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ФЕСТИВАЛЬ МИРУ 1 ДРУЖБИ
БУДАПЕШТ. Кор. ТАРС В. СЕМЕ1ІОВ передає:
П'ятий день Народна Угорщина живе фестивалем дружби 

радянської І угорської молоді.
Минулі дні фестивалю — це ціла палітра яскравих подій: 

радісні і святкові програми, пісні і танці, комуністичні не
дільники, ділові розмови 1 маніфестації дружби.

День 12 серпня був особливо насиченим. Продовжувала 
спою роботу молодіжна наукова конференція и Ксстхеї. Ра
дянські комсомольці, які перебувають у містах-побратимах, 
поріднених областях, мали теплі, дружні зустрічі в міськко
мах і обкомах УСІЧІ, у міських І обгасних Радах депута
тів трудящих, відвідали численні промислові підприємства, 
Сільськогосподарські кооперативи. Хвилюючою подією було 
відвідання першого визволеного Радянською Армією населе
ного пункту Угорщини — Баттонья.

У Секешфехерварі на площі' Свободи відбувся мітинг, при
свячений 30-річчю Перемоги над фашизмом, на який зібрало
ся понад тисячу молодих представників двох братніх країн. 
У мітингу взяли участь перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельпиков і член Політоюро ЦК УСРГІ, перший секретар 
ЦК УКСМ Л. Мароті.

Колектив ордена «Знак Пошани» Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрегатів рапор
тував про виконання п’ятирічного плану ви
пуску валової продукції на чотири з половиною 
місяці раніше строку. Це досягнення разом з 
досвідченими машинобудівниками виборювала 
й робітнича молодь.

Наш кореспондент побував на заводі і взяв 
кілька інтерв’ю.

КОМСОМОЛЕЦЬ МИКОЛА КАШ
КА ЛДА ПРАЦЮЄ ДРУКАРЕМ- 
НАЛАДЧИКОМ НА ОЛЕКСАН
ДРІЙСЬКІЙ ФАБРИЦІ ДІАГРАМ
НИХ ПАПЕРІВ. ГОТУЮЧИ ГІД
НИЙ ДАРУНОК XXV З'ЇЗДУ 
КПРС, ЗМІННІ ЗАВДАННЯ МИ
КОЛА ВИКОНУЄ НА 135-140 ПРО
ЦЕНТІВ.

НА ФОТО: М. КАШ КАЛ ДА ЗА 
РОБОТОЮ.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

ОБМІН І 
комсомольських 
документів

Агрегатівці:

XXV З'ЇЗДУ нпрс

УДАРНИЙ РАПОРТ------------------ ,
дострокової

ЗАПИС
В ПАМ’ЯТНИЙ

СТАХАНОВЦІ 
наших днів

Розповідає про них секретар 
завкому комсомолу Володимир 
КУХІАНіДЗЕ.

— Під час Всесоюзних комсо
мольських зборів, на початку ро
ку, виникла настійна потреба 
глибше і конкретніше повести со
ціалістичне змагання. Члени комі
тету ще тоді звернули увагу на 
одну суттєву обставину: в комсо
мольсько-молодіжних бригадах ус
піхи окремого робітника, як пра
вило, вищі, ніж, скажімо, у ного 
товариша, що працює за особис
тим планом, чи зобов'язанням. Ви
ходить, колектив відповідає за 
кожного і кожен намагається не 
підвести колектив. 1 вирішили в 
організації соцзмагання спирати
ся на комсомольсько-молодіжні. 
В розрахунках не помилилися. Ко
ефіцієнт творчої активності у них 
найвищий, і про кожну можна 
сказати — працюють по-стаха- 
новськи. Комсомольсько молодіж
на А. Скворцова з ремонтно-меха
нічного цеху два квартали підряд 
виходила переможцем по Кіровсь- 
кому району серед колективів про
мисловості. Щозміни молоді ро
бітники звітують ще про одну до
даткову норму — за Героя Радян
ського Союзу О. Матросова, якого 
зарахували у свої списки. По пів-

тора і більше завдання щодня ви
конують члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади В. Чалого. 
Включившись у змагання за гідну 
зустріч наступного з’їзду партії 
та за право підписати Рапорт «Ле
нінського комсомолу XXV з’їздові 
КПРС, вони зобов’язалися ударно 
трудитГЇСя 25 декад. У двох дека
дах бригада вже виходила пере
можцем. На заводі всі комсомоль
сько-молодіжні групи стахановсь- 
кі.

ГОСПОДАРІ
НОВОЇ ТЕХНІКИ
— так сказав про молодих ро
бітників заводу начальник меха
носкладального цеху № 2 В. Ф. 
ГЛАДКИЙ.

— Для нас дев'ята п’ятирічка 
Сула п'ятирічкою високої продук
тивності праці. Став до ладу новий 
корпус заводу, відповідно — з’я
вилися нові цехи, потокові лінії. І 
весь парк найсучаснішої техніки, 
яким устатковувався завод, освою
вали молоді. В нашому цеху, най
більшому поки-що, йде виго
товлення насосів потужних трак
торів. Пам’ятаю, коли ми «пере
селялися», всього працювало 180 
чоловік, зараз — понад 700. Ста
рий цех у порівнянні з теперішнім 
видається просто майстернею. Ав
томати і напівавтомати, 22 пото-

кові лінії... А господарями їх — в 
основному молоді робітники. За 
рахунок швидкого освоєння і 
впровадження нової техніки цех 
в роки п’ятирічки збільшив випуск 
насосів НШ-32У на 29,5 процента, 
а НШ-67 — майже в ІЗ разів. Сер
йозні і відповідальні діла можна 
з гарантією довіряти нашій моло
ді.

ДО НАЙВИЩИХ 
СТАНДАРТІВ

вирішили довести свою продук
цію робітники дільниці товарів 
народного споживання. Планами 
ділиться бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади цеху № З 
В. ПРОЧ А КО В.

— Приємно звати, що річ, зроб
лена твоїми руками, отримує ви
соку оцінку у людей. Сорока про
центам виробів заводу присвоєно 
Знак якості. Наш особистий вне
сок в цьому теж є. Сувенірні то- 
ш'рці не залежуються на прилав
ках. Поліровані до блиску, зручні 
в користуванні, приємні на виг
ляд — їм було присвоєно держав
ний Знак якості. Гордимося своїм 
досягненням і оцінюємо його кри
тично. Адже лише один виріб до
вели до найвищого стандарту. Бо
ремося за те, аби Знак якості сто
яв на всіх видах продукції діль
ниці.
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«Сільгосптех-

номічних показниках. І з 
почуттям гордості, що 
свій головний обов’язок
— трудом зміцнювати 
рідну країну — ми вико
нуємо добросовісно, при
йшли до обміну комсо
мольських документів. То
ді в книзі пропозицій і 
побажань райкому ком
сомолу залишили запис: 
«Ми відвідали Устинів- 
ський краєзнавчий музей 
в особливо пам’ятний 
день — сьогодні отрима
ли комсомольські квитки 
нового зразка. Перед 
скульптурним портретом 
Великого Леніна ми дали 
клятву вірності рідній 
Батьківщині. Історичні до
кументи про ратні подви
ги наших земляків, зібра
ні в музеї, кличуть нас на 
трудові звершення в ім'я 
Вітчизни. За взірець са
мовідданого служіння ра
дянському народові нам
служать поиклади життя 
наших земляків — двічі 
Героя Радянського Союзу 
Олексія Мазуренка, льот
чика Миколи Малинов- 
ського, Олега Некори- 
стенка та сотень їх бойо
вих побратимів».

Комсомольці Усти- 
півського райоб’єд- 
нання «Сільгосптех
ніка»,

Тх я впізнав одразу. За
смаглі, обвітрені обличчя, 
юнацький запал — все це 
вказувало на те, що переді 
мною представники сту
дентського будівельного 
загону.

— Обов’язково напи
шіть про те, як ми тут дис
кутуємо і сперечаємось, — 
чи то напівжартома, чи то 
серйозно говорить заступ
ник голови колгоспу «Ав
рора», він же й секретар 
парторганізації цього гос
подарства Федір Михайло
вич Анашкін.

