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Ді ЯКБИ ПОДУМАТИ
ПРО ЦЕ РАНІШЕ
аі підбито підсум
ки СОЦЗМАГАННЯ
ЖНИВАРІВ
о МОЛОДІ ГОСПО
ДАРІ ЗЕМЛІ

«...необхідно налагодити безперебійне постачання
населенню високоякісних продуктів харчування... На
розв'язання цієї проблеми націлена наша Продоволь
ча програма».

/
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(Із промови Генерального секретаря Центрального Комітету
КПРС товариша ІО. В. Апдропова на Пленумі ЦК КПРС 15 червня
1983 року).
_____
,

підряд ТІЛЬКИ

в одній ланці?
— поставало питання, I
тоді, коли тільки почули
про запровадження ново
го методу праці. І тоді,
коли на загальних колі госпних зборах одностай
но голосували за його
прийняття. Були впевнені,
що бригадний підряд ско
ро приживеться в біль
шості господарств обласI ті. Знали, що ця передова
форма організації праці
нарешті розв’яже більшу
частину поставлених робо-

ничого ланцюга. Починаю минув. Одержали ульячи від підготовки грунту новці пофарбовані маши
до сівби, відбору конди ни. Як новенькі! А підійційного насіння і закін- шли'ближче і... оторопіли.
чуючи
збиранням вро- Троє з них потребували
жаю. І ми самі перекона ще доробок, а четверта...
лися: в разі збою хоча б яку «справну» відправили,
однієї складової частини таку й одержали. Зате
зривається ритм роботи пофарбували відмінно!
всього ланцюга. ПотрібПотріб
Постаралися «відремон
но, аби кожен був на сво тувати» збиральні комбай
єму місці. Щоб утверджу ни РКС-6 І в Новопразькій
валось
переконання — ремонтній
майстерні
тільки від тебе і ні від Олександрійського райо
кого
більше
залежить ну. Більше трьох місяців
успіх роботи всього ко «чаклували» там над агре
лективу. Людина повинна гатами. 1 до сьогодні не
бути відповідальною за можуть розплутати клу
кожен клаптик землі, за бок недбальства ремонт
кожну годину робочого ників ульяновські бурякочасу. За все в одвіті.
води. Ніби поміняли лапи
коренезабірників,
зате
самі вони не всі прокру
чуються. Спасибі замінили
конуси в активних вилках
та подивилися до виванта
жувального транспортера.
Похмурий ранок, змо- А дійти до заднього тран
вившись із сірим холод- спортера, напевне, духу
ним дощем, скоріше на- не вистачило.
гадував не теплу хлібоКому потрібний такий
робську днину, а затяжну «повний»
завуальований
осінь.
Погода ремонт? А потім, вигрі
дощову
баючи зі снігу промерзлі
корені, нарікаємо: техніка
підвела, людей не виста
чило. А чого вона підве
ла? Хто винен у цьому?
Спробуй тоді знайти край
нього. Невже не легше

Ремонт повний
і... завуальований

ЗА
ВРОЖАЙ
В ОДВІТІ МЇИ.

ім

змушувала механізаторів
іще раз перевірити го
товність техніки до зби
рання цукрового буряка.
Треба зараз, поки агрега
ти не вийшли ще в поле,
чи справні
подивитися,
всі вузли, деталі, вчасно
усунути поломку, недоробки, Зайва перестраховка
на
тракторному
стані
- повна гарантія
безвідмовної роботи зби
ральної техніки в полі.
Вистачає нині роботи
молодим
механізаторам
тракторної бригади кол
госпу
імені
Ульянова.
Всі ці плюси і переваги Здавалося б, які ще мо
бригадного підряду знали жуть бути клопоти, коли
і розуміли механізатори більшість машин прийшли
І колгоспу імені Ульянова. уже з ремонтних майсте
За них і голосували. Але рень. Залишилося лише
брав сумнів: «Бригадний кілька відремонтувати са
метод — це добре. Та чи мим. А хлопці не усува
виправдає він себе тільки ють поломки неремонтов одній ланці? — от що ваних агрегатів, а цілими
непокоїло. А втім, усе но годинами
просиджують
ве завжди потребує пере біля красиво пофарбова
вірки часом, досвідом, — них
комбайнів, машин.
пульсувала друга думка». Не милуються ними, ні.
І час — вірний
лікарнеі Лишилися лічені дні до
даремно
суддя — правильно
тоді роз
до початку збирання коре
судив їх. Механізатори пе нів, а щойно прибулі з
реконалися:
реммайстерень
машини
прислухались
просять повного повтор
І внутрішнього голосу. По- ного ремонту.
І^лумай про це раніше, і не
Три місяці тому відпра
^>ЛЛуло б тепер розчарувили в Ємилівську спецI вань.
майстерню Голованівсько
— Бригадний підряд, — го району чотири гичкоговорить ланковий комсо збиральні машини БМ-6.
мольсько
- молодіжної Посилали туди і своїх ме
тракторної бригади Ана ханізаторів, щоб
допо
толій Пустовіт, — не мо могти в ремонті (до речі,
же знайти постійної про на вимогу самої реммайписки в одному тільки ко стерні). Відведений строк
лективі. Він вимагає без
перервної,
злагодженої
роботи всіх ланок вироб-

чим днем проблем, підні
ме на вищий щабель ор[] ганізацію праці, ставлен!ня кожного трударя до
особистого вкладу в за
гальну скарбницю достат
ку. Кардинально зміниться
особиста участь у вироб
ничому процесі. Зживе
себе, нарешті, золоте пра
вило ледаря «моя хата
Г скраю». Вкоріниться
і
дасть плоди нове переко
нання «Якщо не я, то хто
ж І».

І

спеціалісту з райсільгосптехніки заздалегідь обсте- ■
жити несправні агрегати,
скласти список потрібних
для ремонту деталей і
вчасно забезпечити ними
механізаторів?
Користь,
безперечно, була б под
війна. По-перше, не від
ривали б людей від робо
ти, не посилали б їх у ре
монтні майстерні. По-дру
ге, ремонт, проведений на
місці, все-таки надійніший.
Та, на жаль, цього не
Хочуть зрозуміти поки що
ні в райсільгосптехніці, ні
в ремонтних майстернях.
*

♦

Не

Ланка Анатолія Пустовіта незабаром виводить
свої збиральні комбайни
на бурякове попе. Хлопці
надіються одержати 350
центнерів
коренів при
плані 313 на кожному з
325 гектарів. Вірить ланко
вий у трудові здібності
своїх хлопців. Думає, що
не підведуть ні Анатолій
Сиромля, ні Петро Юрчук, ні Іван Жилка. Допо
можуть,
підтримають в
скрутну хвилину товари
шів по бригаді. Бо їхня
ланка трудиться за новою
підрядною
організацією
праці. І кому ж, як не їм,
тримати марку
комсо
мольсько
- молодіжної
тракторної. Бути в одвіті
за буряковий урожай —
83.
Г. БОЙЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».
Ульяновський район.
♦

НА ПРИЗ «ЗОЛОТА НИВА»

З ПЕРЕМОГОЮ
ВАС, МОЛОДІ
ГЕРОЇ ЖНИВ!

Голованівського району —
намолотив 8150 центнерів
зерна.
Серед комбайнерів, що
водили СК-5
Василь ПЕТРЕНКО з кол
госпу «Іскра» Олександрівського району — намоло
тив 7590 центнерів зерна.
Серед молодих жаткарів
Володимир ДІНУЛ із кол
госпу імені Шевченка Добровеличківського району
— жаткою ЖРС-4,9 поклав
у валки зернові на 657 гек
тарах.
Серед молодих
водіїв
Микола НАРИВОНЧИК із
Устинівської райсільгосптехніки,
який
автомобілем
КамАЗ на середню відстань
45 кілометрів перевіз 10893
■ центнери зерна.
Переможців буде наго
роджено грамотами і па
м’ятними призами обкому
комсомолу та редакції га
зети «Молодий комунар».
З перемогою вас, молоді
герої жнив! Нових вам тру
дових звершень!

