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ЖАВІ 2!) 200 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕР
НА. ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ ПЕ- 

На приз „Золотий колос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ:

Віктор МИНОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» Петріс- 
ського району «Колосом» намолотив 12581 центнер зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса-Петрів- 
ського району («Колос») — 10504.

Валентин ГРИЖУ К з колгоспу «Маяк» Зкам’янського ра
йону («Колос») — 10120.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» НоЕгрродківсько- 
го району («Нива») — 9455.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кіросе БсбрИНСЦЬКСгО 
району («Колос») — 9518.

Антон КОВАЛЬЧУК і колгоспу «Зоря комунізму» Долин- 
ського району («Нива») — 9254.

Любомир ГАИДУЧДК з колгоспу іРосія» Олександрій
ського району («Колос») — 9065.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карпа Маркса Кіровоград
ського району («Колос») — 8913.

Микола САМОДІН з колгоспу імені Свердлега Олєк- 
сандрівсякого району («Колсс») — 8872.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу «Путь Октября» ОнуфріЇЕ- 
ського району («Нива») — 8322.

Микола ІВАНЕНКО з колгоспу імені XX з їзду КПРС 
Онуфріїеського району («Нива») — 8153.

РИД ДЕРЖАВОЮ ВІІКОНЛ 
НО - ЗДАІіО .Д іЮО ЦЕНТНЕ
РІВ

II а фото: автомашини з 
поліг, бурякорадгоспу «Шарів- 
єький» иаоравля.отьс» па хлібо
приймальний пункт.

Вгорі праворуч — комбайнер 
Любомир ГАЙДУЧАК з кол
госпу «Росія» Озекеапдрійсько- 
ю району.

Фото Г-. КОВПАКА.

ХІД ЗБИРАННЯ ЗЕРНО
ВИХ У ГОСПОДАРСТВАХ 
ОБЛАСТІ КОМЕНТУЄ ГО* 
.ПОВНИЙ АГРОНОМ ОБ
ЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР
СТВА В. Ф. хилько.

Сьогодні у хлібороба 
немає ватклиБішогс зав
дання, ніж збирання коло
сових. У важких умовах 
доводиться косити і об
молочувати ранні зернові.. 
Але ж у більшості госпо
дарств ЖНМЕНІ роботи ве
дуться успішно.

У високому темпі. ши
роко впровадивши схва
лений ЦК КГіРС досвід 
їпатовського оейону Став
ропольського крою, а та
кож досвід колгоспів 
Приазовсьчого та Якимів- 
ського район:в Запорізь
кої області, жнивують ме
ханізатори Соітпоеодсько- 
го, Онуфріїеського та 
Олександрїйсьчсо райо
нів.

Трудящі Сеітг<о₽сдсі>к©- 
гс району першими ра
портували пре завершен
ня плану продажу хліба 
державі. Б засіки Батьків
щини зпси.пачс 25 7$5 тонн 
зерна. Тут добеє підготу
валися ло збирання полег
лих хлібів, подбали про 
чітку організацію комп
лексних збирально-тран
спортних загонів, яких 
створили 21. У ножному з 
них 6v.no понад 6 комбай
нів, Ю автомашин, вдо
сталь тракторів 'Де дало 
можливість епоавно ма
неврувати технікою, про
водити роботи комп
лексно.

Центральний Комітет 
Компартії України і Рада 
Міністрів Української РСР 
високо оцінили і сердечне

© ЧЕСТЬ
ЗМОЛОДУ

HJ!CH
БРАТІВ
котавськйх

НА ЖНИВАХ—

УДАРНО!

І? ІКТОР засів свого «гази- 
ка» с гараж, швидко ви

мив руки і прискореною хо
дою попрямував подвір ям.

— У госгі запрошений, 
не інакше, — кинув навздо
гін хгось із шоферів.—Бач, 
як поспішає додому. Не 
схоже на Котовського. То 
тільки й сидить біля маши
ни, у всі шпарки заглядає. 
А це все полишив.

— Не в гості, — обірвав 
балакучого чоловіка Михай
ло Гончар. — День особли
вий сьогодні у нашого Вік
тора. Через годину партійні 
збори почнуться. Підготува
тися людині треба. Така по
дія раз у житті буває.

—... Є пропозиція заслуха
ти кандидата в члени КПРС 
Віктора Миколайовича Ко- 
тозського,—піднесено про
казав голова партійних збо
рів. І копи почервонілий від 
хвилювання Віктор підвівся, 
продовжував:—Розкажи про 
себе товаришам. Біографію 
розкажи.

Біографія. Що він може 
сказати комуністам? Які 
знайде слова, щоб переда

ти почуття свої? Життєвий 
шлях? Він короткий. Над
звичайно короткий. Адже 
йому лише двадцять два. 
Ще нічого не зроблено, 
чим можна було б хвалити
ся. Хто він? Звичайний кол
госпний шофер, яких нема
ло на селі.

— Сміливіше, Вікторе, — 
посміхається хлопцеві Федір 
Лукич Касян — керуючий 
виробничим відділком, один 
з тих, хто рекомендував Ко
товського до вступу в кан
дидати. — Про роботу свою 
розкажи, про доручення, 
які виконуєш.

— Та... не ж усім відо
мо, — ніяковіє Віктор. — 
Хто про це не знає?

— Дозвольте мені, коли 
так, — просить слова Федір 
Лукич. — На моїх очах ви
ріс Віктор, з дитинства його 
знаю. Небагато хлопцеві літ, 
а наповнені еони життям 
змістовним і цікавим. Твор
чим, коли хочете. Так-так, 
саме творчим.

...Три роки тому сів ні кермо 
апгомгбілл І АЗ-51 комсомолець 
Віктор Котовськнн Не було тс 

досвіду, матеріальну частину не 
повністю оспеїи Га поруч були 
надійні друзі, добрі наставники. 
Хто у колгоспі не знає передо
вих водіїв комуністів Михайла 
Петровича Гончара. Володимира 
Тсрснтійовіїча Краццаиа? Та н 
пинало інших досвідчених спе
ціалістів ютові будь-якої миті 
прийти на допомогу. Є п кого 
повчитися, з кого життя робити. 
І хоч важкувато було спочатку, 
не все ладилось. знак юнак — 
ні ячання іі наполегливість да
дуть результат.

Якось розмовляючи з секрета
рем партійної о комітету кол
госпу М Ф. Горбуноїтіім. я по
чув віл нього:

— У Віктора Котовського дав
но вже виробилося комуністичне 
ставлення до прані.

