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А ПАТОЛІП Дикий остан- 
** пім часом намагався вс 
покріпляти на очі секрета
реві комітету комсомолу Кі
ровоградського ремзаводу 
«Укрсільгосптехпіки» Леоні
ду Баранову. Комсомоль
ський ватажок почував се
бе винним у тому, що мо
лоді робітники моторорс-. 
мовтпого цеху ось уже 
майже три місяці не беруть 
участі в соціалістичному 
змаганні. Хід трудового су
перництва Анатолій пустив 
на самоплнв, не організу
вав контролю за підбиттям 
підсумків, визначенням ие-

5. ЧЕРВНЯ
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I Леонід Баранов розу-. 
міе, що натрапив'" на вірний’ 
шлях. Немає для хлопця 
нічого авторитетнішого, ніж 
думка спеціалістів заводу/ 
старших товаришів по ро
боті — комуністів.

— Не можна, — коротко 
відповідає секретар комі
тету. — Готуйся; розмова 
буде серйозною...

Розгляд ставу справ у 
комсомольській організації,

РАДЯНСЬКЕ —

ВІДМІННЕ

виправдання, 
номісаре?

Про далекі та близькі 
мандри юнаків і дівчат 
Світлобсдського клубу 
юних /коряків уже не раз 
розповідалося на сторін
ках «Молодого комуна
ра».
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Q ФЛАГМАН ДИТЯЧОЇ 
МОРСЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ 
ДІСТАВ НАЗВУ 
«ГЕРОЇ «СПАРТАКА»

Шість років тому, учасник 
оборони Севастополя Федір 
Оосійовнч Мусіспко вперше 
зібрав школярів па урок муж
ності. Хлопчики і дівчатка ви
явили бажання оволодіти сек
ретами морської справи. їм 
допомогли комсомольські ак
тивісти міста, які підтримува
ли шефські зв’язки з моряка- 
ми-чорпоморнями. НсвДовзі 
біля дніпровських причалів 
появилися шлюпки - подару
нок шефів. Діти наділи мор
ську форму.

Близько двохсот школярів 
. приходять нині після уроків у 

класи дитячої флотилії. Під 
керівгі цтвом досвідчених спе
ціалістів, моряків-встерапін 
Л. А. Симчснка, В. II. Штур- 
міна, В. В. Киркова вивчають 
вони історію Війт ьково-Мор- 
ського Флоту СРСР. проходять 
стройову підготовку, готуються 
стати судноводіями, моторис
тами, радіотелеграфістами. На 
трьох кораблях приходять 
практику — вивчають матері
альну частину суден, вируша
ють у походи,

І ось іще одне судно пе
редано юн^м морякам? 
Це — корабель, який про- 

г тягом багатьох років до
лав широти Чорного мо
ря. Екіпаж зберіг його в 
зразковому стані і нині 
красень - корабель всім 
своїм виглядом виправдо
вує звання флагмана дитя
чої флотилії.

На пам’ять про мужніх 
патріотів підпільної комсо- 

1 мольської організації, що 
діяла в роки Великої Віт-

чизняноі війни е селі Нрас- 
ногірці Голспанівського 
району, позастатутна ком
сомольська організація і 
рада флотилії вирішили 
назвати свій флагман — 
«Герої «Спартака».

Приїхали до світловод- 
ців колишні спартаківці 
В. Р. Тиховський, Г. А. Без- 
верхній. Вони в минулому 
теж моряки. Володимир 
Романович був мотористом 
проходячи дійсну військо
ву службу військовим мо
ряком. А Григорій Авк- 
сентійович 29 років тому 
їхав за комсомольською 
путівкою на Червоног.ра- 
порний Тихоокеанський 
флот. Тож їхні спогади за
цікавили юних моряків не
абияк — було слово про 
грізні роки війни, про 
службу під мирним небом 
на водних просторах Бать
ківщини.

І ось спартаківці стали 
перед шеренгою юних мо
ряків на палубі флагмана. 
Зачитується наказ по фло
тилії. Спадає біле полотни
ще з рубки судна, і від
кривається напис — «Герої 
«Спартака».

Цього дня на судні було 
встановлено меморіальну 
дошку, а в куточку бойо
вої слави однієї з кают 
появився ще один експо
нат — безкозирка, яку 
подарував школярам Г. А. 
Безверхній.

Друге життя корабля-ве
терана почалося. На судні 
підніматимуть прапор у 
дні урочистих подій, на 
ньому вирушатимуть у по
ходи юні моряки.

Щасливого плавання, 
«Герої «Спартака»!

В. БІЛОШАПКІН.
м. Світловодськ.

Фото О. Колесника.

СЕМІНАР
ІДЕОЛОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ
В Олександрії відбувся кущовий семінар ідео

логічних працівників з питань поглибленої про
паганди рішень XXV з’їзду КПРС. У його роботі 
взяли участь секретарі міськкомів і райкомів пар
тії, які відають питаннями ідеологічної роботи, 
завідуючі відділами і всі працівники відділів про
паганди й агітації, позаштатні лектори і допові
дачі міськкомів і райкомів партії, відповідальні 
секретарі правлінь міських і районних організацій 
товариства «Знання», лектори цього товариства, 
керівники груп і секцій політінформаторів, за
ступники редакторів міськрайонппх і районних га
зет, секретарі партійних організацій — керівники 
агітколективів, редактори стінних газет і роб- 
сількорн, комсомольські працівники, працівники 
культосвітніх закладів із Свіїловодського. Опуф 
ріївського, Олександрійського. Олександрійського, 
Зпам’янського, Петрівського, 1 Іовгорсдківсьхого 
районів і м. Олександрії.

Для учасників семінару лекцію па тему «XXV 
з’їзд КПРС про основні завдання економічної по
літики партії» прочитав делегат XXV з’їзду 
КПРС, перший секретар обкому Компартії Украї
ни М. М. Кобильчак.

На семінарі було заслухано доповідь «XXV 
*їзд КПРС про актуальні завдання ідейг.о-вихов
ної роботи партійних організацій». Учасник» йо
го ознайомилися з практикою поглибленої пропа
ганди матеріалів з’їзду в м. Олександрії.

Ідеологічні працівники прослухали лекцію 
«XXV ^їзд КПРС про становище в світі і міжна
родну діяльність партії». Вони відвідали Олек
сандрійський електромеханічний завод і вуглероз
різ «Морозівський >, де ознайомилися з роботою 
Партійних .організацій по пропаганді рішень ^їз
ду.

ВИЙШЛИ НА СУБОТНИК
Молод» колгоспу імені СвердлоЕа бктибьо вклю

чилась у виконання постанови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додаткові заходи по забезпе
ченню збирання-врожаю, заготівель сільсі негоспо
дарських продуктів і кормів у 1976 році». З ініціа
тиви коміїегу комсомолу юнаки і дівчата взяли 
участь у субогнику по заготівлі зелених кормів для 
громадської худоби.

Створили спеціальну бригаду косарів, до якої, 
крім комсомольців, увійшли спеціалісти господарст
ва, механізатори, колгоспники. Всього заготовили 
230 центнерів дикоростучих трав. Особливо відзна
чились у роботі Віктор Марус, Марія Приралова, Ми
кола та Володимир Вербоаі, Анатолій Долинчук, Ми
кола Хоамко.

С. ТАЛАНТ.
. Компапіївськпй район,

реможпів. 35 КОМСОМОЛЬЦІВ 
лишилися осторонь життя 
своєї організації...

