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КРОКИ 
ФЕСТИВАЛЮ

ГАВАНА, 3 серпня. (Кор. 
ТАРС]. Море лозунгів і тран
спарантів, підняті над голо
вами стиснуті кулани — 
традиційний жест міжна
родної пролетарської солі
дарності, — оплески і вигу
ли на підтри/ику виступів 
численних промовців... У Га- 
ванському порту відбувся 
масовий мітинг солідарнос
ті з боротьбою молоді і 
студентів проти імперіаліз
му, колоніалізму і неоколо
ніалізму, за розвиток спів
робітництва між народами.

Всі промовці — посланці 
Алжіру, Гвінеї, Куби, Іраку,

Румунії та інших держав — 
від імені молодого поко
ління Землі вимагали від 
капіталістичних країн вста
новлення рівноправних і 
справедливих економічних 
відносин з країнами, що 
розвиваються, припинення 
експлуатації і грабування їх 
природних багатств. У ви
ступах делегатів гучно про-(Днв. З стор.).
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НА 4 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ524,!

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 287,3 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 954,4 ТИСЯЧІ ТОНН.

На приз 
„Золотий колос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ:

Анатолій КОЛОТИПН з колгоспу імені Жданова Сеіт- 
ловодськсгс району — комбайном «Нива» зібрав хліб 
на 2'34 гектарах і намолотив 9698 центнерів зерна.

Андрій ТРІОХАН з радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
сьного району — на 184 гектарах намолотив комбайном 
«Колос» 8819 центнерів хліба.

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Долин- 
сі-кого району — «Колесом» зібрав ранні зернові на 
20? гектарах і намолотив 8655 центнерів хліба.

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» Пет- 
рівськсго району — комбайном «Колос» зібрав хліб на 
187.4 гектара, випав з бункера 8420 центнерів зерна.

Сергій ДОВГОПОЛ з колгоспу «Зоря» Онуфріївсько- 
го району — комбайном «Колос» намолотив з площі 
211 гектарів 7650 центнерів хліба.

Володимир ТИШИК з радгоспу «П’ятихатський» Пет- 
рівського району комбайном «Колос» зібрав зернові на 
137 гектарах кип.ап з бункера 6231 центнер зерна.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу Ь/ені Кірова Бобринець- 
ко-о району — комбайном «Колос» намолотив з площі 
200 гектарів 6101 центнер хліба.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу ім. Карла Маркса Пет- 
рівського району — комбайном «Колос» зібрав урожай 
на 166 гектарах і намолотив 5513 центнерів зерна.

Іван БАЗАСТІЙ з колгоспу імені Леніна Ульяновсько
го району — комбайном «Нива» зібрап урожай на 107 
гектарах і намолотив 4673 центнери хліба.

СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:

Микола ШУЛЬГА з колгоспу «Україна» Новгородків- 
сж-'ого району — жаткою ЖВН-6,0 скосив зернові на 
394 гектарах.

Олексій ІВАЩЕНКО з колгоспу імені Калініна Ново- 
уираїнського району — жагкою ЖРС-4,9 скосив хліб на 
321 гектарі.

Петро ПОЛЬОВИЙ з кінзаводу Олександрійського 
району — жаткою ЖРС-4,9 скосив зернові на звад на 
309 гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ ШОФЕРІВ:

Леонід РОМАНОВ з Долинського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» — автомашиною «Урал-337» 
перевіз 984 тонни хліба.

ГЕРОЇ ЖНИВ

З ЧЕСТЮ ПРОШИЛИ ПЕРЕД ВИСТУПОМ УБОБРИН ЕЦЬ К О ГО РА П0 і ІУ

Великий успіх у хліборобів Гайеоронського району мають виступи художньої агіт
бригади Кіровоградського заводу радіоеиробів. Дружними оплесками нагороджують 
жниеарі учасників вокального ансамблю «Мелодія», яким керує Є. О. Врадій.

У програмі кіровоградських культармійців — пісні, танці, художнє читання.

На фото: черговий виступ агітбригади.

АЛЛО, ГОВОРИТЬ 
КОРПУНКТ!

Фото В ЗЕМНОРІЯ.

культлрмійці З УСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУРАДГОСПІ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»
Микола Петрович стояв 

на містку свого бувалого 
в бувальцях СК-6, міцно 
тримав у руках штурвал, 
задоволено підставляв за-

горіле обличчя подихові 
гарячою лвшісного вітру. 
Нарешті після довгих, па-' 
докучливих дощів розго
динилось, і Глущенко ра
зом зі своїм помічником 
Петром Даииловим по-

справжньому почали жни
вувати... Тепер удержують 
вимпел першого в радгос
пі агрегату.

Микола Петрович не міг 
стриматись, щоб час від 
часу не озиратися назад, 
туди» де за комбайном ли

шалися на стерні купи со
ломи. З ножною годиною 
роботи все більша площа 
звільнялась від валків. На- 
стрій у комбайнера і по
мічника був чудовим. По
ле велике, с де виявити 
свою майстерність, вико
ристати і можливості ком
байна, і рельєф, маневру
вати швидкостями. Рап
том — що це? У протилеж
ному кінці поля, шо коло 
самого Інгулу, ліниво здій
мається вгору чорний 
стовп диму, вітер шматує 
його і сизим туманом роз
носні ь над нивою.

— Валки горять! — по
чув Глущенко голос свого 
помічника. Микола Пеіро-

вич круто розвернув ком
байн і на граничній швид
кості повів ЙОГО ДО МІСЦЯ, 
де шугали в небо злі язи
ки полум’я.

Поставили комбайн на 
обочині. Глущенко схопив 
відрЬ і разом з помічни
ком кинувся до валків, 

'сталії збивати з них во
гонь. Але зробити це двом 
чоловікам було практично 
неможливо 
ню миттю 
усі боки...

— фронт вог- 
розповзався в

(Закінчення на 2-й стор.).

На час жнив автотран
спортне підприємство 
10062 відрядило колону 
автомашин в Онуфріїв- 
ський район. З перших 
днів прибулий колектив 
по-ударному перевозить 
хліб нового врожаю. 
Найбільшу трудову пе
ремогу здобув комсомо
лець, член комітету під
приємства Борис Клау- 
пік. У колгоспі «Україна:) 
за одинадцять робочих 
днів автомобілем
53 при плані 154 тонни 
він перевіз 161,7 тонни 
зерна на відстань 44 кі
лометрів.

