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НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
МОСКВА. 6 липня в Кремлі продовжила ро

боту дев’ята сесія Верховної Ради СРСР дев'я
того скликання.

Із заключним словом у питанні про проект 
Закону СРСР про Раду Міністрів СРСР виступив 
Голова Ради Міністрів СРСР, депутат О. М. Ко- 
сигін.

Сесія одноголосно прийняла Закон про Ра
ду Міністрів СРСР.

На ранковому засіданні 6 липня з доповіддю 
е другому питанні порядку денною — про 
проект Закону СРСР про порядок укладання, 
виконання і денонсації міжнародних договорів 
СРСР виступив міністр закордонних справ 
СРСР, депутат А. А. Громико.

Із співдоповіддю комісій у закордонних 
справах і комісій законодавчих передбачень 
палат у цьому питанні порядку денного висту
пив голова комісії в закордонних справах Ра
ди Національностей, депутат Б. М. Пономарьов.

Верховна Рада СРСР одностайно прийняла

постанозу про зовнішню політику Радянського 
Союзу.

Депутати одноголосно прийняли Закон 
СРСР про порядок укладання, виконання, і де
нонсації міжнародних договорів СРСР.

На вечірньому засіданні 6 липня з доповід
дю про проект Закону СРСР про Еибори до 
Верховної Ради СРСР виступив секретар ЦК 
КПРС, депутат І. В. Капітонов.

Депутати обговорили і одноголосно прийня
ли Закон СРСР про вибори до Верховної Ради 
СРСР.

По доповіді секретаря Президії Верховної 
Ради СРСР, депутата М. П. Георгадзе сесія за
твердила Укази Президії Верховної Ради СРСР 
і прийняла відповідні закони і постанови. Вер
ховна Рада СРСР одноголосно прийняла Закон 
«Про дальше поліпшення пенсійного забезпе
чення колгоспників».

На цьому дев'ята сесія Верховної Ради СРСР 
дев’ятого скликання завершила роботу.

Вчора з Красногірки стартувала експеди
ція «Молодого комунара» пам’яті героїв 
підпільної комсомольської організації 
«Спартак», присвячена 60-річчю ВЛКСМ.

На фото: учасники експедиції обласної газети «Молодий 
номунар» пам’яті героїв «Спартака», присвяченої 60-річчю 
ВЛКСМ, у Кіровограді.

Фото В. КОВПАНА.

І РОСТИ, І ДІЯТИ
Молодь Кїровоградшини одностайно схвалює 

рішення липневого Пленуму ЦК Кі;РС

...Вони бачили як горіло 
батьківсьне поле. Вони бачили, 
як за Нрасногіркою стояли на 
смерть воїни 96-ї гірської стрі
лецької дивізії полковника Ше- 
петова. Сім днів за селом не 
стихало полум’я. 78 підбитих 
ворожих танків, 13 гармат, 36 
кулеметів, 19 бронемашин, 13 
мінометів, більше 200 мотоцик
лів, 2 літани і дирижабль — та
ким був рахунок шепетівців 
влітну сорок першого

А що могли зробити вони, ЦІ 
вісімнадцятирічні юнаки і дів
чата, яким поліцай Луценно до
водив: «Тепер будуть нові по
рядки. Назавжди.»?

Рятували поранених, перехо
вували їх у лісі, в своїх хетах. 
Рятували і бачили, як ці, зне
силені від ран солдати, все ж 
таки вірили — фашисти далеко 
не пройдуть.

Люба Римар і Михайло Гро
мовий, Сава Самчишин і Ми
хайло Самченко, Олімпіада 
Ястремська і Олена Бойко, ін
ші їхні товариші йшли в ліс до 
партизанів загону «Південний». 
Несли хліб і одежу, зібрану на 
полі бою зброю. А додому по
вертались з газетами і листів
ками. І люди знали правду про 
Москву, про героїчні бої ра
дянських воїнів.

7 листопада 1942 рону в 
Красногірці відбулись комсо
мольські збори, на яких і була 
створена підпільна комсомоль
ська організація «Спартак». її 
очолили колишній голова міс
цевого колгоспу, кандидат в

(Закінчення на 2-й стор.).

ДОЗРІВАЄ

ЩЕДРИЙ
У своїй доповіді на Пленумі 

ЦК КПРС, що відбувся кілька 
днів тому, Леонід Ілліч Бреж
нєв відзначив, що намінені на 
XXV з їзді КПРС заходи по 
розвитку механізації, хімізації 
і меліорації дають можливість 
більш стало вести зернове гос
подарство, рій у рік підносити 
врожайність зернових куль
тур І тепер ставиться завдання 
довести срожайність у наступ
ній п’ятирічці в середньому по 
країні до 20 центнерів з гекта
ра, а для нашої республіки — 
до 35—40 і більше.

Ган, з кожним роком ми ви
рощуємо все вищі врожаї. На
вчилися й збирати їх швидко 
та без втрат. Потужними ком
байнами передові комбайнери 
намолочують по 15—20 і біль
ше тисяч центнерів зерна. І се
ред молодих жниварів торік 
19 видали з бункерів понад 
10 тисяч центнерів хліба.

А нинішні жнива для нас, 
комсомольців і молоді, особ
ливі — це жнива ювілейного 
комсомольського року. Це 
значить, шо шістдесятий рін 
молоді хлібороби пліч-о-пліч з 
ветеранами на вільній землі 
сгоїй ростять хліб, вшістдесяте 
засипатимуть його е засіки 
Батьківщини.

У нинішньому році господарі 
поля Кіроєоградщини поеинні 
продати державі 1400 тисяч 
тонн зерна. Третина ужинку — 
справа рук молодих хліборо
бів І ми повинні на ділі доьес 
ти. що гідно несемо естафету 
старших поколінь, уміємо ро
бити хліб, цінувати його й бе
регти, бо він — найбільша на
ша цінність

М. САМОДІН — комбайнер колгоспу імені Свердлова 
Олександрійського району. В. МИКОЛЕНКО — комбай- ' 
нер колгоспу «Перше травня» Петрівського району. В. ЧА
БАН — комбайнер колгоспу «Росія» Новоукраїнсьного 
рай шу, А. ТРІОХАН — комбайнер радгоспу «Гі’ятихат- 
ськнй» Петрівського району, А. ЯСИНСЬКИЙ — шофер 
радгоспу «Шарівський» Олександрійського району. 1. НО
ВАК — комбайнер колгоспу імені Карла Маркса Кірово
градського району.

ЕШІІОВЛ ІІГОІТЛІІА ДІЙ
Ті.іоки по рраг-ішня гсшіа принесла свіжі галеги до червоного 

кутка -іапіої молочнотоварної ферми, як зібраліпя тваринники 
колгоспу «Проірес», щоб прочитати та обговорити доповідь това
риша Леоніда Ілліча Ьрсжпєга на Пленумі 1ІК КПРС 5 ли іпя 
1978 року.

До глибини луни схвилювала вас доповідь Відрадно що тва
ринницька гатуЗь усе впевненіше стає на індустріальні рейки. Все 
більше на зміну ручній прані приходить мехепізцнія і автоматиза
ція у виробні II ! ві молока.

