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У лідерах— 
комсомольськ о-мол од іжний

На період збирання врежаю в колгоспі імені Калініна Олек
сандрійського району було »створено два збирально транспор)них 
загони. Один з них — комсомольсько-молодіжний. Ного очолив 
секретар парткому господарства Л. М. Заблоцькнй, грулкомелр- 
гом обрали Дмитра Бородавку.

При підгедеині підсумків соціалістичного змагання виявилося, 
що перше місце — за молодими жниварями. Дев’ять екіпажів зби
ральних агрегатів скосили хліб на 1734 гектарах, намолотивши 
57 269 центнерів зерна. Урожайність з гектара на не зовсім щед
рих землях колі оспу досягла 33 центнерів

Найвищих намолотів досяглії Микола Федьоха зі своїм юним 
помічником Володимиром Бережним. Валерій Легкошерст з дру
жиною Людмилою. Добре попрацювали Федір Бударний та Вік
тор Полтавець, успішно дебютував на СК-4 Юрій Дзямко. На
ступного року сій стане господарем нової машини.

Коли вшановували героїв жнив, комсомольсько молодіжним 
збирально-транспортний загін одержав перехідний червоний пра
пор райкому комсомолу, кр иці жниварі — грамоти, від правління 
та парткому колгоспу — перехідний вимпел, премію.

Комсомольські нагороди, цінні подарунки чекають переможців 
змагання в день 60-річчя ВЛКСМ.

СТЕНД ІКНИII

НА 25 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 718.»

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 709,3 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО 

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА2550,5 ТИСЯЧІ ТОНН. ПРОДАНО ДЕРЖАВІ 1 304965 ТОНН.

ё

Третій семестр для учня 4-го курсу Кіровоградського машинобудівного технінуму Сергія Бабичевсьного 
був трудовим — протягом збиральної кампанії він працював пемічнином у досвідченого комбайнера Вік
тора Івановичаі Проніна в рідному колгоспі імені Мічуріна Новгородківського району. Вени видали з 
бункера свого СК-4 майже 6500 центнерів зерна, значно перевиконавши свої соціалістичні зобов’язання.

На знімну: С. БАБИЧЕВСЬКИИ. Фото в. КОВПАКА.

На приз
„Золотий колос“
Сьогодні ми називаємо тих, хто утримує першість у со

ціалістичному змаганні серед молодих жниварів своїх 
районів.

ЗНА.М’ЯНСЬКІІП РАЙОН
Іван МАКАРІОК із колгоспу імені Шевченка — комб.ій- І 

иом «Колос» зібрав хліб на 499 гектарах, намолотив 14 915 
центнерів зерна.

СВ1 ГЛОВОДСЬКМИ РАЙОН
Анатолій КОЛО'ІНГІН із колгоспу імені Жданова — 

«Нивою» намолотий 13 679 центнерів зерна з 340-гектарноі 
площі.

УСТПНІВСЬКІіП РАЙОН
Василь ОБАЧ із колгоспу імені Пеіропсвкою — видав з 

бункера свого «Колоса» 13 555 центнерів хліба, зібраного 
з 370 гектарів.

ІІОВОУКРАЇІІСЬКІ НІ РАЙОН
Василь СОКУРЕНКО з колгоспу імені Фрунзе — ке.мб-їй- ■ 

нам «Нива» з’брав хліб на 275 гектарах, намолотив 10 739 
центнерів зерна.

К ОМ ГІА НІУ ВС ЬК ’ ІП Р А Й 011
Валентин КУЛЬТЕНКО з колгоспу імені Ілліча — памп- І 

лотов «Нивою» 10 506 центнерів хліба на площі 302 гек
тари.

ОЛЕКСАН7РІ ВСЬК! 1П РАНО!1
Микола ЦІОРЛ з колгоспу «ккна» — видав з бункера 

«Котога» 9073 ііеінвепп v-мб-і т 199-гсктарної плоті.
ГОЛОВАНІВСЬКІІП РАЙОН
Володимир УСАТЮК із колго-nv імені Мічурійз — na 2ТІ 

гектарах намолотив «Нивою» 8300 центнерів зспна.

Газета, телебачення, радіо: 
в об’єктиві — заготівля кормів

ЩОЙНО від’їхала автома
шина, вивантаживши з 

кузова соковиту подрібнену 
кукурудзяну масу, і зразу ж 
у траншею заїхав трактор, 
за ним — інший. Потім зно
ву вантажна. Дівчата, Любл 
Шуляр і Марія Музинчук, 
ледве встигають відкривати 
задній борт, чіпляти трос 
до вивантажувальної решіт
ки. Олександр Савчук важ
ним бульдозером розрів
нює масу, Станіслав Ющук 
щільно утрамбовує її. Його 
Т-150 «прасує» траншею в 
різних напрямах безпе
рервно.

— Місткість траншеї — 
коло 460 тонн, — розповідає 
заступник голови колгоспу 
по иоомовнробництву Гри
горій Петрович Моснальчен- 
ко. — На споді там трохи 
сінажу, нещодавно заклали. 
А зверху оце вже другий 
день нладемо кунурудзяну 
масу. Якщо не ввечері, то 

’завтра вранці закриємо 
обов'язково. Тоді ка Іншій 
фермі будемо заготовляти 
соковитий корм на зиму. 

Саме зараз у стеблах куку
рудзи найбільше поживних 
речовин, зволікати силосу
вання не можна.

Загалом у колгоспі імені 
Мічуріна Новгороднівсьного 
району, про який іде мова, 
до заготівлі кормів ставля
ться дуже серйозно. Про це 
свідчить хоча б той фант, 
що с така посада — заступ
ник голови по кормовироб
ництву. І займає її молодий 
спеціаліст, котрий душею 
вболіває за справу. Постало 
завдання заготовити півто
рарічний запас кормів — 
усі резерви приводяться в 
дію. Потрібно було закласти 
457 тонн сінажу, насправді 
ж у кількох траншеях його 
заготовили близько 800 тонн 
— з добре пров'яленої зеле
ної маси люцерни, еспарце
ту, ячменю, вівса. Щороку 
сінаж «удавався», І ниніш
нього літа готували його за 
всіма вимогами технології. 
Силосу потрібно 7300 тонн, 
але, за попередніми підра
хунками. його буде в півто
ра раза більше.

На 40-гектарнІй площі 
скоро почнуть третій уніс 
люцерни. Масу її планують 
переробити на трав'яне бо
рошно і виготовити гранули.

А ГОЛОВА ЩЕ Й
НЕЗАД0В0ЛЕНИЙ...

А НА КУКУРУДЗЯНОМУ 
полі кипить робота. 