Л. ХОЛОХОЛЕНКО.
м. Олександрія.

ГАЗ-



---------3 ехсор» „Молодці колгунжр*'
9. , УРОЖАЙ-78 і ® УРОЖАЙ-78 • УРОЖАЙ-78-

—> 5 серпня 1978 рожу —•
Завтра —
Всесоюзний день залізничника

З Р н и н иЦ І н
Духмяніє хлібом колгоспна нива. З шанобою до 

неї починає сьогодні свій робочий день молодий 
жнець. Від дідів і прадідів ця шаноба. Адже хліб — 
це сила людини, це життя людини, її найбільше ба
гатство. Йому, хлібові, вклонялися, коли висівали 
зерна, коли косили серпом важке колосся, коли 
виймали з печі рум'яну паляницю. Низько вклоняли
ся, сідаючи до столу. І право відрізати першу скибку 
надавалось главі сім’ї. Шану до хліба спершу виховує 
в нас /лати, потім школа, в доросле життя продов
жує цю місію. Настає згодом час, коли ти вже сам, 
юний друже, своїм поклоном хлібу вчиш любові до 
нього інших. Бо у всіх нас один спільний хліб. «На 
нашому державному гербі золоте колосся пшениці, 
і це.не випадково. Наш хліб — це результат об’єдна
ної праці селянина, робітника та інтелігента», — ска
зав на липневому Пленумі ЦК КПРС Леонід Ілліч 
Брежнєв. їож і праця в хліб вкладається спільна і 
відповідальність за нього спільна.

Чи все зробив ти, молодий хліборобе, щоб бага
тий урожай цього року зібрати з поля до зернини? 
Саме до зернини, адже з неї починається великий 
хліб, отой, спільний для всіх. Хід косовиці дає відпо
відь на це запитання. Найвища врожайність не тіль
ки: тал\, де грунти найкращі та погода не заважає, ви
сока вона й там, де втратам зерна поставлено надій
ний заслін на всьому жнивному потоці. Молоді ме
ханізатори Новоукрвїнського району на потужних 
«Нивах» та «Колосах» приладнали маркери, на які 
рівняються автомашини під час завантаження. Нехит

Ж-сл» А деїттгф 
уЖГ І

ре пристосування, але зерно потрапляє прямо в ку
зов за будь-якого вітру. Завдяки цьому заваніажен- 
ня йде без зупинки комбайнів, втрат зерна нема. А в 
Олександрійському районі на багатьох комбайнах 
пристосували стеблопідіймачі, розраховані на най
складнішу полеглість хлібів. Словом, молоді жниварі 

„ Ново-українського й Олександрійського районів від
находять резерви збереження справді кожної зерни
ни. В цих районах і врожайність найвища в області — 
понад 36 центнерів збирають тут із кожного гектара.

І все ж у ряді господарств області молодь села ще 
не на позну силу вступила в боротьбу за великий 
хліб. Продовжують вичікувати хорошої погоди, не
сповна використовують жнивну техніку, а значить 
відстають у темпах від суперників по змаганню. Ком
сомольські штаби «Жниза-73» досі не стали тут 
справжніми організаторами молоді на швидке й ви
сокоякісне збирання. В Новомиргородському районі, 
наприклад, на звал скошено 23 тисячі гектаріз хліба, 
а валки обмолочено всього на площі понад 9 тисяч 
гектарів. І цей розрив не турбує районного комсо
мольського штабу жнив. Штаб лише констатує цей 
розрив, не вживаючи ніяких організаційних заходів.

Нелегкі нинішні жнива. Від першого скошеного 
валка. Тому, як ніколи, висока ціна кожної зернини, 

-вирощеної тобою і твоїми батьками, молодий хлібо
робе. Протистав усім труднощам свої вміння, знання, 
любов до землі. І нива віддячить за працю, за ша
нобливий їй уклін.

На минулорічних «низах 
комсомольсько - молодіжний 
екіпаж Олександра Филимо
нова з колгоспу імені Сверд
лова Доброзеличківського 
району намолотив *0 800 
центнерів зерна, виборовши 
перше місце серед МОЛОДІЖ
НИХ екіпажів району. Тоді ж 
Олександра прийняли канди
датом у члени КПРС.

Нині молодий комбайнер 
разом з помічником комсо
мольцем Аркадієм Шатнен- 
ком та водієм автомашини 
Анатолієм Скоропадом теж 
веде перед у змаганні серед 
молодих жниварів. Екіпаже
ві вручили перехідний Чер
воний прапор райкому ком
сомолу і письмозу поляку.

На фото (зліва напра
во): А. СКОРОЄАД, О. ФИЛИ
МОНОВ та А. ШАТНЕНКО.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

І ТОНУ В ДОРОЗІ...
Від того, що винуватці торжества прийшли в мер- 

вопий куток не у вихідних костюмах та білосніжних 
сорочках, а в робочих спецівках і халатах, свято ні
чого не втратило. Це, мабуть, добре, коли ще і зрячі- 
бід робочої напруги руки аплодують здобутій у не
легкому змаганні трудовій -перемозі За підсумками 
другого кварталу 1978 року колектив Зпам’янською 
локомотивного дсно посів перше місце по сітці заліз
ниць СРСР, /азоюзав перехідний Червоний пранод 
Міністерства шляхів сполучення та ЦК профспілки 
робітників залізничного транспорту і першу грошо
ву премію.

В урочисту мить вручення колективові підприєм
ства почесної нагороди (а зробив цс заступник на
чальника Одесько-Кишинівської залізниці В. М. Виш- 
невський) не всі, хто був причетним до успіху, сиді
ли в затишному залі. Десь далеко серед стенів вели 
свої поїзди машиністи і їхні помічники. Така вже у. 
них професія — не всі свята вдасться зустрічати 
дома.

