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Під грім барабанів 
та музику духового ор
кестру учасниць художньої 
самодіяльності Олександ
рійського педучилища 
вступили на головну площу 
міста учасники урочистого 
закриття в області вій
ськово-патріотичної акції 
«Рівняння на прапори Пе
ремоги!», яка присвячена 
40-річчю Великої Перемо
ги.

Того ж дня в Кірово
град прибули для участі в 
урочистостях представни
ки усіх районних та мі
ських організацій ЛКСМУ. 

з собою 
! та мі- 

орга- 
що

Вони привезли ; 
прапори районних 
ських спілчанських 
нізацій. На /літингу, 
відбувся на площі, висту
пив секретар обкому 
ЛКСМУ В. М. Тяглий.

Потім відбулася симво
лічна передача знамен бо
йових полків, які визволя
ли Кіровоградщину. на 
вічне зберігання в Цент
ральний музей Збройних 
Сил СРСР у Москві.

На знімну, на площі 
імені Кірова під час про
ведення урочистого за
криття акції < Рівняння на 
г.рапорй Перемоги!».

Фото Б. ГРИБА.
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За традицією до дня на
родження організації юних 
ленінців всі гуртки облас
ного Палацу піонеріє і 
школярів звітують про 
свою роботу. Ось і ниніш
нього року 18 травня від
булося відкриття виставки 
технічної творчості та 
прикладного мистецтва.

Пашим гуртківцям є чим 
гордитися. Тричі їх виро
би відсилалися до Києва в 
подарунок ветеранам Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Всього було ^відіслано 130 
робіт. Напередодні 9 Трав
ня ветерани нашого міста 
теж одержали сувеніри на
ших гуртківців.

Нині на ■ виставці було 
представлено твори юних 
умільців 5 відділів Палацу 
піонерів. Вперше .у них 
взяли участь юні квітника
рі. Хороші роботи [пред
ставлені юними в’язаль
ницями.

...Десята година ранку. 
В малому залі, де розта. 
шоввна Еиставка, зібрало
ся чимало хлопчиків і дів
чаток. Відкриває виставку 
директор Палацу піонерів 
Л. В. Листопадова. Потім 
слово надасться піонерам 
і школярам, які звітують 
про свою роботу.

А 19 травня на сцені об
ласної філармонії звітува
ли юні аматори. Глядачі 
міста іще раз мали змогу 
милуватися виступами хо
реографічного ансамблю 
«Пролісок», хорової капе
ли «Соловейко», духового 
оркестру «Зміна».

С. ЛИТВИН, 
завідуюча пспітико-/ла- 
соеим відділом Палацу 
піонерів і школярів 
імені В. II. Леніна.

Ще одна будівля у цент, 
рі села прикрасила Коми- і 
ніувате: тут звівся двоїтр. 
верховий музей Трудової 
слави. На батьківщині про
славленого хлібороба, дві
чі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова вів 
з’явився не внрадково. 
Грак горна бригада, яку 
очолює Олександр В.-їси. 
льович, колгосп імені XX 
з’їзду КНРС давно вже 
стали 
досвіду у 
царському 
Більше ста 
комі’иііуватців 
жсиі за "сумлінну 
цю орденами й 
а доярка Л. М. Кравченко 
удостоєна звання Героя 
Соціалістичної Праці. Це

Тим, хто прийме
їхніми невтомними руками 
відбудовано після фашист
ської окупації зруйноване 
гітлерівцями село, госпо
дарство. Зараз Комишува. 
тс прикрашають будинок 
культури, школи, бібліоте-

школою передового
сільськогоспо- 

внробниіітві.
п’ятдесяти" ка, дитсадок, торговельний 

нагород, 
пра. 

сдалямн,

центр" сучасні житлові бу.~ 
дпігкц, ас’фальтоваіїі стріч
ки вулиць. •

З дні писі па виховується 
у компшугаїців любов до 
зем лі, с і л ьс ькогос ію л ар.

ських професій. Учнівська 
виробнича бригада Коми- 
шуватської середньої шко. 
лн діє па базі -тракторної 
бригади колгоспу. . Діти 
вчаться не тільки добре 
працюна і н, а й бути дбай
ливими господарями. Це 
вони внсі\ пили ініціатора-' 
ми походу бережливих, 
який під гри мали учні 
студенти 
успіхи у трудовому

та 
республіки. За 

віідо. 
ванні, прищепленні любові 
до сільських професій уч-

.-ішеьку виробничу бригаду 
нагороджено премією 
Ленінської о комсомолу.

В історії Комишуватого 
є сторінки, про які можна 
складати пісні. Ці сторінки 
експонатами, фотографіями 
і документами лягли на 
стенди, у вітрини музею 
Грудової слави. Ось сві
доцтво про відзначення за 
успіхи у Всесоюзному зма
ганні на честь XXV з’їзду 
КНРС тракторної бригади, 
очолюваної О. В. Гітало- 
вьм, ось його посвідчення 
заслуженого механізатора 
республіки, а осі) — ІОві. 
денний почесний знак за 
досягнення найвищих ре
зультатів колгоспом у Все. 

союзному змаганні на озна
менування 50-річчя утво. 
рения СРСР.

— Вважаю, що головне 
призначення музею — по
казати молоді шлях. кот. 
рим МИ йшли ДО СЬОГОД
НІШНЬОГО дня. — говорить 
член Президії Верховної 
Ра лі СРСР. член 
ральиого Комітету 
партії України, двічі 
Соціалістичної Праці 
сандр Васильович 
лов. — Нам. людям

Цент.
Ком- 

Гсроїї 
Олек.
Гіта- 
стар- 

шого покоління, не байду, 
же. ким виростуть паші ді
ти, внуки. Вони повинні 
знані, що і в ім’я чого зро. 
били їхні батьки, прийняти 
з їхніх рук трудову еста
фету.

На урочистому відкритті 
музею була присутня і ви. 
ступила секретар обкому 
Компартії України С. М. 
Шапікіна.

К. ПЕТРЕНКО. 
Фото В. ГРИБА.

НсБсукраїнський район.
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Стінами ці,ому залу слу
жили квітучі каш rann, а 
стелою — захмарене, а 
згодом просвічене вечір. 
ЧІМі сонцем небо. ЛітнГЙ 
майданчик парку імені

50-річчя Жовіня минулої 
суботи був у розпорядт 
жспиі представиків проф
техучилищ Кіровського 
району — учні й викла
дачі СИТУ 2, 9, 8, 4, 
6 прийшли до жителів міс
та з творчим звітом. На 
ньому виступили з розпо
відями про ДОСЯГІЇГ И1ІЯ сво
їх навчальних закладів 
директор СГГГУ-9 Є. Б. Те.

рьохіп, майстер СПТУ-6 
11. II. Тюпа, учениця 
С1І1У-2 В. Берест. Потім 
відбувся концерт худож
ньої самодіяльності.

Неподалік була розгор. 
пута виставка виготовле
них учнями деталей, ін
струментів і механізмів, 
серед яких особливу ува
гу відвідувачів приверну
ла діюча модель світло.

телефону. Тут же можна 
було оглянути також фо
товиставку, що розповіла, 
ла про навчання і дозвілля 
учнів різних СПТУ, поми
луватися виготовленими 
ними предметами дскора- 
тивпо-прикладиого мис
тецтва.

Тут, на новому стд^ові 
радгоспу «Третій вирішаль
ний» було справжнє свято. 
Перед центральною трибу
ною вишикувалися багато, 
борці ГПО — представим, 
ки кращих бригад механі
заторів і тваринників об
ласті. Бригадир колгоспу 
імені Леніна Долип.свкого 
району Микола Клименко 
в супроводі членів збірної 
обласної ради ДСТ «Ко
лос» велоспорту з’явився 
на стадіоні з факелом, 

• який був запалений від 
Вічного вогню, їмо горить 
на могилі Невідомого сия
ла із’ в Кіровограді.