Комуністичне ставлення до 
прті. У чому суп. його, що 
іпачіИь поло пі ги такою рисою? 
Пригадується минулий ПІК — рік 
роботи XXV з’їзду КІ1РС Саме 
•голі Сгав комсомолець Котов 
ський кандидатом у члени пар
тії. Саме тоді v господарстві 
заговорили про нього як про 
людину старанну роботящу не
посидющу. і. го цовус ділову. 
Всі колгоспники включилися у 
передз’їздівськс соціалістичне 
змагання. готували форуму 
комуністів країни трудові да
рунки. Готував його н пін член 
комітету комсомолу господар
ства. ватажок піл кілкового осе
редку. А коли пілбіьі.н підсумки. 
І'.иЯВИЛОСЬ ІіЮ І5І•<Т<ЗГІ Лу* Vі чйс- 
лі тих іністдссптй маяків вироб- 

ипцтпа. хто заслужив право 
носити почесне звання «Перемо
жець соціалістичної о змагання 
і.а честь ХХУ з’їзду КПРС». 
Кольоровий портрет кандидата 
партії Котовського. сфотоірафо- 
вапоіо під розгорну чім Черво
ним прапором колгоспу. кра
сується нині у фойє контори. А 
ще Віктор разом з Василем 
Горбунцовим в.іборрлн право 
підписати під імені молодих ви
робничників рапорт трудових 
звершень комсомольців кол
госпу XXV з’їзду КПРС.

У нам яті спливає день 
нинішнього, ювілейного ро
ку. На Всесоюзних комсо
мольських зборах .«Кому
ністичну ідейність, активну 
життєву позицію — кожно
му члену ВЛКСМ!» Віктору 
вручили значок Центрально
го Комітету ВЛКСМ «Май- 
(тер-умілець». Хоч і суха 
річ цифри, а все ж вони ба
гато про що говорять. Шіст
десят три тисячі кілометрів 
загального пробігу, у тому 
числі сорок дві тисячі тон
но-кілометрів, здійснив ми
нулого року автомобіль Ко
товського. А в рік ювілею

(Закінчення на 2-й стор.). 

поздоровили КОЛГОСПНИКІВ, 
робітників пром.иелєаих 
підприємств, колективи за
готівельних і транспортних 
організацій, всіх трудя
щих Світпоєодсьнсго ра
йону з трудовою перемо
гою.

допускають ссзриву 
МІЖ обмолотом ' косови
цею в Онуфріївському 
районі. З площі 23 тисячі 
гектаоів зернові скошено 
на 22,6, обмолочено на 
21.2 тисячі гектарів. Онуф
ріївні засипали V засіки 
Батьківщини 32 6Е7 тенк 
зерна і теж Биионапи со
ціалістичні зобсв яза^ня 
по продажу державі впіба.

Використання передо
вих методів ООбІ7 ДС36О- 
лиг.о хліборобам цих ра-? 
йонів добитися високого 
виробітку техніки.

Та не скрізь як V ини райо
нах подбати про чіт«»’ -,р:Д- 
пїзацію гбиралглчпс вобіт 
створення належних умов для 
праці і відпочинку х .т.-Спообін 
Зокрема V Новом нрюлолсысс- 
чт Вільшане* 1 ому К ом па- 
ніївському Доброве тнчнів-
<„кому Кірпширалсіжому та 
Мал опис ні яг ьм «з ч у V; «єпа х
тернові лишалося ъбмоло« ука
ти ще більш ніж на третині 
П1ГІІГ

ня на 2-й



З стор ,,Молодяі кояяувлріе _____________ _ - в серпня Л977

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ІІаГнцедріїие вродили хліба 
а Ульяновському районі. Ко
жен гектар видає 36,3 центне
ра зерна. Високі врожаї — по 
36 центнерів хліба з гектара 
мають механізатори Долни- 
ського. майже по 35 центнерів 
зерна збирають з кожного 
гектара в Ма.товнскіпському 
та Гайвороїіському' районах.

Понад сімнадцять тисяч 
юнаків і дівчат Кіровоїрадщн- 
ііи зайняті на нинішніх жни
вах. Вони трудяться на най
важливіших ділянках вироб
ництва. покатують зразки 

' ударної праці. Разом із піші- 
домлсниим про те, що трудя
щі Оиуфріївськото району 
виконали соціалістичні зобо
в’язання продажу хліба дер
жаві, прийшла звістка про ре
корд на хлібній ниві колгоспу 
Імені Кірова цього ж району. 
Комсомольсько - молодіжний 
колектив Івана Степановича 
та Володимирі Стуліїв за 24 
години роботи «Нивою* скоси
ли пшеницю па площі 2-І гек
тари І намолотили 1610 цент
нерів хліба. Першим із моло
дих женців області, випере
дивши багатьох досвідчених 
механізаторів, рубіж 1000 тонн 
хліба перейшов комуніст кол
госпу «Перше травня» Гістрів- 
ського району Віктор Ліпко- 
ЛЄІІКО.

Слідом за ним подолав цей 
рубіж і земляк Віктора Мико
ла Малиця з колгоспу імені 
Карла Маркса. Водій автомо
біля Долинського раііоб’сд- 
пання «Сільгосптехніка» Лео
нід Романов,’ перевозячії хліб, 
виробив понад -10 тисяч тонно- 
кілометрів.

Наслідуючи поиклад 
правофлзнгозих ісомсо- 

; мольської загінки та хліб
них трас, молоді трудівни
ки Кіровоградщини докла
дають усіх зусиль, щоб 
достроково завершити 
жнива і виконати план хлі
бозаготівель.

Із 732,6 тисячі гектарів 
ранні зернові скошено па 
633,7 тисячі, обмолочено 
на 515,4 тисячі гектара. На 
хлібоприймальні пункти 
доставлено понад мільйон 
тисяч тонн зерна.

(Закінчений.
Поч. на 1-й crop.).

Великого Жовтня спідомет
ру доведеться обертатися 
ще швидше, бо дав слово 
Віктор збільшити ці показ
ники ще на тисячу тонно- 
кілометрів. Річне зобов’я
зання виконає він до 7 лис
топада.
Г ОЛОСУВАННЯ було ко- 
1 ротким. Всі комуністи 
одночасно підняли руки, 
коли головуючий спитав — 
хто «за». Опісля по черзі 
поздоровили молодшого 
товариша, який віднині 
влився у їхні ряди. Щасли
вий і гордий повертався до
дому. Серце переповнюва
ла радість. Радість за себе, 
що виправдав довір'я това
ришів, за партію, членом 
якої він став у рік шістдеся
тирічного ювілею Жовтне
вої революції.

