і-

І Контрольный экзекплм і
ІНВ. ІД

Яи уже ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, 14 серпня ЕІІДі
булися збори активу обласної парігор-

ганізації,

які

партійних

організацій,
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ї

області по ви'
з їзду КПРС В
України, поста-.

липневого (1981 р.) пленуму ЦМ

Компартії України про дальший розви

ток тваринництва.

аринництво—ударна галузь
Із зборів активу обласно* партійної
’ 3 доповіддю виступив пеоший секретар обкому партії
М. М. Кобильчак.
Півроку
відділяє нас від
XXVI з’їзду КПРС,
який став
знаменною віхою в історії пар
тії, в житті радянського наро
ду, — говорить доповідач. —
На ньому накреслена широка
програма поліпшення життєво
го рівня радянських людей. її
ніійеажливішою
складовою
частиною є забезпечення пов
нішого
задоволеиня погреб
населення в продуктах харчу
вання. З метою радикального
вирішення цієї проблеми виз
нано за необхідне розробити
спеціальну продовольчу про
граму, основу якої
становить
дальше піднесення сільського
господарства. На перший план
при цьому поставлено завдан
ня
нарощувати виробництво
м’яса, молока, яєць
та інших
продуктів тваринництва. В до
повіді на з'їзді товариш Л. І.
Ьоежнсв, звергаючись до пар
тійних організацій, до всіх пра
цівників сільського господарст
ва, закликав вважати
тварин
ництво ударним фронтом на
селі.
Приймаючи цю настанову як
бойову програму дій сільських
трудівників, ЦК Компартії Ук
раїни розглянув питання тва
ринництва на черговому Пле
нумі. На ньому підкреслювало
ся, що в республіці після бе
резневого (1965 р.)
Пленуму
ЦК КПРС проведена значна ро
бота по інтенсифікації тварин
ництва. Зміцнено матеріальнотехнічну базу галузі, здійсню
ється спеціалізація і концент
рація, зросло виробництво кор
мів, збільшилося поголів’я ху
доби і птиці, багато зроблено
по зміцненню кадоів,
підви
щенню майстерності тваринни
ків
Разом з тим
відмічено, що
досягнутий рівень виробницт
ва і заготівель продуктів тва
ринництва, і перш за все м’я
са, не повністю
задовольняє
зростаючі потреби населення.
Вказувалося, що темпи росту
виробництва окремих
видів
продукції в десятій п’ятирічці
навіть знизилися.
Немало зроблено для роз
витку тзаринництва, продов
жує доповідач, у нашій облас
ті. Заростанні десять
років у
цю галузь, включаючи кормо
виробництво,
вкладено
403
мли. карбованців.
Виробничі
фонди феом зросли в 1,5 раза.
В області виріс новий вели
кий загін передовиків, справ
жніх майстрів, новаторів виробництза. Торік 1283 доярки
одержали по 3000 і більше кі
лограмів молока
на корочу,
106 подолали чотиритисячний
рубіж, а М. А. /Аонаша, Т. П.
Чернега, Є. П. Сусленко, А. С.
Головко, Н. М, Вайпан з кол
госпу «Зоря комунізму» Ново«фхангельського району, Н, Т.
Максименко і Н. І.. Огир з кол
госпу «Первое мая» Малозисиівського району, М. І. Кушнірова з колгоспу «Рассвет» Кі
ровоградського району одер
жали на корову в середньому

по 5 і більше тисяч кілограмів
продукції.
Серед господарств
кращих
показників по виробництву мо
лока добилися колгоспи «Шлях
Леніна» Онуфріїського і «Перє'се мая»
Маловисківського
районів, які
в стогектарному
вимірнику одержали його, від
повідно, 764 і 553 центнери; по
виробництву м'яса — колгоспи
«Зоря комунізму» Новоархангельського і «Росія» Ульянов
ського районів, які одержали
на 100 гектарів сільгоспугідь,
відповідно, 537 і 439 центнерів
м’ясної продукції, серед пта
хівничих господарств на пер
шому місці колгосп «Кому
ніст» Компаніївського району
(448 тис. штук
яєць на 100
гектарів зернових культур).
Організаторська робота, що
проводиться, дозволила в ці
лому по області
дещо збіль
шити виробництво окремих ви
дів продукції (молока, яєць).
Однак основні
показники
розвитку
тваринництва зали
шилися невиконаними. Вироб
ництво м’яса в десятій п’яти
річці порівняно
з поперед
ньою скоротилося на 0,5 про
цента, а прибавка молока ста
новила всього 3 проценти. За
це область була піддана гост
рій, але справедливій крити
ці на липнево/иу Пленумі ЦК
Компартії України.
Звичайно, на це вплинули і
несприятливі
погодні
умози
окремих років.
Але було б
неправильним
допущене від
ставання пояснювати лише од
нією погодою.
Причини кри
ються передусім у недостатній
конкретності і наполегливості
при вирішенні проблемних пи
тань, у низькій вимогливості до
керівників і спеціалістів госпо
дарств, не завжди предметній
роботі серед тваринників.
Нашій області,
продовжує
т. Кобильчак, в одинадцятій
п’ятирічці належить
довести
середньорічне виробництво в
громадському секторі
м’яса
до 174 тис. тонн, молока — до
743 тис. тонн, яєць—до 290 мли.
штук, що перевищує досяг
нуте за десяту п’ятирічку, від
повідно, на 19, 7,3 і 9,8 процечта. В роботі по розвитку тва
ринництва, як підкреслювалося
на XXVI з’їзді КПРС, необхід
но проявити максимум ініціа
тиви і гнучкості,
використати
всі резерви і МОЖЛИВОСТІ, щоб
не лише виконати, а й істотно
перекрити встановлені на п’я
тирічку плани
виробництва і
заготівель продукції ферм.
Найперше
завдання
—
збільшення виробництва і за
готівель м’яса. Вже цього року
його необхідно виробити 153
тис. тонн Щоб досягти такого
показника,
господарства по
винні забезпечити середньо
добовий
приріст живої ваги
л олодняка великої рогатої ху
доби на відгодівлі по 560 гра
мів на голоеу,
свиней — по
325 грамів.
Для збільшення виробництва
м’яса
необхідно
повсюдно
впроваджувати інтенсивні мето
ди вирощування і відгодівлі ху-

доби,
ефективно
використо
вувати наязне поголів я, вироб
потужності,
забезпечиничі
заплановані середньодоти
бов:і прирости. На Пленумі ЦК
Компартії України зверталася
увага на повніше використан
ня створеного в тваринництві
виробничого
потенціалу, на
дальше поглиблення спеціалі
зації і концентрації виробни
цтва, розвиток
міжгосподар
ського кооперування.
кращих
Практика
роботи
господарств області показує,
підході
що при правильному
де цієї справи забезпечуєте'
СЯ ЕИСОКИЙ ефект.
Та потужності багатьох спе
ціалізованих
господарств ви
користовуються слабо. В спецгоспах по виробництву свини
ни тооік їх освоєно лише напо
ловину, а по виробництву яло
вичини — на 58 процентів.
Виконуючи
вказівку
ЦК
КПРС про те, що спеціалізація
і концентрація, переведення
виробництва
на промислову
основу — магістральний шлях
розвитку
сільського
госпо
дарства, партійні комітети, ра
дянські і господарські органи
зобов’язані здійснити
незідт-.ладні заходи для поліпшення
роботи спецгоспів,
міжгоспо
дарських підприємств, активно
розвивати
кооперування при
відгодівлі худоби.
Надзвичайно важливо доби
тись збільшення поголів'я ху
доби і птиці. Для. стабільного
виообнарощування темпів
ьицтва
продукції необхідчо
довести щільність
худоби по
області
не менш
як до 50
умовних голів на 100 гектарів
сільгоспугідь.
Особливу
увагу необхідно
приділяти розвити/ свинарст
ва як найскороспілішо'і галу
зі, а також краще поповнюва
ти м’ясні ресурси за рахунок
птахівництва, відгодівлі овец->
! розведення кролів, причому
кролівництвом повинні
пред
метніше займатися добровіль
ні товариства, школи, громад
ські організації.
Не менш гострою
і важли
вою проблемою
залишається
збільшення виробництва мо
лока і підвищення його якості.
Тут, іще вкрай
незадовільно
використовуються
інтенсизні
фактори, в більшості районів
низькою залишається продук
тивність корів.
Повільно поглиблюється спе
ціалізація і підвищується рі
вень концентрації молочного
тваринництва. Не повною мі
рою використовуються вироб
ничі потужності молочних ком
плексів. їх освоєння стриму
ється через
слабку кормову
базу,
неукомплектованість
тваринами, пристосованими до
умов промислового виробниц
тва.
В області дуже погано впро
ваджується
потокзво-цехоеа
система виробництва молока.
Із запланованих 262 ферм но
вий метод освоїли
лише 49.
Не поліпшується
стан справ
в організації відтворення стаДа.

