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2 вересня в Кіровограді 
відбулися урочисті збори, 
присвячені національно
му святу Соціалістичної 
Республіки В’єтнам.

Відкрив їх секретар мі-

ськкому партії К. П. Не
ділько. З доповіддю ви
ступив голова правління 
відділення Товариства 
радянсько - в’єтнамської 
дружби доцент Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування В. Я. Пих- 
тін. Він спинився на істроії 
боротьби 
народу за 
ролі в ній
В’єтнаму, братерській до
помозі радянського наро
ду, країн соціалізму.

. (Закінчення на 2-й стор.).

в’єтнамського 
незалежність, 

зртп трудящих

НА ФОТО: ПІД ЧАС УРОЧИСТИХ ЗБОРІВ.
Фото В. КОВПАКА.

Ми виїхали до районно
го центру на вручення ос
танніх комсомольських 
квитків. Настрій був свят
ковий — і наші пісні ли
нули далеко в степ. Та 
згодом машину почало 
так кидати, що вже було 
не до пісень. Глянули на 
дорогу — ні, вибоїн не 
побільшало. І тільки тоді 
зрозуміли, що це водій, 
мабуть, перейшов на най
вищу швидкість. Постука
ли в кабіну — ніякої ре
акції.

Все з’ясувалося, коли 
наш шофер Микола Гор- 
баченко, обігнавши пе
редню машину, загальму
вав і вискочив з кабіни. 
Ще через ЯК^СЬ МИТЬ він 
зупинив свого колегу, і 
/ли г.очули:

— Зерно губи □, з’їла 
дорога за тобою!

Незнайомий водій захо
дився закривати паклею 
щілину, а ми поїхали далі.

Посерйознішали мої су
путники після цієї виму
шеної зупинки, примовк-

ли. Микола Горбачеино, 
звичайно, міг би й не на
здоганяти тієї машини. 
Ніхто б його не осудне, 
якби й мимо проїхав, бо 
ж людей віз, та й недбай
ливий водій був не з на
шого колгоспу. Все це ві
дійшло на задній план у 
свідомості Горбаченка, 
поступившись висоиому 
почуттю: хліб — добро
загальне.

Один лише принлад 
бережливого ставлення 
молодого хлібороба до 
вирощеного врожаю. На 
жнивах цього року пра
цювало понад сто чоловік 
комсомольців і неспілно- 
вої молоді колгоспу. Без 
перебільшення скажу, всі 
вони — однодумці Мико
ли Горбаченка, тож роби
ли все, щоб втрат на хліб
ному конвейєрі було як
найменше.

Л. КОРНЄВА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Шевчен
ка Долинського ра
йону.

твої ГОЛОВНІ ЗБОРИ ’’ ~ МШПМБОРИ
IlK.iAH.CTW

Спочатку в групах, а потім на за
гальних комсомольських зборах пі
де мова про те, як жили юнаки і 
дівчата протягом року. Саме року, 
бо настала пора чергових звітів і 
виборів у комсомольських органі
заціях країни. Бюро обкому ком
сомолу своєю постановою визна
чило строки проведення цієї важ
ливої кампанії. У групах, цехових, 
бригадних, факультетських та ін
ших організаціях з правами пер
винних звітно-виборні збори від
будуться у вересні — жовтні, в пер
винних комсомольських організа
ціях (крім організацій загально
освітніх шкіл) — у жовтні — лис
топаді.

Час, що минув від попередніх звітів і 
виборів, характерний тим. що не був 
важливий рубіж у житті країни, в жит
ті комсомолу. Завершилася дев’ята п’я
тирічка і стартувала десята, юнаки І 
дівчата на заводах, фабриках, ланах, у 
класах та аудиторіях ■ готували гідні да- 
рупии XXV з’їздові КПІ’С і XXV з’їздо
ві Компартії України. Нині грандіозні 
плани партії вже втілюють в життя.

Осі. кілька прикладів звитяги та іні
ціативи. якими відгукнулися комсомоль
ці і молодь Кіровогращинії на накрес
лення XXV з’їзду КПІ’С. П’ять тисяч 
молодих меланізаторів області почали 
похід за ефективне використання сіль
ськогосподарської техніки. Включив
шись у Всесоюзне соціалістичне змаган
ня першого року десятої п'ятирічки, мо
лоді тваринники вирішили чотиритисяч-

ний рубіж по надоях молока зробити 
нормою багатьох. Тисячі молодих вироб
ничників сьогодні борються за високу 
марку свого підприємства, підтримавши 
ініціативу комсомольців і молоді Свіг- 
лоподського заводу чистих металів: «Де
сятій п’ятирічні — робітничу гарантію 
якості!».

Звіти і вибори — екзамен на зрі
лість для кожної комсомольської 
організації, кожного комсомольця. 
По-діловому підготувалися і готу
ються до них на заводах «Червона 
зірка» і тракторних гідроагрегатів, 
у швейному об’єднанні і на панчіш
ній фабриці міста Кіровограда, на 
електромеханічному заводі міста 
Олександрії, в колгоспі імені Ле
ніна Долинського району, на Гай- 
воронському тепловозоремонтно
му заводі, в первинних комсомоль
ських організаціях Олександрів- 
ськогр району, які першими в об
ласті закінчили обмін комсомоль
ських документів. Рік у житті пер
винних тут був сповнений великою 
трудовою напругою — справи і 
турботи цих організацій не зами
калися в рамках свого підприєм
ства, колгоспу. І це найефективні
ше сприяло поповненню рядів 
спілчан, підвищувало авторитет 
первинних.

Сьогодні '•пі завтра, товаришу комсо
молець. ти прийдеш па свої головні збо
ри року. Уважно проаналізуй роботу 
твоєї комсомольської групи, організації

по виконанню рішень XXV з’їзду К’ІРС. 
Пам’ятай, що ти і твої говариіиі — учас
ники патріотичного руху «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і твор
чість молодих!». На нинішніх зборах, 
товаришу комсомолець, ти візьмеш нові, 
підвищені соціалістичні зобов’язання і 
поповниш ряди юні країни, яка змагає
ться за почесне право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу Центральному 
Комітетові КПІ’С до іііі-річчя Великого 
Жовтня.

Головні збори року — це не тіль
ки звіт про гже Еикснйне, про до
сягнення і прорахунки вчорашньо
го дня. Аналізуючи минуле, саме 
на цих зборах слід визначити пла
ни на майбутнє, перспективу в ді
яльності первинної. Новому комі
тетові, групкомсоргові доведеться 
одразу ж приступити до вирішення 
невідкладних завдань. Час диктує 
необхідність удосконалення стилю 
і методів комсомольського керів
ництва, організаторської та ідеоло
гічної діяльності комсомольських 
організацій. Новообрані комітети, 
утверджуючи дійовий стиль роботи 
у всіх сферах внутріспілкового жит
тя, мають виявляти ініціативу і твор
чість. Рішення головних комсомоль
ських зборів повинні сприяти мобі
лізації всіх членів ВЛКСМ на ус
пішне втілення в життя планів ко
муністичного будівництва, наміче
них ХХУ з’їздом КПРС.

ПЛАН ПЕРЕВИКОНАНО
Успішно завершили серпневий плин реалізації продукції 

підприємства місцевої промисловості Кіровоградської об
ласті. На бані і в торговельну мережу вони поставили виро
бів на 2 мільйони 825 тисяч карбованців, перевиконавшії мі
сячне завдання на 114 тисяч карбонапнія.

Такого рубежу працівники малої індустрії досяглії впер
ше. Кіровоградські .заводи «Металіст», «Хімпобут», світло- 
подський завод «Пластик» та інші підприємства справилися 
з плановими .завданнями завдяки постійному вишу куванню 
внутрішніх резервів.

М. КОРІННИЙ.

З НОВОСІЛЛЯМ, ЗАВОДЧАНИ!
Майже чотириста трудівників Кіровоградського заводу 

друкарських машинок відсвяткували новосілля за останні 
три роки.