НЕМАЄ ЧАСИ
НУДЬГУВАТИ

Шостий рік працює трак
тористом у колгоспі імені
Голованівського
останній ужиЕнгельса
”
!
І ось
Ободіврайону Микола
нок... Завершилися цьогоський. Небагато. Але авто
річні жнива. Вже встигла
ритет і повага приходять
похазяйнувати
на
гонах
не лише з роками роботи.
техніка
осені — чорніє
Воші залежать, насамперед,
масна рілля. Тільки скирти
від самої людини, її пра
край поля, золотаві і духцьовитості, відданості зем
мяні, нагадують, що ще
леробській справі.
недавно йшло збирання хлі
Сім’я Ободівських
це
бів...
хлібороби з діда-прадіда.
Обком ЛКСМ України та
Міцно укорінялися вони на
редакція газети
«Моло
землі. Скільки пам’ятає се
дий комунар» підбили під
бе Микола, завжди мріяв
сумки соціалістичного зма
стати трактористом.
гання молодих жниварів на
приз «Золота нива».
У дитинств! часто орав
разом з батьком, Разом
ПЕРЕМОЖЦЯМИ
милувалися, як на стерню
ВИЗНАНІ:
падає розсипчастий грунт,
Серед комбайнерів, що
по якому щойно пройшло
водили СК-6
гостре лезо плуга. Одного
Іван САВЕРЕНЮК із кодтакого дня хтось із товари
госпу імені XX з’їзду КПРС
шів Івана Григоровича з
усмішкою сказав: «Хопо*
ший, Іване, у тебе сни. Посправжньому любить техні
ку. Мабуть, як і ти, механі
затором стане». Як у воду
дивився дядькоЗакінчивши вісім класів,
подав Микола документи в
Голованівське СПТУ № 8.
Старанно, наполегливо вив
чав різні марки тракторів.
Був упевнений: колгоспу
потрібні не просто молоді
робочі руки, а, насамперед,
знавці своєї справи, госпо
дарі землі.
До призову на службу в
армію працював механіза
тором у рідному колгоспі.
Дбайливо доглядав стат
ренькнй колісний трактор. І
машина не підводила моло
дого механізатора.
Восени, коли час звозити
добро до комори, Микола
— незамінна людина в кол
госпі. Чи то треба відвезти
корені від комбайна, чи
зробити зайву ходку по кар
топлю, капусту — ніколи не
відмовить. Вистачає роботи
і взимку. І. звичайно, гаря
ча і улюблена пора для
Миколи, як ' для кожного
хлібороба. — це жнива.
— Цього року. — розпо
Включившись у зелені жнива водій колгоспу імені Ча відає Микола, — жнивував
паева Кіровоградського району комсомолець Іван Гавриш у складі збирального екі
добивається високих показників. Він перевозить зелену пажу. — Задоволений, що
масу, роблячи щодня до 15 ходок на відстань 9 кіломет
працював
із справжніми
рів, доставляючи до силосної траншеї по о0 тонн зеленої
хліборобами. Є в комбайне
Маси’
Фото А. ПЕЧЄНЮКА.
ра Д. П- Дуденка, його по
мічника Ігоря Глобенка, во
автомашини ГАЗ-53Б
МІСТО — СЕЛУ дія
В. М. Візнюка одна прекрасна спільна риса — працьовитість. За жнива наш
5302
екіпаж
иамолотпв
Комсомольці і молодь нашого міста активно включи центнери зерна.
Віджнивували в госпо
лися в роботу по заготівлі корміп для громадської ху
доби. Ударно працює комсомольсько - молодіжна брига-- дарстві. Та не закінчилися
да водіїв автопідпрнємства 10063 в колгоспі «Дніпро» на цьому турботи хлібоІробські. Потрібно зібрати
(бригадир Григорій Шаповал). Колектив перевіз уже
_
2971 тонну силосу. Гой у роботі задають групкомсорг вівсяну солому, підготувати
бригади Микола Третяк та Володимир Хорольськпй, поле до оранки, закласти
котрі план перевезень виконують на 106—108 процентів^ надійну основу під урожай
1984 року. Нині Микола
З бригадою Григорія Шаповала змагаються молоді водії
цього ж автопідпрнємства, які працюють у колгоспі іме Ободівськнй працює на за
готівлі силосу. Немає часу
ні Ульянова. І змагаються успішно: воин перевезли
нудьгувати
3216 тони силосу.

ЗМАГАЮТЬСЯ БРИГАДИ

Ю. КОЖЕМ ЯКА,
інструктор Світповодського МК ЛКСМУ.

В. СТАХ.
смт. Голованівськ.

--------- 2 стор.--------помічниками у
справі виховання' юного
покоління на прикладі жит
тя і діяльності В. 1. Леніна
е доступні розумінню стар
шокласників творн вождя і
Леніна для дітей та під
літків. Цс — книги 3. Воскрссенської, М. Прнлєжаєвої, О. Драбкіної, С. Дангулоза, М. Шагіяян. Допома
гаючи школі, піонерській і
комсомольській організаці
ям вивчати діяльність В. І.
Леніна, використовуємо різ
номанітні форми і методи
керівництва читанням ді
тей різного віку.
Так, учнів 1—3 класів
знайомимо з яскравими епі
зодами з життя і діяльнос
ті В. І. Леніна та його со
ратників, з тим, як радян
ські люди ВТІЛЮЮТЬ у ЖІ-тя заповіти вождя. Для цьо
го в обласній і районних
бібліотеках офор м л я ються
цикли книжкових виставок
«Про Леніна і ленінців»,
«Життя видатних комуніс
тів». Альбоми «Жовтеня
там про Леніна» допомага
ють у проведенні оглядів і
бесід про Ілліча. З третьо
класниками середньої шко
ли № 5 ми провели недав
но конкурс на краще читан
ня віршів про Леніна.
Для читачів, які виявля
ють поглиблений інтерес до
книг про В. І. Леніна, в
кожній бібліотеці складено
індивідуальні списки літера
тури. Ленінська тема в нот
но-музичному відділі нашої
бібліотеки — одна з провід-
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них у пропаганді музн^ної
літератури. З року в рік тут
проводяться музичні бесіди
на теми «Улюблені пісні Іл
ліча», «Музика
в житті
Ульянових», «Творчість цих.

пілової. Роботу цю иов’язу-.
ємо з краєзнавчими мате
ріалами. Так, юні читачі
прослухали цикл літератур
но - музичних годин «Вели
кий зміст — в звичайному

підготуватися до пст^|ту: в
комсомол. А цикли ленін
ських читань підвищують
активність комсомольців у
процесі підготовки до Ле
нінських заліків.

’"7”=

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК ==

На червневому (1983 р.) Пленумі ЦК КПРС відзна
чалося, що ми живемо в країні, де протягом деся
тиріч разом із економікою, наукою, технікою бурх
ливо розвивається культура, нагромаджено великі
духовні багатства; в країні, де формується людина
майбутнього.
Неперевершеним взірцем для нас був і буде об
раз В. І. Леніна, а ленінські ідеї — основний доро
говказ для підростаючого покоління.
Про роботу дитячих бібліотек області, спрямовану
на те, щоб кожен юний читач якомога раніше при
лучився до живої ленінської думки, прагнув вихова
ти в собі ленінську цілеспрямованість, ідейність, ЛЮ
ДЯНІСТЬ, розповідає сьогодні завідуюча відділом об
слуговування обласної
дитячої бібліотеки імені
А. Гайдара Л. В. МАТВІЄНКО.

ЛЕНІНЦЯМИ ЗРОСТЛЛН
композиторів
любив Ле
нін» та інші. Учні багатьох
класів різних шкіл Кірово
града ознайомилися тут з
історією створення «Інтер
націоналу», «Варшав’янки»
та державного Гімну СГСР.
Є заходи, які з року в рік
повторюються
в дитячих
бібліотеках. Один із них —
читацька
конференція за
твором В. І. Леніна «Зав
дання Спілок молоді». Вона
допомагає старшокласникам

слові комуніст» (про пере
бування соратників В. І. Ле
ніна в нашому краї), бесіду
«На вулиці Леніна». Нині
готується година поезії «Ле
нін', Партія, Батьківщина в
творах
поета-земляка
Т. Масенка».
Слухають школярі бесіду
«Шість медалей сім'ї Ульяііовнх». Цікаві за змістом і
формою заходи ленінської
тема гики проводять бібліо
текарі Н. Я. Степаиова,

Шукаємо й нові теми та
форми пропаганди ленін
ської книги. Цікавою, на
приклад, стала бесіда «Во
ни бачили Ілліча», під час
якої був використаний маг
нітофонний запне розповіді
нашого земляка 1. Матусесича, який бачив Ілліча. Ко
ристується у наших читачів
популярністю альбом «Пое
тична Ленініана», виготов
лений за ініціативою вете
рана бібліотеки В. ГІ. Шн-