ДОСВІД

ДРУЗІВ —

СП1ЛЫ1ИП

УСПІХ

А суперечка й справді була. 
Та Федір Михайлович не обра
жається на студентів.

— Молодці, хлопці, свою спра
ву знають. їх. безперечно, не 
радує, коли браку» то транс
порту, то будівельних матеріа
лів. Адже приїхали воші сюди з 
твердим наміром: до 1 вересня 
здати об'єкт в експлуатацію.

Торік у складі двох загонів 
студенти працювали в Комсо- 
молкську-на-Дніпрі та на рекон
струкції Перегонівського цукро
заводу, що в Голопанівському 
районі.

Зараз у колгоспі «Аврора» 
вони зводять спшіарннк-маточ- 
кнк на 100 свиноматок.

«Машинобудівник-75» — 
так називається загін друж

них, молодих, завзятих. У 
ньому 23 комсомольці і 2 
комуністи.

Комісар загону комуніст 
Микола Хворостина багато 
розповідає про своїх това
ришів по навчанню і робо
ті, активних спілчан, зокре
ма, про майстра загону 
Сергія Сметану, веселих 
дотепників і жартівників 
Олександра Солода та Сер
гія Михайлова, про допомо
гу, яку надає штабу загону 
в організаційно-масовій ро
боті комуніст Юрій Федо
ренко.

— Члени загону працю
ють за себе і за Героя Ра
дянського Союзу, урод
женця Олександрівни Фе
дора Кириловича Поплав- 
ського, який загинув у 1944 
році в боях з німецько-фа
шистськими загарбника
ми, — продовжує розпо
відь комісар.

В «Машинобудівннку-75» на 
належному рівні трудова дис
ципліна, політнко-виховиа робо
та. Щодня о 5-й ранку тут від
буваються короткі ділові збори. 
Збираються хлопці і ввечері, 
щоб підбити підсумки трудово
го дня. зробити аналіз успіхів і 
невдач. Тут же командир заго
ну Анатолій Симачснко знайо
мить усіх із завданням наступ
ного дня.

Після роботи хлопцям нудь
гувати не доводіться. Відпочи

вати вони вміють теж цікаво і 
змістовно.

<— За прикладом комсо
мольців і молоді Бауман- 
ського району столиці на
шої Батьківщини ми вклю
чились у змагання за право 
підписати Рапорт XXV з’їз
дові КПРС, — сказали на 
прощання студенти-буді- 
вельники.

Віриться, що своєї мети 
вони доб’ються. Запорукою 
цьому — їхня наполегли
вість, бажання трудитись 
по-стахановськи, по-кому- 
ністичному.

Б. КАСУРКІН, 
наш громадський ко
респондент.

емт Вільшанка.

ЧИМАЛО ЗАПИТАНЬ 
БОЛГАРСЬКІ ХЛІБОРО
БИ ЗАДАЛИ ЛАНКОВІЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНОЇ МЕХАНІЗО
ВАНОЇ ЛАНКИ ПО ВИ
РОЩУВАННЮ КУКУРУ
ДЗИ З КОЛГОСПУ ІМЕ
НІ ЛЕНІНА НОВО АР
ХАНГЕЛЬСЬКОГО РА
ЙОНУ ВАЛЕНТИНІ ЄФ- 
РЕМЕНКО НА ЗАСІ
ДАННІ МІЖНАРОДНО
ГО КЛУБУ МОЛОДИХ 
МЕХАНІЗАТОРІВ.

Розповідь про засі
дання — на другій сто
рінці.
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ДОСВІД ДРУЗІВ— 
СІІІЛЬНИЙ .УСПІХ

На фото: Стоян СТОЯНОВ передає пер
шому секретареві обкому ЛКСМ України 
Миколі СКЛЯНИЧЕНКУ Червоний прапор 
а Переможцю соціалістичного змагання на 
честь XXV з’їзду КПРС», встановлений 
Толбухінським окружкомом ДКСМ.

секретар обкому комсомолу Мико
ла Скляниченко. Він ознайомив при
сутніх з роботою комітетів комсомо
лу господарств, кращих молодих 
хліборобів області, з тим, яку участь 
у боротьбі за високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур бе
руть комсомольсько-молодіжні ко
лективи Кіровоградщини.

У слові-відповіді. секретар Толбу
хінського окружкому ДКСМ Стоян 
Стоянов підкреслив, що зустрічі кі
ровоградських і толбухінських меха
нізаторів сприяють розповсюджен- 

'НЮ прогресивних форм і методів 
праці хліборобів, передового досві
ду, удосконаленню роботи комсо
мольських організацій. в питаннях 
патріотичного та інтернаціонального 
виховання. Він повідомив про трудо
ві успіхи молодих женців округу, 

.щіро те, що 157 молодих механізато
рів досягли результатів передовиків 
виробництва. «Минулого року цей 
рубіж подолали лише 107 юнаків, — 
закінчив свій виступ Стоян Стоянов. 
— Як бачите, тепер їх значно біль
ше. Це завдяки тому, що ми багато 
чому навчилися у вас. І після ниніш
нього засідання наші молодіжні 
бригади і ланки будуть вивчати до
свід роботи -передових комсомоль
сько-молодіжних колективів Кірозо- 
градщйни. Наступної п’ятирічки ми 
підготуємо 1200 молодих механізато
рів».

Трохи історії...
Міжнародний клуб молодих меха

нізаторів засновано у 1970 році за 
спільним рішенням бюро Кірово
градського обкому ЛКСМ України і 
бюро Толбухінського окружкому 
ДКСМ. Почесним головою клубу об
рано знатного механізатора, двічі Ге
роя Соціалістичної ’Праці Олексан
дра Васильовича Гіталова. Спочатку 
членами клубу стали майже 40 ком
сомольсько-молодіжних механіза
торських колективів, а нині їх кіль
кість зросла вдвічі.

За роки свого існування клуб про
вів плідну роботу по зміцненню 
братніх зв’язків між радянською і 
болгарською молоддю, сприяв обмі
ну передовим досвідом, поліпшенню 
ведення соціалістичного змагання. 
Нині коло цих проблем не обмежує

ться лише вироб
ничими, а й пи
таннями організа
ції дозвілля, на
вчання юнаків і 
дівчат, активізації 
життя комсомоль
ських організацій. 

Щороку в зма
ганні визначають
ся кращі колекти
ви. Три роки підряд 
перехідний Черво
ний прапор Толбу

хінського окружкому 'ДКСМ виборює 
комсомольсько-молодіжна трактор
на бригада колгоспу «Родина» Улья-. 
новського району, де бригадиром 
Анатолій Харкавий. За умовами тру
дового суперництва, ця почесна на
города залишається відтепер у 
бригаді назавжди. Перехідний Чер
воний прапор Кіровоградського об
кому комсомолу знаходиться у 
бригаді імені Ернста Тельмана аг
рарно-промислового комплексу 
«Толбухін-Восток», яку очолює Ата- 
нас Желев.

Небагатослівним був виступ ланко
вої комсомольсько-молодіжної ме
ханізованої ланки по вирощуванню 
кукурудзи з колгоспу імені Леніна 
Новоархангельського району Вален
тини Єфременко, колектив якої ми
нулого року зібрав з кожного гекта
ра по 104,1 центнера зерна кукуруд
зи. Проте до Валентини було най
більше запитань.

Болгарських механізаторів цікави
ло все: який сорт вирощували, яка 
густота рослин, яка агротехніка об
робітку посівів, які, в якій кількості,
протягом якого часу вносяться до
брива?

Науковий співробітник Тошев- 
ського інституту пшениці і соняшни
ку Георгі Себєв цікавиться техноло
гією вирощування пшениці в бригаді 
Анатолія Харкавого і дивується, що 
навіть нинішнього, несприятливого 
року колектив зібрав з кожного гек
тара по 44 центнери зерна.