Ось і наша, колись низькопродуктивна ферма, зараз повнії по 
механізована, на ній залюбки працює молодь. Я розумію, шо сьо
годнішня доярка — не ірамстнвй. висококваліфікснавійі ітии'а- 
ліст, тому працю на фермі поєдную з навчанням V технік' мі

Мені, молодому комуністу, гри ознайомленні з матері.і-шми 
Пленуму ЦК КПРС. радісно відзнанаги. що партія й н< далі п а- 
нує великі і прогресивні зрушення у справі дальшого рои-ижу 
усіх галузей сільського господарства.

Л БАК, 
доярка колгоспу «Прогрес» Олександрівсьного району, 
член райкому ЛКСМУ. \

НА N081 РУЕЕЖ!
У травні нинішнього року ком

сомольсько молодіжний колек
тив нашої ферми виступив з 
ініціативою викопати план 
трьох років п'ятирічки до річ
ниці нової Конституції СРСР, 
вирішивши працювати під деві
зом: «Трудовий комсомоль
ський рік — за дев'ять міся
ців». Молоді тваринники рапор
тували про виконання плану 
трьох років v дні роботи Пле
нуму ЦК КПРС. За два роки і 
шість місяців валовий надій по 
фермі становив 24 263 центнери 
молока, що па 63 центнери пе-

Відкритий лист 
переможців минуло
річних жнив 
до всіх молодих 
жниварів області

Цього року на полях області 
збиратиме врожай понад 500 
комсомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
комбайнових екіпажів 112 — 
жаткових, 724 молодих шофери 
транспортуватимуть хліб, по
над 400 молодих трактористів 
возитимуть солому, готувати
муть грунт під урожай 1979 ро
ку. Працюватиме близько 30 
комсомольсько - молодіжних 
збирально-транспортних заго
нів, майже 800 штабів і постів 
«Комсомольського прожекте
ра», 500 комсомольських пос
тів яності. Всього на жнивах 
трудитиметься близько 17 ти
сяч юнаків і дівчат, 12 тисяч з 
них — комсомольці. Повпре
дам хліборобського роду на
лежить зібрати врожай на 
90 000 гектарах.

Це дуже нелегке завдання, 
дорогі друзі. Працювати дове
деться по 18—20 годин на до
бу. ще невідомо, які будуть 
погодні умови. Тому нам по
трібно проявити максимум 
здібностей, наполегливості, 
стійкості проти будь-яких труд
нощів. Адже врожай який щед
рий дозріває!

Тут і нам, комбайнерам, і шо
ферам. граитористам. праців
никам токів, «прожекториста//'», 
'-сім комсомольським активіс
там треба потрудитись з лов 
нею віддачею щоб не залиши
ти жодного колоска на стерні 
жодного зернятка в голомі?

Отже, друзі, для нас усіх є 
одна мета: третій рік десятої 
п’ятирічки, ювілейний КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ рік повинен стати 
найурожейнішим для хліборо
бів

гіевнщує план трьох років. Свої 
соціалістичні зобов’язання до
строково викопали кандидат у 
члени КПРС, вихованка комсо
молу Ольга Шевченко, члени 
ВЛКСМ Ольга Кривенко та Те
тяна Сергата.

Тепер, деіальво ознайомив
шись із дальшою перспективою 
розвитку сільського господяр- 
ства, тваринники поставили со
бі за мету пргн’пвзтн ще ста
ранніше. наполегливіше-і вийти 
на нові рубежі

П ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий другою молоч
нотоварною фермою кол
госпу «Прогрес» Новомир- 
городського району.
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ЗАВТРА —

РИБАЛКИ
Над Світ.човодсько.м — 

хмари білі. 
Сріблястий сплеск чаїних 

крил.
Несуть круті дніпровські 

хвилі
Бурштинні відблиски зорі.

Рибалки синю даль 
торують,

Веслують в ранок молодий, 
їм перші промені дарує 
Манливий обрій.
На воді

Вже мерехтить зелений 
невід.

Зарожевівсь далекий круг. 
Липневий день. Високе небо. 
Святкують люди світлий 

труд.

В. ВАСИЛЕНКО.

НА ФОТО: У МОРЕ ВИХО
ДЯТЬ СВП'.ТОВОДСЬКІ РИ
БАЛКИ.

Фото В. КОВПАКА.

З ІМЕНЕМ «СПАРТАК!»
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).
члени партії Марія Ізанізна 
Мала, комсомольці Люба Ри
мар і Михайло Громовий. Най
ближчим порадником у під
пільників був офіцер Радян
ської Армії Петро Граматчи
ков, який у той час згуртозуваз 
партизанів «Південного».

і закипіла небезпечна і на
пружена робота. Юні патріоти 
зупиняли поїзди, які везли з Ні
меччину молодь, ешелони з хлі
бом та іншими продуктами, на
грабованими гітлерівцями. Ком
сомольці Красногірки розправ
лялись з провокаторами і зрад
никами. Де тільки могли, шко
дили загарбникам.

Кожен день у ліс йшов зв'яз
ковий. Кожен день — допомога 
партизанам, і в центрі села 
з’являлись листівки із закли
ками — не вірити ворожій про
паганді, листівки з повідом
леннями про становище на 
фронтах.

Провокатор видав їх. І темної 
ночі фашисти та їхні поплічни
ки схопили всіх членів штабу 
підпільної організації. Прово
дячи операцію «Кобра», вони 
спалили сміливих і мужніх 
патріотів в навісі під лісом. Під 
час виконання бойових зав
дань загинуло більшість спар- 
таківців. Серед живих залиши
лось тільки четверо.

Тільки через тридцять літ 
у:юди узнали правду про заги
бель комсомольців Красногірки, 
взнали про їх мужність, про їх
ній подвиг. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 
27 травня 1975 рону учасники 
комсомольського підпілля були

нагороджені боновими ордена
ми і медалями...

Про це і розкажуть молоді 
під час зустрічі з багатьох міс
тах і селах братніх республік 
члени експедиції газети «Моло. 
дий комунар» пам’яті героїв < 
«Спартака», яка стартувала ачо. 
ра в селі Краснопрці Голова
ні вського району. Иа мотоцик
лах у далеку дорогу аирушили 
активісти газети Анатолій Но- 
вирьов. Микола Присяжний та 
Анатолій Панов. Попереду — 
Запоріжжя, Ніданов, Ростое-на- 
Доьу, Баку, Ашхабад, Самар
канд, Бухара. Попереду зустрічі 
з колишніми фронтовиками, 
юнаками і дівчатами ударних 
комсомольських будоа. Вісім 
тисяч кілометрів триватиме мо
топробіг. І всюди, де побувають 
учасники експедиції, вони роз
кажуть про героїв «Спартака». 
Мотоциклісти везуть з собою 
гільзу, наповнену землею з мо
гили нрасногірських патріотів. 
Везуть матеріали про подвиг 
спартаківціз.

