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Місяць юму в районно
му оперативному штабі по 
проведенню жнив і кор
мозаготівель підбили під
сумки. Вони були невтіш
ними: господарства райо
ну не були в повній мірі 
забезпечені грубими й со
ковитими кормами. І ко
ли того ж дня до райкому 
партії завітав Андрій 
Снляренко, я не здиву- 
еалася. Знала, що перший 
секретар райкому комсо
молу прийшов з діловою 
пропозицією.

1975 року під час посу
хи райком партії звернуз- 
’єя до трудівників району 
із закликом поповнити за
пас кормів дикоростучи
ми травами. Першими на 
нього відгукнулися комсо
мольці. Інакше Й не мог
ло бути, адже молодь з 
притаманним їй. ентузіаз
мом завжди йде попереду 
есіх цікавих починань.

Характерно, що саме 
того, надто важкого для 
господарств району року 
й було започатковано 
шефство комсомолу над 
заготівлею коомів для 
громадської худоби. Від
тоді щоліта зразки удар
ної праці на «зелених 
жнивах» показують юнаки 
і дівчата колгоспів «Жов
тень», «Прогрес», імені 
Чкалоза, імені Куйбишееа 
то ряду інших.

1 щоразу виконувати 
взяті соціалістичні зобо
в’язання кс|змодобувни- 
нам допомагають робіт
ники і службовці проми
слових підприємств, будов 
та організацій міста, пен
сіонери, учні середніх на
вчальних закладів.

Справжню зацікавле
ність долею громадсько
го тваринництва виявила 
наща ,молодь і нині, коли 
одностайно підхопила іні
ціативу юнаків і д'вчат 
колгоспу імені Чкалова. 
Не менше однієї тонни 
різнотрав'я дао слово за
готовити цього року ко
жен трудівник району.

Слідс/л за колгоспника
ми першими вийшли на 
береги Великої Висі пра
цівники райсільгосптехні- 
ки, 120 тонн різнотрав’я, 
накошені під час суботни- 
нів, здали еони на комбі
кормовий завод. Як один, 
вийшли на косовицю мо
лоді торговельники райо
ну. 62 тонни дикоростучих 
трав •— внесок 
райспоживспілки 
мадження кормів 
мадської худоби, 
участь у «зелених 
беруть юнаки і дівчата ав
тотранспортного підпри
ємства 10040, районної лі-
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свій Усть-Ілім, Володя 
Пєчкін, але цьогорічні ка
нікули, праця в колгоспі 
імені Куйбишева назав
жди вкарбуються в їхню 
пам'ять.

Запам'ятають юнаки ро
систі ранки і веселий дзвін 
коси, пісню над річкою і 
переможну усмішку су
перника. Запам'ятають, як 
пахло в лісосмузі поли
ном і як радісно було на 
серці, коли вітали сеого 
високого, струнного бри
гадира Володимира Брин
зу з народженням сина...

Згадають, як перемогли 
у змаганні його ініціато
ра — членів бригади кол
госпу - - -•
всього 
дев'ять 
молодіжних кормодобув
них бригад. Бригадний ме
тод організації праці ди
сциплінує, виховує почут
тя колективізму. Завдан
ня кожному визначено на 
весь сезон. Зароблені 
гроші розподіляє МІЖ 
кормодобувниками рада 
бригади, таким чином під
вищується заінтересова
ність кожного е нінцєеих 
результатах спільної ро
боти. Запаси 
збільшуються 
скошуванню трав у поймі 
річки Велика Вись, непри
датних землях, у придо
рожніх смугах.

Силами комсомольців і 
молоді 
но 
бих 
ковитих. 
молодь на силосуванні, 
заготівлі сінажу, трав’яно
го борошна.

Досвід цьогорічних «зе
лених жнив» знадобиться 
юнакам і дівчатам потім: 
у дорослому житті, у пра
ці на 
фермах.
комсомольське 
над заготівлею 
не тільки

( могею
1 стимулом 

достатку
і ринництеа,
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с ді.
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закріпленню юнаків і дів
чат на селі, допомагає 
школярам вибрати профе
сію до душі. ~ 
тисячі юнаків
Трудяться в 
господарстві, 
Що мріють прийти на по
ля і ферми після закінчен
ня школи.

Першими вступили в 
заготіелю кормів і здали 
понад 40 тонн різнотрав'я 
хлопчики та дівчатка 
Новомиргсрсдської шко- 
ли-інтернату для глухоні-

карні, інформаційно-об
числювальної станції, рай- 
побуткомбінату. По пів
тори тонни зеленої маси 
вже накосили у вільний 
від роботи час ЕОДІЇ гру- 
зовиків транспортної кон
тори Микола Хмельниць
кий і Леонід Добрсволь- 
ський. А шофер колгоспу 
імені. XXII з'їзду ИПРС 
Анатолій Язан заготовив 
у вихідні дні чотири тон
ни дикоростучих трав.

Через кожні три дні в 
комсомольський опера
тивний штаб по заготівлі 
кормів надходять пові
домлення про хід трудо
вого суперництва на косо
виці. Дані про ударну 
працю молоді оголошу
ють районна газета «Чер

вона зірка», місцеве радіо
мовлення. Штаб дбає про 
поширення досвіду пере
довиків, про оперативну 
кваліфіковану допомогу 
на місцях, про забезпе
чення ритмічності та без
перебійності зеленого 
конвейєра.

«Є п'ять тонн!» — таке 
повідомлення надійшло 
начальникові штабу, заві
дуючому відділом комсо
мольських організацій 
райкому комсомолу Воло
димиру Боську. Це того 
дня перевиконали соціалі
стичне зобов'язання кор- 
модобувники колгоспу 
імені Куйбишева. На збо
рах, обговорюючи ініціа
тиву комсомольців кол
госпу імені Чкалова, мо
лоді панчівці теж зобов'я
залися заготовити кожен 4 
тонни різнотрав'я. По- 
ударному косять Петро 
Нечепурний, Василь Саж- 
ньов, Василь Босько, 
Олександр Ма-тях, браіи 
Володимир і 
Бринзи.

Раділо серце 
кормодобувної 
трактористки 
років, делегата X з’їзду 
комсомолу України Ніни 
Омелянівни Наваленко, 
яка 1936 року виростила 
по 700 центнерів цукро
вих буряків на кожному 
гектарі своєї ділянки. Зав
зято працювали її підопіч- 

г ні на косовиці, всю енер
гію вкладали є цю нелег
ку роботу. І хоча у брига- 

' ді малодосвідчені у сіль- 
■ ському господарстві юна

ки, та кожен уже загото
вив 5 тонн дикоростучих 
трав. Членів бригади від
значили Почесними гра
мотами райкому ЛКСМУ 
та цінними подарунками.

Відзеєнить літо, і підуть
До десятого класу Анато- ' мих дітей. Добре працю- 
лій Каштальян та Валерій ють на «зелених жнивах» 
Бринза, поїде додому, у учні Нсвсмиргородсьного

зсотехнікуму, Капітанів- 
сьного профтехучилища, 
Листопадівської 
річної школи.

Прийшов на 
колгоспникам, 
зразки ударної 
дентський Ґ 
загін «Електрон» 
градського інституту сіль
ськогосподарського 
шинобудування.