Пароль-дружба
До болю нам рідні слова «друж

ба», «другарі». З моменту приїзду 
болгарських друзів на Кіровоград- 
щину вони стали паролем міжнарод
ного клубу молодих механізаторів, 
звучали і під час офіційних візитів, і 
під час зустрічей на підприємствах, 
в господарствах, навчальних закла
дах. їх промовляли люди різного ві
ку і різних професій. Хлібороби і 
шахтарі, машинобудівники і металур
ги, школярі і студенти. Всі, хто мав 
змогу вітати юнаків і дівчат із брат
ньої країни.

Центральна подія — п’яте засі
дання клубу. Його члени зібралися у 
святково прикрашеному залі обкому 
комсомолу, до на видних місцях 
прапори НРБ і СРСР.

Засідання клубу відкрив перший

у Рачо Стоянова та Стояна Жеко- 
ва питання до члена першого засі
дання клубу Миколи Давидова: як 
комітет комсомолу господарства 
підбиває підсумки соціалістичного 
змагання? А піонервожата Толбухін
ського училища імені Христо Сми- 
рненскі Величка Петкова заносить до 
записника адреси передового педа
гогічного досвіду.

Та ось знову засідання. Молоді 
хлібороби, комсомольські працівни
ки,' спеціалісти діляться думками, 
розповідають про те, що може до
помогти товаришам у роботі.

Головний агроном обласного уп
равління сільського господарства 
Володимир Олександрович Зенін:

— Особливе місце в роботі ра
йонних комітетів комсомолу, кожно
го комсомольського осередку зай
має організація соціалістичного зма
гання серед комсомольсько-моло-

діжних колективів, 
які є справжньою 
школою трудово
го гарту. Нині в 
колгоспах і рад
госпах області 291 
такий колектив, 79 
з них — механіза
торські. Найкра
щих показників 
нині досягли ком
сомольсько - мо
лодіжні тракторні 
бригади колгоспів

в. о. ЗЕНІН. «Зоря комуніз
му» Новоархан

гельського району (бригадир 
В. Юхименко), імені Ульяно- 
ва Добровеличківського району 
(бригадир В. Семенюк) і бригада 
учасника нинішнього засідання — 
Анатолія Харкавого. Ці колективи зі
брали в середньому з кожного гек
тара понад сорок центнерів зерно
вих.

Члени клубу побувають у бригаді 
лауреата премії Ленінського комсо
молу, Героя Соціалістичної Праці Ва
силя Моторного

Керівник молодіжної бригади аг-

Засідання 
міжнародного клубу 

механізаторів

Рачо < ГОЯ НОВ.

рарно-промислового комплексу се
ла Переселенци Рачо Стоянов:

— X з’їзд БКП та XII з їзд ДКСМ 
поставили перед молоддю завдан
ня: перевести сільське господарство 
на промислову основу. Виконуючи 
накреслене, молодь нашого ком
плексу, округу глибоко вивчає до
свід. кіровоградських хліборобів.

Одним з найважливіших напрямків 
підвищення врожайності сільськогос
подарських культур є забезпечення 
тісного зв'язку науки з виробницт
вом. Позаминулого року за ініціати
вою Толбухінського окружкому 
ДКСМ молодіжні бригади заключили 
договори на співробітництво із То- 
шевським інститутом пшениці і со
няшнику. Відтоді за кожною культу
рою закріплений науковий співро
бітник: розробка технологічних карт 
обов’язково проходить при його 
участі.

Я був учасником декількох засі
дань клубу. Аналізуючи досвід робо
ти комсомольсько-молодіжних ко

лективів Кірово
градщини, дійшов 
висновку, що пе
ред проведенням 
кожного агрозахо
ду потрібні відпо
відні навчання ме
ханізаторів. Ця 
ідея знайшла під
тримку у праців
ників інституту. В 
нашій бригаді та
ке навчання про
водимо перед вес
няною та осін

ньою оранкою. У групі — на два-три 
механізатори більше, ніж потрібно 
для виконання робіт. Ті, які не вико- 

/ нують контрольних завдань, не до
пускаються до роботи. Так домогли
ся значного’поліпшення якості робіт.

Секретар обкому ЛКСМ України 
Віктор Петраков:

— Розвиток потужної матеріально- 
технічної бази, концентрація та спе
ціалізація сільськогосподарського 
виробництва по-новому поставили 
питання формування і закріплення 
механізаторських кадрів. Нині це го
ловне в діяльності усіх комсомоль
ських організацій області.

За десять років у профтехучили
щах підготовлено 23 тисячі механі
заторів різних професій, на курсах — 
3,5 тисячі.

Широкого розмаху набуло оволо
діння механізаторськими професіями 
в загальноосвітніх школах. Нині 3200 
школярів вивчають автомобіль, 4900 
— трактор. Базою для ознайомлення 
учнів із основами сільськогосподар
ського виробництва стали виробничі 
бригади, в яких нині налічується по
над 15 тисяч школярів.

Перший секретар райкому комсо
молу села Йордан Атанас Паунов:

— Підвищення культури земле
робства ставить перед механізатора
ми питання удосконалення своєї 
майстерності. Комітети комсомолу 
завдання професійної підготовки 
молоді вирішують, спершу вивчивши 
попит господарства. Перед початком 
навчального року разом із школами 
всюди складаємо плани профорієн
таційної роботи.

Нині в Толбухінському окрузі мо
лодь складає: серед технологів — 
44 проценти працюючих, механізато
рів — 34, тваринників — 18.

В основному механізатори підви
щують кваліфікації у професійних 
навчальних центрах. Інші наслідують 
досвід старших.

На засіданні клубу ми вивчимо до
свід роботи школи Гіталова і кори
стуватимемося набутими знаннями 
при підготовці кадрів.

Це — лише головні думки з висту
пів членів клубу на засіданні в обко
мі комсомолу. Розмова та продовжу
валася в бригаді Героя Соціалістич
ної Праці В. І. Моторного, двічі Ге
роя Соціалістичної Праці О. В. Гіта
лова. А завтра члени клубу .постав
лять автографи дружби в комсо
мольсько-молодіжній бригаді А. Хар
кавого.

Відзначаючи активну роботу чле
нів п ятого міжнародного засідання 
клубу молодих механізаторів по 
зміцненню братніх зв’язків між ра
дянською і болгарською молоддю, 
Кіровоградський обком комсомолу 
нагородив болгарських друзів та пе
редових молодих хліборобів області 
Почесними грамотами.

звіти і 
ВЫБОРЫ 

КОМСОМОЛІ і

Головні збори року — так називають 
звітно-виборні в комсомолі. Головні, бо 
иа них звучить сьогодні принципова оцін
ка всіх внутріспілкових справ, за якими 
жили і працювали протягом року, в ході 
їх накреслюють плани майбутньої роботи 
в кожній первинній організації, в кожній 
групі спілчан. На сьогодні вже закінчили
ся звіти і вибори в усіх комсомольських 
групах Долинського району. Особливо ак
тивно пройшли ьони в автогаражі колгос
пу «Зоря комунізму», тракторній бригаді 
колгоспу «Родина», автогаражі колгоспу 
«Дружба», в дитячому садку № І колгос
пу ім. Леніна. Хід головних зборів року в 
комсомольських групах Долинського ра
йону коментує перший секретар райкому 
комсомолу Сергій МАТУСЯ К.

ПІД КРИТИЧНИМ 
К У том

Характерна риса цьогорічної розмови в 
комсомольських групах — критичний ухил. 
Не лише тому, що є ще недоліки і прора- 
хунки в їх роботі (загальний аналіз стану 
справ свідчить і про помітну активність в 
цих найменших осередках комсомольців). 
Ось хоч би взяти комсомольську групу 
тракторної бригади відділку № 1 колгоспу 
«Родина». Цікаво пройшли там збори. Лео
нід Фруленко, групкомсорг, вже у своїй 
звітній доповіді зумів «зачепити» мало не 
кожного — кого похвалою, кого критикою. 
І байдужих на зборах не залишилося. Ви
ступили майже всі, говорили запально про 
те, що їх комсомольська група ще може 
зробити, аби жити і працювати молодій 
бригаді було цікавіше.

