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В ОБКОЛИ 
КОМПАРТІЇ «V КРАЇНИ

9 вересня в обкомі Компартії України відбулася 
парада відповідальних працівників обкому, секрета
рів міськкомів і райкомів партії, голів міських та ра
йонних Рад депутатів трудящих, керівників та сек
ретарів парторганізацій ряду обласних управлінь та 
організацій, працівників профспілкових і комсомоль
ських органів.

її учасники заслухали доповідь «Про завдання 
партійних організацій області, які випливають з про
мови Генерального секретаря ЦК КГІРС товариша 
Л. 1. Брежнєва на параді партійно-господарського 
активу Казахстану», з якою виступив перший секре
тар обкому Компартії України М. М. Кобильчак.
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І МОЛОДОМУ КОМУНІСТОВІ ЛЕОНІДУ ФУРАЖКШУ РОБОТИ 
; ЗАВЖДИ ВИСТАЧАЄ. ВШ — НАЛАДЧИК ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ 

ФАБРИКИ ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ. МЕХАНІЗМИ, ЯКІ ВІН ОБСЛУ
ГОВУЄ, ЗАВЖДИ ПРАЦЮЮТЬ ЧІТКО 1 НАДІЙНО.

Є У ЛЕОНІДА П ГРОМАДСЬКІ ТУРБОТИ. ВІН - ЧЛЕН КОМ1ТЕ- 
' ТУ КОМСОМОЛУ ПІДПРИЄМСТВА, ГОЛОВА РАДИ ФІЗКУЛЬТУРИ. 

І СКРІЗЬ УСТИГАЄ ЮНАК.
г МА ФОТО: Л, ФУРАЖКІІІ.

НАШЕ БАГАТСТВО
ХЛІБ
І МАЙСТЕРНІСТЬ, 
І ДБАЙЛИВІСТЬ

Механізаторів госпо
дарства схвилювали 
слова Генерального 
секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнє
ва про те, що хліб, ін
ші продукти харчуван
ня були і залишаються 
одним з головних по
казників багатства
будь-якої країни. У нас, 
механізаторів, с резер
ви збільшення вироб
ництва хліба. Ми по
дбали про розширення 
озимого клину, тур
буємось, щоб високо
ефективно використо
вувалась сільськогоспо
дарська техніка, раціо
нально — мінеральні 
добрива. Розуміємо, 
що багато залежить 
і від майстерності, 
ставлення кожного до 
справи. Молоді меха
нізатори трудити/лу-

У РЕДАКЦІЮ ПРОДОВЖУЮТЬ НАДХОДИТИ ВІДГУКИ НА 
ПРОМОВУ ТОВ. Л. І. БРЕЖНЄВА, ВИГОЛОШЕНУ НИМ НА НА
РАДІ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ КАЗАХСТАНУ.

ться так, щоб підвищи
ти врожайність усіх 
сільськогосподарських 
культур. Чим більше 
хліба дамо, тим багат
шою буде наша Віт
чизна.

А. КОРЧИК, 
тракторист, груп- 
комсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НОГО колективу 
тракторної бригади 
колгоспу імені Ди- 
митрова Новгород- 
ківського району.

ОРНОМУ полю— 
ВИСОКУ ВІДДАЧУ

«Крім заходів по до
корінному поліпшенню 
великих природних 
лук, пасовищ, які да
ють найдешевші кор
ми, треба навести по
рядок і в польовому 
кормовиробництві», — 
відзначив на нараді 
партійно - господар-

ського активу Казах
стану Генеральний сек
ретар 
тов. Л. І.
дівники 
ставлять 
завдання значно 
вищити 
багаторічних 
річних трав, 
відділку 
усіх зусиль, щоб 
класти для 
ської худоби 
річний запас силосу.

І. ГРЕБЕНЮК, 
агроном другого 
відділка колі оспу 
імені 40-річчя 
Жовтня Світло- 
водського району.

ЦК КПРС 
Брежнев. Тру- 
господарства 

перед собою 
під- 

врожайність 
і одно- 
Нині у 

докладають 
за- 

громад- 
піівтора-

ПЛАНИ ПАРТІЇ
ВИКОНАЄМО

У виступі Генераль
ного секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва 
на нараді партійно- 
господарського акти-

ву Казахстану трудів
ники нашого госпо
дарства особливу ува
гу звернули на ті сло
ва, де йдеться про 
необхідність збільшен
ня виробництва хліба 
та про те, що країні 
потрібне ке зерно вза
галі, а зерно доброї 
якості і широкого 
асортименту. Ниніш
нього року ми зібрали 
з кожного гектара по 
28 центнерів хліба, а 
наступного плануємо 
отримати по 35. По
сіяли озимих на 300 
гектарів більше, ніж 
зобов’язувалися. Праг
немо вирощувати най
більш сильні і тверді 
сорти пшениці, наро
щувати виробництво 
гречки, проса, зерна 
кукурудзи.

П. КАС’ЯНЕНКО, 
комсомолець, трак
торист колгоспу 
«Перше травня» 
Маловнсківського 

району.

Фото Р. ГРАІІОВСЬКОГО.

вд/глдсл/у ДРУГІ ПРЕМІЇ—НАШІЙ області
Секретаріат ЦК ЛКСМ України спільно з Укр- 

вторчорметом Міністерства чорної металургії 
УРСР розглянули підсумки роботи обласних, 
міських та районних комсомольських організа
цій по збору лому чорних металів у другому 
кварталі цього року.

Новоукраїнська районна комсомольська орга
нізація нашої області зайняла друге місце у

республіканському соціалістичному змаганні. 
Комсомольці, молодь, піонери та школярі ра
йону зібрали і здали 810 тонн металевого лому. 
Друге місце серед первинних комсомольських 
організацій присуджено комсомольській органі
зації СШ № 13 міста Кіровограда, комсомольці 
і школярі якої зібрали і здали цехам і дільни
цям «Вторчормету» 91 тонну металолому.

СЬОГОДНІ в КІРОВОГРАДІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ ОБЛАСНІ ФІНАЛЬНІ 
ЗМАГАННЯ ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА ПРИЗИ 

«комсомольской ПРАВДЫ». ВОШІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ДЕВІЗОМ «ВІД 
МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ».

НА СТАРТІ-ТИСЯЧІ
ОНИ — з риштувань новобудов і заводських це
хів, студентських аудиторій і колгоспних ла

нів. У вихідний день, після робочої зміни поспішали 
ці юнаки та дівчата на стадіони, щоб підвищити свій 
фізичний гарт. Після стартів їм вручали «золоті» і 
«срібні» нагороди — значки ГПО. З часу впровад
ження нового фізкультурного комплексу значківця
ми стали 313 тисяч молодих степівчан. І з’явилися 
нові чемпіони, рекордсмени.

Тисячні загони були згуртовані під час стартів чем
піонату країни з багатоборства ГПО на призи «Ком
сомольской правды». Найсильніших виявляли в 
бригадах і класах, в колгоспах і на заводах. На
приклад, у колгоспі «Дружба» Новоукраїнського ра
йону лише в цьому році 60 молодих хліборобів 
виконали нормативи комплексу ГПО. Інструктор по 
спорту О. Вергун називає своїх рекордсменів — ме
ханізаторів Бориса Терневака, Сергія Шапку, шофе
рів Миколу Вергуна, Анатолія Супруна, агронома 
Миколу Бандюка. Ці значківці тепер очолюють спор
тивні секції, допомагають іншим хліборобам викона
ти нормативи комплексу ГПО. Заліки з фізичної та 
військово-технічної підготовки першими складають 
допризовники. Характерно, що в колгоспі «Дружба» 

старти ГПО перетворюються на справжні спортивні 
свята. І успіх тут від того, що за справу разом уболі
вають і комсомольські активісти, і керівники госпо
дарства, і фізкультурні працівники. Вони подбали 
про створення спортивної бази, широко пропагують 
фізкультуру і спорт.