Хлопці з комсомольсько-молодіжної колони маши
ніст а-інструктора Володимира Шелеста відзначали 
подвійний успіх: колектив переміг у змаганні серед 
локомотивних колон депо І МОЛОДІЖНИХ колективів 
залізничного транспорту області. Тож і святкувати 
почали вони на день раніше, коли відбувся молоді*- 
ний вечір-«Вогник», присвячений Всесоюзному дню 
залізничника. Секретар Зиам'япського міськкому 
комсомолу В. Сиромятников вручив молодим локо- 
мотивпикам перехідний Червоний прапор обкому 
ЛКСМ України. А вони сиділи горді й поважні, бо 
про їхні заслуги чули дружніш і наречені, запрошені 
на «Воінпк». Усе було прекрасно: грав ансамбль, 
тгнцювзли пари, і хотілося, щоб вечір не закінчував
ся. Та він закінчився, на ранок — знову в поїздку: 
перемога любить лише тих, хто не тішиться нею дов
го, а бореться.

Боротися колоні Володимира Шелеста є за що Не 
зовсім задоволені молоді машиністи станом економії 
електроенергії. І один мільйон 735 тисяч 729 тони на
родногосподарських вантажів, перевезених протягом 
півріччя в 72 великоеггових состава?:, — не вершин»,

Юрій Кабанець, Микола Дсмчук, Григорій Со- 
ловйов, комсорг колони Володимир Литвинов... Вза
галі, якщо перелічувати молодь, то доведеться списа
ти чимало паперу: середній вік членів колективу — 
25—26 років. Молоді то молоді, а випередили всі «до
рослі» колони і в першому кварталі. Тому можна 
сказати: переможці за півріччя.

І року не минуло з часу створення колони Шелеста, 
а вона вже на гребені слави. Можливо, керівник знає 
якісь секрети згуртування’людей?

— Секрет у самих людях,—сміється Володимир.-- 
Молодіжну колону створити не так просто, а хлопці 
складали списки, щоб у неї потрапити. Тепер відстою- 

' ють своє право Коротше кажучи, секрет у тому, що 
наш колектив — комсомольсько-молодіжний. Іншого 
не знаю...

Вічних перемог не буває, і це хлопці знають. А тому 
вони знову в дорозі.

А. РОМАНЮК.

КРІЗЬ ВОГОНЬ І ВОДУ ГВОЗДИКИ—ГАПТАРКАМ
«ЗМАГАННЯ 
.В ГОЛОВНИХ 
.ВИМІРАХ»

Довго не давав офіцій
ної відповіді на проблем
ний виступ «Молодого ко
мунара» під таким заго
ловком (21 лютого 1978 
року) Новоархангельський 
райком комсомолу. Зро
зуміло, що на вжиття за; 
ходів потрібен був час, та 
bee ж не півроку.
ї Яіс повідомив перший 

секретар райкому комсо
молу 8. Александров, стат
тю було обговорено на 
засіданні бюро, вжито за
ходів д(їя поліпшення ор
ганізації соціалістичного 
змагання. ІЗ районі ство
рено 11 комсомольсько- 
молодіжних колективів і 
ланок.

Розроблено умови соціа
лістичного змагання між 
Комсомольсько - молодіж
ними колективами і моло
дими виробничниками. Те
пер ширше використовую
ться стимули морального 
й матеріального заохочен
ня, шість переможців зма
гання за туристськими пу
тівками . в складі поїзда 
«Дружба» побували у ви
значних місцях України, 
чотири — в країнах соціа
лізму.

Цього року комсомольці 
1 молодь району подали 
допомогу колгоспам у до
гляді за посівами просап
них культур на площі 800 
гектарів, заготовили 120 
тони зеленої маси дико
ростучих трав. На час 
жнив укомплектовано 15 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИХ збиральних екіпажів,

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.)’.
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Художня агітбригада з 

радгоспу імсііі Димитрова 
Устинівського району, яка 
в числі інших культармій- 
ськп х ’ кбл ект нв і в п р й ї к а я а 
висгупаїв перед хліборо
бами Бобршіецького райо
ну, на своєму автобусі ви
рушила в радгосп «Черво
на зірка».

— Далеко ще? — спита
ла подій Люба Вілкул 
заворга Бобрпнецького 
райкому ЛКСМУ Миколу 
Непомнящого, що супро
водив устинівців, коли від 
Бобршщя від’їхали кіло
метрів з двадцять.

— Ні. Якщо трасою, то 
кілометрів з десять, не 
більше. Сіеповою доро
гою — ближче. Звернемо?

— Горить щось у попі,— 
чи то спитав, чи то ствер
див хтось раптом. Усі по
глянули у вікна. Справді, 
попереду з-за пагорка над 
горизонтом здіймався в 
небо стовп диму. Тим ча
сом під’їхали до розвилки 
степових доріг.

— Давайте поїдемо в се
ло полем, — запропонував 
Непомнящий. — Треба по
дивитися, що за дим, звід
ки він серед степу...

Люба мовчки звернула 
на грунтівку і натиснула 
на акселератор. За кілька 
хвилин під’їхали до Інгулу. 
На протилежному 'березі 

річки горіла стерня, ер- 
ґонь уже почав лизати 
валки озимої пшениці. В 
полум’ї і диму металися 
дві людські постаті, нама
гаючись погасити пожежу. 
Віддалік стояв комбайн. 
Найпершим оцінив ситуа
цію Петро Вілкул.

— Дворі! Двері відчи- 
— гукнув дружині і 

першим вискочив з авто
буса. На ходу став роздя
гатись і кинувся о річну.

— Відро прихопіть! — 
долетіло вже з того бере
га. За Петром на проти
лежний берег переправи
лися всі вісімнадцять 
культармійців. Почалася 
боротьба з вогненною сти
хією. Люди збивали по- 
лум я з валків, відтягува
ли їх від вогню, намагаю
чись не дати пожежі ши
ритись полем. Двох відер, 
які були в розпорядженні 
культармійців, звичайно, 
було мало, та вже те, що 
вони були і поруч проті
кав Ішул, допомагало бо-, 
речися з вогнем.

Тим часом Люба разом 
з Миколою Непомнящим 
номмалася автобусом до 
тракторної бригади, яка, 
на щастя, знаходилась не
подалік. У кількох словах 
розповіли трактористам 
про пожежу. Але ті вже й 
самі помітили дим і лад
нали трактори. З бригади 
к ульта рм і йський а втобус 
заскочив на садибу рад
госпу. На вулицях села 
зібрали молодь і поверну, 
лиси з підмогою в пОлс.

Трактористи вже встиг
ли окреслити ВОГНЯНИЙ 
шмат стерні кількома ши
рокими лініями чорнозе
му, не даючи змоги по
лум'ю перекинутись далі 
на валки.