Схвильозано поставилися на зборах до 
питання комсомольських доручень. У групі 
їх розподіляють поки що нерівномірно. 
Микола Боков, наприклад, відповідає за ро
боту з молоддю, яка навчається в школах 
робітничої молоді, і паралельно — за стан 

. відвідування гуртка комсомольської політ
освіти «Молоді про партію». Мабуть, не
легко йому було виконувати два доручен
ня. Як результат — двоє механізаторів на 
мають середньої освіти — до них у Миколи 
не дійшла черга. Тут же на зборах комсо
мольці взяли з хлопців слово, що вони пі
дуть вчитися до ШРМ. Захід, мож
ливо, трохи запізнілий з боку комсо
мольської групи. А могло б цього не 
трапитися, якби доручення розподілялися 
рівномірно, якби контроль за їх виконан
ням стояв на належному рівні.

Запал розмови не спав, коли заговори
ли про організацію соціалістичного зма
гання. Звісйо, в трудовому колективі це пи
тання весь час стоїть на порядку дня. В 
тракторній бригаді, де працюють комсо
мольці групи, вже кілька років йде змаган
ня за звання «Кращий молодий механіза
тор». При підбитті підсумків трудового су
перництва враховують зараз тільки кіль
кість виробленої оранки. На зборах комсо
мольці прийшли до висновку, що це одно
бокий підхід до визначення переможців. 
Якість оранки, економія пального, продов
ження строку роботи сільськогосподар
ської техніки без капітальних ремонтів — 
повинні стати рівноправними серед вимог 
до кожного механізатора. В остаточному 
результаті, як підкреслили виступаючі, обо- 
в язково потрібно враховувати і громад
сько-політичну активність молодих хлібо
робів.

На зборах групкомсоргом знову обрали 
Леоніда Фруленкз. Він тракторист, постій
но перевиконує змінні норми, активний 
в громадському житті. Загальне довір’я 
виявили йому комсомольці і на і
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майбутнє.
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Завтра — День Повітряного Флоту СРСР

ПРОВОДЖАЮЧИ В НЕБО...
«... Товариші пасажири, оголошується 

посадка в літак рейсом...» — чується з 
динаміків, — і через кілька хвилин сріб
нокрилою чайкою злітає у небо сучас
ний лайнер, або, покліпуючи червоним 
вогником, заходить па посадку. І тоді 
сіра бетонована стрічка лагідно підста
вить долоні своєму небесному послан
цеві.

Важко, мабуть, і злічити всі галузі засто
сування крилатих трудівників. Це — і переве
зення пасажирів, вантажів, і допомога сіль
ському господарству, служба здоров’я. Авіа
тори — надійні помічники в горах, вони ж — 
учасники риболовецьких промислів.

Авіація зробила справді гігантський 
стрибок у своєму розвиткові, а ще па по
чатку нашого століття залізний птах був 
справжнісіньким дивом для багатьох 
мешканців планети. Отож, напередодні 
свята авіаторів цікаво оглянути пройде
ний шлях, зазирнути в майбутнє. А хто 
знає авіацію краще за авіатора?

Наш співрозмовник — заступник 
командира по політико-виховній робо
ті Кіровоградського авіапідприємства, 
колишній учасник Великої Вітчизняної 
війни Іван Данилович Солодовченко:

— Серпень для нашого авіапідприємст- 
приніс не лише загальне свято Аеро

флоту. Саме в цьому місяці 1949 року 
в Кіровограді був створений вперше 
авіазагіи. I з тих пір ми відзначаємо 
«день народження» нашого підприємст-

ва наприкінці літа. Звичайно, різниця 
між тодішнім і теперішнім — величез
на. Варто лише сказати, що населення 
обслуговували двадцять сім пілотів на 
літаках , «ПО-2». Перевозили за день 
по ~ п’ятнадцять-сімнадцять чоловік 
— без графіків — на зразок таксі: кому 
куди треба. Та й злітно-посадочна поло
са бажала кращого. Аеропорт, якщо 
можна так сказати про кілька невелич
ких будиночків, був спочатку на місці 
сьогоднішнього критого ринку, що на 
Чєремушках. Потім — на Балашівці, і 
лише з 1960 року — там, де й зараз. 
Значно розширилися можливості для 
кращого обслуговування пасажирів піс
ля завершення будівництва нового аеро
вокзалу. Влітку за день ми відправляємо 
більше тисячі пасажирів, а за рік — 
близько двохсот двадцяти тисяч. Наші 
літаки курсують до ЗО міст Радянського 
Союзу, де розгалужена мережа місцевих 
авіаліній. Кіровоград з’єднують повітря
ні шляхи з 12 населеними пунктами об
ласті, на них припадає близько 40 про
центів усіх пєрсвозск. Незабаром від
криється новин аеровокзал у Світловод- 
ську, на черзі — Гайворон і Олексан
дрія. Авіація все повніше входить у всі 
галузі життя, стає надійним помічником 
людини.

Останні слова Івана Даниловича тонуть у 
потужному гуркоті двигунів. До зльоту готує
ться красень «ЯК-40». Стрімкий корпус літа-

ка дрижить від величезної енергії, закованої 
людиною у двигун. Пілот востаннє перевіряє 
управління, вмикає сигнальні вогні. Просить 
дозволу на зліг. І могутній птах несе своїх 
пасажирів — кого до рідних, кого — у від
рядження або відпустку. Проводжаючі спо
кійно перемовляються, дехто зацікавленими 
очима супроводжує літак, який зникає за 
хмарами. Що впадає у вічі — спокій, при- 
звнчаєність до того, що хтось Із близьких за
раз пересуватиметься на п'ятнкіломегровін ви
соті над землею. Можна сказати, що зараз лі
таки проводжають, як і поїзди. І це велике 
досягнення і наших вченнх-конструкторів, і пі
лотів, і всіх, хто дбає про затишок і безпеку 
людини в польоті. Літак постійно приковує 
до себе увагу землі — тут весь час знають, 
де він, як проходить політ. А цьому допома
гає'чітка організацій праці, добре налагодже
ні контакти колективу авіапідприємства

Великою сім’єю живуть авіатори. 
Дружно працюють, у короткі перерви 
між вильотами обмінюються думками, 
враженнями, сперечаються, дають пора
ди, збираються на розбір польотів. Мо
лодь, яка лише прийшла з училищних 
лав. уважно дослухається до розпові
дей досвідчених, — вони ж, не шкодую
чи часу, охоче діляться досвідом.

В Кіровоградському авіапідпрнємстві 
багато шанованих людей, передовиків 
соціалістичного змагання. Від них не 
відстають і молоді. За підсумками зма
гання за другий квартал перехідні вим
пели кращих за професією вибороли 
комсомольсько-молодіжні екіпажі Ф. Д. 
Сосненка та Б. І. Андрущака. Комсомо- 
лія бере активну участь у житті колек
тиву — змагається нарівні з ветерана
ми, переймає їх досвід, додаючи свого 
молодечого запалу. А у вільний час — 
відпочинок у колі друзів, участь у во
кально-інструментальному ансамблі «Не
босхил» (який, до речі, на республікан
ському огляді художньої самодіяльно-

сті цивільної авіації завоював перше 
місце), книги; спорі. Та хіба розповіси 
про все, чим живе великий здружений 
однією метою колектив.

Робочий день туї починається зарані. 
З Невеликими валізами крокують троє 
до своєї крилатої машини. А потім —• 
небо. Жадане, улюблене. Хан же воно 
розкриває обійми мужнім людям, а зем
ля зустрічає їх у м'які ласкаві долоні...

Я. ЛЕЩЕНКО,
На фото: п кіровоградський аеропорт при- 

був літак з Сімферополя.
Фо'о М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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кіровоградський
МУЗИЧНО-
ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР ІМЕНІ
М. Л. КРОПИВНИ
ЦЬКОГО 
ПОВЕРНУВСЯ
З АЛТАЙСЬКОГО
КРАЮ,
ДО РЕДАКЦІЇ =
ЗАВІТАВ АКТОР,

₽“• ПАЛЯНИЦЯ
Організації ~ ~
ТРАТРУ
$. КОРОЛЕНКО.