Успіх комсомольців 
молоді на нинішніх «зеле
них жнивах» не прийшов 
сам по собі. Велику орга
нізаторську роботу про
тягом кількох років еико-

Про участь комсомоль
ців і молоді в заготівлі 
кормів розповідають:

В. ГРАБОВА, секретар 
парткому колгоспу «Іскра» 
Гайцороиського району:

— Весняно-літня посуха 
цього року змусила бути 
ощадливими у витрачанні 
кормів і, я б сказала, запо
падливими ярл їх заготів
лі. Тому, зважаючи ііа 
вправність і завзяття мо
лодих механізаторів та во
діїв, саме їм найбільше 
доручали косити н тран
спортувати зелену масу, 
возити солому до місць 
скиртування. 1 на сьогод
ні в господарстві заготов
лено 2030 тонн сінажу, 
235 тонн сіна (торік ми 
його жодного центнера не 
мали), є вдосталь соломи.

Чимала заслуга в цьому 
комсомольців — шоферів 
Олександра Лозового, Ана
толія Малахова, тракто
ристів Володимира Мах
новського, Василя Бонда
ря, Василя Рябова та ба
гатьох інших.

Ними днями почали за
кладати кукурудзу на сн-

колгоспу «Україна» Улья
новською району:

— Швидко працюють 
хлопці, — сказав якось 
уранці агроном. — До с<>і- 
ду остигають накосити 
свіжого корму для ферм 
а тоді—в до сінажної тран
шеї.

Йшлося про комсомоль
сько-молодіжні екіпаж; 
Василя Коиовчукз, Леоні
да Скоблпка, Олександра 
Філіпчука. Але члени шта
бу «Комсомольського про
жектора» Ярослав .Куций. 
Ольга Тімснник, Олександр 
Федорчук поцікавились: а 
яка ж якість їхньої робо
ти? Може, косять па ви
сокому зрізі, залишають 
«гривки», гублять зелену 
масу?

Поле обстежили регелі - 
но, проїдалися й по дорозі 
до ферм 'і траншеї Нас
тупного ранку «Комсо
мольський прожектор? роз
повів про старанність мо
лодих механізаторів, про 
господарське ставлення до 
дорученої справи.

О. ЛАГОДА, секретар 
комітету комсомолу кол
госпу «Р_осія» Голованівсь- 
кого району:

уже
13188 
кормів,

Ударно працює 
на

КОЛГОСПНИХ полях і

Думається, ш,о 
шефство 
кормів є 

вагомою дспо- 
господарствам, 
за ‘ створення 

продуктів тва- 
а й передусім

г
5
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У колгоспі «Мир» Маловиснівсьного району створили ланку по заготівл 
мів. Сімдесят процентів її енладу — комсомольці і молодь. З плану 5 тисяч 
тонн ланка ежє засилосувала понад 2 тисячі тонн зеленої маси кукурудзи.

На знімках: члени ланни механізатори Василь ГРИЩЕНКО і Володимир 
НИРІЯНОВ; іде заготівля кормів. Фото І. КОРЗУНА.

нував райком комсомолу, 
щоб підняти молодь на 
створення надійної кор
мової бази для громадсь

кого тваринництва. Напере
додні косовиці в усіх пер
винних комсомольських 
організаціях пройшли збо
ри,де на порядку денно
му стояло питання про 
шляхи підвищення продук
тивності ферм.

Створення міцної кор
мової бази, гарантоване 
постачання фермам пов
ноцінних кормів — запо
рука успішного розвитку 
тваринництва.

О. ЛАДЯСЕА, 
секретар Нсвомнрго- 
родєького райкому 
Компартії України.

лос. Уже понад 1000 топи 
соковитого корму втрам
бовано в траншеї. Па ко
совиці відзначається ком
сомольсько - молодіжний 
екіпаж у складі комбайігс- 
рів-напарннків Валерія 
Усенка, Василя Моргуна 
і тракториста Леоніда Бо
сого.

У пас 800-гектариин 
клин цукрових буряків, е 
й посіви кукурудзи на зер
но. Плануємо закласти 
більше 2000 тонн силосу з 
гички та подріблепого ба
дилля кукурудзи. Отже, 
вистачить іще роботи на
шим молодим кормодобув- 
иикам. 1 худоба буде взим
ку ситою.

Г. ТЛВРОВСЬКИЙ, сек
ретар комітету комсомолу

— Жарке літо видалось 
для молодого тракториста 
Дмитра Сускапкжз. особ
ливо відтоді, як почав ді
яти «зелений конвейєр». 
Кормів дуже мало, тому 
старанно зрізав жмутки 
трави на краю поля. По
тім усі жнива солому во
зив від комбайнів. Тепер 
косить люцерну, заванта
жує кузови автомашин 
подрібненою масою, яка 
транспортується до силос
ної ями.

11а заготівлі кормів доб
ре працюють і Віктор До
ценко. Василь Скрипник 
та багато інших молодих 
трудівників села Усі вона 
почувають велику Відневі 
дальність за ситу зимів
лю громадського тварин 
»шитва.
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У відкрите
море

Рано-вранці починаєть
ся робочий день у ри
балок рибгоспу імені 
Петровського. Один за 
одним тануть у прохо
лодній ранішній імлі мо
торні човни, затихають 
скрекоти моторів — ри
балки виходять на про
мисел...

П’ятнадцять років ось 
так проводжає з мере 
своїх хлопців бригадир 
другої риболовецької 
бригади М. І. Чередник. 
Рукотворне море покли
кало його до себе з по
сади механіка ліспром
госпу, дало нову профе
сію — рибалки, досі не
бачену й незвичну у Ве
ликій Андрусівці.

З тої пори день для 
Михайла Івановича почи
нається з бригадирських 
турбот. 36 рибалок його 
колективу мають знати 
найкращі місця лозу ри
би, зід цього залежить, 
Ьз чим зони повернуться 
до берега. Михайло Іва- 
нозич часто сам виїздить 
у розвідку, про рибні 
місця інформує ланко
вих. Нещодавно бригада 
одержала дза катери, 
водять їх капітани брати 
Гнат і Сергій Криницькі. 
їхньою роботою в госпо
дарстві задоволені — 
«додому» катери прибу
вають з хорошими уло
вами. Свій внесок у ви
конання плану першого 
пізріччя (103 проценти) 

зробили й молоді рибал
ки Ізан Кришин, Володи
мир Негорз та інші.

Труд рибальський не
легкий х і вимагає не 
тільки фізичної вираз
ності, а й багатьох знань, 
тож новачків обов’язко
во вчать старші, досвід
ченіші. А наука риболо
вецька — це і вміння 
правильно поставити сі
ті, і знання повадок, 
«психології» рибного та
буна, назиків морзхідної 
справи та безліч інших 
речей, без яких рибалка 
не рибалка, а звичайний 
любитель. Для бригади
ра додається ще вміння 
вчити людей і вчитись у 
них, бо як би море не 
розкидало та не розді
ляло човни, все одно 
люди міцні колектизом, 
колективом живуть, ко
лективом працюють.

Між чотирма бригада
ми рибгоспу ведеться 
трудове суперництво, і 
бригада Чередника має 
чим похвалитися. Чима
ло рибалок зиходять у 
море вже 15—17 років, 
тож досвід і майстер
ність стали надійними 
помічниками в роботі. 
Та суперництво це дале
ке від індивідуалізму і 
турботи лише про власні 
інтереси: на рибні міс
ця кличуть усіх — не в 
честі тут одинаки-ре- 
кордсмени.