Леонід розшукав його 
сам 1 ось вони сидять один 
проти одною в комітеті: 
секретар комсомольської 
організації і «важкий» комі
сар. Баранов знає наперед, 
що скаже у свсє виправ
дання Анатолій. Знову поч
не посилатися на зайня
тість. брак часу, адже навча
ється в інституті. Одним 
словом, ніколи юнакові зай
матися комсомольськими 
справами. Та Леонід вва
жає це виправдання несер
йозним, бо й сам студент. 
«Як же зачепити його за 
живе, дати зрозуміти люди
ні. що вона вибрала най
легший шлях — не викону
вати доручення, послав
шись па зайнятість?» — не 
покидає секретаря бентеж
на думка. «Можна, звичай
но. нагадати про результати 
недавньої перевірки цеху 
комісією. 120 погано відре
монтованих двигунів вияви
ла вона. Але ж Анатолій — 
технолог, тому й сам добре 
знає по. Назвати імена мо
лодих робітників — Леоні
да Гракша. Володимира 
Романова, Івана Георгіци 
та інших передовиків, котрі 
пс беруть участі в щомісяч
ному заводському конкурсі 
на кращого по професії ли
ше з тієї причини, то Ди
кий не готує відповідного 
подання па кожного з них? 
Чи в котрий раз нагадати, 
що відсутня гласність соці
алістичного змагання, не 
діє «Комсомольський про
жектор»?

Секретар зустрічається 
поглядом з . Анатолієм Гой 
увесь у напруженні, здає
ться. готовий дати відсіч на 
кожне ного слово. І Леонід 
вирішує не повторювати то
го. що вже відомо

— Цими днями збираємо 
засідання комітету. Звіту
ватимеш про організацію 
змагання у своєму колекти
ві, — каже він 1 після па
узи додає: — Буде запро
шено начальників цехів, 
представників адміністрації.

Червоніє обличчя Анато
лія Дикого.

— А без них не можна? 
— витає розгублено.

що її очолює Анатолій Ди
хни. став надвзичайною по
дією в житті спілчан ре
монтного заводу. Саме 
тому вона так схви
лювала членів і секретаря 
комітету. Непокоїло, що це 
сталося тоді, коли мо
лодь інших цехів під
приємства широко роз
горнула соціалістичне зма
гання під девізом «П'яти
річці якості — комсомоль
ську гарантію». З ініціати
вою виступили члени ком
сомольсько - молодіжної 
бригади токарів Негра 
Іщенка Дев'яносто процен
тів продукції в ньому ко
лективі здають з першого 
пред’явлення. Якість стала 
тут трудовим паспортом. 
Вона— одни з головних по
казників роботи, за яким 
виявляють на заводі пере
можців трудового суперниц
тва. Як серед комсомольсь
ко-молодіжних бригад, так 
і серед окремих молодих 
робітників. У положенні 
про змагання за звання 
«Кращий по професії» пер
шою вимогою до трудівни
ка є виконання норми виро
бітку, другою — висока 
якість виготовлюваної про
дукції Так наприклад, уже 
кілька місяців підряд кра
щим молодим шліфуваль
ником заводу стає Валерій 
Жарун. Більш як па 120 
процентів виконує він змін
ні норми виробітку при 
відмінній якості. Юнак по
стійно підвищує свій за
гальноосвітній і технічний 
рівень,-навчається на дру
гому курсі Кіровоградсько
го інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня. Та пс не заважає йому 
бути активним у громадсь
кому житті. Вів — член 
комсомольського бюро цеху, 
голова ради гуртожитку. 
Чим не приклад для Анато
лія Дикого. — підтверд
ження того, шо навчання 
громадській роботі не пере
шкода?

На таких передових ро
бітників. як Валерій Жа- 
рун. Віктор Власов. Любов’ 
Ткаченко, Петро Ішспко, 
Володимир Краско та інші, 
і вирішив спиратись комі
тет комсомолу в боротьбі за 
честь заводської марки.

(Закінчення на 2-м сгор.),



—----------------- --------------------------- 5 червня року„Молодий комунлр({2 стар

Що у виправдання, комісаре?
(Закінчення. Поч. на 1-й 

втор.).
Стривожені станом справ 

у мотороремонтному цеху, 
активісти створили там посг 
Комсомольської гарантії 
якості, до якого ввійшли 
двоє робітників і представ
ник відділу технічного конт
ролю. Очолив його Леонід 
Гракїн. Члени поста взяли 

під свій контроль ремонт 
двигунів. У результаті кіль
кість браку значно змен
шилась. Але не всі ще ре
зерви підвищення ефектив
ності і якссті виробництва 
приведено в дію. Пошуками 
їх зайнявся оперативний 
загін якості з числа моло
дих робітників. Організова
ний з метою виявлення ви
робничих недоліків, підви

щення якості продукції, до
помоги адміністрації у 
впровадженні на підпри
ємстві прогресивної техноло
гії, нової техніки, НОП, за
гін працює в тісному ’ кон
такті з «Комсомольським 
прожектором».

Поштовхом до чергового 
спільного рейду було обго
ворення на комсомольських 
зборах заводських виробни

чих справ. На них групхом- 
сорт ремонтно - інструмен
тальної дільниці Леонід Ко
вальов з хвилюванням гово
рив про нестабільну роботу 
постачальних служб, незадо
вільне зберігання готової 
продукції, нераціональне 
використання часу молоди
ми робітниками, неекономне 
витрачання ними металу. 
Ці та інші виробничі недо

ліки потрапили в поле зору 
під час рейду. «Операпів
ники» і «прожектористи» 
виявили факти неправиль
ного зберігання готової про
дукції на дільниці віднов
лення блоків двигунів, у 
мотороремонтному цеху, не
виправдану перевитрату 
металу при токарних опера
ціях, безгосподарне став
лення до робочої хвилини 
тощо. Все це знайшло своє 
відображення у спеціально

му фотовипуску «КП». 
Гострі сигнали направили 
відповідним службам заво
ду. Молодь, не відкладаю- * * 
чи справи у довгий ящик, 
узялася за виправлення 
вказаних недоліків. Та й не 
могло бути інакше. Бо 
працюють юнаки і дівчата 
за' принципом «Зроблене 
твоїми руками повинне бу
ти доброякісним!»

РЕЙДОВА бригада виїхала на пуско
вий об’єкт — доїльно-молочний 

блок колгоспу «Ленінським шляхом» 
Олександрійського району.

Генпідрядник — Олександрійський 
міжколгоспбуд, підрядники — исресув-

• на механізована колона № 2 та пуско
налагоджувальне управління тресту «Кі- 
ровоградспецсільгоспмовтаж». У червні 
суміжники повинні вручити тваринни
кам ключі від блока, але графік робіт 
порушується. Таке становище найбільше 

'хвилює наладчиків. Вони завершую і ь 
рс:боту і будівельників, і монтажників, 
після них вже у корпуси прийдуть май
стри машинного доїння.

— Отже, з час і спитають особливо, 
— розповів членам рейдової бригади 
старший інженер пуско-налагоджуваль- 
ного управління А. В. Сінокосов. — В 
управлінні нинішнього року запровад
жено гарантійний талон якості. А якість 
— поняття комплексне. За її оцінку по
вніші відповідати будівельники, монтаж
ники і ми. Похвалитися поки що нічим. 
Якщо працюватимемо в такому, як сьо
годні темпі, то навряд чи здамо комп
лекс і до жовтня. Будівельники не па
дають фронту робіт монтажникам, а во
ші — нам, наладчикам. Отже «крайнім» 
допедеться поспішати. Про яку якість 
тоді може йти мова? Адже зараз ми не 
можемо приступити до налагодження 
устаткування майже на зсіх дільницях. 
Ось хоча б молочний зал.

У ЦЬОМ}- приміщенні стоїть шість мо
лочних ванн Кожну з них потрібно 
«зв’язати» з холодильником. Та до ро
боти не приступають. Чому? Ніхто не 
хоче усувати чужі огріхи. Виникають 
«иретрнзії».

В. ЧЄРНІЄНКО, майстер дільниці:
— Ми мали класти підлогу, а замов

ник заніс у приміщення ванни. Вага 
кожної — півтори тонни. Чому ми по
винні їх переносити?

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

М. ПІСКУН, бригадир будівельної 
бригади колгоспу:

— Не могли на зиму лишити вашій на 
подвірИ. Закінчення будівництва — для 
нас пе самоціль. Дбаємо, щоб устатку
вання довго й надійно служило. Потріб
на допомога? Зверніться, відразу пере
несемо ванни.