останні дні червня, про
щаючись з нами і про
воджаючи нас до столиці 
свого краю — міста Бар
наула, рубцовчани, крім 
багатьох інших сувенірів, 
подарували нам муляр
ську кельму з вигравіру-

колективі учнів Кірово- 
облпобутуправління пе-

З РОБОЧИХ
А ВІН ПОДІЛИВСЯ W ДЯ/ рвоіми J

ВРАЖЕННЯМИ 
дід ПОЇЗДКИ.

4і'

О ІЗНО5АРВНІ вогні 
® рону попливли назу
стріч і зупинилися поруч 
з вікнами вагонів. Ласкава 
прохолода літньої ночі... 
Тепла зустріч з квітами, 
дружніми потисками рук. 
Ми вдома. Спадає з пле
чей приємна ' втома на
пруженої двомісячної 
праці.

Незабутня перша зу
стріч на вокзалі міста 
Рубцовська з алтайцями, 
цілинна паляниця на руш
нику, яку одержали ми 
при першій зустрічі з 
глядачем. Надовго зали
шиться хвилюючою згад
кою надзвичайно тепле 
єднання сцени і глядаче- 
вого залу, 
рубцоачан 
наші вистави.
лашних і 
щедрість 
вість і 
сприймали 
ське мистецтво 
друзі, надовго 
таються нам, 
кропивничанам.. 
вперше стали 
цього щедрого, 
деноносного краю, впер
ше привезли на Алтай 
своє молоде мистецтво. В

Сорок тисяч 
подивилися 
Букети за- 

алтайських квітів, 
, оплесків, ціка- 
радість, з якою 

наше україн- 
алтайські 
запам'я- 

молодим 
адже ми 
гостями 

двічі ор-

ваним на ній побажанням 
скоріше оселитися з на
шому оновленому примі
щенні театру. Це немож
ливо згадувати без хви
лювання —- невеличкий 
листочок з металу зробив 
нас не просто хорошими 
друзями, аін порідниа 
нас.
ПОТІМ щиро, з цікавіс- 
■ • тю першого вражен
ня, віталися з столицею Ал
тайського краю — містом 
Барнаулом. Разом з про
відними акторами стар
шого і середнього поко
ління, з заслуженими май
страми сцени, ми, мо
лодь театру, з радістю 
віддавали алтайським по
братимам своє мистецтво. 
Творчість молодих у нас 
з театрі займає важлива 
місце. Молодь великою 
мірою зайнята у всьому 
репертуарі колективу і 
щиро прагне високо не
сти ймення «кропивнича- 
нин» разом зі своїми 
старшими колегами.

На цих дружніх гастролях 
ми були не тільки» свідками, а 
й співавторами успіху І попу
лярності у алтайців таких ви
став нашого театру: «Майська 
ніч» М. Гоголя, «Лиха доля» 
М. Старицького, «Над голу
бим Дунаєм» І. Рачади, «Ка

терипа» Т. Шевченка, «Сва
тання на Гончарівці» Г. Квіт- 
кн-Основ’яненка. Юні алтай
ці Із захопленням сприйняли 
казку В. Губарева а Великий 
чарівник».

Глядачі Алтаю познайоми
лися з творчістю вихованців 
театральних інститутів Украї
ни. артистів: Дарії Кнрнчок. 
Івана Сташкова, Олександра 

Климова, Оле
ни Короленко, 
вихованців Дні- 
пропет- 
ровського теат
рального учили
ща: Валентини 
і Анатолія Лнт- 
виненків, Ана
толія Косячен- 
ка, Лілії Гар- 
кач, Валентини 
Зіноватної, з 
творчістю ба
летної групи те
атру в складі: 

Любові Апостолової, Ніни Се- 
рікової, Надії Озаржицької, 
Олексія Яриша і Валерія Ма
тренка на чолі з балетмей
стером і виконавцем Олек
сандром Долннкевнчем, а та
кож з'...__ "
Валерія Іванова.

Та окремою прекрас
ною квіткою нашого буке
ту вражень від цих гаст
ролей були численні твор
чі контакти з робітниками 
підприємств: Алтайського 
заводу агрегатів, Барна
ульського апаратно-меха
нічного заводу, Алтай
ського тракторного заво
ду, локомотивного депо 
ст. Рубцозськ, з виборця
ми центрального вибор
чого округу міста Руб
цовська, Алтайського мо
торного заводу та інших.

Де б не проходили ці твор
чі зустрічі — в цеху, біля 
верстатів, на агітпунктах, чи 
й просто неба, на відкритих 
майданчиках — завжди оплес
ки.
ЛЯ И СТАЛИ бажаними 

гостями десяти цілин
них районів Алтайського 
краю: Павловського, Трої
цького, Косихінського, 
Тальменського, Уголоз- 
ського та інших. Комсо
мольці театру прекрасно 
розуміють те, що нинішні 
наші гастролі з Алтай
ському краї принесли на 
тільки багатство і схви
льованість вражень, але й 
дали змогу поаніше роз
крити саої творчі можли
вості.

творчістю художника

В. КОРОЛЕНКО, 
актор, секретар ком
сомольської організа
ції театру імені М. Я. 
Кропивницького. 
Алтай — Кіровоград.
На фото: творча зустріч з 

робітниками Алтайського трак
торного заводу.

ДО сонця, 
СТЕПИ, 
Л і С І

Багато цікавих розмов у 
градського профтехучилища 
редувало нашій поїздці до Умані. І, нарешті, з весе
лим гамором майбутні фотографи, перукарі, швеї, 
взуттєвики, годинникарі влаштувалися в автобусі.

Весело їхати з піснею. За вікнами біжать назу
стріч дерева, села обіч шляху привітно зустрічають 
нас. Навколо привілля. Як багато лісу, степу, ясного 
сонця! Охоплює відчуття безкрайого простору. В піс
нях, цікавих розповідях екскурсовода швидко мину
ли години довгого шляху.

Нарешті, мета подорожі — «Софіївка» —' незрів
нянна пам’ятка титанічної праці кріпаків. Величез
ний палац із гротів і розкішної зелені. Все навколо 
дивує, захоплює. Велетенські кам’яні брили, що висо
чать над воркотлнвою Кам’янкою, утворюючи Малу 
Швейцарію, ніби стверджують могутність народу, си
лу і вміння тих рух, що тут їх нагромадили.

А далі, на Нижньому ставку, гранітним островом 
виринає Камінь смерті. Ця' сувора прикраса — своє
рідний надмогильних невідомим кріпакам, які заги
нули, будуючи парк. На горі, над фонтаном Змія, 
змученим зором дивиться статуя Зима, безнадійно 
шукаючи тепла.

З сміхом, але й ледь помітним внутрішнім трепе
том підходили пити воду до джерела Гіпокрени — 
джерела поетичного натхнення. Лунали голоси: «Впе
ред, наші поети, пропустіть Олександра Догу, нат
хнення творче йому потрібне більше від усіх». Олек
сандр — активний учасник художньої самодіяльно
сті, сценарист.

На плитах, якими вимощено плац біля водограю 
та вхід до гроту Діани, сліди копит Пегаса, звідки 
також б’є вода. Існує повір’я — хто нап’ється тієї 
соди, матиме талант до точних наук, особливо до 
математики. І туг, зачувши слова екскурсовода, всі 
наші «поети» захотіли бути «математиками». Пере
зираючись між собою, гасячи поблажливі посмішки, 
пили холодну воду... ,

Зустріч з прекрасним продовжувалась. На нас че
кали Єлісейські поля і грот Венерн, Мертве озеро І 
підземна річка Стікс, острів Кохання і багато інших 
див.

Давно мріяли ми побувати тут. Багато чули про 
«Софіївку», познайомилися з романом Миколи Буд
ника і Олексія Рогатченка «Сад на заклятих ске
лях», повістю Леоніда Смілянського «Сад». Ці твори 
ведуть читачів стежками дивосвіту, з яким ми зу
стрілися нині вперше-

Майбутні фотографи Григорій Суворов, Сергій 
Щур, Петро Кулинич, Віктор Стаценко збилися з 
ніг у пошуках оригінальних, цікавих ракурсів.

Сонце сховалося за обрієм. Зморені, але щасливі 
ми залишили Умань. За вікном автобуса сутінки. Ми
моволі зринула пісня. Заспівували всі, на один го
лос, не дуже дружно, але щиро й натхненно. Співали 
про вівчара, що слухав соловейка, про чаїїку-пебогу 
та чаєнят, про сизокрилого орла, журавлів, лелек, 
лебедину зграю.