Цими днями ордери на нові квартири одержали те 58 пра. 
півників підприємства. С.еред них — токар В. Туркеня, слю- 
сар-інструмснтальник В. Краснюк, техробітниця Л. Федо
сенко, інженер техіїолоґ А. Староселі.ський. гравіювальний 
О. Рябокінь. Вони житимуть у новому багатоповерховому 
будинку по вулиці космонавтп Пацаева, іпо неподалік за
воду.

До кінця року те 67 приладобудівників стануть новосе
лами.

В. САН ДУЛ.

. Ці дівчата — дев'ятикласниці Заваллівської середньої 
гііколи Гайворонського району, а ще — культармійці, со
лістки художньої агітбригади місцевого клубу. Під час 
зкннв Антопіііу ПРОКОПЕНКО та Світлану'РОМАНОВУ 
часто можна було бачити в полі. В усіх відділках рад
госпу цукрокомбінату побували воші разом з іншими 
учасниками художньої самодіяльності. І скрізь дарували 
добрий настрій хліборобам.

Фото В. ЗЕМІІОРІЯ.

ДОСВІД— 
У 
ЗМАГАННІ

Для молодих хліборобів 
косовиця ранніх зерно
вих — завжди суворий 
екзамен того, як посіяв, 
як дбав про достаток доб
рив і вологи, як підготу
вав техніку. Більше тисячі 
юнаків і дівчат були зай
няті на жнивах, хлібороб
ський екзамен у першо
му році десятої п’ятиріч
ки вони склали на «від
мінно».

Девіз «Усе для вро
жаю» був головним у ро
боті. Узагальнення досві
ду роботи комітетів ком
сомолу передових госпо
дарств на минулорічних 
жнивах, вивчення цього 
досвіду комсомольськими 
активістами дали добрі 
наслідки. Г ерої комсо
мольської загінки скоси
ли нині зеочсіі на площі 
5475 гек’взів і намолоти
ли 184 369 це-it-w/’.mb зер
на, молоді водії трутови
ків перевезли л>айл<е 1ЇС 
тисяч центи«и’.я > з ба

Досвід — у змаганні. 
Напередодні збиральної 
з ініціативи механізаторів 
Лозуеатського відділка 
колгоспу імені Фрунзе 
хлібороби району викли
кали на соціалістичне 
змагання трудівників села 
Гайворонського району. 
Штаб «Жнива-76» нині 
узагальнює досвід роботи 
комітету комсомолу кол
госпу імені Фрунзе, де 
секретарем комсомоль
ської організації Наталя 
Баркар. У цьому госпо
дарстві на збиранні пра
цювали 14 молодих ком
байнерів, вони сносили 
хліба на площі 2198 гекта
рів і намолотили 87 523 
центнери зерна. Комбай
нери Анатолій Тегева »а 
Віктор Реміняк на «Коло
сі», Василь Шатксвсьний 
на «Ниві», Анатолій цар
ський та Анатолій Гер- 
кіял на СК-4 показали 
найвищі результати у 
змаганні серед молодих 
жниварів не тільки нашо
го, а й Гайворонського 
району.

М. СТАСЬОК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Ульяновського 
райкому комсомолу.
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П. М. Харченко, він очолював тоді ко
лектив, прийняв її привітно. Роботою 
молодої швачки Петро Макарович був 
задоволений. Пропозицію Людмили пра
цювати в Новоегорівці зустрів, одначе, 
трохи скептично.

— Як же ти замовлення виконувати
меш? Там навіть приміщення під май
стерню не знайти!

Людмила була готова до такого по
вороту справи.

— Відведу одну з кімнат власного 
будинку. Колгосп обіцяє нам із чолові-

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

люди,
МОДА

1.
Леонід Левченко повертався з роботи. 

Не поспішаючи йшов іще не підвладною 
вечірнім сутінкам Новоєгорівкою. Біля 
будинку сільського споживчого товари
ства увагу привернув гурт людей, котрі 
щось жваво обговорювали. Зупинився й 
собі коло невеличкого аркуша паперу, 
приколотого до дошки оголошень. 
«Приймаю замовлення на шиття жіно
чого й чоловічого одягу. Працівник 
Новоукраїпського райпобуткомбінату 
Л. Гапиченко»,- — прочитав написане 
рід руки.

Людмилу Леонід добре знав — майже ро
весники. Чув, що повернулася нещодавно з 
Білої Церкви, де закінчила професійно-тех
нічне училище, стала швачкою, деякий час 
працювала в Новоукраїнці... Значить, тепер 
у Новоегорівці шитиме? Непогано. Леонід 
критично оглянув себе: «Не завадило б за
мовити щось і мені. Не треба ж буде по 
три — чотири рази їздити в районний центр— 
то на примірки, то по готове. Робочій людині 
не так легко вирватися серед тижня, а вихід
ні о вихідні...»

Лепченко не знав, що перед тим як запро
понувати свої послуги повоєгорівцям, Люд
милі Гапиченко довелося витримати серйозну 
розмову з директором райпобуткомбінату.

ком дати його на виплату. Я вже гово
рила з головою правління...

— Та ти, бачу, вже все обміркувала,— 
зробив висновок директор. — Що ж, у. 
такому разі відмовляти не буду. Хоч і 
важко тобі доведеться...

Увечері того ж дня Людмила написа
ла кілька оголошень, які й розклеїла э 
чоловіком у видних місцях.

2.
Тоді, 1971 року, Людмила ще 

ла повністю уявити собі, скільки 
радості, хвилювань принесе їй 
Як сільська дівчина, Людмила 
бачити своїх земляків
менш елегантно, ніж їхні міські ровес
ники; Та розуміла, що це не просто. В 
селі хоч і не так уважно стежать за мо
дою (за винятком молоді — вона зав
жди підхоплює будь-яку оригінальну но
винку, часом навіть не оцінивши її як 
слід), проте смак мають.

На той час особливу популярність мали 
штани кльош. У магазинах вони ще не встиг
ли появитися. Міські ательє, мод переповнені 
замовленнями. А новоєгорівські юнаки не хо-

не мог- 
турбот, 
робота, 
хотіла

одягненими не

чуть відставати під моди. їздять замовляти 
собі одяг до Нозоукраїпки, Кіровограда.

Все це Людмила Гапиченко добре знала. 
Тому чекала замовників з нетерпінням І на
віть деякою впевненістю, що вони не заба
ряться. ,

Та минав день, а перший замовник не з яв
лявся. Мало не плакала. «Невже моя робота 
не потрібна тут? І все вимріяне — зовсім не- 
реальне?..» Г.—г-„ 
Збагнув ситуацію, підбадьорливо мовив:

— Нічого, зараз жнива, не до моди 
Хліб необхідно впорати. Не хвилюйся, 
дуть замовники!

У двері постукали. 
Раїса Червоненко.

— Оце попоралась на 
дай, думаю, забіжу. Галя 
казала, що ти одяг шиєш, 
українському. То я й прийшла костюм замо
вити. Вибач, що пізно так турбую, але сама 
знаєш — робота...

Людмила готова була розцілувати 
першу свою замовницю.

3.
Директор райпобуткомбінату, довідав

шись, що молода швачка взялася за 
справу серйозно, вирішив допомогти. 
Разом з головою виконкому сільради 
І. А. Іщенком, головою колгоспу «Ук
раїна» І. В. ГрОзаном почали відшуку
вати приміщення для швейної майстер- . 
ні. Спершу обладнали кімнатку в школі. 
Л згодом, коли збудували нове просто
ре кафе, віддали бенкетний зал (у селі 
він менш потрібний, більшість сімейних 
свят удома відзначають) побутовцям, 
створивши комплексний приймальний 
пункт. Стала Людмила Гапиченко заві
дуючою. Немов крила виросли. Тепер бо 
можна не тільки шити, а й інші послуги 
землякам робити. Чи не про це мріяла? 
Хімчистка, ремонт взуття, побутової 
техніки, шиття головних уборів, меблі 
на замовлення — все це в Новоегорівці!

А тим часом Людмила міркує, чим іще мо
же прислужитися людям. А що коли органі
зувати прокат па селі?