Почалися фінальні зма
гання обласної спирта, 
кіадн на .при ш двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова і Героя Соціаліс- 

, тичиої Прані Г. 1 Ткачеп- 
I ко — під девізом- «Всією 
.1 бпнгадою на старт.'

Спорт і труд поруч ідуть... 
Це не просто слова. Ось на 
старті комсомольсьмо моло- 
діжна бригада віоцеферми 
колгоспу імені Щорса Боб- 
ринецьного району зі сво
їм групкомсоргогл Мико
лою Захарченком. Від '00 
вівцематок вона отримала 
по 115 ягнят. Кожного дня 
після роботи вона на ста
діоні. Разом з бригадиром 
тракторної бригади кол
госпу «Родина» Ульянов
ського району В. М. Підліс
ним стартує ланка по ви
рощуванню цукрових буря
ків Василя Білоуса, яна в 
стислі строки, при високій 
якості посіяла цукрові бу
ряки і планує зібрати на 
ножному гентарі по 360 
цен» перів коренів. Лідиру
ють на турнірі молоді ме 
хы-ёзатори колгоспу < По- 
бед-т кгловисківського ра. 
йому Рекорд дня встанов
лює ігор Кирилов — ПІД; 
тягнувся на перекладині 
23 рази. Високі показники 
на всіх етапах у молодих 
доярон колгоспу «Шлях до 
комунізму» Долинського 
району Ольги Новій та Світ
лани Тернавсьної. які за 
комсомольською путівною 
в минулому році після за
кінчення школи прийшли 
працювати на ферму. До 
їхніх очок додав свої ме
ханізатор Микола Ткаченко.

На трибунах стадіону— 
. ветерани війни та праці, 
керівники виробничих під. 
розділів, вихованці колек
тиву фізкультури радгоспу 
«Третій вирішальний». Ro 
ни вболівають за своїх од
носельців. Першим їх по
радував комсомолець Ігор 
Федота — минулорічний 
випускник десятирічки, ме 
ханізатор, призовник.
став переможцем у 
віковій групі.

Знову шикувалися 
тлвні бригади. Підбива 
лпсь підсумки напружених 
змагань. Приз імені О В 
Гіталова завоювати місце 
ві механізатори. Л тва 
риннпкам колгоспу «Шлях 
до комунізму» Долнисько 
го району приз свого іме 
пі вручила бригадир сви 
новідгодівсльногс коми 
лексу радгоспу «Третій ви 
рішальниїї» Г. 1. Ткаченко. 
Переможцям в особистому 
заліку вручено грамоти 
дипломи, пінні подарунки 

Учасники змагань вирі 
шили надіслати телеграму 
О. В. Гітплову. привітавши 

І йо о з 70 річним з лня і:л

І

який 
своїй

спор-

Нсш йор.
м. Кіровоград.

НоБГОрОДКІЕ
Наш пер. 
ий район.
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Активно поборотися за ваговиті солодкі корені ви- 
й рішили цього року молоді механізатори області. Це 
I й не дивно: їм завжди було властиве прагнення пра- 
I цювати на найвідповідальніших ділянках сільськогос- 
® подарського виробництва. І ефективно використати 
І трудовий неспокій молодих, допомогти їм — справа 
І для керівників господарств надзвичайної ваги.
| Отже, сьогодні за круглим столом «Молодого ко- 
■ мунара» молоді буряководи.

Індустріальній технології-

І

широкі крила
ГРУПКОМСОРГ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ № 2 КОЛГОСПУ 

ІМЕНІ УРІЩЬКОГО КОМИАНГЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЕОНІД БАЛАЦЬКИИ:

_  У нашому районі, особливо останніми роками, 
збирають високі врожаї цукрових буряків. І торік 
разом з новоукраїнцями ми очолили соціалістичне 
змагання районів області. Не підвели і буряководи 
нашого 
ву — на 
гектарів 
по 370 
коренів з кожного.

План нинішнього 
року — 400 цент
нерів. Але як по
мічник бригадира 
тракторної брига
ди не можу не за
сумніватися у ви
конанні намічено
го. Ні, я не хочу 
сказати, що у нас 
не вистачає тех
ніки, некондиційне 
насіння чи-то механізатори працюють не в повну си
лу. Вирощуємо корені поки що не за індустріальною 
технологією.

Досзід багатьох господарств області відкидає всякі 
сумніви — виконувати план і, головне, нарощувати 
темпи виробництва цукрових можна тільки за умови 
позного впровадження індустріальної технології. І, 
думаю, ми програємо в тому, що зволікаємо з цим. 
Тим більше, бурякові площі в колгоспі порівняно не
великі — всього 220 гектарів.

Цю думку підтвердило уважне вивчення минуло
річного господарювання на бурякових ланах. Що за
шкодило зібрати вищий урожай? Думки спеціалістів 
господарства в основному зійшлися на такому: не 
своєчасний і низької якості обробіток полів. Зокре
ма, не вклалися в строки спушення міжрядь і під
живлення рослин. Отже, ручну працю — на плечі ма
шин!

Цього року ланка буряководіз нашої бригади, очо
лювана С. І. Л\ироненком, на четвертій частині від
ведених площ вирощуватиме цукристі за індустріаль
ним методом. Впевнений — тут результат буде вищий.

------------ т-----.... ...( очолили соціалістичне 
районів області. Не підвели і буряководи
колекти- иииивиявииии^и 

площі 100
зібрали 

центнерів

1:0 на... шкоду господарству
МЕХАНІЗАТОР КМК ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ А- І 

КОЛГОСПУ «РОДИНА - ДОЛІНІСЬКОГО РАЙОНУ 
ВІКТОР НАУМЕНКО:

— Послухав я сьогодні механізаторів і огортає ме
не смуток. Бо похвалитися нічим. Низький урожай 
зібрала наша ланка минулого року — 160 центнерів 
з гектара. А на нинішній рік намітили одержати по 
340 центнерів з гектара. Це перестраховка керів
ництва господарства, перестраховка, яка не має під 
собою надійної основи: «Орієнтуючись на план, збе
руть 200 або 250 центнерів — то вже краще, ніж то
рік». А як? Яким чином?

Нестача запасних частин, несвоєчасність і низька 
культура агротехнічних заходів, перебої з поставкою 
різноманітних добрив — ці проблеми з комплексі і 
забезпечують ті мізерні — не тільки буряків — вро
жаї, які збираємо останніми роками.

Коли вже в мене є можливість виступити на сторін
ках газети, то скажу ось про що. Думаю, всі наші бі
ди насамперед у неувазі правління колгоспу до мо.

КРУГЛИЙ СТІЛ «ми»

буряковий гектар
лоді. Техніку їй довіряють стару, роботу — ма
лооплачувану. За останні п’ять років у нас пдбудова- 
но лише один будинок для молодих сімей. Є клуб, в 
якому взимку «ловиш дрижаків»... Словом, елемен
тарних умов для праці і відпочинку не створено. То
му й не залишається молодь на землі батьків, виїжд
жає. Мої слова красномовно підтверджує така ста
тистика: в нашій тракторній бригаді із 78 механізато
рів лише чотири комсомольці.

«Молодий комунар»

Понад усе Олександр 
Пришляк любить землю. 
Так, саме землю. Любить 
поратись на ній, плекати, 
урожай вирощувати. Лю
бити землю навчив його 
батько, Микола Кар но
вий. Завзятий механіза
тор у колгоспі був. Час
тенько брав на поле сво
го старшого енна і гово
рив йому: «Вчись, синоч
ку, землю шанувати, зем
ля — це найбагатше, що 
ми маємо».

Після школи Олек
сандр закінчив курси в 
селі Миколаївці, в кол
госпі імені Жданова і 
одержав спеціальність 
тракториста. Збирався 
було в колгоспі імені 
Боженка працювати, але, 
як воно часто буває, в 
останню мить передумав 
і вирішив ще одну про
фесію опанувати — водія.

Знову навчання. На цей 
раз — на курсах водіїв 
у ДТСААФ. Потім — 
служба в армії.

