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Земля вгин сіється: 
вродило!

• - І нива дужий голос 
подає: 

«Беріть на щастя 
золото моє!» 

Насущний хліб —■ 
людини крила.

Насущний хліб — 
Держави сила!

За приз «ЗОЛОТИЙ

ВЕЛИКОГО
ЖОВТНЯ!
колос»

ГЕРОЇ
молодіжної 
ЗАГІНКИ

Рубіж у 10 тисяч центнерів хліба взято! Його по
долали відразу два механізатори: Григорій Огрош- 
к<> — на «Колосі», Лркадій Молчзнсвкий — па «Пи
ві». Жнива назвали імена героїв молодіжної загін
ки. Майже двадцять женців намолотили вже більш 
як но 7 тисяч центнерів зерна і очолюють змагання. 
Л хто сьогодні за лідерами? Чимало комбайнерів, 
чиїх прізвищ не згадувалося у списку, заслуговують 

І похвали: жнивують вони у важких умовах, віддаючи 
боротьбі за врожай усі зусилля, наближаються за 
показниками до правофлангових.

У Кіровоградському районі змагання очолив ком
байнер колгоспу імені Ватутіна Микола Куроп’ятник, 
у І Іовгородківському — комсомолець Стенай Суль- 

й жнк з колгоспу «Україна». Серед компаніївських 
^комбайнерів найближчі до правофлангових Іван Бой

ко та Віктор Мусик з колгоспу імені Димитрова, гай- 
вороиськпх — Станіслав Сторожуй з колгоспу «Біль
шовик».

Боротьбу за першість у Добровсличківському ра
йоні ведуть Віктор Кириченко з колгоспу імені Кіро
ва та Віктор Мовчан з колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС, у 1 (овомнргородському — Віктор Яковенко з 
колгоспу імені Шевченка, Анатолій Григорчук з кол- 

і гоєну імені Леніна та комбайнери радгоспу Капіта- 
нівського цукрокомбінату Василь Богатиренко і Ва
силь Красота. У Зпам’янському районі молоді женці 
рівняються на Олександра Дудника з колгоспу імені 
Леніна. Долипевному — Миколу Ткаченка з колгоспу 
імені Шевченка, Маловнсківському — Миколу Попа- 
дюка з колгоспу «Україна», Опмфріївському — Ана
толія Шипіла з колгоспу імені XXV з'їзду КПРС, 
Олександрійському — Миколу Бородавку з колгоспу 
імені Калініпа.

У багатьох колгоспах і радгоспах збирання хлібів 
закінчили. Молоді женці цих господарств продовжу
ють косовицю ранніх зернових, допомагаючи сусідам, 
иандосвідченіпіі жниварі лаштують комбайни в до
рогу — вони жнивуватимуть на полях Казахстану, 
Курської області.

ЕЗШЛДиЯЕГ

В КОЛОС

ВЕРЕД .V ЗМАГАННІ СЕ
РЕД МОЛОДИХ ЖНИВА
РІВ К1РОВОГРЛДЩ1ППІ
ВЕДЕ ГРИГОРІЙ ОТРОШ
КО.

Фото В. КОВПАКА. 0 РОЗПОВІДЬ ПРО НЬОГО ДИВ. НА 2-й стор.

НЕЛЕГКИЙ ЕЖЕ

♦ Завершимо 
жнива 
перемогою!- 
таке слово

- молодих 
хліборобів

ЕИПРАВДАЮ 
ДОВІР’Я

Зворушений високою 
оцінкою моєї роботи. Свій 
успіх поділяю з передо
вими, досвідченими ком
байнерами нашого госпо
дарства, наставниками мо
лоді В. П. Тимофєсвим, 
О. І. Клочковим, І. В. Чу
маком, В. В. Тимчуром.

Перемога на хлібній ни
ві — це мій рядок у Ра
порт комсомолу 60-річчю 
Великого Жовтня.

Г. ОТРОШКО, 
комбайнер радгоспу 
«Маріампільсь к и й» 
Петрівського району.

ПРАЦЯ
ПЕРЕЛИЛАСЯ

Усю щедрість і доброту 
свою вклали у труд ме
ханізатори господарства, 
доглядаючи хлібну ниву, 
їхня праця перелилася в 
колос, і я прагнув не за
лишити жодного колоска 
в стерні.

Це мої перші жнива. 
Гордий, що не підвів то
варишів, батька, радію ви
сокій оцінці праці нашого 
сімейного екіпажу.

А. МОЛЧАНСЬКИЙ, 
комбайнер колгоспу 
імені Фрунзе Ульянов
ського району.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД 
СОЦІАЛІСТ И Ч НОГО 
ЗМАГАННЯ

Екіпаж
із голубого
вагончика

Рівні ряди голубих вагончн- 
нін чимось нагадують мініа
тюрне містечко. Тут і штаб 
будівництва заводу друкар
ських машинок, і червоний 
куток, і їдальня, і побутові 
приміщення.

Вагончик комсомольсько-мо
лодіжного екіпажу штукату
рів комбінату еКіровоград- 
яажбуд» Марії Володимирів
ни Казаріїюї — один з най- 
затишнішнх. Ного стіни при
крашають вимпели, грамоти— 
нагороди зй ударну пращо. 
По них можна простежити

всю трудову біографію колек
тиву імені XXV з’їзду КПРС.

Яскравою сторінкою цієї 
біографії стало змагання з 
бригадою штукатурів. яьу 
очолює Є. М. Нескорожма. 
Нещодавно дівчата екіпажу 
Казаріїюї першими підтрнма 
ли їхню пропозицію: 
працювати один день. . 
ти перерахувати до 
миру.

План пертого року 
річки молоді штукатур* зобо
в’язалися викопати до 5 гру
дня. І не тільки тому, піо 
цс — День Конституції СРСР.

від- 
а кош- 
фонду

п’яти

Цьь.'О аНп єкіп:> "• святкува
тиме п’ятдесятирічний юві
лей езого бригадира.

К іше потрібно закінчити 
роботи н. будівництві третьо
го і) чеіхертогг корпусів за
вод, лХГ-ІИК чм ПІВНОГО нрн- 
міщгпіія їдальні. Наванта
женії» велике але дівчата не 
заб5и«го’» пре якість. Роботу 
здають лиже з першого 
пред’явлення, з високою оцін
кою.

Т АГАРКОВА
м Кіровоград.

БЮРО ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, ВИКОН
КОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, 
ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК ТАПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ
БЮРО ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ РОЗГЛЯНУЛИ 
ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ КО

Правофлангові
ЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР
СТВА, БУДІВНИЦТВА, СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ 1 КУЛЬТУРИ ЗА 
другий квартал цього року. ПЕРЕМОЖЦЯМИ 
ВИЗНАНО колективи, які добилися илгівіі- 
ішіх показників у виконанні ПЛАНІВ ПЕР
ШОГО РОКУ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ.

У промисловості на передній 
край соціалістичного змагання ви
йшли колективи орденів Жовтне
вої Революції і Трудового Черво
ного Прапора заводу «Червона 
зірка», Кіровоградського ордена 
«Знак Пошани» заводу тракторних 
гідроагрегатів імені XXV з’їзду 
КПРС, Кіровоградського заводу до
зуючих автоматів, Кіровоградсько-

го заводу радіовиробів, ордена 
Трудового Червоного Прапора за.
воду чистих металів імені 50-річчя 
СРСР і Дніпровського заводу твер
дих сплавів міста Світловодська,
Олександрійського 
нічного заводу, 
«Верболозівський»

електромеха- 
вуглерозрізів 

та «Балахів-
ський» виробничого 
«Олександрі явугілля».