організації

Для виконання планів ви
робництва
і продажу молоч
ної продукції цього року не
обхідно збільшити надій молока на корову на 237
кілогоамів, а заготівлі його
— на 70
тис. тонн порівняно
з мину
лим роком.
Необхідно і далі наполегли
во здійснювати
переведення
птахівництва на промислову ос
нову.
Сьогодні слід з усією сеойозністю
вести мову
і про
розвиток вівчарства.
У системі захода по підне
сенню тваринництва визначаль
ною ланкою є дальше зміц
нення кормової бази. «В цьо
му плані, — підкреслив
на
XXVI з'їзді КПРС товариш Л. І.
Брежнєв, — нинішня п’ятирічка
значною мірою повинна стати
п’ятирічкою кооміа».
Необхідно твердо уяснигн,
що головний шлях збільшен
ня виробництва кормів — це
значне підвищення
врожай
ності кормових культур і продуктисності природних угідь.
Пленум ЦК Компартії Укра
їни визначив головні шляхи ви
рішення кормової проблеми.
Першорядним завданням, як 1
раніше, залишається збільшен
ня виробництва зерна, підви
щення віддачі концентрованих
кормів.
Належить також довести пи
тому вагу багаторічних трав не
менш як до 50—55 процентів,
розширити посіви
рапсу на
зелений
корм, перко, вики,
кермових буряків в основному
за оахунок однорічних трав.
Слід не формально, а фак
тично виділити
кормовироб
ництво в окрему спеціалізова
ну галузь, зміцнити її кадрами,
забезпечити технікою, закріпи
ти землю, створити спеціальні
кормові сівозміни, підвищити
матеріальну
заціканлені<:то
працівників кор/лойиробництаа,
широко впроваджувати програ
мування врожаю, систематично
і цілеспрямовано
займатися
підвищенням родючості кож
ного кормового гектара.
Сьогодні актуальним є пи
тання поліпшення якості кор
мів. Зараз ця справа дещо по
правляється.
І все ж у ряді
районів, як » раніше, порушу
ється технологія ззготіалі сіна,
сінажу,
силосу, упускаються
кращі строки косозиці і підби
рання трав.
Доповідач наголошує на не
обхідності підвищення ефек
тивності використання кормів.
Особливу
увагу, підкреслює
він, треба приділити економ
ному витрачанню, підвищенню
віддачі зернофуражу.
Остан
нім часом в господарствах об
ласті намітилася тривожна тен
денція у використанні
зерна
на фуражні цілі В десятій п’яіирічц: в колгоспах і радгос
пах області витрати концентра
тів на умовну голову зросли
порівняно з 1965 роком на 32
проценти, тоді як грубих кор
мів — лише на 63 проценти, а
соковитих — навіто скоротили
ся. Така тенденція несумісна з
інтересами держави.

Дальше підвищення продук
тивності худоби вимагає корін
ного поліпшення
селекційноплемінної роботи. Поки ще рі
вень її в колгоспах і радгоспах
області не відповідає сучасним
Еимогам. Багато племінних гос
подарств не виконують покла
дених ьа ьих
функцій. Вони
погано забезпечені
кормами,
продуктивність тварин часто не
відрізняється- від рядових гос
подарств.
В умовах дальшого поглиб
лення спеціалізації і концент
рації тваринництва есє важ
ливіша роль відводиться керівнинам середньої ланки. Од
нак цьому в багатьох колгос
пах і раді ослах не приділяють
належної уваги.
Важливим завданням є даль
ше вдосконалення шефської
роботи на селі. Бюро обком/
партії тз облвиконком ■>оріч у
березні прийняли постанову, б
гній містам області визначено
конкретні завдання на одинад
цяту п’ятирічку по будівництву
об’єктів у сільській місцевості.
В ряді міст і районів уже при
ступили до виконання цієї по
станови. Проте в деяких райо

нах будівництво житла і сило
сосховищ ведеться в обсягах
менших, ніж передбачалося, а
в окремих господарствах боно
взагалі не починалося.
Доброю підмогою в поліп
шенні громадського харчуван
ня є продукція підсобних сіль
ських господарств,
промиєнових підприємств г організа
цій.
Великі резерви
збільшення
виробництва
тваринницької
гродукції криються е
індиві
дуальному секторі. Партійним
комітетам, Радам народних де
путатів, господарським орга
нам треба подавати допомогу
і підтримку населенню в при
дбанні молодняка,
кормів, у
ветеринарному
обслуговуван
ні, розв’язанні інших питань.

Втілення в життя
планів по
дальшому розвитку тваринни
цтва вирішальною мірою за-1
лежить від рівня організатор
ської і політичної роботи пар
тійних
комітетів,
первинних
парторганізацій,
правильної
розстановки
партійних
сил.
умілої роботи з кадрами, зміц
нення партійної і державної
дисципліни.
Далі т. Кобильчак зупинився
на питаннях поліпшення робо
ти комсомольських організацій
серед
молодих
тваринників,
закріплення молоді на фер
мах, організації соціалістично^
то змагання сільських трудів
ників, поліпшення умов їх пра
ці і відпочинку, побутового об
слуговування.
В обговореному питанні збо
ри активу обласної
партійної
організації прийняли постаноеу, спрямовану на виконання
рішень XXVI з’їзду КПРС і
XXVI з'їзду Компартії Украї
ни,
постанови
липневого
(1981 р.) Пленуму ЦК Компар
тії України про дальший роз
виток тваринництва.
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КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

НО
ВИ'

ОНУФРІЇвський варіант: досвід і проблеми
полі і багато недавніх кор/яодобувників — шофери,
трактористи. Комбайнери
з Омельника їздили допо
магати
у Василівну, де
збирання затягнулось.
рооога
Та синхрон та
господарств, хоча
Двох
На
совість трудилися вони і з приблизно однатрактористи
Анатолій нових умовах,
поки що
Ципкін та Анатолій Чор важко достається. Перений, шофери Сергій Груш ваги кооперації, відомі з
ка,
Віктор
Кравченко,
підручників економіки, ви
Станіслав
Кобилецький,
являється,
не так просто
Анатолій Марченко, Юрій
перетворити з зримі, ма
Доцяк, Іван
Тищенко. Із
теріальні. Тим більше ко
багатьма з них ми із заві
ли кооперація здійснюєть
дуючим відділом комсо
ся за принципом «хто щз
мольських
організацій
зможе запропонувати». Ін
райкому комсомолу Ана
коли запропонувати якраз
толієм
Голобородьком
розмовляли, і хлопці а го і нічого. Взяти хоча б ав
ловному одностайні: ек томашини, більшість яких
сперимент погрібний, ко — сім із десяти —виділяв
ристь очевидна,
будемо для загону колгосп імені
Ілліча. Вони були зайняті
продовжувати.
яке
Закладання
раннього на вивезенні зерна,
силосу проведено опера затрималось.
тивно. Збережена пожив
І в колгоспі
імені XX
ність кормів, у жнива кол г з’їзду КПРС взялись
33госпи ввійшли без «хвос готовляти пізній силос сатів», мали змогу ще й від мотужки.
За п’ять днів,
почити кілька днів перед правда,
малими силами
збиранням ранніх зерно- {оскільки і тут ще лишалися хлібні турботи, тільки
вих.
У колгоспі імені
XX їх менше, ніж у сусідів)
з'їзду КПРС справились з засилосовано
860 тонн
оснозними жнивами рані- ' кукурудзи. Це значить, що
ше за сусідів.
На слаяу ферма в Байдаковому —
працюзали на жнивному вона не дуже
велика —