«Жодного відстаючого 
поруч!» — такий дезіз 
змагання у бригаді. І це 
свідчить про єдність і 
згуртованість людей, які 
свій робочий день про-

водять далеко від бере
га, наодинці з морем і 
синім небом. Лише чаї
ні крики супроводять їх 
від сіті до сіті, і коли 
блискучі тіла риб б'ються 
у днище човна, немоз 
срібний зодоспад, об
личчя рибалок світліша
ють: натужному скреко

ту човна радітимуть 
на березі — значить, по
вертаються рибалки не з 
порожніми руками..,

М. СЕМЕНЮК.
Бригадир М. І. ЧЕРЕД

НИК (на фото зліва) задо
волений — рибалки по
вернулися з багатим уло
вом; йде промисел.

Фото В. ГРИБА.

ОЦІНКУ ПЕРЕВІРЯЄМО ПІДГОТОВКУ 
УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ ДО НОВОГО« 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ' (І

ПОСТАВИТЬ
НА РАДІСТЬ 
ШКОЛЯРАМ

І
 переходячи з класу в 

клас, із кабінету в кабінет, 
ми бачили: до свята пер
шого дзвінка в Доброве- 
лнчківськііі середній школі 
все готове. І хоча великі, 
на всю стіну, вікна поки І що прикриті шторами, 
щоб не вигоряли плакати 
і наочні посібники, — в 
класах світло н затишно.

Останні приготування, 
останні хвилювання. Ось в 
одному з класів перскла- 

Ідає купу дитячих книжок 
Лариса Валентинівна Мар- 
товпцька, вихователька 
другого «А».

— Добираю найцікавіші 
оповідання, казки, вірші, І щоб прочитати дітворі в 
перший же день занять,

— каже вона.
* « *

Всього ж у Добровслшг 
ківському районі 32 шко
ли. І більшість із них май
же повністю готова до зу
стрічі з учнями першого 
вересня.

Ось, наприклад, Фсдо- 
рівська восьмирічка. Сім 
років тому вона появила
ся в селі і стала справж- 

І нього його окрасою.
— Цю радість-дітям по

дарували наші шефи, — 
розповідає Аптопіна Ми
хайлівна Величко, дирек
тор, школи.

І
 Шеф — колгосп імені 

Кірова. Тепер щороку він 
же допомагає ремонтува
ти восьмирічку. Лише пиці 
виділив понад 
карбованців 
приміщення,

■ спортивногоІ дбання наочних посібни- 
I к'в-

і Новий навчальний рік 
І стане пам’ятним для 
І старшокласників району.

Цими днями в Доброве- I лпчківці відкриється між- I шкільний навчально-ви- 
№ робннчий комбінат. Подія І визначна. Тут протягом І року 600 юнаків і дівчат І оволодіватимуть професія

ми механізатора, шофера, І оператора машинного 
доїння, муляра, швачки...

І самі дев’ятикласники 
місцевої десятирічки Сер
гій С. і юса рейко, Андрій 
Жвавий, Володимир Цс- 

ч нацевич разом 
І однокласниками

три тисячі 
на ремонт 
обладнання 

залу і прн-

зі своїми 
доном ага-І

ВЕРЕСЕНЬ
лп дорослим об-іаднузати 
робочі кабінети і майстер
ні. А першого вересня во
ни сядуть за парти, і ква
ліфіковані майстри роз
криють їм секрети вибра
ної спеціальності.

ОБІЦЯНОГО
1 ТРИ РОКИ 

ЖДУТЬ?
Скільки чекають обіця

ного? Три роки, — скаже 
читач, знаючи народну 
приказку. Різно стільки ж 
часу минуло відтоді, як по
чалися розмови про шкіль
ну їдальню в і іомічнянсь
кій дисяїіірі ші № 1. Про
те Й сьогодні, КОЛИ до но
вого навчального року ли
шаються лічені дні, їдаль
ня ще не готова прийнята 
юних відвідувачів.

У чому ж справа? Що 
заважає завершенню її 
спорудженії.* 1 * *'.? Д у м аєт вся, 
що передусім нерозпоряд
ливість, неорганізованість 
керівників іІом ічнянського 
комбінату комунальних 
підприємств, котрим будує 
їдальню. 1 ось один 
з доказів тому. В ці дні, 
коли час уже не терпить 
зволікань, на об’єкті пра
цюють лише двоє(!) шту
катурів.

у КОРИДОРІ ще пахне 
езіжою фарбою, до

водиться йти попід стіною 
по незафарбованій смуж
ці підлоги. Нззустріч — 
дівчина з відром гарячої 
води і тазиком з білиз
ною. Комендант гуртожит
ку Ганна Григорівна Дов
женко перепинила її:
« Відстаєш зід життя! 

Пральня у нас уже не в 
підзалі, а в кімнаті номер 
один. Простора. Облад
нали під час ремонту.

На одних із дверей — 
табличка з гарним напи
сом: «Подружка». На всю 
стіну а залі висить панно. 
Кілька розсувних поліро
ваних столів здаються тут 
зайвими. Комендант по
годжується:

— Було нам учора! При- 
йшоз директор, висміяв і 
■наказав прибрати їх, а 
поставити невеликі жур
нальні столики та зручні 
стільці, адже тут ми про
водимо вечори, новорічні 
вечорниці, зустрічі з ціка
вими людьми.

І дізнались ми від Ган
ни григорівни та голови
ради гуртожитку Люди
Цупренко, що директор 
швейної фабрики Володи
мир Ілліч Курбатов часто 
буває в гуртожитку, зав- 
м«ди Цікавиться, як жи- 
ізагьсл тут чималій ройіт- 
ничін сім’ї (180 чоловік). 
Про наслідки цього піклу

— З їдальнею у нас од 
па морока, — каже май
стер комбінаті' В. С. Соро- 
кіна. ■ "
накласти 
підйомного крана, треба 
вик 
боти — нікому...

Додамо іі таке: 
вельпики часто простою- „ 
ють через відсутність иаи- 
на чи алебастру. Відтак Я 
спитаємо: чи матимуть на- я 
решті гарячі обіди учні я 
Помічіїянської СНІ і у І 
новому навчальному роид? 1

-— Чи встигнуть буді- я 
вельпики? — ХВИЛЮЄТЬСЯ І 
й директор школи 11. Г. І 
Бабій, дивлячись на те, як І 
повільно просувається ро- І 
бота.

Можливо, заспокоїть | 
його начальник Помічнян- 
ського комбінату кому--1 

• пальних підприємств А. С. 
Коваленко, котрий усе 
обіцяє «надолужити про- ! 
гаяне»?..

— Треба покрівлю 
ніде взяти' І,а Іопити штукатурні ро- ■

буді-Л
.....о- з

Т. КУДРЯ. 
«Молодогоспецкор

комунара».
Доброаеличківський ра

йон.