об'єднання

Високи. виробничих рубежів до
сягни також нє Кременчуцькій ГЕС 
імені 5С річ-о Великої Жовтневої 
соціалієтииг.ої революції, заводів за- 
лізобеїсипи* конструкцій тресту 
«Сільє лею реконструкція» та мєб- 
леНі фабриці міста Світловодська, 
Кірової радському заводі фільт
руючого кізельгуру, Маловисків- 
ському цукровому заводі та інших 
підприємствах.

Приклад правофлангових соціа
лістичного змагання знаходить сьо-
годні багато гідних послідовників.

-

і
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♦ Кр ИТИЧНІ і
виступи

-газети допомогли

„Чого вартий 
план 
у шухляді?45

Як повідомив другий 
секретар Знам’янського 
міськкому комсомолу о 
л. Ланевський, критичний І 
матеріал, надрукований 
під таким заголовком у 
номері газети за 10 серп
ня, обговорено на засі
данні бюро міськкому, 
вжито термінових заходів. 
В усіх первинних комсо
мольських організаціях 
проведено збори. На 
всьому хлібному потоці 
створено пости «КП».

Комітет комсомолу кол
госпу імені Шевченка ви
робив умови соціалістич
ного змагання серед мо
лодих жниварів, затвер
див моральні й матеріаль
ні стимули на збиранні 
врожаю зернозих.

У первинних організа
ціях штаби «Жнива-76» під
сумки змагання молодих 
комбайнерів, трактористів 
і шоферів підбивають 
щодня, а результати опе
ративно повідомляють до 
міського штабу. Значну 
допомогу працівники мі
ськкому подають коміте
там комсомолу госпо
дарств, що зривають гра
фік продажу хліба дер- ■ 
жаві.

„Неоціненний
колосок 
на жнивах...“

У позаминулому номері 
«Молодий комунар» у 
рейдовому матеріалі під 
таким заголовком піддав 
гострій* критиці незадо
вільну організаторську 
роботу на жнивах коміте
тів комсомолу колгоспів 
імені Шевченка та імені 
Карла Маркса Маловис- 
ківського району. Як по
відомив редакцію другий 
секретар райкому комсо
молу К. Умрихін, факти, 
оикладені в статті, мали 
місце.

• У відповідь на критич
ний виступ обласної мо
лодіжної газети в колгос
пі імені Шевченка прове
ли спільне засідання прав
ління господарства, парт
кому та комітету комсо
молу. На ньому намітили 
заходи поліпшення орга
нізації праці на збиранні, 
з тим, щоб успішно за
кінчити жнива. Зокрема, 
впровадили чіткий графік 
роботи транспорту, поси
лили технічну допомогу 
безпосередньо 8 полі.

У колгоспі імені Карла 
Маркса матеріали рейду 
обласного штабу «Ком
сомольського прожекто
ра» і «Молодого комуна
ра» обговорили на засі
данні комітету комсомо
лу. На цьому ж засіданні 
створили комсомольський 
штаб «Жнива-76» і затвер
дили план його роботи, 
встановили перехідний 
вимпел комітету і, разом 
з правлінням колгоспу, 
грошову премію для пе
реможців у соціалістично
му змаганні на жнивах 
серед молодих механіза- 
торіз. Члени комітету пе
редбачили в заходах по
ліпшення роботи штабу і 
постів «КП» та інформа
ційної роботи.

ЧГ’ ОГО дня від «Колоса» на тік 
*■ зерно возили чотири машини. 

Коли па поле впала ніч, і Григорій 
вивантажив у кузов останній бун
кер ячменю, він, .незважаючи на 
втому, весело звернувся до шофе
ра комсомольця Валерія Кодаць- 
кого: -1

— Сьогодні я задоволений. Зро
бив усе, що планував. Комбайн 
міг: би дати її більше. Та люди
на — не машина...

Він був веселий і весь час жар
тував. Потім щось підраховував у 
записнику і вивів: «107 тонн». 
Стільки зерна видав того дня з 
бункера «Колоса».

Як і кожному жнивареві, Гри
горієві ссе здавалося, що доби
вається він не ду
же високих по
казників. Особли
во па початку ко
совиці. Дощі йшли 
то зранку,' то 
надвечір — що
дня. На обмо
лоті валків гороху багато не зро
биш. А втім, думалося, у світі не
має нічого такого, чому б не було 
кінця. Закінчили молотити го
рох — на бункері комбайна по
явилася третя зірка. ГІа агрега
тах же передових комбайнерів їх 

він думав, але відповісти мав до
стойно.

Від образи на себе аж сплю
нув, міцніше стиснув кермо. Яч
мінне поле — не горохове. Тут 
можна підвищити намолоти, роз- 

. ... ... сунути .усталені на гороховому
було значно більше. І це^Григорія полі рамки, одним словом, зробп- 
-- - т.т? тому, Т[І щось вагоміше, аніж до цього.

ІІа ранок — на небосхилі ще 
тільки появилося сонце — все на
вколо: поле, ячмінні валки, чоти
ри «Колоси» Тимчурового загону 
і машини, що снували між комбай
нами, — залила незайманої чисто
ти іскриста біла повінь. Якщо йти 
протії сонця, комбайни летять чор
ними тінями, здіймаючи куряву, 
поглинають білясті валки. Відчу
ваючи силу, Григорій упевнено ве
де полем машину. Радий, — ви
рвався на простір. Осіла образа, 
що напарник поїхав-таки, покинув 
у найвідповідальнішу пору. До
ведеться інколи й- недоспати, та 
важливо, щоб не втратити жод
ної жнивної хвилини. Справді, 
ось де простір. 12—15 хвилин — і 
повний бункер зерна! Аби ще за 
його комбайном чотири грузовики

завжди підстьобувало. Не --'•••• 
що він у тіні, а слава для інших. 
Комусь же потрібно й горо.х під
бирати. Злився на все відразу: і 
на часті дощі, і на напарника Вік
тора Олешпна — саме на ячмінь 
переводять, а він надумав розра
ховуватись, — і на те, що не став 
членом збирального загону Воло
димира Даниловича Тимчура ще 
на початку жнив.

А міг би. Па заваді став випа
док. Весною Григорій одержав 
новенького «Колоса». Надійно за
крив канали втрат, перевірив ма
шину, одного не вистачало — із 
заводу не поклали в комплект 
ексцентрика до мотовила. Де не 
шукав, до кого ие звертався — 
дістати не міг. А тут і жнива.

— Став підбирач, — знайшов 
вихід бригадир . — Давай на під
бирання валків гороху.

ПЛЕНУМ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬККОМУ КОМСОМОЛУ

...Працівник ПМК137 комсомолець Заєць 
тричі побував у медвитверезнику. Звичайно, 
кожного разу з міліції надходив відповідний 
лист на адресу комсомольської організації 
пересувної механізованої колони. Га ватажок 
молоді Гомсшок щоразу відкладав лист у дов
гу шухляду. А коли секретаря спитали, в чо
му річ, він відповів, що Зайця важко застати 
в гуртожитку, та й взагалі скоро його забе
руть до лав Радянської Армії.

...В обласному центрі 23 будинки культури 
і клуби. Працює 636 штатних культармійців. 
А ось конструктивного підходу до діяльності 
закладів культури, цікавих, оригінальних за
ходів у них іще мало. 6 серпня міський комі
тет комсомолу провів рейд по культосвітніх 
закладах. Лелеківськнй клуб зустрів учасни
ків рейду зачиненими дверима. А біля клубу 
бенкетувала «весела» компанія.