— Поздоровляємо, бра
тику, — зустріли біля хати 
Микола і Грицько. — Тепер 
можемо сімейну комсо
мольську групу створювати. 
Комсоргом оберемо брага- 
комуніста. Раді, безмежно 
раді за тебе, Вікторе.

Можливо мине небагато часу 
І буде у колгоспній партійній

організації три комуністи з 
сім’ї Котопськнх. Віктор — пер
ший: як і належить старшому 
за віком. Про братів Віктора 
теж добра слава йде у юстіо 
дарстпі. Трактористи обидва, з 
комсомольським запалом труди
ться. Наймолодший, І ригорій, 
тільки-но розпочни трудовії и 
шлях, дорогою старших пішов. 
Правління нового трактора виді
лило. І не помилилось. Юнак 
гмі.то водить машину, старанно 
доглядає її, домагається висо
кої продуктивності праці.

..АЛчить від жнивного по
ля до току швидкий ^АЗ-51. 
За кермом — молодий ко
муніст Котовський. Не знає 
втоми передовий водій, 
ударник комуністичної пра
ці. Півтори — дві норми що
дня виконує. Заскочить на 
хвилину в оперативний 
штаб по керівництву зма
ганням, візьме «Інформато
ра» — і знову в путь. Його 
чекають комбайнери. Вже 
по дорозі розгорне роз
графленого аркуша, переко
нається, що прізвища братів 
у верхній частині зведення 
і задоволено посміхнув
шись, підморгне своєму 
зображенню у дзеркальці: 
знай, мовляв, наших.

Ю. МАІ1ВОС.
Колгосп «Україна» 
Кіровоградського районі'.

• ГАРЯЧА ЛІНІЯ ф

НА ПОЛЯХ—
СШЕГІШ 
ЕКІПАЖІ

У жодному господарстві району 
немає стільки родинних екіпажів, 
як у колгоспі імені Фрунзе. Вже 
другий сезон жнивує знатний 
комбайнер району Іван Семенович 
Тетева разом із синода Анатолієм, 
випускником Гайворо.ісьиого СПТУ 
№ 5. Іван Семенович — комуніст, 
тому їх екіпажу довірено збиран
ня на найважчих ділянках.

У цьому ж Лозуватському від
ділку є ще два родинних екіпажі.

Ударно працює на СК-4 Гаврило 
Микитович Козішкурт із сином 
Петром. А ссь екіпаж «Ниви» в 
складі братів Віталія та Леоніда 
Пастухових — це вже династія. Бо 
штурвала їм передав їх батько, 
Тимофій Максимович.

Четвертий рік жнивує у Розно- 
шенському відділку господарства 
екіпаж Шатковських: Станіслав 
Йосипович і його син Василь. По
заторік вони встановили рекорд— 
протягом жнив щодоби намолочу
вали в середньому по 635,4 цент
нера збіжжя, — прагнуть подола
ти його на нинішніх жнивах.

п. синиця, 
працівник газети «Ленінець».

Ульяновський район.

У дні підготовки до славного ювілею 
60-річчя Великої Жовтневої соціалістич
ної революції в нашій країні розгорну
лось всенародне обговорення проекту 
Основного Закону СРСР. Радянські лю
ди вбачають у ньому велику турботу 
Комуністичної партії про розвиток еко-. 
коміки країни, дальше підвищення доб
робуту та зміцнення оборонної могут
ності соціалістичної Батьківщини.

Військово-наукове товариство при Кі
ровоградському клубі офіцерів, членами 
якого є ветерани Великої Вітчизняної 
війни, підготувало заходи по пропаганді 
матеріалів проекту нової Конституції. 
Недавно в парку імені В. І. Леніна для 
великої аудиторії була проведена теоре
тична конференція на тему «Проект 
Конституції СРСР про захист соціаліс- . 
тичпоі Вітчизни». Присутні з великим ін
тересом прослухали доповідь «Втілення : 
ленінських ідей про захист соціалістичної 
Вітчизни в проекті нової Конституції 
СРСР».

З повідомленням виступив ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни полковник у від
ставці голова військово-наукового то
вариства В. П. Повійчук. Він гово- ’ 
рив: «Мені довелось брати участь у ба- 
гатьох битвах Великої Вітчизняної вій
ни. Я пройшов по полях війни від дер
жавного кордону до Волги і від Сталіп- 
града через Кіровоградщнну до Праги, 
З почуттям високого громадянського 
обов’язку я прочитав статті Зі і 32 про
екту Основного Закону СРСР, в яких го
вориться, що «захист соціалістичної Віт
чизни с найважливіша функція держави, 
справа всього радянського народу, що 
держава гарантує безпеку і обороно
здатність нашої країни - та оснащує 
Збройні Сили СРС.Р усім необхідним».

( На конференції виступили ветерани 
Великої Вітчизняної війни Д. М. Лав- 
ренчук, М. І. Піонкевич та І. К. Паніка- 
ровськпй. Голова Кіровоградського мі- ’ 
ського комітету ДТСАЛФ І. К. Паніка-

ровськпй у своєму повідомленні підкрес
лив, що в зміцненні обороноздатності 
країни має велике значення діяльність 
масової організації ДТСАЛФ. Організа
ції ДТСАЛФ проводять велику оборон
но-масову і військово-патріотичну роботу 
серед радянської молоді.

Значних успіхів в оборонно-масовій 
робо_ті та підготовці кадрів для Радян
ської Армії і народного господарства 
досяглії організації ДТСАЛФ Кірово
градщини.

Ветерани Великої Вітчизняної війни 
уже провели два тематичних вечори для 
молодіжних аудиторій Кіровограда, при
свячених питанню «Проект Конституції 
СРСР про захист соціалістичної Вітчиз
ни». У виступах колишніх фронтовиків, 
як і всіх радянських людей, висловлює
ться повиє схвалення і розуміння поло
жень проекту Основного Закону СРСР 
про органічний зв’язок прав і обов'язків 
радянських громадян.

Слід підкреслити, що хоча можливості 
агресивних дій імперіалізму тепер знач
но скоротились, але реакційна і агресив
на його природа по змінились, ще існу
ють сили війни і агресії. В таборі імпе
ріалізму ростуть воєнні бюджети, поси
люється гонка озброєнь, створюються 
поні види зброї, особливо в СІНА — ней
тронні бомби і крилаті ракети.

Тому заслуговує схвалення, -
проекті пової Конституції вперше введе
но спеціальний розділ про захист соціа
лістичної Вітчизни. Питання про зміц
нення обороноздатності країни відобра
жені і в інших розділах Основного За
кону,

Захист країни розвинутого соціалістич
ного суспільства — почесний патріотич
ний і інтернаціональний обов’язок воїнів 
Радянської Армії. Вірно служити соціа
лістичній Батьківщині — це священний 
обов’язок кожного радянського грома
дянина. На варті завоювань Великого 
Жовтня і мирної праці нашого народу 
пильно стоять Радянські Збройні Сили.