вання можна судити з 
вигляду кімнат після ре
монту, проведеного пра
цівниками фабрики: нові 
поліровані меблі, на сті
нах біля ліжок — килими, 
на підлозі — доріжки. За
тишно, чисто скрізь, У 
двох кухнях — ряди плит 
і холодильників, для кож
ної кімнати окремо —* 
ящики для продуктів, У 
побутовій кімнаті — дош- 
на для прасування, столи, 
дві швейні машини.

Частими гостями з гур
тожитку бувають і секре
тар парткому фабрики 
А. І. Полюхозич, члени ко
мітету комсомолу, лекто
ри товариства «Знання», 
друзі із зазоду радіовиро- 
біз, із школи підготовки 
керівних кадрів для кол
госпів та радгоспів. Сло
вом, молоді тут жизеться 
добре, як у великій і 
дружній родині.

... Відвідини гуртожитку 
швейної фабрики для чле
нів нашої рейдової були 
своєрідним відпочинком: 
удалося нарешті переко
натися, що коли керівни
цтво -підприємства дбає 
про молоду робітничу змі
ну, про умови її ЖИТТЯ, 
дозвілля, то й гуртожиток 
стає справжнім домом. У 
відпозідь — старанність 
У роботі, активність у 
громадському житті. Пев

но ж, саме завдяки тур
боті про людей швейна 
фабрика постійно справ
ляється з планами, близь
ко десятка її виробів удо
стоєні державного Знака 
якості.

Три місяці тому рейдо
ва бригада о Молодого ко
мунара» побувала в тре
тьому гуртожитку комбі
нату «Кіровоградважбуд». 
У публікації газети йшло
ся про те, що в німнатах 
брудно, розшарпані меблі, 
всього шість годин на тиж
день працює душ тощо.

Як з’ясувалося цього 
разу, відтоді нічого не 
змінилося (до речі, відпо
відь на критику з «Кіро- 
воградважбуду» так і не 
над йшла до редакції). Той 
же бруд у непровігрених 
кімнатах, порожні пляшки 
з-під вича лід столами, 
пообвалювані одвірки, в 
поламаних шафах — одяг 
поруч харчов_их продук
тів, бо більше ніде їх збе
рігати, з десяти душових 
установок діє тільки чо
тири (останнього місяця 
взагалі не було гарячої 
води), непристосована 
пральня..

На збори, що відбулися 
а гуртожитку кілька дьіз 
тому, наоешті-таки вда
лось умовити прийти го
лову об єднаного комітету

ГУРТОЖИТОК — ТВІЙ ДІМ СТАЛИ
У КЕРІВНИЦТВА ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНОК ЇА КОМБІНАТУ
профсп лки комбінату 
«Кірозоградважбуд» А. В, 
Бідснка. Голоза ж проф
кому управління механі
зації будівництва П. О. 
Дрозд (УМБ — шеф гур
тожитку) «не знайшов» 
часу, щоб завітати на збо
ри. Жаль, а то й він, як 
А. В. Віденко, «вперше» 
почув би про вкрай пога
ні умови в гуртожитку 
№ 3, про перенаселеність 
його, про те, що на 500 
чоловік тут лише одна по- 
буюва кімната і стільки ж 
електропрасок. Не знають 
сюди дороги ні керівники 
комбінату, ні члени проф
кому та комітету комсо
молу на чолі з П. Левчен
ком. А управління механі
зації будівництва шефом 
гуртожитку можна назва
ти лише умовно. І стає 
зрозумілим, чому ПОЖИЛЬ
ЦІ тут часто переміняють
ся, чому взагалі в «Кіро- 
воградзажбуді» велика 
плинність кадрів...

Трест «Кіровоградміськ- 
буд» теж налецсить до 
комбінату «Кіроаоград- 
важбуд». І мова йтиме 
про гуртожиток, який він 
ставить для молодих ви
робничників заведу дру
карських машинок. Пер
шу чергу дев ятиповерхо- 
вого гуртожитку, розра
хованого на 640 місць, 
здали поспіхом (інакше 
могли будівельники зо
статися без квартальної 
премії), палко обіцяючи 
опісля ліквідувати всі не
доробки.

Коли в гуртожитку поя
вилися перші мешнанці (а 
тепер їх уже понад 230), 
їм довелося багато від чо
го відмовитись. Зонрема, 
від кухонь, бо вода з ра
ковин текла на підлогу; від 
душів, бо вода з четверто
го й вищих поверхів тек
ла крізь підлогу і проби
валася аж до першого. Не 
виходять жителі гуртожит
ку й на балнони — вони 
не обладнані. Підвал, де 
повинна бути намера схо
ву, без якої не обійтися, 
після дощів перетворився 
на басейн. На дев’ятому 
поверсі від тих же дощів 

обвалюється штукатурка. 
До всього цього не працю
ють іще сміттєпровід і 
ліфт. Ось такою виявилась 
«турбота» будівельників 
про те, щоб робітники за
воду друкарських маши
нок якомога швидше ма
ли пристойне житло.

Коли здазали з експлу* 
атацію нозий гуртожиток 
заводу радіоаиробіз, У 
кімнатах свіжим лаком по
блискували меблі, на під
лозі лежали гарні доріж
ки, на стінах біля ліжок 
висіли килими. Словом, 
поселялися там, немов У 
добре впорядкованому 
готелі. Все заздалегідь 
підготували робітники за-1 
воду. Торік цей гуртожи
ток на огляді-конкурсі по
сів перше місце в Кіро< 
вограді.

Досвідом сусідів не ско*
ристалися 
карських 
мешканці 
їмся, коли 
ліжок не було. І вихоза4 
телі Л. М. Воробйоза, 
А. А. Саленко, В. М. Хо

на заводі дру-* 
машинок — 

стали з'язля.ч 
там іще навп₽“

мичонок почали «переказ-
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З стор

Студентські буді
вельні загони «Старт» 

Кіровоградського педа
гогічного інституту імені 
2. С. Пушкіна, «Елскт- 

О.тексан .арійського
О. С 
рон» 
індустріального технікуму, 
«Товариш» Кіровоград
ського будівельного тех
нікуму провели спільні 
збори і спортивні змаган
ня. У змаганнях перемож
цем виявився «Старт».
ПІСЛЯ театралізованої 
■■ зустрічі «Мрійника» 
(Кіровоградський педаго
гічний інститут імені О. С. 
Пушкіна) та «Романтика» 
(Кіровоградський маши
нобудівний технікум) 
відбулися спільна урочис
та лінійка спортивні зма
гання, вогнище дружби, 
вечір відпочинку.

Студентський буді
вельний загін «Юність» 

Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування зранку 
12 серпня провів урочисті 
збори разом із працівни
ками Комианіївської між
господарської будівельної 
організації. Відбулися та
кож спортивні змаган
ня. Потім загін вирушив 
у похід по місцях 
вої слави району.

БУДІВЕЛЬНИЙ 
«Філолог» Kino

бойо-

БУДІВЕ.'ІЬІ ІИГГ загін 
«Філолог» Кіровоград

ського педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна 
зустрівся цього дня із 
студентським загоном 
■йДанко» Кіровоградсько
го медичного училшца. 
Колективи провели спіль
ну урочисту лінійку, спор
тивні змагання, здійснили 
турпохід.

— От і дощ не намо
чить, — зраділи хлопці, 
коли за останньою пли
тою даху ззхззало-ся за
плакане небо. — Який 
будинок спорудили, аж 
не віриться! І це — езо- 
їми руками...

