
1977 РОКУ
Ціна 2 коп. 

Газета виходить 
з 1939 року.

СЕРПНЯ

HA WOTO: СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛГОСПУ 
ЇМ. 40-Р1ЧЧЯ ВЛКСМ СВІТЛАНА ШАУЛОВА ІІА КОЛГОСПНОМУ ЮКУ.

ЖНИВА І РАЙКОМ

особисто 
КОЖЕН

І, він не хоче сказати про те, що 
•““* все організовано якнайкраще. І 
не збираються запевняти, що всі 1100 
юнаків і дівчат, усі 12 комсомоль
сько-молодіжних збирально-тран
спортних заговів, 158 екіпажів, зай
нятих на жнивах, працюють, з пов- 
ною віддачею сил. Він навіть проти 
того, щоб про них писали в га
зеті, бо район в обласному зве
денні по косовиці та обмолоту 
хліба—не серед перших. Він не ви
правдується: мовляв, жнива в на
ших краях починаються найпізніше, 
а коли вийшли в поле — задощило. 
Але те, що він сказав пре молодь 
району, таки стало приводом, щоб 
почати цей репортаж:

— Я не бачив байдужих, коли тре
ба збирати хліб. Адже це — Дер
жавне діло,

І йому, першому секретареві рай
кому комсомолу Андрію Склярен- 
ку, не можна не повірити.

Вже тут, у кабінетах райкому, 
•Переконуєшся, що всі «служби» 

спрямовано до одного — як би як
найшвидше і якнайкраще віджниву- 
вати. До десятої години ранку за
повнюють таблицю змагання ком
байнерів і шоферів, випускають фо
тогазету, визначають маршрути 
«прожектористів», вирішують, кому 
в першу чергу треба допомогти. А 
після десятої — всі райкомівці в 
степу, на токах, біля збиральних 
егрегатіо — разом з молодими 
женцями,

І пін, Андрій Скляренко, 
залишає свій кабінет: у ньо
го партійне доручення — в 
колгоспі імені 40-річчп 
ВЛКСМ провести бесіду 
про проект нової Конститу
ції СРСР. Та це потім, п 
обідню пору. А поки іцо — 
на елеватор, на хлібоприй
мальний пункт. Як ми піз
ніше довідалися, Скляренко 
іце весною запропонував по
пести розмову на засіданні 
бюро раіікому про тс. як 
тут готуються до прийман

ня зерна нового врожаю (тоді ж ішлося 
і< про підготовку збиральної техніки). 
Відтоді пін щотижня появлявся п цьому 
колективі. Сорок дніп — у надурочний 
час, навіть у суботу і неділю — 280 мо
голах робітників готували елеватор, 
складські приміщення. Секретар коміте
ту комсомолу хлібоприймального пункту 
Валерій Ігнаюв керував ударними брига
дами, які заасфальтували 60 тисяч квад
ратних метрів території свого господар
ства, реконструювали п’ять складів, по
садили 4 тисячі молодих дерев і кушів 
троянд. ---

І ось тепер він доповідає Скля- 
ренку:

— Працюють дві комсомольсько- 
молодіжні зміни. За кожні п ять 
хвилин розвантажуємо 28 автома
шин.

А на елеваторі — автоматика. 
Оператор Галина Макогьора тримає 
зв'язок з усіма виробничими діль
ницями. Лаборантка Людмила Близ
нюк включає ><Марс-150>, і за кіль
ка секунд машина «повідомляє» про 
те, яке зерно надійшло з поля. Чіт
ко працюють усі підйомники і ваги, 
на всьому конвейєрі чіткий ритм.

Андрій дякує Ігнатову за сумлін
ня. А мені пояснює:

— Тут лише директор вважається 
ветераном. Решта — молода гвар
дія — головний інженер, майстри, 
начальники змін, усі спеціалісти. 
• їм довірено таке дороге золото — 
п ять тисяч тонн щодня приймають,

(Закінчення на 2-м стор.).

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ГЕКТАР - 
НА „ВІДМІННО“!

ТЕЛЕГРАМА

Колгосп 
«Перше травня» 

Петрівського району, 
Віктору МИКОЛЕНКУ

Кожен день називає імена героїв 
комсомольської загінки, імена тих, 
хто не шкодує сил і вміння, щоб за
вершити косовицю ранніх зернових 
швидко і без втрат.

Ви першим серед молодих жнива
рів Кіровоградщини намолотили 
10 00С центнерів хліба. Вітаємо з тру
довою перемогою! Зичимо щедрого 
ужинку, успіхів у роботі.

Упевнені, що, наслідуючи Ваш при
клад, молоді хлібороби області ще 
активніше розгорнуть трудове зма
гання, боротимуться за дострокове 
закінчення косовиці ранніх зернових.

ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ.

НА
ПРИЗ 
„золотий 
КОЛОС“

ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

ДОБРА СПРАВА 
ОЛЕКСАНДРІВ

Члени кормодобувного загону колгоспу 
імені Ульянова Добровсличкіпського райо
ну, який очолює головний інженер госпо
дарства П. Т. Веретюк, вже заготовили на 
320 тонн сіннажу більше від заплановано
го. Нещодавно вони одержали подяку від 
парткому га правління колгоспу.

Разом з досвідченими механізаторами 
ударно трудиться на зелених жнивах мо
лодь, зокрема, комсомольці Олександр Ко
жухар і Олександр Тарануха. Перший ко
сить зелену масу, другий трактором підво
зить її на ферму. Обидва виконують нор
ми на 105—ПО процентів.

Л. ГНЇДЕЦЬ.
с. Тишківка
Добровеличківського району.

ДОВЕДЕТЬСЯ
ОБІЙТИ КОМІТЕТ

ДО ЦІЄЇ думки підвела мене 
робота із жнивною інфор

мацією. Як начальникові ком
сомольського штабу «Жнпва- 
77», мені доводиться бутді в 
центрі всього потоку повідом
лень про косовицю і для косо
виці.' О шостій годині ранку 
перші дані про результати ро
боти комбайнерів, водіїв авто
машин. трактористів члени 
штабу беруть па току. Бо сюди 
сходяться і звідси розходяться 
всі жнивні дороги. Для оброб
ки інформації вистачає годиип- 
півтори. За цей час у штабі 
випускають бюлетень, «блис
кавки». До восьмої години ми 
встигаємо доставити їх у поле: 
до комбайнів, автомобілів. 
Особливо гарячі дні в понеді
лок, середу, п’ятницю, адже 
окрім усього, потрібно повідо
мити про хід змагання між мо
лодими жниварями ще й рай
ком комсомолу. Члени штабу 
не пропускають жодного до
сягнення, жодного, нехай тим
часового, рекорду. 1 в цьому 
кооперуються з колгоспним 
штабом «Жнива-77».

Так, уважно стежили за ро
ботою екіпажу «Колоса», очо
люваного молодим комуністом

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше трав

ня» Петрівського району «Колосом» скосив ранні 
зернові на площі 349 гектарів, намолотив 10705 
центнеуін зерна.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» Новго- 
родківського району («Нива») — 233 гектари, 8208 
центнерів.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Марк
са Петрівського району («Колос») — 244 гектари, 
80Е8 центнерів зерна.

Іван МИХАИЛЕНКО з колгоспу «Путь Октября» 
Онуфріївського оайону («Нива») — 189 гектарів, 
7763 центнери.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса Кі
ровоградського району («Колос») — 292 гектари, 
7573 центнери.

Любомир ГАИДУЧАК з колгоспу «Росія» Олек
сандрійського району («Колос») — 233 гектари, 
7753 центнери.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу «ккра» Нов- 
городківського району («Нива») — 194 гектари, 
7149 центнерів.

Микола САМОДІН з колгоспу імені Свердлова 
Олександрійського району («Колос») — 179 гекта
рів, 6744 центнери.

Микола ІВАНЕНКО з колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Онуфріївського району («Нива») — 193 гек
тари, 6583 центнери.