Ще кілька хвилин — із 
вогнем покінчили.

3«

Польовий табір рад
госпу «Червона зірка» 
приймав 28 липня -незви
чайних юсіеи. З автобуса 
весело висипали замурза- 
ні культармійці, розпале
ні недавньою подією, ра
дісні й щасливі, що пере
могли вогонь.

А за півгодини, привів
ши себе до порядку, В. Ф. 
Андреев, Таня Парфснюк, 
Петро Вілкул, Аня Мель
никова, Олена Пирогова, 
Євдокія Колом ієць, Аня 
Солонько, Оксана Хомен
ко, Люба Суховарова, ін
ші члени агітколективу 
вже виступали перед жни
варями раДгоспу...

І в оплесках, якими на
городили червоиозорівці 
устинівців, відчувалася 
вдячність не тільки за 
добре підготовлену про
граму, а й за допомогу у 
врятуванні радгоспного 
врожаю.

. Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

УЧАСНИКИ ЕКС
ПЕДИЦІЇ «молодого 
КОМУНАРА» ПАМ’ЯТІ 
ЇЕРОЇВ «СПАРТАКАї 
ПЕРЕДАЮТЬ З БУХА
РИ:

На фото: учасники експедиції і льотчик-космо- 
назт СРСР В. Г. ЛАЗАРЄВ серед робітників Бухар
ського бавовняного комбінату.

Коли ми приїхали в місто, Бухарський обком- 
комсомолу організував зустріч на бавовняному ком- 
Сіпать Разом з нами до робітників цього нідирнем- 
с^іиа завітав льогчик-космонавт СРСР В. Р. Лазарев« 
Керівник експедиції Анатолій Ковпрьов розповів юна
кам і дівчатам комбінату про подвиг спартаківців, 
передав директорові обласного історико-краєзнавчога 
му^ею «Арка» ЛІ. Махмудову гільзу, наповнену' зем
лею з могили загиблих героїв Красногірки. Відбулася 
цікава розмова учасників експедиції з В Г Лазаре- 
вим.. ’ 1

ві1?ли учасників мотопробігу на золотошвей- 
нін фабриці.
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СВЯТО
ПЕРШОЇ ЗУСТРІЧІ

Зустріч ІЗ творчим колективом Таган
розької о ордена «Знак Пошани» драма
тичного театру імені А. П. Чекова 65ла 
хвилюючою і пам'ятною. За давньою 
доброю традицією таганрожці почали 
гастролі в нашому місті виставою «Дядя 
Ванн».за п'єсою свого великого земляка 
А. П. Чехова.

Образи, створені моїми колегами з Та
ганрога, — це живі люди, з яскравими 
характерами і різними долями. Цікаво й 
своєрідно трактує образ дяді Вані актор 
Анатолій Іоиов. Запам’ятовується Соня 
в чудовому виконанні артистки Світлани 
Д и вади.

Я побачила в цих персонажах людей 
майбутнього; чесних, щирих, відвертих, 
красивих. Саме таких, про яких мріяв 
Антон Павлович: «У людині все повинне

бути прекрасним: обличчя, одяг, душа і 
думки*.

По-справжньому схвилювала й захо
пила мене фінальна сцена вистави. І тут 
щире слово подяки хочеться сказати 
не тільки на адресу всіх акторів, зайня
тих у виставі, а н постановникові, заслу
женому діячеві мистецтв РРФСР, заслу
женому артистові Литовської РСР Пав
лу Хомському, режисерові Юрію Єрьомі- 
ну і художникові Миколі Леваді.

Перша зустріч з артистами Таган
розькоїо драматичного театру імені 
А. П. Чехова була для нас, кіровоград- 
пів, чудовим святом театрального мис
тецтва. ( за це їм велике спасибі.

В. ЛИТВИНЕНКО, 
артистка Кіровоградського театру 
імені М. Л. Кропивницького.

май
г
і

( Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

звучав голос солідарності 
прогресивної молоді пла
нети з народами, які ви
ступають за свободу і 
демократію, за знищення 
злиднів, голоду, безробіт
тя і неписьменності, за 
краще майбутнє всього 
людства.

Імперіалізм, сказав де
легат Алжіру Б. Шеріф, 
намагається увічнити своє 

і політичне і економічне 
, панування в багатьох 
і країнах світу. Але його за

міри приречені на прозал. 
Дедалі міцнішими стають 
єдність і згуртованість 
молоді, всіх народів у бо- 
‘ротьбі проти поневолення, 
за національну незалеж
ність і прогрес.

Неослабну увагу деле
гатів фестивалю продов
жує привертати робота 
міжнародного трибуналу 
«Молодь обвинувачує ім
періалізм». З гнівним обу
ренням зустріли присутні 
документальні дані і пока
зання свідків про підго
товку серії замахів на 
життя керівників кубин
ської революції.

Посланці молодого по
коління вимагають рішу
чого осуду організаторів 
цих' змов проти народів 
світу, а також викриття їх 
імперіалістичних натхнен
ників, людиноненавис
ницьку суть яких з новою 
силою розкрито в ході за
сідань трибуналу.

На черговому засіданні 
міжнародного центру по
літичних дискусій виступи
ли делегати Бельгії, Гві- 
неї-Бісау, Ірландії, Монго
лії, СРСР. Органи масової 
інформації капіталісіич- 
них держав, заявив пред
ставник прогресивної мо
лоді Ірландії, всіляко пе
рекручують справжнє зна
чення для людства проце
су розрядки напруженос
ті, ведуть наклепницьку 
кампанію проти соціаліс
тичної співдружності. Юна
ки і дівчата всього світу 
повинні пам’ятати: імпе
ріалізм винен у незлічен
них трагедіях і страждан
нях народів. Боротьба за 
мир, за ліквідацію загро
зи термоядерної війни — 
це боротьба проти імпе
ріалізму. Представники 
всіх делегацій зробили 
поїздку на острів Пінос —

нині острів молоді, який 
названий так на честь тру-, 
дових звершень кубин
ських юнаків і дівчат. В 
його адміністративному 
центрі — місті Нуева- 
Херона — відбувся свят
ковий мітинг, на якому 
буз присутній перший сек
ретар ЦК Компартії Куби, 
Голова Державної Ради і 
Ради Міністрів республіки 
Фідель Кастро.