Хто ж стане посередником при «перед 
говорах»?
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_ МОЛОДІ І 
господарі

У будівельників— 
„переговори“

Чимало у суміжників і ділових пре
тензій до будівельників.

В. КОНДУС, бригадир пересувної ме
ханізованої колони № 2:

— Вже кілька місяців у молочному 
залі лежать ванни. Звичайно, проблема 
не в них. Припустімо, опоряджувальїш- 
ки приступлять до роботи, але перший 
же дощ зведе їхні зусилля нанівець. По
дивіться: у ваннах вода. То протікає 
дах. Прислухайтесь. 1 зараз капає, а 
дощ був півдобн тому. Аби ще восени 
будівельники подбали про якість даху, 
що можна було зробити, — певний, у 
молочному залі давно працювали б на
ладчики.

М. ЖАБ1Н, електромонтажник:.
—Навіщо зволікати будівниціесм фун

даменту під бункер кормороздавачів? 
Будівельник:! мають усе необхідне для 
закладки фундаментів. Одначе вони на
магаються виконати високооплачувані 
роботи. А від цього терпить справа, бо 

у монтажників немає фронту робіт.
У будівельників — свої проблеми.
П. НАЗАРЕНКО, виконроб дільниці:
— Без сторонньої допомоги не впора

ємося. На об’єкті мало робітників, особ
ливо бетонників, опоряджувальипків. 
Змовник відмовляється від метлаських 
плиток, вимагає мозаїку. Кошторису ще 
не складено. Не можемо дістати потріб

• якість — поняття
КОМПЛЕКСНЕ

• ХТО СТАНЕ ПОСЕРЕДНИКОМ?
• НАДІЯ НА «ПРОЖЕКТОРИСТІВ»

ні матеріали, наприклад, глазуровані 
плитки для облицювання стін.

Під час розмови на майданчику зібра
лися майже всі робітники. Члени брига
ди запитали у багатьох із них, чи не 
заважає ця розмова, бо ж треба ефек
тивно використовувати кожну хвилину. 
Розбіжності у відповідях не було: по
спішати нікуди, матеріалів обмаль.

Сьогодні, коли тваринництво перехо
дить на промислову основу, нікому не 
потрібно доводити, що будівництво су
часного доїльно-молочного комплексу за 
складністю, насиченістю устаткування 
не поступається перед спорудженням 
промислових об'єктів. За останні роки 
характер сільськогосподарського будів
ництва різко змінився, а ставлення до 
нього і рівень забезпеченості матеріала
ми та устаткуванням залишаються по
передніми.

Па даному об’єкті пе вистачає флан
ців, вентилів, засувок, труб високого 

тиску. Тим-то в котельні й затримується 
монтаж котлів, водорозм’икшувача, в 
наливному відсіку — ємкостей. Через 
відсутність потрібних матеріалів, устат
кування затримуються роботи й на ін
ших дільницях.

— Помітно знизились темпи робіт ос
таннім часом, коли голова колгоспу пі
шов у відпустку, — зауважив А. В. Сі
нокосов. — Створюється враження, що, 
крім нього, ніхто зі спеціалістів госпо
дарства не цікавиться будовою. Не ба
чили ми на майданчику «прожекторис
тів».

Члени рейдової бригади звернулися 
до секретаря комсомольської організа
ції Олександрійського міжколгоспбуду 
Анатолія Мазура і спитали, чому «про
жектористи» не проводять рейдів. Ком
сомольський ватажок здивувався:

— А як же їх проводити, коли штабу 
«КП» ми ще не створили?

Позиція дивна. Бо постійний контроль 
дуже потрібен. Це засвідчили і началь
ник відділу комплектації управління ви
робничої технологічної комплектації 
1. 10. Ннкпшов, і начальник відділу по
стачання Олександрійського міжкол
госпбуду І. 1. Жеменик. Мовляй, десь 
формально поставились до справи, тож 
і випала ланка зі складного ланцюга по
стачальної системи. А був би контроль, 
приміром комсомольський пост якос
ті, все було б гаразд.

Отже, від роботи «прожектористів» 
залежить багато що.

4
Пусковому об’єкту більше уваги по

винні приділяти й керівники, спеціаліс
ти ген- та субпідрядних організацій. 
Бо сприяти тому, щоб тваринники вчас
но отримали ключі від новобудови, 
контролювати хід робіт — то обов’язок 
не тільки «прожектористів», а йдих, хто 
відповідає за спорудження комплексу.

Члени рейдової бригади: П. ЧОР
НИЙ — секретар комсомольської 
організації пуско-налагоджувально- 

го управління тресту «Кіровоградспец- 
сільгоспмонтаж»,», Л. АПРИШКІНА 
— доярка колгоспу «Ленінським 
шляхом». Ю. Л1ВАШНИК0В — 
спецкор «Молодого комунара». 
Олександрійський район.

ДІ’УГАРІ НА 
„ЧЕРВОПІЙ 
зірці“

У нашій області перебу
вала туристська група юна
ків І дівчат з Толбухінсько- 
іго округу НРБ. Цими днями

другарів з братньої Болга
рії гостинно зустрічали на 
кіровоградському заводі 
«Червона зірка».

У парткомі заводу відбу
лося знайомство гостей із 
життям колективу двічі ор
деноносної «Червоної зір
ки» з перспективами роз
витку підприємства. Про це 
розповів секретар парткому 
М. О, Ковіка.

А потім — екскурсія в 
цехи. Юнаки і дівчата побу
вали в заводському музеї 
(фото ліворуч), поклали 
квіти до пам'ятного Знака 
загиблим червонозорівцям 
і сфотографувалися на згад
ку (фото вгорі).

,Фото В, Бондаренка,

„Нелегко 
бути Едісоном“

У кореспонденції під та
ким заголовком 8 травня 
обласна молодіжна газета 
гострій критиці піддала не
задовільну роботу з моло
дими раціоналізаторами на 
Олександрійській фабриці 
діаграмних паперів.

Як повідомив редакцію 
директор цього підприєм
ства О. А. Баках, факти за
тримки впровадження ра
ціоналізаторських пропози
цій у виробництво мали 
місце. Винних у цьому на 
спеціально проведеній на
раді суворо попереджено. 
На сьогодні всі раніше по
дані раціоналізаторські 
пропозиції ще раз перегля
нуто і прийнято відповідні 
рішення. Колективи ре
монтних служб фабрики по
чали серійне виготовлення 
лічильників до друкарсь
ких машин та перемоту
вальних верстатів, переоб
ладнання пускових педалей 
на них.

„Проблем 
у нас чимало“

У номері за 18 травня 
«Молодий комунар» . опуб
лікував під таким заголов
ком колективний лист доя
рок колгоспу імені Карла 
Маркса Устиніеського ра-

йону. В ньому, зокрема, го
стрій критиці було піддано 
серйозні упущення райко
му комсомолу з організації 
соціалістичного змагання 
серед молодих тваринників. 
«Критика вчасна і справед
лива», — повідомив редак
цію завідуючий відділом 
комсомольських організа
цій Устинівського райкому 
ЛКСМУ Л. Больбут. Лист 
доярок обговорено на за
сіданні бюро райкому ком
сомолу. В постанові, прий
нятій у відповідь на виступ 
«Молодого комунара», за
значено, що необхідно по
ліпшити організацію соціа
лістичного змагання серед 
комсомольсько - молодіж
них колективів молочното
варних ферм, добитися 
вчасного нагородження пе
реможців трудового супер
ництва, частіше інформува
ти колективи про хід зма
гання в районі, а також на
голошено на необхідності 
працівникам райкому час
тіше бувати на фермах, де
тальніше вникати в роботу; 
комсомольсько - молодіж
них, подавати їм практичну 
допомогу на місцях,



5 червня 1976 року „Молодий комунар“ *= З стор.

ДиВіРА
Фото М. НОЖНОВА.

ЗУСТРІЧАЙ, 
«РОМАНТИКА»!

