається нашим людям 
надмірно суворою.

О. ПІСКУ НОВА, 
інспектор профілак
тики відділу внутріш
ніх справ Кірово
градського міськви
конкому.

Дискусійні клуби ,,Юності44
Міжнародний молодіжний комплекс «Юність», розта

шований у мальовничих околицях Мінська, — з святко
вому вбранні. Тут відкрився XII табір дружби радян
ської і французької молоді.

Новий табір у Мінську продовжує добрі традиції по
передніх таборів у Вешняках і Казані, традиції, які до
зволяють нам протягом ось уже 13 років зміцнювати ( 
розвивати дружні зв’язки між народами, молоддю двох, 
країн.

У програмі табору дружби — робота дискусійних 
клубів, і факультативних семінарів з проблем міжна
родного молодіжного руху, зустрічі з ветеранами Ве
ликої вітчизняної війни і полку «Нормандія — Німан», 
визначними діячами науки і культури.

З лабораторії—в цех
0 Дивовижні «градусники». які 

реагують на температуру зміною 
свого кольору, створили вчені все
союзного НДІ монокристалів (Хар
ків). «Градусники» являють собою 
еластичні полімерні плівки, е яких 
рівномірно розподілені крапельки 
рідких кристалів. Ці хімічні сполу
ка чутливі до зовнішніх впливів І 
під їх дією змінюють свою відбив

ну здатність, а значить — забарв
лення. Такі плівки довговічні. Крім 
того, у них розширений і діапазон 
вимірювань: від мінус 5 до плюс 
100 градусів за Цельсіем.

Тепер спеціалісти взяли курс на 
створення хімічних сполук, які да
ють можливість конструювати ко
льорові контрольні прилади, «вічні» 
медичні термометри, які не б’ю-

ться, велику кількість інших виро
бів для потреб народного госпо
дарства Української PCP.
Р Екскаватор, якому спеціалісти 

дали назву «Довгорукий» вигото
вили машинобудівники Іжорського 
заводу Ленінградської області. Цей 
сталевий землекоп з шестикубовим 
ковшем може прямо з кар’єра за
вантажувати вагони або автомаши
ни. які знаходяться више його на 
рівні восьмиповерхового будинку. 
А по горизонталі він відкидав

грунт на відстань до шістдесяти 
метрів.

Конструктори подбали про надій
ність землерийного богатиря. Він 
мав власну електропідстанцію для 
перетворення струму.

(?) Незвичайне застосування со
нячної енергії знайшли вчені фізи- 
ко-технічпого інституту Академії 
наук Туркменистану. Тут розроб
лено І успішно випробувано дослід
ний зразок установки охолодження 
повітря, яка діє від променів ден
ного світила. В цьому орпгіизль-

гюму пристрої за допомогою соняч
ного тепла з хімічного розчину ви
діляється хлористий літій низької 
температури. Омиваючи резервуари 
а подою, літій сильно охолоджує її. 
Рідина а свою чергу віддає колод 
повітрю. В зимовий час кондиціо
нер може бути джерелом тепла.

Ашхабадські архітектори склали 
проект житлового комплексу. ДО 
працюватимуть сонячні установки.

(ТАРС — РАТАУ). ■
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Роман ПОПОВИЧ

ТЕ, IIВ СЕРЦІ
НОШУ

З ним я не здолаю бурі, 
Горя, як спіткає, не знесу.., 
Стань для мене, серце, 

•муром!
Боротьби й життя люби 

красу!

ЦЕ НАШІ
ПОМИСЛИ I ВОЛЯ

Люблю я степ, і гай люблю,
І річки береги зелені, 
Люблю Вітчизну я свою, 
Свого народу світлий геній.

У поле вийду — це мої 
Під сонцем достигають ниви, 
Йду в береги — шумлять 

гаї, 
Дзвенять пісні грайливі.

У річку літом забреду — 
Вона моя, ласкава, мила, 
її я чую теплоту, 
її могутню чую силу.

Я йду, і в далечінь ведуть 
Мене широкії дороги.
Па полі, в шахті і в саду 
Я бачу праці перемоги.

Це мій парод, це я і ти 
По Леніну будуєм долю.
Рости, цвісти і мир нести'— 
Це паші помисли і воля.

І ЮНІЙ, І ЮНОМУ
Вісімнадцять весен, 
Вісімнадцять зим!
ІЦастя неповторне — 
Бути молодим!
Раз воно дається 
Кожному в житті, — 
Бійся розгубити 
Щастя цс в путі.