На урочистому мітингу, який 
відбувся з нагоди початку 
експедиції, виступили секре
тар комсомольської організа
ції колгоспу ім. Кзлініна Бо
рис Мельник, редактор газети 
«Молодий комунар» М. І. Ус- 
паленко, член підпільної ком
сомольської організації «Спар- 
так» Г. А. Безверхній, завідую- 
чий відділом комсомольських 
організацій Головані вського 
райкому комсомолу 8. Мазур 
Піонери Красногірської вось
мирічної школи піднесли 
учасникам експедиції квіти.ЧВЕРТЬ П’ЯТА, ТРУДОВА

І ПРАЦЯ, 
ІВІДПОЧИНОК

На території колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня 
Світловодського району 
розташовано табір праці й 
відпочинку учніз дев'ятих 
класів середньої школи 
N2 10 м. Світловодська. 
Весело, з вогником пра
цює молодь. Закінчились 
екзамени, і попереду ціле 
літо.

Над колгоспними лана
ми лунає дзвінкий сміх, 
чути жарти. Але робота 
не припиняється ні на хви
лину. Під девізом «Друж
ба, товариське суперни
цтво, доброзичливість і 
взаємодопомога» з пер
шого ж дня почали змага
тися учні за краще й 
швидше виконання постав
лених завдань. Школярі 
доглядають просапні куль
тури. Юнаки запропону
вали дівчатам розгорнути 
змагання і нині тримають 
першість, випереджаючи 
представниць «слабкої» 
статі, працюючи добро
якісніше і швидше. Проте 
успіхів, нехай не таких, як, 
скажімо, Сергій Сук та ін
ші, досягли й дівчата, зо
крема, Світлана Ткаченко, 
Ірина Жиліна. Вони і їхні 
однокласниці, не хочуть 
поступатися в роботі юна
кам, прагнуть не відстава
ти зід них. Ледарів серед 
дев'ятикласників немає: 
не той це колектив, де їх 
шанують, кожний працює 
в міру своїх сил.

Члени редакційної коле
гії систематично випуска
ють стіннівку. Біля вітрини, 
де вивішують газету, зав
жди людно. Стіннівка роз
повідає про працю і від
починок тих, хто в таборі, 
про хід сільськогосподар
ських робіт у колгоспі іме
ні 40-річчя Жовтня.

Недавно комсомольська 
художня агітбригада відві
дала тваринницьку фер
му, виступизши перед її 
працівниками з кращими 
номерами езоєї програми. 
Тепер члени бригади під 
керівництвом начальника 
табору О. М. Горбунопої 
готуються до виступів пе
ред колгоспниками. Ос
новна тема майбутніх ви
ступів — уславлення бойо

вих і трудових традицій 
Ленінського комсомолу.

Кожного вечора О. М. 
Горбунова проводить з 
юнаками і дівчатами по- 
літінформації. Під час 
однієї з них ішла моза 
про спеціальну сесію Ге
неральної Асамблеї ООН 
з питань роззброєння. 
«Радянський Союз, — ска
зала Олена Михайлівна,— 
на цьому форумі подав 
багато важливих пропози
цій і рєко/лендацій, від 
яких не зможуть відмах
нутися противники роз
рядки. Наша країна послі
довно й неухильно втілюс 
в життя політику мирного 
співіснування народів сві
ту».

Якось протягом цілого 
вечора з таборі було чути 
частівки, веселі пісні, гу
морески, що супроводи
лись гучними оплесками. 
І коли хтось заходив до 
просторого залу, звідки 
долинали ці звуки, бачив 
велику — на всю стіну — 
вивіску зі «стрибаючими» 
літерами; «Алло, ми шу
каємо талантів». Цей вечір 
організували дев ятиклас- 
ники середньої школи 
N2 10 разом зі своїми ро
весниками із Золотарів- 
ської школи. Добре відпо
чили учні, від душі весе
лилися тоді всі присутні.

Кілька днів тому в табо
рі між юнаками і дівчата
ми десятирічки і учнями 
Золотарівської школи від
булися спортивні змаган
ня, до програми яких 
увіходили естафети, біг на 
сто метрів з перешкода
ми, різні вправи на пере
кладині і на паралельних 
брусах тощо. Але пере
можців суддівська колегія 
так і не визначила: члени 
обох команд до змагань 
підготувалися в однаковій 
мірі добре.

Швидко минає час у та
борі праці й відпочинку. 
Комсомольці щодня зай
няті на полях і в саду кол
госпу ім’ені 40-річчя Жовт
ня.

А. ВЕНЦКОВСЬКНЯ, 
учень 8 «А» класу се
редньої школи №2 
м. Сзітловодська.

НЕЩОДАВНО, закінчив свою ро
боту Всесоюзний з’їзд учителів, 

ми уважно ознайомилися з доповід
дю міністра освіти СРСР М. О. 
Прокоф’єва, яка визначає найголов
ніші завдання педагогічних колек: 
тиеів країни у світлі рішень XXV 
з'їзду КГІРС та постанови Ц1\ 
1\ПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення, виховання 
учніз загальноосвітніх шкіл і підю- 
товки їх до праці».

Ідучи назустріч цій видатній події 
в жити країни, педагогічні колек
тиви установ народної освіти облас
ті домоілі-.ся хороших результатів у 
екрані якісної і вчасної підготовки 
Освітніх закладів до нового на-
вчального року.

За п’ять місяців цього року ко
лективи освітян з допомогою шефів 
і громадськості додатково обладна
ли 243 навчальних кабінети, 76 ро
боти?. кімнат для учнів 1—111 кла
сів, 5» кімнат для денного відпо
чинку дітей у групах продовженого 
дня, 49 спортивних і 56 географіч
них майданчиків, 21 тир. Через об
ласний магазин навчально-наочних 
посібників в установи народної осві
ти завезено обладнання на 650 ти
сяч карбованців. Ііонад 1500 педа
гогічних працівників пройшли кур
сову перепідготовку лрн централь
ному і обласному інститутах удос
коналення вчителів та 
республіки*

Творча ініціатива, 
піднесення, викликане 
з’їздом учителів, сприяли успішній 
підготовці до нового навчального 
року переважної більшості установ 
народної освіти. Педагогічні колек
тиви Новомиргородського району 
виступили з ініціативою: повністю 
завершити підготовку освітніх за
кладів до нового навчального року 
до 28 червня — дня відкриття Все
союзного з’їзду учителів. І не тіль
ки воші дотримали свого слова: про 
завершення підготовки рапортували 
вже вчителі 1 Іовоукраїнського, Гай- 
веронського, Маловисківського ра
йонів.

Готуються освітні заклади і до пе
реходу на безплатне користування 
підручниками. В області триває упо
рядкування шкільних бібліотек. Ста
ном на І червня в школи завезено 
553,9 тисячі примірник':;! нових під
ручників, окрім цього, обмінено і 
закуплено 22,9 і псячі примірників

при вузах

латріотичне
Всесоюзним

школа:
НАЗУСТРІЧ
НОВОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ

вживаних підручників. У бібліоте
ках шкіл книг збільшилось більш 
як на 23 тисячі екземплярів.

Завтрашній день нашої країни 
залежить від тих, хто сьогодні 

сидить за шкільними партами. Вихо
вати їх гідними громадянами своєї 
Батьківщини належить учителям. 
Велику частку праці тут вносять і 
молоді педагоги області, які щоро
ку поповнюють вчительську сім’ю. 
Вперше до педагогічної роботи у 
цьому році присгу п.тять понад тися
чу молодих спеціалістів — випуск
ників вузів і училищ. їм за рахунок 
інших відомств і установ буде нада
но понад 200 квартир, ще 48 буде 
збудовано за рахунок державних 
капіталовкладень.