Лише за місяць будза- 
гін «Юність» Кірозоград- 
ського інституту сільсько
господарського машино
будування. працюючи на 
будівництві тваринницько
го комплексу з селі 
Мзр’ївці Компзніївського 
району, виконаз робіт на 
51 тисячу карбованців. А 
всього за трудозим дого
вором загін повинен оезо- 
їти 61 тисячу.

Парторг районної між
колгоспної будівельної ор
ганізації О. С. Черноза 
не нахвалиться студента
ми:

—- Молодці. Мало не 
обсяг робіт

краплі стали 
командир ,за- 
Бершадський 
поглянув на

двомісячний 
виконали.

... Дощові 
частішими. І 
гону Віктор 
занепокоєно
яму для азтоваг:

— Води багато набрало
ся. Небажана затримка.

— А ми її усунемо,
— весело сказав брига
дир мулярів Іван Сіянко. 
З усякого станозища він 
знайде вихід.

— і в перші дні нелег
ко було, — мовить Іван.
— Не все виходило. Бз-

гато уваги тоді приділив 
нам майстер міжгосподар
ської будівельної органі
зації Павло Гавриленко. 
Допомагав і муляр Олен- І 
сандр Кузнєцов. Просто, 
зрозуміло показував, що 
і як робити.

... Надходить ніч, І тіль
ки з кімнаті відпочинку і 
блимає червоний вогник:, 
працює фотолабораторія. 
Проявляються в напівтем-] 
ряві обриси зафіксовано- | 
го фотоапаратом життя 
загону. Ось бійці «Юнос- і 
ті» клздуть першу цегли- І 
ну споруджуваного бу- І 
динку. А ось вони у хви- І 
лину відпочинку, біля 1 
майже готового об’єкта...

В. БУБИР, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

У складі будівельного за
гону «Електрон-79» — 
третьокурсники КІСМу.

Юнаки і дівчата працю
ють на спорудженні голов
ного вентилятора шахти 
«Новомиргородська». Тут 
вони виконають робіт на 
суму 65 тисяч карбован- 
4 Фото І. КОРЗУНА.

253 студенти Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування одягли ни
нішнього літа' спецівки 
будзагонівців. Сьогодні 
вони — на ударній вахті 
третього, трудового се
местру.

Наша розповідь — про 
два з 10 студентських за
гонів КІСМу.

ПАСИНКАМИ
«КІРОВОГРАДВАЖБУД» МЕШКАНЦІ РОБІТНИЧИХ ГУРТОЖИТКІВ.

РЕЙД «МК»

Цими днями 
вулицями Софії 
ходить незви- 
чаиний трам
вай, виклика
ючи усмішку у 
перехожих і за
хоплення у діт
вори. Зовні на 
ньому намальо
вано героїз 
улюблених ка
зок, а всере
дині — яскраві 
квіти. У нього 
нема пезного 
маршруту, йо
го мета — по- 
бувати з кож
ному куточку

ДО МІЖНАРОДНОЇ 
АСАМБЛЕЇ ДІТЕЙ

належить майбутнє

ліфжозуватись», тобто на
бували фаху постачальни
ків. А це, виязилось, не
легко. Оскільки об'єкт 
здали торік, коштів на це 
не запланували. Тож і до
велося тягнути з миру 
по нитці... А ще скільки 
всього треба! Бо ж кімна
ти напівпусті.

Та якби тільки це. Ви
просити автомашину на 
заводі для потреб гурто
житку — ціла проблема, 
Заступник начальника ав- 
тоцеху В. В. Косолапов 
може кинути байдуже:

— Це не сфера вироб
ництва, встигнете.

Звернулися до заступ
ника директора по капі
тальному будівництву
П. П. Андреева:

— Крани течуть, взага* 
лі водопровід несправний, 
пришліть слюсарів, щоб 
відрамонтузали.

Прийшли, перекрили во

ду в кімнатах ддя готу-« 
вання їжі й пішли.

Попросили екскаватор, 
аби розрівняти масиз, де 
мешканці гуртожитку ви
рішили обладнати собі 
спортивний майданчик. 
Пообіцяли й не дали. Не 
раз порушували ці питан
ня перед адміністрацією 
підприємства комсорг 
Віктор Коноваленко, член 
комітету Олександр Три
бой. їх вислухали, скруш
но хитали головами і теж 
щось обіцяли. Та жоден 
начальник цеху не поці
кавився за три місяці, як 
улаштувалися його під
леглі. А це в основному 
— зовсім юні хлопці І 
дівчата, багато з них тіль
ки починають свій трудо
вий шлях після училищ і 
технікумів.

І, що найприкріше, ви
хователі, хоч їх і троє, по 
суті ніякої виховної робо
ти з молоддю на задуть

— не вистачає часу за 
меблями, простирадлами, 
назіть віниками. Ні газети 
тут ніякої, ні журналу, ні 
книги. Телевізор, придба
ний заводом ніби для гур
тожитку, стоїть чомусь у 
кабінеті директора.

У постанові ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-ви- 
ховної роботи» підкреслю
ється, що «... не можна ми
ритися з тим, що виховна 
робота часто буває ослаб
лена за місцем проживан
ня, в гуртожитках, у не
великих колективах тощо». 
І ще: «Оцінюючи роботу 
керівників, господарських 
кадрів, необхідно врахо
вувати не тільки показни
ки виконання виробничих 
планів, а й рівень дисцип
ліни, морально-політичний 
клімат у колективі, умови 
праці й побуту». Тим біль
ше, що мова

йде про переважно перші 
кроки молодих людей у 
трудове самостійне життя. 
Вдома цього вчать бать
ки, а в гуртожитку — ви
хователі, старші товариші, 
наставники. На заводі ж 
друкарських машинок та 
комбінаті «Кіровоград- 
важбуд» про це поки що 
мало дбають, як і про 
те, в яких умовах живуть 
і відпочивають юнаки і 
дівчата.

Рейдова бригада: 
В. ПАНЧЕНКО — сек
ретар комітету комсо
молу облміжколгосп- 
буду; Н. СТУС — слю- 
сар-складальник Кіро
воградського заводу 
друкарських машинок, 
Г. АЛЬОШИЧЕВ — на
чальник штабу «Ком
сомольського прожек
тора» Кіровсько- 
го райкому комсомо
лу, Р. ПОПОВИЧ — 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара», Р. МАР
ЧЕНКО — спецкор 
«Молодого комунара».

столиці, дати мож
ливість проїхатись кож
ному маленькому мешкан
цю міста. Хлопчиків і дів
чаток зустрічає в «трам
ваї казок» Червона Шапоч
ка. Від неї кожен одер
жує пам’ятний сувенір — 
красивий квиток, на яко
му намальовано Червонцу 
Шапочку, що перемагає 
грізного вовка.

У трамваї обладнано ці
лий книжковий магазин на 
колесах — преставлено 
книжки для дітей більш 
як 1200 назв. Під час по
дорожі в «трамваї казок» 
малюки можуть погово
рити зі своїми улюблени
ми письменниками, анто- 
рами, зустрітися з героя
ми казок. Юні жителі сто
лиці їдуть у трамваї по 
місту і знайомляться з 
найцікавішими сторінка
ми історії Софії.