Є в твоєму серці
Вогника запас, —
Бійся, щоб дочасно
Вогник не погас.
Знань краплину маєш — 
Озеро зроби,
Щоб ходили хвилі 
Світло-голубі.
Крапля висихає
За якусь там мить, 
Озеро ж глибоке 
Все життя шумить.
Юності пориви,
Пафосу прибій
До останніх років
Зберегти зумій.
Віддано і чесно
Людям ти служи.
Не повзи в роботі,
А біжи, біжи!
Вісімнадцять весен, 
Вісімнадцять зим!
Щастя неповторне —
Бути молодим!
Хай безхмарна буде
Над тобою вись.
З юністю своєю 
Ти до сонця рвись!

» ♦ •

Будь зі мною в 'дружбі, 
серце,

І роби все те, то я скажу. 
Пайтруднішс. І не сердься, 
Що тебе ніяк не бережу.

Берегти тебе не хочу;
Бережене серпе —

не солдат.
З ним я високо не скочу. 
Річки вплав не зможу взять,

• в *

Краплина роси — 
А скільки краси!
А скільки в ній світу 

відбилось!
І сонця лине,
І хмари кільце,
1 ниви багатої хвилі.

У г.олі стою
І ранок я п’ю.
Як тихо і як урочисто! 
На всьому — роса— 
Земная краса — 
Мінливая, сонячно-чиста.

ГОЛОС
І радісно, і весело 
Журчнть-біжпгь струмочок, 
іІепаче срібно-сонячний 
Видзвонює дзвіночок.
А то ж то за струмочок, 
А що ж то за дзвіночок?
То — милої піднесений
1 ніжний голосочок.
У голосі тім — слово
І ласки, і любові. 
Жадання знов зустрітися, 
З’єднати руки знову.

ПОЗИВНЕ 
МОНРЕАЛЯ

ТЕЛЕЕКРАН
’fflWJWIWl.

з 26 липня но 1 серпня

ПОНЕДІЛОК

«ас ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
XV-- Новини. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т.
(М) 9.30 — Мультфільми, к. т. 
(М). 10.00 — «Клуб кіпоподоро- 
жей». к. т. (М). 11.00 — «На
XXI літніх Олімпійських іграх», 
к. т. (М). 14.55 — Док. теле
фільми — призери VII Всесоюз
ного фестивалю «Людина і мо
ре». (М). 15.55 — «Літературні 
зустрічі». М. Светлов. (М). 16 35 
— «Ми знайомимось з приро
дою». к. т. (М). 16.55 — «Візе
рунки». к. т. (М). 17.35 — Бага
тосерійний телеспектакль «Хлоп
чик зі шпагою». 6 серія, к. т. 
(М). 18.00 — «День за днем».
(К-д). 18.15 - Телефільм. (К-Д). 
.18 30 — «Веселі нотки», к. т. 
(М). 18X5 — «Щоденник соц- 
змагиння». (М). 19.30 — Теле
спектакль «Фіалка», к. т. (М). 
21 (X) «Час». (М). 21.30 — «На 
XXI літніх Олімпійських іграх», 
к. т. (М). По закінченні — по
вніш. (М).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Повний. (М). Є.10 
Ранкова гімнастика, к.

(М). 9.30 — Мультфільми, к. 
(М). 10.00 — «Очевидне — ней
мовірне». к. т. (М). 1'1.00 — «Па 
XXI літніх Олімпійських іграх». 
к т. (М). 15.10—Док. телефільм.
(М). 16.05 — «Опєгіпський пал 
музею О. С. Пушкіна». (М). 
16.50 — «Один за всіх, ясі за 
одного», к. т. (Ленінград). 17.35 
— Багатосерійний телеспектакль. 
«Хлопчик зі шпагою». 7 серія, 
к. т .(М). 18.00 — Новішії. (М). 
18.30 — «Людина, ворога, авто
мобіль». (К-д). 18X5 — Теле
фільм (К-д). 18.55 — «Подвиг». 
(М). 19.25 — «Два квитки на 
денний сеанс» Худ. фільм. (М). 
21.00 — «Ч.їс». (М). 21.30 — «На 
XXI літніх Олімпійських іграх». 
к т. (М). По закінченні — но
вини. (М).

т. 
т.