У господарствах області тривають «зелені жнива».
Наш кореспондент побував у сусідніх колгоспах іме
ні КХ з’їзду КПРС та імені Ілліча Онуфріївського
району, про які йшлося з кореспонденції «Онуфріївськмй варіант» («Молодий комунар» за 20 червня
ц. р.{.
Вже можна говорити і
про цьогорічний ДОСВІД
онуфріївських кормоза.отіаельників.
Ударно попрацювавши з
обох господарствах, моло
ді коомодобувьики за ІЗ
днів — це довше, ніж пла
нувалось: зніс корективи
весь
дощ — заготували
ранній силос.
Загін працював злагод
жено. І «вдома», і «з гос
тях» всі трудилися на со
вість. Адже роблять спіль
ну справу. Через тиждень
ролі змінювались — «гос
подарі» ставали «гостями».
Щоденно підбивались під
сумки
соціалістичного
змагання, виходили інфор
матори, переможцям вру
чались перехідні вимпели.
В гості до кормодобувни
ми приїздила агітбригада
Омальниківського Будинку
культури. Чітко діяла сис
тема матеріального стиму
лювання. Про її структу
ру йшлося в кореспонден
ції «Онуфріїзський варі
ант».

вже поєнісію хвбезпечана
кромами.
Завершується підготов
ка силосних траншей, ре
гулюється техніка. Моло
дого тракториста Миколу
ьовбаса, скажімо, ми роз
шукали
в
тракторній
бригаді, хлопець нароіцутракгорного
вав
борги
возитиме си--‘.
причепа —
лос.
І
насамкінець
можна
звернутися до цифр. Торік
омельникізці запасли 2597
тонн силосу, або дві тре
тини запланованого. Секре
тар парткому
колгоспу
8. 8. Острозершко добре
пригадує, як це відгукну
лося взимку: їздили, шу
кали, просили,
купували
корми не тільки по своєму
району, а і в Олександрії,
Саітловодську, Кременчузі. Тому, коли
на звітновиборних колгоспних збо
рах зайшла мова про іні
ціативу райкому комсомо
лу створити кормодобузний загін вкупі із сусіднім
господарством, голосували
перезажно «за». Нині то
горічного «фінішного» за
пасу
досягнуто вже в
серпні. Із заготівлею сіна
й
сінажу
омельникізці
справились повністю.
Сусіди, василізці, вико
нали зже понад три плани

загоіівлі сіна, план по сі
нажу, але заготовили тілоки шосту частину силосу.
Та час надолужити прогая
не мають. До того ж вони
діятимуть разом із сусіда
ми.
— Зранку я навідувався
з колгосп імені Ілліча, —
розповідає секретар парт
кому колгоспу імені XX
з їзду КПРС
В. 8. Осіровершко. — Домовилися :з
головою колгоспу Іваном
Івановичем Сзкуром: наш
загін через
кілька днів
знову почне роботу. Спо
чатку в нашому господар
стві, потім поїдемо у Ва
силівну.
Як бачимо,
вже чітко
виявляються
переваги
експериоічуфріївського
менту. Існують і проблеми,
головним чином на управ
лінському
рівні. Другий,
ще відпозідалвчіший етап
«зелених
жнив», щойно

почався.
Тож уже нині
треба шукати шляхів роз
в’язування цих проблем.
До остаточних підсумків
експерименту редакція "по
вернеться
через місяць.
Курчат рахують
восени.
Корми — теж.

В. ДУДКО,
спецкор
«Молодого
комунара»

І

піонерів
■ Бо.ігиік.иі.'і піонери, які
йідпочиьали в ніонериі.ісотаборі «Чайка» поблизу
Олександри, лрлрощаинси
з містом гірників, іі остан
ній день перебу ниння в Н і
цци області вони оглянули
Кіровоград, ознайбмя іисьз
визначними місцями, новоо;. донами. .
У Кіровоградському Па
лаці піонерів імені 13. 1. Ле
ніна
відоулаея
зустріч
юних болгар із мешканцю
ми табору «Горн», Де від
почивають
піонерські та
йонгсомол ьські
активи: і и
оо.шеті. Перед присутніми
виступили директор Пала
цу піонерів л. В. Листопа
дова і секретар То.чбукіііського міськкому комсомо
лу Марія Атанасова. ї*а. дянські
піонери Вручили
болгарським друзям суве
ніри. Виступив танц.овальііий письмо іь Палацу піо
нерів «Пролісок».
. Побували наші гості і в
піонерському
таборі
«Дружба», де їх тепло віта
ли начальник табору Д. С.
Пономаренко
і юні меш
канці «Друіігби». Жовтеня
та і піонери підготували
болгарським друзям кон
церт, вручили їм значки 1
сувеніри. А потім
усі зі
брались біля вогнища, де
весело співали і танцюва
ли.
Надовго запам’ятається
Піонерам із То. ібухінської о
Округу ИрБ їхнє
перебу
вання на гостинній україн
ській землі.
О. СКИРЇАНі».

ПІСЛЯ
аиБіУпн

Охотникової

«ДРУГА ЗМІНА»
Так називалася
корес
понденція рейдозої брига
ди, надрукована
в газеті
25 квіїня
цього року. У
ній ішлося про нееконом
на
витрачання електро
енергії на окремих заво
дах обласного центру, не
дбале ставлення до мате
ріальних ресурсів.
Керівники кількох під
приємств прозвітуаали га
зеті про вжиті
заходи.
Сьогодні ми
назодимо
рядки з листа, якого надіс
лав виконуючий обов’язки
директора заводу дозу
ючих автоматів В. Я. Євдокимов.
«Факти, наведені в рей
довому
матеріалі,
під
твердились.
Вжито таких
заходів:
— територію цеху № 5
прибрано;
— у цехах• призначені
відповідальні
за раціо
нальна використання елек
троенергії;
— з майстрами заводу
обговорено становище ь
цехах;
цехіз
— начальників
№ 5 В. О. Глезера й інцеху
струмен гального
О. І. Гобурелка позбавлоно премії
за неекономне витрачання електро. енергії у першому кварта
лі року».
А ось що
відповіла
«Молодому
комунару»
секретар Ленінського рай
кому комсомолу міста Кі
ровограда Т. Лебедева:
«Рейдовий матеріал об
говорено на засіданні ра
йонного
г—
,г
шгзбу «Комсомольського прожекгора»
разом
із
секретарями
комсомольських організа
цій
і начальниками шта
бів «КП» заводів дозуючих
автоматів,
«Червоний
Жовтень»,
«Більшовик»,
«Червоний дзеркальник».
Затверджено
новий
склад штабу «КП» на за
воді «Червоний Жовтень»,
секретаря комсомольсько
го бюро цеху № 5 заводу
дозуючих автоматів О.. Ці.пов’язз суворо поперед
жено».