Коли повернувся, у 
місті працював: дуже 
професією водія марив— 
жадалося романтики. їз
див у міжміські рейси. 
Звичайно, подобалось. 
Але чогось не вистачало, 
щоб повністю почувати 
себе людиною, у якої все 
склалося у житті напро
чуд добре. Здавалося б.

чого ще треба: дальні до- 
роги, нові міста, зустрічі 
з людьми? Та хотілося 
додому, до рідного села.

Коли Олександр повер
нувся в колгосп, ніхто з 
односельців не здивував
ся. Сприйняли це. як са
мо собою зрозуміле. Ке
рівництво господарства 
доручило хлопцеві трак
тор Т-70.

у колгоспі переконались 
— працювати як нале
жить Олександр уміє. Ось 
і нинішньої весни на сів
бі кукурудзи відзначився. 
Нормою було доведено 
за день по 14,5 гектара 
засівати, а він удвічі її 
перевиконував.

Високою продуктнв-

відзначається і ни
ні на міжрядному обро
бітку цукрових буряків, 
кукурудзи. Ретельно до
тримується Олександр 
всіх вимог агротехніки, 
забезпечує високу якість 
робіт.

О. РІЗНИЧЕНКО.
Колгосп імені Боженка, 
Кіровоградський район.

Допоможе

бригадний підряд
ЧЛЕН МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ КОЛГОСПУ 

ІМЕНІ СУВОРОВА ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
БОРИС ЗІНЧУК:

рактері молодої доярки— 
щире вболівання за сира, 
ву. За що не візьметься— 
доведе до ладу, ніяких 
труднощів не злякається. 
Усім у приклад можна 
ставити.

Двадцять корів нині в І 
групі К. Грабчак. Дояр 
ка знає особливості кож
ної, тому н результат 
один з кращих по фермі 
А одна корова дає що 
денно по пуду молока.

— Як їй вдається до І 
бпватися високих ре 
зультатів? — перепитує 
б. Г. Червоній. — Та ду
же просто: вчасно догля. 
дає, напуває, згодовує. 
Совісна дівчина, беруч. 
ка до роботи... — голов
ний зоотехнік не прихо
вує задоволення.

Нині Катерина Граб, 
чак знаходиться у пер. 
іній п'ятірці кращих мо
лодих доярок області. 
За чотири місяця одер
жала по 151! кілограмів 
молока від корови. І що. 
дня надої в її групі ко. 
рів зростають.

Ю. ЗАГРЕБСЬКИЙ. 
Колгосп імені Шевченка. 
Ульяновський район.

— Бачиш, не все мо
локо віддала корова. Ко
ли добре роздоїш, вона і 
молока даватиме постій
но більше, а в кіпці воно 
найжнриіше...

Далі доярка-комсомол
ка Катерина Грабчак 
працювала вже сама. 
Стомилася, однак стара
лася не показувати цьо
го. Та ось доярки вже й 
руки помили, а вона те 
додоювала. Взялися, і 
разом допомогли їй.

— Пу як, новенька, 
справляєшся? — запита- 
ла головний зоотехнік 
колгоспу О. Г.

Катерина тільки плечи, 
ма стенула...

Сонячні промені вже 
полум'яніли чистими 
яскравими барвами, ко
ли Катерина Грабчак по
вергалася додому з ро
боти. Раніше чомусь не 
помічала навколишньої 
краси, а тут, ой як доб
ре!..

На все життя запам'я
тався Катерині Грабчак 
тон день, коли вперше 
подоїла свою групу. Ще 
тоді запримітили доярки- 
подруги таку рису в ха-

»1—

чого починаються успіхи?
ЛАНКОВИЙ МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ КОЛГОСПУ 
«ЛЕНІНСЬКИЙ ШЛЯХ- НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ МОЛОДИЙ КОМУНІСТ 
ОЛЕКСАНДР ДУНАЄНКО:

— Будь-які успіхи до колективу прийдуть лише то
ді, коли в нього міцна трудова дисципліна. І нині ми 
вирішили не панькатись з тими, хто підривав мікро
клімат колективу. За несерйозне ставлення до роботи 
і пияцтво виключили з ланки Володимира Лубенка та 
Андрія Кльована. Михайла Петрова суворо попереди
ли, але в ланці залишили. Довір'я він поки що ви
правдовує.

Все це на користь справі. Адже зобов’язання наші 
досить високі — 300 центнерів цукрових буряків з 
гектара.

І все-таки, думається 300 — то не наша цифра. Були 
в нас урожаї і значно вищі — 460 центнерів.

Одна з причин недобору — плинність кадрів агро
технічної служби господарства. Агрономи у нас мі
няються майже щороку. До того ж, треба сказати, 
рівень підготовки цих спеціалістів залишає бажати 
кращого. Буряки часто сіємо по поганих попередни
ках, поле, на якому треба заробляти насіння в грунт, 
визначається в останню мить.

Ще — стара техніка. Тільки не подумайте, що ми 
зовсім розклеїлися. Так, недоліки є, але не сидіти ж, 
склавши руки, чекати мудрих агрономів та 
ніку! І свої 300 центнерів коренів з гектара 
жимо.

Але могли б і більше...
Від редакції. Усіх без винятку учасників 

хвилювало таке — як подолати відомчі бар’єри при 
зважуванні коренів. «Навіть при грубих підрахунках 
принаймні 10 центнерів з кожного гектара недобра
ли через заводчан», — небезпідставно бідкався 
Олександр Дунаєнко.КОМЕНТАР ГОЛОВНОГО АГРОНОА1А ПО ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУРАХ ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАВ. 3. ГОНЧАРОВА:

З

на
А

— У мене ще мало досзіду, але вже працював 
вирощуванні буряків, орав, культизузав, збирав, 
сіяв вперше нинішньої весни. Так, досвіду мало. Та 
його не так уже й багато треба, щоб бачити, як ще 
іноді безвідповідальні в роботі окремі механізатори.

250. Саме стільки центнерів коренів з гектара зі
брали ми минулого року. Поза всяким сумнівом, 
могло бути значно більше. Що ж дошкуляє?

У першу чергу, несумлінність деяких у виконанні 
агротехнічних заходів. З болем у серці дивився, як 
«вносять» міндобрива з непрочищеними туковими 
банками, як орють за принципом «косо, криво — аби 
живо». Або таке. Усі, кому дозодилося хоч раз сіда
ти за кермо бурякозбирального комбайна РКС-6, зна.

нозу тех- 
ми одер-

розмови

НАШ СУЧАСНИК

РОЗБУДІТЬ 
МЕНЕ 
ВДОСВІТА, 
МАМО!

Заві дую ч 11 й фер мою 
Василь Денисович Кра
вець зустрів дівчину при
вітно:

— Значить, Катрусю, 
працювати до пас при. 
йшла?

— Так.
— А чи знаєш, що 

кожна доярка доглядає 
20 корів?

— Звичайно, знаю. Я 
справлюся, ось добачи, 
те, Василю Денисовичу.

— Гаразд, виходь 
завтра вранці...

Прийшла додому схви
льована:

— Мамо, я завтра йду 
па роботу. Доїти корів. 
Розбудіть мене вдосвіта!

-- Чому ж зі мною не 
порадилася? Ти ж по
винна б знати, що це не. 
легко...

— Знаю... Але 'Я пра. 
щоватпму дояркою, — 
твердо вирішила дівчина.

...Село іце спить. Лис
тя дерев поблискує ро
сою. Річка внизу, мов 
глибока криниця. Одна 
по одній гаснуть ме
рехтливі зорі.

Ранок. Па тваринниць
кій фермі пахне сіном, 
молоком...

— Сьогодні ти доїти
меш ось цю групу ко
рів, — показав завідую, 
чин В. Д. Кравець.

Дівчина підсіла до ко. 
рови. Навколо доярки, 
як змовилися: всі пози
рають в її бік. Та поволі 
захопилася роботою, пе 
рестала помічати цікаві 
погляди. Подоїла одну 
корову, другу, третю... 
Підійшла до четвертої, 
коли чує збоку:

— ІЦо вже впорала?
— 'Гак, а то?
— Давай відро і йди 

сюди.
Завідуючий фермою 

попросив, щоб інша до
ярка почала доїти.