І ось уже Іван Евдокимович Русол, виряд
жаючи сина в армію, не турбується, що, ска
жімо, посуду у нього пе вистачить, не біжить 
позичати до сусідів, а йде до комплексного, 
приймального пункту.

Ольга Саенко замовила весільне плаття. Це 
й підказало Людмилі ще одну хорошу думку. 
Тепер весільні плаття, прикраси, квіти для 
наречених, стрічки новоегорівці теж можуть 
узяти напрокат.

Вивчаючи запити земляків, Людмила помі
тила, що люблять у селі мереживне шитво. 
На комплексному приймальному пункті по
явилися наволочки, фіранки.

— У Люди якась особлива професійна 
жилка. Гапиченко ніколи пе відпустить 
з пункту замовника ні з чим. Виконає 
роботу так, щоб людині захотілося ско
ристуватися її послугами ще раз. І дру
зям своїм зробити те ж саме пора
дить, — характеризує трудівницю повий 
директор райпобуткомбінату Л. Р. Фі- 
термап. — Інтереси замовника всюди від
стоює як свої особисті. Скажімо, фаб-

нінііаи дизп/, и — — ......................-
і. Мало не плакала. «Невже моя рооота 

^Повернувся з* роботи чоловік, 

не до моди людям.
. Бу-

кімнати зайшла 

фермі І вирішила:
Гапиченко сьогодні 

, як в ательє ново-

рикам «Прогрес» та «Індпошиття». На 
недавньому семінарі приймальників сіль- ’ 
ських служб побуту .Людмила критику-

шаблонність. А почала знаєте з 
З «олімпійкн»! Г ------

До

вала їх за низьку якість продукції, її 
________ * з чого? 
2* і_________ ' Нині особливо модні
шерстяні спортивні костюми, так звані..ГЛ) Ие М0}1Ге 
освоїти їх випуску — немає потрібних 
«блискавок». «Іаж замовникові від цьо
го не легше!» (слова Людмили)-. І Га-

олімгіійки. Фабрика поки що ие

пнченко хоче, щоб ново< горівські юнаки 
в рік Олімпійських ігор носили такі 
спортивні костюми. І вони їх матимуть!

4.
Просторе, світле приміщення .комп

лексного приймального пункту. Зразки 
тканин, готового одягу, взуття. Па сто
лі — останні номери журналів мод 
(«Де побачу — купую. І самій корисно, 
і замовникові легше вибрати потрібпий.^"^. 
фасон»), поруч — шафа з посудом, віт- 
рина із зразками мереживного шитва, 
У віддаленому кутку — меблі, іцойко 
привезені, їх уже чекають в одному 3 
будинків Новоегорівки. Людмила Гапи
ченко разом з Т. Г. Козловською пра
цює шостий рік. Чотирнадцятьма вида
ми послуг, майже всіма, що їх подають 
побутові' підприємства області, корне- 
туються новоегорівці та жителі навко
лишніх сіл:

Якщо увечері біля Будинку культури 
зустрінете зі смаком одягнених ново- 
єгорівців — знайте! це замовники', Люд
мили Гапиченко, молодої комуністки, 
яка метою свого життя зробила — да
рувати людям радість.1 Ю. ДМИТРЕНКО,

спецкор «Молодого комунара».
Фото Л. ВРАДІЯ.

Післямова. Тепер, читачу, коли ти по
знайомився з Людмилою Гапиченко, 
пригадай, будь ласка, березневу публі
кацію «Молодого комунара» «Урок для 
Наталки». Пам’ятаєш рядки з листа 
Н. Власовой «Люблю свою професіях/-^ 
та у Верблюжці, куди направили мене, 
не створили найелементарніших умов... 
Мої намагання якось виправити стано
вище виявились марними: в які б двері 
не стукала — всюди відповідали байду
жістю...»?

Сьогодні ж перед тобою картина 
добре налагодженої організації побу
тового обслуговування в селі. Пересвід
чуєшся, що «на чолі» всіх справ стоїть 
небайдужа людина. А відповідні органі
зації та установи (до честі їх керівни
ків) підтримують Людмилу Гапиченко. 

То виходить — можна?! Можна. Треба 
тільки дуже захотіти і зуміти. Чи не так?

А яка з цього приводу твоя думка?

. -, < . .Честь змолоду

дай рш, наставнику!
«Нам довіряють їхнє майбутнє». 

В цих словах Сергія Михайловича 
Чайчука, оглядача вагонів Помічнян- 
ського вагонного депо,—і розумін
ня обов’язку зетерана-наставника, і 
відповідальність за завтрашній день 
молодого покоління, і гордість за 
високу дозіру. Понад двадцять ро
ків передає він свій досвід, уміння 
і майстерність трудовій зміні. По
руч нього працюють його колишні 
учні, котрі вже стали ударниками 
комуністичної праці, наставниками 
молоді.

Не так давно несміливими новач
ками прийшли на пункт технічного 
огляду вагонів Василь Козелко та 
Олександр Зарюгін. А тепер вони 
мають найвищий розряд слюсаря- 
вагонника, виконують операції на

З—4 хвилини швидше, ніж передба
чено технологією. Міцно стали на 
ноги молоді робітники, та по пора
ду все ж ідуть до першого настав
ника — Сергія Михайловича.

А моїм робітничим учителем буз 
ветеран підприємства старший огля
дач вагонів І. С. Рудий. Тепер я сам 
наставник, пооуч мене трудяться 
колишні учні Микола Ратуш, Олек
сандр Антощак. І, навчаючи їх, я 
завжди прагнув робити це так, як і 
він.

Молодий наставник. Це сгаг.о 
звичним на Нсшому підприємстві. 
Вячеславу і Тамарі Тягаєнкам, Ганні 
Бідусі, Віталію Кєасильчуку та ін
шим доручають учити новачків. 
Недавно зони самі були учнями, а 
тепер до кожного їхнього слова

прислухаються молоді виробнич
ники.

Раду наставників депо очолює 
ветеран війни і праці комуніст В. С. 
Оляненко. Вже не самотужки роз
в’язують наставники проблеми, що 
виникають у роботі з молоддю. По 
допомогу вони завжди звертаються 
до членів ради. Традиційними стали 
виступи досвідчених робітників пе
ред юнаками і дівчатами. Вони ви
ливаються в щирі розмови про 
честь рідного підприємства, про 
обов’язок перед товаришами. «Вмі
єш сам — навчи товариша» — на 
цю тему недавно провів бесіду 
С. М. Чайчук. Користь від таких 
розмов, де ветерани і молодь спіль
но розв’язують свої проблеми, 
безперечна. Адже немає кращої 
допомоги, ніж порада старшого 
друга, вчителя-наставника.

О. КОРНИЦЬКИИ, 
оглядач вагонів ПТО станції 
Помічна,

СВЯТО ЕРАТНЫЭГО НАРОДУ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

Теплі слова про в’єт- 
намо-радянську дружбу 
гозорили голова комітету 
Товариства Кіровоград
ської панчішної фабрики 
інженер підприємства
Т. В. Лозінська, командир 
літака «Як-40», інструктор 
ШВЛП В. С. Баркаган, 
бригадир намотувальниць 
цеху № 2 заводу радіо- 
оиробів, делегат XXV 
з їзду Компартії України 
Л. П. Різницька. На адре
су Центрального правлін
ня Товариства радянсько- 
в єтнамської дружби при
сутні направили вітально
го листа.

Учасники зборів пере
глянули ряд тематичних

хронікально - докумен
тальних фільмів, присвя
чених радянсько-в’єтнам
ським відносинам, Соціа
лістичній Республіці В’єт
нам.