Такий же досвід є і в колгоспі імені Щорса Улья
новського району, на Світловодському заводі чистих 
металів, в Кіровоградському машинобудівному техні
кумі, Солгутівській середній школі Гайворонського 
району. Кожен комсомолець в цих колективах дав 
слово стати значківцем ГПО. Юнаки і дівчата вихо
дили на старти не лише для того, щоб отримати зна
чок. Виконавши нормативи комплексу, вони продов
жували тренуватись, удосконалюючи спортивну май
стерність. І не лише на стадіонах та комплексних 
майданчиках. Олександрійські і світловодські ком
сомольці, виїжджаючи у вихідні дні на туристські 
бази, організовували і там спортивні змагання за 
програмою комплексу ГПО — в лісі, на берегах рі
чок. В Ульяновському і Новоукраїнському районах 
обладнують спортивні майданчики на польових ста
нах тракторних бригад, в тваринницьких містечках. 
І у вільний від роботи час юнаки та дівчата мають 

можливість підготуватись до складання заліків з фі
зичної та військово-технічної підготовки.

В багатьох колективах практикувались дні ГПО, 
присвячені Олімпійським іграм, свята юного олімпій
ця. Вчорашні значківці поповнили спортивні секції. 
І ось лише за перше півріччя в області підготовлено 
ще 11 майстрів спорту, 36 кандидатів у майстри, 274 
першорозрядники, понад 48 тисяч юнаків та дівчат 
виконали нормативи масових розрядів.

Та інколи навіть за «справною» цифрою криються 
прикрі недоліки. Деякі комітети комсомолу до впро
вадження комплексу ГПО в дію поставилися як до 
другорядної справи. В Кіровоградському, Доброєе- 
личківському, Устинівському районах, скажімо, не 
подбали про будівництво спортивних споруд, ~ тут 
особливо відчувається нестача плавальних басейнів, 
стрілецьких тирів. У Більшанському і Онуфріївсько- 
му районах не виробили ефективних форм у підго
товці значківців. А працівники Бобринецького рай
кому комсомолу формально підійшли до цієї важли
вої справи. В районі більше 8500 молодих хліборобів, 
робітників, школярів. Та лише 568 вийшли на старти 
з багатоборства ГПО на призи «Комсомольской прав
ды». З інформації, яку надіслано в обком комсомо
лу, можна зробити висновок, що у кожному з 54 ко
лективів фізкультури в середньому стартувало 13— 
14 юнаків і дівчат. Ось вам і «масовість».

Поєдинки першого етапу чемпіонату, як відомо, 
мали закінчитись ще у травні. А з Олександрівни на
прикінці серпня повідомляли:

— Змагання з багатоборства продовжуються.
Порушили строки проведення чемпіонату і в Пєт- 

рівському, Гайворонському, Онуфріївському районах.
І ВСЕ Ж у кожному місті і селі є значківці, які 

гідно захищали честь своїх колективів під час 
другого етапу чемпіонату на районних поєдинках. 
А нині найсильніші учасники тих стартів приїхали в 
Кіровоград, щоб продемонструвати свою майстер
ність на обласних змаганнях. їх чекають нагороди 
щасливі фініші.
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про врожай 
наступний

,, Молодей

САМ ВЧИТЬСЯ, 
ВЧИТЬ ІНШИХ

Комсомольсько-молодіжна трак
торна бригада № І колгоспу імені 
Ватутіна Кіровоградського району 
першою в районі закінчила сівбу ози
мих культур. Високі темни сівби тут 
це самоціль, а один із ефективних за
ходів для досягнення доброго вро
жаю.

Завдяки високій культурі земле
робства в середньому за минулу п я- 
тирічку молоді механізатори одер
жали з гектара на 3.4 центнера зер
нових більше, ніж планувалося, взяли 
з гектара 36,1 центнера пшениці, що 
перевищило середньорічну планову 
врожайність па 6 центнерів.

Цього року, хоч минула осінь була 
засушливою, зима примхливою, вес
на "затяжною, що не сприяло успіху, 
зернових (без кукурудзи) взяли на 
круг по 32 ценз пери. Ячмінь видав но 
39 центнерів, а па одній з площ,

Не-
взя-

А на
ми 

лані.

сіяв- комсомолець Володимир 
бссиин, ячменю сорту «Ельгіна» 
ли по 52 центнери з гектара.

З бригадиром механізаторів 
толієм Васильовичем Нагоряим 
зустрілися на кукурудзяному
де він перевіряв якість косовиці ку
курудзи на силос.

— Джерело успіху. — говорить 
він, — в поєднанні завзяття молодих 
з досвідом літніх механізаторів. Взя
ти хоч би екіпажі, що зайняті зараз 
на косовиці кукурудзи. Комбайнера
ми працююіь комсомольці Сергій 
Худько, Анатолій Козленко, Микола 
Терещенко. Транспортують їхні сило
созбиральні 
досвідчені 
Литвиненко, 
Григорій Куроп’ятиик. Результати від 
такої співдружності відчутні. Григо
рій Куроп’ятиик і Микола Тсрещсн-

машнпи більш літні і 
механізатори Грнгсч?ін 

Леонід Максименко,

к олхувлр * *---------------------
ко, наприклад, вже виконали сезонну 
норму виробітку на силосозбираль
ний комбайн. За короткий час в тран
шеї закладено 4000 тонн силосу при 
плані 5300 топи.

Молоді працювали поруч з досвід
ченими і на сівбі. Наприклад, ьґайстер 
точної сівби, ланковий но вирощенню 
високоврожайної кукурудзи Георгій 
Сергійович Хоменко працював у парі 
з комсомольцем Анатолієм Ярошен
ком. Традиція.

Така думка бригадира.
Знаючи, що працює тут він не пер

ший рік, починав свого часу теж із 
тракториста, запитуємо:

— А які ще характерні риси брига
ди ви б назвали?

— Характерно те, що не старіє 
бригада, весь час поповнюється мо
лоддю, цілими династіями. Зараз у 
нас працює, наприклад, три брата 
Симоиці — Михайло, Микола та Во
лодимир. Микола — комуніст, Михай
ло — комсомолець. У кожного, як 
кажуть, у польоті міцніють крила. 
Спочатку сам вчиться, а потім вчить 
молодих.

_---------І.1 вересня 1&7& року
Розпочався новий навчаль

ний рік. Знову щоранку кличе 
шкільний дзвінок хлопців _ ти 
дівчат в дорогу до країни 
знань. І знову хвилюються уч
ні: що потрібно зробити, щоб 
краще засвоїти матеріал, як 
встигнути дізнатись ще більше, 
як потрібно вчитися?

Сьогодні «Молодий комунар» пропонує розпо
відь про те, як виховують любов до знань в Ліо- 
ловисківській середній школі № 3.

Школа. 
Урок 
Учень.

ЗНАТИ, 
УКАТИ,

ЗНАХОДИТИ! 
УСПІШНА діяльність молодої людини на б.дь-якій щ. 

ланці комуністичного будізіїнцтва сьогодні немож
лива без всебічних знань, без постійно« о їх вдоскона
лення. І головне завдання школи, як зазначив виступі 
на XXV з’їзді КПРС Міністр освіта СРСР М. О. Про- 
коф’єв, полягає у вихованні потягу до безперервного 
розвитку і поповнення своїх знань. І перші кроки в цьо
му — інтерес до науки.

Щоб спалахнув в учнів такий інтерес, ми використо
вуємо різноманітні джерела впливу, усі наші можливос
ті — вдосконалення навчально-виховного пронесу, діяль
ності вчителів-предметників, цілеспрямований вплив 
батьків, співдружність старшокласників з трудовими ко
лективами, сприяння громадськості і т. д. Важливу роль 
відводимо шкільній комсомольській організації. За ос
танні роки ми переконалися у великих її можливостях 
щодо виховання у старшокласників любові до знань і 
захопленості наукою.

Взяти хоча б традиційні, предметні олімпіади. В їх 
організації комсомолів дуже допомагає педаї огічному 
колектипові. Комсомольський комітет веде снстематл :ну 
Підготовку до олімпіад, які, як правило, проводяться в 
однії день з різних предметів. Напере додпроходить^ 
загальношкільна урочиста лінійка. Тут і зачитується 
звернення до учнів школи:

сДорогі друзі"! Мя живемо у вік бурхливого РОЗВИТІ « ШІУКЯ і 
техніки. Людський геній проникає в найглибші т.і-приро
ди. сягає в безмірні простори заі адкозого космосу. і І твчан-м, 
книга стали невід'ємними атрибутами людського життя, а з:іа- 
ти, шукати і знаходити — прагненням кожної серйозної людини...