... Ця цікава ініціатива 
софійської общинної на
родної ради — своєрід
ний передвісник Міжна
родної асамблеї дітей, що 
відбудеться в Болгарії в 
середині серпня під деві
зом «Прапор миру». Во
на буде головною подією 
Міжнародного року дити
ни. Під час всесвітнього 
форуму підростаючого по
коління «трамвай казок» 
буде надано в розпоряд
ження представників 
юності нашої планети.

«Ми запрошуємо вас на 
зустріч майбутніх худож
ників, музикантів і пись
менників. Ми впевнені, що 
намальоване памп сонце 
може освіти і н всю плане
ту. Де б не жили діти і 
як би вони не жили, у 
всіх пас є справжній друг, 
добрий, як людське серце, 
і друг цей — мир. Ми не 
хочемо сіяти вітри і по
жинати бурі. Ми хочемо 
сіяти пісні, щоб завтра 
пожинати гімни!»

Слова цього запрошен
ня дітей Болгарії на асам
блею розлетілись но всьо
му світу, викликавши 

жвавий інтерес. Очікуєть
ся, що до столиці НРБ 
приїдуть юні гості з 
більш як 80 країн.

Програма форуму
юності дуже широка й за
хоплююча. Протягом де
сяти днів — з І5 по 25 
серпня — в болгарській 
столиці та інших містах 
маленькі гості республіки 
зможуть зустрічатися одне 
з одним і малювати, співа

ти пісень і писати вірші, бра
ти участь у веселих іграх 
та карнавалах. У рамках 
асамблеї відбудуться фе
стиваль юних виконавців 
і композиторів, виставка 
дитячої художньої твор
чості. огляд дитячої літе
ратурної творчості, спор
тивні змагання. Пройде 
також міжнародний сим
позіум «Дитина, творчість, 
пробудження та еволю
ція».'Про цс повідомили 
кореспондента ТАРС у 
комітеті по культурі НРБ.

Виступи юних талантів 
передбачено записати па 
грампластинки, попи про
звучать по радіо, їх буде 
показано но телебаченню. 
І Іаперсдодпі відкриття 
асамблеї агентство «Со- 
фія-прссс» планує випус
тити збірку літературних 
творів для дітей планети,

куди ввійдуть вірші, каз
ки, оповідання, публіцис
тика, графічні роботи ма
леньких художників.

Вийшов перший номер 
журналу «Прапор миру»
— видання організаційно
го комітету Міжнародної 
дитячої асамблеї. В ньо
му багато цікавих мате
ріалів.

Активно готуються до 
асамблеї болгарські діТи. 
Вони провели національ
ний етап асамблеї, у за
ходах якого взяли участь 
практично всі дігн Бол
гарії віком до 14 років. У 
Софії відбулося його за
криття. Наприкінці квіт
ня цього року протягом 
тижня кращі зали столиці 
НРБ було віддано в роз
порядження юних талан
тів — співаків, інстру- 
м сита л істі в, х у до ж п и к і в, 
артистів. Без перебільшен
ня можна сказати, що цей 
форум стан великою по
дією в культурному житті 
всієї республіки.

Важко розповісти про 
всі його «відкриття». Зга
дати хочеться хоча б од
не — дев’ятирічну шко
лярку Радост Гіарушсву 
з Бургаса, яка буквально 
вразила своєю майстер
ністю відомих болгар
ських музикантів. Було 
справжнім задоволенням 
слухати юну скрипачку.

її талант почав виявля
тися дуже рано. Цс не 
лишилося непоміченим — 
батько записав її до екс
периментального класу 
середнього музичного учи
лища. Почалися дні, мі
сяці, роки напруженої 
праці.

«Ніші граю по кілька 
годин па день, — розпові
дає Радост, — я луже 
люблю грати, і моя мета
— стати скрипачкою, як 
мама».

Па торішньому автори
тети ом у м і ж 11 а р од 11 о м у 
конкурсі імені Свєтослава 
Обрстепова Радост Па- 
рушева здобула першу 
нагороду. Гідно було оці
нено її виступ і па огляді 
середніх музичних училищ 
Болгарії нинішнього року.

... Міжнародна дитяча 
асамблея стала синонімом 
боротьби за щастя і ра
дість дітей, за їхнє світле 
майбутнє. Письменники з 
усіх кінців планети, які 
зібралися нещодавно па 
свою другу зустріч у Со
фії, прийняли звернення 
до творців майбутнього. 
Б ньому є такі рядки: 
«Висока й благородна 
мста Міжнародної дитя
чої асамблеї безперечно 
сприятиме пробудженню 
творчого начала у дитя
чих душах. Хай вона до
поможе дітям з усіх ку
точків нашої планети і 

навчить їх спілкуватися між 
собою великою єдиною 
загальнолюдською мовою 
краси і мистецтва!»

в. БЕСКРОМНИИ, 
кор. ТАРС.

Софія.
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ

у КІРОВОГРАДІ

СТАРТУВАЛА

БАГАТОДЕННА

ВЕЛОГОНКА

ЖіИЙ КОВДР"
На всіх стадіонах обласного центру 

крилклксь прапори спортивних това
риств. КіроЕсградці відзначали Всесо
юзний день фізкультурника. Шикували
ся колони юнаків і дівчат. Попереду — 
чемпіони і рекордсмени області, призе
ри VII Спартакіади УРСР, ветерани спор
ту.

На стадіоні спортклубу «Зірка» від
бувся марш-парад, присвячений Дню 
фізкультурника. Голова міського спорт- 
номітету А. Подольський, вітаючи при
сутніх на трибунах, рапортував про до
сягнення фізкультурників міста у спор
тивно-масовій роботі. А потім почався 
легкоатлетичний турнір представників 
асангардівських колективів області.

14 СЕРПНЯ

НАГОРОДИ-З РУК ГЕРОЯ

ДЕНЬ свята у Кірово- 
* граді стартувала ба
гатоденна велогонка на 
приз «Молодого комуна
ра». Крім наших земля
ків, у ній беруть участь 
спортсмени Києва, Сева
стополя, Вознесенська, 
Переомайсь-ка, представ
ники інших міст республі
ки та Кишинева.

Урочисте відкриття ве
логонки відбулося на пло-

ФУТБОЛ-------------------

щі імені С. М. Кірова. 
Учасників змагань вітали 
заступник завідуючого 
облвно В. О. Чекмврьсв, 
секретар обкому комсо
молу В. В. Мальцев.

Після цього було дано 
старт критеріуму вулиця
ми міста. 50 кілометрову 
дистанцію з проміжними 
фінішами подолали юні 
велосипедисти. Перемогу 
в особистому галіку тут

здобув учень Кіровоград
ського технікуму механі
зації сільського господар
ства Олександр Маковей.

У суботу також відбу
лася 10-кілометрова інди
відуальна велогонка. Тут 
першим фінішував вело
гонщик із Вознесенська 
Ігор Дворецький.

Нагороди переможцям 
вручив Герой Радянсько
го Союзу В. О. Верхолан- 
цев.

Велогонка на приз «Мо
лодого комунара» триває.

Вчора на Обознівській 
трасі було дано старт гру
повій гонці на 80 кіломет
рів. 15, 16, 17 серпня — 
групові гонки на 100, 60,
50 кілометрів.