е- « «
Протягом кількох диіз 

на підприємствах, в уста
новах, навчальних закла
дах проходили мітинги, 
присвячені національно
му святу в’єтнамського 
народу. Робітники заводу , 
«Червоний дзеркальник», 
комбінату хлібопродук
тів, учні технікуму ра
дянської 'ООГІВЛІ, іехііч- 
ного училища № 4 та тру
дівники інших іідг.ри- 
емств урочисто відзначи
ли 31-у річницю В’єтнам- 1 
ської Серпневої револю
ції« . 4 2

Календар
„МИ“

Соціалістична Республіка В’єтнам
Демократична Республіка В’єтнам народилася 2 вересня 

1915 року. А вже через двадцять один день французькі ко
лонізатори розв’язали війну, намагаючись знову встановити 
свою владу над волелюбним народом. На захист вітчизни 
піднялася вся країна.. Дев’ять років потому французьких 
колонізаторів витіснили американські імперіалісти. Вони хо
ті.:!! навічна розділити територію республіки. «Свобода і 
незалежність найдорожче!» — ці слова Хо Ші Міна новели 
в'єтнамський народ у рішу іу битву. На початку 197.> року 
С.ША були змушені залишити Південний В’єтнам. А весною 
1975 року, п результаті наступу збройних сил Визволення і 
загального повстання населення Південного В’єтнаму, ма
ріонетковий режим ставлеників американського імперіалізму 
Рухнув.... 3

Бойовим успіхам патріотів В’єтнаму багато в чому сприя
ла дружня підтримка СРСР та інших соціалістичних країн 
Братній радянський народ щиро радів перемогам в’єтнамців 
поділяв їхню радість, коли 2 липня 1976 року па сесії Націо
нальних зборів В’єтнаму було урочисто проголошено Соціа
лістичну Республіку В’єтнам.

З в’єтнамським народом нашу країну зв’язує міцна друж
ба. Національне свягз в'єтнамського народу урочисто від
значається в СРСР, у тому числі й на КіровоградщцП|

Перший урок у 
новому навчаль
ному році. На 
ньому слова про 
Леніна і партію, 
про те, чим живе 
наша країна, про 
ставні діла її тру
дівників. В класи 
прийшли ветера
ни праці і Вели
кої Вітчизняної 
війни, передовики 
виробництва, ша
новані люди міст 
і сіл. Урок цей — 
найголовніший. І 
назва у нього та
ка ж — Л спік
сь кий.

На фото:
уважно слухають 
учні делегата
XXV з'їзду КПРС, 
лауреата премії 
Ленінського ком
сомолу шліфу
вальницю Кіро
воградського за
воду тракторних 
гідроагрег а т і в 
Юлію ЕВТУШЕН
КО. Зустріччю з 
нею розпочався 
Ленінський урок 
у восьмому сГ» 
класі інколи № 9 
міста Кіровограда.

Фото 
О. ЛОКАРЕВА.
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ЗЕЛЕНІ НОВОБУДОВИ!
„Я ПРОПОНУЮ
ЛИСТИ ЧИТАЧІВ

* • •
* «Зараз починається ре

конструкція вулиці Жовтне
вої революції — в майбут
ньому однієї з головних ма
гістралей міста. Я бачив ма- 

ЦІЄЇ вулиці. Все добре, 
але дерев на ній мало. А 
що, якщо зробити її буль
варом? І повітря було б чис
тіше, і шум від транспорту 
зменшився б, і оку миліше.

ШИЛЕНКО, 
робітник».

* *

В1ІСТО, в якому ти живеш. Будин- 
ки, вулиці, площі, зелень скве

рів... Ця безкоштовна і завжди від
крита виставка часу, яка розповідає 
про минуле і сучасне. Яке воно є, 
наше місто, яким буде? Про це іа- 
ряче сперечалися на своїх комсо
мольських зборах вісімдесят комсо
мольців ливарного цеху сірого ча
вуну заводу «Червона зірка». ГІи-

в. І КВІТИ
«

«Для того, щоб Кірово
град мав своє архітектурне 
обличчя, необхідно зберіга
ти оригінальні споруди. Не
хай вони й не пам’ятники 
архітектури. Це — будинки 
обласного лікувально-сана
торного управління, дитячої 
музичної школи, обласного 
Суду та інші. Спеціалістам 
необхідно скласти списки 
таких об'єктів і, вирішуючи 
їхню подальшу долю, зва
жати на те, яке місце зай
мають ці споруди у зовніш
ньому вигляді міста.

Ю. ТРОФИМОВА, 
студентка».

ПРОЕКТ
ЗАВОДСЬКОЇ 
ХУДОЖНИЦІ
і Минулої середи іт досі за
недбаному скверику на- розі ву
лиць Щорса та Чигиринської 
запрацював бульдозер. Колек
тив заводу тракторних гідро
агрегатів узявся за впорядку
вання куточка відпочинку. Се
ред зелених газонів трудівники 
віідіїрнсмства поставлять лави, 
змонтують освітлення, влашту
ють зручні підходи.

■ Проект розробила художниця 
заводу Людмила Малєєва. Вона 
сподівається, що жителям Кі
ровограда сподобається повий 
затишний куточок.

----------—' —
_______

БУДУТЬ 
ПОРУЧ

РЕПОРТАЖ
З КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ЗБОРІВ

тапня стояло важливе: «Твій внесок 
у боротьбу за зразкове місто». Ви
несли його на порядок денний після 
опублікування в «Молодому кому
нарі» листів читачів під рубрикою 
«Створи навколо оазис». Що молоді 
черзонозорівці можуть зробити, аби 
рідне місто радувало серця кірово- 
градців і його гостей?

Вони з нетерпінням чекали цих 
зборів. І не всі вкладалися у регла
мент. Секретар комсомольської ор
ганізації цеху Людмила Вайпан не 
зупиняла тих, хто говорив довго чи 
надто гаряче. Знала, що розмова 
ця назріла.

Трапспортувальїщця ІОстина За- 
лойко, формувальник Іван Іванов, 
робітіїиця ІІеоніла Паламарчук з

тривогою говорили про невпорядко
ваність територій навколо заводських 
гуртожитків, Про колишню зону 
відпочинку між корпусами другого 
та четвертого механоскладальних 
цехів, яку перетворено зараз у 
склад, про стадіон «Зірка», де за 
трибунами можна побачити хащі 
бур’яну, купи землі.

З турботою говорили молоді ро
бітники про міський парк імені 
Крючкова. Він був хорошим місцем 
відпочинку. Однак, зараз на алеях 
можна побачити не тільки квіти, а й 
сміття, на газонах — безжалісно 
розтоптану траву, сухі дерева. Взя
ти участь у впорядкуванні цього 
парку, його реконструкції — з та
кою ініціативою виступила молодь 
цеху.

Відгукнулися учасники зборів і 
на пропозицію комсомольсько-моло
діжної бригади імені XXV з’їзду 
КПРС, де бригадиром Олександр 
Даценко. Від імені колективу Іван 
Крик запропонував створиш зону 
відпочинку в районі ливарного цеху.

. Це буде зелений куточок, щ<нй гар
но «впишеться» у загальний ан
самбль заводу.

Молоді ливарники вирішили взя
ти шефство над пам’ятним, знаком

• червонозорівцям, що загинули в ро
ки Великої Вітчизняної війни, участь

: у благоустрої вулиці Медведева, 
та ще відпрацювати на впорядку
ванні Кіровограда 200 людиного* 

: дни.
А ще червоносс-рівці сподіваються, 

що вони не будуть самотніми па зе
лених новобудовах міста. Впевнені, 
що до них приєднаються робітники 
Інших заводів та фабрик. Адже ро
боти всім вистачить.

Л. КРАВЕЦЬ.
м. Кіровоград.

ПАМ’ЯТНИКИ К1РОВОГРАДЩИНИ

Ти живет на Кіровоградщині. 
Тут народився, виріс, учится або 
працюєш. Прекрасне наше сього
дення. З кожним днем змінюється 
його обличчя, час невпинно мчить 
нас у майбутнє, залишаючи тіль
ки згадку. Вона — у камені і 
бронзі пам'ятників.

Сьогодні — наша перша розпо
відь під рубрикою «Пам’ятники 
Кіровоградщини», яка стане по
стійною в газеті.