Зачинені двері, порожнеча закладів — то 
упущення не тільки працівників культури. 
Немає чіткого плану організації дозвілля у 
комітетів комсомолу заводів тракторних гідро-

Хроніка 
комсомольського »ввв Життя

агрегатів, друкарських машинок, автотранс
портних підприємств 10661 і 10021, багатьох 
будівельних організацій...

Небайдужий підхід до кожного «важкого» 
підлітка, гостра реакція трудового колективу 
на кожне, нехай дрібне правопорушення, ді
йова виховна робота на підприємствах, у 
школах і за місцем проживання, комсомоль
ський вогник і фантазія в організації дозвіл
ля, підтримання зразкового громадського по
рядку на вулицях і в місцях відпочинку — 
все це складові частини важливої роботи, 
спрямованої на виховання молоді в дусі ко
муністичної моралі. Аналізові цієї роботи, 
визначенню завдань міської комсомольської 
організації по посиленню боротьби проти 
пияцтва і правопорушень було присвячено 
пленум Кіровоградського міськкому JIKCM.V.

У роботі пленуму взяв участь і виступив на 
ньому секретар Кіровоградського міськкому 
Компартії України К. П. Неділько.

Пленум ухвалив відповідну постанову.

Що ж, Григорій не заперечував. Зно
ву ж таки; комусь і на гороховому по
лі працювати потрібно. Але ж так хо
тілося в загін. Імена Володимира Ти
мофеева, Івана Чумака, Віталія Тим
чура, Олександра Клочкова відомі на 
всю область. Досвідчені хлібороби. З 
ними попрацювати б па одному полі, 
навчитись у них е чого. Це зрозумів, 
як ще лагодив комбайна. Не міг нічого 
вдіяти з електрообладнанням. Това
риші підказали: звернись до Тимо
феева. Володимир Петрович відразу ж 
знайшов пошкодження, допоміг його 
ліквідувати. Підходив потім іще кіль
ка разів.

Та найбільше злився Григорій 
на себе, картав, що не міг стри
матися, взагалі по-дитячому пово
дився, коли зробив йому заува
ження механік. Хай і безпідставно 
йому зауважили, принаймні так

» . ..

sza

вати в радгоспі трактористом 
осені минулого року. ‘ 
твердо може сказати: 
вибрав

закріпляли. А то буває два. Біль
ше 600 центнерів не намолотиш за 
світловий день.

А сьогодні... Він заніс до запис
ника цифри «107».

У ЛУГАНЦІ Григорій Отрош
ко — новосел. Почав прашо-

Сьогодні 
назавжди 

", і хліборобську дорогу в 
житті. Та не відразу прийшла до 
нього ця впевненість. Працював і 
будівельником, і шофером. А вже 
як двадцять п’ять минуло, зрозу
мів: кличе поле. Подався тоді до 
Харкова в школу механізації. Ко
ли передовірили в господарстві сумки з

намо- 
день ок-

врожай-
ви-

ne

комбайн «Колос», сказав товари
шам по роботі:

— Заради нього й школу закін
чив.

Думав: чи виправдаю довір’я? 
Бо ж самостійно жнивуватиму 
вперше. Було колись: у радгоспі 
«Мар’янівськнй» Маловисківсько- 
го району.помічником комбайнера 
трохи _ працював. Тепер же 
СК-4 — потужний «Колос».

Але перший сезон видався для 
нього вдалим. Як почав жнивува
ти в одній загінці з комбайнерами 
Тимчурового загону, значно під
вищив добові намолоти. Підтяг
нувся до правофлангових.
І/1 ОЛИ я зустрівся з Григорієм, 

він уже мав па своєму рахун
ку 10 012 центнерів зерна. Ком
байн зупинив на краю поля. Пі
дійшов — стрункий, середній на 
зріст, обличчя усміхнене, запиле
не. Погляд прямий, відвертий. 
Розповідав про косовицю, своє 
життя, охоче сміявся з власних 
дотепів і віддавав належне ущип
ливим зауваженням па свою ад
ресу.

Подобається йому господарство. 
Жннва йдуть організовано, в у кого за-

позичити досвід. Та комсомольців на 
комбайнах мало. На сусідньому полі 
водить СК-4 Дмитро Кульжик. Відзна
чаються молоді водії — комуніст Вік
тор Бобух, комсомольці Валерій Ко- 
дацький I Леонід Попатснко. Але ін
коли машин не вистачає. Зворушений, 
вражений телеграмою, яку прислав 
Олександр Васильович Гіталов. Навіть 
не мріяв про таке. Його, молодого 
механізатора, вітає відомий у країні 
хлібороб. Приємно, що і в обкомі ком
сомолу не забули, адже з райкому 
комсомолу, на жаль, ніхто не приїздив. 
І друзі по змаганню — одесити — теж 
поздоровили. Ось яка шана за працю! 
Соромно сказати: розхвилювався і тро
хи знизив темп.

_  Горох, — ПОВІДОМИВ Григо
рій _ уже зібрали. — Оператив
но в господарстві підбивають під. 

магання. Щодня механіза;
торам вручают» 1 
«Бюлетені». В них 
указуються 
лоти за 
ремих комбайне
рів, і г;— 
ність. Г орох 
дав по 35,6 цент

нера з гектара, ячмінь — по 41 
центнеру, а в нашому відділку 
ранні зернові видають на круг но 
43 центнери.

І вже до другого секретаря рай
кому комсомолу Катерини Суп- 
РУИ: о ‘— ’Знаєте, був гріх: перевищив 
одного разу швидкість... А як те
пер? Ви ж перевіряли. Чи є хоч 
зернина в соломі?

Ні. Навіть зернини не знайшла 
в загінці начальник штабу район
ного «Комсомольського прожек
тора» і за Григорієвим комбай
ном, і за агрегатами інших меха
нізаторів.

■ Отрошко поглядав то па годиц- _ 
ник, то па комбайн: час, мовляв 
іде. Жнивна хвилина на вагу зо
лота. Прощаючись, запевнив: на
ступного року коситиму, як Ти
мофеев. «Колос» — машина на- 
дійна. На ньому можна досягти 
висоти.

Через кілька хвилин його ком
байн мчав серед іскристої білої 
повені.

Ю. Л1ВАШНИКОВ.
Радгосп «Маріампільський» 
Петрівського району.

Третій, трудовий

БЕЗВІДДЮ В II О 
ПРАЦЮЮТЬ МЕ
ХАНІЗМИ. ЯКІ ОБ
СЛУГОВУЄ ЧЕРГО
ВИЙ СЛЮСАР ЗМІ
НИ ДІЛЬНИЦІ ВАН
ТАЖЕННЯ СВІТ- 
ЛОВОДС ь к о г о 
КАР’ЄРОУ Г1 Р А В- 
ЛІННЯ МОЛОДИЙ 
КАНДИДАТ В ЧЛЕ
НИ КГГРС ІВАН 
КРУПА.

Фото ІО. ДЕРУ- 
жинського.

м. С.нітловодськ.

КУДИ ПОДІТИ 
плші?

І Хлопці сиділи спинами до дороги, тим самим на
магаючись виказати цілковиту байдужість до транс
порту, що рухався туди-сюди. І все ж щоразу, зачув- 

і ши гул мотора, хтось та не витримував, обертався 
І на жадані^ звуки. Так було й тоді, коли до будіа- 
і ництва під ’їхала наша машина. Та вогники надії, що- 
І зблиснули в очах, відразу погасли: наш зелений 
І «.Москвич» хлопців явно не цікавив.