Як ми вже повідомля
ли. переможця багатоден- 
ки буде визначено за най
кращою сумою шести ета
пів (критеріум у залік не 
Йде).

На знімках: угорі — з 
призом переможець 10- 
кілометроеої гонки Олек
сандр Маковей; внизу — 
Герой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев вручає 
приз Ігорю Дворецькому; 
учасники критеріуму на 
вулицях Кіровограда (се
реднє фото).

Фото І. КОРЗУНА 
та В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнас
тика. 9.05 — »Школярам 
про музику». Композитор 
С. Прокофьев. 9.50 — «Ту
манність Андромеди». 16.10
— Концерт чоловічого во
кального ансамблю стан
ції Лозова Південної заліз
ниці. 16.40 — « Вахта вро
жаю». 17.00 — Для дітей. 
«Друзі Тьоми Открмткіна». 
17.35 — »Депутати і жит
тя». 18.00 — Док. теле
фільм «Слово про киргизь
ку жінку». 18.30 — «І 
взимку — з достатком кор. 
мів». Виступ головного зо
отехніка колгоспу імені 
Жданова. Снітловодського 
району В. В. Артсменка. 
(Кіровоград). 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — «Міс
то — селу». «Тварплппцт- 
ву — наша турбота». Бе
сіда. (Кіровоград). 19.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
19.20 — «Індійські зустрі
чі». Автор — ПОЛІТИЧНИЙ 
оглядач А. Овсянников. 
19.50 — Телефільм «Сіль 
землі». 5 серія. .21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт 
солістів балету. В перерві
— «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Висту
пає вокально-інструмен
тальний ансамбль «Сяб- 
рн>. 11.05 — «Екран моло
дих». «Один день у таборі 
«Юність». 11.55 — Теле
фільм «Важкі поверхи». 2 
серія, 13.00 — «Ниркова 
програма». 13.40 — Нови
ни. 14.50 — «Сільські буд
ні». Кіпопрограма. 15.55 — 
Телефільм д.чя дітей». 
«Просто так». 17.15 — 
«Хлопці справжні». 18.00
— «Життя науки». 
18.30 — Фільм - кон
церт «Щасливе дитин
ство» 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 -- Сатирич
ний об’єктив» 19.55 — «З 
любов'ю не жартують». 
Музична комедія. Вистава. 
20.40 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовжсппя вистави 
«З любов'ю не жартують». 
У перерві — новини.
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І «Атлантика»
« Двадцять шостий тур чемпіонату краї- 

I ни серед клубів другої ліги, що відбув- 
3 ся минулої неділі, виявився невдалим 
■ для «Зірки». На виїзді вона зазнала по

разки (0:2) від «Атлантики». Нагадаємо, 
І що перед звітним поєдинком кіровоград- 

ці, маючи у своєму активі 28 очок, за
ймали дев'ятий рядок турнірної табли
ці другої української зони, а севасто
польці з двадцятьма очками — сімнадця
тий. Перший матч цих суперників, що 
проходив на початку квітня, закінчився 
внічию — 1:1.

В Як же розгорталися події цього разу? 
Б Господарі почали гру атаками, але зго-

рка» —
лом на полі встановилася рівновага. Не- І 
вдовзі арбітр призначив у бік гостей одн- [Й 
наднятиметровий штрафний удар. І Ва- І 
лерію Музичуку довелося виймати м’яч 
із сітки своїх воріт. Л тут ше й дістали | 
травму Олександр Ллексеев і Вадим 
Євтушенко, їх довелося замінити.

Другий тайм пройшов з деякою пере
вагою «Атлантики*. їй удалося подвої
ти рахунок і добитися перемоги.

Наступний тур — у четвер, 16 серп
ня «Зірка» в Керчі зустрінеться в місце
вим «Океаном».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Творчість
юних». 9.35 — Телефільм 
«Сіль землі». 4 серія. 10.40
— «Клуб кіноподороя:ей». 
По закінченні — новини.
14.30 — Новини. 14.50 — 
«По Сибіру і Далекому 
Сходу». Кіпопрограма.
15.30 — «Російська мова». 
16.00 — Концерт оркестру 
народних інструментів 
Воронезького музичного 
училища. 16.30 — Концерт. 
17.00 — «Старти надій».
17.30 — ФІльм-копцерт. 
18.00 — Реклама. Оголо
шення. 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 13.40
— Оголошення. (Кірово
граді. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Грає Л. Снє- 
гірьова; (Арфа). 19.20 —
«Алкоголізм». Бесіда ліка
ря. 19.50 — «Індія далека 
і близька». Кіпопрограма. 
2!.00 — «Час». 21.35 — 
Міжнародне олімпійське 
«Спортлото». По закінчен
ні — «Сьогодні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Теле
фільм « Важкі поверхи». З 
серія. 11.20 — «З любов'ю 
не жартують». Музична 
комедія. 16.30 — До Між
народного року дитини. 
«Сонячне місто Анапа». 
17.00 Чемпіонат світу із 
сучасного п'ятиборства. 
Фехтування Стрільба. (Бу
дапешт). 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі1''. 18.00 — 
«Підмосковний меридіан».
18.30 -- Телефільм «Я ато
мохід «Сибір». 19.00 -— «Ак
туальна камера». 19.30 — 
IV Всесоюзний фестиваль 
радянської пісні «Боннські 
зорі». Концерт. 20.15 —
— «На добраніч. діти!»
21.00 -- «Час». 21.35 —
Телефільм «Де ти був, 
Одіссей? 1 серія. По закін
ченні — новини.
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В. ШАБАЛ1Н. I перша Програма, в.оо 