Один за одним курсують 
навколо зеленої стіни висо
корослих стебел два КС-2,6 
І «Вихор». Автомашини, 
трактори з причепами — 
весь вільний транспорт пус
тили на силосування. Бо 
це — другі жнива.

— Інакше й не можна, — 
каже тракторист Володи
мир Плахотний. — У нас же 
тільки молочнотоварних 
ферм чотири. А молодняка 
скільки! Всьому стедові ба
гато корму треба на зиму.

Це — слова непросто 
рядового механізатора, хай 
і кращого тракториста кол
госпу, а члена правління, 
людини, для якої кожна 
справа — своя, кровна.

Хвилини не змарнують 

молоді шофери Григорій 
Капелянович, Володимир 
Головко — силосні комбай
ни стояти не повинні. Сило
сування треба закінчити в 
найкоротші і найкращі 
строки.

У другому відділку рад
госпу імені Карла Маркса 
Долинського району почали 
силосування за тиждень до 
візиту нашої рейдової 
бригади. Але за кілька днів 
траншею заповнили менш 
як на третину. У вівторок, 
приблизно о 14-й годині, бі
ля траншеї сиділо дві дів
чини Бульдозер і гусенич
ний трактор стояли з ви
ключеними двигунами. Крім 
дівчат, навкруги не було 
більше ні Душі.

— Обід же зараз, — 
здвигнула плечима одна з 
дівчат. — Трактористи в 

"дальню пішли. Та, по суті, 
й робити їм нічого Зранку 
машин п’ять, чи що, привез
ли. Тут і розправляти нічо- 
гл Сидимо ось...
У ПЕРШОМУ відділку не 
* кращі справи. Там по
чали закладати зелену масу 
в суботу. В неділю був ви
хідний, а за понеділок і по
ловину вівторка тонн 80 за
везли. Власне кажучи, ще й 
дна траншеї повністю не за
клали.

Та механізатор Сергій 
Тимофійович Жовклий ста
ранно утоамбовує те. що є.

— Згорить же, пропаде та- 
ний корм, ячшо не витиска
ти з нього повітря. — наче 
виправдується за когось 
тракторист. — Зранну оце 
машин дев’ять ппиеезли а 
тоді комбайн у Івана Олій
ника поламався. Он. під буг
ром. уже кілька годин 
стоїть. А трамбувати необ
хідно. І вночі — теж. На
пасник прийде мені на 
зміну.

Сам в>н тут. у транше”. 
хоч обідня п₽перв.т вже й 
кінчилася. Склалося вра
ження, що с'-"посування в 

Рейдова бригада: В. ШВЕЦЬ т- інструктор До=—| 
линського райкому комсомолу, Г. ЛОПУШЕН- Г 
КО — старший редактор телерадіономітету, 
Р„ МАРЧЕНКО — спецкор «Молодого-комунара».

радгоспі імені Карла Марк
са сприймають ям обтяжли
ву нікому не потрібну спра-_ 
ву. У нас. мовляв на пер-*” 
шому плані хліб. Там і авто
машини. і керівники, і спе
ціалісти. Силосування по- 
ЧЄКР.С.

...А голова колгоспу імені 
Мічуріна Леонід Костянти
нович Сулима, виступаючи 
на вечоїзі вшановування пе
реможців соціалістичного 
змагання на жнивах і став
лячи завдання перед тоу- 
дівниками господарства на 
найближчі дні був ще й 
незадоволений:

— Як це ми силосуємо? 
Що це за ообота? Три дні 
одну траншею закладаємо. 
За день-півтора тоеба. як
що хочемо шоб керм був 
поживним, шсб і взимку 
були З молоком Усі сили 
треба кинути на силосу
вання!

На жаль, не вдалося по
чути думку з цього приво
ду кеоігників оадгос-ц/ іме
ні Карла Маркса. А зима 
лпргд глитає
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І ЗАВТРА - ДЕНЬ ШАХТАРЯ

Кожен із нас, звичайно, 
пишається своєю профе
сією, кожному «СВОЯ» 
здається найпотрібнішою, 
найцікавішою... Про це 
ми можемо сперечатися 
скільки завгодно і з ким 
завгодно, будемо тисячу

разіз праві, доводячи пра
воту неспростовними ар
гументами. Але спробуйте 
позмагатися з льотчиками, 
моряками і шахтарями. 
Нічого не вийде. У льот
чика — небо, з моряка—

безмежний океан, а а 
шахтаря...

Ви знаєте, що тане ро
мантика буднів? Скажете, 
чули. А хлопці з комсо
мольсько-молодіжної лан
ки робітників очисного ви
бою шахти «Верболозіз- 
ська» живуть саме тією 
романтикою буднів, такою

вже звичною працею під 
землею. Щодня отак упус
каються вони у вибій, за
лишаючи там, угорі, осі 
свої житейські проблеми. 
Усі ці години зміни їх 
хвилює тільки одне — ро
бота, графік, темп. Темпи 
ж у шахтарів нині справді 
ударні. За перше пізріччя 
колектив виконав план 
0осту продуктивності пра
ці на 103,7 процента, зеко
номив за цей час лісомате
ріалів на 1700 нарбован- 
ців. Середньозмінний ви
робіток становить 110—115 
процентів.

Станіслав Іванович Кар- 
талиш, керівник колекти
ву, задоволений хлопця
ми. Не байдужі вони до 
роботи. Якщо техніка ви
ходить з ладу, не сидять, 
склавши руки, чекаючи, 
поки штатні ремонтники 
приведуть її до ладу. Самі 
засукують рукава.

На честь 60-річчя ВЛКСМ 
комсомольці і молодь 
ланки взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання. 
Врахували те, що багато 
членів колективу володіє 
суміжними спеціальностя
ми. Наприклад, машиніст 
комбайна Віктор Репенько 
може успішно виконувати 
роботу електрослюсаря. 
Навіть Микола Бабій, яко
го прийняли у зміну пів
року тому, прагн* узнати 
й навчитися більшого, на
здогнати в майстерності 
досвідчених.

Живуть гірники роман
тикою буднів, важкою і 
щасливою. Це в^шахті, під 
землею. А на землі у 
кожного свої турботи, 
свої проблеми. Он Вікто
рові Репеньку увечері по
спішати до студентської 
аудиторії... І все ж у шах
ті найголовніше — про
фесія. *

На фото (зліва на
право): керівник ланнй
С. І. КАРТАЛИШ, члени 
ланни Микола ЛЕВЧЕНКО, 
Микола ЗЗЯГІНЦЄВ та гір
ничий майстер Анатолій 
ЛАНІН перед спуском у 
шахту.

Фото 3. КОВПАКА.