ТРИБУН
КІРОВ І

{Т бюрократичний"! 
ґ ТЯГНИ - ШТОВХАЙ І 
І

Ні, я не збираюсь відкривати Америку. Кожен 
розуміє (в усякому разі, кожен, хто зобов’яза
ний), що з пияцтвом треба боротися. Всі знають, 
що сил однієї міліції для цього замало. А почни 
переконувати якогось керівника чи комсомоль
ського секретаря, що потрібна допомога громад
ськості, на тебе подивляться здивовано. Теж, 
мовляв, відкривач знайшовся!

Ллє ось зараз, перед початком робочого дня (чи, вір
ніш, вечора), я гортаю книгу реєстрації затриманих. 
Окрім прізвищ та інших даних про виппзак, у цій кни
зі е й місце для окремих позначок: коли перераховано 
гроші за «обслуговування», коли і де п’яницю слухали 
товариші по роботі. І наче нічого 
шості на адресу медвитверезника 
денний строк, надходять і гроші, і 
установ, колгоспів. Щодня до нас 
кн відділів кадрів світловодських 
рають зі списків своїх робітників, .......
заходів. Але іноді в книзі трапляються порожні клітки.

Миколу Пилнпенка, муляра Світловодського 
Будівельного управління № І комбінату «Олек- 
Бандріяважбуд», привезли до витверезника 17 
червня. 15 карбованців, котрі необхідно пла
тити за медичні послуги, бухгалтерія утримала з 
нього і перерахувала, а от листа про те, ч-и роз
бирали його поведінку хоч на якихось зборах, ми 
не одержали. Мовчить і комсомольська організа
ція рибколгоспу імені Пстровського. А цікаво бу
ло б знати, як же зустріли там Павла Чуракова, 
котрий у червні побував у медвитверезнику. Не 
відповідають комсомольці колгосп}' імені Ждано
ва. 1 це хвилює. Бо колгоспникові Миколі Коря
кову, нашому «клієнтові», всього дев’ятнадцять 
років.

Можна було б визначити процент мовчальннків 
від загальної кількості. Нічого, цифра була б 
втішна. Та чи можна миритися хоча б з одним 
фактом байдужості? Мова ж іде про людей. Най
більша біда в боротьбі з пияцтвом — формалізм. 
Він, формалізм, особливо помітний, коли йдеться 
про приїжджих п’яниць. Скажімо, завітає до на- 
чрго .міста такий собі гуляка з Олександрії чи 

ОііуфрІЇВКН. ХиЛЬНЄ — Приведуть ЙОГО ДО ВИТ8Є-

ни — Їм належить одне з вирі
шальних місць у підготовці ро
бітничого класу до революції.

До більшовика - зв’язківця 
спрямовані 
ПраЦІВНИКІВ друкарні, 
яких — молодий Кіров.

Бурхлива динаміка образів 
обох шестифігурних рельєфів 
лівоі частини постаменту під
креслює драматизм ситуації.

Композиції рельєфів право
го крила зовні спокійні. Тут 
зображено події мирної відбу
дови народного господарства 
країни.

Як і в боротьбі за завоюванг • 
ня революції, в будівництві но
вого життя С. М. Кіров на пе
редньому краї: він — керівник 
соціалістичної індустрії Ленін
града.

Семифігурний рельєф пра
вої частини головного фасаду 
постаменту зображає Кірова на 
заводі серед техніків та інже
нерів. Сергій Миронович дає 
пораду робітникам. Поза і ви
раз обличчя його спокійні і 
впевнені, жест — стриманий. 
Тут Кіров — і змісювий, і оп-. 
іичний центр композиції: дійо
ві особи згруповані по троє і 
всі повернуті до нього.

Останній рельєф (північіїо-східппіі 
бік посамсіггу) зображає Сергія 
Мирсиопнча серед робітників пря
мо в цеху. Він гаряче іі переконли
во щось доводить. Кірову проти
ставлено образ старого інженера. 
Недовірливо, обережно сприймає 
і.ін слова Сергія Мироновича. Важ
ко йому перебудуватись на новин 
лад. А робі тники цілком згодні з 
думкою своіо ватажка.

Рельєфні вставки ар.хітекіурної 
частини постаменту допомагають 
художньому вирішенню образу 
,С. М. Кірова: під пафосу бити за 
завоювання революції і романтики 
буднів більшовицького підпілля — 
до героїки будівництва соціалізму.

Рельєфи постаменту збагачу
ють ідейний зміст пам’ятника, 
завдяки їм образ полум’яного 
трибуна партії Сергія Мироно- 
вича Кірова сприймається глиб
ше й повніше.

Л. БІЛОУС, 
студентка IV курсу музич
но-педагогічного факуль
тету Кіровоградського пед- 
інстигуту,

О. ЄГУРНОВА.

ІЛАВЕСНІ 1935 року Ленін- 
** градська міська Рада ого
лосила Всесоюзний конкурс на 
кращий проект пам’ятника 
С. М. Кірову. Серед 120 про
ектів, поданих на конкурс, бу
ло двз варіанти роботи М. Г. 
Манізера. В обох із них зобра
жено Кірова-промовця. Дру
гий варіант здобув третю пре
мію конкурсу. За цими проек
тами скульптури Кірова було 
встановлено в 1935—1937 роках 
у містах 
водську, 
граді.

У нашому 
варіант скульптури. Рішуча по
за, живий рух руки, виразний 
силует. Жест правиці наче 
стверджує значущість щойно 
сказаних сліз промовця. Рух
ливе, усміхнене обличчя люди
ни доброї і розумної. Недарма 
фахівці вважають манізеріз- 
ську скульптуру С. М. Кірова 
одним із кращих досягнень 
портретної пластики 30-х років

Образ зидатного революціо
нера доповнюють рельєфні 
вставки. Це — багатофігурні 
композиції, виконані в техніці 
живописного рельєфу, — епізо
ди з життя та революційної ді
яльності Сергія Мироновича.

191!» року С. М. Кірова обрам, 
головою тимчасового Військово- 
революційного комітету Астрахан
ського краю. За дорученням Я М. 
Свердлова він організував оборону 
краю від банд білокозацтвь та кур
кульства. Обороні Астрахані при
свячено рельєф південно-західного 
фасаду постаменту

На головному фаслді »рліилгуг» 
ної частини зліва зображено най
більш 
життя С.
можна 
карна».

Наприкінці (УСІ року лапередолні 
Першої російської революції, Сергія 
Мироііовича прийняли дь лаз Том
ської партійної організації. Моло
дий більшовик виправдав довір'я 
товаришів — очолив роботу під
пільної друкарні.

У рельєфі зафіксозано мо
мент передачі щойн? аідбитої 
пропагандистської літератури 
зв'язківцю. З його напруженої 
пози, жесту і розташування з 
композиції зрозуміло, що з до
ставкою листівок, газет, бро
шур не можна гаяти ні хвиг.и-

Кіровську, Петроза- 
Пушкіні та Кірово-

місті — перший

яаП- 
рапній епізод з героїчного 
~ М. Кірова. Умовно його 
назвать сПідпільна цру-

погляди п'ятьох 
друкарні, серед

резника. Ми сигналізуємо в райкоми. А відпові
дей нема.

Або такс. Багато молодих світловоднів навчає
ться в Кіровограді, Олександрії, за межами об
ласті. Інколи, приїжджаючи додому, воші на -ра
дощах потрапляють до нас. І. звичайно, назива
ють свою місцеву адресу. хМіліція повідомляє про 
них міськком комсомолу. Звідти пишуть листи 
туди, де вчаться молоді випиваки, бо кому ж іще 
з ними працювати? Думаєте, відповіді приходять? 
У «чужих» районах міркують, очевидно, так: лист 
не з міліції, можна і в довгу шухляду покласти. 
І кладуть.

Доводиться псе ж повторювати: п’яниці розхочеться 
ще раз попадати до медвитверезника, якщо це «задо
волення» коштуватиме йому не тільки 15 карбованців, а 
й суворої розмови з товаришами по роботі. Причому 
важливо, щоб ця розмова відбулася негайно, наступно
го дня, коли у того ще червоніють щоки від сорому. 
Г.о через кілька днів він і сам заспокоїться, і товариші, 
дізнавшись про неприємну подію від «потерпілого», об
говорять її поміж собою, похитають осудливо головами 
та й забудуть. Спробуй-но. потім, через тиждень, ви
кликати їх на принциповий суд. Не буде гостроти.