Нехай кожен буде глибоко впевненим, іцо де б в! І «:е ппл- 
цюв.:а. яку б професію не обрав, йом ■ потрібні мій: : . і:. 
знання. Наша країна потребує високоосвічених і умілих людей, 
і ми повніші стати такими

Комсомольський комітет і рада піонерської дружини закля
кають усіх невтомно оволодівати знаннями, щодня збагачувати 
свою пам’ять знаннями, розвивати в собі жадобу знань, люГив 
до науки. Ширше крок в Країну знань!..»

До учнів звергаються директор школи, вчителі. А на
ступного дня класи заповнюють сотні учнів. З кожним 
роком зростає кількість учасників предметних олімпіад. 
І попереду — комсомольці. Найспльніші учні стають по
тім учасниками районних, обласних і республіканських 

І олімпіад.
Потім влаштовуємо урочистий вечір, на якому пере-

І можцям вручаються подарунки.
Тут же, на вечорі, визначаються старшокласники, яким 

учнівське наукове товариство доручає підтримувати осо
бисті контакти з ученими та винахідниками. Такі зв’яз- 

« ки стали традиційними. Юні географи, наприклад, по- 
I бували в Одеському університеті, зустрілися з виклала- 
І нами, зараз виконують їх завдання. А юні математики, 
І фізики і біологи підтримують зв'язки з багатьма вчепи- 
І ми Академії наук Української PCP.
І Учнівське наукове товариство об’єднує ряд секцій. В 
І них працюють юні хіміки, фізики, літератори і т. д. Сех- 
I иія біологів за завданням доктора біологічних наук 
І А. П. Кібаленка провела дослід «Вплив мікроелементів 
І на цукристість буряків» і про його результати сповісти-. 
І лп вченого. А любителі історії створили клуб «Юність», 

який налагодив зв’язки з політичними оглядачами Цент
рального телебачення і Всесоюзного радіо.

Комсомольська організація стала зачинателем бага
тьох корисних справ. Вона допомагає вчителям в орга
нізації декад знань і пауки, виступає колективним про
пагандистом книги, піклуючнсь, щоб V кожного старшо
класника була домашня бібліотека. Заслуга комсомоль
ців організація виставок дитячих бібліотек. Швидко 
росте число книголюбів.

Ми завжди радимось з комсомольцями в питаннях 
виховання інтересу до знань і захопленості наукою, ви
значаємо їх місце та завдання в діяльності паукового 
товариства. У нашій школі зберігаються два вимпели 
Ш\ комсомолу У країни «Кращій класній комсомольській 
організації». Ними нагороджені ті класи, де приділяють 
максимум уваги розподілу і виконанню громадських до
ручень, причому більшість з них спрямовані на розвиток 
пізнавальних сил і здібностей учнів.

Який же результат зробленого? Перш за все помітно 
посилився потяг старшокласників до знань, багато з них 
відвідують секції наукового товариства. Більше полови
ни учнів школи вчаться на «5» і «4», а кількість учнів» 

В які грунтовно засвоюють навчальний матеріал, особливо 
■ з окремих предметів, у старших класах не тільки н® 
■ зменшується, як це часто буває, а н збільшується.
■ *' 1Оиов Д° знань тепер стала притаманною багатьом
І nVt^0K‘A-CHIIKaM' П1>0 це С8,-ічить хоча б їх лист 
|А^\\иРуЧщ мї?п?ат-матп-чних наУК 1- К. Коваля:
■ ’ ■^.І І ’"а- ОЯНСКіВСЬКОї середньої Ununu ІМ В І ЛЄГ
І ЛІобнмо кпнгм. любимо багато змаїн вчі тнся "а тому
I «SyZS ,іаШНХ ВЧЄЦЯХ’ W U-
| Щиро ВДЯЧНІ Вам за приїзд, виступ переч ‘ііаиц. Мн знзечо 

■ ще мало, але розуміємо. що світ (ІаУкп дуже великий, і

Ш ІШНЦ.ИМН. аж іияк нас пе лякає
ВзС1 Ul° Сулемо вчитися щиро з завзяттям, смі 

Липо і наполегливо крокувати в Країну знань.3.».
ж, побажаємо успіхів нашим юнакам і дівчатам«

Г. ПЕРЕБИЯНІС, 
директор школи № 3, заслужений учитель 
школи країнської PCP,м. Мала Васка,

В. ЦВЄТАЄВ.

пере- 
кондитер- 

об'єднання 
харчування 

райспо-

„ЯКЕ СМАЧНЕ 
ПЕЧИВО...“
П’ять думок про 
свою професію
Весняного ранку Ольга 

Стельмах вперше 
ступила поріг 
ського цеху 
громадського 
Кіровоградської 
живспілки.

— Тепер у нашому цеху 
буде шість комсомолок,---
сказала майстер Гаріфулі- 
на. — Ми працюємо під 
девізом «Один за всіх, усі 
за одного». Розумієш, 
значить кожен в одзіті за 
весь цех.

— Я все зрозуміла і не 
підведу, — відповіла но
венька.

Так почалася трудова 
біографія наймолодшої в 
колективі. А тепер її по
други кажуть, що Ольга 
Стельмах не зміє працю
вати упізсили.

Подібну характеристику 
можна дати кожній із них. 
Дівчата виробляють тістечка, 
торти, печиво різних сортів. 
Вони зарекомендували себе 
як добрі ^майстри своєї спра
ви. їхня продукція має неаби
який попит.

— Технологія виготовлення, 
особливо тортів і тістечок, 
вимагає художнього смаку, — 
розповідає Таня Романчук. — 
Лій прагнемо досягти того, 
щоб, купивши торт, тістечко 
чц печиво, споживачі дякува
ли нам.

— Ви лиш поглиньте сю
ди, — показала Людмила 
Скляренко на столики, застав
лені готовими тортами і тіс
течками.

Було на що подивитися. Ко
жен торт оздоблепнн чудови
ми квітами, а на тістечках 
стільки різноколірного крему, 
що все разом переливається, 
наче веселка.

Одна з шести трудів
ниць розповідає:

— На день народження 
мене запросила моя по
друга. Гості куштували 
торт. їли і хвалили. Я мов
чала. А на серці було хо
роше. Бо ж торт був наш, 
хоча гості й не знали про 
це. Про цей вечір я роз
казала своїм подругам по 
роботі.

У них робота ладиться. 
Щомісяця вони на півто
ра — два дні випереджа
ють графік і виробляють 
кондитерських виробів на 
чотири з половиною тися
чі карбованців.

—- Ви розумієте, — ска
зала наприкінці розмови 
Тетяна Гаріфуліна, — хо
четься ще більше зробити. 
І краще. Ми працюємо 
для радості.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.
Кіровоградський район.

12 вересня— 
День танкістів

Командир танка сержант Олександр Білунас псі цілі вра
жає першим пострілом. Він спеціаліст першого класу, ко
ристується авторитетом серед товаришів.

На фото: сержант О. БІЛУНАС.
Фото С. ТИТОВА.

РОТА ІДЕ
Г| О ЗАКІНЧЕННІ автобронетанкового 

училища лейтенант Шаповал одер
жав направлення у 101 танкову бригаду. 
Комсомольця призначили командиром 
танкової розвідувальної роти.

У розпал боїв, що точилися на Калі- 
нінському фронті у грізні дні осені 1942 
року, командир роти отримав завдання: 
розвідати шлях, по якому наступатиме 
бригада. Взявши з собою "трьох "саперів, 
Шаповал вирушив до нейтральної сму
ги. Перш за все треба було вивчити рус-_ 
ло невеличкої річки Держа, нанести на 
карту броди, розмінувати проходи для 
наших танків. Кілька днів під безпе
рервним вогнем ворога вели розвідку 
сміливці.

Вранці почалася артпідготовка. Загриміли 
легендарні скатюші». З-за ліска вийшли тан
ки. Дружнє солдатське аура» пронеслося над 
полем бою. Знищуючи все_на своєму шляху, 
мчав танк командира роти. Фашисти пе чека
ли такого навального натиску. 1 радянські 
танкісти з ходу увірвалися у село Стспанцево. 
А тут чекає новий наказ:

— Лишити Степаицево праворуч, тримати 
курс у напрямі села Бубново, провести роз
відку боєм.