ЛЮБОВ
Соловей тобі співає
У зеленому гаю.
Вітер коси заплітає. ;
Сонне горнеться: «.-Люблю».
Ти трояндою розквітла,
Ти всміхаєшся весні — 
Торжеству пісень і світла І 
В рідній, милій стороні.
1 до вітру, І ДО СОНЦЯ
Я тебе ревную знов. 
Ревнувати комсомольцю?
Що ж подієш тут — любов! II

Денний сеанс». Художній фільм. 
(М). 11.00 — «На XXI Олімпій
ських іграх», к. т. (М). 15.00 — 
{Сибір — БАМ —• наука». На
уково-популярний фільм, к. т; 
(М). 16.00 — «Даніель Дефо-1 
Його книга», к. т. (М). 16.30 — 
'«Наш сад», к. т. (М.) 17.00 —
«Вірші для дітей», к т. (М).
17.30 — Багатосерійний теле
спектакль «Хлопчик зі шпагою». 
8 серія, к. т. (М). 18.00 — Повн
іш. (М). 18.30 - Ф Ліст. Кон
церт помер 2 для фортепіано з 
оркестром, к. т. (М). 18 50 —
«День за днем». (К-л). 19.05 — 
Телефільм. (К-л) 19.20 — Ти
раж «Спортлото», к. т. (М).
19.30 — Худ. фільм. «Коло». 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30- 
«Н.з XXI літніх Олімпійських 
іграх», к. т. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11X5 - 
Повний. (К). 12.00 — Концерт 
ансамблю пісні і танцю Чор
номорського Флоту. (Сімферо
поль). 12X0 — І. Дворецький 
«Проводи». Вистава. (К). 17.1'0 
— «Партійне життя». (Черпіг- 
п0- 17.35 Для школярів «Піо- 
пенське літо». (Х в). 18 00 —
«Програма величних звершень». 
«Радянський спосіб життя». 
(К). 18.15 — «Україна жіічвує». 
(Д к). 18.30 — Для дітей. «Олі
вець — малювень». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Концерт
Симфонічної музик«. (Донецьк). 
20.15 — «Мальовнича Україна». 
(К). 20X5 — «На добраніч, лі
тні». (К). 21.00 — «Час». (V). 
21.30 — П. і. Чайкрйський. «Пі
кова лама». Сцеїиі з вистави. 
(К). 22X5 — Вечірні попиті. (К)

ДРУГА ПРОГРАМА. 1*0 45 — 
Певніш (К). 11.00 — М. Заруд- 
пнй. «Таке довге, довге літо». 
Вистава. (К). 13.15 — Телепро
грама «Автомобіліст» • (К). 14.00
— Для школярів. «Піонерські 
олімпійські». (К). 17.00 “ «На
родні таланти». (Запоріжжя). 
17.35 — Для дітей. Худ. теле
фільм «Де цс бачено, де це чу- 
ваио» (К). 18.00 — Концерт ка
мерної музики. (К). 18.30 — Для 
школярів «Піонерське літо». 
(Д-к). 19 60 - «Вісті» (К) 19.30
— «Запрошуємо на Тїіспю».
(Х-в). І0.М — «Сторінки твор
чості». (Львів). 20X5 — «Па 
добраніч, літи!». (К). 21.00 —
«Час». (М> 2Г.30 — Худ. Фільм. 
«Міклу хо- Маклай». (К). 23.00— 
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.25 - 
Новини. (К). 12X0 — Для дітей. 
«Сонячне коло». (К). 13.10 — 
Худ. Фільм «Міклу.хо-Маклай». 
(К). 15.50 — «Щоденник «вима
гання». (Ужгород). 16.05 —
О, С. Пушкін. «Казка про паря 
Салтана». Вистава. (Одеса).
17.30 — Концертний зал «Друж
ба». (Львів). 18.00 — Населен
ню про цивільну оборону». (Кі
ровоград па Республіканське те
лебачення). 18.15 — «Сільсько
господарський тиждень». (К).
18.30 — Для дітей. «Салют, ор
лята!*. (К) 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — Музичний антракт. 
(К). 19X5 — В. Гороховський.
«Дарую тобі кохання». Вистава. 
(К). 20X5 — «Па добраніч, лі
ти'». (К) 21.00 - «Час». (М).
21.30 — Продовження вистали. 
В перерві — вечірні повшш. (К).

ЧЕТВЕР

СЕРЕДА
ПП ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Jbtf Повніш (М). 9.10 

Ранкова гімнастика, к.
(М). 9.10 — «Два квитки

ПЕРША ПРОГРАМА. 15 0(1
— Для дітей. «Королівські 
квіти». Вистава. (Олеся). 

