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"Сто мїльііопі в 

підписів — під 
Стокгольмською 

відозвою
У нашій країні, за попередніми даними Радян

ського Комітету захист)’ миру, під новою Стокгольм
ською відозвою підписалось близько ста мільйонів 
громадян.

В яскраву демонстрацію вол! і рішимості вашого 
народу відстояти мир виливаються багатолюдні мі?: 
типги і збори на підтримку нової Стокгольмської 
відозви. На мітингах і зборах виступило кілька 
мільйонів чоловік. Вони одностайно схвалюють ми-: 
ролюбпу ленінську зовнішню політику КПРС і Ра
дянської держави, вироблену XXV з’їздом партії*, 
програму дальшої боротьби за мир і міжнародне 
співробітництво, за свободу і незалежність народів, 
вітають підсумки проведеної в Берліні Конференції 
комуністичних і робітничих партій Європи, палко 
схвалюють положення і висновки, то їх містить' 
промова на Конференції глави делегації КПРС Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. 
Брежнєва.

Збирання підписів лід новою Стокгольмською ві
дозвою триває.

(ТАРС)<

З ОПТИКОЮ «ВІДМІННО» ВИ
ГОТОВЛЯЮТЬ СВОЮ ПРОДУК
ЦІЮ РОБІТНИЦІ ОЛЕКСАНД
РІ ЛОВКОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧ
НОГО ЗАВОДУ УДАРНИЦІ КО
МУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ДЕПУТАТ 

,Ь.. МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУ- 
ЛЯІЦИХ ГАННА ВИХОДЕЦЬ ТА 
КОМСОРГ ДІЛЬНИЦІ ЛЮБОВ 
ЛУЧКО. ЦІ КОМСОМОЛКИ ДОБ
РЕ ОВОЛОДІЛИ СВОЄЮ ПРО
ФЕСІЄЮ, ЩОЗМІНИ ВИКОНУ
ЮТЬ ЗАВДАННЯ НА 125-130 
ПРОЦЕНТІВ. ДЕВІЗ УДАРНИЦЬ 
- «БІЛЬШЕ ЯКІСНОЇ ПРОДУК
ЦІЇ, МЕНШЕ ВИТРАТ!».

Н® £5 (2189).

И7 ЛИПНЯ

11976 р.

Ціна 2 неп.

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО):
ЗА РОБОТОЮ Г. ВИХОДЕЦЬ 1 
Л. ЛУЧКО.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

УРОЖДЙ-7®

СЬОГОДНІ

перше
Молоді комбай

нери області 
т'ивно 
ся в змагання 
право 
приз ОК 
України та газети 
«/Аолодий 

колос». Перші

ак-
включили- 

за 
вибороти 

ЛКСМ

кому- 
дні 

косовиці показали, що і нинішньо-

го року погода ускладнить працю 
хлібороба. Та комсомольці і мо
лодь примхам погоди протиставля
ють ентузіазм і майстерність, твор
чий підхід і високу організацію 
праці. На косовиці гороху високих 
показників ежє добилися Микола 
Лебедко із колгоспу імені Сверд
лова та Олександр Стешенко із

колгоспу імені Фрунзе (Компаніїв- 
ський район), Микола Квашєнко із 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобринецького району, Леонід До- 
ровський із колгоспу імені Пеіров- 
ського, Микола Глоба із колгоспу 
імені Кірова, Григорій Лезик із 
радгоспу імені Димитрова (Усти- 
нівський район), Анатолій Шашко 
із колгоспу імені XXV з’їзду КПРС 
Онуфріївського району. Незважаю
чи на часті дощі, кожен з них 
поклав у валки горох на площі 
60—90 гектарів. Правофлангові вва
жають справою своєї честі працю
вати так, щоб план продажу хліба 
державі виконати достроково.

РАДЯНСЬКЕ — ВІДМІННЕ <=!

КРАЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Справжнім майстром 
своєї справи потрібно бу
ти, щоб високоякісно зби
рати цьогорічний урожай. 
Саме до таких можна від
нести молодого комбайне- 

• ра Олексія Топольника з 
колгоспу «Росія» Голсванів- 
ського району. Застосовую
чи передові методи праці, 
він добився високих темпів 
роботи, запобігає втратам

зерна. З початку жнив 
О. Топольник уже поклав у 
валки горох на площі 78 
гектарів. Це один із нра- 
щих результатів по районуй

В. САКАЛ, * 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Голованів-« 
ського райкому ком
сомолу. 1

ИАПРИКІНЦІ лютого тривожна звіс- 
** тка миттю облетіла підприємство. 
Обласна комісія по якості забракувала 
50 двигунів. Цс — майже половина мі
сячного завдання. Особливо стурбува
лися члени комітету комсомолу. Адже 
третина робітників мотороремонтного 
цеху — молодь. Значить, у тому, що 
сталося, частіша їхньої виші. Становище 
необхідно було будь-що виправити, і 
якнайшвидше. Члени комітету комсо.мо- 
лу_зібралися, порадились. Розмова була 
цяткою. Суть справи виклав слюсар- 
ремонтник Олександр Романьков:

— Пас може реабілітувати лише пра
ця. Браковану продукцію зробимо добро
якісною, адже брак виправний. Цс — 
наш обов’язок. Але час узятися й за

Два листа з Новоукраїнського району

НАДІЙШЛА В ЦЕХ РЕКЛАМАЦІЯ
модернізацію виробництва в цілому, усу
нути причини, що породжують брак.

Наступний місяць був напруженим 
для молодих робітників цеху. Комсо
мольці Олександр Романьков, Григо
рій Клименко, Микола Романенко, Гри
горій Петренко разом з товаришами пра
цювали над вибракуваиими двигунами. 
Довелося влаштувати кілька суботннків.

Уже в березні, успішно виконавши 
місячне завдання, підприємство повністю 
виправило становище: всі п'ятдесят ра
ніше внбракувашіх двигунів без 
будь-яких зауважень пройшли ВТК.

Урок пішов на користь. Зробили де
тальний аналіз причин, що ведуть до 
появи недоброякісної продукції. Разом 
з комуністами підприємства, членами 
профспілкової організації комсомольці 
почали впроваджувати нове, ефектив
ніше устаткування' Так, з їхньою актив
ною допомогою встановили спеціаль
ну ванну для проварювання паперових 
прокладок. Строк служби останніх після 
проварювання збільшується. Електрик 
Леонід Яворський пристосував для цього 
звичайну масляну вапну, вмонтувавши 
в неї нагрівальний елемент. У «•портфелі» 

раціоналізаторів — розробка технології 
видалення накипу з двигунів внутріш
нього згоряння.

Думаємо ввести в дію мийну машину 
(вже почали монтаж) для очистки від 
бруду головок блоків і колінчастий 
валів.

У боротьбі за якість ремонту активізуй 
вав свою роботу «Комсомольський про«і 
жектор», що ного очолює Віктор Аркан. 
Олівець художника Миколи Романенка; 
ье залишає без уваги жодного недоліку^ 

Нині робимо все, щоб неприємна люти 
лева ситуація не повторилася. І, гадаю,- 
це нам удасться. ]

Л. ТОКАР, г 
секретар комсомольської органі-* 
з а ції Новоукраїнського район
ного об'єднання «Сільїосптехніка». г

ДАРУЄМО
ДРУГЕ 
життя

Пригадую таке. Група лю
дей зайшла до складального 
цеху. Уважно оглянули гото
вий, відремонтований буряко
збиральний комбайн. Один із 
гостей сказав: «Забираємо
цей». І зробив собі якусь по
мітку у блокноті.,.

Так наш комбайн потрапив 
до Москви, на ВДНГ. Було це 
минулого року.