Опам’ятавшись, ворог почав чинити відчай
душний опір, обрушивши на голови танкістів 
шквал артилерійського вогню. А в повітрі 
кружляли гітлерівські стерв'ятники, наносячи 
бомбові удари по наших машинах. Танкістам 
довелося маневрувати. Збільшивши дистанцію 
між машинами, екіпажі вели зустрічний во
гонь з гармат і кулеметів. Командир приймає 
рішення: оточити артилерійську батарею гіт
лерівців і знищити. Та у шлемофонах знову 
лупає наказ з штабу бригад»:

— Обійти батарею, ухилитися від 
бою!

Неподалік від хутора Яйкіно несподі
вано натрапили на ворожу механізовану 
колону. Не зменшуючи швидкості, пішли 
в атаку. Менше як за чверть години з 
німцями було покіпчено. Дорога була 
всіяна групами фашистських вояк, пере
кинутими машинами, гарматами та ін
шою військовою технікою. Під вечір 
зупинили машини у поріділому лісі, че
каючи підходу своїх. А на ранок наступ 
продовжувався. У чіткій взаємодії з ін
шими родами військ нестримно йшли 
вперед танкісти.
£> ОДНОМУ із запеклих боїв машина 
и командира роги потрапила під 
шквальний вогонь фашистських1 артиле
ристів. Ворожий снаряд вцілив у коман
дирський танк.

В РОЗВІДКУ
І потяглись довгі місяці госпітального 

життя. Тут Шаповал довідався, що його 
представлено до * нагороди орденом 
Олександра Невського. присвоєно зван
ня старшого лейтенанта.

Одужавши, офіцер знову повернувся у 
стрій. Він бере участь у визволенні Ку
бані, Криму. І де б не. пройшли наші 
«тридцятьчетвірки», попереду завжди 
була рота старшого лейтенанта Шапова
ла. За мужність, героїзм і відвагу його 
відзначили другим орденом Олександра 
Невського.

Визволивши від гітлерівських окупантів 
Крим, танкісти отримали направлении у При
балтику.

На все життя запам’ятався Шаповалу бій за 
місто Бенс. Розвідка повідомила, що гітле
рівцям йде підкріплення. Ганкова рота Шапо
вала одержала завдання зустріти на шосе ме
ханізовану колону порога і знищити її. Та 
вступати п бій не дспелося: сили були нерівні. 
Ворог виявив розташування наших військ. 
Але у темряві не наважувався йти в атаку. 
На старих позиціях залишатися було небез
печно: гітлерівська артилерія могла накрити 
скупчений нашої техніки. Тоді командир роти 
наказав екіпажам відвести машини назад на 
півкілометра і зарити а землю. А на світанку 
фашистська артилерія відкрила масований ііа- 
літ на те місце, яке залишили танкісти зве
чора. Пішли в атаку танки, піхота. Та радян
ські воїни нічим не виявили себе, вичікуючи, 
поки ворої підійде поблнжче. Потім вдарили 
прямою наводкою. Загорілась одна хрестата 
потвора, друга, третя... IG машин залишили 
фашисти на полі бою.

Та ворог не втратив надії вирватись із 
оточення. Він кидав у бій все нові і нові 
сили. Дружно діяли танкісти Марков, 
Пильщиков, Кравченко, Лисенков та ін
ші воїни, відбиваючи шалені атаки фа
шистів. Всього за ніч вони знищили шість 
гітлерівських машин, не втративши жод
ної своєї...

За цеп бій всі члени екіпажів танко
вої роги були удостоєні урядових наго
род, а їх командирові вручено орден 
Червоного Прапора.

ПІСЛЯ війни Андрій Артемович закін
чив Олександрійське педагогічне 

училище і ось вже три десятиліття тру
диться на освітянській ниві. Заслуженою 
шаною і повагою користується вчитель 
Павлівської середньої школи Світловод- 
ського району А. А. Шаповал у своїх 
колег по праці та односельчан.

старшокласникам. Про цс свідчить хоча б їх лист до

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
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JH И—ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ЗАВЖДИ РАЗОМ

■

f

™ ФІРМИ

німсць- 
члепів 

Комсо- 
підпри-

М ПОГОРЄЛОВ, 
секретар Світловодського міськко
му комсомолу.

НДР І РАДЯНСЬКИМ СОЮЗ “

0 МАМИН ОБІД.

О СТЕЖИНА.

Фото С. ФЕНЕИКА.
с. Братолюбівка 
Долниського районі'.

КУТОЧОК 
КОЛЕКЦІОНЕРА

Ш8І СКАРБИ 
ЗАПОВІДНИКІВ

Багато колекціонерів, 
особливо школярів, ко
лекціонують поштові мі
ніатюри про флору і 
фауну. Нині вони мати
муть можливість попозни- 

і свої альбоми новими 
^Цоками «Фауна СРСР», 

випуск яких нешедавно 
здійснило Міністерство 
зв'язку.

Серія з п’яти поштозих 
мініатюр присвячена во- 
доплааним, які прожива
ють у державних заповід
никах СРСР: Кизилагач- 
ському, Матсалуському, 
Красиоводському, Канда- 
лакшському, 
ському. Птахи 
в природних 
прожизання.

Ось перелік 
рії:

№ 40Н. Ціна І 
ганський заповідник, 
ська чапля.

№ 4612. З коп. Магсалуський 
заповідник. Чорноаола гагара.

№ 4613. 4 коп. Красновод- 
ськнй заповідник. Лисуха.

№ 4614. 6 коп. Капдалакш- 
заповідник. Тупик.

" Лв 4815. 10 коп. Чорномор
ський заповідник. Морський 
голубок.

В. САРЖЕВСЬКИЙ.

Чорномор- 
зображені 
умовах їх

«арок се-

коп. Кизила*
Єгипет-
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<
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П РОПИСІ1У істину, що автомо- 
" біль не розкіш вибраних ін
дивідуумів, а засіб пересування 
всієї цивілізації, автослюсар Боб- 
ринецького районного об’єднання 
«Сільгосптехніка» Володимир Гав
риленко (1934 року народження, 
освіта 8 класів, малосімейний, не- 
суднмнй, інколи читає) засвоїв 
давно і намагався робити все, 
щоб підвести під неї реальну 
основу.

І ось, нарешті, настав у його 
житті щасливий день, коли, зняв
ши з книжки свої трудові заощад
ження, він придбав у колгоспі 
«Рассвет» напіврозбитого «Моск- 
вича-408», котрий виглядав не на
багато кращим від «Антилопи 
Гну», на якій їздив фанатично 
пройнятий духом автомобілізму 
Адам Козлевпч. Заздрив Гаври
ленко зайнятому лише своєю ма
шиною Адамові. Спробував би той 
покрутитись у паш час, коли зара
ди єдиного слова «Дозволено» до
водиться ке тільки перебрати тех
ніку до останнього гвинтика, а й 
пройти цілу серію нудних проце
дур! А якщо на відвертість, то з 
такою машиною, яку він придбав, 
на доброго дядечку з ДА1 важко 
було розраховувати.

З тих пір і почалося велике 
сходження Гавриленка на Голго
фу. Та шлях на цю гору, як ви
явилось, усіяно не тільки тер
нами, а н приємностями. Першу 
усмішку фортуна подарувала йо
му аж біля Повітрофлотського 
моста в Києві, де раніше знахо
дився автомагазин. Усмішка ма
теріалізувалася в образах двох 
молодих балакунів, які (оце по
везло!) ще з пелюшок кохаються в 
автомобілізмі.

Дізнавшись, що у прибулого з 
Бобрннця є власна машина і не 
вистачає тільки такої дрібниці, як 
технічний паспорт, Марек і Воль
демар (так вони відрекомендува
лися) порадили Володимирові не 
метушитись, а вертати додому і 
готуватися до прийому гостей. 
Приїдуть з потрібним папером.

І справді, навесні 1975 року во
ни благополучно дісталися до 
Бобрннця. Після традиційної тра
пези один із них вручив господа
реві завітну сіреньку книжечку — 
технічний паспорт автомашини. 
До нього — акт технічного огляду 
і довідку-рахуноК за номером 
585406.

— Не знаю, хлопці, як вам і 
дякувати! — сяяв, неначе більярд
на куля, Гавриленко. — Спасибі. 
Виручили капітально.

— Спасибі скажеш своїй тьо-’ 
ті, — вгамував його запал Марек

Більше року пройшло, як на вулицях 
Світловодська з’явилися потужні тру
бовози, інша техніка, призначена для 
будівництва газопроводу. 2790 кіломет
рів — така його протяжність.