Пролунав останній дзвінок. Для одних він 
сповістив про кінець шкільного життя, для ін
ших — про початок літніх канікул.

Перший місяць літніх канікул учні Кірово
градської середньої школи № 32 за традицією 
проведуть у спортивно-грудовому таборі «Ро
мантика», який розмістився в колгоспі імені 
Ватутіна Новоукраїнського району. Дирекція 
школи та правління колгоспу вже подбали, 
щоб відпочинок у школярів був цікавим, ак
тивним.

— Цього року, — говорить директор «Ро
мантики» О. І. Садчук, — наш табір поповнив
ся спортивним інвентарем. Планується «обгиін» 
самодіяльності з колективами району. Учні 
відвідають музей відомого письменника І. К. 
Микитенка, а також побувають в господарстві 
славного хлібороба країни, двічі Героя Соціа- 

▼ яістичної Праці О. В. Гіталова.
Школярі чекають зустрічі з табором. А з 

колгоспі теж чекають своїх помічників. Допо
мога учнів — не тільки на словах. Наприклад, 
минулого року школярі на значній площі про
рвали соняшник, відгодували гусінь шовко
пряда листям шовковиці, допомагали колгос
пові на інших роботах.

Окрім премій вони одержали 1632 карбо
ванці. Частина цієї суми пішла, зокрема, на 
придбання музичних інструментів для шкіль
ного ансамблю та для обладнання табору на 
наступний рік.

Тож бажаємо вам, друзі, справжньої роман
тики і веселих пригод!

В. БАБИЧ.
м. Кіровоград.

Куточок колекціонера

ЮРІЮ ГАГАРІНУ
У торговельну мережу «Союздруку» надійшли 

марки, випущені Міністерством зв'язку СРСР на 
відзнаку 15-річчя першого польоту людини в кос
мос.

Серія, прнсзячена ній даті, складається з чо
тирьох марок та номерного блока. Вона створена 
художником Р. Стрельниковим. Видрукувана ме
тодом офсетного друку в поєднанні з металогра
фією.

Перша мініатюра, номіналом 4 копійки присвяче
на Дню космонавтики. На ній зображено спуск
ні апарати космічного корабли «Восток» і мо
мент стикування корабля «Союз-18» з орбіталь
ною науковою станцією «Салют-4». Друга марка 
(0 коп.) си.чволізує зв'язок космічних дослід
жень з народним господарст.чом. На передньому 
плані — супутники «Метеор» та «Молния».

Дві інші мініатюри цієї серії присвячені нау
ковим дослідженням у космосі (номінал — 10 ко
пійок) та міжнародному космічному співробіт
ництву (12 копійок).

У верхній частині номерного блока текст: 
«15-річчю першого в світі польоту людини в 
космос». Нижче, па фоні космі иіого неба, — 
марка з портретом Ю. О. Гагаріна. В нижній 
частині блока, в обрамленні лаврових віт і стріч
ки, зображено нагрудний знак «Льотчик-космо- 
навт СРСР» та шестизначний номер.

Випущено також нову поштову листівку з ори
гінальною маркою.

М. ЧАБАНЕНКО, 
Інструктор обласного агент
ства «Союздруку».

ПРОСНУВШИСЬ, Галя полежала трохи в постелі, все 
1 1 ще перебуваючії в полоні напівсну. Прислухалася до 
розміреного цокання ходиків, до голосу матері, що долинав 
з двору. — мати завжди розмовляла з каченятами і кур
ми, коли годуваїа їх, і що звичку Галя позасвідомо пере
йняла у неї: у себе на фермі вср.іа теж говорила з несуч- 
ками і курчатами роздаючи корм. Дивної, що тільки зараз 
їй спало це на думку.

Стеля з крупинками піску, потемніла від давності посуд
на шафка в кутку, вікно, освітлене свіжим ранковим сон
цем, і листя герані, просвічене промінням наскрізь, гак що 
видне всі жилочки, — це, що вже стало звичним, Галя, на 
свій подив, розглядала так, неначе тільки-но повернулася 
в цей світ здалеку і тепер заново пізнавала його. І поки 
вона лежала нерухомо, намагаючись зрозуміти, що з нею, 
сталася ще одна незвичайна річ: вона рангом перестала 
відчувати своє тіло — воно мов зникло, мов і не було у 
неї ні рук, ні ніг, і на подушці лишилась одна голова, здат
на бачити й чути. І Галя злякалася: а що колії вона вже 
не зможе здійняти руку? Зможе чи ні?

Вона поворушила пальцями, випростала руку і з полегшенням 
переконалася, щз може. Може прибрати волосся з лоба, може при
класти її до грудей, туди, де трохи нижче сссочка спокійно й гуч
но бухало серце. Якщо воно б'ється — значить, усе гаразд. Тіло 
повернулось до неї і стало слухняним. Власне, а чого це вона ви
лежується в постелі, коли справ по господарству снла-силснна? 
Правда, сьогодні у неї вихідний, 1 можна трошечки полежати... 
Але звідки такі дивні відчування? Чому кожна клітинка в ній на
че співає? Напевно, сьогодні має щось трапитись. Ну, звичайно! 
Як же вона одразу не догадалась! Он навіть намальований на ци
ферблаті ходиків кіт у чоботях якось підозріло й неспокійно ша
рить по хаті очнськами-заслінками: туди-сюди, туди-сюди...

Було вже близько сьомої, коли 
Галя встала, накинула старень
кий ситцевий халатик і, боса, пі
дійшла до стулчастих дверей у 
світлицю. Відчинила половинку і 
заглянула. Дуже вже цікаво було, 
який вигляд зараз має світличка, 
що. стояла до вчорашнього дня не- 
штукатуреною, в рудій глині і слу
жила замість комірки — мама 
тримала в ній сепаратор, глечики 
з молоком... Ще з осені сім’я ту
лилася у двох кімнатах нового 
будинку, а до третьої все руки не 
доходили.

Світлиця, висока, простора, бу
ла залита промінням сонця — 
світла, як свято. 1 нічого, що 
з ній стоять лише ліж
ко з оголеною панцерною сіткою, шафою для білизни, на
критою (щоб не забризкало при побілці) ветхою пістрею, 
і заляпана крейдою табуретка, — сьогодні Галя вискоб
лить підлогу, вимиє до дзеркального блиску вікна, і мож
на буде переселятися. «Вийдеш заміж, — сказала мати, — 
ці дзі кімнати твої. Нам з батьком і однієї вистачить!». — 
«Таке придумаєте, — зніяковіла Галя. — Мені ше вчитись 
треба. Не вік же біля курей...» А втім, вона заявила про 
це не зовсім упевнено, і на те були причини, про які мама, 
звичайно, догадувалась. Вона вже не раз питала про Вік
тора. Та що Галя могла сказати їй? З Віктором у них усе 
скінчено. Мабуть, знайшов собі міську, розмальовану. Ну й 
нехай! Та й хто тепер у сімнадцять виходить заміж?

На подвір'ї Галя вмилася біля рукомийника під бузком. 
Заплітаючи косу, мимохід заглянула у відра, що стояли 
на лавці під хатою. Вони були порожні, і тоді вона шви
денько доплела косу, підчепила відра на коромисло і пода
лася до колодязя.