Якщо говорити про друге 
життя бурякозбиральної тех
ніки, то саме тут, у нашій ре
монтній майстерні, воно й по
чинається. Справді. Привозять 
на ремонт комбайн. Його роз
бирають — зовсім, до дета
лей. Ті, що спрацювалися, за
міняють, а які можна — онов
люють.

Леонід Іванченко, Євген 
Птицин, Володимир Вовк, інші, 
як їх тут називають, «вузлови

ми», перебирають, ремонтую
чи, кожен вузол. Готові, зано
во пофарбовані, потрапляють 
вони, зрештою, до нас, скла
дальників. Колектив цеху, 
можна сказати, молодіжний. 
Більшість — юнаки до тридцяти 
років. Справу свою ми знаємо 
добре. І хоча кожен має певне 
робоче місце, більш-менш 
вузьку спеціалізацію, та в 
будь-яку хвилину можемо за
мінити один одного.

Буває й так — хтось не всти
гає виконати операції. Чи де
талі пізніше надійшли до ньо
го, чи з іншої якої причини. 

Павло Романенко, Анатолій 
Токмаков, Григорій Вербиць- 
кий та й інші слюсарі-скле- 
дальники відразу переходять 
на відстаючу ділянку кон
вейєра. Тим-то у нас ніколи 
не буває такого, щоб ми не 
справилися із змінним завдан
ням. Стало нормою — викону
вати його на 120—140 процен
тів. Звичайно, не за рахунок 
низької якості ремонтних ро
біт — вона у нас на належно
му рівні. За цим кожен сте
жить уважно. Вважаємо, що 
найкращий контролер — це 
робітнича совість. Тому рекг.а- 

мація на адресу нашого це
ху — надзвичайна подія.

Вже те, що комбайн, про 
який я говорив на початку, 
розповіді, відзначено на ви
ставці в Москві, а наш колек
тив занесено до «Книги тру
дової слави ВДНГ», говорить’ 
само за себе. Та ми не заспо-« 
коюємось. Адже недаремна 
кажуть: шлях до слави не летЧ 
ний, але втриматись на її вер« 
шині ще важче.

В КУЛИК, 
слюсар Рівнянського від

ділення «Сільгосптехніки» 
Новоукраїнського району.



Si

kl о тор —„ВЯолод&и кояхуллр“ 17 липня 197& року

КОЛИ В ПОЛІ дощ...
Ме.ханііаторп колгоспу імені XX з’їзду КПРС. Бобринеиького району використовують кожну 

погожу днину, щоб у короткі строки зібрати врожай зернових, А коли раптом доні (погода ни
ні примхлива) — збираються всі під навіс бссідкн. Обговорюють насущні справи. В розпоряд
женні жниварів — газети, журнали.
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РОЗПОВІДЬ ПЕРША.

голови Знам'янської міжколгоспної 
будівельної організації
В. В. ГОНЧАРОВА
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3.8 липня—День металурга НОВИНИ
НАУКИ 1 ТЕХНІКИ

„ВОГНЕННИХ 
СПРАВ»

Напередодні свита кореспондент РЛТАУ попро
сив заступника міністра чорної металургії УРСР 
О. В. ЖИГУЛУ розповісти про вклад металургів 
республіки в загальні досягнення трудівників вог
ненної професії країни та їх завдання в десятій 
п’ятирічці.

■І

ЗНИНЛИИ ЦЕМЕНТ
І СТУДЕНТСЬКА ВДАЧА

— працюємо за методом бригадного 
підряду. Щоправда, спочатку теж не 
все гаразд було — доводилось, нал. 
риклад, «утрясати» графік підвозу 

зовсім задовольняв 
нам потрібно 

8СІ роботи — від ПО- 
Здамо об’єкт повністю 
і побачимо, що ж ми

теріалів, який не 
нас. Та головне те, що 
буде виконувати 
чатку до кінця, 
закінченим. Ось 
можемо.

М3.

Металурги республіки достроково справилися з пла
нами дев'ятої п’ятирічки по основних показниках. Доб
ре попрацювали колективи багатьох підприємств, зо
крема, Ждановського металургійного заводу «Азов- 
сталь», Дпіпродзержннського коксохімічного заводу, 
рудоуправління імені Леніна та інші. За досягнуті успі
хи одинадцять тисяч металургів нагороджено орденами 
і медалями.

700-тпсячна армія металургів республіки дає нині 
45 процентів чавуну, 38 процентів сталі і 37 процентів 
прокату від загальносоюзного виробництва цієї продук
ції. Гірники добувають понад половину залізної і мар
ганцевої руди, lia Україні тепер виплавляється сталі 
більше, ніж в Англії та Італії разом узятих.

Нові рубежі металургів визначили рішення XXV з’їзду КПРС 
і XXV з’їзду Компартії України. В республіці намічено збіль
шити виплавку чавуну і сталі па 16—18 процентів, виробництво 
прокату — майже на 10 процентів, сталевих труб — на 27 про
центів. Набагато зростуть видобуток залізної і марганцевої ру
ди, випуск коксу.

Особливо високими темпами передбачено розвивати найбільш 
ефективні, прогресивні способи одержання металу, добування і 
підготовки сировини.

Виробництво сталі в кисневих конверторах, наприклад, де 
плавка проходить значно швидше, ніж у мартенах, збільшиться 
в півтора раза. У 3,1 раза зросте виробництво високоякісної 
сталі в електропечах. Для цього намічено ввести три цехи.

Передбачено широку програму будівництва. Будуть введені 
в дію найбільші цехи на заводах «Азовсталь» та 'мені Дзер- 
жіінського. їх перші черги розраховані на 3,5 мільйона тонн 
металу за рік кожна. Реконструюються цехи па «Криворіжста- 
лі» і Ждановському заводі імені Ілліча. Два потужних двовап- 
них сталеплавильних агрегати будуть створені в Кривому Розі 
і. Комупарську.

Добрий початок поклали металурги республіки ни
нішній п’ятирічці. Так, колективи заводів імені ІІстров- 
ського та імені Комінтерну в Дніпропетровську, «Азов- 
сталь», Донецького імені Леніна, Нижньо-Дніпровсько
го, Нікопольського і Ново.московського трубних, коксохі
мічних у Дніг.родзержіпіську, Південного гірничо-збага
чувального комбінату та інших у першому півріччі пере
виконали плани реалізації продукції і випуску найваж
ливіших її видів. З відмінними результатами завершили 
півріччя бригада екскаваторників 1. І. Стадничепка з 
Мовокриворізького гірничо-збагачувального комбінату, 
машиністи коксових печей бригади А. С. Литвиненка з 
Комунарського коксохімічного заводу, колектив стале
варів Макіївського металургійного заводу під керів
ництвом Г. М. ГІофіса, бригада розливальників сталі 
J. М. Власенка з Дніпропетровського металургійного 
заводу імені Дзержинського та багато інших.

У ході соціалістичного змагання народжуються I ширяться 
патріотичні почини. Так, 88 процентів металу мартенівці До
нецького заводу випускають нині на рівні кращих світових зраз
ків. Заклик сталеварів цього підприємства — депутата Верхов
ної Ради УРСР Л. В. Самокииіа, почесних металургів В. Д. 
Лук’япенка І А. Е. Савенка. старшого майстра Героя Соціаліс
тичної Праці В. М. Вольова змагатися за найкращу- у світі 
Сталь підтримали нині на 25 підприємствах країни.

Величезне значення має також ініціатива металургів «Крн- 
воріжсгалі», колективів Баглійського коксохімічного заводу і 
Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату — до
строково освоїти проектну потужність найбільшої у світі до
менної печі Ai 9, яка почала видавати продукцію з перших днів 
минулого року. Доменники в окремі дні вже виплавляють До 10 ти
сяч тонн чавуну.