Світловодці гостинно зустріли 
ких друзів, серед яких багато 
Союзу вільної німецької молоді, 
мольці і молодь промислових 
ємств міста і юнаки з НДР швидко зна
йшли спільну мову. Вирішили не лише 
працювати, а й відпочивати разом. 
Створили при міськкомі комсомолу раду, 
до якої увійшли представники партійної, 
комсомольської і профспілкової органі
зацій будівельників з НДР та працівни
ки міського комітету комсомолу. Тепер 
двічі на місяць активісти підбивають 
підсумки зробленого, намічають плани 
па майбутнє. Нині жодне спортивне свя
то не проходить без участі німецьких 
юнаків. Звичні стали зустрічі з футбо
лу, волейболу, баскетболу. І не так важ
ливо, з яким рахунком закінчується зу
стріч. Завжди перемагає дружба.

Для будівельників з НДР рада орга
нізовує екскурсії на підприємства міста. 
В свою чергу світловодці з цікавістю 
знайомляться з будівництвом газопрово
ду. Скріплюють дружбу між молоддю 
двох братніх країн вечори дружби, ви-

(він же Каплан Марко Лейбовйч, 
1945 року народження, киянин, 
освіта середня, зріст високий, ніде 
не працює, але знає, де знаходи
ти гроші). А нам гони півшмат- 
ка — й годиться!

— Ого! — вирвалось у Гаври
ленка. — Та де ж я візьму таку 
суму?

— Не прибідняйся, старик. Сам, 
певно, курятиною щодня ласуєш, 
— оскалив зуби товариш Марека 
(тобто Зінгер Борис, 1945 року 
народження, киянин, колись пра
цював інженером па заводі пор
ційних автоматів, перекваліфіку- 

ІЗ ЗАЛУ

вився в шахрая). — Ми тобі йтак 
за половину вартості віддаємо. 
Ось. — витяг він з внутрішньої 
кишені ще одну сіреньку книжеч
ку і помахав нею перед посо.м 
ошешелепого Володимира, — 
вчись жити красиво. Заповниш її 
на кого схочеш, відразу цілий 
шматок одвалить.

— Може, воно й так, — зава-, 
гався Гавриленко. — А якщо 
впіймають?

— А ти не лови гав, — порадив 
Зінгер. — Усяка справа риск лю
бить. Іще нема такої людніш, до 
якої гроші самі текли б. А тут 
стопроцентна чиста робота. Спла
виш цей папірець, Андрюшка ще 
щось підкине (Воропай Андрій, 
1947 року народження, киянин, не 
працює, його двічі притягали до 
відповідальності за хуліганство, 
раз — за підробку державних до
кументів, у колі «своїх» інтеліген
том не визнається).

Замислився Гавриленко. Ех, бу
ла не була! Чого б і не рискнути, 
адже справді гроші на дорозі не 
валяються.

— Гаразд. А де ви такі гарні 
папери берете?

— Не спіши все знати. Твоя 
справа — клієнтура, а наша — 
кон’юнктура.

Приблизно так па злочинну 
стежку збуту підроблених доку-

ступи учасників художньої самодіяль
ності, лекції. Надовго запам’ятаються 
зустрічі в «Іитерклубі», що проходять в 
районному Будинку культури. От хоч би 
взяти розповіді Хайо Обухова та Петера 
Бруспча про будні німецьких будівель
ників. Є чим поділитися з друзями. 
Бригада ГІ. Бруспча, скажімо, успішно 
трудилась у період підготовки до IX 
з’їзду СЄПН, а нині взяла підвищене со
ціалістичне зобов’язання — виконати 
своє планове завдання до свята Велико
го Жовтня.

На цьому ж вечорі Валентина Сергі- 
єнко розповіла друзям з ГІДР про те, як 
будувався Світловодськ, чим живе сьо
годні його молодь, які у неї плани на 
майбутнє. В кінці зустрічі свігловодці та 
гості провели вікторину «СРСР — НДР», 
щедрими оплесками нагородили учасни
ків художньої самодіяльності за змістов
ний концерт.

Будівництво дільниці газопроводу, 
який проліг через Світловодський район, 
завершується. Але дружба, що зав’яза
лась між молоддю нашого міста і мо
лодими будівельниками з ГІДР, буде 
міцніти і надалі.

ментів став Володимир Гаврилен
ко. Через його руки група шах
раїв з Києва передавала для 
дальшої реалізації бланки посвід
чень на право управління авто
транспортом. талони поперед
жень, свідоцтва про підвищення 
класності водіїв. Щоб поставити 
справу на широку ногу, в один із 
своїх заїздів Зінгер і Воропай 
урочисто вручили Гавриленку під
роблену печатку ДДІ управління 
внутрішніх справ міста Києва, два 
штампи республіканського авто- 
учкомбінату з отим магічним сло
вом «Дозволено».

— Живи і володій, князю! — 
підняли чарки за нового керую
чого філією підпільної фірми 
«Автолипа».

Володимир Григорович аж руки 
потер від задоволення. Шефи 
йшли в ногу з часом — товар на
ближали до замовника.

І Гавриленко засукав рукава. 
За період з березня по листопад 
минулого року він наштампував і 
збув 27 шоферських посвідчень і 
8 свідоцтв про підвищення клас
ності на загальну суму 4345 кар
бованців. Таксу для клієнтів уста
новлював залежно від значущості 
паперів — від 100 до 200 карбо
ванців. Виручку частково переда
вав Каплану, Зінгсру і Воропаю, а 
левову частку часто-густо клав у 
власну кпшешо.

Незабаром під егіду Гаврилен
ка стали такі ж ласі до легкого 
хліба судимі раніше за крадіжки 
і хуліганство бобрпнчанн Анато
лій Патриман і робітник радгоспу 
імені Свердлова Микола Бежа
нов. Брудні махінації Гавриленка 
вони сприйняли з ентузіазмом, і 
охоче пособляли йому в пошуках 
та «обслуговуванні» клієнтури.

Послугами шахраїв користува
лися різні людці. Скажімо, такий 
колоритний тни, як форсунник 
Бобриненького раііміжколгоснбу- 
ду Микола Пономар. У грудні по

Я ТВІЙ РОВЕСНИК 
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ПРАГА. Тут проходи і ь між
народна зустріч організаторів 
молодіжного і студентського 
туризму з 29 країн світу. в о 
на організована молодіжним 
бюро подорожей Соціалістич
ної Спілки молоді Чсхосло- 
оаччинн у співробітництві з 
Міжнародним бюро гурнзму 
при ВФДМ.

Головна мста зустрічі, о 
якій беруть участь представ
ники 72 молодіжних бюро по
дорожей, полягає а обміні 
досвідом у галузі молодіжно 
co туризму і встановленні ді 
лопих контактів.

РИМ. Продовжують трости
ти ряди Італійської кому
ністичної федерації молоді.

На цей час Італійська ко
муністична федерація молоді 
налічує у своїх рядах понад 
140 тисяч членів,

БЕРЛІН Близько мільйона 
учнів 7—10 класів НДР у цьо
му році паралельно з навчан
ням у школі оволодіватимуть 
основами різних професій. 
Уроки праці відбудуться в це
хах більш як 400 промислових 
підприємств республіки, де 
під керівництвом спеціалістів 
школярі дістануть навички ро
боти як токарі, лаборанти, 
електротехніки І г. д. Крім 
того, обрати професію до ду
ші їм допоможуть заняття в 
З тис. політехнічних центрів, 
які діють в НДР. '

ДАР-EC САДАМ. «Об’єдна
ні теорію і практику» — під 
таким лозунгом проходить 
сьогодні розвиток усієї систе
ми народної освіти в Танза
нії. Випускники середніх 
шкіл, крім теоретичних знань, 
повинні маги і трудові навич
ки. «аявив міністр національ
ної освіти І. Еліііевінга. То
му навчальна програма шкіл 
включає обов’язкові практичні 
заняття, на яких учні здобу
вають знання і навички праці 
в галузі сільського господар
ства і тпаришіиитва.

(ТАРС).