ВИХОВУВАТИ
ГРОМАДЯНИНА

Постанова ПК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення навчання, виховання учнів ,-а- 
j альпоосвітніх шкіл і підготовки їх до праці*, рішення 
XVIII з’їзду BJKCM і Ш Всесоюзного з'їзду вчителів 
визначили нові завдання освітян.

Осногними з них є послідовне втцрешія в життя статті 
Конституції СРСР про розвиток загальної обечт <;зіцнян 
середньої осьітн, До іьше вд&сконалспня иавчальии-вн-. 
хозного процесу, з чим, щоб забезпечити підготовку все
бічно розвинутого будівіжка комуністично;о сусПІльенщ, 
Тож випускники десятирічки за навчальний період по
винні їлибоко оволодіти основами наук і трудовими на
виками для роботи в народному господарстві. Необхід
ний рішучий поворот школи до поліпшення підготовки 
молоді до праці.

Цій та іншим важливим проблемам було присвячена 
збори обласного активу працівників народної освіти, іцц 
відбулися в Кірової радськиму міському Палаці культу
ри імені Компанії.ця.
,3 вітальним словом до учасників зборів звернулася 

заступник голови облвиконкому Є. М. Чабаненко.
Завідуючий облвно Д. 10. Сіельмухов дав оцінку ро

бо і і органів народної освіти, шкіл, дошкільних і поза
шкільних закладів, виконаній за останній період, за- 
гострив увагу на навчальній і виховній функціях загаль
ноосвітньої школи.

Про систему психологічної підготовки старшокласни
ків до.праці на селі розповів директор Ьогдантвл.кш се
редньої школи імені В. І. Леніна Знам'янського району 
І’ерой Соціалістичної Праці І. Г. Ткаченко.

— Послідовно здійснюючи ленінські принцип« ЄДИНОЇ 
трудової політехнічної школи, — сказав він, — ми по
винні пам’ятати, що школа є першим трудовим колекти- 
вом для кожного юного громадянина. Тому треба ще зі 
шкільної парти прищеплювати дні пні любов до праці, 
допомогти їн визначити своє місце в житті.

Створені кілька років тому міжшкільні навчально- 
виробничі комбінати допомагають успішно розв’язуваїи 
питання профорієнтації. Ось чому виступ директора 
1'айворонщ.кого міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату L. М. Ставчанського про соціально-економіч
ний і педагогічний ефект підготовки школярів до праці 
в умовах міжшкільного навчально-виробничого комоіна* 
ту викликав у присутніх особливий інтерес.

Па зборах голова виконкому обласної Ради народник 
депутатів Д. і І. Максименко вручив нагорода кращим 
педагогам області.

У роботі зборів узяли участь секретар обкому Ком
партії України А. 1. Погребняк, завідуючий відділом 
науки і навчальних закладів обкому партії Б. II. Хиж
ії як.

Від погляду Анатолія 
Брайченка ніколи не ски
сало молоко і дуб не в’я
нув, коли він, ьрайченко, 
дивився на нього — чого 
не було, того не було. А от 
що ласий чоловік на чужі 
ковбаси, то це, так би мо
вити, законом установпе- 

ї ний факт. А назвіть 
Анатолія злодієм — обра-. 
зигься. , їй-богу, образи
ться! Бо він же не крав, а 
просто... взяв і переплутав 
шлях, коли возив зерно 
від комбайна. Лихий попу
тав, скаже Брайченко. Та
ке буває. Раз — і щось 
трапляється. Скажімо, пе
рестає раптом чути чоло
вік, Кричать йому «дай» — 
як до стіни, одне «на» мо
же від глухоти врятувати. 
Подібне й того разу було. 
Ніби щось трапилось — не 
доїхав Брайченко до току. 
Зупинився. Поговорив тро
хи про погоду, про пору 
гарячу жнивну з жителем 
Високих Байраків Олек
сандром Войтенном та й
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поїхав собі... Воно б і ні
чого, але після тієї зупин
ки на 960 кілограмів по
меншало в кузові зерна. 
Може, люди й не повіри
ли б, село є село — і кума 
сором, і хліба жаль, одна
че факт установлено осо
бами офіційними, доведе
но незаперечно. Знайшли
ся, правда, «захисники», 
котрі сказали: «Та що там, 
не обідніє колгосп імені 
Енгельса, врожай нині 
добрячий...» Але це ті сна 
зали, у ного язика й на 
приколі не вдержиш. Для 
них і тих, хто своїм М0В-

чазним невтручанням та
ким думкам потурає, ще 
розповімо кілька схожих 
історій.

Спочатку про «доброту» 
сердечну. Було це в (Іет- 
рівському районі, в кол
госпі «Дружба». Жив там 
доброї душі чоловік. І не 
один. Про таких кажуть: і 
віз поможуть згори тягну
ти. Не можуть ні в чому 
відмовити друзям, знайо
мим, односельця?.,. Скори
сталися цим недобрі лю
ди. Слід уже добряків Цих 
назвати, мабуть. Мова йде 
про комбайнера з «Дружби»

Дем'яна Маслюка і тракто
риста з дорожньої дільни
ці Івана Царевського. не 
змогли, ям кажуть, мину
ти пень — наїхали на ко
лоду. попросила дружків 
3. п. Нашиба «завезти» їй 
пшенички нового врожаю. 
Не змогли відмови ги — 
підкинули 1372 кілограми. 
Прямо в двір трактором 
«ьєларусь» із причепом. А 
що? Ьез злого у.-лислу ж, 
по доброті душевній. Мі
шок напихають, поки не 
порветься. У вищезгаданої 
трійці він репнув по швах. 
Доведеться відповідати. 
Отака історія з «добро
тою»...

Тепер про досліди. Ними 
захопився вод и автомобі
ля ГАЗ-53 Дмитро Стацен- 
ко. Тричі робив комсомо
лець (епод ваємось, ко
лишній!) експерименти по 
дорозі з поля дослідної 
станції на тік. Не те що 
наївся, а й у пазуху на
брав. З 9 по 11 серпня в 
результаті «дослідів» Ста-

ценка господарство недолі
чилося 272 кілограмів пше
ниц, і кілограмів ячме
ню. Довелося порушити 
проти «дослідника» кримі
нальну справу. Справд . ні
хто не пхав — сам у яму 
впав!

А . В. Редько, комбайнер 
нолгоспу «Росія» (с. Ме- 
жирічка Голованівського 
району), і в. Решетнюк, 
тракторист цього ж кол- > 
госпу, переплутали двір 
громадянки Н. С. Марчен
ко з током. До неї й потра-' 
пило зерно з бункера ком
байна Редька.