З чудовим почином виступили будівники і металурги 
»Азозсталі» — вони зобов’язались ввести в дію велетен
ський киснево-конверторний цех па півроку раніше вста
новленого строку. Це дасть можливість додатково ви
плавити близько одного мільйона тони сталі.

Майстри «вогненних справ» республіки докладають 
усіх знань, вміння і енергії, приводять у дію всі резер
ви, щоб успішно втілити в життя історичні накреслення 
KXV з'їзду КПРС,

І

(РЛТ.АУ).

Зварювання 
на конвейєрі

Автоматичну лінію для
зварювання станин елек
тричних машин створили 
вчені інституту електро
зварювання імені Є. О. 
ГІатона Академії наук 
УРСР спільно з спеціаліс
тами Московського елек
тромеханічного заводу 
імені Володимира Ілліча. 
До недавнього часу ста
нини машин виливалися з 
чавуну. Нова автоматична 
л’.нія дає змогу налагоди
ти виробництво цих вуз
лів із сталі методом зва
рювання. Завдяки пере
довій технології вага дви
гуна скорочується в чоти
ри рази.

Віє
свіжий вітерець

Щоб вдихнути кришта
лево чисте гірське повіт
ря, не обов’язково виру
шати у тривалу подорож. 
За лічені хвилини задуш
ливе приміщення провіт
рить і напоїть цілющим 
озоном газорозрядний 
реактор. Його розробили 
вчені Ленінградського
електротехнічного інсти
туту імені В. І. Ульянова 
(Леніна).

Білосніжний циліндр 
кріплять під стелею. До
сить увімкнути струм, як 
з резервуара повіє 
жий вітерець.

Перший сюрприз чекав на нас через 
два дні після знайомства із загоном. 
«На будівництві колгоспного гаража, 
що в селі Іванківцях, закінчився це
мент» — ось його словесне вираження. 
Але ж, даруйте, позавчора ми завезли 
туди 10 тонн... Як могли 26 хлопців за 
цей короткий строк виконати такий об
сяг робіт? До того ж учора була неді
ля... Можливо, допущено перевитрату 
матеріалу, порушення технології? По
їхали, перевірили. Сліди зниклого це
менту відшукали відразу, майже поло
вину робіт по закладці фундаменту бу
ло виконано. Ще одне підтвердження— 
рядки з «блискавки»: «Оскільки робо
чий тиждень обмежився для нас одним 
днем (до того ж першим), вихідний ви
рішили провести по-ударному. Вчора 
ми дали 50 кубічних метрів буто-бетон- 
ної кладки. Відмінно попрацювали Ва
лерій Горбенко, Іван та Михайло Труші, 
Віктор Орловський, Володимир Страй- 
стор».

Довелося нам поспішати назад, за
мовляти для загону 25 тисяч штук цег
лин: хлопці запевнили, що за два дні 
візьмуться вже за стіни. Хіба ж не пові
рити отаким?

Цього року на будівництві об єкта ми 
планували освоїти всього тридцять сім 
тисяч карбованців. Нині переконані, що 
освоїмо всі вісімдесят сім. Одне шкода: 
ми замовляли два загони, а прибув 
один. Побільше б нам таких будівель
ників!

РОЗПОВІДЬ ДРУГА

командира студентського будівельного 
загону «Юність-76» Кіровоградського 
інстигуту сільськогосподарського 
машинобудування
Володимира СТРАЙСТОРА

„А ЩО Я МОЖУ?“
Мине зовсім 

52 робочих дні, 
Кіровограда. А 
залишиться будівля. І нічого в ній незви
чайного — колгоспний гараж на двад
цять п’ять автомашин. Та для нас вона 
буде найдорожчою, бо звели її ось ці 
руки — наші руки.

Знаєте, як хлопці вміють працювати? 
8 кінці першого ж дня колгоспний 
тракторист, закріплений за нами зі 
своєю технікою, не ритримав: «Відпус
тіть, хлопці. Руки болять...» Нехай не 
посміхаються скептики, мовляв, чому б 
не старатися, адже всім заробити хо
четься. Заробити, звичайно, хочеться, 
до того ж нічого соромитись чесно за
роблених грошей. Та більше все-таки 
хочеться відчути, що твоя робота пот
рібна людям, хочеться перевірити, а 
що ж я можу, хочеться скоріше поба
чити плоди своєї праці. Ось тому, напев
но, ми й закінчимо будівництво не 17 
серпня, як заплановано, а п’ятого. 
Бо в нашому загоні створено най
кращі умови для вияву самостійності

небагато часу — всього 
— і ми повернемось до 
тут, де зараз пустир,

ТРЕТІЙ СЕМЕСТРТрирозповідіпроодин загін
РОЗПОВІДЬ ТРЕТЯ

Сергійка ОНОСОВА,
випускника восьмирічної школи № 25 
міста Кіровограда.

ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ
НАЙКРАЩИХ ХЛОПЦІВ
Як ви гадаєте, чи може статися так, 

що в одному загоні зберуться двадцять 
шість найкращих хлопців? Мені зда-_>> 
ється, що не тільки може, а саме так ’ 
і сталося, коли формувався загін 
«Юність». Ніколи не думав, що у лю
дини може бути ось таке безперервне 
бажання працювати. Мені ще немає шіст
надцяти, і тому хлопці завжди при
мушують мене припиняти роботу ра
ніше. А я просто не можу ПІТИ від них. 
І хо^а це набагато важче — спостерігати, 
як працюють твої друзі, і не працювати 
разом з ними, — я все ж прагну зав
жди крутитися десь тут поруч. Вони 
такі дружні, з ними так цікаво, що кож
на хвилина без них здається втратою. 
Знаєте, скільки вони встигли вже при
думати й організувати цікавих речей? 
Вокально-і четрументальний ансамбль — 
їхня ідея. Там, щоправда, окрім наших 
двох Микол— Куца і Литвиненка та Во
лоді Страйстора, будуть і сільські хлоп
ці. Але це навіть добре. Вечори ж від
починку у нас спільні. І агітбригада на
ша скоро виступатиме перед жнива
рями — вчора у хлопців репетиція бу
ла. Для мене теж знайшлася робота: 
я разом з редколегією газету випускаю, 
плакати різні оформляю. І як наш ко
мандир довідався, що я малювати ль 
лю? У мене ж у характеристиці наг.-^л 
само, що я пасивний...

А коли повернемося до Кіровограда, 
я далі вчитись буду До професійно-тех
нічного училища піду. Щоб уміти пра
цювати по-справжньому. Як хлопці.

Н. ВІКТОРОВАї

СЄ-

Ком-

»члпся 
МІГШІ 

ПЕДАГОГИ

Для Раїси Чспішко найбільша подяка відвідувачів — Tv 
посмішка, хороший настрій, щирі ВДЯЧІІІ c.10BaJ в 
Раїсн професія - дарувати людям радість. Четвертий пік 
п сля закінчення профтехучилища працює попа в Кіровогоа" 
ді перукарем комбінату «Промінь». 'Комсомолка пос?1йна 
перевиконує виробничі завдання, вона - неоднооазовиМ ник обласних змагань перукарів. д і а.істин учас-На знімку.- Р. ЧЕПІШКО. Фото і. КОРЗУНА.