16.10 — Тележурнал. «Прогрес». 
(Херсон) 16.40 — Для дітей. 
Мультфільм «Фантик». (К). 17.00 
— «Екран молодих». (Харків). 
17.30 — Багатосерійний теле
спектакль «Хлопчик зі шпагою».

т. 
на

9 серія. к. т. (М). 18.00 — По
вніш. (М). 18.30 — «Рішення
XXV з’їзду КПРС — в життя». 
-Передовий досвід — всім». В

7) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул, Луначарського, 36. 
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,

БК 12882, Індекс 61197, Зам. № 304,

(7) Усі три олімпійські ме
далі в плаванні па 200 м. 
стилем брас — у радянських 
спортсменок. «Золото» за
воювала москвичка Мари
на Кошова, «срібло» — Ма
рина е Юрчсня з Одеси, 
«бронзу» — Любов Русано
ва з Краснодара. В чолові
чій естафеті'4\/200м. в пла
ванні вільним стилем збірна 
СРСР була другою.

Абсолютним олімпійським 
чемпіоном з гімнастики став 
Микола Аіідріапов з Влади
мира. У жінок — Надп Ко- 
манечі (Румунія). Срібну 
нагороду дістала Нсллі Кім 
з Чимкента, бронзову — 
Людмила Турищева з Рос- 
това-иа-Допу.

У змаганнях штангістів 
легкої ваги Петро Королі, зі 
Львова завоював срібну ме
даль. У фехтуванні па рапі
рах «срібло» — у Олександ
ра Романькопа з Мінська.

(7) 20 липня ростовчанин 
Микола Колесников запою- 
вав звання чемпіона серед 
пггаїїгістів півлегкої ваги. 
Чоловіча збірна СРСР з 
гімнастики одержала срібну 
нагороду в командних зма
ганнях, поступившись пе
ред японцями. Арвідас 
Юозайтіс з Каунаса був 
третім у фінальному запли
ві на 100 м.брасом. Церсміг 
тут з найвищим світовим 
досягненням Джон Хенке 
із США — 1.03.11.

(71 Попередні зустрічі з 
класичної боротьби прохо
дять у центрі «Мсзониев», 
неподалік від олімпійського 
селища. Дострокові перемо
ги здобули: Олексій Шума
ков з Красноярська (щонай
легша вага) — над угорцем 
Ференцем Серсиїсм, киянин 
Нсльсоп Давідян (легка) — 
над французом Ліоислєм 
Лакатом. астрахансць Су
рен Налбандян (перша пів
середня) — над болгарином 
Нсдко Нсдсвнм.

(ТАРС — РАТАУ).

передачі бере участь кандидат 
економічних наук. зав. відділом 
Кіровоградської сільськогоспо
дарської станції М 1. Лпсепко. 
(К-д). 18.50 — Телефільм. (К-Л). 
19.00 — Док. фільм «На. перед
ньому краю миру», к. т. (М).
20.30 — «11 ici:я-76» . к. т. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — «На 
XXI літніх Олімпійських іграх», 
к. т. (М). По закінченні — по
вніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15 00 — 
«Твій труд — твоя висота». 
Док. телефільми. (М). 15 25 — 
М. Горькнй' «Казки про Іта
лію». (М). 15.55 — «Шахова
школа», к .т. (М). 16.25 — «Ве
лика руда». Теленарис. (М). 
16.55 Концерт. (М). 17.30 —
Музичний антракт. (К). 17X5 — 
«Золоті зірки України». Кіно- 
нарис. (Запоріжжя). 18.00 —
Реклама, оголошення (К). 15 10 
-- Телефільм «Назавжди». (К).
18.30 — Концертний зал «Піоне
рів». (Донецьк) 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Чуття єдиної 
родини». (К) 20.05 — Концерт. 
(Сімферополь). 20.45 — «lia доб
раніч. літи!». (К). 21.00—«Час». 
(М). 21."0 — «Новини кіноекра
на». (К). 22.50 — Фільм-кон-
перг. (К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).