Іван СІРЕНЧЕНКО з Онуфріївського кінзаведу 
№ 1 7 5 («Нива») — 181 гектар, 6445 центнерів.

Федір БОЙКО з колгоспу імені Кірова Долин- 
ського району (СК-4) — 165 гектарів, 6421 центнер.

Антоном Ковальчуком. Як 
тільки він разом зі своїм по
мічником Василем Чорним на
молотили дві з’половиною т’н- 
сячГ центнерів зерна, прямо в 
полі біля їхнього агрегату сек
ретар партійної організації 
колгоспу Д. А. Степенно вру
чив грамоту правління, партко
му і комітету комсомолу. 4Ия 
подія відбулася тоді, коли з 
бункера висипався в кузов ав
томобіля 2500-й центнер хліба.

Наступного дня на току із 
самого ранку — особливе по
жвавлення: вчора, нарешті, бу
ла справжня жнивна погода, і 
зерна навезли за ніч горн. 
Старшокласники, бачу, раді, 
що вдасться сьогодні попрацю
вати по-справжньому. Старшо
класники... їх на току зайнято 
15 чоловік. Майже все. зерно 
пересушити, забуртувати дові
рили їм. Юнаки і дівчата всі 
процеси обробки зерна постави
ли на конвейєр. А ось як хто 
з них працює, чомусь ніхто не 
знає. Як же так вийшло? Адже 
у них дуже відповідальне зав
дання. Знали ж у комітеті ком
сомолу школи, що їхні спілчани 
працюватимуть на току? Без
перечно.. Чому ж тоді не ство

рили з числа школярів, зайня
тих на очистці зерна, позаста- 
тутної комсомольської органі
зації, гшлчасового коілсомоль- 
сько-молодіжного колективу? 
Дізнаюся, що секретар комсо
мольської організації школи 
Анатолій Вігряк жодного разу 
пе був па току. Тому й ви
йшло. що лишилися поза зма
ганням старшокласники — пра
цівники току, рівноправні нині 
з усіма колгоспниками хлібо
роби.

Я новий комсорг — усього 
четвертий місяць як обрали ме
не на зборах. Через недосвід
ченість не знала про те, що 
можна, як кажуть, обійти 
шкільний комітет комсомолу« 
тобто взяти ініціативу у свої 
руки і таки організувати зма
гання між старшокласниками. 
Бачу тепер: доведеться це зро
бити. Не чекати ж. поки жнива 
закінчаться.

С. ДОЛЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації, начальник 
комсомольського штабу 
«Жнива-77» колгоспу «Зо
ря комунізму» Долинсько* 
го району.



2 слпър

з чим 
виїздити 
В ПОЛЕ?

ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ 
ЗІТКНУЛИСЯ МОЛОДІ 
КООПЕРАТОРИ 
КОМИИІУВАТСЬКОГО 
сільського 
споживчого 
ТОВАРИСТВА
Сидимо в затишному будиноч

ку на вулиці ірлвисоїй, у кабі
неті Станіслава ЛПчіютп. Не- 
«панно розмовляємо.

—...Справді, наша органі хація 
майже повністю молодіжна. Су
діть самі; головний иухга пер 
Тетяна Хоружа, скоіюмісі І інша 
Довгаль, ревізор Лариса С.іу-г-'К 
кі», бухгалтер Нша Сісцснко. 
заступник і о,,оз.і ССІ іь, тор
гівлі Люба Яаснпок, тоаироииа 
зеці. Лариса Козла»., майже асі 
продавці — комсомольці...

Про себе він нічого не каже. 
А тим часом отой Оун.-і квіти, 
який Станіслав на початку на
шої розмово заіикоаїло відсу
нув на крлч стола, красг.омивіьі 

'промовляв, СіО у iM.I.liUlU СІ.О- 
іодпі день п іроджсп.чя. Двад
цять три роки іиЛО'зі Сііоживчо- 
ю товариства...

Словом, у ьояіішузаїці* мо
лодіжне ССІ;

— Як гін, кооператори, жни
вуємо? — На обличчя Сганісла 
ва пабіїає ледь помп на іінь. — 
Передусім перебудували графік 
роботи -л.н аіинін у Комишува- 
юиу і довколишніх сел їх — бо- 
дикому, Ді-.чсску.юас.му, Ноію- 
тіімофизці, Сиф.івці... тепер во
ни працюють із сьомої юдинії 
ранку по восьму вечора. Це ви
гідно иолюспіііікам. Практикує
мо виїзди в поле. Раніше наві
дувались до колгоспників, 
питих на пропиті. тепер - 
жниварів...

На якусь мить Станіслав 
мозьае. здається, він хоче 
щось додати, але ие нава
жується.

— Перший же в.лзд поставив 
перед палія чимало проблем. 
Узяти'хоча б гаку. Приїжджає
мо в йоле j товарами, а у лю
дей грошей, нсм-іє. Не ltpil .Uir.l- 
ли -х дому. Н.тм—паукл. Замов
лення збираємо, ди'.піа.і.и мою, 
коли ще зустрінемося о сипу. 
Тепер плануємо нодібаї виїзди 
рахом з і.у.'і .г.ц;-кчця.ми н є 
ді агітпоїзді о. ще й
проолі г-r.;, і а лро vi:.x ііаіік; 
рохкажуть наші Йродавці...

А ще од і...іьх.і -а 'лин роз- 
мочляю з «;оии(і'ліор:иіи.

Раїса I а-та-іеі.ко. Л.-і.іа Созсто- 
ііоі, Руслана ііо.тнкова... Бонн 
її гхііерсбій ДіЛіііііС). сьоїг-іи тур
ботами.

—' Ие НОЛЄ'.'ЄШ же в поле чи 
на ферму то.о. чопа п у мага
зині не беруїь. Віівизч.пі кілька 
разів фамцс.б’паіі посуд. Діоди 
вдячні нам. Замозляюі’.. lute, і.і 
ми з бази не одержуємо...

— 1 фарбу для підлоги хзмоз- 
лягэть... Наче й не дефіцит, 
до нас не завозять, 
с-.ч лтротовари деякі — 
питають і в магазині, і 
Жнива. По крамниця:; 
ходити, а в полі, може 
пили, так немає...

— Жінкам давай посуд 
консеряувлпіг.і, кришки до 
нон, оцет...

— Не тільнії... Попит псяіікйй 
ні иіерстіни хустки трикотаж- 
пі, бавовняні вироби...

У кожній фразі — турбота 
про людей, ккнх обслуговують, 
біль від неспроможності вико
нати замовлення жниварів.

Мабуть, такі я проблеми хви
люють не тільки .'іопііераторів 
Комчшуватсы.ого ССІ... Зна
чить, десь у ланцюгу ІІовоукра- 
і'нська міжрайбаза — сільські 
споживчі товариства, обірвала- 
си ланка. Чому? Адже баї ато 
бою з паїліною «дефіциту» 
можна купити їх Новоукраїпці. 
Чому ж не доходять деякі това
ри до сільських кооператорів?

М. ДУМИЧ.

____________ з С8?з«я ро«у 
І РАЙКОМ

ОСОБИСТО кожен
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

щоб очистити, зідреш-зтувати, вису
шити і зберегти для кожного з нас.

У колгоспі «Жовтеїп.» Андрій Склярен
ко знайомить мене з Галиною Коробкою, 
секретарем комсомольської організації. 
Вона одразу про новину:

— Є у нас комбайнер молодий — Во
лодя Кизіль. Відрсмої ту взв номбг.й:і. Шр 
його хотіли (писати. Тепер іа два Д”> 
три норми дай. Удома і,-.' ночує — по
стійно .: стену. А зміїсте чому 1 В селі мо- 

• же йти дощ, а тдн, на ниві, — сухо. Іож 
і чатують хлопці.

Поїім ще весґ-.тИие:
— Треба ж таї; статися: йоге-прпйіиїли 

кандидатом у члени партії. І того ж дня 
перший захід у іоі'И - на обмолот вал
ків.