Відбувся черговий 
мінар голів рад настав
ників підприємств Кіро
вограда. Міськком 
партії України, з ініціати
ви якого проходив семі
нар, цього разу вибрав 
тему: «Роль наставників у 
мобілізації молодих ро
бітників на виконання зав
дань десятої п’ятирічки», 
з доповіддю виступив за
відуючий Відділом про
паганди і агітації міськко 
му партії А. І. Ніцой. Спів
доповіді «Трудовий ко
лектив і його роль у вихо
ванні у молоді комуністич
ного ставлення до праці» 
та «Завдання молоді в 
боротьбі за підвищення 
ефективності виробництва 
1 поліпшення ЯКОСТІ ВИГО

ТОВЛЕНОЇ продукції» 
Зробили доцент інститу-

ту сільськогосподарсько
го машинобудування кан
дидат філософських наук 
В. А. Карленко і перший 
секретар міськкому ком
сомолу Я. Бондар.

Учасники семінару ді
лилися досвідом, плана
ми роботи на майбутнє. 
Голова ради наставників

заводу «Червона зір 
О- І. Волович свій вис 
присвятив темі «В партій
ному керівництві — успіх 
Руху наставників», його 
колега із заводу радіови- 
робі в П. І; Рац розповів 
про досвід роботи ради 
наставників по залученні 
молоді до активного Ф0' 
мадсько-політичного *иТ* 
ТЯ колективу підприс*' 
ства.

З трибуни семінару в*4' 
ступили також секретар 
завкому комсомолу заво
ду тракторних гідроагрР' 
гатів В. Кухіанідзе, голову • 
обласної організації ВТВ. ■ 
Г. І. Білан, завідуючий сс^-1 
тором Придніпровської3 і 
відділення Українське^ 
філіалу НДІ праці канА*«/ 
Дат економічних н3І* І 
А. К. Гудскоз. І



17 липня 197в року ,/ПЛолоднй комуна,р((......,.,. . ... 3 стар, —.

КОЛІ 
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ТЕЛЕФОН

«Ще ранньої весни в на- 
щому будинку по Коро
лівському провулку, .№ 

1117, установили телефон
ні апарати. Нас попереди
ли, що якийсь час треда 
почекати. Та вже липень, 
а телефони мовчать. Коли 
ж ми зможемо ними ко
ристуватися?

€. СУПРУНЕНКО».
м. Кіровоград.
На запитання читача 

відповідає головний інже
нер Кіровоградської те
лефонно-телеграфної стан
ції П. К. Сушко:

— У Кіровограді стала
до ладу нова автоматична 
телефонна станція •— 
АТС-7 на 5000 номерів. 
Це дало можливість при
ступити до телефонізації 
Новомиколаївки, Ковалівни 
та району залізничного 
йокзалу. Телефони вста
новлено в одній тисячі 
квартир.

Оскільки в цих районах 
, майже не було телефон

ного зв’язку, то довелося 
виконати значні роботи:

■ Прокласти внутрішні й зов- 
; нішні комунікації, змон- 
; бувати розподільні шафи
■ та інше. Необхідно було 

також переключити вели
ку кількість діючих теле-

. фонів підприємств, уста- 
нов і квартир на нову 

і АТС, Цим і пояснюється 
вимушене чекання або
нентів.

’ Адміністрація телефон
но-телеграфної станції 
гарантувала включення 
нових телефонів протя
гом шести місяців, тобто 
до кінця серпня. Але 
Зв’язківці працювали удар
но, з випередженням гра
фіка. Це дозволяє квар
тирні апарати деяких бу
динків, у тому числі й то
го, де живе автор листа, 
включити ще до кінця 
липня.

, ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

З ініціативи 
фронтовиків

! Наше місто з кожним ро
ком стає красивішим. По
являються нові квартали, упо
рядковуються вулиці, парки, 

і Сквери. Ми знаємо, що на це 
виділяються великі кошти.

■ 'Але не все Суде відразу. 
Потрібним час, потрібні капі
таловкладення. Ось І в мікро
району Новоолсксіївка була 

І Своя проблема — жителям 
п'яти кварталів приватного 

! сектора доводилось будува
ти басейни для зберігання во
ди, бо на вулицях Нижній і 
Верхній тупики, у провулках 
Глінки, Межовому не було 
прокладено водопроводу. І 
'іГоді самі жителі мікрорайону 
вирішили на свої кошти внко-

' 'ііати цю роботу. І тут ініціа
торами були наші колишні

І фронтовики М. І. Маржанов- 
ськнй, П. А. Сидоренко, П. М. 
Коблінев, депутат міськради 

‘5П. О. Краєчук. робітники 
Ф. Штефан, В. 1. Саук та 

інші. їх підтримали в Кіров- 
*£ькому райвиконкомі. І за 21 
робочий де.ь водопровід збу- 

' дували. Нам допомогли спе
ціалісти управління водопро
відно-каналізаційного госпо- 

і 'дарства. заводів тракторних 
гідроагрегатів. радіовнробів.

; І тепер усі жителі мікрора- 
; йому задоволені.
. Пишу про цс не тільки 
; тому, щоб вітати ініціативу 

колишні:; фронтовиків за таке 
ставлення до благоустрою 
міста. Мені хочеться, щоб 
молодші наслідували справ- 

I жніх юсподаріп і боролися за 
порядок на кожній вулиці. 
Адже серед молодих людей я 
інколи бачу байдужих до то
го щд за власним порогом.

1- ДОВЧЕНКО,
Ч голова квартального 

комітету № 13 міста 
Кіровограда.

ПАЛАЙ, ВОГОНЬ ОЛІМПІАДИ!
Сьогодні в Монреалі о 15-й годині (22.00 за московським часом) спалахне вогонь XXI Олімпій. 

ських ігор.
Понад мільярд телеглядачів світу стежитиме за поєдинками найсильніших спортсменів пла

нети. Про досягнення олімпійців інформуватиме своїх читачів і «Молодий комунар».
А сьогодні наша розповідь про низові колективи фізкультури, які працювали під девізом 

«Олімпійський рік — не тільки для олімпійців». Юнаки і дівчата з хліборобських і робітничих лав 
з навчальних закладів області не ставили собі зз мету здобути путівку на Оліллпіаду-76, але вони 
розв'язували не менш важливе завдання — добивались масовості фізкультури, що є неабияким
фундаментом зростання майстерності. Звідси й починаються пошуки олімпійського резерзу, звід
си й погляд у 1980-й, у столицю нашої Батьківщини— Москву, де спалахне вогонь XXII Олімпій
ських ігор. Цьогорічний чемпіон ГПО, першорозрядник з низового колективу фізкультури має ре
альну можливість через 3—4 роки помірятися силами з іменитими спортсменами.З ФАКЕЛОМ НАДІЙ

До спортивного свята готувалися всі — комсомольсь
кі й фізкультурні активісти, керівники радгоспу. Облад
нали стадіон, налагодили роботу в спортивних секціях, 
групах ГПО. Коли зробили останні підрахунки, го з’ясу
валося, що 450 робітників господарства з 580 охоплено 
складанням нормативів нового фізкультурного комплек
су, 120 уже стали значківцями. Після робочої зміни, у 
вихідні дні юнаки і дівчата збираються на спортивних 
майданчиках, тренуються. Починаються змагання між 
відділковими командами.

А цього разу на стадіон завітали всі фізкультурники 
радгоспу імені Гагаріна. Девіз учасників змагань — 
«Олімпійські ігри — не тільки для олімпійців». На старг 
виходили механізатори і тваринники, школярі. Все було 
барвисто, по-святковому. Лунали урочисті марші, фізор
ги складали рапорти.
. ... На виду у всіх — емблема Олімпійських ігор, го
рить вогонь «малої олімпіади» радгоспних спортсменів, 
що його запалив інженер С. Федорепко. Першим фіні
шують легкоатлети. На стометрівці не має собі рівних 
машиніст екскаватора Г. Тупало, в стрибках у довжину 
перемагає зварник А. Хоцький, а С. Федоренко, як і ра
ніше, стає чемпіоном радгоспу з метання гранати. В 
комплексному заліку перемагають шофер В. Коваленко, 
монтер П. Варченко та помічник машиніста екскаватора 
М. Артеменко. І хоча їхні показники не сягають май- 
стерських, все одно досягнення — виконано всі вимоги 
комплексу ГПО, є золоті й срібні значки.