1 ! І. АРТЕМЕНКО, 
в. о. доцента кафедри історії КПРС 
Кіровоградського педінститу. кан
дидат історичних наук, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни.

що в

І • Завтра — Всесоюзний День залізничника

ЩО оБ‘£ДНУЄ БРИГАДУ?
----------------- - ------------------------------ ----------- РАДЯНСЬКЕ — ВІДМІННІ

УВІ 1АМ'ЯМСЬКОМУ локомел піт
ному депо ніхто не може за

перечити права електромашинного 
цеху на то назву — «серце» під
приємства. Тут ремонтують двигу
ни і допоміжні машини електрово
зів ВЛ-60 і нових ВЛ-80, даюто 
їм лове життя-. 1 гарантію. Так, 
сьогодні члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади слюсарів по ре
монту електродвигунів гарантують 
машиністам високу надійність 
своєї праці.

Зовсім недавно в розмовах між ма- 
жпнісі.і.’.'.п і ремонтниками, мабуть, най- 
популярніиіим словом був такий тер
мін"— «перекидання». По:о вживали 
ТОДІ КОЛИ коловий вогонь проходив по 
ю’.іектору і відключався двигун. У до
розі це—ма.’.опрнемний сюрприз. Спра
ведливі креіеизії адресувались з цього 
приводу КОМСОМОЛЬС .КО-МО.ІОДІ/КІІІН. Бо 
брак, дійсно, йшов від неї. То щітки 
недостатньо притерті до поверхні ко
лектора, то стружку не вичистили... 
Розмови яро відповідальність. про 
максимальну увагу приносили тимча
совий ефект.

І ось «крига скресла». Причому рап
тово. Ще на початку року, у січні і 
лютому, ремонтники записували до 
свого пасиву щомісяця по 60—УС ви
падків перекидання. В березні цей по
казник знизився більше, ніж у два ра--. 
зи. Випадковість? Щасливий виняток? 
Ні. Відтоді цифра :іе піднімалась ви
ще ЗО. а липень пройшов найбільш 
вдало: було зареєстровано лише 17 ви
падків.

Все закономірно. Напочатку бе
резня почав діяти цеховий комсо
мольський оперативний загін якос
ті. Члени комсомольсько-молодіж
ної бригади па чолі з бригадиром 
Віктором Кориієнком і групком- 
соргом Балерієм Раздобаровим 
почали застосовувані самоконт
роль. Це було результатом впро
вадження в усіх цехах і службах 
локомотивного депо комплексної 
системи управління якістю роботи. 
Від малоприємних розмов пере
йшли до діла. Тепер після ремонт) 
електродвигун проходить детальну 
перевірку, а її результати занося
ться до журналу якості. При під
битті підсумків змагання на кра
щого молодого виробничника цеху 
ці записи служать одним з ГОЛОВ

МОЄ СЛОВО:
tee

У статті 66 проекту Кон
ституції нічого не сказано 
про обов’язки дітей, по
в’язані з турботою про 
своїх батьків.

Вважаю, що ці обов’яз
ки також слід закріпити 
конституційним положен
ням: «Діти зобов’язані до
помагати батькам, турбу
ватися про їхню спокійну 
старість».

Г. СИДОРОВ, 
архітектор, 

емт Голованівськ.
* • «

Враховуючи, що не

НИХ критеріїв ОЦІНКИ роботи ре
монтників.

Лауреатом липня стаз Микола 
Губа, який провів 12 спеціальних 
оглядів (є обов'язкове правило 
для кожного: не менше десяти). 
Поки що нікому не вдалося пере
вершити рекорд переможця за 
підсумками травня Володимира 
Іларіонова, що має на своєму ра
хунку 22 огляди.

’ Нині комсомольсько-молодіжна 
бригада взяла твердий курс на 
підвищення надійності ремонту. 
Тому, що десята п'ятирічка — п'я
тирічка ефективності і якості, то
му, що наближається визначна да
та у житті країни, а вони змагаю
ться за право називатись колекти
вом імені 60-річчя Великого Жовт
ня. Тому, що на комсомольських 
зборах, коли обговорювали проект 
нової Конституції СР.СР, говорити 
про свій обов'язок радянських, 
громадян гримати високо честі, 
трудівника, боротися за якісм, 
праці.

Бригада використовує найменшу 
можливість, яка дозволяє підвищиш 
надійність ремонту. Гуг вавждн мудр#, 
ють над проблемами поліпшення в ін
ших показників Окремим иунк.о-; со
піи дієтичних зобов’язань запнезпо. т— 
рахунок впровадженая циціоналіззторб 
и них пропозицій Підвищити продув* 
тнвність праці на - проценти.

Незабаром багато членів колективу 
здаватимуть на найвищий, 5-й розряд. 
Хоч і зара:; їм доводиться виконувані 
операції само по цьому розряду. Ре
монтники поставили собі за мету .-.вес
ти кількість браку до мінімум’ . а зго
дом і зовсім ліквідувати його.

А під час відпочинку—футболь
ні матчі, V яких бере участь біль
шість із цих (старається фізорг 
цех) Володимир Клименко), «но
мери • неперевериїеного жартуна— 
(■ригидного Василя Тьоркіна -* 
Миколи Гонтаря, котрому товари
ші по-дружньому присвоїли ім’я 
«Добривечір». Цс згуртовує лю
дей. Але головне, що їх об’єднує— 
вболівання за виробничі справи 
кожного. 1 всіх.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

3 ВИСТУПІВ
НА комсомольських 
ЗБОРАХ

справді по-господар- 
використовузати ко- 

гектар землі, пропо- 
кінець першого абза-

ють 
ськи 
жен 
ную
ца статті 11 сформулювати 
так: «Колгоспи зобов’яза
ні турбуватися про ефек
тивне використання за
кріплених за ними зе
мель».

В. МЕНШОВ, 
агроном колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС 
Голованівського ра
йону.

»• * «
У статті 21 говориться: 

«Держава дбає про поліп-

1
шення умов праці, про 
скорочення, а надалі і 
повне витіснення важкої 
ручної праці на основі 
комплексної механізації і 
автоматизації виробни
цтва». Пропоную додати: 
«Обов'язок кожного ко
лективу та його керівни
ків — своєчасно встанов
лювати нове обладнання, 
використовувати його з 
максимальною віддачею».