Надовго залишиться у пам’яті ця поїздка.

В. ЗАПОРОЖЕЦЬ, 
заступник директора ПТУ облпобутуправління 
по навчально-виховній роботі.

м. Кіровоград.

Книгарня 
приїжджав 

додому
Жителі вулиць Попо

вича, Чигиринської та ін
ших прочитали оголо
шення: «Шановні книго- 
любиі 9 серпня у бу
динку № 7 «Б» по вули
ці Поповича буде про
водитись скупка літера
тури. Якщо ви маєте 
книжки, котрими вже не 
збираєтесь користува
тись, — приносьте їх на 
комісію».

То книгарі книжково
го магазину № 2 засто
сували новий метод комісій
ної торгівлі. Виїжджають 
додому та на підприємства 
до книголюбів і молоді пра
цівники книгарні № 10.

Комісійна торгівля книга
ми стає все популярнішою. 
Лише кіровоградські кни
гарні за 7 місяців року 
прийняли на комісію та про
дали літератури па 24 тися
чі карбованців.

М. КОРІННИЙ.

$репортер

Засвідчу«
цифра

Нещодавно Кірово
граді мали змогу пере
глянути фільм С. Бон
дарчука, поставлений за 
однойменним романом 
М. Шолохова, — «Вони 
воювали за Батьківщи
ну», який тринадцять 
днів демонструвався в 
міському кінотеатрі
«Комсомолець». Кіно
стрічка веде глядача 
важкими дорогами вій
ни, захоплюючи суво
рою життєвою правдою. 
Певно ж, усім нашим чи
тачам відомо, що одну з 
головних ролей виконує 
В. Шукшин, для якого 
цей фільм став остан
нім у житті.

Про великий неослаб
ний інтерес до подій 
Великої Вітчизняної, 
прагнення якомога пов
ніше пізнати справжню 
ціну героїчних подвигів 
радянського народу о 
боротьбі з фашизмом 
та ще, безперечно, про 
творчу вдачу авторів 
фільму свідчить цифра 
— кінокартину подиви
лись 52 тисячі жителів 
обласного центру.

А. МИХАЙЛІВ.
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БАТЬКІВ ПОМІЧНИК

— У кіно не підеш ТИ?
— Зараз? Ні, бо є морока: 
Треба батьку помогти 
Готувать мої уроки.

НЕМА ЧОГО БОЯТИСЬ

— Забере тебе он дядько! 
Мати так дяка дитину.
— Не хвилюйся, — каже

хлопчик, —
Дядько той

своїх покинув.

«ЩО МІЙ БАТЬКО 
МОЖЕ!»

А мій бзтько може злізти 
На найвищу гору, 
Може також переплисти 
Він найшнрше море. 
Він хоробрий, не боїться 
Ні бурі, ні грому, 
Може ще вловить ЛИСИЦЮ 
П принести додому... 
Тільки жаль, часу немає 
На усе це в тата, 
Бо він мамі помагає 
Посуд витирати.г. поздняк.

м. Світловодськ.

ЗАБУВСЯ

Чоловіка із рибалки 
Зустріча жона '* 
— Ну, зловив,

Ні, забувся

ВОНА ВИННА

„ П PU V
-и|>' ® ти чі- -дг то слЬїц) но рм.ну ю гтру ю 4 до OOJIEâ ■ »

ТАКІ
ВОНИ
ДІТИ

« О ПЕРША ПРОГРАМА. 
ДО 9.00 — Новини. (М.).

9.10 — к. т. Гімнас
тика. (М.). 9.30 — «Тобі, 
юність». (М.). 10.00 —*
к. т. «Очевидне — неймо
вірне», (М.). 11.00 — к. т, 
«Клуб кіноподорожей». 
(М.). 12.00 — Муз. фільм 
«Як цвіт весняний», (К.). 
14.00 — Телевіз. док.
фільм «Єрмак». (М.). 14.45
— к. т. Концерт. (М.).
15.05 — «Літературний
портрет». (М.). Г5.55 —
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Партійне жит
тя». (Одеса). 16.30 — До 
70-річчя першої російської 
революції. «Сторінки лі
топису». (Донецьк). 16.55
— «Екран молодих».
«Шляхами бойової сла
ви». (К-д па Республікан
ське телебачення). 17.25 — 
Фільм-концерт «Таврія». 
(К.). 17.45 — «На ланах
республіки». (Х-в). 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 
18.15 — к, т. «Загадки і 
відгадки». (М.). 18.30 —
«Наз> стріч XXV з’їзду 
КПРС». «П’ятирічку — 
достроково». (М.). 19.15 — 
к. т. «Міжнародний фе
стиваль телевіз. програм 
«Райдуга». (АРЄ). (М.). 
19.50 — Спектакль «Місто 
на світанку». (М.). 2100 — 
«Час». (М.). 21.30 - КоіР 
церт нар. арт. СРСР 
В. Норейки. (М.). 22.20 — 
Спортивна програма. По 
закінченні — новини. 
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА.
Г5.55 — «Мамина школа». 
(М.). 16.25 — Д. Шостако
вич.
(М.). 
мрії»

ТЕЛЕЕКРАН

з 18 по 24 серпня
-S

Наталка: 
нарешті, 

сома? 
гроші вдома.

— Ти розлучився?
—- Так.
— Хто ж винен —
Вона чи ти?
— Вона, дружина.
Я завинить не міг,

відомо,
Бо майже не бував

удома.

РОЗМОВА БАТЬКА 
З СИНОМ

Тобі женитись, сииу,
час..,

— Хіба ти 
Прогодуєш нас?

Б. ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

-ф- ФОТООБ’ЄКТИВ ПІДГЛЕДІВ

ЦІ ЗНІМКИ ЗРОБИВ ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ ВИ
СТАВИ ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ НАШ ГРОМАД
СЬКИЙ ФОТОКОРЕСПОНДЕНТ М. ТЕРНАВСЬКИЯ.

Бажаємо
щастя
Аллі Поляиовій і Олек
сандру Радченку, Та
марі Нелипі і Валерію 
Павлову, Ользі Кочу- 
бей і Володимиру Чер- 
нишову, Галині Чайкоз- 
ській і Володимиру 
Колясенку, Тетяні Дер
кач і Василю Наумен- 
ку, Людмилі Богачовій 
і Віктору Кузьменку, 
Єлизаветі Чоленко і 
Миколі Козьмінову, Ні
ні Грибановій і Михай
лу Пустовою, Зінаїді 
Давидовій і Миколі 
Сільвестрову, Валенти
ні Вишневській і Сер
гію Гавриленку, Любо
ві Лебєдь і Павлу Се- 
лєзньову, Валентині 
Миронченко і Олек
сандру Майстренку, які 
сьогодні реєструють 
свій шлюб у Кірово
градському бюро 
ЗАГС.

-

І

Hf СЛУШНО»" скоро *

«Квартет № 14». 
16.50 — «Лицар

. Худ. фільм. (М.). 
— Оголошення. (К.). 
— «Ваше здоров’я», 
19.00 — «Вісті». (Ки- 
включєеням К-даї. 
— Худ. телефільм 

«Юркові світанкн». 2 се
рія. (К.). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К ). 21.00 — 
«Час». (М.). 2Ґ.30 — Худ. 
телефільм. «Юркові сві- 
танки». З серія. (К.). 22.35 

Новини. (К.).
Л ПЕРША ПРОГРАМА.7 9.00 — Новини. (М.).