М. І. Мітенко, В. П. Козло
ва, В. А. Шубіиа. Уже бага
то років письмово інфор
муємо читачів про нові над
ходження книг про Леніна.
А кйнга-саморобка «Ленін
ський стиль роботи з кни
гою» допомагає виховувати
у дітей культуру чигання.
Роботу по ленінській темі
тісно пов’язуємо з участю
школярів у Всесоюзному
піонерському марші, в грі
«Жовтенята
по
країні
Жовтня», з етапами ленін
ських комсомольських залі
ків. Допомагають дітям біб
ліотечні заходи: коментова
ні чнтайня ленінських тво
рів, заочні подорожі по ле
нінських місцях, зустрічі з
людьми, нагородженими ор
деном Леніна. Для ефектив
нішої роботи широко ВН?іОристовуємо досвід передо
вих бібліотек Радянського
Союзу, зокрема Ульянов
ської, Волгоградської, 1 орьковської,
вдосконалюємо
свій власний.
Мета нашої виховної ро
боти і, зокрема, пропаганди
ленінської книги — яскра
вими прикладами з життя
В. і. Леніна схвилювати ді
тей, захопити їх ленінською
любов’ю до народу та ле
нінською вірністю ідейним
переконанням.
Виконання
цих педагогічних заповітів
В. О. Сухомлинського —
шлях до ідейно - політично
го гарту юних.
Л. МАТВІЄНКО.

Кандидат у члени НПРС Ольга ЛАВРИН працює дояр
кою з колгоспі «Комінтерн» Онуфріївського району. З
початку року вона вже одержала по 2224 кілограми
молока від норови при річному зобов'язанні 2900. Крім
основної роботи, Ольга виконує і партійне доручення:
вона агітатор.
У роботі агітатора О. Лаврик вважає головним особис
тий приклад. Тож робить усе для того, аби її палке слозо ідеологічного бійця підкріплювалося ділом. Нині вона
щодоби надоює по 14,8 кілограма молока від норови.
Фото М. СА8ЄНКА.

Стрілець - радист стар
ший лейтенант Олексій
Жанталай пройшов бойо
вий шлях
у складі 5-ї
гвардійської авіадивізії. З
першого
і до останнього
дня Сталінградської битви
відважні соколи били во
рога з повітря, внесли ва
гомий вклад
у розгром
фашистського утрушування
і оточення
армії фельд
маршала Паулюса.
Недавно О. П. Жанта
лай одержав листа від ко
лишнього начальника політвїдділу дивізії гвардії
полковника О. Я. Лебеде
ва. Ось рядки цього лис
та.
«Добрий день, славний
бойовий товаришу!
Я завжди цінував тебе
як відмінного стрільця-раднета командирського лі
така.
Твоє пильне око,
енергійність були завжди
твоїми
союзниками,
а
влучні
черги кулеметів
змушували
фашистських
стерв’ятників тікати.
Чи
пам’ятаєш
той
бій під
Сталінградом у
грудні

1942 року, коли ми завда
ли нищівного удару по
скупченню військ ворога в
районі
Карпівкп, де ні
мецько-фашистські війська
намагались вирватись із
Сгалінградського котла?
Полки
нашої
дивізії
дружно злетіли, по ходу
вишикувались в загальну
бонову колону і наблизи
лись до цілі.
Я летів
у складі полку Калачикова в екіпажі Чернова. Во
гонь ворога був настільки
щільним, що у мене в дум
ці промайнуло: «Втрати
неминучі!»
У цей час твій флагман
ський екіпаж круто роз
вернув машину вправо на
90 градусів, за ним — ін
ші. Німці негайно перенес
ли вогонь вправо, а нам
цього тільки й треба було.
Колона бомбардувальни
ків зліва вийшла на ціль,
і на голови фашистів по
сипався смертельний ван
таж.
Ворог зазнав
значних
втрат у живій силі і техніці.
Є нам, Олексію Петровичу,

Секретар партійного ко
мітету колгоспу імені Кар
па Маркса Володимир Гри
горович Доній про роботу
комітету комсомолу кол
госпу
почав розповідати
охоче:
— Не так просто секрета
реві комсомольської оргагі зації завоювати автори
тет у молоді, стати тією
людиною, до якої йдуть,
до слів якої прислухаюіься.
Певного мірою це вдалось
Валентині Бондаренко. Втім,
як секретар партійної орга
нізації, мушу сказати, що
Валентині не завжди виста
чає творчості в роботі і, як
що кочете, наполегливості в
доведенні деяких питань до
логічного завершення. Але
і я, і голова колгоспу допо
магаємо їй, як можемо.
Молодь у нас не нудьгує;
до її послуг будинок куль
тури, гуртки художньої са
модіяльності. Стзорена фут
больна команда. А головне
— вже три роки діє єдиний
у районі кабінет комсо
мольської політосвіти, де
нині навчаються 23 моло
дих колгоспники. Коротше

кажучи, особливих трудно
щів з питань внутріспілко
вої комсомольської робот»у нас не виникає.
— А як з трудовою дис
ципліною? Чи асе тут га
разд? — поцікавився я.
Володимир
Григорович
дещо розгублено роззів ру
ками.
— Ні, не асе. Є пробле
ми. Але останнім часом во
ни вирішуються позитивно.
Переглядаю
протоколи
комсомольських
зборів.
З'ясовується, що проблеми
ці серйозні. Ось факти по
рушень молодими колгосп
никами трудової дисциплі
ни. 20 карбованців у місяць
отримує Володимир Врадій.
Подружився з прогулами,
часто змінює місце роботи:
був трактористом, водієм,
пас телят у господарсті і
встиг «заглянути» на Липнязький цукровий. Доярка
Любов Тома легко заводить
суперечки з подругами по
роботі, та так, що нерідко
доходить і до бійки. І так
далі.
Здається, ці питання тіль
ки порушувались, а точні-

СЕКТОР
ЕСТЕТИКИ
створюється при
чи
тальному залі Вільшансьиої районної бібліоте
ки для дорослих. Ініціа
тором цього стала за
відуюча читальним за
лом комсомолка Люд
мила Опря. їй охоче до
помагають молоді пра
цівники бібліотеки ком
сомолки Світлана Камінчук, Ольга Швець, Люд
мила Тимановська.
Створюваний
сектор
має стати центром ес
тетичного виховання чи
тачів. Крім' книжкових
виставок, він включати
ме постійно діючу ху
дожню виставку, музич-,
ний куточок тощо. Вже
закуплено
репродукції
картин відомих худож
ників для виставки, при
дбано платівки із за
писами класичної та су
часної музики, оформ
лено книжкові виставки
«Майстри
живописної
справи«, «Камінь,
що
оживає в долонях» та
«Рукотворна веселка».

Г. ШАЛДПКО,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
Вільшанський район.

м. Кіровоград.

ДИСЦИПЛІНА — ДЛЯ ВСІХ

КРИТИКА Є.
А її ДІЄВІСТЬ?

------ РЕПОРТЕР----- -

ше — констатувались на
комсомольських зборах. І
не більше. Бо нині знову ж
таки В. Врадій «працює» не
відомо де. І самі комсо
мольські активісти подають
негативні приклади. Олек
сандр Горобець, групкомсорг КМК азтогаража, —
люоител^ «зеленого змія»,
бешкетує а сім’ї. Сівши на
підпитку за кермо автомо
біля, потрапив у аварію. А
що ж комітет? Заслухали і
постановили (цитую дослів
но): «В разі ще однієї ви
пивки або незадовільної по
ведінки вдома — перевибрати з групкомсоргів(?)».
Але Олександр продовжує
діяти в тому ж дусі, а по
станова
комсомольських
зборів від 20 квітня зали
шилася мертвою літерою.
На одних зборах Вален
тина Бондаренко говорила:
«В боротьбі з порушеннями
трудової дисципліни необ
хідно
підвищити
роль
«Комсомольського прожек
тора». Рейди і перевірки
штабу повинні в значній мі
рі сприяти ліквідації прогу
лів, простоїв, запізнень».
Що ж, повинні, Валентино.
Але чомусь не сприяють.
Можливо, й тому, що ос-

тання «блискавка», яка ви
сить на дошці «КП» при
вході в правління, присвя
чена ще Дню радянської
молоді і підготовці
до
ж’нкз(0.
І ще одне. Погребує уточ
нення
кількість
спілчан.
Згідно з картками обліку в
господарстві 58 комсомоль
ців. А в книзі обліку, яку
мені показали у колгоспі,
— 57.
Розгубленість
і безпо
радність панує нині в ком
сомольській організації кол
госпу імені Карла Маркса в
плані профілактики пору
шень правопорядку і зміц
нення трудової дисципліни.
Потрібна ще копітка індивгу
дуальна робота з порушник
ками. І не тільки одного
секретаря, а й усього комі
тету комсомолу. Не зазадила б тут і більш предметна
допомога з боку партійної
організації, правління кол
госпу і, безперечно, райко
му комсомолу. Тоді й факти
недостойної поведінки ком
сомольців і молоді переста
нуть бути тут буденним яви
щем.