п’ятниця
ОЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
JV - Пошит. (М) 9.10 —

Ранкова гімнасуика. к. т. 
(М) 9.30 —’«Приходь, казко!», 
к. т. (М). 10.15 — Коннерт пл- 
родпої музики, к. т. (М) 11.00
— «На XXI літніх Олімпійських 
іграх», к. т. (М). 14.55 — «До 
Всесоюзного Дня залізничника».
Док. фільм. (М). 15.45 — 0’ільм 
— дітям. «Чарівна книга Мура-
да». к. т. (М). 16.50 — «П’яти
річні якості -- робітничу гаран
тій»- к. т. (М) 17.20 — «Поезія 
Лєрмонтова, альбом Одоєвсько- 
го». (М). 18.00 — Повніш. (М) 
18.30 — «Хочу псе знати». Кі
ножурнал к. т. (М). 18.40 —
«День за днем.» (К-л). -18.55 — 
Телефільм. (К-д). 10.10 — Кон
церт заслуженого діяча -• мис
тецтв РРФСР 1. Скобцова. к т 
(М). 19.30 — «Майстпп мис-
тсіпв» (М) 21 00 — «Час». (М). 
2Г.30 — «На XXI літніх Олін-

«молодоп коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

.Тираж 60 030.

У Миколаєві другий рік працює дитячий 
спортклуб. Заняття з юними боксерами про
водять тут екс-чемпіон СРСР Віктор Запоро
жець. екс-чемпіон України Роман Куксив.

На фото: вихованець спортклубу «Ринг» 
десятикласник Яків БУРЛИК (в центрі) по
казує товаришам свої трофеї, здобуті на все
союзних змаганнях. _

Фото В. ДУДЧЕНКА.
(Фотохроніка РАТАУ).

ФУТБОЛ

„Локомотиву“ не щастить
На стадіонах республіки почалося друге 

коло чемпіонату України з футболу серед ко
лективів фізкультури. Невдало закінчили 
перший етап цих змагань клуби нашої об
ласті, які виступають у четвертій зоні. Кіро
воградський «Радист» з вісьмома очками був 
на п’ятому місці, олександрійський «Шахтар», 
у якого сім очок, займав сьому сходинку, а 
зиам’яііський «Локомотив», маючи у своєму 
активі три очка, замикав турнірну таблицю.

У першому турі другого стану Знам’янці на 
своєму полі приймали «Радиста». Пспшпй 
поєдинок між ними командами закінчився 
перемогою заводських спортсменів — 3:1.

В. НІ АВАЛІН.

пійських іграх», к. т. По закін
ченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10X5 - 
«Екран молодих». (К). 11X5 — 
Новішії. (К). 12.00 — Коннерт 
камерної музики. (К). 12.30 — 
«Мультппаїюрама». (К). 13.30 — 
Худ. фільм «Останній спілок». 
(К). 16X5 — Музична програма 
для дітей. (К). 17.15 — «Шах
тарські обрії». (Донецьк). 18.С0
— Реклама, оголошення. (К).
18.15 — «Палітра». (Ворошилов
град). 18.30 — «Грає духовий 
оркестр Чехос.іоваччнни». (10. 
19.00 - «Вісті». (К). 19.30 —
«Маленький концерт». (К). 19X5
— «Старт». (1<). . 20.45 — «На 
добраніч, літи!». (К). 2Г.ОО — 
«Час». (М) 21.30 — Гулак-Ар- 
темовськиП. «Запорожець за 
Дунаєм». Вистава. (К). В не- 
нерві — вечірні повніш. (К).

СУБОТА
Q-f ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00

— Новішії. (М.). 9.10 — 
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М.). 9 30 — «Виставка Бураті- 
ио». к. т. (М.). 10.00 —’«Для
нас. батьки!» (М.). 10.30 — Кон
церт заслуженої артистки 
РРФСР О Стрельченко, к. т. 
(М ). Н.ло - «Па XXI літніх 
Олімпійських іграх», к т. (М.). 
1-3.00 — «Розповіді про худож
ників». Заслужений художник 
РРФСР В Івандв. к т. (М.).
13.25 — «Рух без небезпеки» 
к. т (М). 13.55 — «Концерт лі
ричної пісні», к т (Ленінград).
14.35 — «Співдружність», к. т. 
(М.) 15.05 — «Пригоди Незнай
ки та його друзів». Телевізій
ний му.тьіфільм 5 1 б серії, к. т. 
(М ). 15.10 — Г1 1. Чайковський.
Фрагменти із музики до балету 
«Лускунчіїк». ц. т (М.). 16.00 — 
«Здоров'я», к. т. (М.). 16.30 — 
«У світі тварин», к. т. (М.). 17.30 
— «Лірдіша. Земля. Всесвіт».
к т. (М.) 18 00 - Новини. (М.). 
18.15—«На XXI літніх Олімпій
ських іграх», к. т. (М). 19.55 — 
Тслетеатр мініатюр «13 стіль
ців». к т. (М). 21.С0 — «Час». 
(М). 21.30 — «Кіпопапорама».
к. т. (М). 2,3,00 - «Співає
Р Янг». к. т. (Великобританія). 
По закінченні — повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Худ телефільм. «Ох. любов!». 
(К.) 11.05 — «До Дня залізнич
ника».' «Суботній репортаж». 
(Львів). 11.35 — «Десята висо
та», (Херсон). 12.05 — Новини. 
(K.). J2.20 — Для школярів «Ве
селі канікули». (Ужгород). 12.50 
—, «Щоденник сопчмагаїїня» 
(Харків). 1,3.05 — Для дітей. 
•Оліясць-млліовець». (К.). 13.35 
— «Екран молодих». (Чернівці). 
14.05 — •»Орієнтир». (Донецьк).