- ють: тільки дощик 
у лине — машині 
і] стає важче йти по 
И полю, погіршує- 
Я гься якість збиран.

Тоді й згадує- 
тих, хто у свій 
погано прорї- 
рослини. Хіба 
можна працю.

НИНІШНЬОГО 

бригадний

І ня- 
■ мо

час
Див
так
вати?

Серйозною пе
репоною для не
дбайливців, думаю, 

» стане запрозадже. 
д ний 
І року
І підряд. Він одразу 
І виязить несумлін- 
I них, допоможе ро- 
| зібратися хто є 

хто. Це і підтвер- 
I дила нинішня сів- 
| ба цукрових.

( пробую внести ясність у суть справи. Цукрова сировина — єдина серед сіль
ськогосподарських культур, яка йде з поля незваженоіо. Роблять це, визначаючи 
процент фізичної забрудненості і процент цукристості коренів, служби цукрозаво
дів і не секрет, ще немало випадків, коли вони «помиляються» на свою користь.

До речі, а чому корені зважуються на заводах, а не в господарстві? Ось від
повідь: для великовантажних машин у господарстві, як правило, немає відповід
них капв. Тому продукція йде з поля одразу на завод.

« Цо ви! можуть заперечити на цукрозаводах. — Ми завжди зважуємо чес
но. Доведіть!».

Справді, довести нелегко. Тому й слуніною видається позиція молодих буряко- 
водів — передати контроль за прийманням і оцінкою якості сировини стороні ней- 
іра.іьіии. наприклад, держінспекції по заготівлях і якості сільськогосподарської 
продукції...

ІЦо ж, сьоіодпішня розмова з молодими буряководами підтвердила: недоліки 
у буряковому конвейєрі ще є. Є тут над чим задуматися і партнерам господарств 
"о аі ропромисловому комплексу — райсільгосптсхпікам і райсільгоспхіміям.

З іншого боку радує самокритичність і ентузіазм більшості молодих буряково- 
иів, їх прагнення досконало опанувати секретами прогресивних форм організації 
праці, трудитися високопродуктивно. Іож нині ги нього року шефство молоді над 
вирощуванням цукрових буряків може і повинно принести СВОЇ ПЛОДИ. А ДОПОМОГ- 
іи у цьому молодим буряководам мають насамперед керівники господарств.

Розмову за «круглим столом» записав А. БЕЗТАКА.

Бачите, скільки у цієї 
молодої жінки нагород? 
Це одна з найкращих 
доярок колгоспу «Мир» 
Марфа САВЧЕНКО. З ро
ку в рік вона разом зі 
своїми подругами по 
КМК Наталією Рогожи
ною та Тетяною Ладанюк 
добивається високих на
доїв. І нині на її рахунку 
вже понад 2000 кілогра
мів молока, надоєного 
■від кожної з 23 закріп
лених за нею корів.

Фотр В. ГРИБА. 
Гайзоронський район.
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ЧАКЛУНИ З
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КОЗАКОВОЇ БАЛКИ

За цей час 
іреконались 

як нале- 
др уміє. Ось 
еснн на сів- 
відзначився. 
і доведено 
і,5 гектара 
н удвічі її 
в.

тю відзначається і ни
ца міжрядному обро

бітку цукрових буряків, 
кукурудзи. Ретельно до
тримується 
всіх вимог
забезпечує високу якість 
робіт.

Н!

Олександр 
агротехніки,

продуктив-

О. РІЗНИЧЕНКО.
Колгосп імені Боженка, 
Кіровоградський район.

У колгоспному садку, 
серед розлогих яблунь 
та гостроверхих груш 
немов хтось порозкидав 
дитячі різнобарвні куби
ки. Зграйка дітлахів ме
тушилася навколо вже 
немолодого чоловіка в 
солом’яному брилі.

— Петро, ходи хутчіш 
до нас — ми джмеля 
знайшли...

— Ой! Мене бджола 
вкусила за ногу!..

Света Остапенко само
тужки хоче підняти ящик 
з медовими рамками, та 
Микола Гарич поспішає 
їй на допомогу. А Мико
ла та Петро Остапенки 
відразу вдвох взялися за 
одну ручку тяжкої ноші...

Ці хлопці та дівчата— 
учні 8-річної школи з се
ла Козакова 
прийшли на 
Олександра 
Зосимова, який 
старшим 
колгоспі.
Климович ласкаво диви
ться на дітей і думає: 
«Хтозна, як складеться 
життя цих дітлахів. Пев
но, не всі пов'яжуть 
свою долю з чарівним 
світом бджільництва. Але 
спілкування з природою 
залишить добрий слід у 
їхніх душах...».

Балка — 
пасіку до 
Климовича 

працює 
пасічником у 

Олександр

А його захоплення 
бджолами, яке продов
жується вже сорок шість 
років, взяло свій поча
ток з дитинства. Малий 
Сашко з охотою допома
гав батькові, коли той 
працював з бджолами. 
Потім сім років служби 
на Дунайській флотилії. 
І ось двадцятичотириріч- 
ний сержант запасу по
вертається до рідної 
домівки — у Єградківку. 
Комсомольця Олександ
ра Зосимова запрошу
ють у майстерні заліз
ничного депо, пропону
ють стати механізато
ром... Та почало проро
стати зернятко, яке ще в 
дитинстві впало на бла
годатний грунт — внут
рішній потяг до бджіль
ництва, любов до при
роди.

У Дмитрівській школі 
за однією партою з Олек
сандром сиділа соро
м'язлива дівчинка Ліда, 
майбутня дружина Олек
сандра Климовича, яка 
теж вирішила здобути 
незвичну на той час для 
жінок професію пасіч
ника. І ось висе тридцять 
років живуть і працюють 
разом чоловік і жінка— 
ці закохані в свою про
фесію люди.

5Г ДОСВІД
не все мо- 
корчва. Ко- 
іоїш, вона і 
ниє постіії- 

3 кінці воно

а-комсомол- 
а Грабчак 
вже сама, 

днак стара- 
ізувати цьо- 
►яркп вже й 

а вона ще 
Взялися.

зглії їй.
, новенька, 
* — запита- 
і зоотехнік 
Г.
ІЛЬКИ ІІЛСЧП.

і

рактері молодої доярки— 
щире вболівання за сира, 
ву. За що не візьметься— 
доведе до ладу, ніяких 
труднощів не злякається. 
Усім у приклад можна 
ставити.

Двадцять корів ніші в 
групі К. Грабчак. Дояр 
ка знає особливості кзж-

результат 
по фермі 
дає що 
молока.

Справжньою школою юних тва-

рншшків для вихованців Пантаїв-

ської восьмирічної школп-іптериату

сусіднього Олександрійського рано-

ну став колгосп «Дружба» Знам’яп- 'с

)ОМСИІ вже 
чистими 

арвамії, ко-
Гр.абчак по- 

здому з ро. 
с чомусь не 
авколпшньої 
, оіі як доб-

іття запам’я- 
пііі Грабчак 
олн вперше 
0 групу. Ще 
тили дояркн- 
у рису в ха.

МОЇ, тому Й 
один з кращих 
А одна корова 
денно по нуду

— Як їй вдається до.
бпватпся високих ре 
зультатів? — перепитує 
О. Г. Червоній. — Та ду
же просто: вчасно догля. 
дає, напуває, 
Совісна дівчина, 
ка до роботи... — 
ний зоотехнік не 
вує задоволення.

Нині Катерина 
чак знаходиться 
тій п’ятірці кращих мо
лодих доярок області. 
За чотири місяця одер
жала по 1511 кілограмів 
молока від корови. І що. 
дня надої в її групі ко. 
рів зростають.

Ю. ЗАКРЄЗСЬКИЙ.
Колгосп імені Шевченка, 
Ульяновський район.