Галина розповідає про женців’, а 
перед нею на Столі — свіжий номер 
«блискавки», з якому повідомляє
ться про наднормові рейси шофе
рів С. Срібного, О. Царенка, Л. Чуд- 
нсзського, про змагання двох ком
сомольсько-молодіжних агрегатів— 
Володимира Кизіля і Леоніда Кома- 
ро?а. Такі ж «блискавки» « коридо
рі контори колгоспу, а поруч них— 
вітальні телеграми жниварям, фото-

газета, «Інформатор змагання жен
ців». Усе це зроблено з кількох 
примірниках — шоб і на тік, і до 
комбайнів, і з механізаторське міс
течко

Побузазши біля комбайнів, ми 
вже збиралися вирушати на тік. Аж 
раптом Андрій запропонував:

— Давайте завернемо з сусідню 
бригаду, в село Защигу. Там у нас 
хвора комсомолка, до ліжка прику
та ось уже кілька місяців. Та Люда 
Пончук бореться за життя.

Завітали до хворої дівчини. Вона 
нам читає свої вірші. Про поле і 
яблуневий сад, про нову Конститу
цію, поо Леніна...

І єн за лісом, ;а селом 
Н'.Ои xr. tt. махнув іцінлим.

- Ллється світло аж до ранку, 
Хто я: то шиє самоііраику?
На комбайнах в чистім полі 
Наші хлопці ясночолі.

Усміхнено дивилась у вікно і 
кламузага знову:

...Невпинний вітре, голосом роїдаіїся, 
Розлийсь добром для всіх 

пролетарів...
Мої вітри до зір дорогу знають...

Ми слухали дів
чину, побоюючись 
сполохати 
І я знову 
слова А 
Скляренка,
віч сказав у райко
мі' «Я не 
байдужих, 
треба збирати 
хліб».

А Люд і відклала 
на подушку зошит 
з віршами і мози-

ДЗ-

НАШ
основний ч
ЗАКОН

ПЕРЕД обідом — маршрут у кол
госп імені 40-річчя ВЛКСМ.

__ І це нааі.ь символічно, що гос
подарство з такою назвою очолю
ють молоді люди. Голова колгоспу 
Анатолій Чорноізаненко — моло
дий, секретар парткому Микола 
Квашзяко — двадцягисемирічнии, 
головний агроном Віктор Кислун 
комсомольського зіку.

...Зупинено п'ять збиральних агре
гатів. Механізатори обідають. Ан
дрій Скляренко починає коротеноку 
бесіду, культармійці з районно
го Будинку культури дають 
невеликий концерт. Після обіду від
почивати ніколи — знозу в гони.

__ От бачите, — каже Світлана 
Шаулова, секретар комітету комсо
молу колгоспу, — за півдня вони 
майже норму виконали, а якби не 
дощ? Які б рекорди були, якби їм 
ніщо не зазажало!

Рекорд один уже є — вирощено 
сорокацєнгнерозий урожай пшени
ці. А тепер кожну мить треба 
пантрувати. І пантрують усі. Поспі
шають комбайнери Ф. Замрій, 
В. Шевченко, І. Рибальченко, В. Юр
ченко, 8. Віватенко, поспішають ку
харки Марина Голіней, Оксана Мо- 
герняк. Квапляться Таля Липка, Кагя 
Стонога та інші їхні однокласниці, 
які прийшли на тік, щоб допомогти 
батькам. А Микола Квашенко, 
переконавшись, що в агіїбесідці як 
слід розклеєно свіжі «блискавки» 
і телеграми, перевіряє, як працює 
пост якості. Потім наздоганяє кіно
оператора з Нозомиргорода Мико
лу Гельмана і просить:

— Нам би теж таку плівку. Для 
сільського музею. Хай через сто 
років наші правнуки побачать, як 
ми хотіли бути багзтими...

КОНСТИТУЦІЇ»

ВЭНИ

8МИ-

бачив
коли

тишу, 
згадаз 

н д Р і я 
які

М. ШЕВЧУК.
Новомиртородськ.ій ранні.

Фото В. КОВПАКА.

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР — ТРУДОВИЙ

і

я
і

але 
Білила, 

геж. їх 
п полі... 

ніколи 
б.

На фото "горі, 
голові колгоспу' Aita« 
то lift Кузьмозич 
Чоріїоіванчсііко:

— Про молодь 
(гаига перша турбота.

Д Агіткультбріїгада 
районного Будинку 
'культури виступає на 
польовому стані.

® «ЧЕКАЄМО БЕТОНУ...» 
ТЕЛЕВІЗОР... БЕЗ АНТЕНИ

• НОВИЙ «ДОСВІД»?
Райкомівсі кий «газик." повернув з оде

ського тракту на веселии асфальтовий шлях, 
що гладенько стелився аж до самого села 
Любомирівки Добровеяичківського району, 
де па лівому схилі невеликої кам'янистої річ
ки видпілись б\ дівлі. Це спенгосп по вирощу
ванню овець. Тут і працюють студенти бу
дівельного загону «Дорожішк-77» Кірово
градського інституту сільськогосподарського 
мащинобу Давання.

.®УВ сто.гудеї'; Студенти обідали в місце
вій їдальні. Обіч був таким смачним і сит
ним, що мі-: и і.хіп, було подумали: он як 
тут у них усе дп'>ре!.. Та на будівництві до
велось дочути ЦІІІСІМ інше.

[ опори і ь Володимир Коваль, командир 
загону:

напишу. Як 
там? Мабуть, і 
тися їм ніколи?..

ла до Галі Ко
робки:

— Може, зам
до стінгазети щось
передати? Я про
комбайнерів іще

Нае двадцять п’ять бійців. Харчуванняй 
справді добре, не скаржимось. А сг про ро
боту цього не скажені. Щодня годинами 
доводиться чекати, поки підвезуть цемент
ний розчпп. Спочатку його возили чотири 
машини Доброііелпчківсько: о міжколгосп
буду. Тепер усе робить лише одна машина. 
Тож і вичодіпь, що з 25 бійців десять не 
мають що робіни. Д\іі зверталися і до ви
конроба міжколгоспбуд'., і до голови місце
вого колгоспу імені Жданова, щоб дз ні 
більше машин. Нам обіцяли. Та на тому все 
й кінчилося.

Група бетонників з десяти бійців працює 
окремо. Може, у них справи кращі1 Підхо
димо до їхнього бригадира Олександра 
Приценка.

— Ми бетонуємо площадки для зберіган
ня і силосування кормів для овець, — каже 
Сашко, — але зараз, уже вкотре, змушені 
«відпочивати» — нема бетону. Ось і зав ї ла, 
виконроб попередив, робоїа знайдеться тіль
ки для восьми чоловік. 1 гак із самого по
чатку. Обіди готують поживні, смачні. Є де 
снаги, ми навіть не скаржимося, то табу
ретки поламані, що простіші цвілі. (Недавно 
закупили в магазині нові, куди, вони їх по
діли?). Якби ж хоч роботою нас забезпечу
вали. А то працюємо всього на третину на
ших можливостей..

Ч ;. я.і’ізгьст на цьому ссі біди молодик 
будівельників? • ■

Може, справжнії!, не ВНМ\11ІЄННЙ, ВІДПОЧИ
НОК організовано куди краще роботи? Он і 
іелев'нор у хлопців стоїть...

— Так, телевізор нам і справді дали. — 
підтвердив Михайло Стеган дев. — Сказали: 
«Дивіться на здоров я!». 1а коли ми попро
сили до ш,ого ще й антену. — розвели ру
ками: чого нема, того нема..А радізідрийма- 
42 взагалі не давали. «Напівфабріщатом» 
виявився душ. Збудували ми іїоіо самі, 
ОСЬ груб для води Й досі не відведено 
нікому викопати зварювальні роботи.