Л. РЕП’ЯХ, 
оператор Новоархан- 
гельської районної об
числювальної станції.

. . . У
всіх господарствах ще вмі-

ОСКІЛЬКИ ДЛИ НИХ. МОЛОДИХ ХЛІ-

Фото М. ЧЛИКОВСЬКОГО.

Продовжується всенародне обюворекня проекту нової Конституції ГРГР V ■ 
короткі хвилини перепочинку на косовиці, на перевезенні зеленої мЛи 5 ' 3'ЛІ‘" ї
механізатори комсомольсько-молодіжної тракторної б.шгадн до «^«^“арних фермє»»™ „а«»,№, „ Р„ 3„ЄрТаюі1,с„ дл о’т "тг

те. як хлопці обмінюються думками з приводу пропозиції ЯКУ ППП. Г * ф0Т0 Ш! 6
силь ГЛУЩЕНКО (в цемрі). групкомсорг бригади- «ОСОБИ ІХТ" СТЯ™ “ г 
використанні землі, притягуються до СУВОРОЇ вщаовщАльносп!

Комсомольці брктадн гаряче підтримують таку пропозицію 
ооробів. немає нічого святішого иід землі.
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РЕПОРТЕ? ф ПРОБА ПЕРА

,91Ы®лоднА комунлр1<

ВУЛИЦЯ
молодих

Ще до одруження Петра 
і Свулану вже не турбувала 
проблема: де їм жити? Кол
госп поставив для них буди
нок. Два роки житимуть 
Шутози безплатно, а потім 
протягом десяти наступних 
років сплатять 8артіс>ь бу
динку. Причому сплатять на 
півтори тисячі карбованців 
менше, ніж він коштує.

Дев ять будиночків виши
кувалися вряд майже в са
мому центрі Новомиколаїз- 
ки. Дев ять нрвосіль справ
лять незабаром жителі се
ла. А поки що Іван Логви
ненко, Іван Ткаченко, інші 
молоді власники чепурних 
осель готуються до вхідчин 
у чотирикімнатні квартири.

Це вже друга вулиця, яку 
забудував колгосп імені 
Карла Маркса для своїх 
трудівників. Огак у звичай
ному. невеличкому селі Но- 
воукраїнського району 
утверджується ділом рядок 
проекту нової' Конституції, 
в якому йдеться про право 
радянських людей на житло.

М. ДУМИЧ.

ВІД СЕРЦЯ, ВІД ЛЮБОВІ
Вона любила квіти і ранкові роси, солов'їні гаї рідкої Волині, де вчилася в школі 

працювала бібліотекарем, поступила в інститут. А потім...
.А поті” оцсі| лпст 3 ссла Защита Новом иріородського району, де нині мешкає сім’« 

«ііодмпліі Пончук: «Хвороба зла, холодна перерізала стежшш житія, забрала наііпре 
красніше в людському житті — роки юності; вже дамо міцно прикувала до ліжка...

Та ніщо, ніяка сила не владна забрати в мене мою велику любов до людей, до Віт
чизни, сонця, квітів неба!..

Навколо мене — люди: щирі. хороші. Я юрджутя тим, тцо живу в вашій Радянській 
країні, де кожній радянській людині Конституцією гарантовано всі права і свободи.

Я комсомолка. І так як і кожна радянська людина, знайшла стежку, яку ще не 
встигла обрізати хвороба.

Я люблю житія! Вірю в світлий завтрашній день. А його я поки що бачу в тому, 
що пишу. От через що так вперто і часто вас турбую.

Я люблю життя. І вважаю, жити безкорисно — значить існувати. Я люблю людей, 
і хочу почути їхнє слово про паппегие...»

ЛЕНІН
Все падає, падаєл лист, 
і осінь шумить тополями. 
Тумани скрадаються вниз, —< 
Пливуть над крутими ярами. 
У осені фарбів ловлю, 
І холод з полів розганяю. 
В своїм світанковім краю 
П’ять літер з віки заплітаю, 
А вітер зриває листки, 
Зігріті багрянцем, зелені, 
Теплом свого серця й руки 
Пишу дороге мені: — Ленін, 
П’ять літер, — і все ожило, 
І марево осені спало.
У весен зайнявши тепло, 
Село моє казкою стало.

До мене всміхнулось воно 
З похмурої сірої днини, 
Посіяне Жовтнем зерно 
Навіки збратало родини. 
Все падає, падає лист 
З беріз білокорих і кленів. 
П'ять літер у слово сплелись, 
Овіяне слазою, — Ленін.

ЖНИВА
Ген за лісом, за селом, 
Ніби хтось махнув крилом.

і Ллється світло аж до ранку, 
Хто ж то шис самобранку? 
На комбайнах, в чистім полі 
Наші хлопці ясночолі.
За штурвалом кораблів 
Лине гомін, дружний спів,

“——-—— З стор.--------
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Хвиля хвилю доганяє, 
Хеипя щастя переймає.
Сонце вмилось в синім лузі, 
Жнуть в єдиному союзі, 
Жнуть до ранньої зорі — 
Комсомольці-трударі.
Ген, за лісом, за рікою, 
Ніби хтось махнув косою. 
Хліб і пісня — два крила 
Йдуть до нашого села. 
Ллється з бункера пшениця, 
Днина ясна промениться. 
Сила партії — наоод, 
Йдемо до нових висоті

ЖДЕ СИНА МАТИ
Тиха ніч над степом опустилась, 
Зашарілись зорі в синій млі. 
Спить у травах сокіл сизокрилий, 
Крилами обнявши твердь землі. 
Чорний ворон ранив юне серце. 
І струмочок крові долу збіг. 
Чорна звістка в синьому конверті, 
Не минула материн поріг.
Ждала ненька сина, жде й понині, 
Кожен день з дороги вигляда. 
Та з краї чудові солов'їні
Син її до хати не верта. ;
Тридцять років мирні фейерверки 
8 дні торжеств до неба шле земля. 
Тридцять літ, як посивіла ненька 
Жде своє підбите соколя.
А над ним курличуть сині весни, 
Йдуть у ріст і квіти, і жита.
І над краєм зоряно-чудесним 
Вічність, ніби пісня проліта.