15.05 — Художній фільм. <Му» 
соргськпй». (К.). 17.00 — Для
школярів «Ким бути?» (Одеса)'.' 
17.30 — «Нові мелодії року»'2 
(К ). 18.00 — «Ви нам писали*'« 
(К.) 19.00 «Вісті». (К.). 19 30 Д» 
Фільм-концсрт. «Наспіви ро
сійської сторони». (К.). 19.50 -Д 
І. Карпенко-Карнії. «Безіалаїї* 
на». Вистава. (К.). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К.). 21.00
«Час». (М.). 21.30 — Продов; 
женпя вистави. (К.). В перерві 
— вечірні новини. (К.). 23.15 -» 
Вечірня .музична пошта. (К.).

НЕДІЛЯ

1 ПЕРША ПРОГРАМА. P.fft
— Повніш. (М.). 9.10 -З
Ранкова гімнастики для 

дітей, 'к. т. (М.). 9.30 — ♦ Бу
дильник». к. т. (М.). 10.00 
«Служу Радянському Союзу!».1 
к. т. (М.). 11.00 — «Па XXI літ
ніх Олімпійських іграх», к. т« 
(М.). 1.3.00 — «Сільська годіша»'« 
(М.). 14.00 — «Музичний кіоск»« 
к. т. (М.). 14.30 — «Книгарня».•
(М.). 15.15 — «Сьогодні — Вс«!-. 
союзний День залізничника» .• 

т (М.). 15.30 — «К'оішерт-
ва.іьс». К. т. (М.). 15.55 —
«Міжнародна панорама», к. т. 
(М.) 16.25 — «Пригоди Не лай
ки та його друзів». Тслевіз? 
мультфільм, 7 і 8 серії, к. т. 
(М.). 17.00 — «Клуб кіноподоро- 
ЖеЙ». к т (М.). 18.00 — Пони
ні!. (М.) 18.15 — - Па XXI літ
ніх Олімпійських іграх», к. т.- 
(М.). 21.00 -■ «Час». (М.). 21.30 
— Концерт, присвячений Всесо
юзному Дню залізничника, к. Т- 
(М.) По закінченні — новини«

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 20 — 
Д.ія дітей. Є Перм як. «Золота 
сорока». Телепнстана. (К ). 10.55
— «Спеціалізація і концентрація
— магістральний напрям». (Сім
ферополь). Ц.20 — Концерт
Фортепіанної музики. (Харків), 
12.00 — <Екран молодих». (КЛ-
12.50 — «Слава 
(Ворошиловград).

солдатська*.
13.50 - Для

дітей «Катруснн кінозал*. (К.).' 
11..35 — «Закон і ми*. (Одеси). 
15.05 — Концерт майстріп мис
тецтв Болгарії». (К.). 15.35 —
«Сьогодні — Всесоюзний День 
залізінічпііка». (І< ). 16.50 — «У 
ритмі танцю». (Львів) 17.30 -• 
«’Іелеекрап пошани на жнивах»! 
(Д-к). 18.30 — ФілііМ-коицерт.
-Дівочі переспіви» (К.)_ 19.00 — 
«Вісті» (К.). 19..30 — Концерт.
(К.). 20.45 — «Па добраніч, ді
ти». (К.). 21.00 — «Час». (М ). 
21.30 — Художній фільм. «Смі
ливі люди». (К.). 23.05 — Вечір
ні новини. (К.).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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