ського району. Попал двадцять

старшоклаеннць оволодівають туї

професією доярки ІІ;і МОЛОЧІІОТОВар -
згодовує, 

беруч. 
голов- 
прпхо-

Граб- 
у пер.

Фотр В. ГРИБА.
Гайворонський район.

Бачите, скільки у цієї 
молодої жінки нагород? 
Це одна з найкращих 
доярок колгоспу «Мир» 
Марфа САВЧЕНКО. З ро
ку в рік вона разом зі 
своїми подругами по 
КМК Наталією Рогожи
ною та Тетяною Ладанюк 
добивається високих на
доїв. і нині на її рахунку 
вже понад 2000 кілогра
мів молока, надоєного 

-»'•ІД кожної з 23 закріп
лених за нею корів.

ній фермі № 3. то дала району пер

шу шсститпсячшіцю — Стефанію Тп-

мофіївну Турок.

Як своїх дітей зустріли майстри 
машинного доїння дівчат, що виро
стають без батьків, теплом сердець 
обігріли їх. Про створення якнай
кращих умов подбав голова кол 
госпу С. X. Псрспеляк, що став для 
школярок добрим І ВИМОГЛИВИМ 
батьком.

Перший крок до самостійної від
повідальної праці почався з радос
ті. Хоч порівняно й невеликої, але 
такої, що запам’ятається па все 
життя. Дівчатам вручили білі і світ
ло-коричневі халати з косинками, 
виготовлені на замовлення колгоспу 
працівниками Олександрійського мі. 
ськпобуткомбіпату. Воші були 
гарні, підігнані до стану кожної. Не
мов у казці дівчатка перетворилися 
на білосніжних фей. що раділи, 
кружляли, пританцьовували, милу
валися одна одною.

Непомітно промайнули 
весняні канікули, сповнені 
напруги.

О пів па п’яту будильник
юних доярок. А через півгодини во
ни вже мчали автобусом чи автомо
білем, обладнаним для перевезень 
людей, на ферму. Разом з доярками 
порали худобу, готувалися до лоїн. 
ня і доїли корів. Дехто ще набував 
перших навиків, а Іра Лопушенко, 
Лілія Бсвз, Інна Фесенко та ще чет. 
лоро дівчат вже вміли доїтп вручну. 
Тому швидко опановували машинне 
доїння. Вони виявилися здібними 
ученицями і за кілька днів чотири

короткі 
трудової

піднімав

вже 
По-
Мі- 

гос-
до-

Олександр Климозич 
охоче розповідає про 
колгоспну пасіку, бджіль
ництво взагалі, але об
ходить свої досягнення. 
А про них є що розпо
вісти. Адже тільки в цій 
п'ятирічці бджоляра 
тричі нагороджено 
чесними грамотами 
ністерства сільського 
подарства УРСР за
сягнення високих показ
ників у Всесоюзному со
ціалістичному 
А Всесоюзний 
во-дослідний 
бджільництва вивчає до
свід передового пасіч
ника. Цього року його 
нагороджено золотою 
медаллю ВДНГ СРСР. 
До речі, його дружина 
Лідія Терентіївна теж 
передовий бджоляр — 
вона відзначена срібною 
/педаллю Всесоюзної ви
ставки.

— Особливих таємниць 
у нашій роботі немає, — 
розповідає Олександр 
Климозич. — Любов до 
своєї професії, якщо хо
чете — фанатизм, доско
нале знання життя, зви
чаїв, характеру, 
бджіл — 
гу мати

потреб 
все це дає змо- 
від пасіки по-

стійні і значні прибутки. 
Одним із головних сек
ретів успіху вважаю сум
лінну копітку працю па
січника, його обізнаність 
у бджільництві.

У колгоспі імені Куту- 
зоаа добре розуміють, 
що використання бджіл 
на пасіках — це складо
ва високої культури аг
ротехніки. Адже медо
носна бджола — найкра
щий запилювач ентомо
фільних сільськогоспо
дарських культур.

Від бджільництва в 
господарстві мають що
річно понад 60 тисяч кар
бованців, а прибуток від 
приросту врожаю, запи
лених бджолами рослин, 
у грошовому вираженні 
набагато перевищує пря
мий прибуток від меду.

На пасіках колгоспу 
займаються розведенням 
українських степових 
бджіл. Вони миролюбиві, 
далеколітні, зимостійкі, 
витривалі, стійкі до хво
роб і продуктивні.

О. К. Зосимов прово
дить велику громадську 
роботу. Вже більше сім
надцяти років його оби
рають депутатом селищ
ної Ради народних депу
татів. Він секретар пар-

тійної організації відділ, 
ку колгоспу, активний 
член групи народного 
контролю, наставник мо
лоді. Його помічникам 
І. Нестеренку та О. Юхи- 
менку є з кого брати 
приклад, є у кого 
тися. •* *

Наприкінці нашої 
річі із пасічниками 
мова зайшла про мед...

— Олександре Климо
вичу, який же мед все- 
таки кращий?

— Усе залежить від то. 
го, з яких рослин бджо
ли збирають нектар. На
приклад, гречаний мед— 
темного кольору і має 
свій неповторний запах, 
він кристалізується («сі
дає») досить швидко. А 
мед з білої акації — 
прозорий і не цукрується 
декілька місяців... Який 
кращий? То вже справа 
особистого смаку кож
ної людини. Про наш 
духмяний козаковобал- 
ківський мед можна ска
зати словами М. В. Того, 
ля, які він вклав в уста 
пасічника Рудого Пань
ка: «...а меду, і забожусь 
кращого не знайдете на 
хуторах. Уявіть собі, що 
як внесеш сот — дух пі
де по всій кімнаті, уяви, 
ти не можна, який: чис
тий, як сльоза чи криш
таль коштовний...».

вчи-

зуст- 
роз-

СЕЛО І МОЛОДЬ

найсмілпвішпх підмінили двох доя
рок.

1 все ж, дівчатам здавалося, що 
воин наді о повільно навчаються 
майстерності доїння, не виправдову
ють надій, покладених на них.

— Дарма хвилюєтеся, — потішали 
досвідчені доярки. — Колись і ми не 
знали, з якого боку підійти до коро, 
ви. А тепер вже й до шеститисячної 
висоти добралася наша Стсфанія Ти
мофіївка. Будете і ви з часом май. 
страми високих надоїв молока.

— Х\н так не хотіли розлучатися 
з роботою, — ділилися Оксана Гога, 
Ніна Євладспко, Лариса Горман, Та. 
ня Щербина. Лариса Пастернак. — 
Просили ще хоч на тиждень лишити 
нас у колгоспі, ми б потім наздогна
ли у навчанні...

— Ну і як, дозволили? — запитую
— До екзаменів готуватися тре- 

всіх відповіла Ноля Лап-ба. — за 
шина.

І все ж 
Дирекція 
пускати школярок па обіднє і вечір
нє доїння корів V суботу і па цілий 
день — у неділю.

Дзвенить піснями колгоспний ав
тобус. що доставляє їх на ферму .і 
назад. Та й як не співати, коли 
навколо такі простори, такс свіжо 
цілюще повітря, стільки сонячного 
сяйва! А попереду — цікава робо
та!..

Чи можуть бути доярками п’ят, 
надцятпрічпі?

— Звичайно, можуть, — доводять 
керівники і спеціалісти колгоспу. — 
Адже доїння корів механізоване. 
Підготовка до нього і сам процес 
тривають у загальному підсумку 
5—6 годин. Якщо зменшити наван
таження, то можна скоротити робо
чий час до 4—5 годин па лобу.

Які ж перспективи відкриває кол
госп перед юними тваринниками? 
Треба сказати, досить заманливі. Во 
пп зможуть без відриву від вироб
ництва набути загальну середню ос
віту. Потім піти вчитися заочно чи у 
стаціонарні середні і вищі навчальні 
заклади як колгоспні стипендіати. 
Приїхати по закінченні школи у кол
госп «Дружба» виявляють бажання 
не лише випускники, а й багато ни
нішніх семикласниць, щоб під час 
літріх канікул навчитися доїти ко. 
рів. стати у майбутньому тваринни
ками.