У СТАТТІ 45-й ПРОЕКТУ 
КОНСТИТУЦІЇ С.РСГ ГОВО
РИТЬСЯ: «ГРОМАДЯНИ
СРСР МАЮТЬ ПРАВО НА 
ОьВІТУ.-. ЦЕ ПРАВО" ЗА
БЕЗПЕЧУЄТЬСЯ БАГАТЬМА 
БЕЗПЛАТНИМИ ВИДАМИ 
ОСВІТИ, СЕРЕД НИХ - ВЕ
ЧІРНЬОЮ І ЗАОЧНОЮ. 
КОЖНА РАДЯНСЬКА ЛЮ
ДИНА МАЄ ЗМОГУ БЕЗ 
ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИ
ЦТВА ОПАНУВАТИ ОБРА
НОЮ ПРОФЕСІЄЮ. ОСЬ І НА 
ФОТО С. АНДРУСЕНКА ВИ 
БАЧИТЕ ВИПУСКНИКІВ-ЗА- 
ОЧНИКІВ ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО КУЛЬТОСВІТНЬОЮ 
УЧИЛИЩА. ЯКІ В ЦЬОМУ 
РОЦІ ОДЕРЖАЛИ ДИПЛО
МІ! ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА
КЛАДУ.

(ЗЛІВА НАПРАВО): В. БУ- 
ЛІЄНКО. в. москале їжо. 
С. ЖУРАВЛЬОВ. В. БЕРЕЖ
НА, Л. ГАРМОСАР.

с. Защита Новомиргородського району.

ПІСНІ ДО БІЛОРУСЬКИХ. 
ДРУЗІВ

Уродженець села Вванівкн Олек
сандрійського району Дмитро Тимо- 
фійсвнч Гуляев під час війни був 
командиром 101-ої партизанської 
бригади імені Олександра Вепського, 
яка діяла ка території Солігорського 
району Мінської області. Тут вія ге
роїчно загинув у боротьбі з німецько- 
фашистськими загарбниками. В одіто- 
лу з сіл цього району — Старобіно — 
білоруські друзі встановили пам’ят
ник нашому землякові Герою Радян
ського Союзу Д. Т. Гуляеву. Свого 
часу на перерахованій останків Героя 
побувала де.тегація-з Іванівки, в скла
ді якої були мати та рідні Гуляева.

У липні білоруський народ відзна
чав оЗ-ю річницю звільнення респуб
ліки від німецько-фашистських за
гарбників. На урочистості, що відбу
лись в Солігорську і Старобіно, була 
запрошена делегація з Олександрів- 
сш.ого району в складі самодіяльного 
народного хору районного Будинку 
культури.

Десять днів гостювали в Білорусії 
самодіяльні митці з Олександрівни. 
Вони взяли участь в урочистому мі
тингу біля Меморіалу Слави радян
ських воїнів, поклали квіти до пам'ят
ника Герою-земляку. їх щиро вітали 
партійні, радянські, комсомольські 
працівники, трудящі району.

Олександрівні відвідали Брестську 
фортецю, Хатинь, Мінськ, краєзнав
чий музей в Солігорську.

За час перебування в Білорусії 
олександрійський хор — золотий 
лауреат І Всесоюзного фестивалю са
модіяльної художньої творчості тру
дящих — дав ряд концертів для тру,- 
дівиикіп міст і сіл Солігорського ра
йону. Найбільше запам'ятався кон
церт для кількох тисяч учасників 
урочистого мітингу біля величного 
Меморіалу Слави радянських воїнів, 
спорудженого па лісовій галявині, 
обабіч великої автомагістралі. Висту
пали також у сільських Будинках 
культури. І скрізь зали були перепов
нені.

Незабутні спогади, землю з моги
ли Героя-земляка Д. Т. Гуляева, 
вдячні відгуки білоруських друзів і 
запрошення приїздити ще привез
ли з поїздки до Білорусії українські 
самодіяльні митці.

Л. НАРОДОВЦЯ.

Ще в давнину помічено, 
що людина, яка перенесла 
інфекційне захворювання, 
повторно не хворіє. За 
висновком учених в організ
мі такої людини виробляє
ться імунітет до інфекції, бу
ло створено препарати (вак
цини), при введенні яких

о
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організм людини, 
рсблясться імунітет. З допомогою цих препаратів 
робимо щеплення. Про їх ефективність можна судити з 
того, що, наприклад, таку хворобу, як віспа, починаючи 
з 1936 року, в нашій країні повністю ліквідовано, за 
останні роки в 20 разів зменшилась кількість хворих на 
кір. Лікування цієї хвороби нині не проблема. Смерг- 

'і^.іість від туберкульозу з 1948 року знизилась майже в 
тім разів. За останні роки в нашій країні дуже рідко 
спостерігаються захворювання поліомієлітом. На Україні 
захворювань дифтерією в 1961 році було в 55 разів 
менше, ніж у 1941.

Є група гострих інфекційний захворювань, що зустрі
чаються переважно у дітей. Це —■ дифтерія, кір, 
коклюш, епідемічний паротит, поліомієліт, скарлатина 
та інші. Новонароджені з перших місяців життя не хво-

в ВИ-
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ріють на кір, скарлатину тощо, завдяки наявності з орга
нізмі пасивного імунітету. З віком він втрачається. Ви
никає необхідність виробити імунітет засобами профі
лактичних щеплень, що робляться в певній послідов
ності. Тепер з’ясовано, кому можна їх робити, а для ко
го на деякий час треба відкласти.

Неухильне піднесення добробуту, культури радянсько
го народу, поліпшення санітарного стану міст і сіл, ши
роке житлозе будівництво, успіхи в охороні здоров’я 
привели до значного зниження кількості дитячих інфек
ційних захворювань. і

А. СЛОБОДЯНИК. 
завідуюча педіатричною службою дитячої 
ПОЛІКЛІНІКИ. . І І І /

м. Кіровеград.
■ ! і і і : і;

СЛОВА Н. ПЕРЕПЕЧЬ. 
МУЗЫКА О. ФЕЛЪЦМАНА.

Вспоминаешь меня хоті, 
изредка? —•

Вспоминай...
Я любовью твоей

не признан, —
Вспоминай...
Я не нес тебе

пи отчаянье,
Ни печаль, — 
Прикоснулся к тебе 

нечаянно —•
11 прощай!
Вадим небо с тобой 

по-разном у,
Нс суди...
Мне печалиться

или праздновать —
Нс суди...
У тебя ни тепла, пн радости 
Не просить, 
а твоею минутной жалостью
Не прожить.
Я бы мог бы тебя 

помиловать,
Но не смог...
Разлюбить тебя 

никакими силами 
Я не смог...
Не забыть тебя.

ие избавиться —
Все сошлось...
Л люблю я тебя по памяти — 
Так пришлось.
Вспоминаешь меня хоть 

изредка? —
Вспоминай...
Я любовью твоей 

нс признан,
Вспом инай...
Я і е нес тебе ни отчаянье.
Ни печаль.