Та всіх переплюнули 
О. fl. Бойко, П. і. Сливчен- 
ко, І. П. Чмир із села Під
лісного Олександрівського 
району. Кажуть, хто запо
діяв лихо, той ходить тихо. 
Одначе дружкам не вдало
ся уникнути відповідаль
ності. Як не ховали вони 
краденого, виявивши не
абияку кмітливість. та 
пізнали вовків, хоч і в ове
чі шкури рядились. У кол-

госпі «Дружба» трійця з 
Підлісного потягнула
три(’)тонни зерна. Накрас
ти накрали, а от реалізу
вати не встигли. А може, 
тритонна гора зерна в лі
сосмузі біля поля колгоспу 
здалася Бойку, Слмвченку 
та Чмирю малуватою? і 
хто знає, коли б випадко
во мисливець не наткнув
ся на цю схованку, чи не 
виросла б гора ще? Хоче
ться тільки спитати у 
правління нолгоспу, як 
стало можливим «організу
вати» такий собі енлад на 
кілька тонн? А де ж дозор
ці, «прожектористи»? Ви
ходить, сплять і бачать Хи- 
миних нурей?

В. ЯНИШЕЗСЬКИЯ, 
майор міліції,

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

Третій, трудовий семестр

ВОЛЯ І голос 
молоди

«Молодь за антиімперіалістичну 
єдність, мир і прогрес»? — під та
ким девізом пройшов тиждень 
солідарності в обласному сту
дентському загоні. Відбувалися 
розмови за «круглим столом», 
зустрічі біля політичної карти сві
ту, тематичні концерти, вечори 
дружби. Лекторські групи висту-

X
пали з лекціями про миролюбну 
діяльність КГ1РС, історичні рішен
ня XXV з’їзду партії, історію між
народного комуністичного і ро
бітничого молодіжного руку.

Традиційними стали зустрічі ра- 
дяпських І німецьких студентів. 
Недавно у Світловодську бійці за
гонів «Ремонтник» Кіровоград
ською інституту сільськогоспо-

дарського Машинобудування. «То
вариш» і «Романтик* будівсльно- 
го та машинобудівного технікумів 
обласного центру гостинно прий
мали молодих будівельників з 
НДР. котрі прокладаючі» Олек
сандрійську дільницю газопроводу 
Оренбург ’— Західний кордон 
СРСР.

У виступах секретаря комсо
мольської організації імені Д. Гу
ляева Олафа Функе, командира 
Берлінського студентського заго
ну Хано Харнінга, командира за
гону «Ремонтник» Олександра 
Вистака було підкреслено єдність 
з молоддю всього світу, яка бо
реться проти імперіалістичної 
агресії, расизму і колоніалізму. 
Голоси радянської і німецької мо-

лоді злилися воєдино з велича
вим голосом XI Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів у Га
вані.

Цікаво пройшов тиждень солі
дарності у бійців загону «Доро/К- 
пнк-78». Вони влаштували конкурс 
на краще виконання політичної 
пісні, виступили з тематичними 
концертами перед Жителями сели, 
ща Смоліного Маловисківського 
району.

А кілька днів тому студентські 
загони області провели день 
ударної праці. Понад тисячу кар
бованців перераховано на будів
ництво Палацу піонерів у Ханої.

М. СІ РИК, 
комісар обласного штабу сту
дентських загонів.

ШАНА ЛЮДСЬКА
Громадськість Кіровограда широко від

значила 80-річчя з дня народження Ге
роя Радянського Союзу полковника 
Д. М. Медведєва.

Дмитро Миколайович у довоєнні роки 
працював на Єлисазетградщині, буз го
ловою спортйвного товариства «Динамо». 
З його ім’ям пов’язане будівництво ста
діону, який нині носить назву «Зірка».

У день 80-річчя Героя на вулиці, що 
носить його ім’я, в урочистій обстановці 
було встановлено меморіальну дошку на 
честь Д. М. Медзедєва. Відкрив її колиш
нім розвідник партизанського загону 
Д. М. Медведєва В. М. Папков.

.,У переддень 80-річчя Героя із зааодча- 
иамм 2усгріася й°го бойовий побратим 
Г. В. Струтинсьйий. Він розповів про 
життєвим шлях Д. М. Медзедєва, про бо
нові операції народних месників, у яких ------- —і і і _____ _________________

він особисто, його чотири брати, батько і 
мати брали участь. Воювала вся родина 
Струтинських, беззавітно відданих Бать
ківщині патріотів.

22 серпня в Будинну нультури імені Ка- 
лініна відбулася читацька конференція 
по книгах; Д. Медведєва — «Сильні ду
хом» і А. Цесарського (лікаря в загоні 
Медведєва) — «Життя Дмитра Медве
дева».

Приз імені Героя 21 серпня виборюва
ли кращі стайєри. Володарем призу став 
студент факультету фізвиховання пед
інституту Володимир Абраменко. Дру
гий приз імені Д. М. Медведєва розігру
вали баскетболісти спортклубу «Зірка» 
і факультету фізвиховання. Переглогли 
заводські спортсмени.

У вітрині Будинку взуття демонструє
ться фотовиставка, присвячена життю і 
діяльності Дмитра Миколайовича Мед
ведєва.

Пам’ять людська — невмируща.
Н. КУРЧЕНКО.

КОНКУРС
» НАЗВЕ КРАЩИХ

У комсомольських орга
нізаціях Побузького ніке
левого заводу триває ог- 
ляд-конку'рс на звання 
«Краща комсомольська 
організація», присвячений 
60-річчю ВЛКСМ.,

Комітет комсомолу роз
робив умови конкурсу та
ким чином, що вони охоп
люватимуть усі сторони 
діяльності як первинних 
комсомольських організа
цій, груп, так і кожного 
комсомольця. При підбит-

ті підсумків урах 
муться виконання 
вих завдань і соц 
них зобов'язань». ефектив
не використання устатку
вання, сировини і мате
ріалів, оволодіння суміж
ними спеціальностями, на
вчання в системі політич
ної та економічної освіти, 
в учбових закладах, 
участь у громадській ро
боті тощо.

Підсумки огляду-кон- 
курсу комітет комсомолу 
оголосить 20 жовтня.

О. РІЗНИМЕНКО. 
Голованівський район. '

ІПслн А
«Одиницю
з мінусом 

ПОСТАВЛЕНО 
ОРГАНІЗАТОРАМ 
ЗМАГАНЬ 
МІЖВІДОМЧОЇ 
ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ 
З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ»

У статті під таким заго
ловком («Молодий кому- 
нар» за ю серпня), зокре
ма, йшлося про погану 
підготовну стадіону спорт
клубу «Зірка» до прове
дення поєдинків легкоат
летів.