— Когось чекаєте?
. Та ні, нікого. Володя Журило, командир бу-

■ діьсльного загону гостям зрадів. — Сподівалися, що, 
може, хоч один грузовик з розчином для кладки стін

І іще під іде. Коли зранку ось так сиділи, то все-таки 
І вірила, що недаремно чекаємо. Машина й справді

■ пришила, тільки аж перед обідом. А зараз — 
Я командир поглянув на годинник. — мабуть, будемо 
И збиратися додому. Ніхто вже до нас не приїде:
І 1 одинннк показував лише без чверті п’яту
■ Ні, не пішли хлопці з будови. Через годину мн 
I -Сипі™І ,села { поба™ ї-к на тому ж місці. 
I чігАпиі і *иД ментУ майбутньої ветеринарної
■ лікарні і чекали. Трохи далі ще одна група будзаго-

швщв у такій же позі сиділа біля фундаменту ЇЇі г- 
лового будинку. І теж чекала. Всі чекати бетону 
арматури, дощок для опалубки. Чекати шо хтось Гз 
керівників Новоукраїнської ПМкЛзгадає про з - 
гш «Корчагшець», який повинен у селі Гтотосм 
освоїти 40 тисяч карбованців капіталовкладень по
ставивши ветлікарню і чотириквартирннй будинок ДЛЯ вчителів. Може, в будівельній оргаХції взна
ли про студентські біди? Н не зна

Ні, Віктор Миколайович Рибак, начальник ПМК- 
135 добре вам ятав про них. Він навіть розподйив 
ЦІ біди порівну МІЖ двома загонами. В село Ганнівку 
прибув іще один студентський загін — «Товариш» 
Оскільки фронт робіт на будівництві там був бИьш- 
меиш забезпечений, випробувати мужність юнаків 
вирішили в... майже неприховано /у для житла 
заРХТ^чам01?вже,стІОГО П0ЧаЛИ ™ді,Аколи^ці 
загов^ з речами Вте стояли на порозі своєї мяйгмгг- 
їїїї,.0“^ А закінч,,.-,,, тільк„ того як В
Рибака обласна саштарко-епідеміологічна станція 
оштрафувала „а 20 карбованців за порешети,с™і 
тарних вимог. 1- а 1

І, одначе, корчагінці заздрять своїм колегам з «То
вариша». «Вони все-таки дочекалися. А ось ми »

— Поки все залежало від нас, було добре —’роз
повідає В. Журило. — Із земіяшіи 
патися -ч тип п„; и 3 земляними роботами вно- памент 1 ппїха ; ? ?ривсз™ иам каміїшя на фен- 
вантажили Т'-В Кар єр> вручну, самотужки
25—30 кїчогп-іміп В.ІюираДи «камінці» менші — но 
тор але ми чгмЧхК°пН1-И’ Поруч працював екскам- 

| тор, але мн «чрм». Потім почалося... Є бетон - пе- 
(Закінчения на 4-й стор.).



-о
Сатирично-

гумористична
сторінка

рожу*----------- -—
Від «Колісної 
майстерні»

Жнива рік вінчають. А ві
нець — і геть ділу кінець. 
От І вирішили ми виїхати 
зараз, наприкінці жнив, на 
хлібні поля всім складом 
«Колісної майстерні». Виїха
ти і подивитися: що ж тут 
робиться, кінець КІНЦЄМІ 
Чи вінець вінцем!

Ні, цей випуск «П’ятого 
колеса» — не тільки для 
трудівників серпа та елек- 
тровіялки. Кожен із наших 
читачів так чи інакше думає 
про жнива. Буває — один 
садить будяки, а пожинає 
лаври, другий сіє вітер — 
пожинає бурю, а третій, 
незважаючи на комплекс 
агротехнічних заходів, не 
дочекається й паростка із 
закопаних у землю талантів.

Отже, сьогодні «П'яте ко
лесо» виходить під девізом 
«ЩО ПОСІЄШ, ТЕ Я ПО
ЖНЕШ!».

„Молодий жоімгуклр“

МИ твердимо: вирощувати яч- 
мінь на асфальті можна! Не 

вірите? Щоб переконатись у цьо
му, кіровоградцям досить потра
пити па вулицю Варшавську, що 
веде до елеватора па Новомико- 
лаївці. Обабіч дороги то тут, то 
там під благодатним, багатим на 
дощ серпневим небом впадають у 
вічі зелені острівки другого вро
жаю ячменю Звичайно, сходи бу
ли б куди дружнішими, якби не 
дбайливі пенсіонерки, котрі ста
ранно пересіяли своїми древніми, 
як світ, решетами, придорожній 
пил, щедро оздоблений добірним 
зерном цьогорічного врожаю. Ба
чу скептичні посмішки. Бути, мов
ляв, цього не може. Машини ж 
ущільнюють проти втрат, зерно 
брезентом кожен шофер дбайливо 
накриває. І Леонід Кучеренко на
кривав, щоб жодна зернина не за
губилась. Та він за малим вели
кого не побачив. Вирушив 29 лип
ня в рейс із несправним бортовим 
замком, і потекла вулицею Кол
госпною зернова ріка. Борт від-

РЕПЛІКА.

,НУ, випив
З КУМОМ
крився — півтори тонші ячме
ню висіялось на асфальт. Правда, 
прорості) йому не дали, допомог
ли горе-колезі інші водії, зібрали 
зерно. Майже все, наскільки це 
було можливо.

А ось Олександр Романенко, 
водій Добровелнчківського ра
йонного об’єднання «Сільгосптех
ніка», на два дні раніше вирішив 
посіяти зерно дорогою до ГІоміч- 
пянського заготівельного пункту. 
Може, виросте? Жаль, міліція не 
дала довести експеримент до кіп
ця. За вісім кілометрів до елева
тора зупинили. Образизся Олек
сандр: «А що я зробив? Ну, ви
пив з кумом...». (До речі, гой геж 
шофер, назвати його Романенко 
відмовився: «Сам горіти буду, а 
кума не продам!». Яке благород
ство, скажіть на милість!).

-З стор

МЕНЕ

ПОВАЖАЄШ?

З ким не буває! Правда, гоно- ; 
ру у нього стало менше, коли до
велося глянути у вічі товаришам 
із «Сільгосптехніки». Бо ж підвів 
усіх водіїв.

А ви кажете, що на асфальті 
ячмінь не проросте. Помиляєтесь. І 
Якщо за справу візьмуться енту
зіасти, подібні до Кучерепка та 
Ромапенка, то іі на гранітних ске
лях сіяти можна. А чи треба?

10. ХМЕЛІВСЬКИЯ.

(-------------
1Л К не крути, а лаяти
■ ™ легше, ніж прослав- 
я пяти. І мова придатніша 

_ ;5Д,ДЛЯ того. Приміром,
а скільки синонімів може
8 знайти фейлетоніст, щоб 

точно назвати дію хапу
ги? «Вкрав», «поцупив», 
«стягнув», «загріб», «ур
вав»... У спецлітературі 
ж, котру читають серйоз
ні дяді в мундирах ко- 

«льору маренго, є й інші 
'■ слова для характеристи
ки цього діяння, вказа
но й те; що за це 
дають...

А знайдіть тепле сло
во, щоб розповісти про 
благородний вчинок ен
тузіаста, який подарував 
людям якусь виняткову 
цінність — наукове від
криття чи генеральну 
колекцію трамвайних 
квитків! Ну, «дар». Ну, 
«внесок». Помізкував
ши, знайдеш іще хіба 
архаїчне слівце «пре- 

- ікент». котре асоціюється 
'з каретами і мазурками. 
Оце і все, як не напру
жуй інтелекту.

Значить, не треба ди
вуватися тому факту, 
що, перевозячи зерно з 
току в комору, Решети
ло звернув до свого 
двору. Звідти машина 
виїхала облегшеною на 
120 кілограмів пшениці 
і на ЗО кілограмів яч
меню.