Тим часом наша пошта подає нам недобрі послуги. 
По місту листи йдуть на диво довго — 4—5 днів! Невже 
не можна прискорити доставку хоча б конвертів зі штам
пом медвитверезника?

А втім, неоперативність пошти — цс ще півбіди. 
Набагато гірше, коли зволікають па місцях. На 
Дніпровському заводі твердих сплавів навіть по
рядок такий- завели: бешкетників та п’яниць 
«розбирають» однії раз на місяць. Тож, якщо піс
ля засідання комітету комсомолу, з цього питання 
па .другий день хтось і потрапить у міліцію, то він 
спокійно може продовжувати своє ще цілий мі
сяць. Узаконений бюрократизм, інакше п не назо
вет такий порядок.

Я не збирався відкривати Америку. Але так 
уже складається, що потрібно ще і ще раз переко
нувати в тому, що пияцтво — це ганьба. І ке од
них лише п’яниць.

М. НЕДОСТУП, 
начальник медвитверезника, лейтенант 
міліції.

М. Світловодськ.

хвилюватись: у біль* 
справно, в десяіп- 

листи з підприємств, 
приходять працівнп- 
підприємств, впби- 

на місцях вживають
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У вересні на екрани 
обгасті виходять нові 
фільми для дітей та 
юнацтва.

Режисер Слободан 
Косовалич (кіностудія 
імені М. Горького), ав
тори сценарію Й. Оль- 
шанський і Н. Руднєва 
в широкоекранній ко
льоровій кінострічці 
«У сподіванні дива» 
розповідають про під
літка, котрий захоп-

люсться математикою, 
та його друзів, що в 
скрутну хвилину при
йшли йому на допо
могу.

Кіностудія «Таллін- 
фільм» пропонує фіпьм- 
дебют режисерів Вир
ве Аруоя і Яана Тоо- 
мінга «Кольорові сни». 
Стрічка ставить зав
дання морального ви
ховання дітей, яке в 
наш час набуває все 
більшого значення. Хо
тілося б, щоб батьки 
замислились над тим, 
як виростити в душі 
дитини чудо-дерево 
краси, як навчити ди
тину це дереєо берег
ти як найдорожче на
дбання.

Талант... Важливо 
вчасно помітити, під
тримати, розвинути ЙО
ГО-— і тоді він розцві
те, стане ще яскраві
шим. Але ще важливі
ше, щоб талановита 
людина сама вміла бо-

ротися за себе, не боя
лася ніяких перешкод, 
труднощів, змогла під
вестися після невдачі і 
йти вперед. Про це й 
розповідає кольорова 
широкоекранна кіно
картина «Приголомш
ливий Берендеев».

Тема стрічки — вихо
вання підростаючого 
покоління у професій
но-технічних училищах.

Фільм поставив ре- 
жисер-г.остановник Ігор 
Вознесенський на Цент
ральній студії дитячих 
та юнацьких фільмів 
імені М. Горького. Роль 
Сергія Берендеева грає 
Сергій Образов, що 
знімаеся в кінокарти
нах «Якщо це стане
ться з гобою», «Кос
мічна подорож».

У день 32-ї річниці 
соціалістичної револю
ції в Болгарії — 9 ве
ресня — в Кіровограді 
вийде на екран новий 
болгарський художній

фільм «Екзамени не до 
речі». Він — про перші 
життєві випробування 
підлітка, про те, що все 
його дальше життя за
лежить від того, як він 
з ними справиться.

Протягом свого жит
тя людині доводиться 
багато разів тримати 
іспити. Екзаменаційна 
сесія життя триває 
стільки, скільки живе 
людина, і в кінці не 
можна перездати екза
мени, яких не склав на 
початку. З раннього 
дитинства людина ви
пробовується на чес
ність, на доброту. І від 
того, як втримає ці 
перші ЖИТТЄВІ іспити 
дитина, залежить, яким 
буде майбутнє, коли 
господарями його бу
дуть сьогоднішні діти.

С. 1ЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофі
кації.

МУЖНЯ ДІВЧИНА З ДАЛЕКОГО АЛТАЮ
Коли я вперше отримала г.ід неї листа, 

все зроблене мною здалося звичайним і 
дрібним. Чогось особливого у двох списа
них аркушиках паперу не було, за один 
рядок примусив задуматись.

Живе ия дівчина в далекому Алтайсько
му краї, в селі з чудернацькою назвою — 
Нова Тараба. Село невелике, гурток філа
телістів, яким керує Галина Морчвіїїа, 
теж невеликий. Тринадцять дівчаток. Три 
сільські юнацькі філателістичні виставки 
за три роки і бронзові медалі за роботи 
«Про Леніна оповідаєм». «•Літопис вели
кого подвигу» на крайовій філателістичній 
виставці в місті Барнаулі, численні вікто
рини, турніри...

$1 можу в будь-який час піти з моїми 
гургківцямп на екскурсію, межу поїхати

па виставку... Галина не може. Тому то є 
па світі хвороби, перемагати котрі ліка
рям поки що не під силу. Тож і приходять 
тринадцять дівчаток па заняття гуртка до 
її кімнати. Дізнаються вони у Г.алини пс 
тільки про те. як колекпіоі-увати марки. 
Вони вчаться любити життя, долати будь- 
які перепони.

Тепер у Галини нові друзі — юні колек
ціонери з Побузького. І знаю — попи до
поможуть їй та її. гуртківцям побачити 
папі край, Україну, очима добрих товари
шів, стануть її друзями.

Ю. ТУРПЛК. 
керівник гуртка філателістів, 

емт Побузьке
Голованівського району.

—— СПОРТ
З маленькою
ракеткою
Чотири дні в Кіровограді три

вала Особнсто-коміпндна пер
шість України з п;.стільного те
нісу серед спортсменів «Спарга- 
ка». Боротьбу за звання силь
ніших товариства вели близько 
ста чоловік,

На високому спортивно-тех
нічному рівні провів усі ігри 
дев’ятикласник 'школи № 17 
м. Кіровограда кандидат у 
майстри спорту — вихованець 
тренера Євгена Стела нова На
дим Лесюк. Він тричі став при
зером. Перше місце йому діста
лося за поєдинки в одиночному 
ррзряді, друге — у змішаному 
парпом} розраді ра?ом з хар
ків’янкою Тетяною Обалсць, а в 
чоловічому парному з ворошн- 
лсвградськнм майстром спорту 
СРСР Сергієм Холодирем він 
завоював бронзову медаль. Ва- 
дима включили до складу збір
ного колективу республіки, яка 
після проведення в нашому міс
ті навчально-тренувального збо
ру візьме участі, у Всесоюзних 
змаганнях «Спаріака». Вони на 
початку вересня відкриються в 
Харкові.

У комплексному заліку, до 
нього входять показники висту
пів жінок і чоловіків, сильніши
ми виявились тенісне і її Дніпро
петровщини.

КІровоградцям дісталося п’я
те місце з одинадцяти.

В. ШАБЛЛІН.

«ЗАХИСТ».
Фотоетюд С. ФЕНЕІІКА.

телеекран^
>44-» 4-4-4"»-ittlTUfTl

«Співає Людмила Срофеєва». 
21.15 — «Час». 2145 — Худ.
фільм «Живий труп». 2 серія. 
22.50 — Вечірні новини.