заминулого року він через надмір- І 
ну пристрасть до гіркої втратив 8 
право на управління автомати- | 
пою. Праінучп «реабілітуватися»! 
за минуле, екс-шофер придбав у 8 
Гавриленка за 300 карбованців \ 
два бланки підробних посвідчень. І 
Один із них заповнив лівою ру- І 
кою на себе, другий збув Патри- і 
ману, той, у свою чергу, переїси- | 
нув «липу» знайомому громадяни- | 
нові Давиденку із села Пенько- з 
вого. З

Два бланки свідоцтва про під- 
вишення класності придбав і шо- З 
фер Новоукраїнського районного Е 
об’єднання- «Сільгосптехніка» | 
Рудь А Ф Один залишив для-се- | 
бе (пізніше б танк старанно занов- З 
нила знайома Н. Горбенко), дру- | 
гни продав Миколі Топчію — шо- | 
ферові колгоспу імені XXI з'їзду а 
КГІРС Бобриненького району. З ? 
листопада минулого року по сі- й 
чень нинішнього Рудь отримував | 
дармові грошики за липовий дру- £ 
гий клас. • і

Те. що Рудь незаконно при- р 
своював державні карбованці з І 
копійками, можна пояснити його ; 
жадібністю до грошей А ось при- | 
дбання незаконним шляхом шо- я 
ферських посвідчень механіком І 
радгоспу «Червоний землероб» | 
Рудольфом Мауером і тракторис
том колі оспу імені XXI з'їзду 
КПРС Василем Кравченком не 
в’яжеться ні з чим, суперечить 
їхній добросовісній діяльності.

їхні одговори: «Немає часу 
їздити в районний центр і здава
ти па права», «Та скільки я там 
їжджу, ото хіба кролям трави з 
лісу привезу» — вказують на по
зицію байдужого обивателя, з ви
ші якого на дорогах нерідко трап
ляються автомобільні аварії, ка
ліцтва, обривається чиєсь життя.

Завдяки пильності працівників 
міліції та громадськості на тери
торії Бобринецького району вчас
но вилучено цілу низку підробле
них шоферських документів. Нит
ка за ниткою — і клубок розмота
ли. Прийшли її до тих, хто зай
мався оцим чорним ремеслом, чия 
злочинна діяльність завдавала 
школи державі і людям. Шахраям 
та їхнім помічникам усіх рангів 
заслужено дали по руках.

Фірма «Автолнпа», шо кілька 
місяців проіснувала в Бобришіі. 
лопнула, як мильна булька. Та 
воно н не дивно, бо всяке темпе 
дільце, як бн воно хитро не 
плелосгі, заздалегідь приречене на 
безславний кінець.

Д. ГАНСЬКИЙ. 
В. СТЕПАНОВ.

працівники обласного управ
ління внутрішніх справ.

I > ■ і ,
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БОРОТЬБА
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

г 41

8 вересня відбулися ігри чергового туру чемпіонату 
країни серед команд другої ліги класу «А». Кірово
градська «Зірка» за два дні до нього зустрілася у 
міжнародному товариському матчі з болгарськими 
футболістами, її календарну гру в Одесі з місцевими 
армійцями, призначену на цей день, перенесено на 
І14 жовтня.

Криворізький «Кривбас» на своєму полі зазнав поразки від 
полтавського «Колоса», який перебував в нижній половині 
турнірної таблиці, програвши йому з мінімальним рахунком 
>— 0:1. Харківський «Металіст», граючи в Миколаєві із «Суд
нобудівником», узяв одне очко, зіграв унічию — 0:0. Цс 
дозволило йому стати одноосібним лідером. Зазнав по
рази» житомирський «Автомобіліст», який переслідує «Зір
ку». В?» програв у Хмельницькому «Хвилі» 0:1. В 
інших матчах зафіксовані такі результати: «Колос» (Ніко
поль) — «Локомотив» (Вінниця) — 2:1, «Атлантика» (Се
вастополь) — СК Луцька — (1:2, «Кристал» (Херсон) — 
«Авангард» (Ровно) — '1:0. «Говерла» (Ужгород) — СКЛ 
(Київ) — 0:0, «Буковина» (Чернівці) — «Фруизеисць» (Су
ми) — 0:1.
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ЦЕ СЛОВО — до нових передплатників «Моло
дого комунара». Бо наших постійних читачів (а 

їх — більшість із 60 тисяч) не треба знайомити з га
зетою. Вони знають, що лише «Молодий комунар» 
докладно розповідає про життя молоді Кіровоград- 
щини. Світловодські металурги і енергетики, олек
сандрійські гірники і машинобудівники, кіровоград-

■иавв ммаамв Евганаяі

ські робітники і студенти сте- її 
жать, як хлібороби ведуть В 
битву за великий хліб, а на
ші сільські читачі дізна
ються про славні діла мо
лодих робітників області.

Читачів «зі стажем» не треба переконувати в тому, 
що «Молодий комунар» систематично розповідає 
про події культурного життя області, друкує поетич
ні й прозові твори земляків. У клубі старшокласни
ків знаходять відповіді на хвилюючі питання: ким бу
ти? як жити? з кого брати приклад?

А чи можуть ті, хто не читає «Молодого комуна
ра», похвалитися більш-менш повним знайомством із 
гравцями кіровоградської «Зірки» чи обізнаністю з 
рекордами наших спортсменів? Звичайно ж, ні. По
стійним передплатникам не слід доводити, що в са
тирично-гумористичних випусках «П ятого колеса» 
вони знайдуть фейлетони, дошкульні репліки, до
тепні жарти. Ну, і, нарешті, «Молодий комунар» —■ 
це єдина газета в області, котра на замовлення своїх 
читачів уміщує нові популярні пісні.

Люди нашого краю, зокрема його молодь, тво
рять великі справи, живуть цікавим життям, 
нього розповідає обласна газета «Молодий 
нар». І її варто передплатити кожному.

ПОСПІШАЙТЕ НА ПОШТУ, ДО ЛИСТОНОШ 
МАДСЬКИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ПРЕСИ. 
РЕДПЛАТА ПОЧАЛАСЯ.

Про 
кому-

Е ТРО
ПЕ-

>

Нині турнірна таблиця має такий вигляд:

І м О
«Металіст» 29 39—19 39
«Кривбас» 29 43—16 38
«Зірка» 27 33-20 35
«Автомобіліст» ЗО 34—23 34
«Суднобудівник» 29 33—25 34
«Кристал» 28 26—13 33
«Колос» Н 29 30—31 ЗІ
СКА (Одеса) 28 34—27 ЗО
«Локомотив» 28 28-29 ♦28
СК Луцька 28 23—26 27
«Колос» П 29 28—32 27
«Буковина» 28 19—20 26
«Хвиля» 28 24-27 26
«Новатор» 29 29—39 26
«Фрунзенець» ЗО 31—49 26
«Шахтар» 29 27-31 25
«Говерла» 28 17—27 24
«Атлантика» 29 28-40 -22
СКА (Київ) 29 22—39 21
«Авангард» 28 18—33 20
Сьогодні ьіровоградці зустрінуться в Кривому Розі в

«Кривбасом».,
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БАЛАДА
ПРО СУРМАЧА

Сурмач я з оркестру, 
Життя я люблю.

Не етап па коліна —« 
Горілиць-упав, 
Тендітна билинка 
Гойднулась між трав.

Дивився у небо... 
Лежаи, не стогнав,
Лиш тихо до Себе
Сестру підізвав.
— Не плач, люба сестро, . 
Не треба жалю.

Візьми сурму мідну, 
У взвод передай...
Мелодію рідну 
Заграють нехай.

Мене не убито,
Я з ними в бою..
Я буду любити 
Вітчизну свою.

Будитиму завжди, 
Як вірний сурмач. 
До бою за правду. 
Сестричко, не плач..,

Хилплися трави.
Десь бій клекотав.
Високі октави
'Гам обрій хитав.
Микола ЗОЛОТАРЕНКО.
Устішівськвії район.

СПОГАДИ
ПРО дитинство

Рушницю взявши, я повзу 
вздовж мурів в мряку і грозу. 
Крізь хащі пильно крадучись, 
тахту минаю, ніби рись.

Тоді, в полоні дивних мрій, - ' 
лежу я в схованці своїй
і граю в книги, що читав, 
аж поки спати час паста#.
Тут поле, далі — лісу сипь\ 
там — сяйво зоряних пустині 
потоки прудко З гір течуть, х-чіщ. 
до водопою леви йдуть. І
Вже втоми ниті сон пропіп “Я 
вертаюсь з дальніх я моріп;
Назад оглянусь лиш на мить) 
де книг моїх земля лежить. .