На закінчення спортивного свята — футбольний матч 
— зустрілися команди першого й другого відділків. За 
«своїх» уболівали керівники виробничих дільниць, меха
нізованих загонів. І коли футболісти першого відділка 
здобули перемогу (2:1), директор радгоспу 1. Я. Стрі
лецький багатозначно сказав:

— Одначе це не поразка.
І це так. Бо кожен з учасників змагань був задово

лений, у кожного був гарний настрій. Захоплення спор
том прикрасило ще один день життя трудівників села.

М. ШЕВЧЕНКО, 
інструктор обласної ради ДСТ «Колос».

Олександрійський район.'

І ЩЕ ОДНА ПРОБА СИЛ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ ОБЛАСТІ. 
ЗАБІГ НА 1300 МЕТРІВ. 
ПОПЕРЕДУ — ПРЕДСТАВ
НИК КОЛЕКТИВУ ФІЗ
КУЛЬТУРИ ОЛЕКСАНД
РІЙСЬКОГО ІНДУСТРІ
АЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ ВА
СИЛЬ ТЕРЕНТЬЄВ, ВІН 
ФІНІШУВАВ З РЕЗУЛЬТА
ТОМ 4 ХВИЛИНИ 02 СЕ
КУНДИ.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО,

Інколи мої колеги 
скаржаться, що ніко
му очолити спортив
ні секції, нема до
свідчених тренерів, а 
тому й низькі ре
зультати колгоспних 
спортсменів. Але на
віщо тоді ми ра
портуємо про під-

АГРОНОМ 
В РОЛІ 
ТРЕНЕРА

готовку громадських
інструкторів? У нашому колективі фізкульту
ри саме на них найбільша надія. Секцію футболіс
тів, наприклад, у нас очолює агроном Микола Бан
дюк, у стрілецькому гирі спортсменів тренує меха
нізатор Василь Глущенко, групу ГПО веде шофер 
Віктор Болтян. І робота наших активістів на виду: за 
минулу п’ятирічку половина трудівників колгоспу 
виконала нормативи комплексу ГПО, 278 хліборобів 
стали розрядниками, Найсильніші — шофер Мико
ла Вергун, механізатор Сергій Шапка, тракторист 
Борис Терневак. *

Цього олімпійського року фінішувала колгоспна 
спартакіада. Знову є вісімнадцять першорозрядни
ків, 41 колгоспник виконав нормативи масових роз
рядів, 60 юнаків і дівчат стали значківцями комплек
су ГПО. Найвищі результати під час складання залі
ків з фізичної та військово-технічної підготовки по
казав шофер Анатолій Супрун. На вогневому рубе
жі добився рекорду Василь Глущенко: тридцять по
стрілів — 265 очок. А Віктор Вергун став чемпіоном 
району серед гирьовиків.

Підтримуючи ініціативу комсомольців колгоспу 
імені Щорса Ульяновського району у справі будів
ництва спортивних споруд, юнаки і дівчата нашого 
господарства теж визначили свої рубежі на десяту 
п’ятирічку. Збудуємо легкоатлетичний комплекс,
спортивний зал, стрілецький гир, обладнаємо фут
больне поле. 96 комсомольці з вийдуть на суботники 
і працюватимуть разом з будівельниками. А потім— 
нові старти.

О. ВЕРГУН, 
інструктор по спорту колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району.

ПРОВИДЦІ БУЛИ 
ДАЛЕКОГЛЯДНИМИ

Отже, перше коло чемпіонату країни з футболу се
ред команд другої ліги класу «А» позаду. Після дев'ят
надцяти турів у кіровоградської «Зірки» 11 виграшів. 
З програші, у 5 матчах — нічия. Таким чином — 27 
очок. Це — перша сходинка в турнірній таблиці. «Ме
таліст» відстає на одне очко. «Кривбас» — на 2.

Ще 10 червня ми запросили футбольних про
видців взяти участь у нашому конкурсі і перед
бачити, з яким результатом закінчиться остан
ній матч першого кола між «Зіркою» і «Шахта
рем», з яким балансом очок будуть наші зем
ляки після цієї гри, і хто стане найрезультатив
нішим гравцем «Зірки». Редакція отримала де
сятки листів любителів футболу. Передбачити 
результат матчу в Горлівці пощастило лише од
ному учаснику конкурсу — кіровоградцю 
П. Бондареву. Як відомо, «Зірка» програла з

рахунком 0:1, Найрезультативнішим гравцем 
«Зірки» став Андрій Карп’юк (вісім забитих м’я
чів). Саме йому віддали перевагу В. Скринник, 
А. Телих, П. Бондарєв з Кіровограда, О. Шев
ченко з села Оситняжки Кіровоградського ра
йону, Ю. Савич з села Катеринівки Долинського 
району. Перше місце з точною сумою очок (27) 
«пророкували» «Зірці» учень 4-го класу Лип- 
нязької середньої школи Добровеличківського 
району Володя Куліш та кіровоградець А. Телих.

Попереду — друге коло. Хто ж буде кращим 
провидцем, передбачаючи висоту кіровоград
ських футболістів в цьогорічному чемпіонаті?

Отож конкурс продовжується:
— З яким результатом закінчить «Зірка» останній 

матч чемпіонату, і яке місце займе вона в турнірній 
таблиці. хто буде найрезультативнішим гравцем 
«Зірки»? ■

Переможці конкурсу отримають колективний фото
портрет улюбленої команди. А уболівальникам, імена 
яких ми сьогодні назвали (хоч І не всі їхні передба
чення були точними), такі фотопортрети міг надішлемо 
найближчим часом.

Від Афін—
до Монреаля

■ © На першій Олімпіаді
(1896 рік, Афіни) було 
311 учасників з тринадця
ти країн світу, на XX (1972 
рік, Мюнхен) — 7147 зі 
121 країни. Олімпійський 
стадіон у Монреалі прий
ме 11500 спортсменів та 
офіційних представників. 
Тут стартуватиме понад 
9 тисяч спортсменів з пра
порами 119 країн. Най
більші делегації прибу
дуть з СРСР, Канади і 
США.

0 На XX Олімпійських 
іграх радянські спортсме
ни вибороли 50 золотих, 
27 срібних і 22 бронзові 
медалі, набравши 664,5 
очка. За збірну СРСР ви
ступав 71 український 
спортсмен. У їхньому за
ліку — 15 особистих і 26 
командних золотих, сріб
них та бронзових наго
род. Нині до Монреаля 
вирушили близько 460 ра
дянських олімпійців, а се
ред них 98 представників 
України.

0 Першим олімпійським 
чемпіоном з України став 
Віктор Чукарін, який на 
XV Олімпійських іграх 
здобув золоті медалі за 
багатоборство, махи на 
коні та опорний стрибок.

0 На шести літніх і шес
ти зимових олімпійських 
іграх 1142 радянських 
спортсмени удостоєні зо
лотих, срібних та бронзо
вих медалей.

Коли і що?
На просьбу читачів «Мо

лодого комунара» подаємо 
календар змагань XXI 
Олімпійських ігор у Мон
реалі:

17 липня (о 15.00) — урочисте 
відкриття Олімпіади,

20— 29 — фехтування,
22 липня — 1 серпня — кін

ний спорт,
21— 31 — легка атлетика,
26— 31 — дзю-до,
27— 30 — стрільба з лука,
28— 31 — веслування на бай

дарках і каное,
1 серпня — урочисте закрит

тя XXI Олімпійських ігор.