Пі. не до такого третього семестру 
валися (тудеитпі /але, може, і - 
Добровелпчківської 
вольної організації ....... (
імені /Кланова її ке винні 
вони знають, як звести 
розчину, забетонувати площадку бсГбс'о" 
*;(■ ПР^ССЇИ воду В дуц, без труб? Редакція 
-Молодого комунара» просить їх якпаіі- 
шнпдше поділитися ЦИМ ДОСВІДОМ, можливо 
І Ш знадобиться и іншим. Чека-мо відповіді;

Рейдова бригада: А. КОРОЛЬ — 
мСТ>іі\7п.І’/?рГІЇІДДІЛУ Райкому партії, 
' ~ ,,еРт»й секретар рай

кому ЛКСМУ, А. БЕЗ КІНЦІ НКО — 
секреіар комітету комсомолу колгоспу 
імені Свердлова, Б. ХИТРУ К — поза
штатний кореспондент «Молодого ко
мунара».

Д ‘^}>г’зел 11 чкі вСьк іій ра йок.

готу- 
може, ксрігп-.іц; во 

МІЖКО. ігоспчиї беді- 
■ГіІ Правління КОЛГОСПУ 

ні в чому? Може, 
Ц .‘гляну стіну без

Під таким девізом у це(;т. 
ра.чьному лекторії міста Кі
ровограда пройшло гро. 
мавсько-політичне чигаин.і 
присвячене 60-річчю Вели 
кою Жовтня

У ко.мсол*ольсь;<их. 
нізаціях міста йде змаганні 
за праьо підписати Рапорт 
Ленінс^кого комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річняуВег к-т.о 
'и(6втня.,*1 цілком законо
мірно, ЩО В КОМСОМОЛ, 
сько-молодіжних колекти
вах юнаки і дівчата, обгово
рюючи проект ново: Коа- 
ституції СРСР, висловлю
ють езоє бажання працюзз- 
ти ще краще- Тому, єідкоу 
виючи громадські пойми-г1 
питання «Моя Конститу
ція», перший секретно К,- 
роаоградського міськкому 
ЛКСМУ Яків 5зндар гово
рив про трудові подвиг.-: 
молоді міста — відповідь 
на новий зияз піклуваи»’ 
партії та уряду. 142 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи міста зобов'язалися 
виконати плач двох років 
п ятирічки до 60-річчя Ве
ликого Жовтня. А бригад» 
регулювальників цеху № о 
зазоду радіовиообів, яку 
очолює Микола Рябченко, з 
дні роботи травневого Пг,г- 
нуму рапортувала про до
строково виконання 
двох з половиною 
п ятирічки. До 60-річчя Ве 
ликого Жовтня бригада зо-j 
без язалась дати план трьох , 
років п ятирічки. На кален
дарі комсомольсько-моло
діжної бригади різальниці 
металу зазоду «Червоне 
зірка» — березень 1978 ро
ку. Обгозорюючи noos-л і 
нової Конституції СРСР, ва
тажок цієї бригади Леонід 
Артеменко сказав: «З гор
дістю почузаєш себе грома
дянином великої держави ; 
яка гарантує справді віг-ь ■ 
ний розвиток особи, да: і 
можливість працювати з мі
ру сил і таланту, приносити 
користь суспільству, поз- 
ною мірою черпати натхнен
ня зі скарбниць культури 
науки».

Той па громадсько-політично
му чиганні мова зайшла п гиі> 
ту чергу' про ділову ві.нізз.' 1 
мо лоді на те ніклуватпія ііоо «-•■ 
<о,т.е покоління, яро ИКС чіі*-'» 

ікьзанс у проекті Конституюй 
СРСР: «Професійні спілки. 
союиіа Ленінська Комуііістяч»-' 
< піша Молоді, кооперативі» 
інші масові громадські органі- 
зації відповідно до своїх сМ' 
туїііпч завдань, беруть уіап- 
їх управ ніші державними і И’!‘ 
мадськіїми справами. ~ |>">*1 
зліші >іо.'ііти'іііих госноцарсьТЧ 
і соціально-культурних піпЛ'-Ц'- 

Коротко ознайомив учас
ників громадсько-політич
ного читання з основними 
положеннями Проекту НОЗ-З' 
Конституції СРСР лектор 
обласної організації това
риства «Знання», член об
ласного суду ВолОДИМ*0 
Іванович Фросиняк.

Анатолій Васильович За? І 
цез, ветеран комсомолу 
розповів молодим слухачам] 
про патріотичне піднесенні 
іке панувало в країні пій 
час прийняття КонституИ11 
1936 року, учасником прое« | 
ту обговорення якої 8іН 
був.

Взгомо й авторитетно З'-', 
словий своє схвалення роЗ' 
ділу 4 проекту нової Кон-! 
ституції СРСР, розділу, 4е- 
йдеться про ПОСЛІДОВНО

план, 
років

і

йдеться про Г1ОСЛ1Д0вґ~ 1 
проведення ленінської 
ТИКИ миру, Олексій Кионп^ |
г.ич Гарлінський, уча^в--' 
визволення Кіровограда,ге' 
нерал-майор артилерії/ 
дидат воєнних наук, гість 
Москви.

По закінченні було пер* 
гляну то новий хуДО*и” 
фільм «Неповнолітні».

Л. ОСОК1Н*



пМолодий коэгунлр<’^ 3 с хлор

ДОЗВІЛ НА...
КОХАННЯ s».

Перше кохання не завжди буває останнім, останнє 
часто б. за;-: першим... Але якдцдрізннтл оте справя.пє 
від надуманого, породженого швидше бажанням б\ ги 
коханим і кохати? Вічне питання для юних. У них — 
перше кохання., у батьків — пекуча грнзога за дочку, 
сина. Не відразу скажеш, кому н співчу-дати... Ма- 
будь, дорослим: у них все-таки гурботн... Добре втих 
сім як. де розуміють, іцо до сипа чи дочки прийшло 
перш*; почуття, і сгримуютьси від прагнення втрути
тися, вплинути, «врятувати?.- дитину... .’іегше заборо
нити, покарати, не пустити на побачення... Особливо 
тоді, коди немає душевного контакту з дитиною, коли 
батьки неспроможні постаїнігись до першого почут
тя .з терпінням, доброзичливістю...

Ціпа грубому втручанню дорослих — яедоаір’я, 
копри/, мш, а то й образа, я<; породжують упертість, 
зяееагу цинізм...

-Навчаюсь у десятому... € хлопець, до якого я не байду- 
жа. Жяг.емо в різних селах. И-зліу 21 рік. Ми «тохісмо одне 
одного, хочемо бути вірними цьому почуті«», промести ного 
через інше ясидтя. Але наперекір нам іде моя ма.ма. Вена 
забороняв мені з ним зустрічатися...».

Гни дерезо, поки зелене. вчи дитину, поки мала... 
Реї;-« йдуть, дочка дорис. ішає. Чи не час би давати 
їй змогу аналізувати свої-вчинки, не корчетувагися 
готовими мтениіімч вказівках;!’, яких, до речі дочка 
не .приймає і не вважає їх правильний;'.?

Лізапте поміркуємо. Сьогодні мані десятикласни
ці Н. з Юрївки не пустить іі с і побачення, а згодом 
дочка З'їнде заміж за «підходящого - юнака. Мзгері 
він, можливо, й подобатнметься. Та чи зможе з ним 
хіити й бути щасливою д-з-ии.-1

«Яезжс я повинна кохати того, хю мамі до вподоби? Ад
же дорога 8 жиїтя п>кнсл <дає гься мені, а не .матері. І як я 
можу лалііиіити дороіу мені людину? Мама .шле раз бачи
ла мого коханого,- тож зовсім не знав його... А він нрз-ТНй, 
скромний юнак, добрий і працьовитий...».

Сімнадцятирічні просять поради, ді тяться своїми 
печалями. Радити щос.» у юму чи іншому конкрет
ному випадку важко. Хіба що можна відповісти сло
вам н з і-ішого чиста па ц.о ж тему.

Чя-лнні треба боротися -.a своє щастя. Кохання повинне 
були чистим, як сльози радості закохаинх. шо зустрічаються 
після довгої розлуки, як ранкова роса і а траках...». Так 
пише Інна ОЛІИІ’НК з І о.юванівською району. М:і з нею 
ЗГОДНІ.