Слухачі ії г. лагаидисги
комсомол ьськиї
систем ч
політичної й економічної
освіти
взяли
активну
участь в республікансько
му конкурсі
рефераті»,
присвяченому XXVI з їздо
ві КПРС. На завершальний
тур конкурсу було ШреДИЯ’ИІ
ставлено
роботи
учасників — наших земляків.
Недавно
Центральний
Комітет ЛКСМ України під
бив остаточні
підсумки
респуб 11 панського конкур
су рефератів. Серед пере
можців Марина Охотнико
ва, слухачка комсомоль
ського політгуртка Заваллівського графітного ком
бінату. У Ті рефераті па те
му:
«Науково-технічнії»
прогрес і розвиток особи»
відзначено уміле поєднан
ня набутих
теоретичних
знань з питаннями прак
тичної діяльності.
М. Охотникова нагород
жена Почесною Грамотою
ЦК ЛКСМ України.

У коридорах Кіровоградського інститу
ту сільгоспмашинобудування
— тиша.
Закінчуються вступні екзамени. Наш по
заштатний фотокореспондент В. РЕШЕТ
НИКОВ пройшовся
вузівськими коридо
рами, зазирнув у деякі аудиторії. І от що
він там побачив:
В одній із німнат панувала математи
ка, а іншій абітурієнти писали твір з ро
сійської мови і літератури; «Скоро моя
черга. Цікаво, що ж попадеться», 'Т-—хви
лювався хлопець, якого ви бачите на знім
ку ліворуч. Прізвища та імені його тач і
не вдалося взнати. Надто вже заклопога
ний він був. Що Ні, ке станемо заважати.
І щасливої о йому білета!

Н. ЗЕЛІНСЬКА.
Гайзоронський район.

_ ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

АВТОБУС ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
сам іноді
їжджу таким
способом. Пасажири без
нагадувань
кладуть біля
зодія п'ятаки,
хоча він і
не вимагає грошей. Я да
лекий від того, щоб зви
нувачувати у здирстві чис
ленний загін водіїв. Прос
то тут відіграє свою роль
психологія пасажира: як
що їдеш — мусиш плати
«Дорога редакціє]
ми навіть
Недавно
в «Правде» я ти. Частенько
прочитав статтю «В будь- не задумуємось, у чию ки
який автобус». її автор, шеню потрапляють ці п'я
депутат міськради народ таки. На мою думку, це
них депутатів міста Ціли не по-господарськи. Чому
перейняти
досвід
нограда В. Голиков, діли б не
Наванта
ться досвідом використан Цілиноградові
на громадський
ня службових автобусів на ження
зменшиться, і
міських маршрутах. Проб транспорт
леми, порушені автором, автобуси підприємств не
злободенні й для нашого простоюватимуть, а приноміста. В години «пік» на ситимуть користь мешкан
зупинках збираюгься на цям Кіровограда.
В. ЛАВРОВ,
товпи пасажирів, тому, що
автобуси часто порушую7;»
радіомеханік».
графік. Люди нервують, за
Мп попросили висловити
пізнюються на роботу. З в’■ свою думку з приводу
той же час мимо зупинок цього листа
начальника
проходять
напівпорожні ......
.відділу експлуатації авгаслужбові автобуси. Прая-; . транспортного піднрік м-.-тда. деякі з них зупиняють- ва 10021 Віталія ІІавдозися, підбирають людей. Я, . па Віденка.

З листа
читача
«Молодого
комунара»

всіх без винятку підпрн-1
емствгх Кіровограда. Про-І
те є можливість удешеви-1
— Справді, транспортна монт. А від того, як пра ти утримання автобусів, І
проблема турбує міського цює транспорт, залежить у ПІДКЛЮЧИВШИ ЇХ ДО МІСЬ-1
жителя. Та на жаль, наше першу чергу настрій лю них маршрутів, звичайно-!
АТП 10021
сьогодні не дей, продуктивність їхньої не в збиток підприємствам І
спроможне задовольнити праці. А скільки збитків — власникам автобусів. І
запити пасажирів. Ми от завдають
підприємствам Безперечно, € тут чималої
римуємо чимало скарг, в запізнення на роботу! То проблем,
але є і досвіді
яких люди нарікають па му й стараються керівни цілпноградців.
порушення графіків марш ки заводів,
начальники
Цілиноградський міськ-1
рутними
автобусами, різноманітних організацій виконком чітко
розподі-1
скаржаться вони і на те, придбати для своїх робіт лив, хго і на які мариіру-1
що на зупинках доводить ників і службовців власні ти виділяє автобуси. Зу-1
ся простоювати
іноді по автобуси. Кому це не вда міли зацікавити тут і шо
півгодини, а то й більше. ється, ті орендують їх, ферів. їм вирішили нара
І хоча
мц робимо
все платять за це чималі гро ховувати преміальні, як у і
можливе для поліпшення ші. Приміром,
меблевий міському автопарку. Водій і
транспортного сполучен комбінат щомісяця випла може додатково заробити
ня, проблема ця ще не чує за оренду автобуса до 50 і більше карбованців за
вирішена.
трьох тисяч карбованців. місяць.
Автопідприемство
має Придбаний автобус кош
Досвіт.
цілииоградц«,
397 автобусів. Тільки 133 тує теж чимало. Кірово безперечно, заслуговує на
із них виходять па міські градському чавуноливар увагу. Тим більше, іцо під
маршрути. Чому так ма ному заводу, наприклад, приємства —
власники
ло? Причина одна — пос одна така
транспортна
тійний дефіцит водіїв. ІІа одиниця щодня обходить автобусів матимуть виго
рента
сьогодні
АГИ потребує ся майже’» тридцять кар ду. ііідвпіціїтвся
бельність
відомчого
транс
120 шоферів. Не вистачає бовапців.
бованців. А їх на заводі порту, зменшаться черги
т\т і автослюсарі«, бракує більше десяти,
Неважко• пасажирів на автобусних
необхідних запчастин. Все підрахувати,
в яку суму
це і лихоманить пашу ро це виливається протягом зупинках. Переваги оче
боту.. Частина
автобусів року. Крім ТОГО, автобуси видні. Отже, слово за ке
через постійне переванта ці експлуатуються не на рівниками підприємств, в
яких Є
ження- раніше стає на ре- мовну потужність. І це ца1 розпорядженні
1 службові автобуси.

IS серлаяж 19вї року
НЕЙТРОННІЙ БОМБІ —
«Ні І»

Рішуче
протестую

„Молодиз комунлр?*

ПРИГОТУВАННЯ закінчили пізно
ввечері. На стільцях висіли ви
прасувані сорочки — батькова й
Сергієва, біліли трикутники хусти

нок — материна та Іринина. Уса
було наче готове, маги ж порала
ся й поралася на кухні...

Вранці піднялися
чайного.

раніше зви

■Э

■

Трудівники заводу «Чер
і всі {за
вона зірка», як
прагнуть
дянські люди,
мирної праці. І наміри мі
літаристів7 нам ворожі.
Колектив ливарного це
ху за підсумками соціаліс
тичного змагання вийшов
на перше місце в Мінісгсрстві тракторного і сіль
ськогосподарського маши
нобудування. А план лип
ня виконав на 110,1 прокращих —
цента. Серед
комсомольсько -молодіжні
бригади Сергія Чабанюка і
Василя Тнмка.
Вони од
ними з перших виступили
проти рішення президента
Рейгана.
І страшно
Я — мати,
нейтронна
уявити,
що
затьмарити
бомба може
планеті.
дитинство
на
символ
Зброя
ця
-жорстокості і цинізму мілітаристів. її треба знищи
ти, доки вона не знищила
людей. Людство може і
мусить це зробити!
Світлана ПОДКОЛЗЖА,
комсорг
ливарного
цеху заводу «Черво
на зірка».