Перед присутніми ви
ступив заступник голови 
національної Асамблеї 
Народної Влади Рауль Роа. 
Завдяки трудовому геро
їзмові молоді, підкреслив 
він, колись економічно 
відстала територія—острів 
Пінос, яка була в роки 
правління антинародних 
режимів місцем заслання 
революціонерів, — пере
творилася в квітучий край. 
Усе це — плоди соціаліз
му, що його успішно бу
дує кубинський народ, ре
зультат ліквідації в країні 
системи капіталістичного 
поневолення.

€. АЛЕКСЄЄВ, 
А. БЄЛІКОВ,

А. ВОРОГ1АЄВ, 
Ю. СВЕРДЛОВ.

Скільки їх, схвильованих, ходить нині норидорами інститутів і технікумів, три
вожно поглядаючи на двері аудиторій, за котрими через кілька хвилин вирішувати
меться і їхня доля? Багато. Та скільки б не було, всіх їх єднає таке зрозуміле кожно
му слово — «абітурієнт».

Понад тисячу абітурієнтів стануть цього року першокурсниками Кіровоградського 
Інституту сільськогосподарського машинобудування. Нині на вступних екзаменах во
ни своїми знаннями доводгть право на це.

На фото: під час вступних екзаменів у Кіровоградському інституті сільськогос
подарського машинобудування. л-п'мио.илФото Р, ЄПЕЙЯІНА.

У СВОЇЙ новій поетичній збірці «По
бачення з тобою» (Дніпропетровськ, 

видавництво «Промінь», 1978 р.) Володи
мир Базилевський прагне до філософ
ської масштабності, діагональних уза
гальнень. Він починає з найменшого — 
з краплі звичайного людського почуття, 
з краплі неспокійної думки, які, насна
жившись авторським першопроникнен- 
ням у життя, стають поетичними від
криттями.

«Побачення з тобою».., З коханою 
жінкою? З рідною землею? В одноймен
ному вірші поет саме так і трактує наз
ву збірки. Звертаючись до отчого краю, 
пише:

Осяяний і радістю й журбою, 
Вслухаюся в твоє серцебиття, 
І мить оця — побачення з тобою, 
їй-право, варта всіх принад життя.

У рецензіях на попередні збірки поета 
нам уже доводилось наголошувати, що 
громадянськість є однією з визначаль
них рис його поезії. Але якщо раніше 
громадянський струмінь у віршах поета 
був дещо декларативним, прямоліній
ним, то тепер він став художньо осмис- 
ленішим, поетично переконливішим. 
Значно поменшало в книзі гучних одно
значних фраз, окличних знаків.

Книга складається з п'яти розділів, а 
точніше, з чотирьох розділів і поеми 
«Калинові ліхтарі». Звичайно, поділ вір
шів на розділи вельми умовний, швид
ше навіть механічний, ніж смисловий. Та 
це вже справа автора. Так ось, у першо
му розділі, «Мирна Долина», хотілося б

звернути увагу ДумКИ, ВІДГуКИ, рЄЦЄНЗСЇ 
читачів на три
вірші: «Перед- В ЖЖ
гроззя», «Бала- ВйВ? /Е И В В на
да про Івана ■ МЖ И ВДО
Розливана» і
«Дні народ
жень». Перші 
дза написано 
на конкретно

РАДОСТІ
му історичному 
матеріалі, третій — філософський роз
дум над суттю людського життя.

«Передгроззя» — посвята нашому 
землякові, революціонерові С. М. Степ- 
няку-Кравчинському. Автор вдало від
творює передгрозову, революційну ат
мосферу. Для цього він добирає непе
ресічні образи і слова, наснажує їх гли
бокою думкою, щирим почуттям:

А за вікном — раптова мерехтінь, 
А на чолі — зернисті краплі поту. 
Ще бути бурії

. - Поки що ж робота.
Робота для грядущих поколінь.

Будучи послідовним у розвитку теми, 
автор одразу ж пропонує нам «Баладу 
про Івана Розливана». Це — представ
ник тих самих «грядущих поколінь». Іван 
Розливан — художник-самоук, вожак 
комсомолі! в селі Тишківці на Кірово- 
градщині, він написав портрет Леніна і 
зібрався в Москву, щоб подарувати 
його музею вождя. Було це в перші ро
ки після революції. По дорозі на стан

цію бандити 
підступно вби
ли Розливана.
Автор вдало 
вик о р и с т а в 
форму балади, 
народні мане
ри, образи.

Заключн и м, 
кульмінаційним 
акордом зву
чить остання 
строфа:

Вітри, наче пси, налетіли з узбіч, 
Загусла і щезла, як марево, ніч.
Поглянули люди —ані там біля шляху 
Схиливсь над Іваном товариш Ілліч.

Таких поетичних знахідок у збірці чи
мало. Та повернемось до третього з 
названих віршів. Зовні він нічим не зв’я
заний з першими двома. Але внутрішній 
зв’язок між ними є. Поет пише: «Ми в 
єдинім строю, як солдати». 1 стає зрозу
міло: він має на увазі не тільки тих, хто 
живе сьогодні, а й тих, хто віддав своє 
життя за сьогоднішнє щастя.

Назву збірки «Побачення з тобою» 
можна трактувати і як побачення поета 
зі своїм ліричним героєм. Це побачення 
він призначив йому давно. І тривало во
но не один вечір чи день, а роки. Відбу
валось це побачення не тільки в поето
вому кабінеті, а й у батьківській хаті, і 
в цехах кіровоградського заводу «Чер
вона зірка», і в пустелі, і в робітничих 
гуртожитках, і в лікарні...

Для справжнього поета побачення зі 
своїм ліричним героєм — це завжди ра

дість відкриття. І ми відчуваємо цю ра
дість у багатьох строфах книги Володи
мира Базияевського. Радіус цієї радості 
досить великий.

У рецензованій збірці поет подає 
низку підсумкових, віховйх віршів. Це 
роздуми про життя, час, творчість, про 
вічне й минуще, про смисл людського 
буття.

Життп написане уже,
Усе, як є, — здобутки, втрати,

Але: .
Живий — жива й пора втрачання, 
Лиш мертвим нічого втрачать.