Та питання будівництва пускових 
об'єктів народної освіти — одне з 
найболючіших на сьогоднішній день. 
Ці об’єкти будівельники часто вво
дять в дію з великим запізненням. 
Як і в попередні місяці, не виконує 
планів будівництва за рахунок дер
жавних капіталовкладень трест 
«Кіровоградсільбуд». Жодної копій
ки за п’ять місяців не освоєно на бу
дівництві 4-квартирного будинку в 
селі Кам’янече Новоархангельського 
району і гуртожитку для учнів в 
Доброве тичківці. Всього 11,4 про
цента капіталовкладень освоєно на 
спорудженні 4-квартирного дому 
для вчителів у селі Куйбишево 
Ьобринсцького району, тільки на 
72 проценти виконуються плани бу
дівництва 16 квартирного будинку 
для учителів у се і і Аджамці Кіро• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «лук»

„ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО“
У номері газети «Молодий кому

нар» за 11 лютого під таким заголов
ком було вміщено критичну корес
понденцію механізатора колгоспу 
«Октябрь» Знам’янського району 
М. Смуглія про незадовільну органі
зацію дозвілля молоді в селі Мошо- 
риному, про закріплення механіза
торських кадрів у господарстві.

Перший сенретар міськкому ком
сомолу К. Кіперним повідомила ре
дакцію, що виступ газети обговоре
но на .засіданні бюро міськкому 
ЛКСМ України, на яке було запро
шено и секретаря комітеїу комсо
мольської організації колгоспу 
А. Карадиму.

У ході обговорення кореспонден
ції розглянуто питання внутріспіл
кового мтиття, роботи культурно-ма
сового і спортивного сектора, орга
нізації соціалістичного змагання іа 
ряд інших питань, порушених у 
виступі газети.

На засіданні комітету комсомолу 
колгоспу розглянуто і затверджено 
плани участі комсомольців і молоді 
господарства у весняно-польових ро- 
ботах і збиранні врожаю 1978 року. 
п-.ЛСЛ погіпшсння організації соціа- 
п ного змагання спільним рі- 

"веління, парткому і комі- 
«ту комсомольської організації а колгосп, створено дві ₽ комсомоли

воградського, 8-квартир* 
ного будинку в селі Род- 
паківці Олександрівсько. 
го районів.

ІИд загрозою зриву і 
будівництво ДИТЯВОГОІ 
садка па 280 місць у мік
рорайоні № 73 міста Кі
ровограда. Цей об єкт 
вкрай неритмічно зво
дить трест «КІрі’ВОГр:. < 
МІСЬКО} д». Десь ЗНИК ТІ 
проектна документація, і 
між трестом та віддаяом 
капітального будівниці» 
м іськвнконкому триває
паперова бдталія по :1 
виявленню. Відділ капі
тального буДІВНИЦТіЧі 
стверджує, що докумен

тацію давно передано, а греет,—щі» 
він її не одержував. Іільки при і.- »
С7ЇІНІІІГ і наполегливій турботі кер > 
цинії! цього тресту (керуючий -Ч. А. 
Мельниченко, головний інжеж 
Г. Т. Костромі«) справи можу ты»- • 
ти налагодженими, бо поки що пам 
виконано всього на 54 проценти.

П'яіь років об.трсмбудтрест (‘.і- 
руючий 1'. Д. Волинський) споруд
жує дитячу спортивну школу Лі - 
в обласному центрі. 1 хоч замовни
ки об'єкт давно вже забезпечили не- 
обхідними матеріалами і обладизі:- 
ия<?, на будові рідко коли прае.ь 
5—и чоловік. Стільки ж років 6} 
вилася і Яснноватська школа-ін.г?- 
пат. Уже рік, як у ній навчаються 
учні, але прийом завершеного будів
ництва так- ще й не відбувся через 
вкрай незадовільну організацію ро
біт Новопразьким РЬУ. Аналогічна 
картинг і на будівельному майдви- 
чику школи № 1 в місії Кіровоіра-'^ 
ДІ, яку споруджує РоУ-2 Об.ґ-1’ 
буд.тресту.

Міністр освіти СРСР М. О. І - 
коф’св, виступаючи на з’їзді, запев* 
нив Ц1\ КПРС. Радянський \рк; з 
тому, що радянські вчителі завндв 
активно працюватимуть на б.'З’.о 
най ої Батьківщини, зроблять ул 
можливе для втілення в ЖИТТЯ їда 
партії у вихованні молодого печа
лі пня.

В. ЯКОВЕНКО- 
заступник завідуючого обласнії* 
відділом народної освіти.

сько-молодіїкні ланки по зирощу«9Н' 
ню нукурудзи на зерно і цукроз,х 
буряків.

У жнива в господарстві праиозз- 
™'‘1уТЬ чо™ри комсомольсько-**»- 
лодіжних комбайнових агрегати, тРя 
екіпажі автомобілів, що возити 
хліо, два комсомольських пост* 
якості.
А Ч?кРЄтаР комітету комсомолу 
а. парадима повідомив, що остан*** 
часом поліпшено роботу культосвіт
ніх закладів, систематично провод«’-'^ 
ое^іГ’А' жУІ?нали- читацькі 
гуп™к Активізували свою роС-отУ 
дп'аг1ттыХУЙО-ЖНЬО! самодіяльності - 
вихм?тич-ии, танцювальним, духо-«= 
ліммо струментів. Нещодавно г?91’ 
стоумг>мОЛГОспу НУПИЛО музичні і* 

Актипіг1 ДЛП эстРаДного ансаг.5п:О- 
культмпм ими стали й сільські Ф”" ■ 
участь Тої*' Нині вони беруть 
видів г-поі?ЛГОННИх змаганнях з ус** 
пенсу ГПО У’ СКлаАа*оть норми



8 липня 1978 комунара З стор.

ЦВІТ
ЗЕМЛІ 
РАДЯНСЬКОЇ
Комунїстіз-леиінців 
Силою наділена
І довір’ям партії 
Аїолодість окрилена. 
Вчиться у Корчагіна 
Честі громадянської. 
Славна комсомолів —• 
Цвіт землі радянської. 
Вчиться бути гідною 
Часу героїчного,

П’ятирічок сонячних,
Подвигу космічного.
Добру славу молоді
Па м’ята історія.
В грізний час народжена
Наша к ом сом олія.
Під Жовтневим прапором
Ворогів рубала
Молодій Країні Рад
Славу здобувала.
Як покличе СОНЯЧНО ч
Наша рідна партія —
На передній край спішить
Юна, сміла гвардія!

Кость ЛЕСЬЄВ,
с. Солгутове
Гайворонського району.

ДЕБЮТ В «МІ<»
Валерій Зарич —- молодий лікар. Жиеє в Кіровограді 

працює на ооласній санепідемстанції.
Початнуючий прозаїк для своїх оповідань вибирає сю 

жети з виру буденного життя, де звичайні людські радо 
щі і тривоги набувають особливої значимості на нелпда- 
аИ>г> пеРехР2стях людської долі. Звичайно, нове/іигл 
а. Варичз ще притаманна недовершеність, наївність то 
що. Але в його ряднах нерідно б’ється пульс щирої лю 
оові до лн.дини. А само він визначає подальший шлях у 
велику літературу справжнього письменника.