— Від батьківського порога лег
ше жнивуватиметься, — казала
мати.
— Довго щось ти. Так і в пере
довики не виб’єшся, — усміхнувся
до Станіслава Тимофій Казимиро

вич.
—Не хилюйся, ч виб ємося,
запеоечив син. — Пильнуй, бать
ку, щоб ти позад мене не опинив
ся Мій комбайн — хоч на гонки
бери, сам кожну
гзйку руками
перебрав.
— Побачимо, побачимо. Загін
це тобі не гонки. Хліба така — і,
кі покручені, полеглі —- не- дуже
розженешся.
— Значить, так, — почала звич_
ні вранішні
розпорядження маги,
прибираючи зі столу.
Я, Томо,
з тобою, — звернулася до батька.
— Помічником. Ти, Ірино, пошту
носитимеш за мене.
Тобі, Стані
славе, думаю, нашої підмоги не
треба.
і;
— д Я? — не втерпів Сергій.

Комсомольці, молодь за
воду
«Червона
зірка»
гнівно засуджують рішен
ня американської адміні
страції приступи ги до повномасшіабного виробнийіва найстрашнішої зброї—
нейтронної бомби.

Небезпечний крок аме
риканської
вояччини за
грожує всім Народам Зем
лі. Ще раз підтверджуєть
ся висновок, який пролу
нав-’у-Звітній доповіді ЦК
К.ПРС XXVI з’їздові пар
тії: «Авантюризм,
гоговііісті* ставити на
каргу
життєві інтереси люде гза
в ім'я своїх
вузьких корисяивнх цілей — ОСЬ 1ЦО
особливо неприкрито нроявляєгьсн в політиці на їїбільш агресивних кіл імпе
ріалізму».

виряджала сім’ю, як батько жар-- тратуваз «на спецзавдання», за
дицією щороку приходив до них.

Ім
клоняється

З ГЛИБИН НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

КОЛОССЯ
— Ще й сонце не зійшло, —
хлюпаючи в лице холодну колодгзьну воду, констатував Сергій.
— То ж добре, що не зійшло. У
полі його стрічати треба, — обіз-

вазея Тимофій
сина.

Казимирозич до'

—• Хлопці, снідати! — гукнула з
порога Роза Миколаївна., підганяючи їх.
На столі у велйкій мисці парувала молода картопля з кропом,
духмяно пахли малосольні огірки... Смачного
наставлвно було
багато, наче гостей чекали.

Щороку мати влаштозузала таке
маленьке сімейне
свято. Пере
вдягала всіх, дозго варила й сма
жила, щоб кожному було чим по
ласувати за столом.
— Станіслааа ще
нема? — сі
даючи до столу, здиз/вався бать
ко.
— Он біжить, гупає під вікном,
— заспокоїла Ірина’ батька.

Дза роки
тому
одружився
старший син, пішов на своє госпо
дарство. А в цей день, коли мати

— Ти вдома побудь, за Генкою
подивися. Оля не сьогодні-завтра
приїде. На жнива у відпустку обі
цялась. Тоді вже сама няньчити
ме.
Сергій від несподіванки аж при
кипів до стільця. От тобі й маєш!
Чого це раптом — він з Генкою,
коли бабуня щодня
приходить
панькатися з малим?
Здогадався, що мати
все ще
сердилася за той прикрий випа
док. Ог же бригадир, от же Артемович — треба було йому матері
казати за той бешкет на трактор
ному стані! Мати не хоче в такий
урочистий день ще раз нагадува
ти неприємне, але покарати Сер
гія за хлоп'яцтпо не забуває.
— Треба, щоб про
Чижоаичіа
говорили в селі тільки добре, —
любить повчати
вона
дітей. —Честь сім'ї треба берегти.
«Хоч би батько заступився»,—
подумав Сергій і благально поди
вився на нього. Той зрозумів.
— А не важко буде тобі, Розо?
— спитаз обережно.

— Як на цілині
жнивували на
рівних, то й не питав, — образи
лася мли. — А позаторік, як
уперше почали змагатися з Мико-

Э стор.

ЛСЮ Федоровичем Перев'язком,
хіба я була поганим помічником
тобі? Це тих, у кого
голова по
рожня, у поле брати небезпечно:
вітер там — свистітиме в ній, —
багатозначно глянула на Сергія.

ПРИГОДА

Запобігли

Перечити матері
хлопець не
насмілився. І тільки заздрісним

злочину

поглядом провів з хати своїх жни
варів. А так же мріяв! Хотів, як і
Станіслав, — за штурзал. Щоб як
батько
усі жнива в полі. Само
стійно, вагомо, щоб і
на нього
дивилися з повагою,
як до рівного.

Повертаючись на мого-.
циклі з роботи, міліціонер
разом з’
II. ГІ. Карсліи
дружинником В. М. Кова

зверталися

Ну й матуся! Скільки
прощала, а тут...

провин

Уже й бабуня прийшла,, а хлопець усе сидів за столом
і картався. На все життя запам’їятає він
цей сузорий урок, ці жнива, що
так невдало почалися для нього...
рсРГІЙ іде попереду комбайна,
іии Уважно вдивляється, чи не
має десь камінця, якоїсь ями —
напряму ж збирають. Хлопець зупиняється на хвилину, гордо окидас поглядом степ. І здається, що
вклоняються тугим колосом пше
ниці йому
ДО ніг. Вклоняються
шанобливо, наче припрошуючи до
себе. І Сергій поспішає до ком
байна. На ходу стрибає на східці,
піднімається до батька на місток.
І завмирає зачудовано — у поля
немає краю. Аж до обрію тягне-ться воно й ховається десь там.
«Наче стрижена Генчина голівка,
їжакувате»,
— подумалось чо
мусь.

— В обід треба гайки підтягну
ти, сину, — вивіз Сергія з задуми
батько. — Мати не подужає. За
три дні ослабли, мабуть, вузли. То
ти вже сину, подивись.
Коли Сергій підійшов до гурту,
батько зі Станіславом уже пообі
дали і про щось говорили.

— Закінчимо, — почуа .кінець
розмови Сергій. — А що гірша
ділянка випала тобі, то не жури
ся, — зів батько. — І на хороших
і на незручних площах росте хліб.
А хліб є хліб.
А ТОКУ жінки лопатили зерно.
Гаряче, живе, воно стікало з
лопат, золотом
виблискуючи на
сонці.
Голова правління В. 8. Паламзрчук, котрий нагодився сюди, якусь
хвилину спостерігав за роботою.
— А хто ця жінка
в квітчастій
сукні? —
спитав у завідуючого
током. — Ніяк не впізнаю.

Н

льовим зустріли міліціонс-ра В. І. Миценка і грома-..
дяница, який розповів^ ЩО;
він їхав па роботу службовим автомобілем, Дорогою взяв пасажира, а той,
погрожуючи ножем, паказав водієві залишити авто-’
машину.
Записавши номерні зна І
ки і прикмети автомобіля,.
П. П. Карелія і В. М. Кб- ,
вальоз кинулися в погоню
за злочинцем. Невдовзі
вони побачили викрадений
автомобіль, який мчав зі
швидкістю не
менше 90
кілометрів.
Наздогнавши злодія, во
ни наказали йому зупини
ти машину. Злочинець різ
ко звернув уліво, щоб зби
ти мотоцикл, але переслі
дувачі встигли виїхати на
узбіччя і знову продовжи
ли погоню.
Біля зустрічної лісосму
ги автомобіль зупинився.
Прихопивши з собою за
водну ручку, порушник ки
нувся в темряву. А через
кілька секунд
комсомо
лець П. Карелів наздогнав
утікача. Підбігли й енер
гетик
Капустішського
грапкар’єру
дружинник
В. М. Ковальов та міліціо
нер М. І. Мицепко.
По
рушника було затримано.

Так завдяки сміливості
й рішучості охоронців по
рядку, вдалося запобігти
можливим злочинам, збе
регти автомашину.