нечаянно —’
И прощай!

Р'm f ff НИО

Прикоснулся к тебе
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ФУТБОЛ

„Буковина

району на даху 
хати Галини 

Пилипчук нині 
чудові птахи.

У дендропар
ку «Веселі Бо- 
ИОЕЄНЬКИ».

Лимони ростуть на заводі
Збирання врожаю лимонів завершено нй головному 

заводі виробничого об'єднання '•Заіілріж грансформ.і- 
юр". Турботу про вирощуванні цитрусових втяв на 
себе колектив цеху зелених пасаджеш,. У тгн.піпях 
під і рим уют і ся необхідна температура і воюгість по
вітря. Дерева одержують погрібне мінерал; не під
живлення. Деякі з них уже досягають двох і більше 
метрів ; нести. а середня вага плодів перевищує 
200—ЗС‘0 грамів.

Урожай лимонів і мандаринів відправ тяють маля
там у дитячий саде к підприємства.

Скільки дельфінів 
у Чорному морі?

Радянсі кі вчені завершили перепис дельфінів у 
Чорному морі Прі міісс.і цих тварин було забороне
не в 1965 ропі, і їх кількість збільшилась у шість ра
зів. Тепер у Чорному морі близько мільнсна дель
фінів.

Перепис проводився за допомогою літаків і дослід
них суден. Це дало можливість ученим не тільки 
встановити чпсе юність дельфінів, а й визначити шля
хи їх міграції, розподіл по різних районах Чорного 
моря. Найбільше дельфінів живе узбережжя
Криму.

(РАТАУ).

Малюнки 
₽. ЖУЖГОЗА.

«З доЕніх-давен лелека 
користується любов’ю та 
прихильністю людини. 
/Аайже з дитинства скла
дається у нас недоторка
ний образ цього птаха як 
доброго, лагідного, по
збавленого усяких вад». 
Так починається розповідь 
про цих, всім відомих пта-

хів у фотоальбомі «Життя 
навколо нас». Вірно сказа
но. Дійсно, лелеки корис
туються прихильністю ЛЮ
ДИНИ.

В селі Братолюбівка До- 
линського 
старенької 
Кузьмівни 
живуть ці

Вперше поки прилетіли 
сюди в 19/5 році. Прилеті
ло двійко. Збудували гніз
до на 
(Галина 
новому 
одному 
хатою), 
лелек 
Братопюбівку.

— Прилітають еони зав
жди сьомого квітня, — 
розповідає господаока.

Відклавши п’ятеро яєць, 
лелека одне пикинула 
(люблять парне число, та
кий у них звичай). І появи
лось четверо лелечат. Са
мостійно починають вони 
літати через десять тиж
нів. Ниці молоді лелеки 
підстрибують у гнізді, 
розмахують крилами. Не
забаром будуть самостій
но літати. Коли я фото
графував цю цікаву сім'ю, 
помітив; батько й мати не 
лишають своїх дітей са
мих. Якщо мати в польоті 
шукає їжу, самець сидить 
біля гнізда поруч. Потім 
вони міняються своїми ро
лями вартового і кормо- 
добувача. І так від ранку 
до пізнього вечора лелеки 
живуть у злагоді та турбо
тах про сбоїх дітей.

Останнім часом лелекам 
полюбився наш степовий 
край. І ми гостинно чекає
мо на них кожного року.

Сі а фото: лелечнпа сім’я. 
Текст і фото 

Станіслава ФЕІІЕІІКА.

старенькій хаіинґ 
Кузьмівна живе в 
будинку, що на 
подвір’ї із старою 
Цієї весни пара 
знову завітала в

НІ.РІП А ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. Мультфільм 
'■Сказання про Ііорік похід«. 
9.55 — К. т. «Очевидне — ней
мовірне». 10.55 — К. т. «Наша 
біографія. Рік іОііО й». 1'1.00 — 
Кіпопрої рама «Твій труд — 
гвоя внсоїа». 11.55 — ' Росій
ські письменники про дітей». 
15.25 — К. т. Іс кфільм для 
дігсіі. «Гра». «іг>..а) — к. г. 
«Об’єктив». 17.90—К. і. -Пані 
сад». 17.30 — К. т. «.Соїщсво- 
рог». 18.00 — Новини. 18.15 — 
К т. Сібсліус. Симфонія № 2. 
18.55—К. т. «Змагаються тру
дящі Вологодської області». 
Г.1.40 — К. т. О. М. Остров- 
сі.ккй. «Грота». Фі.тьм-внстава 
Малого театру Сою »у І’СР 
(21.00 «Час»), П<> закінченні
вистави — новин«:.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1958». 11.00 — К. т. Новими. 
11.15 — К. т. «Палітра». П.45
— Кінокомедія «Рекорд». 11і ЗО
— «Партійне лиття». 17.(10 — 
І. Марушко. ІО. Чорі. «Рол- 
марішка». Вистава для. літс*іяй6-. 
1S.0Ö — «Літі гаї і vi-iikü театр»’. 
«Наш пічний хліб». >8.30 — 
Реклама, Оголошення. 18.40, —
К. т. Документальний фільм. 
19.00 — К. т. «Вісті». 19.30 — 
«Твоя жито па позиція». Пе
редача III. 20..30 — Малєінкий 
концерт. 20.45 — «Па добра- 

дігн!». 21.00 — «Час».
Фільм «На бистрині». 
«Уграїїа жнноуі». 
К. т. Полини.

І1ГІЧІІА ПРО! РЛМА..9.ЧП — 
Ігояінш. 9.Н) - К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. О. М. Остпок- 
ськип. <Гпоы». «більм-вистава. 
14.00 — К. г. Документальні 
фі.п.ми соціалістичних країн. 
14.50 — С’._ Залпі їи. «Солона 
падь». 15.45 — К. т. Фільм 
для дітей. «М.іксимко». 17.15 
— К. т. «Адреси молодих». 
18.00 — Новіші«. 18.15 — К. т. 
«■.Веселі иогкії». 18.10 — К. т. 
«Трудовим ритм БАМу». Пере
дача .3. 19.00 — К, т. «Вок
зал». Фі.тьм-концгрі. 19.45 
К. т. «-.Обі оплони М» ЯПОГКТ 
Конституції СРС.Р«. 20.00 — 
К. г. «Пай:» біогпафія. Рік 
19<>1-н». 21.00 — «Час». 21.30— 
Майстри м.ігнцтв. Народна 
артистка СРСР А. К. Тярас.о- 
ва. 22.3(1 — К. т. Коннерт. Но 
закінченні - нончиїї

Є матчі, в якгх команда, ведучи 
ь рахунку, може дсзволшзі собі 
змсніигти азакуючий потенціал, 
«.творити своєрідний перепочинок. 
Щоб зробити це не ризикуючії, 
треба мати достатню перевагу над 
суперником В попередніх домаш
ніх маїчах другою код? «Зірка» 
мала таку можливість, і час ь’Д 
часу виьорнсїовула її. — футбо
лісти езгоріали»'бонові порядки, 
м'яч надовго затримувався у 
центрі поля.