Гож побажаємо Валерію Варичу творчих успіхів :-:т 
нелегкій ниві красної о слсва.

Сьогодні ми друкуємо його оповідання «Син».

СИН

ГІЕРЕДЖНИЗ’Я
На цілим світ 
цей дух вишневий, 
На цілим світ 
лунке безмежжя. 
На ноги звівся 
день липневий — 
стоїть 
у сонячній одежі.

А ліс —
як брама під горою,
В him ще нічні 
холодні чари.
Бруківка 
ерюною стрілою 
ромашкові 
прошила хмари,

Сухе позітря 
аж зоінисге.
Мотора 
спрагле гуркотіння. 
А аись
така безхмарна
и чиста,
як скло,
як молоде сумління,

Дозрілі стебла —■ 
мов проміння 
у дзеркалі полів 
відбите.
Земля,
де і моє коріння, 
уся ---
мов золотом налита,

Переглянуто останню сторінку першої 
ластівки-— книги оповідань нашого зем
ляка І. Черкашенка «Іепло осені». Тут 
все таке життєве, знайоме і ніби нове, 
незнане.

Добре знаючи життя хліборобів (ад
же живе серед них), автор розповідає 
про своїх героїв з любов ю, для кож
ного відшукує тепле, світле слово, іак 
і уявляєш перед собою Надію Дмитрів
ну, ланкову з колгоспу «Світанок», яка 
дбає за колгосп, як за себе, навіть біль
ше. їй болить безгосподарність голови 
колгоспу Зінченка, бо вона бачить, як 
занепадає господарство при такому ке
рівникові.

Гарно виписані образи Гордія Наумо
вича та Килини Юхимівни ^«іспло осе
ні»). Тракторист-ветеран, ориіадир, він, 
сидячи в президії, в спогадах проходить 
своє життя, починаючи від навчання на 
курсах трактористів 1934 року до сьо
годнішнього дня, коли його вітають од
носельчани з нагоди 60-річчя.

Найяскравішим, на нашу думку, є 
портрет Марії з оповідання «На згад
ку». Великої душевної краси, сильна, 
чиста, вольова і безстрашна, вона рятує 
пораненого полоненого радянського 
бійця, наражається на смерть, на наругу 
зареди його врятування. Щира і добра 
людина. Марія стала матір ю трьом си
ротам, вивела їх в люди, була найпотріб- 
нішою в цій сім'ї протягом двох десяти
літь. Тому зовсім не дико, хоча й незви
чайно, зазвучав жалібний марш на весіл
лі дочки. Адже це була згадка про ту, 
якій зобов’язана Іринка — наречена сво
їм щастям. Адже це — Маріі-матері

О Думки, відгуки, рецензії

ПРО ЛЮДЕЙ 
ХОРОШИХ
«легка рука поставила на ноги дітей, са
ма згорівши в турботах за щастя сім’ї».

Тиха Оленчина мама, що ще з війни 
боїться літаків («Мати боїться літаків»). 
Це вона з чоловіком викохала дочку, 
щебетливу Оленку, яка зросла в щасті 
та достатку. Олєнка ладна «по справж
ні ому ескалатору» піднятися вище вер
хівки тисячолітнього патріарха лісу, за
мріяно лічить відраховані зозулею літа, 
не знаючи, що вона не рідна в цій сім’ї, 
що десь в далекому дитинстві від фа
шистського літака загинула її рідна ма
ти. Відтоді й боїться літаків її названа 
мати — Софія Григорівна.

Читаються оповідання з приємністю, 
ніби зустрічаєшся ще раз із знайомими 
тобі людьми, на зустріч з якими чекав, 
і, нарешті, вона відбулася, даруючи на
солоду.

Спасибі нашому землякові за цікаву 
книжку. Хочеться надіятись, що скоро 
ми знову матимемо змогу прочитати І 
нові твори письменника, бо він у повно
му розквіті сил, має великий запас тем, 
багату, колоритну мову і щире, сповнене 
доброти серце. Тож не може не писати.

Чекаємо нових творів.

0. МАКСИМОВА.

Увійшовши до хати, 
Петро зупинизся біля сто
лу і мовчав. Яскраве світ
ло електролампи сліпило 
очі. Бін вийшов у сіни, на
впомацки підставив руки 
під умизальник. За стіною, 
у суміжній кімнаті було 
тихо. Петро зітхнув.

«У сусідів завжди крик, 
гамір, сміх. У них — жит
тя, а в мене? Коли ж ді
ждуся сина?» — подумав 
нараз.

За зікном німував ве
чір. Лише цвіркуни співа
ли свою одвічну, монотон
ну печаль. Як би не стом- 
лювазея Петро, а дома, у 
рідних стінах, для нього 
буа найкращий відпочи
нок. Дружина його Оле
на — роботяща, на Дошці 
пошани в колгоспі, краща 
доярка. От тільки діток 
немає. І саме від цього в 
затишній квартирі віє 
якоюсь холодною пуст
кою...

На ліжку в сусідній кім
наті щось наче писнуло. 
Петро насторожився.

— Хто там у нас?
Якусь мить Олена мовча

ла. Петро відчував її га
ряче дихання й тремтіння 
рук. Потім сказала непев
но, стиха; — Яздоха, су
сідка, до батьків поїхала, 
попросили за їхнім Са- 
шею приглянути.

— От якби вона віддала 
його нам, — сказав жар
тома Петро, міцніше при
гортаючи дружину, — у

них же аж четверо їх. Все- 
таки син — велике діло.

— Скажи,—ралто/л сти
ха проговорила вона, за
тинаючись, — ти хочеш, 
щоб у нас був хлопчикї

Петро відчув ЯК вони 
завмерла, і якась невиди
ма струна напнулася і за
бриніла у нього ПІД 
серцем.

— Оленко, назіщо ти за
питуєш?

— А якщо той хлопчик... 
з дитбудинку? — ледве 
чутно запитала вона.

— Ну, звичайно, Олен
ко, ми б виховали йою. 
Любили 6, доглядали як 
рідного.

Олена вивільнилася з 
Петр’ових обіймів, три
маючи його за руку, ска
зала шзидко;

— Я принесла тобі сипо. 
З дитбудинку привезла.

Вона ввімкнула електро
лампу, підійшла до ліжка. 
На ньому, розкинувши ру
ченята, слав білявенький 
круглолиций хлопчик.
Якусь мить Петро стояв 
як укопаний. Потім швид 
ко підійшов до немовляті-, 
і несміливо погладив до 
лонею по голізці. Хлопчин 
спросоння щось замурко
тів. Йому було не більше 
року.

Петро зачудовано ди
вився на його рожезе 
округле личко і щасливо 
посміхався.

Валерій ВАРИЧ.
м. Кіровоград.

OlÜHtPöbKE
БЕЗСМЕРТЯ

Світлій пам’яті піонера 
Віктори Гавриленка, якого 
1943 року в Нозоархан 
гельську фашисти заму 
чиг.и за те, що не видав 
партизанів.

Кожен крок 
йому давався з болем, 
та дійшов малий
з останніх сил
аж туди,
де починалось поле 
від хрестатих 
предківських могил.