Осіннього прозорого ранку, коли провулок синій у затін
ку і золотистий на сонячному боці, коли пахне димком і під 
ногами шелестить опале листя, — осіннього прозорого ран
ку Галя виходила з дому. До школи далеко — добра го
дина ходьби, і тому треба поспішати Але в путі не важко 
й забутись, тому що по дорозі, вивченій, здавалося б. до 
кожного кущика, кожної вибоїни, — зустрічаєш стільки 

~ цікавого, мимо якого ніяк не пройдеш не зупинившись. Он 
горлиці, сизі, зі світлим намистом на пишних грудочках, 
воркують на дубах — треба подивитись і послухати. При
в'язана на лужку теличка тягнеться за тобою вслід і таки
ми сумними очима проводжає, шо просто совісно не піді
йти до неї... На кладці, що через струмок, поглянеш униз 
і ахнеш: на дні, на бархатному мулі, під товщею нерухомої 
чистої, як сльоза, води лежигь, наче під склом, різноколір
ний листяний килим і на ньому зграйками ходять мальки. 
Кинеш крихту хліба — і вони, немов притягнуті магнітом 
сталеві голки, прилипають до неї... Навіть у сльотаву по
году, коли під ногами хлюпає грязь і вітер дрібно брнжнть 
калюжі, і все навколо мокре й слизьке, — і стоги, і жер
дини, і дерева, і почорнілий бур'ян, — можна стати й за
мінуватись оголеною гілкою, з живими тремтячими сльо
зинками і спробувати розглядіти в якій-небудь із них своє 
відображення. Задзвенять вони, якщо гілку торкнути ру
кою? Можна загадати якесь бажання на крапельку, що 
протримається довше за інші, можна, врешті, лизнути сріб
ну нанизь і відчути на язиці прісний холодок з присмаком 
гіркуватої вишневої кори... -

Не дивно тому, що Галя ледве-ледве встигала до длвіика, а часто 
й зовсім спізнювалась на перший урок. Вона боязко заходила до 
класу, насуплена — соромно все-таки! — і мосчки ждала своєї до
лі. Діти посміювались, Клавдіп Антонівна зГлхала, журно хитала 
головою: «Знову ги, Сорочинська, гав ловила! Сідай уже...»

Вірші Галя почала писати ще в п’ятому. Писала про горлиць, 
про призахідні вечори, про маму, яка доїть корову, писала «до 
свят». Своє захоплення берегла в таємниці, а то, чоіо доброго, 
хлопці на глум піднімуть. І лише в дев'ятому класі наважилась 
умістити один вірш у шкільній стінгазеті. Він усім сподобався. 
Ось тільки тоді педагоги вити їй, що дівча, яке вічно розгублене, 
спізнювалось на уроки, вчилось до того ж абияк, не мало не бага
то — особа. Зі своїм, понтону власним, ставленням до всього на
вколишнього. «Ог вам і Сорочинська! — говорили в учительській. 
— Виявляється — талант прямо! Бутон, розумієте, котрий ііце не 
розпустився!»

На момент закінчення шкоти від незугарної, шмаркатої п'яти
класниці нічого не зосталось, крім звички «ловити гав», — Галя 
виросла в гарну струнку дівчину, через яку серед хлопців і сутич
ки ставались.

У медичний вона не потрапила, провалилась на першо
му ж екзамені, і не дуже переживала, бо наперед була впев
нена в наслідку. Та й вступала вона до інституту за ком
панією з подружками. Галя повернулася в село і пішла на 
новозбудовану колгоспну птахоферму. Робота їи подоба; 
лась і життя загалом — теж. А чом5 б і ні? Якщо тобі 
всього сімнадцять, і ти здорова й гарна собою, і до того ж 

умієш бачити, чутії і відчув іти — це вже баї ато значить. 
Два І алиннх вірші невдовзі було надруковано в обласній 
молодіжній газеті з напутнім словом місцевого поета. Га
ля, звичайно, була і.а сьомому небі, але успіх не запамо
рочив їй голови бо про свої здібності Галя була невисокої 
думки: «Дурна, аж кисла. Куди мені!..»

Нинішнього ліга вона мала намір випробувати долю ще 
раз: спробувати вступити до інституту На заочний. Леїше 
— раз. Друге — вона працюватиме і писатиме вірші А 
втім, вона ще не була впевнена, що вибере саме педагогіч
ний. А можє, і взагалі нікуди не поїде...

Коли Галя з повними відрами води підходила до дому, 
вона ще здалеку побачила на подвір'ї під кленом мото
цикл, Це Тольчіиі ІЖ. — вона пізнала його зразу. А раз 
Толик тут — значить, і Віктор з ним? Невже приїхав?

Ось воно: передчуття не обмануло її. Сьогодні мало 
щось статися,.,.

* * «
Галя сидить на ліжку, качає паперову кульку в паль

цях. Вона робить це зосереджено, буцім від того, яким во
на вийде, залежить дуже багато що.

Віктор — сухе, навіть жорстке обличчя трикутником, яс
ний широкий лоб, гостре уперте підборіддя, губи по-хлоп'я
чому пухлі — сидить на лавці біля стола, а Толик улашту
вався прямо на порозі у світлицю. Стулчасті двері розчи
нені навстіж — кімната просушується.

— Ну, як там твої кури? Несуться?
Розмову веде Толик, кремезний бровастий хлопець. Він 

на тершому курсі фізмату, заочник, працює в школі лабо
рантом. Тримається вільно, як дома, підтягує шкарпетки,

Федір НЕПОМЕНКО

ДЕНЬ, ЯКИЙ НЕ 
ПОВТОРИТЬСЯ

.... .. ■ ■ ■ і ■ ОПОВІДАННЯ

ніскільки не соромлячись, баляси точить і сміється. І від 
стільця відмовився навмисно, щоб почувати себе привіль
ніше.

— Кури? — Галя підводить голову. — Несуться. А що 
з ними станеться?

— А план того... Несучості. Виконується?
Галя пирскає в долоню.
— Що? Не так сказав? — удавано дивується Толик.
— Ти краще прийди з рушницею, поганяй- шулік, — 

жвавішає Галя. — Такий розбій учиняють, що просто жах! 
Як тільки трохи загавлюсь — уже поніс курча. Нічого не 
бояться! Руками махай, кричи — ніякісінької уваги!

— Принду, — обіцяє Толик.
— Зарубав собі на носі. А що ми з цього будемо мати?

• Він підморгує Вікторові, запрошуючи взяти участь у ве
селій грі. Справді — сидить, наче язик проковтнув. Чи ка
дик у нього заклинило?
- Ну... — мнеться Галя. — Тігка Мотрона обіцяла за І 

кожного шуліку — курку. Свою, звичайно.
— Е-е.. — розчаровано тягне Толик. — У нас самих до

ма курок — кури не клюють. Нам би щось цікавіше!.. Прав
да, Вітько?

— Кінчай патякати, Толику, — кидає Віктор досадливо
і переміняє тему: — Кажуть, тн вирішила вступати?

— Еге.
— Це точно?
Галя деякий час мовчить, злегка погойдується па пру

жинному матраці, носком тапочки задумливе пригладжує 
щось на підло зі.

— Не знаю..
Цокають ходики — один стук короткий, другий — з роз

тягуванням. Здається, котові на циферблаті з трудом удає
ться вивернути вбік очиська^заслінки, і иерез те и стається 
затримка зі стуком. У вікно дивиться добрий ранок, різно
голосо горланять півні, далекі — глухщ близькі —- надсад
но. Час від часу озивається на подвір’ї голінастий півник, 
якому мама довірила все куряче господарство. Чути навіть, 
як гісля чергового крику в горлі півника ще хрипить щось 
недоспіваїіе.

Хмари, пишні й здобні, громадяться над селом, і, може, 
це завдяки їм у світлиці таке сліпуче світло.

Толик підводиться, вважаючи свою місію закінченою: 
«Забалакав-таки! Розклинило!»

Непомітно киває другові, скорчивши люту міну: «Чого 
дрімаєш? Діл!»

— Піду карбюратор подивлюсь, — каже байдужим то
ном і робить вигляд, наче потягається. — Чхас інколи, чор
тяка. Мабуть, забився. Ну. а ви гут без мене не скучайте, 
гм..,

Він возиться в сінях, намацуючи клямку. Для надійності 
зачиняє й зовнішні двері. Щоб не перешкодити з псуванню 
відносин.

У світліші лзиичить залітна бджола. З кухні видно, як 
вона повзає по рамі, повисає в повітрі, безпомічно тичеться 
в шибку поруч відчиненої кватирки.

Віктор пересідає до Галі, обережно кладе руку на ді
воче коліно. Воно кругле, і найлегший праннй-перепраіінн 
ситчик не може сховати його тепла.