—Чижозича невістка, дружина
Станіслава.
Котра
вчителькою
працює. Каже, негоже висиджува
тися у жнива, коли чоловік пер
шість утримує у полі.
А поряд з
нею, Тетяною — Ірина. Чижовича
Тимофія наймолодша...
— Це ж у них традиція така: на
жнива — всією сім'єю,. Хлібороби,
— тепло всміхнувся голова.

М. МАРАР,
секретар комсомоль
ської організації Но-,
воукраїнського РВВС.

Н. ЧЕРНЕНКО.
Колгосп імені К. Маркса
Олександоійський район.

ХОРОШУ КНИГУ-КОЖНОМУ ШКОЛЯРЕВІ
- ДОСВІД
Лише підручниками сьо
годнішнім школярам уже
не
обійтись. Для того,

комендусться
шкільними
програмами чи вивчається

роз. Щокварталу
члени
бібліотечної ради (до неї

завчити, а

на уроках
позакласного
читання, часто виникають

творчо осмислити закони
фізики чи хімії, співстави

труднощі, особливо в міс
тах, де є багато шкіл.

входять працівники район
ної міської, шкільних біб
ліотек, вчителі мови і літе
ратури, керівники
мето

ти життя в країнах соціа
лізму і капіталізму, озна

Часто в читальному залі
нашої бібліотеки спостері

щоб не просто

йомитись із творчістю кра
щих письменників світу, є
безліч книг. Вивчення од
них передбачене шкільни

ми
програмами,
інші
включені
до рекоменда
ційних списків для
позакласного читання. Вибра

один і* той же твір, а щ*
стільки ж чекають,
доки

но шкільних ВИМОГ, ПОВИН
НІ прочитати діти в тій чи
іншій чверті, і підрахову
ють кількість приміркикіз

кожного твору,

ЩО

є в

книга звільниться. Бо як
що, приміром, в усіх шко

єдиному фонді

лах Кіровограда _почина
ється вивчення твору «Син

зованої бібліотечної сис
теми чи в бібліотеках ін

полку» В. Катаева, то не
зважаючи на те, що тільки
в нашій бібліотеці € 120
його примірників, для всіх

ших відомств. І якщо ви
являється, що кількість ек

земплярів недостатня для
одночасного
вивчення

не вистачає. А після «часу
пік» попит на одні книги

твору в усіх школах, скла
дається графік,
за яким
його
вивчають в різних
школах по
черзі. Таким

чином, кожен може про
читати книгу сам. Рада ви

великі

різко падає, зате зростає
на інші.
Чи ж є' вихід
з цього
становища? Виявляється, є.
Його пропонують працівни
ки Новомиргородської ди

цифри. А ось із літерату
рою конкретною, що ра-

тячої районної бібліотеки,
яку очолює І. Д. Чернозі-

зі вчителі, бібліотекарі та
учні разом готують і про

ти книгу для розширення
знань з улюбленого пред
мету допомагають спеці
альні
бібліографічні по

кажчики типу «За сторін

ками вашого підручника»,
Які Є 8 кожній бібліотеці.
1184 бібліотеки
нашої,
області обслуговує дітей.

У їх розпорядженні один
мільйон триста тисяч книг.
Чуйні й уважні, увц/іі и ласнаві
загону «ІмДізчата — члени студентського медич о
пПВолечнй
пульс.» Кіровоградського ме«Училищ^!„„ЛЛ^сьиогб
НОВИМ поповненням медперсонал
-;ймм
Вів
госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної
піп’існв)?
їхньої теплої, широї усмішки на ЯУШ| с ‘
*"
- кажуть хворі,
*ото 3' ГРИ5А'

гаю таку картину: кілька
дітей одночасно чигають

дичних об'єднань) склада
ють список книг, які, згід

Але це

загальні

централі

рішує, який твір слід вив
чити глибше. По такій кни

водять конференції,
пути.

Останнім часом

частіше

можна

дис
дедалі

почути

висловлювання про те, що
сучасні засоби масової ін-:

формації — кіно,

радіо,

телебачення — витісняють

книги, що з багатьма лі
тературними
творами
школярі

знайомляться з

екранізацій. Ясно, у цьому
є частка істини. Але ясно

також і те, що
ніщо не
може замінити дитині зу

стрічі з першоджерелом.
І .саме в цьому плані дос
від новомиргородців за
слуговує особливої уваги.
Адже завдяки роботі біб
ліотечної ради міста вели

чезні духовні скарби, за
ховані у книгах,
стають
доступними кожному, хто
прагне їх.

І. КАСАТКІНА,
старший методист об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. Гайдарз.
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На стадіонах республіки
відбувся тридцять перший
тур всесоюзної футболь
ної
першості
серед
команд другої ліги. «Зір

Подвійна перемога
Закінчилася багатоденна республіканська велогонка школярів
на приз «Молодого комунара»

І

нііім фінішував В. Іісрео.іек- лазнин, то дозволило йо
Після виграшу
сап щиіцяміі В. Малошсіі- му виііт-і в лідери. С. Кару основній
ковпм та С. Карчевськпм
Карчевсіж.ім чевськпй був
групової гонки на ЗО Кіло групі. Отже, перед остан
стартом становище
метрів лідерство останньо нім
го здавалося непохитним. вкрай загостри.юся.
1 ось групова гонка на
Хлопці, провівши г-шку на
досить високому, рівні от 50 кілометрів. Більшу час
римали і психологічну пе тину дистанції велосипе
ремогу. їхні головні супер дисти йдуть щільною гру
ники у ньому заїзді пер пою, а за двадцять кіловом айські
веЛОСНПСДПСїН метрів до фінішу
вперед
Микола Озсриюк та Олег виходить група з дванадКорчевний стартували на цятіі спортсменів, які її
двадцять хвилин пізніше«,. розіграли призові
МІСЦЯ.
Отже, знали графік олек Гонку виграв В. Шкуро,
сандритів, і як не нама Але надолужити втрачене
галися. не змогли відіграти
двадцять сім секунд.
Але первом аііськшї кан
дидат V майстри спорту
Володимир
Перелазиш"!,
який в індивідуальному
заліку йшов слідом за
С. Карчсвськнм. не втра
чав надій. Наступного дня
на початку 65-кіломстрової групової гонки він зро
відірватися.
бив спробу
Навздогін за втікачем ки
нулися
олсксаіідрієиь
В. Малошенков,
запорі
жець С. Трубников, хмельппчании
ІЗ. Малик та
В. Перкуп. Ця п’ятірка ви
передила основну групу на
двадцять дві секунди. 1 Іер-

Вівторок
ГА ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гімпастика. 9.05 — Телефільм
-Місце зустрічі ЗМІНИТИ не
можна». 1 серія.
10.10 —
Умілі руки. 10.40 — Фільмконцерт <Весняні співзвуч
чя», ІІо закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14 50
— Док. телефільми. 15.25 —
Фільм для дітей «Прапори
на банітах?. 17.00 —На приз
клубу
- Шкіряний м’яч».
17.45 — Прапороносці тру
дової’ слави. 18.00
— Кон
церт ансамблю пісні іі тан
цю «ТХОІП Ионг» і В’єтнам).
18.45
— Сьогодні у свїгі.
19.05 — Життя пауки. 19.45
— Телефільм «Місце зустрі
чі змінити не можна». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт Є Нестеренка й ор
кестру російських народних
Інструментів 22.00 — Мі і:каподпа товариська зустріч
з футболу: збірна ЧССР —
збірна Європи. У перерві —
22.45 — Сьогодні у світі.