А. БЕЗТАКА,
спецкор
«Молодого
комунара».
Добровеличкізський
район.

ТРИВАЄ ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

ВОГНЕННИЙ ПІЛОТ
іцо згадати. І той знамен
ний для тебе день, коли в
грудні 1942 року в радгос
пі «Сгалінградський»
я
вручав тобі партквиток, і
два. «мессершмідги», збиті
влучними
чергами твого
кулемета в
сгалінградськім небі, за що тебе бу
ло нагороджено орденом
Вітчизняної війни II сту
пеня...
Недавно О. П. Жанталай відвідав
легендарне
місто, де відбулася зустріч
ветеранів дивізії. Він по
бував там, де в 1942 ро
ці були йоґо вогневі пози
ції. І чим ближче підходив
сюди, тим сильніше билося
серце. То було повернення
в бойову юність.
— Скільки моїх товари
шів — мужніх, розумних,

чесних хлопців — залиши
лися навіки в сталінградській землі! — з хвилю
ванням говорить ветеран.
Па зустрічі однополчани
пригадали багато бойових
епізодів тих днів, у тому
числі Гі подвиг штурмана
ескадрильї Ж.мурка, який
врятував [яжко поранено
го командира Курбасова.
Жмурко не зміг посадити
машини, причепив до сво
го парашута парашут ко
мандира, покинув літак і
разом з пораненим успіш
но приземлився.
Лейтенант Іван Шванєз
з вибитим оком довів лі
так до цілі і скинув бом
би. Повертаючись на свій
аеродром,
він погіросіїз
дозволу сісти першим. По
салив літак, на руках ви-

ніс пораненого штурмана
Тптарьова і біля бонової
машини втратив
свідо
мість
Залишилося у
серцях
ветеранів місто-герон Вол
гоград, яке перетворилося
в місто-пам’ятник.
Побував Олексій І істровнч і в Ризі у своєї рятів
ниці Марії Кприлівни Ко
лоли та її чоловіка Григо
рія Климовпча, з яким він
пройшов важкими фронто
вими шляхами.
— Та й ги,
Олексію,
мало не згорів, коли при
землився в палаючому лі
таку на хуторі Апокп під
Ржевом у серпні 1942-го,
— пригадав однополчанин.
— Це я вас пригортала
вологою землею, щоб по
гасити палаючий комбіне
зон, — додала Марія Ки
рилічна...
У той час, як палаючий
бомбардувальник призем
лився недалеко
від лінії

фронту Марія, тоді стар
ший лейтенант медслужби,
була поблизу, надаючи до
помогу пораненим. Вона
бачила, як від літака відо
кремилася людина і через
кілька метрів була збита
з ніг вибуховою хвилею —
в літаку почали вибухати
бензобаки. І ось годі вона
врятувала пілота /Канта
лая, який
уже був без
свідомості.
. .Воші і сьогодні не ста-''
ріють душею,
ветерани.'
Па грудях О. ,П. Жапта-’
лая поряд із бойовими на
городами появилася від
знака за педагогічну п'ра
цю — значок «Відміниш«
народної освіти». Хоча 8з~
плечима близько 40 років
педагогічної
діяльності,
Олексій
Петрович такий
же молодий, завзятий, як
і тоді, коли йшов у бій...
Л. КУГЕЛЬ,
учитель Новоукраїнської середньої школи
№ 6.
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ВЕРЕСЕНЬ СТУКАЄ В ДВЕРІ
Про майбутній навчаль
ний рік у
Петрівському
районі подбали ще в бе
резні. Тоді було ство
рено районний штаб по
підготовці закладів на
родної освіти до нового
навчального року, розроб
лено і затверджено план
його роботи, і от до першовересни
залишилося
зовсім небагато. Чи ж
готові школи прийняти
своїх гамірливих мешкан
ців? Про це запитуємо у
завідуючого районним від
ділом
народної освіти
О. О. ДОМЛРЛІІСЬКОГО:
— Всі школи району в
більшій чи
меншій мірі
(пізніше ми розшифрує
мо цю фразу. — О. II.)
готові до нового навчаль
ного року. На це літо до
будови приміщень не пла
нувалися, а
найбільш
об’ємні роботи по пе
рекриттю даху і заміні
парового
опалення
у
двох школах уже закін
чено. Завезено шкільне
майно. Загін учителів ра
йону поповнять тридцять
шість молодих спеціаліс
тів, двадцять із них по
вертаються в рідні школи.
Проте підготовка до

Минули ті часи, коли
жителям сіл Нозоукраїнського району доводи
лося їздити до райцент
ру для того, щоб при
шити пасочка на туфлях чи купити к/хонну
шаф/, сфотографував
ся чи підстригтись у пе
рукарні. Служба побуту
пішла назустріч трудів
никам села, і в районі
почали діяти комплексні
приймальні пункти.
Першою
ластівкою
стаз комплексний пункт
у Комишузагол\у. Нині
ця езітла будізля з по
шивним і трикотажним
цехами — справжню не^.йдичке
підприємство.
Крім
комишувагців,
пункт обслуговує також
мешканців
Водяного,
Софіївки, і Дическулового. Замовники можуть
пошити легку
сукню,
зв'язати светр, відре
монтувати одяг, взуття,
побутову техніку, а та
кож завітати до перука
ря і навіть зробити ко
льорове фото. Недавно
тут з'явились ще дза
види послуг — прання
білизни і видача речей
напрокат.

Сільські мешканці за
доволені роботою пра
цівників побутового об
слуговуванню. Бо колеї:Ітйв, очолюваний моло
дим комуністом М. Є.
Петерс, виконує замов
лення високоякісно і в
строк. Роботу тут орга
нізовують таким чином,
щоб це було зручно
для людей. До восьмої
години вечора подовжи
ли робочий день. А як
що хтось не має можли
вості
відвідати прий
мальний пункт після ро
боти, побутовики прий
мають замовлення без
посередньо
у клієнта
вдома. Існує в Комишу
ватому
і так
звана
«служба на виїзд». Пра
цівники пошивного
і
Трикотажного цехів час\ виїжджають у поле,
но ферми запропонува
ти той чи інший фасон
модної сукні, зручного
робочого одягу.

— Ми ведемо чіткий
облік послуг, які вико
нує пункт, і постійно на
магаємось
якнайповні
ше задовольнити потре
би населення, — гово
рить Марія Євгенівна. —

нового навчальною — це
не лише ремонт примі
щень, завезення шкільно
го майна, доукомплекту
вання педагогічних колек
тивів, а й
підвищення
рівня знань вчителів. У
районі майже всі педаго
ги мають вищу освіту.
Щороку
кілька вчителів
вступають на заочні від
ділення педагогічних ву
зів. Так, піонервожата
Гістрівської
десятирічки
Т. 10. Бойко цього літа
стала студенткою Київсь
кого педінституту. Тетя
на вступила на експери
ментальне, щойно відкри
те заочне відділення тео
рії і методики виховної
роботи.
— Успішно розвивають
ся у школах району під
собні
господарства, —
продовжує
Олександр
Олександрович. — Спира
ючись на придбаний дос
від, у новому навчально
му році намічено розши
рити підсобні господарст
ва. Найкраще ця робота
налагоджена у Чсчеліївській, Петрівськііі, Іїовостародубській, Банківській
середніх школах і ВолоДимарійській восьмирічній. У

Коли нам потрібна до
помога, звертаємося у
правління колгоспу або
у
райпобуткомбінат.
Завжди
чітко працює
диспетчерська. Тож за
тримок із транспортом
майже не буває.