Як повідомив редакцію 
заступник голови спорт
клубу О. Гах, критичний 
матеріал обговорено на 
розширеному засіданні 
президії нлубу. Виконую 
чому обов'язки директора 
стадіону 8. Власенну за
уважено, завідуючому гос
подарством Я. Ткаченну 
оголошено догану.

Президія спортклубу 
«Зірка» вжила заходів Дпя 
наведення порядку в облі
ку наявного спортінвента; 
ря і придбання того, ЩО 
невистачає. зокрема РУ' 
леток, ядер, набивних м’я
чів і т. д.
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Путівцями і покосами 
наближаються до пере
можного кінця жнива 
на Кіровоградщіші. Важ
кі, дощові, коли на вагу 
золота цінувалася кож
на погожа днина.

Широким поіоком те
че в засіки Батьківщини 
врожай 1978 року. Ра
дісною перемогою увін
чуються трудові будні 
молодих жниварів об
ласті. Про них ми не раз 
розповідали на сторінках 
«Молодого ком\пара».

А сьогодні «Грона» 
збирають красне слово 
кіровоградських літера
торів.

СИТІЛІ ЗЕРНИНА
Спитала зернина у сизої ниви: 
«Що є доброта?» І почула нараз;
«Це — люди, що з спеку і зливи
В долонях шорстких виколисують нас», 
Так поле мрійливо
Сказало про нас,

Спитала зернина комбайна в покосах: 
«Що значить турбота?» І той просурмив; 
«Це — люди. Колосся не роси,
А щедрий їх піт окропив».
І справді покоси
Наш піт окропив.

Спитала зернина у кусня черствого,
Який у пилюці гарячій лежав:
«Що значить жорстокість?» 1 раптом від нього 
Почула; «Це — люди. Я добре це взнав». 
Не скажеш нічого,
Він добре це взнав.

Ішла доброта, як веселка, степами. 
Турбота ніде не минала осель,
Співали жнива золотими шляхами.
Зернина мовчала. Мовчала, і все.
Але ми із вами
Вже знаємо все.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

КОМБАЙНЕР
Вратам механізаторам Іванові та 

Миколі Марчукам із села Красно- 
ГІрки Головин і вського району

З роботи, наче з поля бою, 
аже як стемнів, він зерта. 
За НИМ, дорогою курною, _
його натруджені літа.
Літа, що стали хлібодарними 
у красноярському вінку, 
літа, відзначені медалями 
на рооопіщому віку...
Село ще спить дитинно-чисто, 
поклавши пог.е в головах, 
Згаса зірок рясне намисто. 
Вагомість — у скупих словах, 
він зна: солоних буднів ритми 
високій людяності вчать, 
мистецтву діло?л говорити 
і вмінню строгому мовчать. 
Зна ціну хлібові достоту. 
У зливі слааи не промок... 
Ллє сонце щиру позолоту 
з салютні зорі перемог.

Володимир ЧАБАНЕНКО.

ЗБИРАЄМ ХЛІБ
І Шумлять хліба. Виблискують на сонці 

Жниварок відшліфовані ножі...
І Пора гаряча завше і в районці
І Передові займає рубежі.
І і Йшло зерно!
І І золоті цівки, 

Стікаючи із бункера в машини,
І Вінчають благородний груд

людини,
І Що на землі в повазі всі віки..
І Хвала і слава вам, гвардійці

жнив,
За колоски важкі, дорогоціннії

І ...Ідуть жнива,
■ І «газик» редакційний
В Все поспіша до славних трударів,
К Лягає шлях через і усті поля,

, Минає прохолоду осокорів.
9 І, виповнена піснею

моторів,
І Дарунки людям видає 

земля.
І Вросли мн в землю що 

серцями — вглиб
9 І бережем її, немов ЗІНИЦЮ

ока,4
9 Дзвенять жнива — г

9 І сонячним поіоком
І И а радість людям
■ Ллється теплий хліб.

Костянтин ЛЕСЬ.

ВЕЧОРОВЕ
Стійлам житом пахне літо. 
Ой яка краса!
І спадає в надвечір'ї
На траву роса.
Теплий вітер ліг спочити
У вечірній млі,
Розстилає ніч тихенько
Килим на землі.
З неба місяць мідь розсипав
Щедро на жита,
А з села на крилах ночі
Пісня виліта...
Гаснуть тихо зорі в небі —•
Радість не згаса...
Стиглим хлібом пахне вечір, 
Світиться роса.

Наум ДОБРІ Н.

УРОЖАЙНА
Зашуміли ниви, загули мотори, 
Золоті потоки полились в комори. 
Задзвони, колосся,

простелись, барвінку! 
Флагман у змаганні добира загінку. 
За столи кленові друзів поведемо, 
Із вагомих зерен коровай спечемо. 
На рушник достатку стануть молодята 
Гей, радій врожаю, Батькізщино-мати!

Людмила ПОПЧУК.
с. Защита 
Ноаомиргородського району.

ВСЕ ЛІТО їгОІІИ В ПОЛІ. СЕРЕД ЖЕНЦІВ. ЇХНЯ ПІСНЯ СЛАВИЛА
ЛА ВПЕРЕД. ДАРУВАЛА Ш БАДЬОРІСТЬ І ВТІХУ. __________

НА ФОГО; ВИСТУПАЄ ХУДОЖНЯ Л.ГІТЕР!!—-----------------
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ГАИВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ.

ХЛІБОРОБІВ, КЛИКА-
АГІТБРЙГАДА МОГИЛЬНЕНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО

Фото 8. ЗЕМНОРІЯ.

РИБАЛЬСЬКА УСМІШКА

ЗА ПРОГРАМОЮ ЙОГІВ
Ці в якому разі не кажіть, що ви рибалка-любитель,' 

якщо вас ніколи не лаяла жінка. Та ще в жнива.
О і же, якщо вк справжній рибалка-любитель і збирає

тесь завтра посидіти з вудкою, то вже сьогодні всіляко 
догоджаєте дружині, аби вона виявила свою гуманність 
і сказала нарешті незлобиво: «Та йди вже лід три чор
ти...». Ось тоді ви з чистим (коли дощ’ і комбайни в полі 
стоять) серцем і гарним настроєм чимчикуєте до ставка/ 
А чи буде кльоз чи ні, то вже діло риб'яче.

Якщо повернетесь додому ні з чим і пізненько, дружи
на може спочатку нічого вам не сказати, але подумає обо
в’язково: «Такий рибалка і не спіймав жодної. Щось тут 
не теє».-Ви, звичайно, не 'догадуєтесь пр’о її думки й 
азартно розповідаєте, як зірвався хтось ветпченькнй, як 
ви кидались у воду за вуді ою, але даремно..'.