Можна назвати цілу низку віршів, ячі 
засвідчать, що автор добре знає те, про 
що пише, вміє заглибитись у тему, ді
брати для її розкриття переконливі лі
тературні засоби. Це, зокрема, вірші з 
циклу «Постаті»: «Нестор», «Анна Ком- 
ніна», «Тіртей», «Лікарям, /ледсестрам, 
няням», «Аби не гірше» та інші.

«Калинові ліхтарі» — це, по суті, лі
рична поема (авторське визначення — 
«Послання другові»). Це — повернення 
□ дитинство, роздуми над шляхами ста
новлення людської особистості, над 
суттю поетичної творчості, буття, спога
ди про дорогих пюдей. Є в цій поемі 
строфи глибокі, хвилюючі, та подекуди 
трапляються й банальні рядки...

Гозорячи про збірку в цілому, слід 
зауважити: вона — вагомий, зрілий крок 
у творчості В. Базилезсьного.

Л. НАРОДОВЦІ, 
член обласного літоб’єднання.
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ЗАГАДКОВЕ 
ОЗЕРО

II ОРНИЙ ЛІС... Сивиною сто-
* літь укрита ця /лольсвнича 

діброва в межиріччях Інгулу 
та Інгульця, головним чином 
на території Знам янського й 
Олександрівського районів. 
Звідси бере свій витік і річка 
Тясьмин Учені відносять Чор
нолісся до зони Південно-о 
Правобережного Лісостепу, 
оскільки воно розташоване на 
самій межі зі Степом де най
більш контрастно спостерігає
ться тривалий процес боротьби 
лісу зі степом. Цей найпівден- 
ніший «форпост« на'розірваних 
природних лісів півночі Ук
раїни видатний російський уче- 
ний-природознаеець. осново
положник сучасного наукового 
грунтознавства В В Докучаев 
свого часу влучно назвав «за
гадкою природи».

Беручи до уваги гелике водо
охоронне. грунтозахисне й Фау
ністичне значення цього рєгіо-

ну. Наркомат ліссного госпо
дарства УРСР ще 1937 року ви
ділив із загального масиву в 
26 тисяч гектарів заповідну ді
лянку в 445,0 гектара. У пово
єнний пер ед яа постановою Ра
ди Міністрів СРСР від 2.0 жовт
ня 1S43 року Чорний піс відне
сено до категорії особливо 
цінних лісів, а постановою Ра
ди Міністрів УРСР від 2S січня 
1972 року «Про заходи до роз
ширення мережі державних за
повідників і поліпшення запо- 
в:днсї справи» передбачено 
стороння заповідника «Чор
ний ліс» загальною площею 7.4 
тисячі гектарів. Ней природний 
комплекс ілгє реличе господар
ське. природничо-історичне й 
культурне значення.

Чорноліський масив чи не 
найцікавіший як у флористич
ному й зоологічному, таи і гео
графічному та ландшафтному 
і.-ідношеннях.

Місцеві жителі, керуючись, 
пеєко. щирим бажанням якнай
повніше ознайомити приїжд
жих з '/сіма приЕЯблиг.ими міс
цями Чорного лісу, нерідко пе
репитують гостей- «А чи наві
дувались ги до Берестуватого?

Якщо ні, то вважайте, що ви да
леко не все бачили в наших 
краях».

За кілька десятків метрів від 
автомагістралі Донецьк — Ки
їв, побіля с. Водяного, за гус
тим деревостоєм на вас чекає 
зустріч із цікавим і водночас 
загадковим витвором приро
ди — заболоченим озером. У 
ряді наукових досліджень його 
назвали Бєрестуватим, а в на
роді з покоління в покоління 
переходять інші його назви — 

Чорноліське або «Чудо-озеро».
Розташована ця реліктова 

водойма в глибокому лісовому 
вибалку, схили якого вкриті 
густими заростями дерев і ча
гарників Площа.водного дзер
кала серед непролазної тря- 
созинної місцини сягає двох 
гектарів. Навколо озера про
лягає смуга води завширшки 
до п’яти метрів. Далі плавають 
відокремлені чи більш-менш 
суцільні купини, що поросли 
герболозом. кущистими очере
тами, осокою, рогозом, папо
роттю, кропивою. У кришталє- 
гій воді купають свої довгі 
носи плакучі верби, далі ви
струнчились білокорі осики та 
Е~->ЄЗИ.
X/ ЧАСНИКИ ботанічних екс- 
** педицій в різний час ви
явили тут ряд північних ро«-

лин-реліктів, абсолютно нети
пових для цих широт. Тут мож
на побачити, скажімо, зозулин
ці, які в народі за духмяний 
аро/лат розмаїтих квіток, особ
ливо в нічну пору, ще назива
ють «люби мене, не покинь». 
Якщо ви добре знаєтесь на 
дикоростучій квітковій рос
линності, то зможете віднайти 
на заболоченому узбережжі 
Чорноліського озера чистотіл, 
живокіст, купину, первоцвіт, 
маренку запашну, астрагал, 
шавлію, копитень та багато ін
ших лікарських рослин, яких 
не побачиш ніде в окрузі, хоча 
мікрокліматичні умови Чорно
лісся практично однакові. Не 
часто, мабуть, удається зустрі
ти рослини, які впродовж цві
тіння змінюють забарвлення 
квіток. Саме такі властивості 
притаманні медунці, яка з не
запам’ятних часів прижилася 
тут, на узбережжі Берестуєато- 
го. Спочатку колір широколис
тих квіток має рожевий відті
нок, потім він стає фіолетовим 
і. нарешті, блакитним або си
нім.
£1 ДНАЧЕ загадковість релік- 
™ тового озера, частину яко
го тепер оголошено гідроло
гічною пам’яткою природи 
республіканського значення, 
полягає не тільки і не стільки

в його флористичній своєрід
ності.

А ось рівень води е Чорно- 
ліському озері в будь-яку по
ру року лишається, як це не 
дивно, сталим, і воно без упину 
живить єдину в тутешніх нраях 
річку Чорнолісну. Вода в Бе- 
рестуватому навіть у розпал 
літа судомисто і завжди чиста. 
В найспекотніші дні прогріває
ться пише верхній шар озера 
на глибину близько півметра. 
Різного часу робилися спроби 
зарибнити водойму. Та з цих 
намірів нічого путящого не би- 
йшло. Зате в Берестуватому 
привільно почуваються неве
личкі золотисті земляні карасі, 
яких нема в жодному з довко
лишніх ставків, та й розвести 
їх там виявилось неможливим.