Не меншою турботою 
про існування свійських 
тварин у цьому технізо
ваному двадцятому віці

ня — на якусь йоту еко
логічна рівновага пору
шиться.

У піклуваннях про бла
годенство тваринного 
світу планети, зокрема 
одного з представників 
(чи представниць, якщо 
точніше) загону парно-

НЕ СМІШНО

У ЧЕТВЕР
ЇІІСЙЯ ДОЩИКУ...

І коли від такого од
нобокого спрямування 
мови комусь ні холодно, 
ні жарко, то шоферові 
колгоспу імені Калініна 
Бобринецького району 
В. С. Решетилу зовсім 
не байдуже, як оцінять 
його дії і які синоніми 
підберуть для їхньої ха
рактеристики. Бо себе 
він вважає якщо не бла- 
гонадійником усієї циві
лізації, то борцем за 
торжество екології на
певне. Для тих, хто не 
обізнаний ані з трудами

С. Решетила, ані з 
прогресивними вчення
ми біології, пояснимо: 
екологія — це розділ 
науки, котрий вивчає 
взаємовідносини між ор
ганізмом і навколишнім 
середовищем, а також 
закликає до рівноваги 
між ними.

Спитаєте, до чого тут 
дії Решетила? Пробачте, 
а курка — це не орга
нізм? А клювати цьому 
організмові щось треба? 
А якщо таких організмів

а

біологом, 
висновок:

ходить по двору кілька
надцять? Та ще один 
хрюкає в сарайчику? Не 
треба бути 
Щоб зробити
для балансу в природі 
потрібні корми.

СІНО 
для 

ЕКО
ЛОГІЇ

пройнявся й оглядач ва
гонів станції Помічна 
П. М. Косменюк. Він ви
віз із безмежних полів 
колгоспу «Мир» Новоук- 
раїнського району 40 кі
лограмів зеленої маси 
кукурудзи. Причому, за
вважте, не пошкодуааа 
заради безпорадних тва
ринок погнати за кормом 
власні «Жигулі». Бо Кос
менюк знає: здохне сви-

копитних,
В. І. Кучеренко 
з лук 
імені 
Ульяновського 
150 кілограмів 
запашного сіна.

Звичайно, ці 
дарма що за ними стоїть 
прагнення «ентузіастів» 
до біологічної гармонії, 
у спеціальній літературі 
характеризуються не ду
же приємним для деко
го словом «діяння». їож 
усіма трьома й зацікави
лися серйозні дяді в 
мундирах кольору ма
ренго (або простіше — 
працівники міліції), котрі 
читають цю літературу. 
І, незважаючи на пре
красні риси природолю
бів, повели їх до судів.

Цим наші роздуми 
про природу і приват
них натуралістів можна 
було б закінчити, якби 
не прикра деталь: ком
сомольські «прожекто
ристи» тих колгоспів і 
підприємств, де працю
ють борці за екологічну 
рівновагу між колгосп
ним добром і власною 
худобою, обходять аб
солютною 
«труди» 
Очевидно, 
ться тим, 
«прожектористам» 
дужа така вузьконауко- 
ва проблема, як взаємо
відносини колгоспних 
тварин і навколишнього 
середовища. А шкода. 
Про решетилів, косме- 
нюків та кучеренків слід 
було б розповісти у ви
пусках «Комсомольських 
прожекторів». Тим біль
ше, що наша мова ціл
ком придатна для того.

А. ШЕХОВЦОВ, 
заступник начальни
ка обласного відділу 
боротьби з розкра
данням соціалістич
ної власності та 
спекуляцією,

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

свого
Карла

колгоспник 
позичив 

колгоспу 
Маркса 
району 
сухого

вчинки,

аб- 
мовчанкою 

«ентузіастів», 
це пояснює- 

що самим 
бай-

ПЕРШЕ
РОЗЧАРУВАННЯ 
АГРОНОМА

— Дозволь вітать тебе, Мартиіге! 
Віднині ти — вже агроном.
Тепер велика ти людина,
Бо у руках твоїх — диплом.
— Ёт, перестань базікать, друже, 
Бо ні до чого річ твоя.
В цій справі тямиш ти не дуже, 
Як щойно це побачив я.
— Та що ж це ти? Розчарувався?
— Еге ж! Ще й як не повезло! 
П’ять літ учився й не дізнався 
Що все одно пошлють в село...

Л. ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка 
Добровелнчківського району.

Жнива, як відомо, кампанія для хліборобів скоро- 
минуща. Ледве встигнеш відсвяткувати першу загін
ку — обжинки на порі. Недаремно ж і зобов’язання 
жниварі беруть надто стислі в часі — за 10—12 ро
бочих днів зібрати ранні зернові. Ось і цього літа 
саме в такі строки вирішили вкластися молоді хлі
бороби Маловисківського району. І... промахнулися— 
дощі підвели. Завбачливим був лише райком ком
сомолу. Проконсультувавшись заздалегідь зі служ
бою погоди, члени районного штабу «Жнива-76» 
поклали.. підсумки змагання молодих женців підби
вати раз на гри дні. Ну, а де три, там і п’ять. Пере
ваги такого методу безперечні. По-перше, спробуй 
угадай, у яких господарствах мочить дощ (недарем
но ж мудрі люди важливі справи розв’язують у чет
вер після дощику або як рак свисне), по-друге, тур
бот менше — легше ж визначити переможця, за 
кілька днів ніж щоденно

І результат такої «оперативності» теж не забарив
ся виявитись. Гак, 11 серпня перехідний вимпел рай
кому комсомолу майорів на комбайні Анатолія Ко
вальова з колгоспу «Перше травня», котрий намоло
тив понад три тисячі центнерів зерна, а у Миколи 
Попадюка з радгоспу «Україна» намолот становив 
тоді 4800 центнерів. Та про ге, що він у змаганні мо
лодих жниваріа району обійшов переможця, Мико
ла й гадки не мав.

Гак діє принцип оперативності на жнивах, розроб
лений райкомом комсомолу згідно з метеорологіч
ними умовами. Рекомендуємо застосувати його тим 
комітетам комсомолу, над якими у жнива не капле.

О. КАРІЙКО.

КОЛЮЧА СТЕРНЯ
КОСИТЬ-СІЄ КОМБАЙНЕР...

Не робота у Федота —
Просто чудасія:
Що за день він намолотить, 
Те в стерню посіє.

НА ДОРОЗІ
ДО ЕЛЕВАТОРА

— Чом тут птиця звідусіль,

Мабуть, і з екватора?
— Бо повіз шофер Кисіль 
Хліб до елеватора...

ПЕРЕМІНА ДЕКОРАЦІЇ ~
—Я вартував колгоспний хліб.
Ну й той... Казать не варто... 
Мо’ на поруки узяли б? —
Я сам попав під варту...

А ЇСТИ ДАЙ...
День минув. До мами Алла:
— їсти хочу. Дайте хліба

й сала!
— Ти сьогодні, мабуть,

скиртувала?
— Ні, в коморі, мамцю,

спала...
Роман ПОПОВИЧ.

■ ■■ л и І .ЛХ Л» ЖЖУЛЯРНГ-Г-ТТ?

Оцю вітрину «Комсомоль
ського прожектора» вкопано 
на одній з центральних ву
лиць Голованівська, на людно
му місці. Вкопуючи її, опти
місти, мабуть, вважали, що 
ось тепер комсомольсько-мо
лодіжне життя району буде 
видно, як на долоні. Нишкніть 
хулігани, прогульники, ледарі!... 
Вийшло ж, як бачиться, зовсім 
навпаки. Жнива у розпалі, є 
кого і за що витягати за вуха 
та на сонечко. Але порожня 
вітрина сонними очима глипає 
на перехожих. Другий секре
тар райкому Анатолій Мель
ник скаржиться на дефіцит 
малювальників у районному 
центрі. А в той же час осмілілі 
юні таланти творять прямо на 
потрісканій фанері «КП».