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

з 0 но 12 вересня
ПОНЕДІЛОК

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 (*»
— Певніш. 9 П) — Ранко
ва гімнастика к. т. 9 30 

— Мультфільми, к. т 9 50 — 
«Очевидне — неймовірне*. к. т. 
10.40 — «Клуб кіноподлпожей». 
и т II 40 — «Шкільні.*/) . крап» 
Фізика для учнів І0 і т. 14 15 — 
Тел док. фільм—«Рабіті.пча га- 
РЛІІТІЯ» (4 45 — «М:І З.'ЯЙОЧШ- 
млеь З ПРІІПОЛОЮ». - V ту, Г»,— 
Гої.пр «Опісея» Передана 1 
16.65 — «Фільм — дітям» «Пн- 
иогшжпвй заклад». 17?0 
Міжппро.піній турнір з хокею 
36 Канали — зб. СПІД І пе
ріод. к. т 1Я..Т0 — «Леї». зв 
днем» (Г ;і) 1? 15 - Продов-
жеппя міжіїарп.-.ілгг, х'-.Е'Фчого 
матчу 2 і 3 періплн к - 19 30 
— «ШоЛЄИІШЕ Сгіі5.’Л!СТП»іВОГО 
змагання» 20 05 — Фільм спек
такль С. Михалков «Ляпас» 
и т. 21.00 — «Час». 2130 — 
Продовження фільм? спектак
лю к. т. 22 20 — «Г.гортивчо 
програма». (К-д)

ДРУГА ПРОГРАМА. НПО — 
МоВПГЦГ. 11 15 — Фільм-копцерт 
1140 -- «Шкільний екран» Фі
зика ПЛЯ учнів 1*0 кл. І2!О — 
М Шолохов «Тихий Лс.п» 
Монтаж вистав-і іє 20 — «Пир- 
тійне життя» 16 50 — Плч ді
тей «Падчірхг» Ляіькпеа те- 
леянстапг 17 ЗІ) -- «Кг кч ком. 
няні» «Глобус» Iя.сг - «Про- 
гопиа врличнцт звепшгьь» 
Бесі.іа «XXV * і’з.ч ЕПРС ППГ 
дальший розвиток культури». 
18 20 — «Реї тама. ги-л-.-,шес.- 
ІИІ». 18.30 — «Зел*'пі жиччя пч 
Харківщині». 19 го «піг.'і» 
<К> 19 — ’’емпіонвт СРСР
з футболу ЦСКА — «ІПзгтг.п» 
(Донецьк). В перерві — «На 
добраніч, .-.іти’» 21 15 -- Вечір
ні новини. 21 ЗО — Худ. фільм

«Живий труп». 1 серія. 22.45 — 
«Час» (Відеозапис).

ВІВТОРОК

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
— Новини 9.1’0 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 — 

.М}Ф;,тфі.І;,м!( к т. іл.оо-С. Ми
халков «Ляпас». Фільм спек
такль к 7 14 05 — Док філь
ми. к т 14 50 — Глмер ,Оді- 
се«» Передача 2. 15 45 —
«Об’єктив», к т. 16.15 — Фото- 
хвилинка. 16 20 — Для дітей. 
«Чарівна калоша* Лялькова 
вистава 17.10 — «Товари — на
роду» 17.40 — «Рубежі десято" 
п’ятирічки». /Лтііпрогес-2) 18 60 
— Новини. 18 15 — «У кожному 
малюнку — сопне», н т 18.30- 
Фільм-коішерт 19.00 — «Амери
ка семирееяінх» «Філадель
фія: минуле і сучасне». Фільм 
2 к т 19 30 - Чемпіона» СРСР 
з Футболу. «Динамо» (М) — 
«Ливане.» (К). В перерві «Га
зет» і журнали - в кожну 
сім'ї'•* Виступ начальника об- 
ласноТо агентства «Соючдрук» 
Л М. Рат*, итоге (К-л) 21 15— 
«Час» 21 45 — «Запрошує коїі- 
пеп7!:я студія в Остягіківі» к і. 
22 35 - Чемпіонат світу ? мото
гонок на -арепій лопіжпі. к. т. 
П і З 'К!К*’Є!ШІ — І*- ВІ'НН.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1100 — 
Нлвчі;;і іі 15 — Фільм-концерт. 
11 40 — «Шкіл; ний екран» Укр. 
літенятура для учнів 1° кл 12 10 
— «Палітра* 12 53 — Худ. 
фільм «Живий труп» 1 серія. 
10)5 - «П ли сад» 16.45 —
Лэк телефільми »■>• л’пей 
17 15 — «Лети наша пісня* 
13С:0 Реклама сгт.шеїшя 
18 30 — «Вісті». 19 00 _ Чем
піонат СРСР л футболу «Дні- 
про» - «'і.-ргак» (М) 20.45- 
«На добраніч діти’». 21.00 —

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. 9 10 — Райко
ва гімнастика, к. т 9.-30 — 

♦Лети. наша пісне», к. т. 10 15 
— «По сторінках худ гуморис
тичного журналу «Єралаш». 
к т II 0.5 — Концерт к. т 11 35 
— «Хлопчачі кораблі» Док. 
Фільм к. т 1’4.10 — До Дня 
проголошення Корейської На
родно Демократичної Респуб
ліки. Кіпонрограма к. т. 14.40— 
3. Вгіскрссснська «-Оплвідяїшя 
про Леніна» 1.5 10 — Концерт, 
к. т 1.5 40 — «Фільм — дітям». 
«Ліячппка і луня». 15 4.5 — 
«Наука сьогодні» к. т 17 ІГі — 
♦ Відгукніться, сурмачі!», к т. 
18 00 — «День за днем». (К п). 
18 15 — «Шляхами дружби». 
Передача 2 (НДР.) к т. 18 45— 
'■Ііжплполпіїй турнір я хокею. 
.36. СРСР — лб Фінляндії, к. т. 
В перерві — «Тираж «Споптла- 
то». к. т 21’00 — «Час» 2І.ЗО- 
«.Нароліія артистка СРСР О II. 
Андровська 22 40 — «Тяніно- 
вальний зал», к. т. По аакіп- 
ченпі — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1108 — 
Новішії. 11 15 — Муз. фільм 
1140 — «Шкільний екран» Ро
сійська література і ля хчіііі* 
10 кл І? 10 — «Екран un.no- 

•’іііу». 12 40 — Худ фільм «Жи
вий труп». 2 сепія 18 05 —
«Будь СИЛЬНИМ. будь спрч7- 
НІІМ» . Ю..ЗС — «Щопє.піііі'к С'г 
ціалістнчгтис змагання» 1700- 
— Фільм-концерт. «Балетия 
сюїта» .17 40 •- «Міжнародне 
життя» 18.00. -- Реклама, ого
лошеній. 18 15 — «Сілі.еьклгос- 
поіарсі.киП тиждень», 18 13 — 
«Запрошуємо па пісню». 19 03— 
«Вісті» 19-30 — Док 7і.тьм 
«Снраі’а всього життя». 19.45 -- 
«Екран молодих». 20 45 — «На 
побпапіч, піти!». 21'00 — «Час». 
21.30 — Хул. фільм «Головне 
інтерв’ю». 22.55 — Вечірні по- 
ВІІПІІ.

Газета вихопить 
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6 вересня на стадіоні 
спортклубу <іЗірка» відбу
деться міжнародна зустріч з' 
футболу між .кіровоград
ською «Зіркою» і командою 
з м. Горна-Оряховиця (На
родна Республіка Болгарія).

Початок матчу о 18 год. ЗО хв.
Приймаються заяв-ки на колективне 

відвідання.
Абонементи на цю гру недійсні.

9 ПЕРША ПРОГРАМА. 11.25
— Копцерт-пальс. к. т. 
І) .50 — «Самі про себе».

Лок. телефільм, к. т. і5-50 — 
«Сьогодні — національне свято 
■болгарського народу — День 
свободи». Кіноїірограма. 16.30— 
«Золоті зірки Укппїнн». 16.45— 
Док. фільми 17.15 — «Екран 
молодих». 17 3'1 — «РеспублІ- 
капська фізико-математична 
школя». Передача І. 1800 — 
«Свято наших друзів». <’1о на- 
ціопального скята болгарського 
народу — Дня свободи». Ви
ступ .завідуючого відділом про
паганди і агіта_пії обкому Ком
партії України тов О.ііфірспкя 
Г П (К-л) 18 15 — «Пплграмя 
телебачення Пародій?" Респуб
ліки Болгарії» к. т 2! 60 — 
«Час» 21.30 — Коїшспт артис
тів опепсти к. т 22.30 — Тел. 
док. фільм «Петро.двоп'чіь». 
к. т. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРА.МА, 14 10 — 
Док фільми 14..55 — «Шахова 
школа» 15 9?— Концерт іб 10- 
«Творчість Б Кербабяєвя» 16.50 
— «Гіітермаш-76». 17.20 —
«Хлопці справжні*. 18*30 —
Реклама, оголошення 18 30 — 
«Піонерський калейдоскоп». 
(900 _ «вісті». 19.30 - В-стуи 
Генерального консула НРБ V 
Києві Крпстіс ЄвТімояа 19 40 — 
♦Співають молоді’ 1955 — «•■ 
світ* рослин». 2'3 46 — «На доб
раніч літи!» 21.06 — «Час*. 
2130 — Хул телефільм »Огііиія 
повела». 22-20 — Концерт. 23.10 
— Вечірні новини.