Нам здасться, що деякі батьки вбачають у першо
му шкільному коханні лише... розбещеність. Але ж цс 
ие гай?

Не можна заборонити бачити сонце, милу за тис я 
киї іхч!, відчувати ніжність. Бо саме з цього пле
теться мереживо першого кохагня.

г і ра на почуттях. Саме так ставлю я питання і не 
знаходжу на нього відповіді •, — пише Наталія Ма- 
тола, учениця одного з кіровоградських технікумів, 
b ,ч«ет. листи Валентини В. з Олександрії, 8. І едзя. 
Висі П. з Кіровограда, Д. А »ександрова з Митрофа- 
ні'.жн та багато інших наших читачі.;.. У них ідеться 
про вірність і зраду, про культуру почуттів...

Короткочасна роздута — і кохання .наче й не було. 
Перший рік спільного життя після ш.гобу і... заява 
прі- іеіі'я. Втручаїшя баї аін у життя молодого
подружжя... Оеь теми десятків листів, що надходять 
до редакції.
(та рила ви і греки зображали міфічного покровите

ля шлюбу Гілсіїея в образі юнака, прикрашеного 
іірлчи.ж.мн з квітів, зі смолоскипом у руці. Символі
ки taxa: поки палає смолоскип кохання, зберігаються 
і ш-.іоб і квіти, що прикрашають йаю.

Бет кохання немає сім’ї, розлука ж лише зміцнює 
щмг.ітя. Тимчасова розлука корисна, бо постійне 
с(і-.!к\ з і:шя породжує видимість одноманітності. 
Найкраще сказав про це Маркс у листі до дружніш:

■Моя ,-юбоі: до тебе, досить іоьі опинитися далеко від 
мене. зиступає такою. якої» гоиа с насправді, — у вигляді 
ае.-к тня: і пій -.мегрел жуєтеся вся моя духовна енергія і всі 
сим моїх почуттів Я знову 110’1 > 3.1 >0 себе людиною в пов
ному ро-.умінні слова, бо переживаю ве іпчезну пристрасть... 
Нглііеречно. ча світі багато жінок. ; деякі з них прекрасні... 
А.ц- ді- --сні. знайти ще обличчя, кожнії риса, навіть кожна 
лиорніха якого пробуджувала б у мене нлйеильніиіі й най-, 
чудовіші спогади мето життя? .».

5 гзпом чаїним кореспондентам оцей уривок з 
лін га Маркса буде найкращою вітповіддю на всі 
їхні запитання.

Майьіе дзі третини листів про кохання — анонім
ні. І хоча в них іноді ставляться досить важливі 
проблеми, редакція не зможе в.ікорпсгаги їх на сто
рінках газети. Нема у кого уточнити деякі факти, 
подробиці. Тож не дивуйтесь, якщо з сьоготнішньому 
огляді ’.пі не згадали про ваш лист, що не був підпи
саний н'-ізігь ініціалами.

Без токця немає тепла, без любові немає життя.
IX’! геїні хрилює і хвилюватиме ІОНІ серця вічно.

Редакцій вдячна »сім, хто прислав нам свої листи, 
по v лився своїми радощами і турботами. Але ро;мо- 
ьи про кохання, культуру почуття ми не закінчуємо.

Бг де немає кохання, там немає її радості. А чи 
варто жити, не пізнавши рздосір

Ю. ДМЙТРЕНКО.

ЧИТАЧ
ДІЛИТЬСЯ 
РОЗДУМАМИ

ЦІ „БЕЗГРІШНІ“ 
ПАСАЖИРИ

Читаючи замітки про 
роботу обласною тран
спорту, я теж вирішна на- 
писаіи про один випадок.

23 квітня цього року на 
рейс за маршрутом Кіро
воград — Долинська (зід- 
праалення з Кіровограда 
о 13 годині) всі кзигки □ 
касі було вже продано. 
Відлразляючи азтобус, 
чергозий диспетчер ви
явила з салоні пасажирку 
без квитка.

Час ішов, азтобус стояв, 
У розмову втрутились ін
ші пасажири і водій. Га 
пасажирка була незбла- 
ганна. Водій знервувазея і 
не зназ уже, що йому й 
чинити. Диспетчер викли
кала начальника автовок
залу. Лише через 35 хви
лин автобус вирушив у 
дорогу.

Цей прикрий випадок 
мимоволі наводить на 
думку про безпеку руху 
на шляхах.

П якого зодія не можна 
допускати до керування 
транспортом. Це так. Але 
ж після описаного вище 
дорожнього «сюрпризу», 
водієві потрібно чимало 
часу для самозаспокоєн
ня. А ми, пасажири, часто 
цим нехтуємо і не цінуємо 
ні настрою, ні здоров я во
діїв.

Врахозу.-очи такі, або ж 
подібні обставини і на
слідки, що можуть бути, 
пасажирів теж потрібно 
«ставити з рамки» не 
умовляннями, а більш ді
йовими методами.

Думаю, що зі мною по
годяться всі пасажири, які 
їхали цим рейсом, і водій 
автобуса 49-36 КДК.

м. тишко.
с. Молодіжне 
Дрлписького району.

ЦЕ БУЛО у нас на Пірого- 
грацщині з грізному 

1941-му.
Після бою, що тривав дзі 

доби, настала незвична ти
ша. Марія вийшла зі схози- 
ща і почула на березі неви
разний стогін. Швидко пі
шла туди і побачила хлоп
чика років двох. Зін був по
ранений. Жінка забрала 
його, принесла додому.

У Марії своїх семеро, чо
ловік на фронті, та вона 
.залишила Толю у себе.

Закінчилася війна. Не по
вернувся додому Маріїн чо
ловік. бихозув^ла і своїх, і 
чужу дитину.

Виріс названий син, за
кінчив сільську школу, вет- 
технічум. Стаз прзцюзати.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

СИН двох 
МАТЕРІВ

Ось тоді, після тривалих 
розшуків, синз знайшла рід
на мати.

Езакуюючись на схід, по
пала вона з сином під арти
лерійський обстріл, була 
тяжко поранена. її підібра
ла санчастина. Коли опри
томніла, сина поруч не було.

Таких нещасних матерів у 
той час були тисячі. Вона 
шукала сина, ш/кала дозгі 
роки — і знайшла.

А син? Він щиро вдяч
ний обом, однаково їх лю
бить, бо одна народила, а 
друга виростила й вихо
вала. І для обох він *— син... 

Згадала я цей випадок, 
читаючи статтю «І виріс 
одинак». Просто не віриться, 
що в нашй країні с ще такі 
горе-татусі.

У мене два сини, дзі 
доньки. Ми з чоловіком їх 
виростили, вихозали, вивчи
ли. Затрат не лічили. Адже 
це наш, батьківський обо- 
в явок. Наші діти всі тепер 
працюють, і вони нас не цу
раються. А як же інакше!

К. ЖИЖЧЕНКО.
с. К?опнашіш>і;е, 
Ндзоукраїнського 
району.

У своїх листах дівчаїка-підлітки цікавляться, 
яким повинен бути молодіжний осічг, чи варто на
слідувати в усьому дорослу моду.

Редакція попросила відповісти на їхні запитання 
фахівця.

8|СН0ііН1 рнсн іакого. одл- 
” гу — це спор гиаЯГсть, 

зручність, раціона.’іьиість.
Ліз.іпді А.ІЯІ1 ОДЯГ ПОЗ'.ИІСІІ 

бути обов’язково недорогим. 
Тому основними ткашіаамп 
дли молодіжного вбрання ли
шаються вельвет, бааовианий 
оксамит, джинсова тканина, 
ситець, баг.іст та інші бавов
няні тканіїїін.

Наймодніще нині поєднання 
п молодіжному убранні білого, 
червоного іі синьою кольорів. 
При доборі ансамбля дуже 
важливо визначити кількісь» 
кожного кольору, щоб убран
ня сприймалось як єдине гар
монійне ціле.