компроміс було знайдено, 
інтернату погодилася від.

В. ОСТРОВЕРХОВА, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

Надзвичайно актуальною є нині 
проблема робочих рук в усіх галу
зях народного господарства. Особ
ливо ж гострою вона постає в сіль
ськогосподарському виробництві.

У нашому районі є немало прикла
дів, коли проблему закріплення мо
лоді на селі успішно вирішують. Це 
насамперед стосується колгоспів 
імені XXV з’їзду КПРС, «Дружба», 
імені Комінтерну. Тут по-справжньо
му турбуються про виробничі та по. 
бутові умови, організацію змістов
ного дозвілля молодих людей, на
даються пільги: грошова допомога, 
житло тощо. І не тільки це. Кожен 
молодий механізатор охоплений тут 
особливою увагою. Робиться все, 
аби вони швидше набули досвіду, 
досконало оволоділи технікою.

Комсомольсько-молодіжні колек
тиви, які створені на виробничих 
дільницях згаданих господарств, ста
ли справжньою школою трудового 
виховання, ідейного загартування 
молоді.

У цих колгоспах проводиться та
кож чимало заходів, які сприяють 
залученню молоді до сільськогос
подарського виробництва, популя
ризації хліборобської професії. 
Зокрема, доброю традицією стали 
урочисті проводи юнаків до лав Ра
дянської Армії та зустрічі їх після 
служби, посвячення молодих кол
госпників у хлібороби тощо. Напри
клад, у минулому році восьми ви
пускникам Деріївської середньої 
школи разом з атестатом зрілості 
вручено трудові книжки колгоспни
ків. І всі вони нині ударно трудя
ться механізаторами в колгоспі 
«Дружба». А механізаторська сім’я 
в колгоспі імені XXV з’їзду КПРС 
поповнилася сімома випускниками 
Куцеволівськсї середньої школи.

Очолюють змагання молодих ме
ханізаторів району члени комсо
мольсько-молодіжного колективу 
тракторної бригади № 1 колгоспу 
імені Комінтерну (керівник А. І. Лит
вин, групкомсорг Василь Лисенко). 
До речі, цей КМК двічі виходив пе
реможцем серед КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ колективів тракторних 
бригад області і завойовував приз

М. ЛИТ8ИНОЗ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

с. Козакова Балка, 
Ноаоукраїнський район.

імені двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова.

Трудові здобутки молодих механі
заторів нашого району підтверджу
ють, що надбання старших поколінь, 
їх справи — сьогодні в надійних ру
ках.

Керівники, партійні та комсо
мольські організації господарств 
постійно підтримують тісний зв’язок 
з місцевими школами. Школи ра
йону сьогодні чимало роблять по 
професійній орієнтації учнів. Важ. 
ливу роль у трудовому вихованні 
школярів відіграють виробничі 
бригади, літні табори праці та від. 
починку, зустрічі з передовиками 
сільськогосподарського виробки, 
цтва. Чималий досвід профорієита. 
цінної роботи нагромадили педаго
гічні колективи Павлиської імені 
В. О. Сухомлинського, Онуфріїв 
ської, Успенської середніх шкіл. 8 
названих школах протягом останніх 
років успішно діють стаціонарні та- 
бори праці і відпочинку. Кошти на 
їх утримання виділяють підшефн’1 
колгоспи. В свою чергу школярі до
помагають господарствам у прове. 
денні всього комплексу сільсько, 
господарських робіт в полі та кол
госпних садах. Цим самим старшо
класники ближче знайомляться з 
сільськогосподарським виробниц
твом, із сучасною технікою і все 
частіше вирішують залишитися пра
цювати в рідних колгоспах, поруч 
зі своїми батьками.

На порядку денному головне пи. 
тання — поліпшення умов праці. И 
недарма керівництво передових 
колгоспів, таких як XXV з їзду 
КПРС, імені Комінтерну, імені Лені, 
на плідно працює в цьому напря
мі, не боїться доручати юнакам та 
дівчатам найвідповідальніші ділянки 
роботи, нову техніку. Поступово під
тягуються до рівня найкращих гос
подарств по закріпленню молоді на 
селі колгоспи «Зоря», імені XX з'їз
ду КПРС, а також кінний завод 
№ 175. Словом, позитивні зрушення 
в районі радуюіь. Це — хороший 
задіг для майбутнього села.

В. КРУТЬ, 
секретар Онуфріїаського рай
кому ЛКСМ України.
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пісня». 22.45 — Сьогодні у 
світі. 23.00 — Велогонка Ми- 
ру. Передача з ПДР.

ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Від
гукніться. сурмачі! 9.05 —
Фільм «Розслідування». 10.15
— «Дзвени, бандуро». Пере
дача з Львова. 10.45 — Но
вини. 14.30 — ПоВННН. 14 50
— «Людина і природа». До
кументальні телефільми.
15.30 — Стадіон для всіх.
16.05 — Новішії. 16.10 — 
Грає Вадим Рєпін (скрипка). 
16.45 — Зустріч з Індією. 
17.10 — Документальний те
лефільм. 18.10 — Докумен
тальний телефільм. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Пошта цих днів. 19.20 —
Фізьм-концерт «Стільки по
чуття в наспіві рідному...». 
19.50 — Новини. 19.55 — Те
лефільм «Осінні раніш». 1 се. 
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Відкриття Днів культури Со
ціалістичної Республіки В’єт
нам в СРСР. присвячених 
40 річчю утворення респуб
ліки. Кбнцерт у Великому 
театрі Союзу РСР. Під час 
пер» рви — Сьогодні у світі.
23.30 — Велогонка Миру. Пе- 
редя-ід з ГІДР.

'А ’УТ ’
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концертний зал «Дружба». 
10.50 — «Новини кіноекра
на». 11.40 — Шкільний ек
ран. 8 клас. Українська лі
тература. 12.10 — «Народна 
творчість». 12.40 — Новини. 
12.55 — «Наука і час». 13.25
— Сонячне коло. 16.00 —
Новини. 16.10 — Срібним
дзвіночок. 16.30 — Програма 
студії «Кнївнаукфільм». 17.00
— Зустріч з юнгою Юрком. 
17.30 — Музичний фільм «На 
три голоси». 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.10
— «Комуністи». (Кіровоград). 
18.30—Фільм-концерт II. Чеп
рага. 19.00—Актуальна каме
ра. 19.30 — Відеорепортаж 
з театралізованого військо
во-спортивного свята, при
свяченого Дню Перемоги. 
(Кіровоград). 20.45 — На доб
раніч. діти’ 21.00 — «Час». 
21.35 — «Пригоди принца 
Флорізеля». З серія. 22.40 — 
Новини.

ліотека. В І. Ленін. «Завдан
ня Спілок молоді». 13.50 — 
Фільм «Міміно». 1-5.20 — Но- 
вини. 18.00 — Повніш. 18.2() 
— «Уроки Гравійна». Пере
дача 2. .18.50 — -«Сибір на 
екрані». Кіножурнал. 19.00— 
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Шахо
ва школа. 20.45 — Виступ 
народного ансамблю танцю 
<Дністер» Білгород-Диістров. 
ського міського будинку 
культури’. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Висока 
проба». 2 серія. 22.40 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час».’ 8.35 — День 

визволення Африки. Кіио- 
програма. 9.20 — Рух без 
небезпеки. 9.50 — Докумен
тальний телефільм. 10,40 — 
Грає Інструментальне тріо 
«Награні» м. Орла. 11.00 — 
Коло читання. 11.45 — Рит
ми Африки. Концерт. 12.15— 
Людина. Земля. Всесвіт. 12.55 
— Чемпіонат Європи з важ-