_  Ти... що? — Галя, нахмурившись, відстороняє руку ’ 
обсмикує поділ халатика.

— Галю...
— Ну що?! — мало не кричить попа, обертається до Вік

тора,, дивиться просто в очі довго, і відкрій °, і п цьому 
запитанні, і в цьому погляді — весь біль сумнівів, тривог 
і розбрату останніх днів.

(Закінчення в наступному номері)



4g cmОр* і.? у-■ ,,Молодий коиуиАр^ & первая 197в року

У селі спортивне свято

- до олімпійської ме- 
еОлімпійські ігри не 

для олімпійців», 
чемпіоном ГПО!»,

ГПО НА МАРШІ

СПАРТАКІАДА КОЛГОСПУ
госпу імені Леніна. Інструк
тор по спорту Євген Бон- 
дюк, вишикував перед три
бунами понад сотню фіз
культурників. Механізатори 
і тваринники, хлібороби — 
ветерани і комсомольці, які 
тренуються у спортивних 
секціях та групах здоров’я, 
несли прапори з емблемою 
«Колоса». Довкола на чер
воних полотнищах — за
кличні написи: «Від значка 
ГПО — 
далі», 
тільки
«Стань 
«Спорт і труд поруч ідуть», 
«Від масовості — до май
стерності».

Євгенові Бондюку було про 
що рапортувати хліборобам.
Нині в колективі фізкультури
374 трудівники села. БС із них 
торік стали розрядниками. 127 
значківцями ГПО. Під час су- 
ботннків комсомольці обладна
ли спортивний комплекс, ігрові 
майданчики в кожному вироб
ничому відділку, сектори дія 
складання заліків з фізичної 
та військово-технічної підготов
ки. За спеціальним графіком 
тренувалися призовники, вони 
першими стали значківцями 

голова виконкому

сільрадп Микола Павлович Мак- 
спччук, відкриваю',и спортивне 
свято, щиро привітап фізкуль
турників з цими досягненнями.

Зупинилися колони спорт
сменів. Останні акорди 
спортивного маршу. Над 
стадіоном розкрилиеся пра
пор змагань. На старт ви
ходять сільські легкоатле
ти.

У секторі для стрибків у дов
жину кращий результат у кол
госпного шофера Петра Ба.іа- 
баиова — 4 метри 87 сантимет
рів. Цс на 27 сантиметрів вище 
«золотого» показника IV сту
пеня комплексу ГПО. і заступ
ник керуючого першим відділ
ком колгоспу М. Ф. Москален
ко одразу вручає чемпіонові 
грамоту і цінний подарунок. А 
на стометрівці не мав собі річ
них завідуючий сектором тва
ринницького комплексу Василь 
Зінчснко. Голова обласної ради 
товариства «Колос» В. Л. Со
ломченко, якого теж запросили 
па святе в Кірове, стежин за 
його результатами. Ось уже 
сектор для метання гранати.

— Результат Зіиченка — 52 
метри, — оголошує суддя.

Показник високий, па 12 мет
рів вищий від нормативу на 
золотий значок. Але у Зіиченка 
сильні суперники. Комсомолець 
Микола Лимаренко перевершує 
його — 51 меірт.

Йде напружена боротьба

— наче 
жнивній ниві чи 
під мас прокла
дання борозни.

У 
ви-

Звичайно, 
молодших 
щі показники. 
Та переможців 
визначають за 
віковими гру
пами. Тож чем
піонів багато. 
Серед тих кому 
вже від соро
ка до 
сяти років,

шістде-
3 

найвищими на- 
ко-

НАЗДОГНАЛИ
ЛІДЕРІВ

батьки, і 
правому 

перемож- 
нагорода

ГКр АК, це було свято, свято 
* на колгоспному стадіо
ні. Прийшли сюди кращі 
хлібороби Кірового, місце
ві школярі, керівники кол-

городами 
муніст Микола 
Аг др і й о в и ч 
Сердюк. З чем
піонськими від
знаками і три
надцятирічні — 
Тетяна Димко 
та Іван Сипен-
ко. Діди і внуки, 
сини стояли на 
фланзі шеренги 
ців. Найбільша 
для них — бадьорість і фі
зичний гарт, що є доброю 
підмогою у праці і навчан
ні.

Знову звучав урочистий 
марш. Сотні хліборобів се
ла вітали фізкультурників 
Було свято...

А потім у кімнаті інструк
тора по спорту тривала 
розмова про те, як розв’я
зати невирішені проблеми. 
В. Л. Солонченко радив Єв
генові Бондюку,

.вдосконалити 
комплекс, 
спортивні 
здоров’я. Завдання дістали 
фізорги і комсорги, гро-

мадські тренери, інструкто
ри. Перша мета у них — 
залучити до заняття фіз
культурою і спортом кожну 
колгоспну сім’ю, кожного 
трудівника. І не тільки пе
ред святом чи під час 
спартакіадних стартів. Про
ба сил поаинна бути пов
сякчас, за певною систе
мою, за визначеним пла
ном. У центрі тут — комп
лекс ГПО.

Як МИ ЕЖЄ повідомляли, 
кіровоградське! «Зірна» в 
Севастополі зепдала по
разки місцевій «Атланти
ці» (1:2), а харківський 
«Металіст» із футболіста
ми Луцька зіграв унічию 
(0:0). Обидва колективи 
тепер мають однакову 
кількість очок — по сім
надцять. Але у харків’ян 
краще співвідношення за
битих і пропущених м’я
чів, тому вони займають 
перше місце, а наші зем
ляки — друге місце в таб
лиці шостої української 
зони.

Сьогодні «Зірка» також 
грає на виїзді — е Нікопо
лі'з дебютантом другої лі
ги — місцевим «Коло
сом».

Турнірна таблиця за 
станом на 4 червня має 
такий вигляд:

як
секції і

як краще 
спортивний 
розширити 

групи

К. КОЛЕСНИК, 
інструктор обласної ра
ди товариства «Колос».

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодою ко
мунара».
с. Кірове 
Долипського району. 
Фото М. Тсрнавського.

М О

«Металіст» 12 12— 4 17
«Зірка» 12 12— 6 17
«Кривбас» 11 13- 4 15
«Автомобіліст» ІЗ 14— 9 15.
«Кристал»’ 12 12- 5 14
«Локомотив» 11 1C— 7 14
«Фрупзспсці.» ІЗ 15-10 -14
СКА (Одеса) 12 12-12 ІЗ
- Авангард» 10 11- 7 12'
СК (Луцік) . 11 7— 5 12
«Судиобудівп.» 12 12-11 12.
«Атлантика» 12 12—14 12
«Колос» Нк. 12 8—13 12
»Хвиля» 11 9-10 10-
«Колос» Пл. 12 8—10 10
« Новатор» (І 8—13 10
«Говерла» 11 5- 9 ІО-
«Буковина» П 3- « ІІ
• Шахтар» II 4—12 4
СК (Чернігів) 12 3-14 3

ІТЕ/ІЕЕКРАНі

з 7 по 18
ПОНЕДІЛОК

7 ПЕРША ПРОГРАМА. $.10
— к. т. Ранкова гімнасти
ка. (М.). 9.30 — н. т. 

Мультфільми. (М.). 9.55 — к. т. 
:«У світі тварин.». (М.). 11.00 —
В. Моцарт. «Дон Жуаи*. Виста
ва. (Одеса). В перірьі—новини. 
(К). 14.30 — к. т. «Прапори над 
Гангом». Теленарис. (М.). 15.00 

^«Образ комуніста в” творчості 
М. Шолохова». (М.). 15.40 — к. 
т. «Фільм—дітям». «Акваланги 
па дні». Худ. фільм. (М). 17.00 
»— «Адреси молодих». (М.). 
18 00 — «День за днем». (К-Д). 
18.15 — к. т. «До побачення, ди
тячий садок» (М.). 18.30 — «Що
денник соціалістичного змаган
ня». (М.). 19.15 — к. т. «Грає
нар. артист СРСР Л. Коган». 
(М.). 19.30 — к. т. Чемпіонат
СРСР з футболу. «Спартак» — 
«Чорноморець». (М). 21.15 —
«Час». (М.). 21.45 — к т. Кон
церт нар. артистки СРСР Т. Мі- 
ляшкіної. (М.). 22.15 — к. т. 
Міжнародний турнір з волейбо
лу. Чоловіки (А!.). По закінчен
ні — новини. (М-.).