Цікаво, що хотів сказати не» 
відомий художник-любитель?

Промахи «прожектористів 
зафіксував В. КОВПАК.

Разом з черговим по «Ко
лісній майстерні» па жни
вах побував І художник 
В. Остапецко.
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КУДИ додик
ШКІЛ?

(Закінчення. Поч. на 2-й сгєр.).

ма арматури. І, навпаки. Та найчастіше не було пі 
того, ні другого.

Поїхали хлопці в Новоукраїнку. їм пообіцяли. Па 
проїдання навіть подарували красиво оформлені 
плакати. На одному з них — напне: «Наш девіз — 
будувати високоякісно, ефективно і вчасно». Зраділи 
учні: отепер піде діло!.. І повісити плакат на видно
му місці. Тоді н почалося чекання. А зараз не знають, 
іцо з тим плакатом робити. Ходять мимо мешканці 
села, поглядають то на нього то на притихлу будо
ву, і посміхаються Особливо, коли останнє слово 
прочитають. Соромно хлопцям перед жителями, со
ромно перед собою На початку третього трудового 
написали учні Кіровоградського технікуму механіза
ції сільського господарства в соціалістичних зобо
в'язаннях такі слова: «Ми, бійні студентського бу
дівельного загону, вважаємо своїм найпершим обо
в'язком відмінно вчитися, брати активну участь у 
втіленні в життя грандіозних планів десятої п’яти
річки». А який обов'язок у керівників Новоукраїн- 
ської ПМК-135 тресту «Кіровогра.чсільбул»? Може, 

і хоч вони порадять членам загону, то ж робити те
пер з отим плакатом-?

Н. ПАСТУШ ЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

НовоукпаїнськмГі район.

Переконання
КІНО для добра

Щодня, щогодини життя ставить перед нами одні і 
ті ж питання, вимагаючи їх негайного вирішення. Ко
жен із нас постійно перебуває в оточенні знаків питан
ня: сказати чи промовчати, наступати чи захищатися, 
допомогти чи утриматись... І в кожному випадку ми по
винні визначитись, зайняти якусь позицію. Яку? Від. 
вчинку залежить щирість почуттів.

Що є соціальна спрямованість особистості, її суспіль
на поведінка? В боротьбі ідей, яка нині дсобливо за
гострюється, питання моралі стають першочерговими. 
1 це вимагає від кожної радянської людини вміння оці
нювати факти і явища життя з класових позицій, не бу
ти пасивним споглядачем, не йти на компроміси у вихо
ванні гармонійно розвинутої особи.

«Нове обличчя радянської людини, її комуністична 
мораль і світогляд утверджуються в постійній боротьбі 
з пережитками минулого». Ці слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва стали немовби передмовою до. нового ху
дожнього фільму, дилогії «Злочин», який зачіпає 
проблеми виховання підростаючого покоління. Він під
креслює важливість впливу оточення на формування 
внvтpiшньoгo світу молодої людини.

Через призму подій, що відбуваються у фільмі, 
рез взаємовідносини героїв, котрих подано е розвитку, 
постановники звертаються до дорослих, нагадуючи їм, 
що світ підлітків, дітей глибокий і складний, стосунки 
його багаті й різноманітні. Потрібно вміти все це роз
гледіти, зрозуміти і потім правильно пояснити дітям. 
У них немає часу вичікувати. Завтра вони стануть до
рослими.

...Г1дс засідання народного суду в одному з невеличких міс
течок. Слухається сппава двох десятикласників — Володі Ка
ретникова і Славка Славіиа. Присуїні батько Володі, тітка 
Славка, директор 1 вчителі школи, а також дівчина, подруг.» 
Каретникова. У виступах, у запитаннях, які ставить прокурор 
тут. на початку картини, розкривається одна з головних тем 
фільму — тема виховання людини.

«Звинувачення дійсно серйозні й справедливі. — каже па сулі 
викладач історії Павло Сергійович. — Правда, мені б не хоті
лося звинувачувати лише школу. Необхідно поговорити й про 
дорослих...».

Життя Володі Каретникова понівечене на самому по
чатку. Хто ж у цьому винен? Каретников-старший, бать
ко Володі, людина в багатьох відношеннях не пересічна: 
він розумний, вольовий, умілий організатор. Та всі його 
неабиякі здібності спрямовані лише на те, щоб якомога 
більше взяти від життя для себе. Хижацька філософія 
Каретникова, його ставлення до життя і до людей «з 
позиції сили» впливають на формування відповідних 
переконань і у його сина. Сумний результат — Воло
димира засудили за замах на людину.

Так протягом усього фільму відбувається поступове 
розвінчання філософії «сильної особистості». У стрічці 
слідчий Стрельцов не тільки підбиває підсумки «прак
тичної» діяльності Каретникова як розкрадача держав
ної власності, а й говорить про його повний моральний 
крах.

У новому фільмі Євгена Пашкова «Злочин» грають відомі 
радянські актори*. Юрій Соломій (Владислав Стржельчик. Сергій 
Яковлев. Микола Гриценко. Людмила Гурченко Ірина Шевчук 
та інші.

Режисер відомий глядачеві з його минулих фільмів 
«Спрага» і «Приходьте завтра», телевізійних стрічок 
«Майор Вихор» і «Ад ютант його превосходительства».

С. ІЛЛЯIIIгико, 
редактор обласного управління кінофікації.
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віл (Ьаншстського ira» 
Генерал Ы1ОГО

19.30 —
Румунії 
Виступ 

консула СИР V 
місті Кнєпі А. Унгера (К) 19.40 
— Музичні зустрічі (Донецьк). 
20 30 — «На ланях республіки». 
(К-д на Республіканське теле
бачення) 20 45 — «На добраніч. 
діти1». (К) 21’.00 — «Час». (М). 
2130 — Чемпіонат СРСР з фут
болу ИСКА — «Чорноморець» і 
(К). 23.00 — Вечірні повніш. (К).

ЛІ ПЕРША ПРОГРАМА.
- Док. фільми (М) 

«Творчість
Л Шостаковича». 
«Візерунки», к т. 
«Фільм — дітям» 
шторм» к. т І'*!) 
тературие свято 
Волгограді», к. т 
Новішії. (М) 18.15
плму малюнку — сонце». 
(М) 18.35 — «Тпу.’іоввй
БАМу» к. т. (М) 
пент вальс к т. (М). 
«Таємна війна ПРУ», 
чіі І к т. (М) 19 55 -
серіґшчої ХУЛ 
коєміїі». З 
— «Час», 
а ц)ссп — 
к т (М) 
впин (М)

ДРУГА
Хул фільм «Лень ангела». (К) 
16.00 — Для школярів. «Зеле
ний патруль орлят». (Ужгород). 
16.30 — «Рубежі десятої п’яти
річки» (Х-в) 17 00 — Фільм-
концепт «Дзвеніть. цимбали». 
(К) 17.30 — «З гоплим Ім’ям на 
борту». (Одеса). 18 00 — Рекла
ма. оголошенії я (К). 18.30 —
Для дітей «Олівець — малю- 
вець». (І<) 1'9.1-') — «Вісті». (К).