Нарешті, ще про одну при
родну таємницю Берестувато
го. Досі нікому не вдалося ви
міряти його споавжню глибину. 
Всюдисущі рибалки прив’язу
вали до вірьовок важкі грузи
ла — в окремих місцях водой
ми так і не змогли досягти 
дна, занурювали кілька зв’яза
них жердин — і теж безре
зультатно. Лишаються поки що 
•’^гадкою й плаваючі острови 
- -•'стуватого.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

ПАЇВ КОНКУРС

І 7) Наша адреса і w
316050. ГСП, Кіровоірад 50, вуя. Луначарського, 36. 
“телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
ьіДДЇпу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та споізту — 2-46-87.

БК 23238. Обсяг 0,5 друк, ари.

ТАЄМНИЦІ НА ШАХІВНИЦІ
(• ЖЮРІ КОНКУРСУ «ТАЄМ

НИЦІ НА ШАХІВНИЦЬ ПІДВИ
ЛО ПІДСУМКИ НЬОГО 
ТИВНОГО ЗМАГАННЯ. 
ОХОПЛЮВАЛО ДЕСЯТЬ
ДАНЬ З ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ 
ХІВ.

СПОР.
IIJ.0 

ЗАВ
ІД А-

лйби-
перзмож-

У гої.'.і рсі тріо учисть 74 
толі шахів Абсолютним

. нсм визнано іпженет Чорію.тісь'-о- 
го лісгоспзягу Яйлм’пнського райо
ну Семена ХАРЧЕНКА. На игтпм'' 
місці — брати Микола і Валерій 
Коїпетенки. на третьому — інжене
ри К'ЗОПОГРЯ ІСЬКОГО nano.1V Лру- 

- карсі млш”пок В І Цнві.іьов та 
П А1. Ратушипк.

А 0«:. учагі ч<п ійошсурсу. які по- 
•їтп міепч ч четвертого ,І0 досяіге: 
Василь Кипносов ч міста Знам’янки, 
економим- Сгаиіст-іч Кипитов та по- 
б-’тчик Микола Атаманюк п міста 
Г.-‘Ї!корона. Михайло Копт’неііь з 
Кочппп'ївки учень 9 класи Валерій 
Колесинков їз села Кам’яного Г>ро- 
і” Х'п.'.піовського п-”'іо:іу. Микола 
Насінник із села Першої папково
го Доіннського району та іпа№"’іі 
гурток Будинку піон'іуп міста Кі
ровограда (тиенор П. Г. Кравчен
ко).

У результаті конкурсу 44 члени 
і гіпого клмбу викопали спортивні 
розряди. з них 28 — третій. 16 — 
четвертий За поданням редакції 
«Молодого комунара» та жюрі кпп-

курсу обласний спорткомітст при
своїв цим товаришам спортивні 
позряди. Про це їх буде повідомле
но письмово.

В1ДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ № 9
1. Класифікаційна система — 

система розподілу шахістів на роз
рили .а силою гри—

1956 року було прийнято Єдину 
всесоюзну спортивну клас.йФікаі:І!о, 
до якої ввійшли й нормативи з ша
хів. Усіх кваліфікованих шахісті 
поділяють на чотири розряди: IV 
присвоюють найелабкішим. І — нан- 
снльніпіим Далі йдуть розряди кан- 
ді’плтл в маґг-стпп. май«*тпа спорту 
СРСР 1 гросмейстера СРСР.

2. Злдяча Мас такс
1. Кр12 КрбЗ 2.

З Ф.л2Х 1... (ІЗ 2 
КгЬб 3 Лс5Х Якщо 2... КрЬЗ. 
' Ф«з2Х 1... сІЗ 2. ‘

розв'язання-
ФІ174- Крс4
Фс7 + _Кр(Т4 

то
Фс74- Кп<і4.5

З .ПЬ4Х 1... КрсЗ 2. ФаЗ-{- Крс4 
3. Лс2Х.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ № 10
1 До 1917 року шахово життя в 

«малоросійських» губерніях ледве 
жевпіло. концентруючись ЛІПНО V 
великих містах. 1881 року з ініціа
тиви М Шабельського па Україні 
було створено потну шахову оога- 
пізацію — Харківське товариство

любителів шахової гпи Товариство 
6v.no нечисленним (близько 80 чле
нів). та все ж йом” пощастило орга
нізувати пппїчд у Харків М. Т. Чиго
рина. млтчі за л'тетмпппрям із шахіс
там” Москви і ГГетспб”прл.

1900 now пині'"',є Київське шахо
ве тог-пчетво. ЮОЗ noKv воно пі’о- 
В«“ЛО ПІ ВСсрОСІГ'с«.г,-пй щ-’ХОВНЙ ТУР
НІР V nr«>Mv взяли участь пліісиль- 
НІШІ ШЯХІСТИ ТОГО Iinev — ’Інроріп, 
Ді”’-Хптнмппськчй. Ізбипський.

Трохи пі'”’1”»” пожвавилося шахо
ве ч.-„гтя П Одесі.

1010 рої.-м mcc-Tti пллштувялн 
Піг.чр-гіо.Пп-Чёсы.-чм ШЛХЛННІІ ТУР
НІР. він •'ібплв пяПкппнщ-« шахістів 
Києва, Одеси. Харкова. Ростова-на- 
Дот'м.

Після Жортчєпої псволіонії шахо
ве 5і.-птт:і нл Україні розпивається 

• шв,'ч’,нмч тсм"'’мп.
1994 no’-v п Кис”! відбувся Т з’їзд 

итахістіп ’«'і.-плїнп Після нього шахо
ва с.гц-лр’-'лпіп РССт-уб-ІІКИ 1ННИГКО 
зростлє Шлхпві сонні" починають 
ВИ’'ИКЛТ” Т. гтскті'ВЛ" ФІЗКУЛЬТУГ.ІГ, 
1 вже 1928 року кількість органі.зо- 
ВЛІ’Н'- шахіст! р. посягає 20 тисяч чо- 
ЛОПІЬ'.