Отже, у колективу є
всі умови
працювати
добре. А той факт, що у
Комишуватському комп
лексному приймальному

розвитку підсобною гос
подарства, ремонті примі
щень,
придбанні облад
нання навчальних кабіне
тів неабияку роль віді
грають шефи. Приміром,
радгосп
«Маріампільськин»,
колгоспи імені
Карла Маркса та «Друж
ба» — найкращі шефи
школярів.
Ну а тепер повернемося
до слів, сказаних О. О.
Домаранським щодо під
готовки шкільних примі
щень до 1 вересня. Ілюст
ративно «з більшій чи
меншій
мірі» має приб
лизно такий вигляд.
Навчальні кабінети Гіст
рівської СШ виблиску
ють чистотою, приладдя і
книги дбайливо складені
— хоч сьогодні починай
заняття. Па пришкільній
ділянці
дружно радіють
сонцю маленькі дубочки.
— гордість юннатів шко
ли. Побілені і пофарбова
ні класи і коридори Балахівської восьмирічної шко
ли лише чекають дзвінка.
Зовсім іншу картину ба
чимо в Иовостародубсг.кій СШ. На подвір і не
радує
ока
розвалений
підмурівок огорожі.
Пс-

рестушівшп поріг школи,
ми потрапили у царство
відер,
банок,
папірців,
ганчірок, швабр, безладно
розкиданих по всьому ко
ридору.
1 ого дня лише
фарбували підлогу у нав
чальних кабінетах.
Нам
відкрили одну кімнату.
Тут на всьому лежав тов
стий шар пилу, квіти дав
но не поливалися, купа
таблиць височіла на пер
шій парті. В коридорі на
першому поверсі ще з ми
нулого навчального року
видно сліди діяльності
любителів футболу — по
биті шибки. Фундамент
приміщення
потріскався.
Підлога лише фарбуєть
ся, — а вирішили, що
шпаклювати
дірки
не
обов’язково. А на при
шкільній ділянці за сті
ною
бур'яну не можна
було розгледіти, яка саме
сільськогосподарська куль
тура томиться в цьому
«зеленому полоні». Цю
неприглядну
картину
згладжували запевнення
ми, що через тиждень усе
буде зроблено. Хочеться
запитати, а що ж робили
протягом літа?

чицький. — їм сподоба
лося тут.
Знайомство з досві
дом і організацією пра
ці
таких комплексних
приймальних пунктів, як
в
Комишуватому, по
стійно проводиться на
кущових нарадах праців
ників побутового обслу
говування, Наради про
ходять з участю спеціа
лістів обласного побутуправління. Багато гово-

Минулої суботи під час
святкування
Всесоюзного
дня фізкультурника тисячі
юнаків і дівчат Кіровограда
взяли участь у масових
спортивних змаганнях з різ
них видів спорту. Найбільш
масовими були поєдинки з
багатоборства ГПО. На ста
діоні спортклубу «Зірка»
майстерністю
мірялися
спартаківці і авангардівці.
На базі факультету фізвиховання педінституту стар
тували вихованці «Колоса».
А на площі імені С. М.
Кірова стартував велокритеріум, в
якому взяли
участь школярі області.
За традицією в День фіз
культурника в літньому кі
нотеатрі парку культури і
відпочинку імені В. І. Ле
ніна щороку звітують об
ласні ради добровільних
спортивних товариств. На
цей раз з творчим звітом
виступила облрада ДСТ
«Колос». Голова облради
О. О. Кучерявий, рапортую-

Петрівський район.

гледіти лише єдине пе
рукарське крісло серед
непривітної кімнати.
Така сумна картина
навіває думки далеко не
про те, як би скориста
тися послугами прий
мального... Заради спра
ведливості треба відзна
чити, що в Диминому
майже
немає
гарних
колгоспних будівель, і
саме господарство, пе
реживаючи свої не кра
щі часи, поки що не
спроможне відремонту
вати наявних. Крім того,
приймальниця
пункту
Валентина Кіцул часто
хворіє. Бездіяльна тут
служба побуту.

Слово колгоспникам:

пункті плинність надріз
зведена практично до
нуля, свідчить про здо
ровий мікроклімат у ко
лективі.
Сама М. Є. Петерс
після закінчення Кірово
градського
технічного
училища № 4 працює в
Комишуватому вже де
сять років — з початку
створення пункту; Звід
тоді,
як
відчинились
двері трикотажного це
ху, колектив очолив май
стер Л. І. Кульчицький.
Теплим словом згадують
тут наставницю .молоді
швачку Ларису Василів
ну Поповкіну. Нині вона
на заслуженому відпо
чинку.

Після закінчення Кіро
воградського технічного
училища № 4 прийшла
працювати в пошивний
цех і комсомолка Віра
Михальська. Минуло не
багато часу, а колеги, і
насамперед
Марія Єв
генівна — її наставник,
запевняють, що сьогодні
дівчині можна довірити
виконання
будь-якого
замовлення.
У трикотажному цеху
працюють
комсомолки
Надія Моргуненко, Ліна
Компанієць, Галя
Ко
вальчук, Олена Омельницька.
— Всі дівчата закінчи
ли курси в’язання, про
ходили у нас практику,
— розповідає Л. І. Куль-

риться тут і про подо
лання труднощів, які ще
існують.
Бо якщо глибше вник
нути в роботу сільських
побутовиків, стане зро
зумілим, що не лише
від їхнього ентузіазму
залежить високий рівень
обслуговування.
Адже
комплексний приймаль
ний пункт є своєрідною
меншою ланкою «у лан
цюгу пункт — райг.сбуткомбінат — облпобутуправління. Тільки при чіт
кій взаємодії всіх ланок
можливий успіх.
— Спочатку пункт поЗИНЄН ЗОВОЮВсПИ довір я
односельців, — упевнено говорить М. Є. Пе
терс. — А згодом під
тримувати свій автори
тет. Отоді й на хвилюва
тимешся за виробничий
план,
не нарікатимуть
колгоспники.
А ось що говорити
муть навіть завтра про
побутове обслуговуван
ня в селі Диминому —
поки що невідомо. В
цьому
переконуєшся
при першому знайомст
ві з будинком, у якому
розмістився пункт. Він
притулився в кутку глу
хого провулка і наче
соромиться своїх розби
тих східців, дірок у сті
нах і пошарпаних дверей
та вікон. Через шибку
(бо пункт майже щодня
зачинений) можна роз-

чи про здобутки сільських
фізкультурників в спартакі
адному
році, відзначив
зрослу майстерність дзюдо
їстів і самбістів, стендови
ків Кіровограда, багатоборців ГПО
Знам’янського,
Гайворонського
районів,
копітку роботу фізкультур
них активістів Ульяновсько
го району, котрі належним
чином дбають про будів
ництво нових та експлуата
цію наявних
спортивних
баз. Під час звіту з показо
вими вправами виступили
гирьовики, вихованці секцій
самбо, дзю-до. Було прове
дено спортивну вікторину.
Святковий концерт фізкуль
турникам
дали
амато
ри
головного
підпри
ємства виробничого об'єд
нання «Друкмаш».
Спортивні свята також
відбулись у Світлозодсь.чу,
Знам’янці, Олександрії, ін
ших містах і селах області,
в піонерських таборах, на
базах
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл.

О. ПАХОЛЮК,
спецкор
«Молодого
комунара».

Однак від цього жите
лям Диминого не легше.
А, може, їм байдуже?

ДО ПРИЙШЬНОГО

- СПОРТ

— Приймальний пункт
потрібний, але ж...
— За весь час лише
один раз здавала взуття
на ремонт і речі в хім
чистку, — несміливо го
ворить літня жінка.

— Недавно привозили
сарафани Гарно пошиті,
хотіла купити, та тільки
розміру свого не знай
шла — всі виявилися од
наковими. Мабуть, Валя
годі хворіла,
що не
змогла проконтролюва
ти...

Винних знайти в даній
ситуації легко. Але чи |
змінить це стан справ:
Тут треба серйозно за
думатися над розв’язан
ням не тільки кадрового
питання.
Розмовляю з директо
ром
Новоукраїнського
райпобуткомбінаїу І. К.
Баландою:

— Іване Кіндратовичу,
так
і скаржитимуться
жителі Диминого
на
свій приймальний пункт?
— Зробимо все, що
від нас залежить. А са
ме: у вересні проведе
мо >ам поточний ре
монт.

І все ж залишається
відкритим питання: чи
настане той день, коли
комплексний приймаль
ний пункт у Диминому
приваблюватиме замов
ників не лише яскравою
вивіскою?
С. ТРЕНИЧ,
студентка
факуль
тету
журналістики
Київського держуні
верситету.