14 10
14.55 

композитора 
(М) 15 55 -
(М) 16 05 —

«Перший 
17 15 - «Л'|- 

школяр'ш у 
(М) 18 00 —

— «У кож-
к. т. 
ритм 

19 05 — Коп- 
ИЗО _ 
Нерела- 
Багато- 

телефшьм «С.пял- 
cenin к. т. (М) 21 00 
(М) 21.30 — «Ноша
Радяиський Союз». 
По aauiipieiini — но-

к! Белый снег закружил 
белый вальс

В парке Версальских 
дубов.

Приглашает на танец 
вдруг вес

Прошлая ваша любовь. 
Парижане играют в 

снежки.
Только им всем 

невдомек. 
Что за мной прилетел 

из Москвы 
Свежий разлуки снежок.

Нет последней любви,
Есть настоящая!..
Снег, как чудо, в 

Париже теперь.
Путь мой совсем замело, 
Ты мне машешь рукой 

сквозь метель, 
Чудо чудное мое!

L

ГИ
І.Наша адреса і телеФо Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

П р и п е в:
Метель замела.
Замела Тюильри. 
Вьет вензеля шаля. 
Нет прошлой любви.

играют в 
снежки, 

всем 
невдомек,

Что за мной прилетел 
из Москвы 

Свежий разлуки снежок, 
Свежий снежок. 
Белый снежок!..

II р и II с в.

Додому—
з перемо гою.

У місті Житомирі відбули
ся республіканські змагання 
.і літнього багатоборства 
комплексу ГПО серед ко
лективів технікумів Мініс
терства сільського госпо
дарства УРСР.

Честі, нашої області захчи
тала команда Олександрій
ського радгосну-тсхнікуму в' 
складі учнів Миколи Вол
кова. Василя За дорожнього, 
Миколи Андреева та Вікто
ра Кабацького. Вона вибо
рола перше місце. Команду 
нагородили дипломом І сту
пеня Центральної ради ДСТ 
«Колос» та призом Міністер
ства сільського господар
ства. х'”1

В. СОВЕНКО, 
керівник фізичної 
підготовки Олек
сандрійського рад- 
гослу-технікуму.

19.30 — Музичний фільм. (К).
19.45 — «Екран молодих». (К).
20.45 — «На добраніч, ліги!».
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Худ. фільм «Чорний бізнес». 
(К). 23,00— Вечірні новини. (К).

ЛГ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
A Û1 — Повніш. (М). 9.10

Расова гімнастика, к.
московському 
(М). 10.00 —

Багатосерійний 
к. т.

(М). 9.30 — «У 
зоопарку», к. т. 
«Спадкоємці».
ху.д. телефільм. З серія.
(М). 11.05 —г.Концерт двічі-Чер- 
вопоирапорігого імені Александ
рова ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії, к. т. (М). 
1І.:'ч5 — Худ. фільм «Чорний 
бізнес». (К). 14.10 — Кіпоіічхі- 
грама. (М). 11.40 — Гете. «Фа-

(М). 15.10 — «Наш сад». 
(М). 15.10 - «Книга, час,

к. т. (М). 16.10 —
«Маленькі 

які...». (М). 
всі за 
18 00 — 
18.15 — 
Мулі.т-

— « Н а -

уст». 
к. т. 
читач», к. т. (М). 
«Фільм — дітям», 
історії про дітей. 
17.15 — «Однії за всіх, 
очного», к. т. (Л-д). 
«День за днем». (К-д). 
«Абрикосове допевне». 
фільм, к. т. (М). 18.30 
родичі творчість», к. т. (М). 19.10 
— «Тираж «Спортлото». 
(М). 1)1 20 — «Таємна
ІІРМ». Передача 2. к. т. 
19.50 — Багатосерійний
тслеч|іільм «Спадкоємці». 
річ. к. т (М). 21.00 —
(М). 21.30 — «Документальний 
екран». По закінченні — нови
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1100 — 
Повніш (К). 11.15 — Науково- 

■ популярний фільм «Шовк і ге
нетика» (К) 15.20 — Прапори
пат Артеком». (К). 15 40 —
«Щоденник соціалістичного зма
гання». (Д-к) 16.05 — Док.
фільми (К) 17.00 — «більм кон
цепт «Уральський хоп». (К). 
17.30 — «Спеціалізація і концен
трація — магістральний 
прям». (Одеса).’18 НО - 
мп. оголошення (К). 
«сіл ЬСЬКОГОСНОЛ.Орський 
день» 
пін 
Республіканське 
19.00 — «Вісті» 
Копнерг. (К). 20 
равіч. піти!» 
«Час». (М) 21.3 
«Пізнє ЛІТО». II 
чірпі попиті. (К

к. т. 
війна 

. (М).
худ.

4 се- 
«Час».

на
рекла- 

18.15 —
тиж- 

(К) 18.30 — Для иіколя- 
«П’ята трудова». (К-л па 

телебачення). 
(К) 19 30 -

> — «На чоб- 
1<). 21.00 -

Л X ПЕРША1 V — Новннн (М).
Ранкова гімнастика к. т. 

(М) 9’’О — «Вартові природи», 
к т. (М) Ш 15 — «Спадкоємці». 
Багатосерійщій хул. телефільм. 
4 серія ч; т. (М). 11'25 — Ху і. 
(Ьілі м «Пізнє літо» к т (М). 
11.15 - Док (Ьільмп. (М). 1135
— «Ша.хпіча школа», к т (М). 
15 05 — Концерт татарської на
родної музики (М) 15 35 —
«Доблесть тих. що і'ч-іулч. ноне- 
роду». Теленарис. (М). 16.05 — 
«<1>ільм — дітям» «Украли зеб
ру*. к. т. (М) 17.15 — «Твор
чість юних» к т (М). 18 00 — 
Новішії. (М) 18 15 — «Загадки

к. т (М). 1'8.30 - 
досвід — всім».

і пілгадки»
«Передовий
Передача 2 (К-д) 19.00 — Кон
церт. к. т (М). 19.40 — Багато
серійний худ телефільм «Спад
коємці». 5 серія, к. т. (М). 21.00

«МОЯОДОП КОММУНАР» - 
орган Кііроної раленого обкома 

ЛКСМУ г. Киропоірал.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуя. Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масоеоі роботи—2-45-36. відділу еій- 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
и. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

БК 14372, Тираж 59 700, Зам. № 345, Індекс 61197,»

ДРУГА ПРОГРАМА. 1100 — 
Новини. (К). 11.15 — Кіножур
нал. (К). .11.25 — Концерт по
пулярної класичної музики. 
(М). 15.45 — «Золоті зірки Ук
раїни». Теленарис. (Донецьк). 
16.00 — Док. фільм Казахсько
го телебачення. (К). Г6.55 —
Для школярів. «Сурмач». (За
поріжжя). 17.30 — Романси па 
вірціі 1. Франка». (Х-в). 18.00— 
Реклама. оголошення. (К). 18.30
— «Вісті». (І<). 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Зо
ря» — «Арарат». (К). 20.-15 — 
«На добраніч, ліги!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — Худ. те-, 
лефільм «На бистрині». (К). 
23.00 — Вечірні повний. (К).

церг дитячого вокалі.но-інсіру- 
мснтального ансамблю «Саджан
ці». к. т. (М). 15.00 — «Хочу
все знати», к. і. (М). 15.1U — 
Худ. телефільм «Знайти і зни
щити» із циклу «Пригоди в 
Африці». (США), к. т. 16.00 — 
«Людина. Земля Всесвіт» 
(М).
17.00
17.30 
18.00 
світі 
Концерт. 
М. Рейзеп.
фільм «Райковий

16.30 — Концерт, к. т.
— «Здоров'я», к. т.