Чорні дула 
й ненависні лиця 
іноземних
і «своїх» убивць.
І звалила 
хлопця громозиця, 
зін упаз 
додолу горілиць.

Тріскотом 
оглушена патронним, 
сумно загойдалась 
ковили.
Цівка крозі 
галстуком червоним 
на сорочку рзану 
протекла.

Вперше не пекли 
глибокі рани, 
вперше він 
не корчився від мук.
Ille гордитись будуть 
партизани — 
їх не видаз
Леніна онук.

Ще прийде сюди 
Вітчизна-мати, 
хоч і важко буде 
їй долати путь, 
щоб на руки ніжно j
сина взяти
і з знамена *
пломінь загорнуть.

Анатолія КУИБІДА. х 
м. Знам’янка.

ГУМОРЕСКА ГАЛЬКА НА ЯРМАРКУ
па ярмарок? 

переміннії!, стара вже,

Для чого ходити
Дядько Трохим:
— Хочу корову 

зуби випадаюгь.
'Дід Улас:
— Шукаю напильника і хочу дізнатись, 

почім дерть?
— А що, маєте зайву, чи купуватимете?
— Та ні. Цікаво, які тепер ціни пішли. Бо 

в голодний год за відро дерті я віддав ко
жуха.

— А ти, Галько, куди чимчикуєш? Хіба 
на буряки не підеш? Стікаюіь же...

— У четвер у Великих Троянах стає гар
ний ярмарок. То може синьки й перцю 
знайду.

Пр пінила з Великих Трояків після обіду.
— Що купила, Галько?
— Півкіла тюльки.
— То в нашому ж магазині краща і не та

кт солона.
— Зате уманська.
На другий четвер Галька тюпає знову до

автобусної 3)пинки, — на ярмарок у Та- 
5 жне.

— Може за килимом поспішаєш? — за
питує сусідка.

— За крохмалем. Картопляним.
Повернулась додому ввечері. А чоловік 

злиться.
— Зате кіло крохмалю маємо, — відпові

дає дружина. — Там на три копійки дешев
ше, як у нас.

— А за автобус карбованець вгамсслила. 
Ще б кіло було.

Галька осідає. Червоніє і біліє — така 
втрата!

— Чого ж ти мені не сказав вдосвіта? .
— Тії поїхала, коли я спав. А бригадир 

загадував на прополку, як ти вже сіла на 
автобус.

Галька мовчить.
У неділю — немає роботи в полі. Все 

зроблено — без Гальки. Зате в селі сьо
годні концерт, артисти з міста приїхали. 
Але ж у райцентрі ярмарок. І Галька зби
рається в дорогу.

три напрями репертуар»
У Кіровограді розпочав гастролі Миколаївський росій- 

сі ний академічний театр імені Чкалова.
Головний режисер Г. А. Піменов у розмові з нашим ко

респондентом сказав:
— Сучасна вистава повинна мати гостросюїкетішй ма

теріал. умовно-образне вирішення, чіткіш, посилено ди
намічний темпо-ритм. Ми тягнемося до яскравої теат
ральності, видовища, до максимального використання 
всіх компонентів театру для підсилення образного вирі
шення.

Репеитсар нашого колективу будується по трьох основ
них ш прямих. Гсроінс-ро.маптпчна лінія пульсує в різних 
аспектах виміру часу, осмислює поняття подвигу, патріо
тичного народного підйому. Як і багатьом українським 
театрам, миколаївському колективові близька шссла 
поетичної мови. У сьогоднішньому репертуарі представ
ником цього напряму є -.Ітвльянська трагедія» (<Овод*) 
Е. Воїішгі. в майбутйьому цю лінію продовжить «Молоди 
гвардія» за романом О. Фадеева. Інша тема — полі гич.пій 
памфлет. Зіткнення двох способів життя — капіталістич
ного і радянського.

У висвітленні класі їси театр знову ж убачає романтич
ний. широко узагальнюючий підхід до таких вистав як 
«Любов під вязами» 1О. О’Ніла. <Підступність і любов» 
Ф. Шіллсра. Планується постановка «Бориса Годунова;- 
О. Пушкіна.Третя репертуарна лінія театру — тема морального 
виховання людини. Не Дивлячись на те. що основна час 
т.;; ч творчого складу — люди середнього віку, театр ро
бить ставку на молодь. Для неї готуються нові вис гави 
«Квадратура кола» В. Катаева. «Червоні вітрила •. «Мо
лоде гвардія» за творами О. Гріна і О. Фадеева. Зараз у 
репертуарі найбільш молодіжна «історія одного кохан
ня - О. Тобсляка. Тут піднімається тема права молодої 
людини па самостійне життя.

Ласкаво просимо, дорогі кіровоградці, на паші виставні

— У тебе ж немає 
грошей, жінко! — ба

сить чоловік.
— Є чи немає, а па циганську голку ви

стачить.
— То концерт же.
— І там концерт. Як посперечаюсь з пе

рекупками — мені легше. Вони тиждень 
пам’ятатимуть мене, не спатимуть, прокли
наючи. І таки боятимуться...

І Галька біжить до автобуса. Бо що то за 
ярмарок без Гальки?

ГІонс-рнулася додому раніше, ніж завжди. 
Впріла, захекалась. 1 до чоловіка:

— Картоплю треба перекопати, сіятимемо 
мак. На ярмарку одна жіночка казала, що 
восени він буде дорогий.

— Вже пізно. Ти б краще на ферму — 
доярок псвпстачає. Мала б премії більше, 
ніж за мак. Та п до жнив тра рихтуватись.

— Не встиіну. Бо ярмарок починається 
ще до схід сонця.

— От клята-жінка! Навіщо тобі той ярма
рок? У нашому ж магазині все є.

— Є чи ні, а черги немає... Для мене ярма
рок — як для тебе футбол...

М. КРОКУН.

Сцена з вистави «Підступність і кохання» Ф. Шіллера.



4 епюр „Молодей комунар“ 8 лкпея £878 року

НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

ВИХОДЯТЬ
ЮНІ КАПІТАНИ

ФУТБОЛ

„СУДКОБУДІ ВНИК“—„ЗІРКА*—И

3 п’яти областей України з’їхались до Кіровограда 
юні футболісти, які візьмуть участь у зональних рес
публіканських змаганнях па приз клубу «Шкіряний 
м'яч». Нашу область па цьому турнірі представляють 
спортсмени Олександрійської середньої школи № 16 
(старша вікова група), жеку № 3 (середня група) та 
жеку № 5 (молодша група) міста Кіровограда.

4 липня на стадіоні спортклубу «Зірка» відбулося 
урочисте відкриття турніру. Юних футболістів приві
тали секретар обкому комсомолу В. Мальцев, голова 
облепорткоміїету О. П. Бер,езан, представники ком
сомольських організацій міста, вихованні дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл.

Перший тур. Команда жеку № 3 взяла гору вад 
своїми ровесниками з Криму (4:2). З таким же рахун
ком перемогли херсонських футболістів футболісти 
жеку № 5. А олексапдрійці програли кримчанам—0:7.