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Розповідь юних

краєзнавців Смолеііщини. 
11.35 — Телефільм «Сіль
землі». 5 серія. 10.45 —
Концерт. По закінченій — 
Новини. 14.30 — Новині!.
14.50 — Док. телефільм
«Моя цілина». 15.50 —
«Шахова школа». 18.30 — 
Фільм для дітей. «Над на
ми Південний хрест». 17.40 
— Чемпіонат світу із су
часного п'ятиборства. Пла
вання. 18.05 — ■ Зустріч 
друзів механізаторів. Кіро
воград— То.чбухі н ». (Кі ро- 
воград). 18.35 — Мульт
фільм «Заповітна мрія». 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — «Починається до
рога — починається піс
ня». 19.20 — Док. фільм 
«Халхін-Гол, рік 1939».
19.50 — Телефільм «Сіль
землі». 6 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Майстри 
мистецтв». Народний ар
тист СРСР І. Владимиров. 
У перерві — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Фільм 
»Важкі поверхи». 4 серія.
11.20 — «Творчість юних».
11.50 — IV Всесоюзний
фестиваль радянської піс
ні «Кримські зорі». Кон
церт. 16.00 — «Мальовни
ча Україна». Теленарис 
про« Олеськин замок, 16.30
— «Вахта врожаю». 16.50
— «Народні таланти».
17.20 — «Рік четвертнії,
ударний». 18.05 — «.Обе
режно на воді!» 18.35 —
«Актуальна камера». 19.15
— Чемпіонат світу з мо
тогонок. На гаревій доріж
ці. 20.00 — Грає Ленінград
ський концертний оркестр. 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— « Де ти був. Одіссей?» 2 
серія. По закінченні — 
Новини.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «На приз клу
бу «Шкіряний м’яч». 9.50
— Телефільм «Сіль землі». 
6 серія. 11.00 — Ф. Шу
берт. 4 експромти. По1 за
кінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — До Дня
повітряного флоту СРСР. 
Док. фільми. 15.55 —
■М. Горький. «Спогади і зу
стрічі». 17.00 — Концерт 
маіістрів мистецтв. 18.00
— «Москва і москвичі».
18.30 — «День за днем»; 
(Кіровоград). 18.40 — Ого
лошення. (Кіровоград). 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Грає Вільнюський 
квартет. 19.15 — Пошта 
програми «Час». 19.50 — 
Телефільм «Сіль землі». 7 
серія. 21.00 — «Час». 21.35
— «Заспіваймо, друзі». В 
персові — «Сьогодні у сві
ті*. 23.10 — Чемпіонат Єв
ропи з кінного спорту.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Со
нечко». (Кіровоград на рес
публіканське телебачення). 
10.35 — М. Бажай. «Нічні 
роздуми старого майстра»; 
11.15 — Грає Ленінград
ський концертний оркестр. 
12.00 — «Наука і життя».
12.30 — < Піонерське літо».
17.00 — «Змагаються ко
лективи підприємств сіль- 
когосподареького машино
будування Харкова І Рос
това -на -Дон у». 17.40 —
Док. Фільм «Одеській КІ
НОСТУДІЇ — 60*. 18.00 —
Коннерт камерної музики.
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з Футболу: «Шахтар» 
(Донецьк) — «’Чорномо
рець» (Одеса). 20.45 — «Па 
добраніч діти!» 21.00 —.
«Час». 21 35 — Фільм «Де 
тн 6ув Одіссей?». З серія. 
По закінченні — Новини.
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фільм «Кошеня на ймен- 0 
ля Гав». 18.35 — Бесіди 
міжнародні теми політич-’ 
ного оглядача газети 
«Правда» 10. О. Жукова. 
19.20 — Фільм «Петро Пер
ший». 1. 2 серії. 21.00 — 
«Час». 23.10 — Мелодії і 
ритми зарубіжної естради. 
ІІо закінченій — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Ранко
вий концерт. 10.50 — Завт
ра — День повітряного 
флоту СРСР. Суботній ре- ' 
портале. 11.35 — Телефільм ■ 
«Хвилі «Чорного моря». 7 
серія. 12.-10 — «Закон 1 
ми». 13.10 — «1 масовість,
і майстерність». Спортив- ■ 
на програма. 14.10 — «Ав
томобіліст». 14.55 — Б. Ко- 
торович виконує твори Пе
ганіні 15.25 — «Театраль
на вітальня». 17.30 — Ви
ступає ансамбль танцю 
УРСР імені II. Вірсьиого. 
18.30.— «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Дина
мо» (Москва) — «Арарат» 
(Єреван). 2-й тайм. 19.45 .
— «В ефірі — піснях V
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Зоря» (Вороши
ловград) — «Нефтчі» (Ба
ку). 2-й тайм 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — М. Стапнць- 
кий. Фільм-вистава «Ой не 
ходи, Гриню, та іі іш ве
чорниці». 22.55 — «Музич: 
на пошта хліборобам». По 
закінченні — Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «’Гас--. 8.40 — Гімнас
тика. 9.05 — «Весела по
дорож-». Коипппт. 9.35 —
Телефільм «Сіль землі». 7 
серія. 10 45 — «Для вас. 
батьки». 11.15 — «Райкова 
пошта». 11.45 — «Більше 
хороших товарів». 12.15
— «По музеях і виставоч
них залах« 12.45 — «Здо
ров'я». 13.30 — «Спортло
то». 13.-15 — «Коло читан
ня». 14.30 — Новини. 1-145
— «Це ви можете». 15.-10-
— Ш Міжнародний Фести
валь телепрограм народ
ної творчості (Туреччина). 
16.10 — Завтра — Пень 
повітряного Флоту СРГР. 
Виступ заступника мініст
ра ЦИВІЛЬНОЇ ри'.-’ПІЇ ґ” ’Р 
С. С. Павлова. 16.10 — 11« и- 
цопт майстрів мистецтв. 
17.25 — «Очевидне — не
ймовірне». 18.25 — Мульт-
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — ГімЬвстп-
ка для дітей. 9.05 — С. Рах- 
мані нов. Сюїта № 1 для 
двох фортепіано. 9.30. — 
♦ Будильник». 10.00
«Служу Радянському Сою
зу». 10.00 — До Міжнарод
ного року дитини. Док. те
лефільм «Свято в червоно
му галстуку». 11.50 — «Хо
чу все'’знатно. 12(Ю —
«Музичний кіоск». 12.30 — 
«Сільська, година». 13.30
— В. Розов. «Ситуація».
Вистава. 15.25 — «Вогні
пиону». 16.05 — «Клуб кі- 
ноп'одброжей». 17.05 —
Сьогодні — День повітря
ного флоту СРСР. Виступ 
Головнокомандуючого вій- 
ськспп-новітряними сила
ми СРСР. заступника мі
ністра оборони СРСР 
Головного маршала авіації 
Героя Радянського Союзу 
П. С. Кутгіхова. 17.20 
Концерт, присвячений Дню 
повітряного Флоту СРСР. 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — Муліт- 
Ф’льм. 18.55 — «Пісня-79». 
19.25 — «Навколо сміху.». 
ВеЧІП ГУМОРУ В і'ОЯНЄІ’Т’ІІ й 
студії «Останні по». 21 00
— «Час». 21.35 — Концерт 
для трудівників сільського 
господарства. 22.20 — Чем
піонат . Європії з кінного 
спорту, ІІО; закінченні — 
Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для ді
тей « Олі всць- ма ліспе це ».
10.45 — Сьогодні — День
повітряного (і)лоту СРСР. 
Док. телефільми «Криляті 
моряки». «.Слава солдатсь
ка».. 12.15 — Телефільм
«Хвилі ’іонного моря» 8 
серія. 13.30 — «Доброго 
вам здоров’я». 14.00 
«Недільний сувенір». 14.30
— «Село і люди». 15.15 —
«Павлипка». Вистава 17.00 
—• «Тнтерклуб». 18.00 —
Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Локомотив.» — «Спар
так» 19.45 — Актуальна ка
мера». 20.15 — Док. теле
фільм «І так все життя».
20.45 — «На добпаніч. ді
ти!» 21.00 — «Час» 21.40
— Фільм «Хмапп». По за
кінченні — Новино.

і
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КОМСОМОЛЬЦІ
І МОЛОДЬ!

Кіровоградський ос
ком ЛКСМ України фор
муя ударні комсомоль
ські-за гони, які поїдуть 
па будіпництво олімпій
ських об'єктів м. Моск
ви. заводів «Атєгмілаїіі» і 
Гагапрольїіого комбайно
вого в Ростовській облас
ті. Усть-Ілімського ЛІСО
ПРОМИСЛОВОГО комплексу. 
БАМу, об’єктів Нечорно
зем’я.

По довідки про вироб
ничо-побутові у?лпвн звер
татися в міськкоми, рай
коми. обком КОМСОМОЛУ 
(тел: 2-53-78, 2-45-97).

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитете 
ЛКСМ Украины.
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