Матчем з червівспькою «Буко
виною» для наших земляків поча
лася гра всерйоз», коли однієї 
х«.лодної розсуллі’Вбсзі для до
сягнення почесної цілі замало. 
Команді:, з якими турнірна доля 
зводить зараз «Зірку», сповнені 
такого ж почуття власної гідності, 
і претендують па такий же висо
кий авторитет у республіці Тож 
«еред рівних суперників перемогу 
свяі куватиме той. кого навіть 
при явній перевззі пє торкнеться 
самозаспокоєння.

Останні ж хвилини матчу з «Бу
ковиною» кіровоградські захисни
ки, цілком задоволені рахунком

2.0 на свою корне і ь, да.щ «від- 
маїпку» форвардам і почали ви
пробовувані перші гостей, часто 
відкочуючи м’яч своєму ворота
реві. Чернівчани в ту ж мить і по
карали -господарів поля за само
впевненість. Піт час товкучки у 
Штрафному майданчику «Зірки», 
кіровоградкі пряміїїнлп грубий 
прийом і суддя призначив пеналь
ті, який гості чітке? реалізували.

А почала, я гра досить напруже
но. «Зірка» і «Буковина» — сусіди 
по турнірній таблиці. Кіровоград- 
ці чули за спішок) близьке дихан
ня суперника — обидві команди 
горіли бажанням Випередити одна 
одну. Жорстка іра не давала 
<3ірці»*'у перші хвил.ши вийтігша. 
оперативний простір, а помилки і 
не точні . передачі .зменшували 
гостроту атак. Фуіболісти ж «Бу
ковини» акт шию діяли чер'ез свій 
лівші фланг, використовуючи кож
ну можливість для контратак. Гол 
кіровог^алііі забили в середині 
першого тайму, з штрафного уда
ру. Сильно і точно по воротах про
бив В. Самофалов. Після 
«Зірка '’.заграла впевненіше,

гості уважно стежили за нападом 
> самовіддано боролися ча кожний 
метр поля. В другому таймі карти
на гри не змінилася. І гості і гос- 
ьодарі «перетягували» канат,- і в 
тієї, і ч іншої команди були мож
ливості забити гот. Та кіревоград- 
ці булл більш наполегливими, і 
на 73-й хвилині були нагороджені 
♦традиційним» пеналі,і і. Біля воріт 
гостей неввічливо повелися з ГІо- 
ваковським. М’яч на одшіадцятп- 
метрову позначку на ней раз при
лаштовував Михайло Порошин. 
Він виявився точнішим 3.3 своїх 
товаришів і збільшив рахунок 
до 2:0

Ось після цього моменту наші 
земляки і вирішили. можі

трохи відпочити. Т.і суперник ви
явився не з слабкодухих. Серія 
грізних атак. ііиї*час яких .повело
ся добре таки попрацювати В. А\у- 
лнчуку, завершилася олпнядіїяти- 
метрогшм ударом у лоро і а «Зір
ки». Остаточний рахунок мат
чу 2:1.

Перемога пал «Буковиною» да
ла можливість «Зіркі» піднятися 
на п’яту сходинку турнірної таб
лиці Наступний магч відбудеться 

І .зі 
з молдавського мі

7 серпня. «Зірка» зустрінеться 
< С по ран подо» 
;а Дрок і л.

?) Наша адреса і телефони
с

316С50. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
мсмсомольськогс життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
виділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьиово-петріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

» БК 17062,

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Мультфільм «Композитор
Алекс Ма«(?ваі>іапі». 10.20 —•
Міжнародний турнір > класич
ної бооотьбн на нрігт 
І М. Пілдуоііого. 11.00 
Новішії.
ІО. Чорі «Роімарника». 
г гава для дітей. І 
«Н.і бистрині» 
«Скрипки і леза» 
передача. 1'1.00 — ■ 
ситої іі’ягіірічі.п». 
ДРЕС. І6..’.О - М. 
«Солдатська вдова».
Кііюфестнпаль 
альбом», 
ліці потрібен 
Для дітей, 
ка». 17.45 
чпог-кт Конституції 
18.00 — Екран мо.’іоанх. 
і'ісіь про перші жниві». 18.30
— Реклама. Оі ололи інія. 19.00
— К. т «Вкгі». 19.30 — К. т. 
Е. Брагінсчкий, І.. Рязань^ 
«■ Службовий роман». Внттаг.а. 
20.45 — «Ііа добраніч, діти’». 
21.00 — «Час». 21.30 — Про
довження г.іетагаї «СлужбоиОй 
роман». По закінченні — теле
журнал «Старт». «Україна 
'жніївує». К. т. Повний.

імені 
— К. т.

11.15 — І. М; рутко.
Ви- 

15 — «більм 
1.3.45 —

. Літературна 
Pvfiewi де- 
Запооізька 

Упспия.
. 17.00 — 

Леп'нсьицй 
T с.іс<Ьі.і..м « Рсенуб- 

мнр». 17.15 —
«Хагініка—вертин- 
— < Обговоню''ио

СРГ.Р».
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Друкарня ім. Г. М. Дпмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Обсяг 0,5 друк, ари, Індекс 6 і 197«

Тії РАЖ

'СПОРТЛОТО»

Результсти 31-го тирьжу 
«Спортлото» і «Спортло
то-2», що єідбуеся 3 серп-
ня.

«Спортлото»: 6, 12, 2t, it, 
37, 39.

«Спортлсто-2»: 8, 9, üO,
21. 27, 37.

ПОГОДА
Вгєні, 6 серпня;по території власті і місту ’ Кіровограду 

передбачається .мінлива хмарність, в другії! ноловпні дня 
•іісцямн незелпкпВ дощ, можлива гроза Вітер іахілппй 
7-Ю метрів на секунду. Тємііс|)іііура нонігщі по облає її 
"С—25, нб місту 21—23 градуси.

За даними України к<то бюро погоди 7—8 серпня передба
чається мінлива хмарніти,. місцями короткочасний дот. гро
за г-ігер західний 5-Ю метрів на секунду. Іемпсряіура по 
г.гіря іик-чі 13—18. вдень 22—27 градусів.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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