Четвертий рік В. М. Ро
дій веде юнацьку секцію
дзю-до в Устинівському
районі. Близько тридцяти
школярів відвідують її.
«Головне, чого ми прагне
мо в своїй роботі, — це
зробити відпочинок юна
ків змістовним і цікавим,
виховати в них волю до
перемоги», — говорить
тренер.
Уже можна відзначити
зрослу
майстерність
спортсменів старшої гру-

пи Миколи ГІозовського,
Олександра
Сербіненна,
Володимира
Мельника,
Сергія Яковлева. За прик
лад їм стали колишні ви
хованці секції, а нині сту
денти факультету фізвиховання Кіровоградського
педінституту імені О. С.
Пушкіна Віктор Лісовий,
Валерій Головко, Григо
рій Царенко.
На знімку: під час
тренування.
Фото і тенет Н. САЗЕНКА.

БОРОТЬБА
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ
Як ми вже повідомляли,
в минулому турі «Зірка» з
мінімальним
рахунком
(0:1) зазнала поразки в
Чернігові від
місцевої
«Десни». Інші матчі за
0:0,
«Фрунзенсць» —
кінчилися так: «Аглаптп«Дніпро» — 2:0, «Ни
ка» — «Нива» Вц. — 0:0,
ва» Бж. — «Авангард» —
«Океан» — «Спартак» —
3:1, «Закарпаття» — «Но
3:2, «Суднобудівник» —
ватор» — 0:0,
«Прикар
«Кривбас» — 2:1, СКЛ Одпаття» — «Шахтар» —
— «Металург» — 0:0,
0:1; «.Буковина» — «Сіа«Кристал» — «Колос» —
хановець» — 3:2.
0:5, «Маяк» — СКЛ К. —
Турнірна таблиця на 16 серпня має такий вигляд:
55—27
48
10
4
19
СКЛ к.
47
45-15
9
6
19
СКЛ Одеса
46
56—30
6
8
19
«Колос»
46
55—28
6
8
19
«Нива» Вц.
38—25
4
43
15
14
«Кривбас»
57—35
41
7
10
17
«Буковина»
40
47—31
10
17
6
«Торпедо»
38
9
38-26
10
14
«Шахтар»
37
7
40—41
11
15
«Авангард»
22—21
36
12
12
9
«Металург»
46—41
34
12
13
8
«Спартак»
34
12
44—36
10
11
«Закарпаття»
33
37—43
«Суднобудівник»
13
12
9
32
12
24—29
11
10
«Нива» Бж.
зо
29—32
15
11
8
«Атлантика»
25—28
ЗО
13
10
10
«Новатор»
7
28—36
16
29
11
«Кристал»
18
37—49
28
12
4
«Прикарпаття»
12
14
28—39
28
8
«Океан»
16
8
32—48
26
9
«Поділля»
9
8
16
30—51
25
«Фрунзенсць»
8
8
17
27—51
«Маяк»
24
6
12
«Ста.хановець»
15
24
23—38
8
7
«Дніпро»
18
20—44
23
7
17
9
21—37
«Зірка»
23
8
«Десна»
5
20
26—48
21
Тридцять сьомий тур -- завіра. « Зірка» на своєму
стадіоні приймає «Аваніард» із Ровно.
В. ШАБАЛІН.

4 стор

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.45 — Док.
телефільм «Як братам брат».
0.15 — М. Лєрмонтов. «Сто
рінки журналу Печоріна».
Те.тевпстава. 10.45 — Кон
церт оркестру російських
народних інструментів ЦТ і
ВР. 11.35 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — По Сибіру і
Далекому Сходу. Док. теле
фільми. 15.40 — Твоя ленін
ська бібліотека. Завдання
Спілок молоді. 16.20 — Но
вини. 16.25 — Школярам
про хліб. 16.55 — Скрипкові
мініатюри П. Сарасате і
Дж. Гершвіна виконує лау
реат Міжнародного конкурсу
А. Корсаков. Фільм-концерт.
17.30 — Розповідають наші
кореспонденти. 18.00 — Твій
друг кіно. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.30 — До 40-річчя
Курської битви. Фільм «Вог
ненна дуга» з кіноепопеї
«Визволення». 21.00 — Час.
21.35 — Концерт народної
артистки СРСР Б. Руденко.
22.20 — Сьогодні у світі.
22.35 — Виступ артистів ба
лету.
▲ УТ
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Фільм-концерт
«Закарпатський
хоровод».
11.05 — Галузь: досвід, про
блеми.
11.35 — Концерт
фольклорно - етнографічно
го колективу «Туріяпка» Туріянського сільського будин
ку культури Кіровоградської
області (Кіровоград на рес
публіканське телебачення).
12.05 — Точка зору. 12.35 —
Грають юні музиканти. 13.05
— Документальні фільми.
13.50 — Автограф. М. ЛайФерова. 16.00 — Новини.
16.10 — «Вогні ударної». На
будівництві
Ждановського
прокатного стану «3000».
16.45 — Любителям хорового
співу. Концерт. 17.10 — На
порядку денному. 17.25 —
Фільм-концерт. 17.30 — Про
довольча програма — спра
ва кожного. РАНО — сьогод
ні і завтра. Передача друга.
18.00 — Прем’єра телефіль
му «Гаряча година» 18.30 —
Танцює Г. ПІляпіпа 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Концертний зал «Дружба».
Виступ російського народ
ного хору. 20.25 — Теле
фільм «Зроблено для дітей».
20.45 — На добраніч, діти.
->1 ()П — «Час». 21.35 — Зуст
річ із театром. Грузинський
."паломічпнй
театр імені
Мло"-.і1-янйпв1зіі. 23 05 — Но
И"НИ

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Фільм «Одинадцять надій».
9.55 — Науково - популяр
ний фільм. 10.15 — Чудеса
без чудес. 10.40 — Чого і як
навчають в ПТУ. 11.10 —
Французька мова. 11.40 -Телефільм «Розколоте небо».
1 серія. 12.45 — Концерт ан
самото
бандуристок За
порізького музичного учили
ща. 13.05 — Мультфільм
«Бойовий коник». 13.15 —
Док. телефільм «В КОЖНОМУ
серці відгукнеться». 13.45 —
«Ленінградські соловейки»
__ Сторінки
14.30 — І._____
ІІІкітін.
життя і творчості. 15.20
Новини. 18.00
'
— Новини.
18.15 - __
, ........_„...
Народні
мелодії.
18.30 — Сільська година.
19.30 — Спорт за тиждень.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародна панорама.
21.00 — Час. 21.35 — Корот
кометражні телефільми.

«Молодий комунар»

▲ ут
10.00 — Актуальна камера.
10.35
—
Кінопрограма
«Шлях
до покликання».
11.25 — Музичний фільм «У
сонячному колі». 12.00 -«Атеїстичні діалоги». 12.20
— Слово за вами. 13.15 —
Виступ Сибірського росій
ського народного хору. 14 10
— Літня трудова. 16.00 —
Новини. 16.10 — Для дітей.
«Малюк і Карлсон». Вистава.
17.15 — «Від естетики до
духовності». Бесіда другого
секретаря
Вільшанського
райкому Компартії України
П. О. Космана. (Кіровоград).
17.30 — Продовольча про
грама — справа кожного.
РАПО — сьогодні і завтра
Передача третя. 18.00 — Ко
рисні поради. 18.30 — Співає
вокальний дует «Два кольо
ри». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Закон і ми.
20.05 — Кінопрограма «Ди
вовижний світ природи».
20.45 — На добраніч, діти.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Злий дух Ямбуя». 23.10 — Новини.