ДРУГА ПРОГРАМА, 17 30 — 
■»Соціальний портрет колективу 
машинобудівного заводу імені 
Ленінського комсомолу Украї
ни». Передача 1. (Донецьк) 
18.00 — Реклама, оголошення
(К.). 18.30 — «П’ятирічка ефек
тивності і якості». (Харків). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 — 
Худ. телефільм -'Циклон» поч
неться вночі». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!» (К.). 21.15 
— «Час». (М.). 21.45 - «Нові 
мелодії року». (К.). 22.30 — Ве
чірні новини. (К.).
ВІВТОРОК

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини (М.) 9.10 — к. 
т. Ранкова гімнастка. 

(М.). 9.30 — к. т. «Творчість
юних». (М.) 10.00 — к. т. «Ад
реси молодих». (М.). і 1.00 — 11о-

черіпін
пінні. (К.). 11.15 — «Молода
гвардія в строю». (В-д). 42.00 — 
-Орбіти дружби». (К.). 14.30 — 
к. т. «В буднях великих будов». 
Кінопрограма. (М.). 15.30 — «Ви
нахідник». (М.). 16.00 —- ‘.Фільм 
—дітям». Худ. фільм «Пропало 
літо». (М.). 17.15 — к. т. «Кон
цертний зал телестудії «Орля».' 
(М.). 18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку — сонце». (М..). 18.40
— «Павлнські казки». (К-д). 
19.10 — к. т. Концерт майстрів 
мистецтв Індії. (М.). 19.50 — к. 
т. Багатосерійний худ. теле
фільм «Вічний поклик». 4 серія 
«Заколот». (М). 21.00 -- «Час». 
(М.). 21.30 — к. т. «Випробуй 
себе». (Кишинів). 22.45 — к. т. 
Міжнагродішіі турнір з волейбо
лу. Чоловіки. По закінченні — 
новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05
— «Рубежі десятої п'ятирічки».
(В-д).’ 16.25 — «Перший Все
союзний фестиваль самодіяль
ної художньої творчості трудя
щих «Народні таланти». (Хар
ків). 17?00 — «Соціальний порт
рет колективу машинобудівного 
заводу і.м. Ленінського комсомо
лу України». Передача 2. (До
нецьк). 17.30 — «Вісті». (К.). 
18.00 — Для школярів «Срр- 
мач» (Одеса) 18.30 - • Реклама, 
оголошення. (К.). 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу. «Дніп
ро» — «Арарат». (К.). 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» (К.) 2І.00 
-- «Час». (М.). 2І.30 —- «Вечір
ня муз пошта». (К.). 22.00 —
Першість СРСР з футболе. 
«Шахтар» — «Динамо» (Тбілі
сі' 22 45 - Вечірні новини. (К ).
СЕРЕДА

9 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
- Новішії (М). 9.Ю - к. 
т. Ранкова гімнастика. 

(М ). 9.30 — к. т. «Випробуй 
себе». (М .). НЕ45 — Багатосерій
ний худ телефільм «Вічний пок
лик». 4 серія «Заколот». (М.). 
к т. 14.30 - • к. т «Мамина 
школа*. (М ). 15.00 — к. т.

«Поезія». А. Недогонов. (АГ). 
15.30 — к. т. Концерт учасників 
худ. самодіяльності. (М ). 16.00
— «Фільм—дітям». Худ. фільм
«Загублена фотокарточка». (М.). 
17.15 — к. т. «Відгукніться, сур
мачі!» (ЛІ.). 18.00 — Новини.
(ЛІ). 18 15 — к. т. «Ми граєм і 
співаєм». (М.). 18.30 — к. т. Те- 
левіз. док. фільм. (М.). 19 30 — 
Концерт. (ЛІ.) . 19 45 — «Тираж 
«Спортлото». (М.). 19.55 — к. т. 
Багатосерійний худ. телефільм 
«Вічний поклик». Б серія. «В 
кам’яному мішку». (М.). 21.30
— к. т Відкриття днів культу
ри Латвійської РСР в РРФСР. 
ІІо закінченні -— новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Теленарис «Людина і природа». 
(Львів). 17.30 — «Соціальний 
портрет колективу машинобу
дівного заводу ім. Ленінського 
комсомолу України» Передача 
3. (Донецьк). 18.00 — Фільм-когї- 
церт «Народні тапці*. (К.). 18.15
— Видавництво -Радянська
школа» до нового навча.тьпого 
року». (К.). 18.30 — «Наука — 
виробництву». (Одеса). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Док.
Фільм «Увага — природа». (К.). 
20.00 — Концерт естрадного ор
кестру. Українського телебачен
ня і радіо. (К.). 20.45 —«На доб
раніч. діти!» (К.). 21.00 —
«Час». (М.). 21.30 — «Сільсько
господарський тиждень» (К.). 
21.45 — «Співає Галина Ненаше
ва». (К.). 22.15 — Тележурнал
«Старт». (К.). 22.50 •— Вечірні 
иозінш, (К.).

19.00 — к т. «Музичний абоне
мент». (М.). 19.40 — к. т. Ба
гатосерійний худ. телефільм 
«Вічний поклик». 6 серія. «По
вернення». (М.). 21.00 — «Чає». 
(ЛІ.) 21.30 — к. т. «Поезія».
Р. Рождественськнй. (М.). По 
закінченні — новини. (ЛІ.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.15
— Камерний концерт. (Львів).
1'1.20 — Програма док. фільмів 
Індії. (М.). 15.05 — «Шахова
школа». (М.)_ 15.35 —- Концерт
учасників худ самодіяльності. 
(А!.). 16.05 — «Фільм—дітям».
Худ. фільм «Манана». (М.). 
17.15 — «Музичний антракт».
(К.). 17.30 — «Соціальний порт
рет машинобудівного заполу 
імені Ленінського комсомолу 
України». Передача 4. (До
нецьк) 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К.). 18.30 — Док. фільм 
«Урок математики». (К.). 18.45
— «На лапах республіки».
(Одеса). 19.00 — «Вісті». (К->. 
19.30 — Док фільм «Кононов»». 
(К.). 20.00 — «Запрошуємо на
пісню». (Львів). 20.45 — «Па
добраніч, діти!» (К-.). 21.00 —
«Час». (М.). 21.30 — Першість
СРСР з футболу. «Динамо» 
(К.). — «Зоря» (Відеозаіпіс) В 
перерві — вечірні новини. (К.).

кінченій — ИОПІШН (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 

«Соціальний портрет колективу 
машинобудівного заводу імені 
Ленінською комсомолу Украї
ни». Передача 5. (Донецьк). 
17.25 — «На іикілі-пих широ
тах». (К). 18.00 — Реклама, ого. 
лошеніш. (К). 18.30 — «Поезія». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 19.30— 
Телефільм «У мене сьогодні 
гості». (К). 19.45 — А. Понкел- 
лі. «Джоконда». Вистава. 
(Львів). 20.45 «Па добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — Продовження вистави. 
(Львів). В перерві — вечірні 
новини. (К).
СУБОТА

Спортивна програма. (К). 18 30
— Фільм-коііцєрт. «Мелодії .і
ритми друзів». (К). 19.00 —•
Вісті. (К). 19.30 — Худ. фільм 
«Шведський сірник». (К). 20.25
— «Сатиричний об'єктив». (К).
20.45 — «Па добраніч, діти1»:
(К). 21.00 — «Час». (М). 2130— 
Худ. фільм «Мічман Папін», 
(К). 23.00 — Вечірні новини.
(К).

к.

ßi

I Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіровоград 50 вул. Лунамерського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36. еідділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту •— 2-46-87.