па четвертому т п’ятоіу
етанах не зміг, лишившись
у загальному заліку чегвертим.
Олексаидрііїці отримали
подвійну перемогу. Пере
можцем багатоденної ве
логонки і володарем при
за «Молодого комунара»
став Валерій Малошенков.
Його час — 5 годин 4 хви
лини 15 секунд. Лише хви
лину програв йому Віктор
Малик з Хмельницького
«Колоса». Третій — Сер
гій Трубников із Запоріж
жя (ДІОСІІІ) -- 5.04.20.
Захопивши лідерство з

ясен. По закінченні — Новіїни. 14.30 — Новини 14.50 —
< Правда квітневої
револю
ції». Док фільм про револю
ційні перетворення в Афга
ністані. 15.40 —
Горизонт.
16 40 —
Російська
мови.
17.10 — Відгукніться, сурма
чі! 17.-10 — Док.
телефільм
«Квиток до Урсіїгоя». 18.30
- В кожному малюнку —
сонне. 18.45
- Сьогодні у
світі
19.00 — Концерт лі
ричної пісні 19.30 — «Еко
номіка повинна бути еко
номною». 19.50 — Телефільм
• Місце зустрічі "МІНИТИ не
можна». З серія.
21.00 —
«Час». 21.35
М. Леонов.
«Гупсйніїп художник» 22.15
-- Сьогодні у світі. 22.50 —
Концерт Московського ка
мерного ХОР’.’.

А УТ

10 00 — < Актуальна каме
ра». 10.35 — «Скарби му де
їв України». 10.50 — Музич
ний фільм. 11.40 — А. Лаурпнчюкас. «Мить
істини».
Вистава. 13.15 — «Друзі-од
нополчанп». Концерт 13.45
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10
—
Фільм-ьошіерт.
«Ритм. ритм. ритм». 16.35 —
Телефільм,- 17.0-5 — Студія
«Золотий ключик». 17.40 —
Музичний фільм «Коли ми
закохані». 18.00 — «Корисні
поради». 18.30 — «Майстри
мистецтв
УРСР». 19.00 —
«Актуальна камера.». 19.30
— «Дніпро зустрічає «Дній
рів». Репортаж про перебу
вання в області
іьотчіг.івкосмонантів
Л. Т. Попона і
В. В. Рюміна. (Кіровоград па
Республіканське телебачен
ня). 19.50
—
Виступає
фольклорний ансамбль •По
ляни». 20.25 — -Бесіда лі
каря». 20.40 — «На добра
ніч діти!» 21.00
— «Час».
21.35 — «Твоя жпттєза пози
ція». По закінченні — Но
ни ній
•

Четвер

•Місце

3.00 — «Час». 3.40
гім
настика 9.05 — Телефії.м
«Місце зустрічі змінити чо
можна?. 2 серія.
10.15 —
Мультфільм «Все навпаки».
10.25 — Клуб кіноподоро-

ЗУСТРІЧІ ЗМІНПТЧ

композиторів.
18.30
—
Мультфільм < Незнайко-музи
кант». 18.45
— Сьогодні у
світі. 19.00 —
Алкоголізм.
Бесіди лікаряі 19.30 — Спі
ває народна артистка СРСР
М. Нісшу. 19.45 — Телефільм
< Місце зустрічі змінити не
можна». 4 серія.
21.00 —
«Час». 21.35 — Докумен
та.іьниіі екран. 22.25
Сьо
годні у світі. 22.40 — Вальси
російських і
радянських
композиторів.

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
Для старшокласників. «Това
риш». 16.35 — Фільм-кониерт. 17.20 — До 125 річчя З
дня народження 1. Я. Фран
ка». «1! — сни
народу, що
вгору ііде...» 18.00 — «День

за днем». (Кіровоград). 18.10
— «Екран молодих». 18.30 —
Виступають сестри
Банко.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Фільм коннегт.
«Пісні щастя». 20.35 — <І!а
ланах республіки». 20.50 —
• На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художні”!
фільм «Зустрічі _ з Ігорем
Ільїнським». 22.55 — Повії
ви. 23.10 — Чемпіонат СРСР
з плавання.

П'ятниця
А ЦТ
3 00 — • Час». 8.40
Гім
настика. 9.05 — Телефільм
• Місце зустрічі змінити по
можна». 4 серія. 10.20 — Ро
би з нами, роби як ми. роби
краще за пас По закінченні
— Новішії. 14.30 — Повніш.
14.50 — Док фільми. 15 40
— Виставка Буратіно. 16 10

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначзрсъиого, 36.

ЖСМ Украины.
Па унраппсном языке.

БК 08576.

Індекс 61107.

Міг відзначитися Володи
мир Димов, та заЕагався з
ударом. А наприкінці по
единку Сергій Ралюченко,
який замінив Володимира
Воронцова, не відпасував
м'яч Валерію Самофало

м'яч, який приземлився у
кутку його
майданчика.
Біля м’яча раніше опинив
ся нападаючий господарів
поля і вразив ворота «Зір
ки» з близької відстані.

ву, котрий
знаходився у
дуже вигідній позиції.
«Зірка» виступала в та

Після пропущеного го
ла кіровоградці активізу
валися і створили
кілька
загрозливих
моментів.

кому складі: В. Музичук,
В. Димов,
О. Смиченко,
І. Черненко, В. ВоронцоЕ
(С. Ралюченко), Ф. Студньов, Ю. Шейбак, О. Без
щасний (М. Голик), Ю Касьонкін, О. Алексеев, Б. Са
мофалов.

Сьогодні —
тридцять
другий тур. «Зірка» в Чер
нівцях зустрічатиметься з
місцевою «Буковиною».
В. ШАБЛЯМ.

в. о. редактора
Ä. РОМАНЮК.

Тенет і фото
Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

І!'.*

можна». З'серія.
10 10 —
Сіі'.і'Ьоііічні твори Є. Гріта.
11.05 — Ток телефільм «Со
нечко» По закінченні — Но
вини. 11.30 — Новини. 14.50
Док. телефільм «Микола
Кузнепов Сторінки
подви
ту» 15.45 - Фільм для аі_
той «Увага чепепахп! > 17 05
— Шахова школа 17,50 —
Улюблені
вірші. 18.00 —
Концерт із творів узбецьких

« Поділля я

Спочатку
подоляни ки
нулися на штурм велики
ми силами. Та цей натиск
стримали,
кіровоградці
Хто знає, як закінчився б
матч, якби не прикра помилка Валерія Музичука:
на сімнадцятій хвилині він
не вийшов
із воріт
на

Па знімка х: па п'є
десталі пошани
володар
приза «.Молодого комуна
ра» В. МАЛОШЕНКОВ;
перша команда Олександ
рії (зліва направо): С. КО
ЛЕСІ ІПЧІЇПКО. С. КОРЖ,
В. МАЛОШ Е И К О В,
1. БРУСЕНЦОВ. 10. КОС
ТЮЧЕНКО, С. КАРЧЕВСЬКИИ, тренери В. ІВА
НИ ПА, Г. 1ВАСЕІІК0.

А УТ

10.00 — < Актуальна кам”
ра». 10.35 — Фільм коп-іеот
11.05 —• Документальний те
лефі.іьм 11.25 — Художній
фільм
«В бій ідуть ТІЛЬКИ
«старики» 12.55 — «Сопеч
і«:». 16.00 — Новини. 16.10 —
Музичний
фільм. 16.30 —
Молодіжна програма «Три
кутник». 17.05 —
«Народні
таланти». 17 35 - «у пас в
колективі ■
18.00 - с.’їсіп.
за пнем. (Кіровоград). 18 15
- • Оголошення. і Кіровоград).
13.20 — Телефільм. (Кіпово
і рад). 18.30 — Концерт 19 00
—
«Актуальна
ьамераї
19.30 — ¥-й
Всесоюзний
фестиваль радянської пісні
«Кримські
зорі». 20.45 —
«Па добраніч, пітні» 21.00—
«Час». 21.35 — Продовження
концерту
V Всесоюзного
фестивалю радянської ніс А ЦТ
ні «Кримські зорі». По за
кінченні — Новини.
8.00 - «Час». 8.40 - Гім
настика. 9 05 — Телефільм

'▲ ЦТ

самого початку, змагань,
перша команда Олександ
рії не поступилася ним до
кінця. Наступні місця ви
бороли команди ДІОСІІІ
(Хмстьшшькпіг) та облвно
(Кіровоград).
;
Змагання
стали хоро
шою школою
для юних
велосипедистів. Більшість з
них добре підготувалися
до стартів, показали висо
кі результати.
Переможців иагороджсно грамотами облвіїо, рс«Мол однії
дакції газети
комунар», цінними і;одапупками.