10.00 — Новішії. 10.20 — 
Нєпшрт фортепіанної м'.зп- 
ии 10 35 — Шкільний екран. 
7 клас. Фізика. 11.05 — Кон
церт. 11.40 —Шкільний ек
ран. 10 клас. Українська лі
тература. 12.15 — Вперед, 
орлята. 13.15 — Новини.
16 00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Музичний Фільм «Пісні Блан- 
те.ра». 16.45 — «Телепоет на 
ударній будові*'. 17.00 —
Програма студії «Укркіно- 
хрокіка» 18.00 — «Нам — 
25». Концерт, присвячеииіі 
25-річчю Кіровоградського 
музичного училища. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.40 —
Молодіжна студія «Гарт». 
20.25 — День за днем. Ого
лошення. (Кіровоград). 20.45
— На добраніч. дітиі 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Пригоди принца 
Флорізеля». 2 серія 22 40 — 
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм. 8.35. 
9.35' — Історія. 5 клас. 9.05. 
13 25 — Французька мова. 
1(105 — Учням ПТУ. Есте, 
тичие виховання. 10.35. 11.40
— Фізика. 8 клас 11 05 —
Шахова школа. 12.10 —
Поезія М. Джаліля. 12.55 —• 
Богатирські образи в мулиці 
О. Бородіна. 13.55 — Знай і 
умій 14.25 — М. Горький. 
«Нн дні» 15.10 — Новини. 
13.00 — Новині!. 18.15 —
Більше хороших товарів 
1845 — Міжнародні змаган
ня з кільцевих автогонок 
«Кубок дружби соціалістич
них країн«*. 19.15 — ♦...До 
шістнадцяти і старші». 20.00
— Вечірня казка. 26 15 —
Управління * оціа.чістіїчігою 
економікою. 20.45 — Доку
ментальний телефільм. 21.00
— «'1;,< • 21.35 — Фільм «Все 
залишається модам». 23.10— 
Новини

А ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм. 8.35, 
9 35 — Астрономія. 10 клас. 
9.05, 13.10 — Німецька мова. 
10.05 — Учням ПТУ. В.. І. Ле
нін. - Головне завдання на
ших днів». 10.40, 11.40 — Іс
торія. 9 клас. 11.10 — Мами
на школа. 12.10 — Радянське 
образотворче мистецтво. «В 
майстерні В. Фаворськогр». 
13.40 — Загальна біологія. 
Спадковість і мінливість. 
14.10 — В. Маяіговськвй. По
ема «Добре». 15.10 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.20 — 
«Хто піде за Травкіиим?». 
18.50 — «Ровесник». Кіно
журнал. 19.00 — Людина і 
закон. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Тбілісі) — « Арарат». 2 тайм. 
20.15 — Вечірня казка. 20.30 
— Музичний кіоск. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
♦Висока проба», і серія. 22.40 
Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8 35 — Ді

тям про звірят. 9.00 — «Ми. 
хай.ло ІІІолохов». Докумен
тальний фільм. 10.00 —’ Грає 
духовий оркестр Державного 
Великого театру Союзу РСР. 
10.55 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «П'ятирічка —

А ЦТ (1 програма)
я 00 — «Час». 8 35 — Зу

стріч школярів з Героєм Ра
дянської'») Союзу фронтовою 
медичною сестрою М З 
Щербаченко. 9.20 — Т. Хрен
ников Сюїта з музики до ба
шту «Гусарська балада». 
0 40 — Телефільм «Осінні 
ранні:*- 1 серія. 10 45 — Но. 
иііпп 14 >0 — Новини, 14.50
— -Сільські горизонти». До 
кументальні фільми 15.20— 
♦ Частівки братів Заволокі- 
пих». 15.45 — «Олександр 
Корнійчук». 16.45 — Новини. 
16.50 — «Отчий дім» Теле, 
парне. 17.20 — «Весел! стар
ти ■ 18.05 — Наука і життя 
18.35 — «Трагедії могло не 
бути*. Намгово-популлршій 
фільм про шкідливість алко
голізме. 18 45 — Сьогодні у 
світі. 1!*,00 — Мультфільм. 
10.10 — Світ і молодь. 19.45
— Новини. 19.50 — Теле
фільм •'Осінні раннії». 2 се
рія 21.60 — «Час». 21,35 — 
«Нам дороги ці забути не 
можна». Поезія. О. Сурков. 
22.00 — Фільм-концерт «Моя

4. ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8 35—Мульт
фільми. 9.05 — Клуб манд
рівників. 10.05 — Телефільм 
«Осінні ранки». 2 серія. 11.10 
— .Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Наш сучасник». До
кументальні фільми. 15.30— 
«. .До шістнадцяти і старші». 
16.15 — Новини. 16.20 — До
кументальний фільм. 17.30— 
Виступ артистів Індії. 18.15—• 
Ленінський університет міль
йонів. 18.45 — Сьогодні У 
світі. 19.00 — Кубок СРСР з 
футболу. Півфінали. «Дина
мо» (Київ) — «Іскра» (Смо
ленськ): «Шахтар» — «Зе
ніт». Під час перерви — Як
що хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35 — «Ми
хайло Шолохов». Докумен
тальний фільм. 22.35 — Чем
піонат Європи з важкої ат
летики. 23 05 — Сьогодні у 
_світі.

А УТ
16 00 — Новини. 16.10 — 

Соібний дзвіночок. (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 16.30 — Респуб
ліканська фізико-математич- 
на школа. 17.00 — Концерт. 
17.45 — День за днем. (Кіро
воград). 18.00 — Екран за
прошує. (Кіровоград). 18.30— 
Концерт тріо бандуристок 
українського телебачення і 
радіо. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — До 80-рІччя від 
дня народження О. Є. Корпія, 
чека. «Фронт». Вистава. 20.40 
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.55 — Продовження 
вистави «Фронт». 22.30 —
Новини.

А ЦТ (II програма) •
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм.
8.35. 9.45— Природознавство. 
4 клас. 8.55 — «Справа про 
висоту». Науково-популяр
ний фільм. 9.15. 12.40 — Іс
панська мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. В. Маяковський. 
♦Моє відкриття Америки».
10.35, 11.45 — Зоологія. 7 
клас. 11.00 — «Там. де не- 
мав доріг». Науково-попу
лярний фільм. 11.15—«Сім'я 
і школа». Тележурнал. 12.10 
— ГНсні боротьби і протесту. 
13.10 — Твоя ленінська біб-

«Молодой кеммунарл — 
орган Киров ограде кого 
областного комитета 
ШСМ Украины.

Па украинском языке.

НАША АДРЕСА: 

3Uß50, МПС, 

м. Кіровоград, 

еул, Луначарського, 36.

. БК 00466.

О; Є. Корнійчук. «Фронт». 
Вистава. Під час перерви — 
Новини. 14.00 — Вини захи- 
ща.ін Батьківщину. 1(1 оо — 
Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Зустріч 
митців з трудівниками рад
госпу «Вінннківськніі» Львів- 
ської області. 17.20 — Ляль, 
нова вистава «Кольорове мо
локо». 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Оголо-' 
іпення, (Кіровоград) 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
18.30 — Музичний Фільм
«-Монолог», 19.00 — Акїуа.'іь'®- 
па камера. 19.30 — «Слово 
за -вами». 20.15 — Екран мо
лодих. 20.45 — Па добраніч, 
дітиі 21.00 — «.Час». 21.35 — 
Художній фільм «Філумена 
Мартураио--. 23.00 — Теле
журнал «Старт». 23.30 — Но
вини.

кої атлетики. 13.30 — «Сім'я 
і школа». Тележурнал. 14.00 
— VI Міжнародний фести
валь телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
Танці 13-ти тисяч островів». 
(Індонезія). 14.30 — Новини. 
14.45 — Фільм «Ходіння за 
три моря». 1 серія. 16,00 — 
Новини. 16.05 — Бесіда по
літичного оглядача. 16.35 — 
У світі тварин. 17.35 • — 
Мультфільм. 17.50 — Музич
на карусель. 18.20 — 9-а сту
дія. 19.20 — Новини. 19.30— 
Фільм «Суворе чоловіче жит
тя». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кіпопапора.ма. 23.15-— Чем
піонат Європи з важкої ат
летики.’ 23.*15 — Повніш.