1S—27 — баскетбол,
18—31 — бокс,
18—26 — иелоспорт,
1S—27 — водне поло,
18—30 — волейбол.
18—23 — гімнастика.
18—25 — веслування акадс

мічне,
18—25 — плавання,
18-2S — гандбол,
18—22 — сучасне п’ятпбор

ство,
18—21 — стрільба,
18-27 — важка атлетика,
18-30 — футбол,
18-30 — хокей,
19-27 — парусний спорт,
19—27 — стрибки у воду,
20—24 — боротьба класична,

Підсумкова
турнірна таблиця

ПЕРШЕ
1 В

КОЛО
11 п М О

«Зірка» 19 и 5 3 19- 9 27
«Металіст» 19 10 6 3 24-12 2G
«Кривбас» 19 10 б 4 25—12 25
«Локомотив» 19 8 0 5 23-20 22
«Автомобіліст» 19 6 9 4 20-13 21
«Кристал» 19 6 9 4 18—11 21
«Суднобудівник» 19 8 5 6 19—15 21
СК Луцька 19 5 10 4 14—13 20
«Колос» Нк 19 6 7 6 15—20 19
«Хвиля» 19 7 4 8 18-18 18
«Авангард» 19 в 6 7 16-18 18
СКА (Одеса) 19 0 0 7 16—19 18
«Говерла» 19 7 4 8 12—16 18
«Фрун чепець» 19 5 8 0 20—25 18
«Колос» II л 19 6 б 8 17—17 17 1 1
«Буковина» 19 4 8 7 13—13 16
«Новатор» 19 В 6 8 15—24 Ю І
«Атлантика» 19 6 3 10 18—27 15 £|
«Шахтар» 19 4 0 9 15-21 11 ||

1 СКА (Київ) 19 2 6 11 13-27 10 У



I
 Просыпаюсь тревожно до света.

Сизый блеск луны в моем окне.

На войну ушедшие поэты 
Думали, наверно, обо мне.
II не сплю. Блуждаю по квартире. 
Плач ребенка слышен за стеной, 
Что-то происходит в этом мире

I
 Между днем грядущим и войной.

Вслушиваюсь долго, но не слышен 
Пулеметов треск, орудий гром — 
Только слышу, как спокойно дышит 
Наш кирпичный трехэтажный дом. 
Вчитываюсь: Лебедев, Майоров, 
Коган, Буласнко, Богатков —

|
0бо мне — ни слова, нн полслова. 
Понимаю: было не до слов. 
Ну, а вы, родные, вы ж со мною. 
Рядышком — рукою лишь подать — 
Только Слуцкий, Мсжсров, Самойлов 
Ничего не могут мне сказать.

И «Не в силах разорвать с войной»,
1 «Я сам теперь от них завишу».
I «Дрмалевыванья ненавижу».
I «Это дело чревато бедой».
I А меж строчек:
» «Понимаешь, срочно

На заданья уходили, в бон»...

I
 Значит, не один я средн ночи 

Между днем грядущим и войной.

ПЕРЕД СВЕТОМ
Е. Г. Адельгейму.

и
 Разбросаны теин ночные на глади безмолвной 

канала.

■ ■■■■■■■■ ияииии

„Мелодий комуиар"--------
—- Юрий КАМИНСКИЙ

Еще не проснулось большое теченье воды. 
Безлюдно. Горят фонари вполнакала, 
И вглубь небосвода уходит свеченье звезды. 
Большие дома распластались на мокром асфальте, 
Раскинув, меж ночыо и утром свои этажи. 
Деревья не дышат, застыли, как будто на старте,— 
Все ждет превращенья. Все хочет до света дожить. 
Смотри, рыбаки появились, как призраки

из ниоткуда, 
Тихи, словно тени Идут? Не идут, а скользят. 
В такие минуты возможно явление чуда — 
Из-за поворота появится, пяля спросонок глаза. 
Как эта девчонка, что в платье коротеньком вышла 
Прогуливать пса без намордника на поводке, — 
Но влажной траве, по асфальту, но окнам,

но крышам, 
По глади капала, по темной безмолвной воде. у

ДВЕ ЗЕМЛИ
Есть такая земля под названьем Наталь.
Я ее нс видал. Я о пей не мечтал.
Только имя такое я в книге читал.

нс з!1аю, какие там люди живут, 
нс знаю, какие там песни воют 
какие слова говорят про любовь.
быть может, там любят и вовсе без слов, 
выпытывал многих об этой земле: 
деревьях ее, о весне и зиме,

Об обычаях, птицах выспрашивал я,
Л в ответ:

«И далась тебе 
эта земля...»

Я нс знаю, что может быть лучше степей: 
Перелесков их, тип, и ветров, в дождей —
Я здесь вырос, влюбившись в нх‘зыбкую даль.

я я и
А 
Я 
О

■17 липня І97в року

Отчего же мне грустно при слове «Наталь?!» 
Этот строй звуковой, словно песня, —

1 не та' ль,
Что давно отзвенела во мне, как мистраль?
Та земля, на которой я некогда жил, 
Слушал утренних птиц 

и любил, 
и любил,

Раз за тысячу лет полюбить так могли.,, 
И, шутя, 

называл я се Натали,.
Натали и Наталь —
Две земли —
И печаль.

УДАЧА .
Удачи сочатся по капелькам, 
А хочется — сразу дождь.
Я вспоминаю:

я — маленький 
Меня ругают за ложь. 
Действительно, я соврал: 
Цветы, что росли па клумбе 
Ис я, а Петька сорвал ч 
(Я знал, что он Светку любит, 
И взял вину на себя. 
А я и нс мог иначе). 
В тот день одарила судьба 
Меня огромной удачей — 
Я стихи написал 
О том, как влюбленный мальчик 
Родителей озадачил, 
О том, что не будет и пет 
Любви па земле замечательней.., 
Стихи эти напечатали 
Через пятнадцать лет.

ТЕЛЕЕКРАН

з 19 по 25 липня
ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
ДТ* — Новини. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика. к. т. 
т.(М). 9.30 — Мультфільм. к. .. 

.(М). Ю.оо — «У світі тварин».
т.

Олімпійські ігри». 
15.40 — Для дітей. 
(Одеса). 16.20 — «За 
лсинями XXV з’їзду 
.»Партійне життя». 
3'6.50 — «Зустрічі».
17.20 — Тел. багатосерійний 
спектакль «Хлопчик зі шпа
гою». 1 серія, к. т. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.30 —«Щоден
ник соціалістичного змагання». 
(М). 19.15 — «День за днем». 
(К-д). 19.30 — Телефільм. (К-л). 
19.<15 — І. С. Тургенев. «Повер
нення». Телеспектакль, к. т. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— «На XXI літніх Олімпійських 
іграх», к. т. (М). По закінчен
ні - новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 — 
«Адреси молодих». (М). 17.20— 
Мультфільм «Чарівний міше
чок». (К). 17.40 — «Україна
жнивує». (Запоріжжя). 18.00 — 
Концерт. (К). 18.15 — «Програ
ма величних звершені,». Бесі
да «XXV з'їзд КПРС про 
якість продукції». (К). 18.30 — 
•^Любителям балету». (К). 18.45
— «Мальовнича Україна». (К-д 
на Республіканське телебачен
ня). 19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— Рпмськин-Корсаков. <Пско- 
Витянка». Вистава. (К). В пе
рервах — «На добраніч, діглі», 
вечірні новини; По закінченні— 
«Час». (Вілеозапис). (К).

к. (М). 11.00 — «XXI літні 
к. т. (М). 

«Сонечко».
пакрес- 

КГ1РС». 
(Львів). 