ка» його провела на виїз
ді. У Хмельницькому вона
мірялася силами з «Поділ
лям».
Нагадаємо,
■ ще
хмельничани у першому
колі програли
«Зірці» з
великим рахунком — 6:0.

Обсяі 0.5 ВРУН. 0DK.

— Поезія Сергія
Орлова.
16.45 — Підмосковні зустрі
чі. 17.15 — До 60-річчя утво
рення Комі ЛРСР. «Новина
землі північної».
17.45 —
Концерт Державного ансамб
лю пісні (і танцю Комі /\РСР.
18.15 —
Сторінки літньої
трудової. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Місто вліт
ку». Кіпостюд. 19.10 — «Про
воєнну рівновагу в Європі».
Виступ представника Гене
рального
штабу збройних
сил СРСР генерал-майора ін
женери
в. II. Стародубова.
19.35 -- Телефільм
«Місце
зустрічі змінити не можна».
5 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Міжнародний
турнір з
волейболу. Чоловіки. Збірна
СРСР — збірна Чехословаччіши. 22.15
— Сьогодні у

камера». 19.30
— Концерт.
20.15 —
Документальний
фільм. 20.45 — « На добианіч. діти!» 21.00
— «Час»;
21.35 — «Кіномозаїка». 22.55
— Новини. 23.10 — Міжна
родний матч
з плавання.Збірна СРСР — збірна СІНА,

Субота
А ЦТ

8.00 — • Час». 8.40 — Гім
настика. 9.30 — Телефільм
«Місце зустрічі
змінити не
можна». 5 серія. 10.55 — Архітектура-81.
11.30 — 34-й
тираж «Спортлото». 11.49 —
Ради і життя.
12 10 — Ве
селка IV Міжнародний феятикаль телепрограм народ
ної творчості. Ірак. 12.35 —
Переможці. Клуб фронтових
друзів. 1-1.05 — Фільм для
дітей «Сільські -каліку ні».
14.30 —
Новини. 14.45 —
Муз. фільм «Людський го
лос». 15.45 — У світі тварин.
16.45 — Мультфильм «Летю
чий корабель». 17.05 — Бе
сіда політичного
оглядача
10, Летунова. 17.35 — До на
ціонального свята румунсь
кого народу. — Дня -визво
лення Румунії під фашист
ського іга. Програма телеба
чення Соціаліст ічної
Рес
публіки
Румунії. 18.50 —
Бесіда на міжнародні темп
політичного оглядача газети
-Правда» ІО. Жукова. 19.35
— Концеот-зустріч з Героем
Соціалістичної Праці народ
ним артистом СРСР, компо
зитором
А. 1'. ІІовяковпм,
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народний турнір з волейбо«•у. Чоловіки. Збірна СРСР
— збірнії
Італії. 22.15 —
світі. ,.2.з0 •— Оркестр пової Фільм-концерт
«Запрошення
музики
Юлейстрадіо (Фін ло танцю». По закінченні
—
ляндія) п Концертній студії Повили.
Останкіїю.

А

УТ

УТ

10.00 — «Актуальна кямеГ>а». 10.35 — «Сонячне коло». 11.05 — Кіноогляд <Релопане». 12.00
’ "9 — Виступає
Фольклорний ансамбль <ІІо^ячн». 16.00 — Новини. 16.10
—■ «Фея ляльок»,
Балетна
вистава.
17.10 — Романси
Н. І. Чайковського. 17.30 —
•Вперед.
орлята!» 18.00 —
«Юлубі конверти». (Кіровоград). 18.30 — <«Актуальна
камера»
-- 19.00 _— Чемпіонат
. 0 Футболу: «Динамо»
(Київ)
— «Шахтар» (До
нецьк). В перерві — «День
за днем». (Кіровоград). 20.45
— «На добраніч. літні» 21.00
,,
-1-35 — Художній
телефільм
«Пора
літніх
гроз». 1 і 2 серії. По закінчеіші — Посини.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10.-10 — Міжнародний
матч
з плавання.
Збірна
СРСР -- збірна США. 11.20
— Для школярів.
«Старти
надій». 11.50 —
«Доброго
вам здоров’я». 12.20 — «Кіт
у чоботях». Лялькова виста
ва. 13.40 — В ефґрі — ан
самбль «Пісняри». 13.55 —
Художній фільм
«Козакпрозбііііпіки». 15.05 — «Паролні художні
промисли»,
і 5.50
— Концертний зал
'Дружба». 17.35 •— «Слово
за вами». Засідання громад
ської ради Українського те
лебачення. «Робіничої газе
ти».
і «Сільських вістей».
18;45 — «Скарби музеїв Ук
раїни», 19.00 — «Актуальна

«л1Г'ЛЬФ’?^еИі,.оілл,лУ листів і масової роnJ *“<> лг П?6: ®|А9ов,дального секретаИИГ1П 2’46-»8?? Д<ЛЛ1ЛУ комсомольського
? дч57; В,ЛА|ЛУ пропаганди —
в'ДДІлу учнівської молод! —
“,ЛЛ,ЛУ війсьиово патріотичного
ЖК 2а ЙЖ

очД’п З’Жх“0'' ~ 36, и=
Зам. № 406.

н|чної

Тираж 64000.

Неділя
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концепт ан
самблю народних інструмс’.гї
тів Палацу культури «Ро
сія». 9.30 —Будильник. 10.0Q
— Служу Радянському Сою
зу! 11.09 — «Здоров’я». 11.45
— «Ранкова пошта». 12.15
— Радянський Сою: очима
зарубіжних гостей. 12.3-) —■
Сільська
година. 13.30 —«
Музичний кіоск.
14.00 —'
Л. Малюгіїг. «Насмішкувате
моє щастя». Фільм-влстава,16.40 — Док. телефільм «Ге
роїчна балада» з циклу «Ко
муністи». 17.10 — «Моє рід
не Підмосков’я».
Концерт.
18.00 — Міжнароппа панора
ма.
18.45 — МультФі іьм
«Фантазія». 18.55 — Теле
фільм «Шо б т:і
вибрав?»’.20.10 — Клуб
кіноподоио,
жей. 21.00 — «Час». 21.35
Футбольний огляд. 22.05 -т
Міжнародний турнір
.ч во
лейболу. Фінал. 22.45
Міжнародний матч з пла
вання: збіпна СРСР — збір
на США. По
закінченні
Новини.

А ут
10.00 — «Актуальна-каме
ра». 10.35 — «Поезія». 11.20
— Худоікній Фільм
з суб
титрами «Комісія
по роз
слідуванню». 12.45 — «Слана
солдатська». 13.45 — «Люби
телям хорової музики». 14.25
— «Біля літературної карги
України». 15.00 — «Катрус.пн кінозал». 1G.00 — «У сві
ті оперети». 1G.25 — До 125річчя з див народження І. Я,Франка. «Титан прані». 16.55
— «Погляд у .майбутнє»;
НГляхп розвитку генетики,17.50 — «Театральна віталь
ня». 18.40 —
Докумснталь"
ний телефільм. 19.00 — «АК;
туальна камера».
19.30
«Вечірні розмови». 20.10
••Музичні вітання хліборо
бам». 20.50 —■■Па добраніч,
літи!». 21.00 — «Час. 21.35
Художній Фільм «Веселі Жа«
бокріїчі». По
закінченні -L
Повний.

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня Імен) Г, М, Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінки, Ъ