— Мультфільми к. т. (М).
— Новини. (М). 18.15- «У 
тварин», к. т. (М). 19.15 — 

к т. (М). Співає 
19.25 — Худ. теле- 

ноїзд». к. *г.
(М). 21.00 — «.Час». (М). 21.30 — 
«Кінопанорамп». (М). По .закін
ченні — новини. (М).

Q7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 11— Повніш. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30—«Маршрутами юних». 
К. т. (М) 10.15 — ' «Спадкоємці». 
Баї атосеріїшшї худ. телефільм. 
5 серія, к. т. (М). 13.55 — КІпо- 
нрограма. к. т. (М). 14.40 —
«Література народного подви
гу». к. т. (М). 15.40 — «Москва 
і москвичі», к. т. (М). 1’6.10 — 
«Фільм — дітям». «Ноні при
годи Доні і Мікі». к. т. (М). 
17.15 — «Па приз клубу «Шкі
ряний м'яч». Репортаж про 
урочисте закриття Всесоюзних 
змагань па пннз клубу «Шкіря
ний м'яч». (М). 18.00 — Повн
іш. (М). 18.15 — «Веселі нот
ки». к. т. (М). 18.30 — «Партій
не життя». (К-д). 19.00 —
«Творчість народів снігу».
(М). 19.30 — Чемпіонат і 
з Футболу. ИСКА
(М). к. т. 
за днем», 
сторінках «Голубого 
к. т. (М). 22.20 — Мультфільми 
для дорослих, к. т. (М). Но за
кінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Естрадний концерт. (К). 10.311^=^.

• «Завтра — День шахтаря». *Су-?Ж^ 
ботній репортаж». (Донецьк*).' 
11.00 — Новішії. (К) 11.25 •—
Для дітей. Худ. телефільм «Іва- 
сик-Тслесик». (К). 12.10 — «Ав
томобіліст». (К). 12.55 — Му.А. 
фільм. (К) 13.55 — «У свігі риє- 
лип». (К). 14.45 — Для дітей.
«Телефільм «Гулька». (К). 15.1:0
— «Щоденник сон. змаганням.
(Львів). 15.25 — «Палі гра». (Кі|. 
16.00 — «Фільм-о.чсра «Бори.«

'.Годунов». (K). 17.45 — «Слойр
робітниче». (В-д). 17 55 — Д'^к. 
телефільми. (К). 18.30 — «Су
зір'я». (К). 19.00— «Вісті». (К). 
19.30 — «Слава героям праці». 
Концертгвітаїїпя. (Харків). 20.45
— «На добраніч, дітіі!» (К). 
21.00 — «Чає». (М). 21.30 —Худ. 
телефільм «Великі перегони». 
(К). 22.40 — «Наші гості*. (К). 
23.25 — Вечірні певніш. (К).

, к т.
СРСР 

«Динамо» 
В Тіерсрпі — «День 
(К-.ч). 21.45 - «Но 

вогника».

ДРІ'ГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К): 11.15 — О. Остроп- 
ський. «Трудовий хліб». Виста
ва. (К). 13.50 — «Нові мелодії 
року». (К). М.20 — Телефільм 
«Здрастуй, ровесник». (10. 16.00 
— «До Дня шахтаря». «Людина 
і її справи». (Донецьк). 16.30 — 
«Будинок-музей великого каме
няра». До 120-річчя з дня на
родження І. Франка. (Львів). 
17.00 — «Україна жнивує». (К). 
17.15 — Концерт. (К). 17.30 — 
«Кожному полю — Знак якості». 
(Харків). 18,00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18 30 -- «Вісті». 
(К). 10.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. 
«Карпати».

«Чорноморець» — 
(К). 20.45 — Мсз-
2Г.О0 — «На добра- 
НО. 21.15 — «Час». 
— О. Заграднпк. 

годинника з боєм».
(К). 23.45 — Be-

(Ъ О ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
Повніш. (М). 9.10 — 

Ранкова гімнастика, к. т. 
(М) 9.30 — «Орлята вдаться лі
та ги». Репортаж про фінал Все
союзної військово-спор і нічної гри 
«Орля» к. т (М). 10.00 — «Для 
вас. батьки», к т: (М) 10.30 — 
Муч програма «Ранкова пошта», 
к т (М). 11.00 — «Рух без не
безпеки». к. г. (М). 11.30 —
«Скарби екіїЬськпх курганів», 
к. т. (М). 12.00 — «Муч. кален
дар». к. т. (М). 12.25 — «Магі
стралі.» Теленарис. (М) 12.55
— «Поезія». Іван Франко к. т. 
(М) 13.25 — «У світі легенд». 
Фільм-спектакль к. т. (М) 13.55
— «Спортлото», к. т. (М). 1-І.05
— «До початку нового навчать-
ного року». (М). 14.35 — Кон-

ПЕРША ПРОГРАМА. 0 00
— Новини. (М). 9.10 - Ран
кова гімнастика для дітей, 

к т. (М). 9 30 — «Будильник»,
к. т. (М). 10.00 — «Слсжу Ра
дянському Союзу'» (М).' 11.00
— «Різнокольорові пісеньки»*,
к т. (М). 11.45— «Ліг. читан
ня». 1О Бонд.чрсп. «Вибачайте 
нам». (М) 12.05 — «Муз. кіоск»;, 
к. т. (М). 12 35 — «Сілкі ьк;і 
липа». (М) 13.35 -- «Сьоме
бо». Худ. фільм. (М). 15.10 —
«Сьогодні — День шахтаря»'. 
(М) 15.40 — Муч. протпама для
шахтарів, к т.* (М) 17.05 — «До 
початку нового навчального ро
ку»., к. т (М) 17.35 — «В колі 
наставників». Док. телефільм. 
(Л-ЛІ. 18 00 — Новини. (М). 18.15
— Мультфільм, к. т. (МІ. 18 25
— • Міжпанолна панопама». (М).
18.55 — М Пейко. •'Молдавська 
сюїта», к. т (МІ І!).10 — Філь
ми з участю Ферианделя «Пе
чиво Бімбомбелло» із серії 
«Сьогодні впечені Ферначдсчіь». 
(Італія), к. т. 20.00 -- «Клуб кі- 
нопочорожей». к т. (М). 21.01) 

«Час». (М). 21.30 — «Муз- 
абонент». «Російський романс». 
(М). 22.10 — О Яшип «Приго
щаю горобиною». ФІЛЬМ-ХОІІ- 
Цсрт. к т Но закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 —
Док. гелефі.чьм «Блиск антраци
ту». (К), 10.25 — Фільм-концерт 
«Лийся, пісне, над Вітчизною»7 
(К). 11.25 — «Шахтарські ч-оіиі- 
зчштн». (Донецьк). 12.30 — Дай. 
дітей. Телефільм «Нс'чішчан<ї..ч’Й. 
неділя». (К). 13.40 — КонцеїґП^Є''
(Одеса) 14.10 — Для дітей. Те

лефільм «3-устрічний марш». (К). 
14.50 — «Сільські обрії». (Львів). 
15.20 — Концепт майстрів мис
тецтв. (Харків) 15.55 — «Слава 
солдатська». (Донецьк). 16.55 
ОС.. Пушкін «Скупнії динар». 
♦ Монарг і Сальєрі». (К). 18.05
— Фільм-бцлст «Пори року».! 
(К.). 19.00 - «Вісті* (К). І93П
— Святковий концерт для шах-’ 
тлрів (В-д). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ, фільм «Від
важні». (К). 22.50 — Вечірні но
вішії. (К).

ПОГОДА

Удень 21 серпня по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний 
дот. гроза, можливий град. Віїер змінних напрямків 3—6 
метрів па секунду. Температура повітря по області 19-24. 
по місту 21—23 градуси.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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