*- Володимир
крижлнівський.

м. Мала Виска.

з 13 ио 19 вересня
ПОНЕДІЛОК

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Повнії». 9.10 — Райко
ва гімнастика. к. -г. 9.30 — 

Мультфільми, к. т 10.00 — «У 
світі тварин». к. т. І Ї.00 —
«Клуб кіпоподорожей». к. т. 
16.00 — Для дітей. «Малюк і 
Карлсон, який живе на даху». 
Лялькова вистава. 17.00 — Кон
церт. 17.30 — «Соціальний порт
рет колективу кіровоградського 
заводу «Червона зірка». Пере
дача 1. (Кіровоград па Респуб
ліканське телебачення). 18.00 •— 
«День за днем». (К-д). Г8.15 — 
«Казкова лісова школа». Мульт
фільм. к. т. 18.30 — Фільм-балет. 
Класичні дуети, к. т. 19.05 — 
«Щоденник соціалістичного зма
гання». 19.50 — Фільм-спектакль 
«Милий брехун». 21.00 — «Час».
21.30 — Продовження фільму- 
спектахлю 22.25 — В. Гаврилів. 
Вокальний цикл «Земля», к. т. 
Но закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Повніш. 11.10 — «Телсуиіверси- 
тст науки і техніки». II 40 — 
«Шкільний екран». Російська 
література для учнів 9 класів. 
Г2.10 — «Слава солдатська». 
13.10 — «Сузір'я». Літературна 
передача. 13.40 — «Ми — ін
тернаціоналісти». 14.35 — «Твор
чість А. Варто». 15.05 — «Сто
рінки історії». «У стародавньо
му Римі». 15.30 — «Ми знайо
мимось з природою». 15.55 — 
«Фільм — дітям», «Засько Тру
бано» і його товариші». 17.15 
— «Відгукніться, сурмачі!». 
18.00 — «Програмз поличних 
звершень». Бесіда. «XXV з’їзд 
КПРС про економічні основи 
радянського способу життя».
18.15 — 'На ланах республіки». 
ІоіЗО — Концерт патріотичної 
пісні. 19.00 — «Вісті». 19.30 — 
Худ. фільм «Тільки однії теле
фонний дзвінок». 20.45 — «На 
добраніч, діти,'». 21.00 — «Час».
21.30 — Худ. фільм «Маска».

7) Наша адреса і телефони 'У ’ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУПДР» - 
орган Кііровогралсиого обкома 

ЛКСМУ. с. Кпровоград.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та еїддіпу 
комсомольського ікипя--?-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи-»2-45-36, відділу вій« 
єьиово-пагріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

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

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

БК 14409,

22.55 — Всесоюзні змагання В 
стрибків па батуті. (Відеоза- 
пис).

ВІВТОРОК
«і ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
Ітг — Новини. 11.15 — Для ді

тей. Телефільм «Гулька».
11.40 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
10 класів. 1'2.10 — «Соціальний 
портрет колективу . кіровоград
ського заводу «Червона зірка». 
Передача 1. (К-л). 12.40 — Те
ленарис «Пора надій». 12.55 •— 
Худ. фільм «Тільки один теле
фонний дзвінок». 15.50 — «Спе
ціалізація і концентрація — 
магістральний напрям». Ю.20 •— 
Концерт. 16.50 — «Населению 
про цивільну оборону». 17.05 — 
Для дітей. Телефільм «Де 'Це 
бачено,'де цс чувапо». 17.30 — 
«Соціальний портрет колективу 
кіровоградського заподу «Чер
вона зірка». Передача 2. (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 18.00 — Новини.
18.15 — Мультфільми, к. т. 1'3.25
— Міжнародний турнір з хо
кею. Перший фінальний матч, 
к. т. 20.25 — «Луїс Корвалап». 
До 60-річчя з дня народження, 
к. т. 21.00 - «Час». 21.30 —
«Поезія». О. Межпров. к. т. 
23.00 — «До підніжжя вогню». 
Док. телефільм, к. т. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.Ю — Ранкова гім
настика. 9.30 — «Дітям — про
звірят». 10.00 — «Милий бре
хун». Фільм-спсктакль. 14.00 — 
Док. телефільми. 14.55 — «Ге
рой сучасної радянської літе
ратури». 15.25 — :«Із Історії 
географічних відкрить». 15.50 — 
«Мамина школа». 16.20 — «Пср- 
шодрткяр Іван Федоров». 16.45
— «Винахідник». 17.15 — «Один 
за всіх — псі за одного». 18.00— 
Для чііей «Катруспп кінозал».
18.30 — Реклама, оголошення.

-------------

Іодекс 61197,

18.40 — «Траса дружби». 19.00— 
«Вісті». 19.30 — «Вітчизно моя 
неозора». 20.30 — «Наші пре
м’єри». Док. фільм «В селі над 
лиманом». 20.45 — «На добра
ніч, діти’». 21.00 — «Час». 21.30
— «Ніч помилок». Вистава. В 
перерві — вечірні новини.

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ранко
ва гімнастика, к. т. 9.30 —•

«Відгукніться, сурмачі!, к. т.
10.15 — «Книга у твоєму жит
ті». к, т. 11.00 — Новини. 11'. 10— 
«Соціальний портрет колективу 
кіровоградського заводу «Чер
вона зірка». Передача 2. (К-д). 
П.40 — «Шкільний скрап». Су
спільствознавство для учнів 10 
класів. 12.10 — Г. Кальман. «Фі
алка Монмартра». Вистава, к. т.
14.40 — Чемпіонат з гандболу 
дружніх армій — членів Вар
шавського договору. СРСР — 
Угорщина. (ВідеозаписЕ 16.30 — 
«Екран молодих». 17.15—«Сіль
ськогосподарський тиждень». 
Тслеогляд. 17.30 — «Соціальний 
портрет колективу кіровоград
ського заводу «Червона зірка». 
Передача 3. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
18.00,— «День за днем». (К-д).
18.15 — «Людина І закон». 18.45
— «Народна творчість». Теле- 
огляд. к. т. 19.25 — «Іспанія: 
час змін». Інтерв’ю члена ви
конкому ЦК Компартії Іспанії 
Марселіно Камачо, к. т. 19.40 — 
Худ. фільм «Сьома куля», к. т. 
21.00 — «Час». 21.30 — Кубок 
УЄФА з футболу. ЛЕК (.Афіни)
— «Динамо* (М). В перерві — 
тираж «Спортлото», к. т. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Концерт. 11.05 — Док. телефіль
ми. 14.50 — О. С. Пушкін. «Пол
тава». 1'5.15— «Наука сьогодні».
15.45 — «Фільм — дітям». «За
гін Трубачова бореться». 17.15— 
«Молодь планети*. 18.00 — Для 
дітей. «Сонячне коло». 18.30 — 
«Вісті». (З включенням Кірово
града). 19.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футболу. 
«Динамо» (К) — «Партизан» 
(Белград). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — Час». 21.30
— Кубок УЕФЛ з футболу. 
«Шахтар» — «Динамо» (Бер
лін». Відеозапнс. Іі перерві — 
вечірні новини.

Зам. № 370,

ЧЕТВЕР

и ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 Ранко
ва гімнастика, к. Т..9.30— 

«Молодь планети», к. т. 10.15— 
«Сьома куля». Худ. фільм, к. т. 
І1'.35 — Концерт російської піс
ні. к. т. 12.05 — «Соціальний 
портрет колективу кіровоград
ського заводу «Червона зірка». 
Передача 3. (К-д). 15.45 — «Лю
дина і природа». 16.15 — «Рес
публіканська фізико-математич
на школа». 16.45 — «Соціальний 
портрет колективу кіровоград
ського заводу «Червона зірка». 
Передача 4. (Кіровоград па 
Республіканське телебачення).
17.15 — Міжнародний турнір з 
хокею. Другий фіиальїіпй матч. 
Перший період, к. т. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Продовження 
міжнародного хокейного матчу. 
2 і 3 періоди, к. т. 19.45 — «Паш 
друг Монголія», к. т. 2)'.00 — 
«Час». 21.30 — «Спринт для 
всіх». Молодіжна спортивна 
програма, к. т. 22.35 — Концерт 
заслуженої артистки РРФСР 
Г. Писаренко, к. т. По закін
ченні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.15 — 
«В буднях великих будов». Кі- 
нопрограма. 15.00 — «Компози
тор М. Римський-Корсаков». Пе
редача 1. 15.25 — «Ми знайоми
мось з природою»! 15.45 — «Ос
нови радянського законодав
ства». 16.15 — «Шахова школа».
16.45 — «Даєш Рогупську ГЕС!»
17.15 — «Па шкільних широтах».
17.45 — «Золоті зірки України». 
Кіноварне. 18.00 — Реклама,
оголошення. 18.3(1 — «Буряко
вий конвейєр Харківщини». 19.00 
— «Вісті». 19.30 — «Любителям 
класичної музики». 20.05—Чем
піонат з гандболу дружніх ар
мії! _ членів Варшавського до
говору. СРСР — ЧССР. (Відео- 
запис). 20.45 — «Па добраніч, 
літи!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Худ. фільм «Два Федори». 22.25 
— Вечірні повний.