8.00 — Час. 8.45 — Клуб
мандрівників. 9.45 — «Нау
ка і техніка». 9.55 — Фільм
«Вогненна дуга». 11 25 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Справи 1 турботи
сільських комуністів. Док
телефільми. 15.40 — Радян
ське образотворче мистецт
во. М. Нестеров. 16.25 — Но
вини. 16.30 — »-Вільнюський
“вартет». Фільм - концерт,
і/.ии — Відгукніться, сур
мачі 17.45 — Док. теле
Фільм про С. П. Корольова
«Головний
конструктор >.
Фільм 1. 18.45 — Сьогодні V
19’25 — Мультфільми.
19.3о — Зустріч в молодіж
ній аудиторії. Бесіда мініст
ра шляхів СРСР М. С. Конарєва з молодими залізнич
никами. 20.05 — Телефільм
«Коломба». 1 серія. 21.00 —
Іас. 21.35 — Документаль
ний екран. 22.40 — Сьогодні
У світі.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —Короткометражні телефіль
ми. 9.25 — Знай і умій. 10.10
— Разом — дружна сім’я.
10.40 — Для вас. батьки.
11.10 — Німецька мова. 11.40
— Телефільм «Розколоте
небо». 2 серія. 12.45 —
Мультфільми. 13.10 — Наш
сад. 13.40 — «Слухаючи
Фридеріка Шопена». Фільмконцерт. 14.20 — Адреси
молодих. 15.20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — V
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселка», «Пісні під
маренників» (Соціалістична
Республіка Румунія). 18.50 —
Док. телефільм «Одержимі
люди». 19.50 — Концерт.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат світу з мото
спорту. 21.00 — Час. 21.35 —
Телефільм «Наприкінці лі
та». 22.45 — Док. телефільм
«Львівські етюди». 22.55 —
Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.45 — Теле
фільм «Коломба». 1 серія.
9.40 — Умілі руки. 10.10 —
Док. фільми. 10.55 — На
землі, в небесах і па морі.
11 25 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Наші досяг
пения.
Док.
телефільми
«Енергія», «Земляки», «Доб
ре насіння — добрі сходи».
16.10 — Новини. 16.15 — Ви
ступ дитячої хорової школи
«Восход». 16.45 — Хроніка
одного врожаю. Теленарис.
17.15 — Шахова
школа.
17.45 — Док. телефільм «Го
повний конструктор». Фільм
2 — «Зліт». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — «Наука і
життя» 19.30 — Концерт рухог.его оркестру МВС. 20.05
— Телефільм «Коломба». 2
серій. 21.00 — Час. 21.'і5 —
Заспіваймо, друзі. 23.05 —
Сьогодні у світі.

▲ ут
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Фільм-концерт.
11.25 — Програма «Братер
ства». 14.10 — Художній
фільм «Злий дух Ямбуя».
15.55 — Програма передач.
16.00 —- Новини. 16.10 — Для
дітей. Вистава «Велике жа
беня». 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 18.00 — Телефільм. 18.30
-г- Концерт оркестру народ
них Інструментів і тріо бан
дуристок Українського теле-,
бачення і радіо. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Зні
мається кіно. 20.30 — Му
зичний фільм. 20.45 — На
добраніч, діти. 21.00
—
«Час». 21.35 — У світі бале
ту. 22.45 — Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Док. фільми. 9.00 — Мульт
фільми «Продєлкін у школі».
«Як козлик землю тримав».
«Все навпаки». 9.30 — Кон
церт Державного ансамблю
танцю
Білоруської
РСР.
10.10 — Відгукніться, сур
мачі! 10.55 — Знання — си
ла. 11.40 — Іспанська мова.
12.10 — Телефільм «Розко
лоте небо». З серія. 13.15
— «... І я вибрав спів».
Фільм - концерт. 13.55 —
Док. телефільм «Дари ураль
ського лісу». 14.05 — Фільм
із субтитрами «Секрет вели
кого розповідача». 15.20 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Народна творчість.
Телеогляд. 19.05 — Письмен
ники в боротьбі за мир.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Док. телефільм «Ворку
та». 20.30 — Міжнародні
змагання зі стендової стріль
бі!. 21.00 — Час. 21.35 —
Ж. Сіменон.
Телевистава
«Мегре і людина на лавці».
22.50 — Новини.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

ебтз-тного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

КІНОТЕАТРИ
«МИР»; протягом тиж
ня
—
мультзбірник
«Хлопчик і джин». По
чаток
о
9.30; 11.50;
14.10; «Циркачонок» —
о 10.30; 12.50; Художній
фільм «Переворот по ін-

8.00 — Час. 8.45 — Теле
фільм «Коломба». 2 серія.
9.40 — Мультфільм «Чарів
ник
з’являється
знову».
10.00 — Концерт. 10.40 —
Док. телефільми «Служба
настрою». «У цій справі тре
ба бути серйозним». 11.20 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — П'ятирічка — спра
ва кожного. Док. фільми.
15.35 — Російська мова.
16.05 — Сьогодні і завтра
підмосковного села. 16.35
— Новини. 16.40 — І. Гайдн.
Концерт для фортепіано з
оркестром. 17.00 — Теле
фільм «Школа». 1 серія —
«Втікач». 18.05 — «Бригада
плюс інженер». Про досвід
роботи фабрики «Паризька
комуна» і Тушинської пан
чішної фабрики по інженер-

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

струкції 107» — о 15.10;
17.10; 18.50; 20.50«ХРОНІКА»: 16 серп
ня — художній фільм
«Знайти і знешкодити».
Початок о 16.00; 18.00;
20.00. 17—18 серпня —
«Позашлюбним син». 2
серії. Початок о 15.00;
17.30;
20.00.
19—21
серпня — «Василь Бус
лаев» — о 16.00; 1800;
20.00.
ХРОНІКАЛЬНО - ДО
КУМЕНТАЛЬНІ ФІЛЬ
МИ: з 16 по 22 серпня
«З Росією навіки».

йому забезпеченню бригад.
18.35 — Кіножурнал «Хочу
все знати!». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Фільмконцерт «В кожному серці
голос Батьківщини». 20.00
—
Телефільм
«Колом
ба». З серія. 21.00 — Час.
21.35 — На екрані кінокоме
дія. «Вона вас
любить».
22.55 — Сьогодні у світі.

▲

ут,
10.00 — Актуальна каме
ра. 1О.*35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Фільм-кон
церт. 11.20 — Відеофільмвистава «Республіка на ко
лесах». 16.00
— Новини.
16.10 — Музичний фільм.
16.20 — Прем’єри студії
«Укртелефільм».
17.00 —
Симфонія Бетховена «Геро
їчна». 18.00 — «На контролі
— виробництво і заготівля
овочів». (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград)
18.30 — Новини тижня. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Сатирич
ний об’єктив. 20.00 — Л. Ако
пян у фільмі «Звичайні чу
деса». 20.45 — На добраніч,
Діти. 21.00 — «Час». 21.35 —
Вистава. У перерві — Но
вини.

А ЦТ (II програма)

У кожного своя дорога.
Фото М. CABEHKA.
МАЛА ВИСКА.
РАЙОННИЙ БУДИ
НОК КУЛЬТУРИ: 17
серпня о 20.00 — комп
лекс культурних заходів
на вулиці ДзержинсЬкого; 18 серпня — засідан
ня клубу суспільно - по
літичних читань, присвя
чене 40-річчю Великої
Перемоги.
СВІТЛОВОДСЬК.
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ
ОБ’ЄДНАННЯ
«ДНІПРОЕНЕ Р Г О Б У Д.
ПРОМ». 17 серпня — ве
чір, присвячений ветера
нам праці об’єднання;
18 серпня — вистава
Черкаського
обласного
театру ляльок. Початок
о 10.00ОЛЕКСАНДРІЯ.
БУДИНОК КУЛЬТУ
РИ ШАХТИ «СВІТЛОПІЛЬСЬКА»: 17 серпня
— лекція на тему: «Гон
ці
озброєнь скажемо
«Ні!». Початок о 9.00.

НАША АДРЕСА:

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Науково - популярний фільм
«Легенда і пам’ять». 8.40 —
Зустріч школярів з учасни
нами полярної експедиції
газети «Советская Россия».
9.40 — Грає 10. Дранга
(акордеон). 10.00 — Науковопопулярні фільми. 10.35 —
Шахова школа. 11.05 —
Мультфільми. 11.35 — Анг
лійська мова. 12.05 — Фільм
— дітям «Роса». 13.15 —
«Авіатор». Теленарис про
першого російського льот
чика М. Єфімова. 13.50 —
«Лісова казка». Фільм-балет.
15.20 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Мультфільм
18.30 — Курська битва. Зу
стрічі через сорок років.
19.00 ~ Клуб мандрівників.
20.С0 — Вечірня казка. 20.15
— Поезія М. Дудіна. 20.45 —
І. -С. Бах. Чакона (переклад
для гітари). Виконує Н. Єлес
(Іспанія). 21.00 — Час. 21.35
— «Мелодії однієї оперети».
00 — Док. телефільм
«Книжкових справ майстер».
23.25 — Новини.