БК 1ІЗІ2, Індекс 61197,

ЧЕТВЕР
•ІЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
HJ — Новини (М.). 9.10 — к.

т. Ранкова гімнастика.
(М.). 9.30 — к. т Мультфільм. 
(М ). 10.00 — к. т. Концертний 
зал телестудії «Орля» (ЛІ.). 
10.45 — к. т Багатосерійний худ. 
телефільм «Вічний поклик*. 5, 
серія. «В кам’яному мішку». 
14.20 — к. т Програма докумен
тальних фільмів Індії. (М.). 
15.05 - к. т. «Шахова школа». 
(М.). 15.40 — «Золоті зірки Ук
раїни»*. (К). 15.55 — «Старти 
надій». Спортивна програма 
(Х-в). 16.45 — «Республіканська 
фізико-математична школа» 
(І<). 17.15 — к. т. «Молодь пла
нети». (М.). 18.00. — Новини.
(М ). 18.15 — к. т. «Веселі нот
ки». (М ) 18.30 -- «Ленінський
університет мільйонів». (М ).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

п ятниця
П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.1)0

— Новини. (М). 9.10 —
к. т. Райкові' гімнастика.

(М). 9.30 — к. т. «Приходь,
казко’» (М). 10.00 — к. т. ‘Му
зичний абонемент». (М). 10.40— 
к. т. Багатосерійний художній 
телефільм «Вічний гоклик», о 
серія. «Повернення». (М) 12.00
— Повніш. (К) 12.15 — Худ. 
телефільм «Циклон» почисться
вночі». (К). 14.30 — «Твій труд 
— твоя висота» (М). 15-20_ — 
«Російська мова». (М). 16.05 — 
«Фільм — дітям». Худ. фільм 
«Ми вас любимо». (М). 17.30 — 
к. т. «Москва і москгичі» (М). 
18.00 і— «День за днем». (К-д). 
18.15 — к т. Мультфільм. (М). 
18.30 — к. т. «Людина і закон». 
(М). 19.00 — к. т. -Творчість 
народів світу» (М). 19.30 —
к. т. Десяте Всссоїсгне Пуш- 
кіпсько свято поезії і. Мпхай-
ловському». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Зустріч ко
лективу Державного академіч
ного Великого тсі тпу Союзу
РСР з передовиками москов
ських підприємств. (М). По за-

■ІЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0-) 
і — Новини. (М). 9.10 —

к. т. Ранкова гімнастика.
(М). 9.30 — к. т. «ЛБВГдсііка». 
(МІ , 10.00 • ■ к. т. «Для нас,
батьки!». (М). 10.30 — к. г. 
Муз. програма »Ранкова пош
та». (М). 11.1)0 — к. т. «Розпо
віді про Ьудожникіп». А. С. Го- 
лубкіна, (М).
Державного 
рссіііського 
ру імені 
12.15 
ших товарів». . .
Концерт (ЛІ). 13.15 — Худ.
фільм «Молода гєгрдія». 1 се
рія. (М). 14.40 — к. т. «Спів
дружністю». (М). 15.10 — Повн
іш музичного життя. (М). 15.55
— «Здоров’я». (М). 16.25 —
к. т. Мультфільми. (М). 17.00 — 
к. т. «Очевидне — неймовірне». 
(М). 18.00 - Иоиі'іш. (М). !8.І7
— Кубок СРСР з футболу. 1/4 
Фіналу. «Динамо» (Тб.) 
«Карпати» (Львів). 19.45 — 
Концерт. (М). 20.20 — «Фільми 
за участю Ч. Чапліпа. (М). 21.03
— «Час». (М). 21.30 — Концерт 
лауреатів 12 Міжнародного фес
тивалю естрадної пісні «Золо
тий орфеіі». (Болгарія), к. т. 
23.00 — Чемпіонат СРСР з лег
кої атлетики к т. Но закінчен
ні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 - 
Програма передач. (К). 10,10 — 
Музичний фільм «Саратовський 
оііерпіііі». (К). 10.40 — Мульт
фільми. (К). 10.55 — «П’яти
річка ефективності і якості*. 
(Д.-к). 11.25 — «Подорож до 
Спортлаїїдії». (К). 12.00 — Про- 
грама передач. (К). 12.05 —
«Щоденник соціалістичного

11.30 — Концерт 
академ іч по г о 

народного 
П’ятнпцького.

«Більше
(М). 12.-15

хо- '
(М).

хор 3-

НЕДІЛЯ

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— НопіОш. (М). 9.10 —

т. Ранкова гімнастіікіі, 
(М). 9.30 — и. т. -Будильника
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу» (М). 11.60 
к. т. •Вперед, хлопчаки!». (М).. 
11.45 — к т. Г. X. Андерссп 
«Стійкий олов’яний солдатик»- 
Чіпає народний артист РРФСР 
Є. Велі-хов (М). 12.00 — к. т- 
«Музичний кіоск». (М). 12.30. — 
«Сільська годика»: (М). 13.30 - 
Худ. фільм «Молода гвардія»! 
2 серія. (М). 14.50 — Фільм-бп- 
лет. к. г. (М). 15.35 — к. тч
«Монголія напередодні з’їзду, 
(М). 16.05—«Сьогоді.і—День пра
цівників легкої промисловості.» - 
В передачі бере участь міністр 
легкої промисловості СРСР 
Н. II. Тарасов. (М). 16.20 
к. т. Коицері на замовлення 
робітників легкої промисловосг 
ті. (М). 17.00— к. т. •Міжнарод
ні панорама». (М). 17.30 — к. т; 
Мультфільми. (М) 18.(Ю — Но- 
пшш. (М). 18.15 — к. т. Худ'« 
’і'пЛ,гМ 'Земля Саппікова». (М)і 

.. т. «Радяї.ськнй Союз 
зарубіжних

т.

19.45 - к. 
очима 
20.00 — к. 
рожей». (М)
(М). 21.30 - 
ка». (М). По 
вини. (М).

«Клуб
21.00

к. т. «
закінченні

гостей»', 
КІІІОПОДО« 

— «Час», 
Ваша дум- 

по-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глійки. 2.

змагання». (Одеса). 12.20 — 
Док. телефільм. (1<). 12.40 — 
«Суботній репортаж». (Херсон). 
13.10 — «.Молоді композитори 
України». Ю. ІІІамо. (К). 13.59 
— Першість СРСР з боксу се
ред к.і.іорів. Фінал. (Донецьк). 
14.20 — «Есгіпо не пройти». 
(К). 1-1.50 — «Народна твор
чість». (К). 15.20 — 3 циклу
худ. телефільмів «Слідство ве
дуть знавці. «Нещасний випа
док». (К). 16.45 — «Екран пере
дового досаіду». (К). 17.00 —

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 —' 
Програма передач. (К). 10.05 
Фільм-концерт «Тапці народів 
світу». (К). 11.00 — «Трудовий
переклик». (Херсон — Микола
їв). 11,30 — «У сі.іті танцю»!
(Ужгород). 12.10. — Док теле- 
Фільм «Той, що напоїв сгсгі»« 
(КЬ, 12.40 — Телефільм «Ара- 
гац». (К). .13.10 — Для дітей. 
«■Музична енциклопедія». (К), 
13.50 — «Екран молодих». <К)» 
14.20 — Перший Всесоюзний
фестиваль самодіяльної худож
ньої творчості трудящих «На
родні таланти». (Д-к). 14.55 -а 
«Сільські орбіти». (В-д). 15.20— 
Для дітей. Муі.тфільми. (К). 
16.00 •— «Дійові особи та вико
навці». (К). 17.00 — Слана сол
датська». (Одеса). 18.00 — Му- 
зичний фільм «Принц і Попе
люшка». (К). 18.39 — «Наодин
ці з книгою». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Пісні для 
нає'». (Донецьк). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
«Час». (/М). 21.30 — Худ фільм 
-«Велика земля». (К). 22.50 « 
Вечірні новіш. (К).
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