П’ЯТНИЦЯ

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Повніш. 9.10 — Ранко- 
ва гімнастика, к. т. 9.30 — 

«Один за всіх, всі за одною».
10.15 — «По сторінках «Сатири
кона». Телеспектакль. 11.15 — 
Концерт. 12.15 — «Соціальний 
портрет .колективу кіровоград
ського заподу «Червона зірка»,

Тираж 69 70Ô,

Передача 4. (К-д). 16.15 —
«Сільські обрії». 16.45—Естрад
ний концерт. 17.30 — «.Соціаль
ний портрет колективу кірово
градського заводу «Червона 
зірка». Передача 5. (Кіровоград 
на Республіканське телебачен
ня). 18.60 — «День'за днем». 
(К-д). 18.15 — «У кожному ма
люнку — сонце», к. т. 18.30 — 
II. І. Чанковськин. «Романси», 
к.. т. 1'8.55 — «Америка сімде
сятих». Фільм 4. к. т. 19.25 — 
Худ. фільм «Монолог», ж. т. 
21.00 — «Час». 21.30. «Артло- 
то». к. т. 22.55 —- «Спортивна 
програма», к. г. 23.25 — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. 11.15 — «У світі рос
лин». 12.05 — Худ. фільм «Вед
мідь». 12.50 — Концерт. 14.20 — 
«До. Дня працівників _ лісу». 
Док. Фільми. 15.05 —- «Компози
тор М. Римський-Корсаков». 
Передача 2. 1’5.30 -- .$Ф1льм — 
дітям». «Загибель орла». 16.45
— «Москва і москвичі». 17.15—
«Приходь. казко!». 18.00 —
Реклама, оголошення. 18.30 — 
«П’ятирічка ефективності і якос
ті. 19.00 — «Вісті». (З включен
ням Кіровограда). 19.30 — «На 
лапах республіки». 19.45 - «Те
атральна вітальня». 20.45 —
<ІІа добраніч, діги!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Худ. телефільм 
«Біла земля». І і 2 серії. 23.40
— Вечірні новини.

СУБОТА
«л ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
10 — Новини. 9.10 — Ранко

ва гімнастика, к. т. 9.30 — 
«АБВГдсйка». к. т. 1'6.00 —
«Для нас, ' батьки!». 11.30 •—
«Соціальний портрет колективу 
кіровоградського заводу «Чер
вона зірка». Передача ґ>. (К-д). 
11.00—«Поезія». «Уолт УІтмси». 
к. т. 11.40 — «Більше хороших 
товарів». 12.10 — ‘«Для вас, 
хлоп’яга». Док. фільм, к. т. 
12.25' — Музичний абонемент, 
к. т. 12.50 — - Розповіді про ху
дожників». «Костянтин Коро
вії!». к. т. 13.20 — «Тираж 
«Спортлото». к. т. 13.30 — Кон
церт Державного ансамблю 
танцю Молдавської PCP «/Кок», 
к. т. 1'4.15 — «В гостях у каз
ки». «Горбоконик». Худ. фільм. 
15.25 — «Пошта програми «Здо
ров’я». к. т. 15.55 — Концерт з 
творів В. П. Со.іовііопа-Сєдого. 
к. т. 16.10 — «Бесіда па міжна
родні теми політичного огляда
ча газети «Правда» ІО. Л. Жу- 
кова. к. т. 17.25 — Мультфільми, 
к. т. 18.00 — Новини. 18.15 — 
«Очевидне — неймовірне». K. т. 
19.05 — «Грає Л. Снсгнрьон». 
к. т. 19.15 — «Імперіалістична 
змова в Лівані». Інтерв'ю голо
ви постійного представництва 
організації визволення Палести
ни в СРСР М. І. Аш-Шаера. 
к. т. 19.30 — ^уд. фільм «Здрас
туй і прощай», к. т. 21.00 —

«Час». 2Г.30 — Міжнародний 
турнір з хокею. Третій фіпаль* 
мнП матч. к. т. По закінчсііпі^Г 
НОВІШІЇ. І ч

ДРУГА ПРОГРАМА. І0.0І) і* . 
Док. фільми. 10.50 — Музичний' 
антракт. 11.00— Новини. 1І.15& 
Телеупіверситет «Здоров’я^
11.45 — «Завтра — Всесшозпіиі' 
Лені, працівників лісу». 12.30 
«Палітра». 13.00 — Для дітсиТ 
Лялькова вистава «ВедмсжатіЙ 
«Рім-тім-тім». 13.45 — «Щоден- 
ник соціалістичного змагаппяй 
14.00 — Концерт російського інг- 
родного хору «Гірник». 14.35 ® 
Спортивна програма для. діт^ЇЕ-
15.30 — Худ. фільм «Турсцйцці 
спис». 16,55 — Для дітей, «іІац^ 
лиські казки». (Кіровоград іТД- 
Республікавсвке телебаченні^^
17.15 — «Нові мелодії рокуУІ 
18.00 — Вечір наукового иіЦОз 
19.00 — «Вісті». 19.50 — Худ! 
телефільм «Біла земля». З с^ 
рія. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час*. 21.30
Л. Українка. «Камінний єоенф 
дар». Фільм-вистава. 23.15 
Вечірні' новини.

НЕДІЛЯ
•«Л ПЕРША ПРОГРАМА. ().ОД 
І у — Новини. 9.10 — Гім^ 

пастика для дітей, к. т т
9.30 — «Будильник», к. т. 1'0.00 . 
— «Служу Радянському Соиї- 
яу!». к. т. 11.00 — «Впередї 
хлопчаки.'», к. т. 12.00 — «Му} ' 
зичний кіоск», к. т. 12.30 
«Сільська година», 13.30 — Коїід 
Перт. К. Т. 14.00 — Худ. фі.чш.Г 
«Капітанська дочка». 15.50 
«Сьогодні 
лісу», к.

дочка». 15.50 
День прапівиикіїї

. ... т. 16.20 — Музична
програма для працівників лісуі 
к. т. 17.20 — «Вогні цирку», к. Т- 
18.00 — Новини. 18.15 — Мулі.іХ 
фільми, к. т. Г8.45—«Пісня-Й^Яі 
к. т. 19.10 — Па екрані — ''рілеї-; 
ми за участю Ч. Чагіліпа. 20.00-; 
«Клуб кіиоподорожей». к. т,- 
21.00 — «Час». 21.30 — «Година' 
Великого симфонічного ор^! 
костру», к. т. Но закінченні 
ПОНИНІ!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Худ. фільм для дітей «МІНЯЮ 
собаку на паровоз». 11.10 
«Сьогодні — Всесоюзний день’ 
нраціпииків лісу». 11.40 — «Роз* 
ііовідр під першої особи». Ви
става. М.10 — Коїншрт. 1'4.55 -у* 
Док. фільм «ГІетродворсцьЛ
15.15 — «Слава солдатська»«
16.15 — Концерт майстрів мв<у.
тецтв міста Львова. 17.00 -у1. 
«Мальовнича Україна». 17.30 -5* 
«Вісті». 18.00 - Футбол. «UlfX'f 
тар» — «Зеніт». 19.45 — «Д'1?1 
вас. працівники лісу». Святно; 
вий концерт. 20.45 — «На AQPf 
рппіч, діти!». 21.00 — ,,/»•
21.30 — Футбол. «Динамо» (К? 
- ЦСКА. (Відеозапнс). В ,,с 
рерві — вечірні
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