9.10 — к. т. Гімнас
тика. (М.). 9.25 — к. т.
Мультфільми. (М.). 9.55 — 
«Місто на світанку». 
Спектакль. (М.). 11.00 —
«Екран молодих». (К.). 
11.45 — Фільм-концерт.
«Таврія», (К.). 12.05 — 
Худ. фільм «Літо в Жу
равлиному». (К.). 14.10-— 
к. т. Док. фільм «Іван 
Гармаш». (М.). 15.10 —
к. т. І. С. Бах. Сюїта для 
оркестру № 1. (М ). 15.30
— «Шахова шкога». (М.).
16.00 — к, т. Концерт мо
лодих виконавців. (М.). 
16.55 — к. т. Док. фільми. 
(К.). 17.25 — «Робота міс
цевих Рад». Бесіда. (К-). 
17.40 — Для дітей. Фільм- 
концерт. «А у нас у дво
рі». (К.). 18.00 - «Пое
зія». (Одеса). 18.30 —
«Показує рейдова». (К-д). 
19.00 — «Вісті». (К.). 19.30
— Телевіз. багатосерійний 
худ. фільм «Брати Лау
тензак». 1 серія. (НДР). 
21.00 - «Час». (М.). 21.30
— к. т. «Червона пісня» > 
Міжнародний молодіжний 
фестиваль політичної піс
ні у Берліні. (М.). 22.05 — 
к. т. Міжнародні змаган
ня з волейболу. СРСР — 
Японія. Чоловіки. (М.). По 
закінченні — новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА.
16.35 — Наша афіша. (К-). 

«На головних на- 
п'ятирічки». (До- 

16.55 — «Фільм — 
«Розумні речі».

(М.). 18.00 - Но-
. тз »іу ,пЬі іе

Слова Людмилы ОВСЯННИКОВОЙ

Над зелеными кронами звезды 
рассыпаны, 

тишине где-то слышно речную 
струю, 

до старта минуты земные 
рассчитаны, 

взлечу от земли в голубую 
зарю.

Ты меня провожаешь огнями 
горячими, 

И сосновые лапы ладоней 
добрей.

в
А

Я

^ Наша адреса і телеФогг
4,
І

316050. ГСП, Кіровогрвд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тв відділу 
комсомольського жиггя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій» 
ськово-патріотичного виховання тв спорту — 2-46-87« 
ІК 010S8? Івдекс 61197,

ОТ

ЗЕМЛИ

Музыка Иены МГЛЬПИКА

Для меня даже камни
’ становятся зрячими, 

Травы ветром шуршат, 
что земля для людей.

У меня будут звезды, что любят 
смеяться.

Но одна среди них, что умеет 
любить.

Потому мне легко будет к ней 
возвращаться.

Эго счастье, земля, здесь 
родиться И ЖИТЬ.

-----
В. о. редактора М. УСПАЛЕНКО.

16.40 — 
прямках 
пецьк). 
дітям».
1 серія. ____ ___ __
вини. (М.). 18.Г5 — Мульт
фільм. (М.). 18.20 - «Лю
дина і закон». (М..) 18.50 
—• «Народна творчість». 
Телеогляд. (М.). 19.30 — 
«В ім’я миру». (К.). 19.45
— «На ланах республі
ки». (Львів). 20.00 - Пер- 
шість СРСР з футболу, 
«Металіст» (Харків) — 
«Кайрат» (Алма-Ата). 2-й 
тайм. (Х-в). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К.). 21.00
— «Час». (М.). 21.30 —
«Вітчизна моя неозора», 
(К.). 22.30 — Худ. теле
фільм «Юокопі світанкн».
4 серія. (К.). 23.35 — Но
вини. (К.).
ПЛ ПЕРША ПРОГРАМА.
ЛчТ 9.00 — Новини. (М.).

9.10 — к. т. Гімнас
тика. (М.). 9.25 - к. т. 
Концерт. (М). 9.50 —
«Брати Лаутензак» Тел*’- 
віз. багатосерійний худ. 
фільм. 1' серія. (НДР). 
11.20 — «Водії». Телевіз, 
док. фільм. (Тяллін). 11.45
— Оперета В, Грохов-
ського «Дарую тобі лю
бов». (К.). 15.35 _ Наша 
афіша. (К.). 15.40 - «Зу- 
стрічі для вас». (Херсон). 
16.30 — «/Для дітей. «Вед
межата у місті». Лялько* 
Р<т пистава. (Х-в) 17 25 —
^п?/СТрІЧт ХХУ Л"ІЗЛУ 
КПРС». «Трудовий пере-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Зам. № 13357,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

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

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

Тираж 59 000,

клик». (Одеса). 1'8.00 —
«День за днем». (К-д). 
18.15 — Концерт. (М.). 18.50 
— «Кннга-75». 19.20 —
«Тираж «Спортлото». (М.). 
19.30 — Телевіз. багатосе- 
ЙЦіннії худ. фільм «Брати 

яутензак». 2 серія.
(НДР). 21.00 - «Час».
(М.). 21.30 — «Розповіді
про театр». (М.). 22.30 — 
к. т. «Танцює Л. Осипен
ко». (Л-д). По закінченні 
— новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА.
14.50 — «Творчість Е. Хе- 
мінгуея». (М.).‘ 15.50 —
Муз. естафета «Товаришу 
пісня». (М.). 16.25 — «На
ука сьогодні». (М.). 16.55 
— «Фільм — дітям». «Ро
зумні речі». 2 серія. (М.). 
18.00 — Оголошення. (К.). 
18.15 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». (К.). 
18.30 — Муз. фільм «Лез- 
гіпка». (К.). 19.00 — «Ві
сті». (Київ з включенням 
К-да). 19.30 - ~
ський екран».
(Донецьк). 20.45 
добраніч, діти!» 
— «Час». (М.). 
Продовження 
(Донецьк). 22.20 ___
журнал «Старт». (К.). 23.05 
— Новини. (К-).
л м ПЕРША програма.X Я 9.00 — Новини. (М.і.

9.10 — к. т. Гімнасти
ка. (М.). 9.25 — к. т. «Умі
лі руки». (М). 9.55 —
«Брати Лаутензак». Теле
віз. багатосерійний худ. 
фільм. 2 серія. (НДР). 
11-25 — «Засада». Телевн- 
става, (Харків). 13.00 — 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Сьогодні па За
порізькій ДРЕС». (Запо
ріжжя). І4.10 — Дох.
фільми. (М.). 14.45 —
В. Біанкі. «Лісова газета». 
(М.). 15.25 — Концерт.
(М.). 16.15 — Паша афіша. 
(К.). 16.20 — Док, фільм 
«Випробування». (К.), 
16.30 — Для дітей. «Каз
ка про двох брехунів і чо
тирьох сміливців». (Д-к), 
18.00 — Оголошення. (К.). 
13-30 — «Золоті зірки Ук
раїни». (Кіноварне про 
Героя Соціалістичної Пра
ці, голову колгоспу Євге
нію Головань). (К-д па 
Республіканське телеба
чення). 18.50 — к. т. «БАМ 
— траса мужності». Пере
дача 3. (М.). 19.20 - Те
левіз. багатосерійний худ. 
фільм «Брати Лаутензак», 
З серія. (НДР).’21 00 — 
«Час». (М.). 21.30 - А. Па- 
наян. «Паризький жених». 
Вистава Краснодарського 
драмтеатру ім. М. Горь
кого. (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
і і.05 — Наша афіша. (К.). 
11.10 — Новини. (К.). 11.25 

•— «Розповіді про театр», 
(-'».). 16.15 — «Перегук пе
редових бригад підпри
ємств електротехнічної 
промисловості». (М.). 17.00 
*- Короткометражні теле
фільми. (М.). 18.00 — Но
вини. (М.). 18.15 _ Коі1.
Керт. (М.). 18.50 - Кіно
журнал. (К.). 19.00 — «В1- 
сіі>. (К.). 19.30 - «П’яти- 
річку завершимо по-учап- 
«іому». (К.). 19.45 - Док. 
фільм «Похід у моло
дість». (К.). 20.15 - Кон
церт. (Львів). 20.45 —
*2а Добраніч, діти!» (К ) 
21-00 — «Час». (М.). 21.30 
— «Цс йи можете». Вікто
рина- (М.). 22.10 - «Свято 
нені і танцю, присвячене 
Заріччю Радянської Лат
ин. (Рига). По закінченні 
— новини. (М.) 9*) перша ПРОГРАМА.