лодіеть. 9.00 — |];U)) сод
9.30 — Ранкова Пошта 10 бо
— Чемпіонат світу з мето- 
кросу. 10.30 — Екологічний 
щоденник. 11.00 — Співає 
С. Чоткараєва. 11.25 — Клуб 
мьндрівішьів. 12.25—Фільм 
концерт. 12.50 — Програма 
Латвійського телебачення
11.15 — Мультфільм. 14 30—’ 
«Закарпатські візерунки» 
Виступ ХУДОЖНІХ колективів
15.15 — Міжнародний огляд.
15.30 — Фрагменті! Із оие’ 
рети В. Соловйова-Сєдого «Підвіски королеви». 16.00— 
«Салют, фестиваль». Моло
діжна передача до настунпо.^-.
го XII Всесвітнього Фестиваде^ВГ 
Л1О МОЛОДІ І студентів у ІУІф^Иг 
скві. 17.45 — Здоров’я. 18.30^^
— «Норка європейська», ц«. 
уково-популлріііій 
19.00 — Стадіон
19.30 — «Суботні . ........
Концерт Великого -сіімфопіч- ■ ного оркестру ЦТ і ВР. ] від. 
ділення. По закінченні — 
Вечірня казка. 21.00 —«Час». ‘ 
21.35 2 відділення концерту 
♦Суботні вечори».

ФІЛЬМ.
ДЛЯ всіх, 

вечори».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —

♦ Наближення до ідеалу!». На
уково-популярний фільм. 
8.35. 9.35— Географія. 8 клас. 
9.05, 12.10 — Англійська мо-

/ УТ
10 00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.35
— Доброго ва.м здоров’я. 
11.05 — Літературна карта 
України. 11.40 — В майстер
ні художника. 12.00 — При
значається побачення. 12.30
— Художній фільм із суб
титрами. «Юліана». 14.10 — 
Новини. 14.25 — Ліричні ме-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон

церт Державного академіч
ного народного .хору 1И СІ’. 
9.05 -Документальний фільм 
«Підняти вітрила». 9 20 -—
21-й тираж «Спортлото». 9 ЗО
— Вудильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— .Здоров’я. 11.45 — Ранко- ’ 
на пошта. 12.15 — -Піоне-
рія-. Кіножурнал. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — Му. 
зичний кіоск. 14.00 — Сьо
годні — День хіміка. 14.30

«За вашими лисгам-; .*4^ 
Музична передачи. 15 15 А^В 
Філйм «Ходіння за три- 
ря - 2 серія. 16.30 — Поки
пи. 16.35— Клуб мандрівки- -• 
-ків. 17,35 — Чемпіонат Єв
ропи з важкої атлетики. 
18.00 г—-Міжнародна, напора- * 
ми. 18.45 — Мультфільм.
18.55 — Фільм-концерг «Ніс. ■ 
нл бійцю». За участю народ- . 
ної артистки СРСР Л. Зикі- .* 
ної. 19.35 — Новрпп. 19,40— 
.Телефільм «Поїси не ьнііап 
сніг» 21.00 — «Час». 21 ,’;5 — 
футбольний огляд. 22.05 
Концерт артистів зарубіжної 
естради. 22.55 — Чемпіонат . 
Європи з важкої атлетики. 
23.35 — Новини.

А УТ
. 10.00 — Новини. 10 20 — 
Ритмічна гімнастика 10 35 — 
Ранковий концерт. 10.50 —■ 
Сьогодні—День хіміка. 11 00 
— Дивосвіт. 11.40 — Виста
ва для дітей. ».Білосніжна і 
сім гномів». Під час перер
ви — Новини. 13.35 — «С< іо 
і .'цодц». До 70-річчя від дня 
народження двічі Героя Со
ціалістичної Праці 0. В. Гітя- 
лова. 14.15 — Мультфільм 
на замовлення. 15.15 — «Іг
ротека». Лілова телегра ««Р1- 
тотрон». 16.00 — До Дня при
кордонника. «Слава солдат
ська». 17.00 — Товариш.
17.30 — Програма «Братер
ство». 19.00 — .Актуальна 
камера. 19.30 — *3 людьми 
і для .людей». 20.25 — Ест
радний концерт. 20.45 — На 
добраніч, пітні. 21.00—«Час». 
21.35 — Театралізоване ху
дожньо-спортивне СВЯТО, 
присвячене Дню Великої Пе
ремоги 23.35 — Новини.

А ЦТ (І! програма)

справа кожного». Докумен
тальні фільми. 15.40 — Ро
сійська Мова. 16.10 — Нови
ни. 16.15 — Москва. Фести
валь. 16.45 — «Цей фанта
стичний світ». 18.05 — Весе
лі лотки. 18.20 — Докумен
тальний фільм. 18.45 — Сьо
годні у сйіті. 1900 — «Спів
дружність». Тележурнал, 
19.25 — Фільм «Донська по
вість». 21.00 — «Час». 21.35 
— Заспіваймо, друзі- 23.15 — 
Сьогодні у світі. 23.30 —
Чемпіонат Європи з важкої 
атлетики.

к ут
10.00 — Новини. 10 20 — 

Перлини душі народної. 11.00 
— «Грані пізнання». 11.45 —

ва. 10.05 — Учням ПТУ. Ес
тетичне виховання. 10.35. 
11.35 — Музика. 1 клас. 11.05
— Науково-популярні філь
ми «Таємниця гарячих елек
тронів», «Авачнпський вул
кан». 12.40 — Загальна біо
логія. 13.10 — П. В. Гете. 
«Фауст». 9 клас. 13.40 — ФІ-

. лика. Закон збереження 
енергії. 14.10 — Драматургія 
Л. Толстого. 15.05 — Повний. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Учителю — урок музики. 1 
клас. 19.15 — Ритмічна гім
настика. 19.45 — Вечірня
казка. 20.00 — Футбол. «Чор
номорець» — «Спартак». 2 
тайм. 20.45 — Співає В. Куп
ченко. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Висока про
ба». З серія. 22.40 — Новини.

події. 14.40 — Девіз: відвага, 
мужність, честь. 15.40 —
Наука 1 час. 16.05 — Б. Ля- 
тошинський. «Український 
квінтет». 16.50 — Телевиста- 
вп «Платон Кречет». 18,15— 
Концерт. 18.45 — Скарби му
зеїв України ШОО — Акту
альна камера 19.45 — «Не
забутні». О. Є. Корнійчук. До 
80-річчя від дня иа'роджен. 
нл письменника. 20.45 — На 
добраніч, ;іітя!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети». 22.50г- 
♦ Допит». Фантастична теле- 
новела. 23.25 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Співає і танцює мо-
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8.00 — Па зарядку ставай. 
8.15 — Виступає ансамблі, 
скрипалів дитячої філармо
нії м. Ашхабада. 8.30 —
Ритмічна гімнастика 9.00 —• 
Російська мова. 9.30 — До
кументальний телефільм. 
10.05 — С. Рахманінов. Тре
тій концерт для фортепіано 
з оркестром. 10.50 — Оче
видне — неймовірне. 11.50 — 
«По країнах і континентах». 
Документальні фільми ФРИ. 
12.50 — Супутник кіногля
дача. 13.35 — «По щучс.м.у 
велінню». Фільм-вистава 
Центрального театру ляльок 
під керуванням народного 
артиста СРСР С. Образцова. 
14.40 — Споотивна переда
ча. 15 25 — Людина — гос
подар на землі. 16.25 — VI 
Міжнародний фестиваль те- 
.чепрограм про народну тпор- 
чісті, «Веселка». «Танці 13-ти 
тисяч островів». (Індонезія). 
16.55 — Світ і молодії. 17 30 
— Так народжується музи
ка. 18.45 — Це ви можете. 
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. Чоловіки. ЗП —• 
СКА (Мінськ) 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «Видатні 
радянські композитори 
лауреати Ленінської пре
мії». Г Свиридов. 21.00 —' 
«Час». 21,35 — ФІліій «Д< пь 
останній, день перший».
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