Д ЦТ (І програма)
6.00 — Час. 8.45 — Теле
фільм «Коломба». З серія.
9.40 — 34-й тираж «Спортло
то». 9.50 — Для вас, батьки.
10.20 — Рух без небезпеки.
10.50 — Виставка Буратіно.
П -20 — Концерт Державного
російського народного ор
кестру ім. Осипова. 11.55 —
Поезія. С. Орлов. 12.40 —
Пісня далека
і близька.
13.30 — За законами муж
ності. Про подвиг Героя Ра
дянського Союзу І. КудрІ.
14.00 — V Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Срібна мрія» (Мексіка).
14.30 — Новини. 14.45 —

16 серпня 1983 року
— Мультфільми «Спадщина
чарівника Бахрама». «Тайго
ва казка».
«Бевенджик».
15.20 — Бесіда політичного
оглядача Л. Вознесенського.
15.50 — Майстри оперної
сцени. Н. Обухова. 16.30 —
Новини. 16.35 — Грає ор
кестр симфонічної і естрад
ної музики ЦТ і ВР. 17.10 —
Телефільм «Школа». 2 серія
— «Чубук». 18.15 — У світі
тварин. 19.15 — 9-а студія
відповідає
телеглядачам.
20.15 — Улюблені пісні. Му
зичний телефільм з участю
народної артистки РРФСР
Л. Гурченко. 21.00 — Час.
21.35 — Ану, хлопці! Зма
гання з військово - техніч
них видів спорту. 23.35 —
Новини.
▲ ут
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Фільм-концерт.
10.55 — Художній фільм
«Хочу, щоб він прийшов».
12.00 — Призначається по
бачення. 12.30 — Телефільм
«Історія одного патенту».
13.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 13.30 — РимськийКорсаков. «Царева нарече
на». Вистава. 15.50 — Ім
пульс.
17.20
— Співає
М. Гнатюк. 17.35 — Екран
молодих. «Істина дорожча».
18.05 — Програма спортив
них телефільмів. 18.45 —
Скарби
музеїв
України.
19.00 — Актуальна камера.
19.40 — Таланти твої, Украї
но. 20.40 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній телефільм «Склян
ка води». І серія. 22.40 —
Новини. 22.55 — Грає ін
струментальний
ансамбль
«Діапазон».

нал «Будівництво і архітек
тура». 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Музичний кі’
оск.( 14.00 — Путівка в жііт,тя. Габір праці 1 відпочин
ку
учнів профтехосвітц.
14.45 — В. Розов. «Кілька
крапель». Телевистава. 16.50
— Новини. 16.55 — Теле’- 99
фільм «Школа». З серія -«Заспівувачі». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
Мультфільм
«Дівчинка 1
пташки». 18.55 — Сьогодні
— День Повітряного Флоту
СРСР. Виступ заступника
міністра оборони СРСР
головнокомандуючого Вій
ськово - Повітряними Сила
ми, Героя Радянського Со
юзу. Головного
маршала
авіації П. С. Кутахова. 19.15
— «Прийміть наші поздо
ровлення». Концерт до Дня
Повітряного Флоту СРСР.
20.00 — Клуб мандрівників.
21.00 — Час. 21.35 — Спі
ває X. Іглезіас (Іспанія).
22.20 — Футбольний огляд.
22.50 — Чемпіонат Європи з
водних видів спорту. Стриб
ки у воду. 23.10 — Новини.
д УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.45 — Фільм-концерт.
11.15 — Художній телефільм
«Склянка води». І серія.
12.20 — Сьогодні — День
Повітряного флоту СРСР.
14.10 — Студія «Золотий
ключик». 15.10 — Прем’єра
телефільму «Той. що факел
несе».
16.00 — Концерт.
16.25 — Вперед, орлята. 17.00
— Інтерклуб. 17.45 — Зву
чить орган. 18.30 — Акту
альна камера. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу.
«Дніпро» — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час», 21.35 -і
А ЦТ (II програма)
Художній телефільм «Склян
8.00 — Гімнастика. 8.15 — ка води». 2 серія. 22.50 -у
Якщо хочеш бути здоровим. Новини. 23.05 — Співає на
артист
РРФСР
8.30 — «Поріднені з небом». родний
Док. телефільм із циклу И. Кобзон.
«Непереможна і легендарна».
9.20 — «Ранкова пошта». А ЦТ (II програма)
9.50 — Програма Латвійської
8.00 — Гімнастика. 8.15
студії телебачення. 11.15 —
VIII літня Спартакіада наро — Док. телефільми «НароД- 1^*
дів
СРСР.
Вертольотний жені жити», «Хата на схи
спорт. 11.35 — Переможці. лі». 8.50 — Мультфільми.
Клуб фронтових друзів. Зу 9.25 — Пісні «Армонікп».
стріч з вихованцями Вій 9.55 — Людина — господар
ськово - політичної академ'ї на землі. 10.55 — «Калузькі
імені В. І. Леніна. 13.05 — перебори». 11.05 — Очевид
Кіножурнал «Шонеоія». 13.15 не — неймовірне. 12.10 —
— Що? Де? Коли? Телевікто- Фільм — дітям «Лелеченя^.
рина. 14.30 — Музичний кі 12.50 — «Акробатка Тамарй
оск. 15.00 — Міжнародний Лязгіна». Фільм - концерт.
огляд. 15.15 — Здоров’я. 13.15 — Родом з дитинства’,16.00 — Док. телефільм Р. Погодіп. «Розповіді про
«Правда великого народу». Кешку». 14.00 — Е. Шоссон.
Фільм 7. — «Все краще в Концерт для скрипки, фор
тобі». 17.00 — Міжнародний тепіано І струнного кварте
турнір з регбі. Фіцал. 2 ту. 14.55 — Науково - попу
тайм. 17.45 — Чемпіонат Єв лярний фільм «Євгеній Вах;
ропи з тенісу. 18.30 — В. -А тангов». 15.15 — Розповіді»
Моцарт. Квартет до мажор. ють_ наші кореспонденті!.
19.00 — Чемпіонат СРСР з 15.45 — Телефільм «Сипдп^
Футболу. «Динамо» (Мінськ) кат-2». 1 серія. 16.55 —ЧемЄвропи
___ з тенісу.
___
— «Торпедо» (Москва). У пе піонат
рерві — 19.45 — Вечірня 17.30 — По музеях і виста
------залах.
Ермітаж.
казка. 20.45 — Чемпіонат вочних
__________ Іспф
___
Європи з водних видів спор ФІЛЬМ 11. «Живопис
при)
ту. Водне поло. Збірна СРСР ції». 18.00 — Музиканти гіги)
музику.
Зустпіч
з
народним
— збірна Румунії. 21.00 —
Час. 21.35 — «Вечірній лабі артистом СРСР композито
ром А. Бабаджаняном. 19.0Q ,ринт».
— Чемпіонат СРСР з фу-рч»
болу. «Дніпро» — «Динамо» ’
(Київ). У перерві — 19.45 -j*
Вечірня казка. 21.00 — Час.
21.35 — Телефільми «Стюардеса». «Медовий тиждень
в жовтні». 22,30 — Чемпіо'А ЦТ (І програма)
иат Європи з водних видів
8.00 — Час. 8.45 — Кон спооту. Водне поло. Збірна
церт художніх колективів СРСР — збірна Італії.
Військово
Повітряних
Сил СРСР. 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу!
11.00 —
Редактор
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
пошта». 12.15 — Кіножур

Аромати літа взимку

Ви відчуєте, коли
легким рухом знімете
з банки затискач, від
криєте кришку і кім
нату заповнять духм’яні запахи
трав,
стиглих ягід, фруктів,
овочів.
Адже консервуван
ня — гарний засіб
зберегти в продуктах
їх цінні властивості,
приємний смак, віта
міни.
Щоб швидко і без
зусиль законсервува
ти дари літа, купіть
кришки багаторазо
вого
використання.
Вони гігієнічні, зруч
ні в користуванні, не

ТЕЛЕФОНИ: редантора -- 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського
-ниття — 2 46-57; листів
м. Кіровоград,
І масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
316050, МСП,
військово-патріотичного виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
аул. Луначарського, 36.
— З 61 83; нічної редакції — 3-03-53.
БК 07921.
Індекс 61103.
Обсяг 0,5 друк арк. Зам. 401.
Тираж 51 500.

псуються, прослужать
вам не один рік.
До комплексу вхо
дять: скляна або з >
нержавіючої
сталій*"
кришка, гумова про
кладка, затискач.
Такі комплекти під
ходять до банок міст
кістю від 0,5 до 10
літрів.
Вартість
одного
комплекту^— 13—35
копійок.
Купуйте кришки ба
гаторазового викори
стання в магазинах
споживчої кооперації.
Облспоживспілка
Укоопторгреклама

Зам. 79
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Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