(Херсон).

Ташкснті завод...» Теленарис. 
(М). 17.20 — «Екрап молодих». 
(Одеса). 18.00 — Фільм-концерт 
«ТнМоия». (К). 18.30 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.45 —
«Рубежі десятої п’ятирічки». 
(Д-к). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — Док. телефільм «Камін
ня. що ожило». (К). 19.45 —
М. Зарудішй. -Таке довге-довге 
літо».- Вистава. (К). 20.45—«На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистави (К). 22.30 —
«Старт». (К). 23.15 — Вечірні 
повніш. (К).
СЕРЕДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Повніш. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Повний. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

,'(М). 9.30 — «Виставка Буїіаті-
ИО». к. т. (М). 10.00 — «Клуб 
Яііюподорожей». к. т. (М). 11.00 
Іг «На XXI літніх Олімпійських 

грах». к. т. (М). 16.25.— «Ук- 
іаїна жнивує». (Донецьк). 16.40 
Н «Піонерські олімпійські». (К). 
7.20 — Тел. багатосерійний 
пектакль. «Хлопчик зі шиа- 
ою». 2 серія, к т. (М). 18.00— 

Аовнни. (М). 18.30 — Телена
рис «Веселі Боковепькп». (К-д). 
38.55 — «Дев’ята студія», к. 
<М). 19.55 — «Старший син». 
Дуд. телефільм. 1 сепія, к. т. 
!(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30— 
;«На XXI літніх Олімпійських 
.Іграх», к. т. По закінченні — 
повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 — 
іДок. фільм. (К). 10.45 — Повн
іш. (К). 11.10 — «Вссоюзна
спартакіада школярів». Фіналь
ні змагання з акробатики. 
'(Львів). 1’1.50 — Концепт. (К). 
32.35 — Худ. телефільм «Біля 
'лукомор’я». (К). 14 50 — Док. 
Телефільм. (М). 15.15 — «Книга. 
Час. Читач». (М). 15.45 — Кон
цертний зал телестудії 'Орля». 
;(М) 16.30 — «Поезія». В. Мая- 
Ковськнй. (М). 16.50 — «Є у

т.

т.

(М). 9.30 — Кантата «Пісні на
шого серця*, к. т. (М). 9.55 — 
«Старший сип». Худ. телефільм.
1 серія, к. т. (М). 11.00 — «На 
XXI літніх Олімпійських іграх», 
к. т .(.М). 1.5.35 — Для дітей. 
«Сурмач». (К). 16.05 — «Рідний 
завод — доле моя». (Одеса). 
17.25 — Тел. багатосерійний 
спектакль «Хлопчик зі шпа
гою». (М). 18.00 — Повніш.
(М). 18.30 — «Людина і за
кон». (М). 19.00 — «День за 
днем». (К-д). 19.20 — «Щоден
ник соцзмаганпя». В передачі 
бере участь бригадир механіза
торів колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Нсвоукраїпського райо
ну двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов. (І\-д). 
19.35 — «Тираж «Спортлото». 
к. т. (М). 19.50 — «Старшин
сип». Худ. телефільм. 2 серія, 
к. т. (М) 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «На XXI літніх Олім
пійських іграх», к. т. По закін
ченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.20 — 
Док. телефільм. «Місто моєї 
мрії». (К). 11.00 — Іїовипп. (К). 
11.15 — Концерт. (К). 11.45 —
■Концерт дитячої художньої са
модіяльності (К). Г4.50 — «Твоя 
праця — твоя висота». (М).
15.30 — «Творчість М. Г. Чер-
нишевського». (М). 16.10 —
«Мамина школа». (М). 16.40 — 
«Відгукніться, сурмачі!». (М). 
17.25 — Док. телефільм «Нале
жить народу». (К). 17.45 —
«Щоденник соціалістичного 
змагання». (В-д). 18.00—Фільм- 
копцерт. (К). 18.15 — «Сільсько
господарський тиждень». (К).
18.30 — «Народні таланти». 
(Х-в). 19.00 - «Вісті». (К). 19.30 
— «До Дня відродження Поль
щі». (К). 19.-10 — Док. фільм. 
(К). 20.10 — Концерт. (К). 20.50

«На добраніч. діти!».
(К). 21.00 - «Час». (.М). 21.30— 
Ху.т. фільм «Стиглі грона». (К). 
22.50 — Вечірні новини. (К).
ЧЕТВЕР
ПЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
Ьіі - Повніш. (М). 9.10

Ранкова гімнастика, к.
(М). 930 — М. Чсрпяк. «Чер- 
вопа шапочка». Опера для ді
тей. к. т. (М). 9.50 — «Старший

т.

спи». Худ. телефільм. 2 серія, 
к. т. (М). 11.00 - «На XXI літ
ніх Олімпійських іграх», к. т. 
(М). 15.25 — «Золоті зірки Ук
раїни». Теленарис. (Д-к). 15.40
— «Поезій». (Львів). 15.55 — 
«Піонерське літо». (Одеса). 
16.40 — Муз. фільм. (К). 17.10— 
«Україна жнивує». (В-д). 17.30
— Багатосерійний телеспек
такль. «Хлопчик зі шпагою». 
4 серія, к. т. (М). 183'0 — По
вніш. (М). 18.30 — Програма
телебачення Польської Народ
ної Республіки, присвячена на
ціональному святу польською 
народу — Дню відродження 
Польщі, к. т. 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - «На XXI літніх 
Олімпійських іграх», к. т. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 — 
Фільм-копцсрт «Веселі картин
ки». (К). 11.00 — Повніш. (1<).
11.15 — К. Листов. «Севасто
польський вальс». Вистава. 
(Запоріжжя). 14.50 — «Вітер ві
ку». Док. фільм. (М). 15.10 — 
«Ліго». Оповідання і вірші про 
літо. (М). 15.30 — «Шахова
школа». (М). 16.00 — «Вперед, 
хлопчаки!». (М). 17.00 — «На
уко сьогодні». (М). 17.30 —
Концерт (Х-в). 18.00 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.15 —
Док. телефільм «Напиши мені 
листа». (К). 18.30 — Репортаж 
з Каховської зрошувальної си
стеми. (Х-н). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — «Екран молодих». 
(К). 20.45 — «.На добраніч, лі
ти!». (К). 2Г.00 — «Час». (М)
21.30 — Худ. фільм «Останній 
спідок». (К). 22.55 — Вечірні 
повніш (К).

П’ЯТНИЦЯ
Л О ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
X «Д — Новини. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т.
(М). 9.30 — «Народна твор
чість». Тслсогляд. к. т. (М).

10.10— Худ. телефільм. (М). 
11.00 — «На XXI літніх Олім
пійських іграх», к. т. (М). 1-5.45
— «Піонерське літо». (Львів).
16.15 — «Огляд резервів еконо
мії». (Д-к). 16.50 — «Російська 
мова» (М). 17.35 — Багатосе
рійний телеспектакль. «Хлопчик 
зі шпагою». 5 серія, к. т. (.М).
18.30 — «День за днем». (К-д). 
18.45 — ■ Рішення XXV з’їзду 
КПРС в життя». Інтерв'ю з 
делегатом XXV з’їзду КПРС, 
робітником Олександрійського 
електромеханічної “заводу тов. 
Лаврепком ;М. М. (К-д). 19.00— 
«Від усієї душі», к. т. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 - «Па XXI 
літніх Олімпійських іграх», к. т. 
ІІп закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 — 
Повніш. (К). 10.40 — «Всесоюз
на спартакіада школярів». Фі
нальні змагання з легкої атле
тики. (Львів). 11.40 — «Екран 
молодих». (К). 12.40 — Концерт 
самодіяльних циркових колек
тивів. (К). 13.40 —- Все
союзна спартакіада школя
рів. (К). 14.55 — «До дня
Військово-Морського Флоту 
СРС.Р». Кіпопрогра'ма. (М). 
15.55 — В. Маяковський. «Ким 
бути?». (М). 16.20 — «Москва і 
москвичі». (М). 16.50 — «Наш 
сучасник». Теленарис. (Х-н). 
17.1'0 — Концерт. (Одеса) 18.0П
— «Дівчатка — хлопчики». (До
нецьк). 18.30 — «В ім'я миру*. 
«Спрапа всіх чесних людей сві-

ту». (і\). 19.00 -г- «Вісті». (К).
19.30 — С. Ростан. «Сірано-де 
Бержерак». Вистава. (К). 20.30
— «Україна жнивує». (Ужго
род). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Продовження вистави.
(К). 22.30 — Фільм-копцсрт.
«Лийся, пісне, над Вітчизною». 
(К). 23.30 — Вечірні повн
іш. (К).
СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Повніш. (М.) 9.10 —
Ранкова гімнастики, к. т.