З.тгпч'’ою полієїо чтя ітхістш Ук
раїни бело Р.ІПІ-РИТТЛ рсспмблікап- 
оьчого «nnv-DBOro v.nvfiv з ініціативи 
Укппппфро~п. Появ’єлнся такі ж 
клуби і в Харкові. Одесі. Дпіпропет- 
рогську.

У ролпкпх місцях ’•'сспублікп. при 
будинках п.ілпсг’о. 6v.no етло’рсно 
птахові гуртл-ч Велику опгаїіізг.-' «п»- 
ськм роль р.іп’гі’я.пз глпета «Ша- 
уїл-, ,но виходила в Києві (1936 — 
löiQ по.).

Тепер V пссп-еґіліпі немає такого 
міста, лс б по б’.-.-то шахового клубу 
”ч примішеная лля 
Ссро,л ППР ЛОГПППГІИІВ 
СІМ голепойстерів.
MpOr-j-nlri

На VI (’n лота’.-in д] 
уь-ряїно' кі шахісти зпобмли почесне 
дпмге місію, гпоо’-г-тичшн вперед 
ЛГ’НО ’-ОМЛ’ТЛУ Російської Федерації.

2. З’п.пчч мас такс псзв’яз’аппя:
1. Тг12 сЗ 2. І\(13Х Якщо І... с5.то 

2. К (Их 1.. КрсЗ 2. Фа5Х 1... Крс5

іч.-іхлр.ої
Укпяїнп 
близько

1 ри.
- ві
сти

СРСР

І

S

7 СЕРПНЯ

ПГ-'РША ПРОГРАМА
— «Час»: 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Концерт 
іпстрмментального 
лю «Мзіурї». 9.2.0 
»Страх висоти*.
• Очевидно — неймовірне». 
11.30 — Кінопроопама «Ніль
ські будні» 15.Ю — Кон
верт академічного хопу Куй- 
бншепемгогп ПЧІЗЦІЙИОГО ін. 
стптуту. 16.10 — «Знай і 
’•мій . Для юних техніків.
16.55 — В. Крапіпііт. «Хлоп
чик із шпагою». Телсвиста- 
г>а. 1 серія. 18.00 — «День

покальпо- 
анса.мб- 

— Фільм 
10.50 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Зам. № 326,

ла днем». (К д). 18.15 —
Мультфільм «Пік і домо
вик». 18.40 — « Рік третій — 
рік ударний». Рішення лип
невого (1978 р.) Пленуму ЦК 
Е1ІРС в -.хііття. В передачі 
бспс участь перший секре
тар Запорізького обкому 
Компартії України і\Т М. 
Всеволожськнй. 19.25 —
Фільм-вистава «Одруження 
Бслугіна». 21.00 — «Час». 
22.30 — «Концерти І. Архи- 
пової». Передача 4. По за- 
кінч'снпі — НОВИНИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К т. Новини Ю 15—К. т. 
Ф Легар «Весела вдова». 
Оперета. 13.10 — К. т. «Доб
рого вам .здоров’я». 13.40 — 
К. т «Знайомство зблизь
ка». На здобуття Державної 
премії УРСР Фільм «Карпа
ти. Каппати...». 1-1.40 —
Фільм «Колискова для чоло
віків». 16.55 — Концерт ор
кестру штабу червонопра- 
порного Одеського військо
вого округе. 18.00—«Україна 
жнивує». 18 10 — Виступає 
ансамбль. «Лстмая». 18.60 — 
К. т. «Вісті». 10.00 — К. т. 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Динамо» (Ки-

«молодой коммунар» - 
орган Кнровогралгкого обкома 
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їв). 20.15 — Н. т. «На 
ніч. діти!-*. 21.00 — 
21.30 — <-• " ,
ки бурхливі». 22.50 — 
ми літнього вечора», 
радна програма.
чепні — к. т. Новини.

добра. 
__  «Час». 

Фільм «У горах гй- 
7 - «Рит-

Ест- 
По закін-

8 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

— «Час». 8.35
8.55 . ____
гоп Куля». 9.15 — і 
стала. «Одруження 
на». 14.30 — Док. 
соціалістичних країн.
— «Поезія Я. Смєлякова».
15.55 — «Наш сад». 16.25 — 
«Любов — мелодія». Фільм- 
концерт. 17.05 — “ 
творів М. Реріха.
«Літня трудова 
18.00 — Новини.
«Вірші — дітям».

. Я.00
Гімнастика.

Мультфільм «Робіп- 
ФІЛЬМ-ВИ- 

I Бє.пугі- 
фільмн

15.25

Виставка 
17.30 — 
чверть». 
18.15 — 

----- „.......... 18.33 —
■'Телетеатр приймає гостей». 
19.15 — «Село: діла І проб
леми». Рішення липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК Ь'ІІРС 
— в життя. 19.45 — Телс-

студентці Надії НЕТЮ- 
ХАЙЛО і другому секре
тареві Петрівського рай
кому комсомолу Іванові 
ЖИЛЦІ, які реєструють 
сьогодні свій шлюб у Пет- 
рівському бюро загсу.

і
серія.Фільм «Діалог». 1 серія. 

21.00 — «Час». 21.30 — «Го- -^ 
дпна великого 
го орцсстру».
«Червона 
нові. По 
вини.

симфонічно- 
Фестипаль 

гвоздика» в м. Іва- 
закінченні — ИО-

ДРУГА
— К. т. 
Фільм « У 
їй-. 11.35 
самбль «Летува».
К т. «Знай люби, бережи». 
12,30 — «Траса дружби». 
«На будівництві газопрово
ду «Союз». 16.15 — «Ліспі з 
Кубані». 17.00 — Справи
твої, комсомол». 17.30 — 
Док. телефільм «Велика рід
ня». 18.00 — Рішення лип
невого <1978 р.) Пленуму 
ЦК КП.РС — у життя. 18.30
— Мультфільм «Старовинні 
марші й вальси». 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. 
М. Рпмськнй-Корсаков. «Ца
пова напечена». Вистава. 
20.45 — к. т. <ІІп добраніч, 
діти’» 21 00 — «Час». 21.30
— К. т Продовження виста
ви «Царева наречена». В 
антрактах — «.Україна жни- 
ьуе». Новини.

ПРОГРАМА. 10.00
Полини. 10.15 — 
горах ріки бурхліи 
— Виступає ан-

. 11.55 —
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