~ Новини. (М_).
/м і° ЇГо-' Т- Гім,,асти- 

ка- (М.)_ 9.2а _ к> т ^0)!. 
Перший зал телестудії 
«Орля» (,м.). І0 І0 
«Брати Лаутензак». Тете- 
віз. багатосерійний худ, 
Ф'Дьм. З серія. (НДР). 

к т’ В- Шскспір. 
/ь- і !’? ,„казка> • Вистава. (К.). 14.10 — к. т. Теле- 

*?!?• ДОК- фільми. (М.). 
15.05 — к. т. «Трибуна 
письменника». (М.). 1520 
— к. т. «Фортеп’яшіі тво
ри ф. Ліста». Виконує 
Л Власенко. (М.). 15.50- 
«Москва і москвичі». (М ) 

~ Наша. афіша. (К,)'.
І2-° — «Вірність Прапору 
Перемоги». (К-д). 16.55 - 
Фільм-концерт. (К.). ]8.оо 
— Новини. (М.). 18,15 _ 
К. т Програма телебачен
ня Соціалістичної Респуб
ліки Румунії. До Дня ви
зволення Румунії від фй- 
шизму. (М.). 19.30 - К т. 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Спартак» — «Дина
мо». (К.). В перерві —• 
«День за днем». (К-д) 
21.15 — «Час». (М.). 2145 
- Концерт. (К.). По за
кінченні — новини. (М)

ДВУГА ПРОГРАМА. 
10.40 - .ина афіша. (К ). 

10.4а - Новини. (К.). 11,00 
•- «У світі рослин», (к.). 
И.аО — «Свято пісні і тан- 
шо, присвячене 35-річчю 
1 адянської Латвії» (Ри
га). 16.20 - «Візерунки» 
(МА- 16.50 -

«Друзі-товарйшї».
-Худ. фільм. (М.). 18.00 — 
Концерт. (К-д). 18.30 - 
«Балетна сюїта». (К )

77 «Вісті». (К.). 19.30
А, Чехов. «Вчитель сло*

• «Росій- 
Вистава. 
— «На 

(К.). 21.00 
21.30 — 
вистави. 

— Теле-

вссиості». (К.). 20.15 
«Пісні композитора В. Вір. 
менича». (К.). 20.45
«На добраніч, діти!» (К.), 
21.00 — Муз. фільм. (К.). 
21.15 — «Час». (М.). 21.45 
— Творчий вечір акторів 
Державною російського 
драмтеатру Естонської 
PCP. (К.). 21.00 - Нови*, 
ни. (К.).
ПО ПЕРША ПРОГРАМА, 

9.00 — Новини. (М.), 
9.10 — к. т. Гімнасти- 

ка. (М.). 9.25 ~ к. т*
«АБВГдейка». (М.). 9.55 
«Для вас, батьки!» (М.),
10.25 — Муз. програма
«Ранкова пошта». (М.), 
10.55 — к. т. «Розповіді 
про художників». Нар. ху
дожник СРСР А. Пластов,- 
Передача 1. (М.). 11.25 -— 
«Більше хороших ------
рів». (М.). 11.55 — 
Концерт. ’ *" 
«Здоров'я». 
«Муз, 
13.35 
14.05 — «Фільм 
«БілнЙ
15.25 — . . .....
ші своєї». До 40-річчя ста- 
ханойського руху. (М.),
16.25 — к. т. «Співає Т. Кн-
ліиченко». (Л-д). 17.00 — 
к. т. «У світі тварин», 
(М.). 18.00 — Новини,
(М.). 18.15 — к. т. Мульт
фільм. (М.). 18.35 — к. т, 
«Фільми з участю Ч. Чап- 
ліна». (М.). 19.10 — к. т. 
«Пісня-75». (М.). 19.35 —
к. т. Телеспектакль «Так, 
світ перевернувся». (М.). 
21.00 — «Час». (М.). 21.30

муз.

това-
(М). 12.35*' — 

(М.). 13.05 — 
календар». (М.)< 
- «Поезія». (М.),

— дітям», 
флюгер». (М & 

к. т. «Полум’я дуг

— к. т. Телевіз. .... 
фільм «Народження тан
цю». (М.). 22.55 
Міжнародний турнір з те
нісу. Фінал. По' закінченні
— НОВИНІ!. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.40 -- Наша афіша. (К )«
10.45 ” • - --
вона 
(К.). 
репортаж», 
публіканське 
ня). 11.50 — . _у_. ...........
«Завжди з піснею». <К.}<
12.25 — «Палітра». (К.),
12.55 — «Амулет кохані
ня». Вистава. (К.). 14.20 
«Піонерське літо». (До-; 
нецьк). 14.45 — МульТ4
фільм «Некмітливий горо
бець». (К.). 14-55 4*
«Книжкова полиця». (К.)', 
15.35 — «У серпневому 
світанку». (Х-в). 16.29 —
«Літературні читання»', 
(К.). 17.00 — Телефільм,
(К.). 18.00 — «Міжнлр^*- 
ьий рік жінки». «Наші су
часниці». (Д-К). 18.30 -^> 
Док. фільм «Я будуй 
Дім». (К.). 18.45 — '«Віс
ті». (К.). 19.15 — Худ.
фільм «Старі стіни*. (К ).
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К.). 21.00 — «Час», 
(М.). 21.30 — «На лавах
республіки». (Сімферо» 
ноль). 21.45 — Концерт, 
(К.). 22.30 - Новини. (К.),
Л А ПЕРША ПРОГРАМА»

9.00 — Новини. (М.) 
9.10 — к. т. Гімнасти» 

ка. (М.). 9.30 — «Будиль* 
нпк». (М.). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу», 
(М.). 11.00 — Конкурс
школярів-чіпців на краще 
виконання творів О. С.
Пушкіна. (М.). 12.00 —•
к. т. «Муз. кіоск». (М ), 
12.30 — «Сільська година», 
(М.). 13.30 — «Троє». Худ, 
фільм. (М.). 15.10 — Муз, 
програма «У вашому до
мі». (М.). 15.40 — Е. Ме- 
ж£лайтіс. "і, 
ди»._ (М.І. 16.30 
Країни Рад». Телевіз. док, 
фільм «Діти гір». (М.)< 
17.00 — к. т. «Цирк зві
рів». (М.). 17.35 — к. т. 
Мультфільми. (М.). 18.60
— Новини. (М.). 18.15 —
к. т. «Клуб кіиоіюдорф!- 
жей». (М.). 19.15 — «Ра
дянський Союз очима за
рубіжних гостей». (М.Ц
19.25 —- к. т. «Прощання
з Петербургом». ХуЛ< 
фільм. (М.). 21.00 —
«Час». (М.). 21.30 — к. т, 
«Ваша думка». (М.). 22.30
— «Спортивна програма^ 
По закінченні — нови
ни. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9 50 — Наша афіша. (К.)*
9.55 — Для дітей. Худ, 
фільм «Мій добрий такі», 
(К.). 11.00 — «Будь силь
ним, будь спритним». (К.)/
11.40 — Док. фільм «Єре
ван». (К-). 12.10 — «Зу
стрічі з. піснею». (К.). 12.40
— «Слово про- робочу лю
дину». (Сімферополь). 
13.10 — «Піонерське лі
то». (Одеса). 13.40 •*
Мультфільм «Гидке каче
ня», (К.). 14.00 — Муз,
фільм «Знайомі мелодії», 
(К.). 14.30 — «Екран мо
лодих», (К.). 15.30 — Для 
дітей. «Олівсць-ма.ію- 
вець». (К.). 16.00 —- «Сла
ва солдатська». (К.). 17.00 
—• «Факел». Телефільм. 
(К.). 18.30 — Фільм-кошц 
церт «Коли приходить ВСІ*' 
на». (К.). 19.00 — «Вісті», 
(К ). 19.30 — «Нічний пе». 
реполох». Вистава (КЪ 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К.). 21.00 - «Час», 
(М.). 2Г.30 — Продовження 
вистави. (К.). 1 Іо закпи
чениі — вечірні повп* 
пи. (К,1,

к. т.

- Для дітей. «Чер- 
шапочка». Вистава; 
11.35 — «Суботній- 

(К-д па Рес- 
телЄбачеи- 

Муз. фіЛЬМ'

«Ліричні єно*
«ДІТИ
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