На другий день матч між футболістами жеку № 5 
і кримчанами закінчився внічию — 0:0. Зустріч 
спортсменів жеку № 3 і одеських футболістів — 
рахунок 1:1. Олексапдрійці знову програли, на цей 
раз команді Одеси — 0:5.

НА ФОТО: ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ВІТАЮТЬ ПРЕД
СТАВНИКИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА.

«ДИНАМО» 
ЧИ «ШАХТАР»?

Обидві ко/ланди на
шої республіки впев
нено провели в Москві 
півфінальні ігри на Ку
бок СРСР з футболу. 
Кияни перемогли тор- 
ледівців (2:1), а до
нецький «Шахтар» взяв 
верх над «Локомоти
вом» (2:0). Київські 
футболісти, нарешті, 
порадували любителів 
футболу технічною і 
тактичною майстерніс
тю, нестримним праг
ненням до перемоги. 
Отже, зроблено іще 
один крок до фіналу. 
Другий крок у гірників 
18 липня, а наступного 
дня його зроблять ди- 
намівці Киева. І тоді 
стануть відомі учасни
ки фінальної зустрічі 
на Кубок країни.

Двадцять третій ігровий день чемпіо
нату СРСР серед клубів другої ліги. Пе
редостанній в першому колі. Кірово
градська «Зірка» грала в Миколаєві із 
«Суднобудівником».

Матч почався обопільними атаками. 
Але добитися результату не вдалося 
жодному колективові. На відпочинок 
суперники пішли при результаті 0:0.

У другій половині гри станоЕище на 
полі не змінюється. На 73-й хвилині мат-

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 8
1. Блиснавична гра в ша

хи — це гра, коли ножно
му із партнерів дається по 
5 хвилин на обдумування 
ходів протягом усієї пар
тії. Гра проводиться з ша
ховим годинником.

Блискавична гра розвиває 
у шахіста тактичну вина
хідливість, уміння швидко 
оцінюеати становище на 
дошці. Змагання з, блиска
вичної гри проводяться за 
звичайними правилами, 
викладеними с шаховому 
кодексі СРСР.

2. При проведенні так
тичних операцій під час 
шахової партії доводиться 
нерідко заманювати фігу
ру або пішака противника 
на яке-небудь поле, щоб 
потім вести проти неї ата
ку. Цей тактичний прийом 
називається «заманюван
ням». Він дуже часто зу
стрічається о практичній 
грі, а також в етюдній ком
позиції. Заманювання фі
гури чи пішана завжди 
проводиться з метою по
ставити мат королю, по
двійного удару, вічного 
шаху або пату.

Подивіться красивим 
приклад заманювання.

чу господарям вдається забити гол. Зу
стріч підходила до завершення. І коли 
до фінальної сирени залишилося чотири 
хвилини, Олександр Алекссєв красивим 
ударом" під верхню перекладину воріт 
робить рівновагу. Рахунок 1:1.

Завтра «Зірка» грає у Тирасполі Із 
«Стартом». А 11 липня на своєму ста
діоні проведе міжнародну товариську 
зустріч з болгарською ко/гандою «Доб- 
руджа». Початок о 18 годині 30 хвилин.

НАШ КОНКУРС
/

ТАЄМНИЦІ 
шахівниці:

На перший погляд чор
ним нічого не загрожує. 
Не можна грати 1. Ке7+?? 
через 1... Т:с7 2. Ф:е7 
Ф:е4+ 3. Ф:е4 С:с4Ч- і 
чорні з зайвим слоном по
винні виграти. Але білі 
грають 1. ФІБ-Н! з мстою 
заманити короля на поле 
18 і поставити мат.

1... Кр:Г8 2. Т118Х
Якщо 1... Т:Ї8 то 2. Кс7Х
Тактичний прийом на 

відвернення проводиться в 
тих випадках, коли треба 
відвернути одну з діючих 
фігуп із важливої ділянки 
подій. В результаті відвер
нення порушується захист, 
що негайно приводить до 
матеріальних втрат або 
мату.

Ось приклад:

Щоб провести пішака в 
ферзі, білі підвертають 
слона: 1. Сс4—(13!

Чорні здалися, бо не 
проходить 1... Крїб через 
2. С:Г5.

-і* -і- -І"
Першими на це завдан

ня правильні відповіді на
діслали: брати Микола І 
Валерій Кошелснки з міста 
Олександрії, інженери Кі
ровоградського заводу 
друкарських машинок В. І. 
Циеільоб і П. М. Ратушним, 
інженер Чорноліськсго ліс
госпу Знам’лнського райо
ну С. Харченно.учень Ном- 
паніївської середньої шко
ли Михайло Коптунець та 
інші.

ЗАВДАННЯ № 9
1. Що таке «кваліфіка

ційна система» в шахах. 
(З очка).

2. Розв’яжіть задачу, 
складену директором Го- 
ловапівської середньої 
школи № 1. керівником 
шахового гуртка «Біла ту
ра» С. В. Шсвряковпм.

Білі: Кпці; Фа7. ТЬ2:
Чорні: Крс4; пп: Ь5; <15; 

d4. І !’
Мат в три ходи. (2 очна)'.

НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

МЗОЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Ось уже десять місяців 

живе, працює, діє нова 
Конституція СРСР. Незаба
ром увесь радянський на
род вдсвяткує першу II 
річницю. Ні на день не 
припиняється робота по 
пропаганді Основного За
кону Радянської держави 
серед молоді в бібліотеці 
для юнацтва імені Т. Г. 
Шевченка.

Разом з міськкомом ком
сомолу, центральним лек
торієм товаристеа «Знан
ня» активісти Товариства 
книголюбів склали і вико
нують перспективний план 
роботи на 1977 — 1978' роки 
по пропаганді нової Кон
ституції. Ми використовує
мо різні форми і методи 
роботи. Тут і комплекту
вання книжнового фонду, і 
вияелення інтересів чита
чів, і складання індивіду
альних планів читання, і 
ведення спеціальних ката
логів та картотек газетних 
і журнальних статей, і ма
сова робота.

Слід, певно, спинитись 
на анкетному способі ви
явлення інтересу до читан
ня. Скажімо, література на 
правову тематину. Ми ін
формуємо про її новинки 
вісімнадцятьох читачів. Це 
переважно робітники. З ок
ремими з них складаємо 
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індивідуальні плани читан
ня. Робітникові Сергію 
Афанасьеву, наприклад, 
по темі «Спосіб життя, 
народжений Жовтнем», 
його колезі Ігорю Чулно- 
су — по темі «Основний 
Закон розвинутого соціа 
лізму», шноляреві Володі 
Кулішенку — по темі «Уч
неві про закон». Кожен із 
таких планів обов’язково 
включає в себе матеріали 
по Конституції СРСР, Кон
ституції УРСР.

Не забули ми й про бесі
ди. Назву деякі з циклу: 
«Молоді про Конституцію», 
«Наш спосіб життя», 
«СРСР — прапороносець 
миру».

Популярні у нас усні 
журнали («Молодь і нове 
законодавство.»), тематичні 
вечори («Основний Закон 
народовладдя»), читацькі 
конференції («Справа Ле 
ніна живе і перемагає»), 
огляди літератури («Спо
сіб життя — радянський»), 
книжкові виставки («Ми — 
радянський народ»).