Нарешті дружина не витримує: «1 ти гадаєш, що я ві-’ 
рю? Нема дурних! Ти хіба на риболовлі був? У полі — 
перепочинок. То ти собі тнхенЬко так... Признавайся, бо 
гірше буде!..*. І тут ви розі убилися. Як виправдати те; 
що повернувся додому, коли вже темненько було. І без 
риби? Які тут виправдання! Після такої сцени ви зрозумі
ли. що не можна вертатися додому без рибини. Дружині 
вашій не потрібна риба ні смажена, ні в’ялена. їй пода
вай доказ, що чоловік займався чим слід...

І ви порозумнішали. Приходите до ставка ховаєтесь 
від дощу під вербою, дивитесь: хто спіймав риби най
більше. Маєте його на прицілі. Настає час іти додому,а 
у вас пусто, тоді підходите до щасливішого рибалки і 
благальним голосом кажете: «Будь ласка-, продайте чи 
дайте одну рибинку, хоч поганеньку...» Якщо •ой рибал
ка «з поняттям», він мовчки дасть ту рибину, яка дома 
буде вам аргументом. Ллє ждіть біди, коли попадеться 
холостяк. Він не зрозуміє вас та ще й скаже приблизно 
таке: «Йдіть, дядьку, подалі, поки вудлища не витяг...» 
Оіже, вибирайте заздалегідь жонатого, цей зрозуміє і 
виручить.

Тут слід уточнити, іцо серед холостяків дуже мало ри- 
балок-любителів, а от коли одружуються. їх, жонатих, 
чомусь тягне на риболовлю. А чому? Пояснювати не бе
руся. згодом кожен сам зрозуміє. Та річ не в цьому. Вза
галі бути рибалкою-любителем — справа не з легких. 
Тільки' той може ним називатися, хто мужньо витримує 
натиск дружини, холод, голод, недосипання.... Жаль, що 
досі нема нагород за таке терпіння, витримку,. Бо рибал- 
ка-любитель цілком виконує непосильну для інших про
граму йогів- годинами стоїть зігнувшись, не дихає, коли 
клює, днями не їсть, не іГє, не кліпаючи дивиться на 
поплавок і т. д. Отже, назва ерибалка-любигель» мило 
відповідає дійсності, а «рибадка-йог» — якраз.

Тож коли хто хоче записатися в гурдок рнбалок-йогів,- 
хай потім не нарікає' на мою «агітацію». Витримаєте всю 
«програму» — і я першим потисну вашу мозолясту від 
вудки руку і скажу: «Благословляю на муки рибальські! 
Хай живе ще один рибалка-йог!»

Тільки, благаю, ге починайте цих вправ у дні жпив. 
Бо нічого не вийде. Перестане дощ — і треба в поле. Л 
для багатого улову потрібні тижні, місяці. Щобдіочека- 
тися, коли’ сіпне...

Михайло РОДИ ИМЕН КО.
с. Олександрівна
Долпнського району.

КОРОТКО І ясно
НЕСЛУХНЯНИЙ

Ну де, ну де
той грім на тебе? — 

Зливсь на комбайна
_' ■ комбайнер, — 

Узимку все було;
як треба, 

А а косоаицю
•*- /іаче вмер.

ОБДУМАВ
Все обдумав голова,
Щоб успішно йшли

>- V - < жнива.
Відзначать передових — 
Ліхтарів купив нових.’ 
На один комбайн

• • □ жнива
Вогнегасників аж два.
Все — у поле, • •
Все туди.
Крім обіду і води.

КОСИТЬ ЧИ СІЄ?
— Цей комбайнер, —

Ховрах радіє, —
Не косить хліб, 

а наче сіє.
А миші:
— Чудо не людина — 
Зерна в соломі

полозина.

Борис ЧАЛІЛАЙ.МНЕ ДОВЕРЕНА ПЕСНЯ
МУЗЫКА Г. МОВСЕСЯНА
В самых первых боях.
За Советскую власть »

’ Комсомольская песня
В огне родилась.
Сквозь перроны,

причалы,
Сквозь все времена 
Протянула мне верную 
Руку она.

П рипе а:
Эта песня, дружище,

твоя и моя.
Нам ее прошумели

родные края,
Никого не боясь,

ничего не тая,
Разливается песий

твоя и моя.

СЛОВА Л. ОШАНИНА
Я хочу, чтобы

с песней. 
Был каждый знаком 
В дальнем поле, горах 
П в цеху заводском. 
Как металл кузнецу, 
Как солдату руитье, 
Мне доверена песня ~г 
Оружье мое.

И р к и е в.
Станет трудно тебе -4 
Ты ее позови.
Эю песня свободы, 
Добра и любви.
И уж если подхватит

■ Ее молодежь, • 
Пе задушишь ее, 
Не убьешь, не убьешь.

Припев.

за Со. вег. ску. ю

Подвижно'
М------ -------
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АНКЕТА «МК»
БОНИ НАЙБІЛЬШ СУМЛІННО ГОТУВАЛИСЯ ДО ЗАЛІКУ 

З ФІЗИЧНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. 
1 ПЕРШИМИ СТАЛИ ЗНАЧКІВЦЯМИ ГПО. НАВІТЬ ТЕПЕР. 
ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ. УЧЕНИЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
СЕРЕДНЬО! ШКОЛИ № 4 ТЕТЯНА ІГІЬЧЕНКО, ЛЮДМИЛА 
ЗАРИЦЬНА ТА ОЛЕКСАНДРА ЛІЩИМЕНКО ПРОДОВЖУ
ЮТЬ ТРЕНУВАТИСЯ, ЩОБ З ПЕРШИХ ДНІВ НОВОГО НА- 
ВЧАЛЬНОГО РОКУ БУТИ СЕРЕД ПРОВІДНИХ СПОРТСМЕ
НІВ ШКОЛИ.

Фото В. КОБПАНА.

ТЕТЯНА
ДУБЕВКА — 
ТРЕТЯ '

Кіровоградщива стала 
традиційним місцем про
ведення особистої першос
ті Центральної ради Доб
ровільного спортивного то
вариства «Спартак» із ша
хів серед Дівчат віком від 
14 до 18 років.

Минулого року такий 
турнір відбувся в облас
ному центрі, нині — У 
С в і т л о в од с ь ко м у ИалаНІ 
культури імені В. І. Лені
на.

Щасливо почався турнір 
для чемпіонки республі
канської ради «Спартака» 
кіровоградки Тетяни Ду
бівки. Протягом семи ту
рів вона лідирувала. Де
в’ятикласниця середньої 
школи № 17. вихованка 
кандидата в майстрі! спор
ту Георгія Дубівки. Тетяна 
вела гостру, наполегливу 
боротьбу.