Минулий рік порадував нас 
приємною новиною: широ.>н- 
ми. легкими, рухливими трапе
цієподібними формами, звер
ненням до народною крліо в 
одязі.

Посіупопо відходять дуже 
г.слниі об’єми. Сії.іует-тряпеція 
лишається в молодіжному 
убранні в таких видах одягу, 
як плащі, халати. В незіїдчіїій 
кількості для струнких і висо
ких лишає іься модним одяг 
прнталепого силуету з під
кресленою лінією галії і спід
ницею. розширеною донизу.

Костюми з джинсових тка
ний мають у молоді сьогодні 
найбільший попит. У таких 
моделях куртка зберігається у 
формі блузона. Джинсові, 
шерстяні іі бавовняні тканини 
дістали загальне визнання. 
Гладкофарбовані, смугасті, в 
к іііку. вони приємно сприй
маються з будь-ьким оїдоб- 
ленням — строчкою, ВНШІІВ-

Читач про саоїх земляків

ДОРУЧАЄТЬСЯ 
ЛИМАРСЬКОМУ... 
З історії організації бібліотеки 
імені И. К. Крулської

Ворота були відчинені, і демонстрации ввійшли 
на територію заводу Ельворгі. Вона не помітили, 
як хтось поспіхом замкиу в ворота’зовні. А від кор
пусів підприємства мчали з перекошеними від лю
ті обличчями чорносотенці а металевими прутками 
в руках...

Якіз Любарськиії робітник палітурної майстер
ні, йшов у другій шерензі. Страшкої сили удар в 
обличчя відкинув йо.'с па бр)к...

Надвечір дружина сторона помітила, що скла
дена в купо, подвір'я гора трупів ворушиться. 
«Боже я; мій! — скрикнула. — Чи живий хто?»

Через силу витягла за
кривавленого Люиарсько- 
ю з-під тр)пів, заховала 
в сторожку.

Коли стемніло, Яків до
орався додому... Таким 
було в 1905-му перше 
бойове хрещення одного 
з активних учасників 
марксистських гуртків у 
Єлїісаветграді, зовсім ще 
МОЛОДОГО ХЛОПЧИНИ, ЯКИЙ 
вс гупне у вир револю- 
ЦІЙІІНК подій.

1919 року .Чюбарські 
разом із сім'ями інших ро 
ОІГШІКІВ та СЛУгКбОЗЦІВ 
Єлисаветі радської дру
карні евакуюзалиея в Мо
скву. Там Яків працював
на базі агітпоїздів, яка розміщалася па Савелоз- 
ському вокзалі. Ще будучи палітурником, Любар- 
ськш" («агато читав, і тепер йому це знадобилося. 
Він комплектував бібліотеки для агітпоїздів.

Бібліотечку справу в країні очолювала Н. К. 
Крупська. .Іюбарії.кому часто доводилося бувати 
у неї...

Коли Червона Армія визволила Україну, сім'я 
ЛюберсьКих повернулася до Єлисаветірада. Яків 
привіз із сойок* багато цінних книг і лист ІТ. К. 
Крупсько*. в якому йому доручалась організуйся 
міської біблістеї.н. У створеній ним бібліотеці з 
1920 року і майже до кіпця свого жиігя Я. І. Лю- 
барсі.кий прцшозав завідуючим. Гіди ньому ж 
Єлисаветтрадсіжііі міській бібліогеці було при
своєно ім'я Палії Костяігншів'.іи Крупської.

Зві чайно, тепер одна з найбільших бібліотек в 
області змінилася невпізнанно. Незрівнянно зріс 
її книжковий фонд. А ;с про те, що починалася 
вона з бібліотечки, подарованої її. К- Крупсько«*, 
і.іроеогоадці згадують з гордістю.

М. Ш8АРЦБУРГ.

кою. кольоровою фурнііурою. 
Спортивна б.іу:а. комбінезон— 
відправні диіерс.іа при ст’.о- 
ргіі'іі сучасною повеннденно
го убрання з джінісознх тка- 
н:пі. ВїдлігіН кокетки, пояси, 
що з'зв'я.:у:отід:а. занижена 
лінія плеча, погони, хлястики 
га рукавах, м’які зборки з-під 
кокетки, велика кількість 
сі рочок — ці елементи моди 
характерні в моделях для мо
лодик.

[ірюкн — не нарядне убран
ня, але для повсякденна, про
гулянок і туристських походів 
вони незамінні.

Мода сьогодні сіала значно 
щедрішою, дсмократичніївою. 
Вриа закликає кожного взята 
участь у пошуку власної о сти
лю;. .характеру з одязі. І при 
цьому вміння не пристосову
ватись до моди, а підпорядко
вувати її своїй індивідуаль
ності в ім’я торжества гармо
нії.

Щодо молоді то вона, збе
рігаючи властиву їй динаміку, 
пошук, утверджує у своєму 
вбранні сиортивіїо-романтнч-

ііпй стиль, героїку буднів, 
стрімку фантазію. Одяг, часті-- 
ніс- ііомплсі.тняй, приваблює 
рі ;номанітііістю форм і ко
льорів. Багатобарвність не 
стомлює, а скоріше милує око. 
Окремі елементи запозичує 
молодь у старшого поколін
ня — насамперед уміння но
сити одяг; дівчатка — підкрес
лену жіііочі’Ісіь. іо.іакн — су; 
вору мужність .Мабуть, так і 
повинно бугп. бо старше по-, 
коління зобов’язане в усь<«иу 
показувати приклад для мо
лоді і не обмежувати її фан
тазію, а роззява ги.

Мода — це тільки аевс.тичид 
частка в роїв’язаіші проблем-: 
культури одягу, етап V пошу
ку гармонії змісту і форми, 
ЯКИЙ ВІДПОПІ.Ч.ІГ естетичним 
критеріям нашою »асу і на 
того суспі п.ства.

М. КРИЩГ.НКО, 
старший худоишик-мо- 
дельєр фабрики «Інд
пошиття».
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ТЕАТР

ЩЕ ОДНА
ЗУСТРІЧ

Літо для театрів — пора гастро
лей, для глядачів — час активного 
знайомства з різними театральними 
колективами. Нинішнього року кі- 
ровоградці переглянули вистави 
Костромського й Липецького дра
матичних театрів. І ось іще одна зу
стріч. Театральні афіші на вулицях 
міста повідомляють про те, що в 
приміщенні театру імені М. Л. Кро- 
пивницького почалися гастролі Кри
ворізького державного російського 
музич.-:о-дрзматичнсго театру імені 
Т. Г. Шееченка.

Ще цими днями біля службових 
дверей театру робітники' сцени роз
вантажували машини з декораціями. 
Тут були і оодовий герб з «Маріци», 
і різьблені меблі з «Веселої вдо
ви», і скрині для одягу з «Одру
ження», і гармати з вистави «Дами 
і гусаои», і деталі сучасного інтер’є
ра з вистави «Ромсо — мій сусіда» 
та багато інших зпичних і водночас 
несподіваних предметів, які на сце
ні, завдяки зусиллям багатьох лю
дей театральних професій, створять 
художній образ спектаклю. Вчора 
оперетою І. Кальмана «Маріца» ми 
відкрили свої гастролі в Кірово
граді.

Під час гастролей театр покаже 
дев’ять Бистав. Серед них — музич
на героїчна комедія «Третя весна» 
Г. Портнова, яку театр присвятив 
60-річчю Радянської влади, «Одру
ження» М. Гоголя, сучасна драма 
О. Сосіна «Неділя — день для 
себе».

Захоплюючи своєю музичністю, 
поетичністю, яскравою святковістю, 
впевнено йде на нашій сцені по
пулярний жанр оперети. В дні гаст
ролей глядачі ознайомляться з опе
ретами І. Кальмана, Ф. Легара, 
М. Стрєль.чиксва. Сучасний музич
ний репертуар представлений тво
рами Л. Соліна, Р. ґаджісва, 
О. Фельцмана. Юні глядачі подив
ляться казки «Про злих брехунів і 
чотирьох сміливців» та «Веселий 
маскарад».