Ми «зробили чимало, та 
щоб реалізувати свої за
думи, нам належить зроби
ти ще більше.

В. ДИГАЛО, 
завідуюча бібліотекою 
Імені Т. Г. Шевченка.

8 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09 — 

«■Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Концерт для дітей.
9.10 — «Для вас. батьку».
9.40 — Телефільм «Перші 
радощі». З серія. 10.50.— 
Музична програма «Ран
кова пошта». 11.25 —
« Більше хороших товарів >.
11.55 — «По музеях і виста
вочних залах». 12.25— Те- 
леклуб «Москвичка». 1340 — 
Програма -Здоров'я». 14.25
— Тираж «Спортлото». 14.35
— • Коло читання». 15.20 —
■ Загадки Турандот». Музич
на програма. 16.35 — «Оче
видне — неймовірне». 17.35
— Мультфільм. 18.00 -- Но
віти.’ 18.15 — Док. фільм
■ Пекін — тривоги людства».
19.10 — Телефільм. 19.25 — 
Фільм «А .чопі тут тихі...» 1 1 
2 сепії. (21.00 — Час -.). 22 55
— Виступ хору і оркестру 
Державного академічного 
Великого театру Союзу РСР. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
Новини. 10.20 — -Суботній 
репортаж». 10.50 — Теле-, 
фільм «Мислняеиь за бра
коньєрами». 12.10 — Виступ 

' заслуженої самодіяльної хо. 
пової капели УРСР села 
Радна Івано-Франківської 
області. 12.40 — -Закон І 
ми». 13.10 — - Пісні юності». 
Антологія молодіжної пісні. 
13.35 — Фільм «Яків Сверд
лов» 15.20 — Концепт. 15.50
— «Сатиричний об’єктив». 
16.15- -Комсомольська тра
диція». Комсомольска ор

• Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ганізація київського заводу 
«Червоний екскаватор».
17.10— Матч збірних команд 
СРСР — СІНА з легкої ятлетп- 
кп серед юніорів. 18.10 — 
Док. телефільм «Люди і до
лі». 18.35 — Конпспт. 19.00
— Вісті. 19.30 — «Мальовни
ча Україна». Розповідь про 
дендропарк «Веселі Боно- 
пеньки». (К-д па Республі
канське телебачення). 19.50
— П. Чайкозський. П’ята 
симфонія. Викопує заслуже
ний симфонічний оркестр 
Українського телебачення І 
радіо. Дпонгепт — народний 
.артист УРСР В Гпспаїп.
20 4" — «На добпянЬї. діти’» 
21.00 — «Час.. 21.30 — 0. С. 
Пушкін. «Маленькі трагедії». 
Вистава У перерві—новини.

9 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 13.30

— О. іоссліапі. «Поки гарба 
не перекинулась«. ФІльм- 
гпстава. 15.20 — «Міжнарод
на панорама». 15.50 — «Сьо- 
іодні—День рибалки». 16^15
— «За вашими листями». 
Музична програма. 17.00 — 
Док. телефільм «Приватна 
хроніка часів війни» Фільм 
2. 18.00 — Фгтбоп- «Динамо» 
(Москва) — ИСКА. У перерві
— новіти. 19.45 — «Радян
ський Союз очима зарубіж
них гостей». 20.00 — «Клуб 
Кіноподоплжей». 21.00 —
«Час». 21.30 — Концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.35— 
Сьогодні — День рибалки. 
14.40 — «Слава солдатська». 
15.25 — «Доброго вам здо
ров'я». 15.55 — «Недільний 

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газе і я псчаїаеіся 

на украинском языке.

сувенір». Музично-розва
жальна передача. 16.45 — 
Мат1’ збірних команд СРСР
— США з легкої атлстйкн 
серед юніорів. 17.30 — -У 
пам’яті народній«. Ведучий
— віце-президент АН УРСР, 
П. Т. Тпопько. 13.15 — Іні 
формаційна програма «Ак
туальна камера». 19.00 — 
футбол: «Динамо» (Київ' — 
«Торпедо» (Москва). 20 45 — 
«На добраніч, діти’» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Телефільм 
«1 земля стрибала мені па
пу стрічі.

10 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00'

— «Час». 8.3." — Гімнасти
ка. 8.55 — Фільм «А зорі 
тут тихі...». 1 і 2 сепії. 14 30
— «По Монголії». Кіиопро-
грама до національного 
свята монгольського наро
ду — Дня перемоги народ
ної революції. 15.00 —
«Наш сап». 15.30 — «Твор
чість Б Горблтопа». 16.15
— Концерт Державного за
служеного ансамблю на- 
полпої пісні і танцю Грузії. 
17.00 — «Роби з нами, ро
би як ми. роби краще за 
нас». 18.00 — Новини. 18.15
— «Село: діла і пробле
ми» 18.35 — «Грає заслу
жена артистка РРФСР 
О Ерделі» (арфа). 18.55 — 
«Рік третій — рік удар
ний». «Уроки майстернос
ті*. 19 40 — М. Рпмський- 
Корсакоп. «Майськл піч». 
Фільм-опепа. (21.00 —
«Час»), 22.35 — Док. теле
фільм «Ліс». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Повзши 10.15 — 
К. т. В. Кучер. <Мн не спи
мо на трояндах». .Літеря- 
туриа передача. 11.05 — 
«Ппбоого Вам здоров'я». 
11.35 — Для дітей «Сонеч
ко» 12.00 — Телефільм «1 
земля стрибала мені назу
стріч». 17.15— « Шахтарські 
зоризопги». 18.00 — Мул. 
Фільм «Автографи компо

зиторів А. Я. Пїтогарси« 
ко». 18.15 — «На ідеологіч
них рубежах». 18.30 *
Мультфільм. 19.00 — К. Т1. 
«Вісті». 19.30 — «Україна 
жнивує». 19.40 — Теле
фільм «Крадіжка». 1 серія, 
20.45 — «Па дебпаніч. ді- 
ти!» 21.00 — «Час». 21 ЗО — 
Телефільм «Крадіжка»^ 
2 серія. По закінченні —• 
к. т. Новини.

Н ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — Мультфільм
«Синій ведмедик». 9.25 —• 
М. Рнмський-Корсакоп. 
«Майська ніч». Фільм-опе- 
ра. 14.30 — Наукопо-по- 
полярні фільми. - 15.05 —• 
«Таллінський експерн« 
мент*. Про впровадження 
бригадного підряду ня Тал- 
лінському домобудівному 
комбінаті. 15.35 — «Пісні 
радянських композиторів 
у виконанні заслуженого 
артиста Якутської АРСТ’ 
Кола Бельди». 15.55 —
«Хлопці справжні.». 16 00 — 
Телефільм для дітей. «Мис« 
липець зя браконьєрами»« 
18.00 — Повніш. 18.15 — 
«Хочу псе знати». 18.25 —' 
«Народна творчість». 19.10
— «Людина І закон». 19.40
— Фільм «Ураган в степу»'.
21.00 — «Час». 21.30 —
«Майстри мистецтв». На
родна артистка СРСР 
О. Андповська. 22.40 —■
8. А. Моцарт. Симфонія 
№ 20. Викопує Польський 
камерний оркестр. Пп за
кінченні — новини.

Редактор М. УСП4ЛЕНКО.
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