І все ж до звання пай- 
енльнішої в країні їй бра
кувало одною очка (вона 
набрала 8 очок з 11 мож
ливих). Алма-атипська де
в'ятикласниця Шолііан 
«Кетбаєва (чемпіонка Ка
захстану) та бг.кппка Те
тяна Альшсванг обійшли 
кіропоградку, залишивши 
її на третьому місці.

СКІЛЬКИ НАС 
НА СТАДІОНІ?

У кожному селі і місті, 
біля ІНКОЛИ чи гуртожитку 
є стадіон, спортивний 
комплекс, ігровий майдан
чик. Тут юнаки і дівчата, 
школярі складають нор
мативи ГГІО. виходять на 
«Старти надій», постійно 
підвищують свій фізичний 
гарт, удосконалюють спор
тивну майстерність. Що
правда, подекуди забуя
ють про будівниціво но
вих спортивних споруд.

1. Чи став твій стадіон 
справжнім місцем відпо- 

I чинку? Чим він тебе при
ваблю«? Скільки разів за 
останній тиждень тут від
бувалися спортивні по
єдинки?

не дбають' про ефективне 
використання наявних баз. 
А саме тепер, улітку, не
обхідно зробити найбіль
ший розгін.

То хто ж* нині на ста
діоні? Який він у вас? Па 
запитання нашої анкети 
просимо відповісти фіз
культурних активістів, 
юних спортсменів, моло
дих хліборобів і робітни
ків, студентів і школярів.

ВІДПОВІДЬ « НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»
2. Чи є спортивний май-

данчщс біля твого гурто
житку? Якщо є, то як його 
використовують? ------------------------------------------

МОВЧАННЯМ
22 липня цього року в 

матеріалі «Та ще стрибки 
через тип...» газета крити
кувала керівників «не
нів і домоуправлінь міста 
Кіровограда «за упущення 
в спортивно-масовій робо
ті з дітьми за місцем про
живання.

Черговий рейд міської 
ради громадськості спри
яння сім'ї та школі виявив, 
що піхто не зреагував на 
критику, що робота дитя
чих- кімнат 1 підліткових 
клубів майже припинилася.

Скажімо, клуб жеку № З 
кілька дній підряд був за
чинений. Бід прибиральни
ці вдалося дізнатися, що 
його й досі (який уже мі
сяць!) ремонтують. В. В. 
Захарченко, вихователька, 
пішла у відпустку’, я ін
структор по спорту Р. І. 
Овчаренко зайнята фіналь
ними змаганнями з Ф’-тбл-

лу’ па призи клубу «Шкіря
ний м'яч». Дітвора лиши
лася без нагляду старших.

Не краще становище і я 
четвертому, п'ятому, шос
тому. сьомому' шоках.

Літо кінчається, та ке
рівництво жеків І домо
управлінь міста не вважає 
за потрібне відремонтува
ти споотивне обладнання 
на дитячих майданчиках, 
привезти пісок па ігрові 
майданчики і впорядкува
ти їх.

Чим і де займатися ді
тям? Зламано деревне, 
вирвано з корінням квіти 
1 витоптано газони, розби
то шибки і розмальовано 
в під'їздах стіни — ось 
наслідок безвідповідаль
ності дорослих.

Коли ж буде покладено 
ЦЬОМУ І'ПП’"’

К. БОРИСЕВИЧ. 
голова Кіровоградської 
міської ради громап- 

ськості сприяння сім’ї 
та школі.

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

ЯКІ ж
„РІДНІ СТІНИ“?

Роздуми після фіналу 
розиграшу юнацької 
першості
Центральної ради 
«Авангарду» з футболу

її ВТРАПИТИ до фіналу розиграшу 
юнацької першості Центральної 

ради Добровільного спортивного то
вариства «Авангард» на приз рес
публіканської газети «Комсомоль- 
смое знамя» завжди почесно. Для 
цього команді футболістів Світло- 
водської дитячо-юнацької спортив
ної школи (тренери А. Шабалін та 
А. Конопльов), скажімо, довелося 
нроити через досить «густе сито» 
відбірних змагань. І коли, нарешті,

Понеділок -і
28 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.а5 — Фільм «Противник». 
5025 — <у світі тварин». 
14.30 — «Сільські будні» 
Нінопрограма. 15.00 — «Ма
мина школа». 15.30 — «Ро
бітнича гарантія москви
чів». 16.00 — Нп приз клу
бу «Шкіряний м'яч». 16.45
— Телефільм «Ось моє се

В ЗАЛІК 
СПАРТАКІАДИ

У Світловодсьну закінчилися обласні змагання з 
настільного тенісу серед команд дітей і підлітків, 
організованих за місцем проживания. Одинадцять 
ьтмапд житлово-експлуатаційних контор і відділів ви
борювали звання найсильпіших.

Як і минулого року, чемпіонами стали вихованці 
громадського тренера, Інструктора но фізкультурі 
жеку JA 3 м. Світлоаодська Олексія Хиликп. Висту
паючи в складі першорозрядників Ігоря Срохіпа, Ва
лерія Мільсеика. Віктора Лимончсика. Тетяни Позняк 
і Ліпи Боровської світловодська «Хвиля» без поразок 
провела ресь турнір. їй вручили диплом першого сту
пеня обласного житлоуправління і приз.

На другому місці — юні тенісисти житлово-кому
нального відділу Світловодського завалу чистих мета
лів Імені 50-річчя СРСР (капітан команди ІОпій Капя- 
г.айченко. інструктор по Фізкультурі ігор Сидоров). 
Третю схгдгірку туппірноТ боротьби зайняли спорт- 
смєгн команди’ «Чайна.» Кіровоградського жску 5 
(капітан Олександр Копепенькяй. .іпструктоп по фіз
культурно-масовій роботі В. Р. Черняхівеький).

К. ЯКІВЕІІЬ.

3. Де ти складаєш нор
мативи ГПО з плавання і
нульової стрільби? —-------- -------------------------------

4. Скільки разів на тиж
день ти тренуєшся (після_________________________
того, як виконав нормати
ви ГПО)?_________________________

визначились 52 учасники п’яти зон 
республіки. Федерація Футболу ви
рішила одні із зональних змагань 
провести я нашому місті. Рідні стіни 
І численні уболівальники цікавого 
виду спорту неабияк сприяли пере
мозі світлооодців (капітан команди 
десятикласний сспедньої школи К« 4 
Сергій Ломакін). Гравці демонстру
вали вдома непогану техніку, надій
но захишав ворота учень 10 класу 
середньої Школи № 5 Юрій Вихрест.