— «Творчість юних», к. т. 18 00
— «Нень за днем*. (К-л). 18.15
— III. Перро. «Попелюшка»,
к. т. 18.30 — «Польовп пошта 
«Подвигу» к. т. 19.00 — Міжна
родний турнір з хокею. 36. 
СРСР - зб. США. к. т. 21'.00 - 
«Час». 21.30 — Міжняродиий
турнір з хокею. Зб. ЧССР — «б. 
Канади, к. т. По закінченні — 
новини.

к.

ІЗ 50 — Музичний an- 
14.6(: — «ТелеупіверснтаІ 
І техніки». 14.30 — Гі.Иі 

•Олівець — МЯЛЮ»«ПЬ>, 
ж 

'S

»г.С*,
«)!а

П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
— Повніш. 9.10 — Ранко
ва гімнастика, к. т. 9 30-

«Бслиі-а арена юного спортсме
на» к. т 10.00 — Хсі Фільм
♦ Болгарія». 11.40 — «-3.1.7 і;і- 
тсй». ♦Пароль — лруж'а* 12 10
— Хул фільм «Вопчя ягпая».
14 1’0 — «Медсо». Док фільм 
к т 11.29 — «М Горький — 
сиіпспь робітничого класу».
15 15 — «Російська мова» 16 р0
— «Фільм — дітям». «Невід- 
криті острови», к. т. 17.0-5 —
♦ Москва і москвичі», к. т. 17.35

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСА1У г. Кировоград.

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

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

Індекс 61197,

ДРУГА ПРОГРАМА. П 00 — 
Ноппіш. 11.10 — Концепт май
стрів мистецтв Болгарії. 11.40— 
Концерт. 15.20 — «Інформація і 
науково-технічний прогрес». 
15 50 — «Екран молодих». 16.3-5 
— Лок фільми 17.25 — Камер
ний концерт. 18.00 - Реклама, 
оголошення 18.15 — «На лапах 
республіки». 18.30 — Фільм- 
копп.ерт, 19.00 — «Вісті». 19.30— 
І Кальман «Фіалка Монмар
тр» Вистава. 20.45 — «Па доб
раніч, літи!» 21.00 — «Час». 
21.30 — ЇТродпвжепіія вистави. 
В перерві — вечірні повніш.

стапа.
тракт
наука
дітей
15 00 - Концерт. 30—«Стьртф
16.'9.5 — Для- дітей. Худ.
більм «Колюча фоптсіїя» 
серії. '8.00 — Чемпіона* 
> футболу «Шахтар» 
памп» (Тб). 19 45 —
20.15 — «Тільки для
ЕстолчпиГі концерт. 20.45 —

'добраніч, діти!». 21.00 — «Час» ; 
21.30 — Хул. Фільм «Всього три 
неділі». І серія. 22.35 — Чем
піонат СРСР з Футболу. «Дні-

2 таЛм.
23.20 — В

ппо» — «Кпила Рад». 
(Відеозапнс). 
повний

НЕДІЛЯ

СУБОТА

<■• ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
Д1 — Повніш. 9 )0 — Ранкова 

гімнастика, к. т. 9.30 — 
«Умілі руки», к т. 10.00 — «Для 
вас. батьки». 10.30 — Музична 
програма «Ранкова пошта».к.т. 
Іі'.ОО — «.Природа і людина», 
к. т. 11.30 - ~
художників». 
ардас 
етюди*
«Па старості 
к т.
Олійішченко»
к. т. 
кіі» .
15 15
к. т
16.20
к. т 
балет

і людина».
♦ Розповіді про

к. т 12.00 — Еду-, 
Меж сл а Йт le. «Ліричні
12.50 — Док. телефільм

я знов живу»... 
13.45 — «Співає Галина 

Фільм-кониерт. 
14.05 — «В гостях V каз- 

«Впсії.'інпл прекрасна».
— «Музичний абонент». 
15.60 — «Здоров’я», к. т.
— «Тираж «Спортлото».
16..30 — Концерт солістів 

у Великого театру Союзу 
PCP. к. т 17.00 — «У світі Tua- 

к. т. 18.00 — Новішії.
♦День народження». 

Мультфільм к т. 18..30 -• «Аме
рика сімдесятих. Бостопські 
контрасти» <1>ільм 3. к. т. 19 00 
— Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Арарат» — «Спартак». 2 тайм, 
к. т. 19.45 — Хул фільм «Дива
ки». к. т 21.00 — «Час». 21 .-( — 
«Соиот-76». к. т. ГІо закІ!>*'«,і- 
пі - лгівппи.

ДРУГА ПРОГРАМА. |П.(П - 
Фільм балет «Легенда г,ро ко
хання». і 1.00 — Новини. 11'15 — 
Док. фільм 11.30 — «Сузір'я». 
12.00 — «До Дня танкіста». 
♦ Суботній репортаж». 12.30 — 
♦іЦодсііііпк соціалістичного 
змагання» 12 50 — «Чебурашка 
та його друзі». Ляльково ви-

ПЕРША ПРОГРА.МА. 9 00
— Повніш. 9.10 — Ряпковп 
гімнастика для дітей, к. т.

9.30 — «Будильник». к. т. 10.00.
— «Служу Радянському Сою
зу». 11.00 — «З-за дівчиська*.- 
Телеспектакль, к. т. 1'2..30 
«Сільська година». 1.3 30 —
«Музичний кіоск» к. т. 14.00 — 
Хул. телефільм «Гамлет Шігпов- 
ського повіту», к. т. 15.25 — 
«Сьогочпі — День танкіста», 
к. т. 15.40 — Концерт, к. т. 16 10
— «Міжнародна иапораиа*“. 
к. т. 1'6.40 — «Піспя-76. 17.0(1 — 
«Клуб кіпоподорожей». к. т.- 
18.00 — Новини. 18.15 — Мульт
фільми. к. т. 18.45 — «Радян
ський Союз очима зарубіжних 
гостей*, і; т. ТО.00 — Міжнарод
ний турнір з хокею. Зб. СРСР-» 
чб Канади, к. т. 21.00 — «Час»,
21.30 — 
22 35 — 
рослих 
новини.

«Ваша думка*. к^<т. 
Мультфільми для Л?— 

к. т. По закінченні —

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -* 
Естрадний концерт. 10.15 —•
«Сьогодні — День танкіста», 
Док телефільми 11,00 — «Мо
лоді голоси» Концерт, і 1.45 — 
«Сільскі обрії». 12.00 — Для 
дітей. Хул. телефільм «Колюча 
фортевя». .3 1 4 серії. 13 55 — 
«Братик-кролик». Лялькова ьи- 
стапл. 14.55 — «Сьогодні — День 
танкіста». «Слава солдатська», 
15.55 — Для дітей. «Весела 
естафета». 16.45 — «Слава ге
роям праці», Коїіцепт-вітаппя. 
17.30 — Ниркова програма. 1Я.30 
— «Вісті». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Карпати» — 
«Локомотив. (М). 2 тайм. 19.45 
— Співає Дм. Гпатюк. 20 45 — 
<11а добраніч, літи!». 21.00 
«Час». 21.30 — Хул. телефільм 
•Всього три неділі». 2 серія, 
22.35 — Вечірні ііовипн.

■-- ---- :_ __ _ ?-------- --- ---- /

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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