(М ). 9.30 — «Умілі руки», к. т. 
(М.) 10.00 — - Для вас, батьки».
(М.). 10.30 — <Му і. програма
«Ранкова пошта», к. т. (М.). 
4.00 — «Па XXI ліпііх Олімпій
ських іграх», к. т. (М ). 13.00 — 
«По музеях і виставочних за
лах». Державний музей образо
творчого мистецтва і.м. О. С. 
Пушкіна». «Живопис Франції». 
Передача 3. к т. (М.). 13.30 —
•Більше хороших товарів». (М.). 
14.00 — «Фільм—дітям». «По
путного віїру». «Синій птах», 
к. т. (М.). 15.15 — Здоров'я», 
к. т. (М.). 15.15 — «Муз. або
нент» к. т. (М.). 16.15 — Бесіда 
на міжнародні темп політичного 
оглядача газети «Правда» 
ІО. А. Жукова, к. т. (М.). 17.00
— «Очевидне — нсГі.моиірне» 
к. т. (М.). 18.00 — Повніш. (М.). 
18.15 -- Па XXI літніх Олімпій
ських іграх», к. т. (М.). 21.00 — 
«Час». (М.). 21.30 — • Народний 
артист СРС.Р 1. В. Ільїііськпй 
читає оповідання А. П. Чехо
ва». (М.). 22.15 — Концерт чір- 
тнегів болгарської естради, к. т. 
(М.). По закінченні — нови
ми. (М ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 - 
Фі.іьм-коігцерт «Скрипка Лау- 
тара». (К.). 10.10 — «До Дня
працівника торгівлі». «Суботній 
репортаж». (Х-в). 10.40 — Для
дітей. «Сонячне коло». (К.). 
11.10 — «Реліквії, народного зод
чества». (К.) 11.10 — Новішії.
(К.). П.55 — Худ. телефільм
«Розумні речі». І і 2 серії. (К.). 
14.05 — «Зустріч з піснею». (К.). 
11.35 — <В ім’я миру». (Одеса). 
1-5.05 — Для дітей. «Іванкова со
пілка». Лялькова вистава. 
(Львів). 16 00 — «Автомобіліст». 
(К.). 16.45 — Худ. телефіліїй
«Все не не так просто». (К.). 
17.50'— «Щоденник соп. змаган
ня». (Миколаїв). 18.05 — «На
родно творчість». (К.). 18.35 — 
«Сатиричний об’єктив». (К.). 
19.00 — - Вісті». (К ). 19.30 - 
«Інтерклуб». (К.) 20.30 — Док. 
телефільм «Па порозі робітни
чої професії» (К.). 20.15 — «На 
добраніч. діти!» (К.). 21.00
«Час». (М.) 21.30 — «Театраль
на вітальня» (!<.). 23.00 — Ве
чірні повніш. (К.).

НЕДІЛЯ
Л І ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

Повніш. (М.). 9.10 —
. Ранкова гімнастика для ді

тей. к. т. (М.). 9.30 — «Будиль
ник». к. т. (М.). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». (М.). 
11.00 — «На XXI літніх Олім
пійських іграх», к. т. (М.). 13.00
— «Сільська година» (М.). 14.00
— -■ Сьогодні — День Військово-
Морського Флоту СРСР». Вис
туп начальника голбТШого шта
бу ВМФ адмірала флоту тов. 
Сергеева «. т. (М.). 14.15 —
«Муз. кіоск», к. т. (М.). 1-1.45
— «Сьогодні — День працівника

торгівлі», к. т. (М.). 15.00 —
Концерт для працівників тор
гівлі». к. т. (М.). 13.40 — «Ра
дянський Союз очима зарубіж
них гостей», к. т. (М.). 15.55 — 
«Сторінки творчості письменни
ка Бориса Лаврсньопа». (М.).
-До 85-річчя з дня народжен
ня». 16.45 — «Міжнародна па
норама» к. т. (М ). 17.20 —
■ Пригоди Незнайки та його дру
зів». Телевії. мультфільм. З і 4 
серії, к т (М.). 18.15 — «На
XXI лігпіх Олімпійських іграх», 
к. т. (М.). 20.00 — «Клуб кіно- 
подорожей», к т. (М.). 21.00 — 
«Час». (М.). 21.30 — ‘Запрошує 
концертна студія в Останкіїїі». 
Концерт, присвяченні) Дню Вій
ськово-Морського Флоту СРСР. 
к. Т. ГІО ЗЗІ'.ІНЧСІІИІ — НОВІШІЇ. 
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 - 
«Народні таланти». (Д-к). 10.25

,ОТ Шр С.П1

І Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» *- 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-В7.

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

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

-БК JP&h - - rr- . Дам. Інрдж 60030.

«Екран молодих». (Харків). 
10.55 — Камерний концерт. 
(Львів). 11.25 — Вистава. (До
нецьк). 13.25 — «У світі рос
лин». (К.). 14.15 — Сьогодні —■ 
День Військово-Морського Фло
ту СРСР». «Слава солдатська»'. 
(Одеса). 15.20 — «Україна жни
вує». (Х-н). 15.35 — Концерт
для працівників торгівлі». (К.)'. 
16.05 — Худ фільм «Морс у 
вогні». 1 серія. (К). 17.30 —-
«Відкриття чемпіонату снігу з 
вищого пілотажу». (К.). 19.00 
«Вісті». (К.). 19.30 — «Му.’іьти- 
паиорама». (К.). 20.30 — «На
род голосує за мир». Док. 
фільм. (К.). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» (К.). 21.00 — «Час»'. 
(М.). 21.30 — Худ. Фільм «Морс 
у вогні». 2 серія. (К.). 22.25 — 
«Вечірня муз. пошта». (К.). 22.45 
— Вечірні новішії. (К.).

Слова А. ДЕМЕНТЬЕВА. 
Музыка О. ФЕЛЬЦМАНЛ.
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I! р п п с в:
Начало судьбы и начало дорог, 
Начало надежд и неясных

тревог,
Н жизнь сто п самом начале, 
Как ноле весной.
Как твой взгляд предо мной, 
Как лень, о котором мечтали. 
Все имеет па земле начало! 
Верность друга и снега зимы... 
Поезда уходят от вокзала, 
Как уходим в будущее мы.

Припев.

Что пас ждет за первым 
перевалом?

Чем прославим мы родимый 
_ ДОМ?

мы себя п дороге открываем 
И открытья людям отдаем.

П р в п с п.
Будем жить мы честно

и правдиво.
И куда б дорога ни вела, 
Юность никогда не подвоаилл. 

Потому, что Родина верна.

Редактор М. УСПАЛЕННО,
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