Світловодські юначи виграли матч 
V криворізького «Кривбасу» (2:1). 
Тоді відзначився десятикласник 
школи-інтернату № 10 Олег Несин. 
Обидва забитих м’ячі — його. У важ
ному матчі вони подолали опір 
команди «Ціаутап» (м. Горлівка). Ре
зультат — 3:2. Зігравши внічию (1:1) 
з юнаками кіровоградської «Зірки», 
світловодці вибороли путівку у фінал. « « -т-

В Одесі зібралися переможці п’я
ти зон. Переважно учгг.нйки мину
лорічного фіналу. Світловодські 
юнаки вперше брали участь у тано- 
му висоному ранзі змагань. І хоча 
результат був невтішним (останнє 
місце у Фіналі), та поступалися в 
ножній грі більш Іменитим коман
дам лише одним голом.
р» ВІТЛОВОДЦІ програвали перед- 

усім через слабкі тактичні при
йоми. Причин для цього вдосталь. 
І одна з найважливіших — майже 
повна відсутність приміщення для 
занять узимку. Ігровий зал Палацу 
спорту заводу чистих металів, що

його орендує ДЮСШ для занять сек
ції. виділяють комачпі старшої віко
вої групи лише на 45 хвилин.

Не краше стаїюпиіце І з основним 
полем стадіону. Ного почали вико
ристовувати лише з дозволу облас
ної ради товариства «Авангард» і 
лише напередодні відповідальних 
змагань. Тренування на примітивно
му, не пристосованому для занять 
полі, призводили навіть до травм.

Ці та інші причини не можуть за
тушувати гіркоту останнього місця, 
але вони повинні насторожити тих. 
хто зацікавлений у розвитку юнаць
кого спорту.

І все ж відрадно, що по складу 
збірної команди республікансько7 
ради «Авангарду», створеної на базі 
переможця Фіналу — ворошилов- 
градської «Зорі», включено кращих 
світловодських футболістів Олен- 
сандіза Повнений. Івана Більчича. 
Сергія Золіна І Миколу Павленка: 
що дпугим тренером збірної, яку 
готуватиме до міжвідомчого Фіналу 
Всесоюзної першості заслужений 
тренер УРСР В. С. Першин, затверд
жено наставника слітловодців Ана
толія Конопльова. як такого, що дав 
найбільшу кількість додаткових 
гравців ДО складу осногмої команди.

Наприкінці серпня збірна Цент
ральної ради «Авангарду» візьме 
участь у міжвідомчому Фіналі в 
м. Тернополі. А поки шо йдуть тре
нування юних футболістів.

!. КАРАНТ. 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

5. Який твій особистий
вклад у будівництво та _________ ___________ _____
обладнання спортивних
споруд? ------------------------------------------

6. Яка позиція комітету 
комсомолу у справі ефек
тивного використання на
явних спортивних баз і в 
будівництві нових у твоє
му місті, селі, на підпри
ємстві чи колгоспі?

7. Твої пропозиції щодо 
кращого використання 
спортивних споруд

Свої відповіді на запитання аннети (можна й окре
мим листом) надсилай на адресу редакції: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

ло». 1 серія. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — «Творчість на
родів світу». Індія. 18.45 — 
«Рік третій — рік ударний». 
«Сахалін індустріальний!. 
19.30 — «Зустріч з оперою». 
С. Прокоф'єя «Війна 1 мир». 
Вистава. (21.00 — «Час»). 
22.50 — Кубок СРСР Із спор
тивної гімнастики. Багато
борство. Чоловіки. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К. т. Новини. 10.15 — 
«Доброго вам здоров'я». 
10.45 — «Любителям бале
ту». 11.00—Теленарис «Лю
ди світлої мрії». 11.30 — «У

світі рослин». 14.45 — К. т. 
Для дітей. «Сонечко». 15.15
— «Народні таланти». 15.45
— К. т. До 60-річчя ВЛКСМ. 
«Орлятко-78». Закриття Все
союзного фіналу комсомоль
ської пі йськово-споптивної 
гри. 17.15 — К. т. До 34-х 
роковин Словацького націо
нального повстання. Виступ 
Генерального консула ЧССР 
у Києві Олпржнха Могель- 
ського. 17.25 — К. т. Грає 
лауреат Міжнародного кон
курсу Т. Тауер. (Арфа). 17.55
— К. т. Вечір, присвячений 
150-піччіо з дня народження 
Л. М. Толстого. Трансляція

з Державного театру опери 
1 балету УРСР ім Т. Г. Шев
ченка. В перерві — «Вісті». 
21.00 — «Час». 21 ЗО —Фільм 
«Звільнення на берег». 22.50 
— К. т. «Нові мелодії року». 
По закінченні — н. т. Но
вини.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Зустріч з one-
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орган Кировлгпял‘кого обкома 
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Газета печаїяеігя 

яа укряялеком языке.

рою». С. Прокоф’св. «Війна 1 
мир». Вистава. 14.30 — «По 
Індії». Кінопрограма. 15.20
— «Адреси молодих». 16.05.
— Грає заслужений артист
РРФСР В. Крайнев. 16.20 — 
«Життя науки». 16.50 — Те
лефільм «Ось моє село». 
2 серія. 18.00 — Новини. 
18.15 — «До початку нового 
навчального року л системі 
професійно-технічної осві
ти». 18.30 — «Російський 
романс». 18.50 — «Люпина. 
Земля. Всесвіт*. 19.35 —
Фільм «Анна 1 командор». 
21.00 — «Час». 21.30 — Ку
бок СРСР з спортивної гім
настики. Багатоборство. 
22.20 — «Золота нота». Му
зична програма з ІІДР. По 
закінченні — новини.

316050, ГСП, Кірожоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського жиїтя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 21235. Обсяг 0,5 друк, арк.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.
--------------------------------------------¥-----------------------------------------------

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

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

Зам. № 358. Індекс 61197» Тираж 69 200,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К. т. Новини. 10.15 —
К. т. Для дітей. «Павлиські 
каяки». 10.35 — Концерт 
майстрів мистецтв. 11.35 — 
«Екран молодих». «Студент
ські будівельні». 15.45 —
«Резерви на службу внроб-

пицтву». 16.15 — К. т. -Піо
нерське літо». 16.45 — К. т. 
• Театр одного актора». Л. М. 
Толстой. «Після балу». 17.15
— «Любов та згода». 18.00
— Грає ансамбль народних 
Інструментів. 18.10--т- Док. 
Фільм «Музей В. І. Леніна у 
Києві». 18.30 — К. т. «На
родні таланти». 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — К. т. «Екран 
молодих». «Інтерклуб». 20.25
— «На ланах республіки». 
-0.45 — К. т. «На добраніч. 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.50
— К. т. Новини ніпоемра- 
на. 22.45 — Телепрограма 
«Старт*. По закінченні
к. т. Новини.

Т. я. о. редактора М. СЕМЕНЮЙҐ
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