На ящиках з театральними костю
мами, котрі, як і декорацію, нещо
давно вносили в приміщення, — 
напівстерті написи: Бердянськ, Хар
ків. Це міста, де нинішнього літа 
колектив побував на гастролях. У 
пам’яті про них лишилися живе 
дихання залу для глядачів — то за

тихаюче, то збурене дружніми оп
лесками, цікаві знайомства під час 
творчих зустрічей на підприємствах.

У Кіровоград Криворізький театр 
приїжджає не вперше. Ця обстави
на додає до радості зустрічі зі ста
рими знайомими особливу відпові
дальність. Хочеться, щоб на наших 
виставах, як і раніше, був присутній 
елемент відкриття, відкриття спек
таклю, музики, цікавої акторської 
індивідуальності.

Л. КОСТЕНКО, 
помічник головного режисера 
по літерагурнін частині Кри
ворізького державного росій
ської о музично-драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка.

В а зніми у: сисна з вистави «Тре
тя псспа».

Фото В. ЗАЇКИ.

З СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 — 

Новииіі. 9.1о — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Докуіипта то
нни фільм «Челябінськ» Ю.05
— Телефільм «Людина о про
хідному дворі». І серія. 11.10
— К. т. Художній телефільм 
«Літо рядовою Дедова». 14.00
— Документальні телефільми. 
14.35 — Зустріч з письменни
ком Н. Думбадзе. 15.20 — 
К. т. «Наука сьогодні». 13 30— 
Короткометражні фільми 17.15 
К. т. «Відгукніться, сурмачі1». 
18.00 — ' Кіровьгра іиіина жни
вує». (Кіровоград). 18.13 — 
К. т. «У кожному малюнку — 
сонце». 18.35— И. Брамс. Кон
церт для скрипілі з орке
стром. 19 15 — К. т. .«Людяна
1 закон». 19.45 — К. т. «Спорт
лото». 19.55 — Телефільм 
«Людині в прохідному двооі».
2 серія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Чорноморський акорд». Май
стри мистецтв — ггооям жнив.
22.10 — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Для дітей. «Занчик-лкстоно- 
ша». Вистаса. 11.00 — Новини.
11.10 — «Пісні про моряків». 
.10.45 — «Щоденник соцзма- 
гання». 17.00 — «Закон пашо- 
По життя». 17.30 — «Народні 
таланти». Концерт. (Кірово
град па Республіканське теле
бачення). 18.00 — Реклама, 
оголошення 13.30 — сСіль- 
ськогосподаоськнй тиждень». 
18.45 — «Ліричні мелодії». 
"І9.00 — Вісті. 19.30 — «Наша 
біографія. Рік 1957». 20 45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Вечір поезії 
В. Федорова в концертній сту
дії Остлнніпо 22.35 — «Співає 
В. Булилін». Гіо закінченні —

4 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09 - 

Новини. Ч.Ій — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Симфонічна 
казка С. Прокоф’єва. «Пстрик
1 Вовк». 10.00 — Телефільм 
«Людина у прохідному даорі».
2 серія. 11.05 — К. т. «Наша
біографія. Рік 1939». і І.ііо — 
Документальні фільми. 15.05— 
«Ми знайомимося з приро
дою». 15.30 — «Творчість

А. Барто*. 16.15 — К. т. «Ви
нахідник». 16.45 — К. т. «Ша
хова школа». 17.13 — К. т. «І 
друг. І чарівник — кіно». До 
підсумків конкурсу дитячих 
фільмів на X Міжнародному 
кінофестивалі в Москві. 18.00— 
(■Обговорюємо проект Консти
туції СРСР». (Кіровоград). 
18.15 — К. т. Відкриття Все
союзного зльоту трудових 
об’єднань школярів. 19.23 — 
К. т. «Бесіди про проект Кон
ституції». Передача 2. 19.55 — 
Телефільм «Людина у прохід
ному двері». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — < Театральне 
Фойє». (Кіровоград). 22.30. — 
Документальні фільми про 
спорт. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 — 
«-Славою овіяні». 17.05 — Для 
школярів. «Салют Жовтню», 
і 7.40 — «Золоті Зірки Украї
ни». Кіноиарис. 18.00 — «Міс
там і селам України бути 
іратковимн». 18.30 — Концерт 
популярної оперної МУЗИКИ.
18.50 — Бесіда лікаоп. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР».
19.50 — М. Шатров. «Моя лю
бов на третьому курсі». Ви
става. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.30 — Продовження 
вистави. В перерві — новини. 
23.10 — «Україна жнивує».яшша

5 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Ііопинн, 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Веселий кон
церт». 10.00 — Телефільм «Лю
дина у прохідному дворі». 
З серія. 11.05 — К. т. Доку
ментальний телефільм «Кова
льови». 11.00 — Науково-по
пулярні фільми. 15.15 — «Ком
позитор Д. Шостакович». 15.55
— Фільм «Пригоди Толі Клюк- 
віпа». 17.00 — «П’ятирічка 
ефективності і якості». Хар
ківський завод пускових дви
гунів. 17.30 — «На шкільних 
широтах». 18.00 — «Кірово- 
градщина жнивує». (Кіропо- 
ірад). 18.15 — К. т. Мульт
фільм «Сказання про Ігорів 
похід». 18.46 — К. т. Вистав
ка книг зарубіжних авторів, 
виданих в СРСР 1917 — 
1977 рр.». I9.li) — К. т. «Шо- 
пеніана». Вистава. 19.45 — 
X. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 20.00 - 
К. т. «Наїла біографія. Рік 
1960». 21.00 - -Час». 21.30 - 
Документальні фільми. 22.10’— 
К. т. Есірад.іа програма. 23.10
- К. т. «Вітрила над Балти
кою». Репортаж про Всесоюз
ні гонки крейсерських яхт на 
кубок Балтійського моря. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Павлиські кажи». (Кірово-

град на Республіканське те
лебачення). 10.20 — Докумен
тальні фільми телестудій краї
ни. 11.00 — Новини. 11.15 — 
Кіпопіюграма «Гіо гідній краї
ні». 17.0 0— «Москва і москви
чі». 17.30 — «Візерунки». 18.00 
— «Основний Закон Вітчиз
ни». 18.30 — Реклама, оголо
шення. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Мультипанорама. 20.45 — -На 
добраніч, діти!». 21.00—«Час». 
21.30 — «Як Вас тепео назива
ти?». 23.10 — «Україна жни
вує». 23.25 — Посини.

6 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Музична казка 
«Мавпочка ЧікІ». 10.00 — К. т. 
«Для вде, батьки». 10.30 — 
К. т. «Ранкова пошта». 11.05— 
«Більше хороших товарів'» 
11.35 — К. т. «Розповіді про 
художників». 12.05 — К т. 
концерт вокального ансамблю 
«Канон». (Латвія). 12.30 — 
К. т. Мультфільм «Знайом
тесь — вулиця». 12.35 — К. т. 
«Природа і людина». 13.05 — 
К. т. «Літератупні читання». 
А. Платоиов. «У прекрасному 
і жаленому світі». 13.40 — 
X. т. Камерна музика С. Рах- 
маніпова 14.15—К. т. «Спорт- 
лото». 14.25 — К. т. «Здо
ров’я». 11.55 — К. т. Фільм 
«Нарад аллє». 16 15 — К. т. 
«Очевидне — неймовірне». 
17.15 — К. т. «У вашому до
мі». 18.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. Мультфільми. 18.40 — 
К. т. Документальний фільм 
«Донецьк». 19.15 — К. т. «Піс- 
ня-77». 19.4с — К. т. «Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР». 19.55 — Телефільм 
«Людина V прохідному двоїм». 
4 серія 21.00 — «Час». 21.30— 
К. т. «Кіноланорама». 23.00 — 
К. т. «Мелодії і ритми зару
біжної естради». По закін
ченні — НОВИНИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Ростик у дрімучому лісі». 
Вистава. 11.00— Новини. 11.15 
— Суботній репортаж. «Заліз
ничники». 11.45 — Для дітей. 
Телефільм «Ляха боятися, 
ш.іетя не бачити». І4.00 — 
«Галузь- досвід, проблеми». В 
передачі бере участь міністр 
лісової і депечообвобної ппо- 
мислопості УРС.Р І. і Гру- 
нянсьюій. 14.45 — «Славою 
овіяні». 15.15 — «Палітра». 
15.45—«Екран молодих». 16.30 
«Олівець-малюсець». 17.00 —
Документа зміні! Фільм « Орі
єнтир часу». 17.5.» — Зустріч 
артистів Київського держав
ного академічного тсатоу іме
ні Івана ‘бранка і хлібороба
ми Дніпоопетрозіїшни. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Обговорю* мо 
проект Конституції СРСР».

?) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер,

суботу,

316050. ГСП. Кіровоград 50, вуп. Луначарськогса 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя*—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 17055,

(Кіровоград па Республікан
ське телебачення). 19.45 — 

•«Наша біографія. Рік 1958».
20.15 — «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«День щастя». 23.05 — «Ук
раїна жнивує». 23.20 — По
чини.

7 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.06 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. 
«Будильник». 10.00 — К. т. 
«Служу Радянському Сою
зу!». 11.00 — Телефільм «Лю
дина в прохідному дворі». 
4 серія. 12.05 — К. т. «Музич
ний кіоск». 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — К. т. Фільм 
«Сільська вчителька». 15.23 — 
К. т. Документальний теле
фільм «Один рядок плану». 
16.15 — К. т. «Сьогодні — Все- 
союзний день залізничника». 
Виступ міністра шляхів спо
лучення СРСР І. Г. Павлов- 
ського. 16.30 — К. т. «Антоло
гія радянської пісні». 16.53 — 
К. т.. «Міжнародна панорама».
17.25 — К. т. Документальний 
телефільм «Спадкоємці». 18.00
— Полини. 18.20 — К. т. Кіно
журнал «Фитиль». 18.30 —
К. т. «Клуб кіиоподорожей». 
19.30 — К. т. «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР». 
21І.01)— Гслсвистава «Джентль
мени. яким не повезло». 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. Кон
церт, присвячений Всесоюзно
му дню залізничника. 22.30 — 
Сіфртивна програма. К. т. 
Чемпіонат Європи з тенісу. 
(Югославія). Чемпіонат СРСР 
з дзю до. (Баку). По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Сьогодні — День залізнични
ка». Кііюпрограма. 11.05 — 
«Обговорюємо просит Консти
туції СРСР». 11.20 — Мульт
фільми для дітей. 11.40 —
«Мальовнича Україна». (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 12.10 — Для дітей. 
«Веселі нотки». 12.30 — «Сьо
годні — Всесоюзний день за
лізничника». «Екран моло
дих». 13.30 — Філі.м-коицсрт 
'.Болеро». 13.50 — «Сонечко». 
14 30 — «Слава солдатська».
15.25 — Виступає карельський
естрадний ансамбль «Русская 
удаль». 16.20 — О. Остров- 

■ сі.кий. «Свої люди — покви
таємося». Телешістава. 18.30— 
«Зустрічі .з піснею». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Перший Все
союзний фестиваль самодіяль
ної художньої творчості тру
дящих». Хмельницька область. 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — 'Чаг». 21.30 — Худож
ній фільм «Рекорд». 22.35 — 
«Україна жнивує». 22.50 —
Новини.
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„Зірка“—
„Шахтар“—
1:0

Зустріч з аутсайдером—• 
хочеш не хочеш — часто 
підсвідомо заспокоює. 
Горлівський «Шахтар» за
микав турнірну таблицю 
другої зони і «Зірка», пев
но ж, розраховувала
більше, ніж на 1:0. Та, як 
це буває, аутсайдер 
явився задирикуватим. 
переносному, і в прямому
розумінні, бо гостро 
контратакуючи, гості часто' 
компенсували 
слабку техніку 
градці ж мали 
саме за рахунок 
володіння ■

на

си- 
I в

грубістю
Кірово- 

перевагу 
кращого 

м'ячем. Біля 
воріт гостей вони розігру
вали хитромудрі багато
ходовий, які завершували
ся красивими, але, на 
жаль, неточними ударами. 
Спочатку господарі діяли 
розсудливо і спокійно, 
мовби не сумніваючись у 
тому, що голи обов'язко
во будуть. -Та спливає час 
першого тайму, а бажано
го голу все не було. Уда
ри Самофалова, Касьонкі- 
нв, Кіхасва, Мороза не до
сягали цілі. Лише нв 40-й 
хвилині трійка форвардів

«Зірки»: Самофалов, Но« 
вакозський і Мороз єди
ним строєм увірвалися з 
м’ячем у штрафний май
данчик гостей. Перекину
тий Самофаловим через 
воротаря м’яч, вкотився у 
ворота. Цей гол виявився 
єдиним у матчі. Правда, у 
другому таймі кіровоград- 
ці мали реальну можли
вість збільш/іти рахунок З 
пенальті. На цей раз 
«спробував щастя» В. Хро- 
пов і... влучив у воротаря. 
Все-таки шкода, що у 
«Зірці» немає спеціаліста 
по пробиттю одинадцяти- 
метрових.

Завершення матчу наші 
земляки провели значно 
слабкіше. Вони зменшили 
натиск на ворота «Шахта; 
ря». Гості ж примусили 
похвилюватися за оста
точний результат матчу. 
Вони провели кілька гост
рих атак.

Після матчу з «Шахта
рем» «Зірка» набрала ЗО 
очок і піднялася на сьому 
сходинку турнірної таб» 
лиці,

м. СОМОВ. ’

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Кіровоградське професійне 
торговельне училище
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавець продовольчих І промислових товарів 
(на базі 8 і 10 класів);

касир продовольчих і промислових товарів (па базі
10 класів). і

Приймання документів — з 15 травня. |

Строк навчання: па базі 8 класів — 2 роки; на ба
зі 10 класів — 1 рік.

До заяви на ім’я директора вступники додають 
атестат або свідоцтво про закінчення школи (оригі
нал). свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стан здеров’я (форма № 286). довідку з місця про
живания, 4 фотокартки (розмір ЗХ‘1 см).

Учнів приймають без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища, одержують стипендію в розмірі 32 нрб., 
а воїни, звільнені в запас — G0 крб. па місяць.

Адреса уЧїілтица: м. Кіровоград, вул. Васнлини, 5. 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.

ДИРЕКЦІЯ.
кжЕгтяшижшілаанаапкжжяммжжнжжжЕсіяштмжімамтжкламінпаса»

Кіровоградська школа-іитернат
ПРОВОДЯТЬ НАБІР УЧНІВ
У І, II, НІ, IV, V, VI, VII, VIII, ЇХ, X КЛАСИ!

Школа працює за кабінетною системою, має 24 
добро обладнаних кабінети, спортивний зал та ста
діон.

Учні, що закінчують 10 класів, одержують одну із 
спеціальностей: токаря, штукатура-маляра, кулінара, 
столяра-верстатника, швеї, слюсаря.

В деяких випадках батьки користуються пільгами 
в сплаті за утримання дітей в школі, перевага надає
ться при інших рівних умовах учням 9-х класів.

Адреса школи: м. Кіровоград, яул. Ксропенка, 4.

ДИРЕКЦІЯ.

ПОГОДА

Вдень 2 серпня на території’ області і міста Кіровограда 
передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний 
дощ, гроза, можливо град Вітер південний, з переходом па 
західний, 9—12 метрів на секунду, при грозі — шквальне 
посилення до 15—20 метрів па секунду. Температура повітря 
по об.тасіі 26—3), по місту 23 градусів тепла

За даними Українського бюро погоди 3 серпня очікується 
мінлива хмарність, місцям)) короткочасний дощ, гроза. Ві
тер західний 7—12 метрів на секунду, температура повітря 
вночі 10—1.5, удень 19—24 ірадуси тепла.
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