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По 60- 
ної маси 
возить з поля 
сосховища 
товарного 
Олександр 
Водій з 
стажем здобув першість 
серед водіїв-комсомоль- 
ців.

ПОПЕРЕДУ і
Підбито підсумки соціа- (І 

дієтичного змагання моло'р 
дих доярок області, при-р 
свяченого гідній зустрічір 
XXVII з’їзду КПРС. Зар 
підсумками семи місяців р 
року попереду йдуть до-р 
ярки: ₽•

Лідія Куженко з колгос- р 
пу «Союз» Знам’янського р 
району, яка надоїла 3885 0 
кілограмів молока від кож-р 
пої корови. 0

Тетяна «Паданюк з кол-(І 
госпу «Мир» Гайворонсь-р 
кого району — 3342. 0

Ніна Кареліна з колгос-(І 
пу «Первое мая» Маловнс-0 
ківського району — 3057. (і

Надія Голуб з колгоспу Iі 
імені Леніна Долнпського0 
району — 3042. Р

Меланія Кручак з кол-Р 
госну імені Шевченка Но-С 
вомнргородського району0
— 3031. Iі

Лідія Шелест з ралгос-1* 
пу «П’ятнхатьский» Пет-Р 
рівського району — 3005. 0

Любов Нсвідомська зг 
колгоспу «Росія» Добро- г 
велпчківського району — г 
2962. ?

Катерина Грабчак з кол-г 
госпу імені Шевченка г 
Ульяновського району —г
— 2900. {

Раїса Садовнича з кол- г 
госпу імені Ілліча Онуфрі-Р 
ївського району — 2737. V

Віра Сивекко з колгоспу г 
імені Суворова Голованів-Р 
сьхого району — 2686. Iі

Перші рекорди— 
у «Вільному

рекорди 
під час 
Наприк- 

в

надої молока і в ці дні ве
дуть перед у соціалістич
ному змаганні. Тепер їхній 
приклад наслідують молод* 
ші — М. Сосновська, 
Н. Фурлет, Г. Ярославсь
ка, Н. Грозна, Л. Тирлич, 
Р. Гук, О. Пікула, котрі по
повнили колектив МТФ в 
70—80 роках. Всі вони теж 
в числі переможців соціа
лістичного змагання, що 
розгорнулось на честь 50- 
річчя стахановського руху.

На вєчорі трудової слави 
голова колгоспу імені Лені

на П. М. Момот вручив удар
никам грамоти, подарунки, 
а юнаки та дівчата подеру* 
вали їм вінки пісень.

Наш. кор.

УРОЖАЙ-85

ТЕЛЕГРАМИ
В НОМЕР

БОБРИIIЕЦЬКИЯ РА
ЙОН. Комсомолець Юрій 
Люлько у нинішньому ро
ці закінчив Витязівську се
редню школу. Разом з до
кументом про середню ос* 
віту одержав і посвідчен
ня тракториста. Правління 
колгоспу доручило йому 
трактор Т-74. У ці дні 
Юрій зайнятий на підго
товці грунту до сівби ози
мих. За день він забороно- 
вуе по 55—60 гектарів.

ОНУФРІЇВСЬКИИ РА
ЙОН. Майже на місяць на 
овочевих плантаціях
колгоспу імені XXV з’їзду 
КПРС працює студентсь
кий загін «Здоров’я» Олек
сандрійського медичного 
училища. Комісар загону 
Світлана Білан, а також 
Жапна Удовенко, Людми
ла Кучеренко, інші май
бутні медсестри вже зібра
ли понад 40 тони овочів.

ГОЛОВАІІІВСЬ КИП 
РАЙОН. Першість серед 
господарств району на «зе
лених» жнивах утримують 
кормодобувники колгоспу 
«Росія». Колективному ус
піху значною мірою сприяє 
ударна праця молодих во
діїв з райсільгосптехпікії 
Сергія Опітняка, Анатолія 
Панчужного, колгоспною 
шофера комсомольця Ва
силя Грача, які доставля
ють зелену масу з поля до 
силосних споруд, виконую
чи норми виробітку на 
120—130 процентів.

Щоб людям

шляху»
«Вільний шлях» — тан 

найменували свою першу 
сільгоспартіль новгород- 
ківські хлібороби, де п’ят
десят років тому розгор
нувся стахановський рух — 
встановлювались 
яа сівбі і жнивах, 
зяблевої оранки,
лад, ланка М. К .Чалої 
1936 році отримала по 290 
центнерів цукрових буря
ків з гектара. А комбайнер 
Новгородківської МТС
Б. М. Монастирський 
зібрав комбайном «Кому
нар» зернові на 530 гекта
рах , тракторист Н. С. Шуб
ка мав на своєму рахунку 
1160 гектарів виораного 
поля, зекономивши 410 кі- 
кілограмів 
нілограмів 
удостоєний 
роди 
Червоного Прапора.

Про них, перших удар
ників Новгородки, хліборо
би 
ні
Р> 
ни 
хановського руху :а 25 річ
чю присвоєння МТФ № 1 
високого звання колективу 
но/луністичн.оі праці. Дов
гий час цю ферму очолю
вала Герой 
Праці К. П.
потім Кахе.о.и.н.у

Тарзела Регави
і него друзів

Представники десяти
підприємств і організацій

пального та 45 
мастил, і був 
високої наго- 

ордена Трудового

місцевого колгоспу іме- 
Леніна згадали на вечо- 
трудової слави, який ВО’ 
присвятили 50-річчю ста-

Соціалістичної 
Дмитровська, 

Петрівну

взяли участь у виставці на
уково - технічної творчості 
молоді, що відбулася в 
СвітлоЕОДсьну. Найвищу
відзнаку тут 
електрозварник

отримав 
Придніп*

ровського ремонтно - бу
дівельного спеціалізовано
го управління Таріел Рога-
ва. А серед колективів при
зові місця розподілили ра
ціоналізатори і винахідни
ки місцевого техучилища 
№ 5 і станції юних техні-
нів.

На п яту частину експо
натів виставки було видано 
посвідчення і рекоменда
ції про впровадження рац
пропозиція і винаходів у 
виробництво.

Нині 15 діючих моделей

Сферу послуг нерідко 
критикують. Причина, га
даю, одна: тут, як ніде, 
розрахунок робиться на 
людські чесноти — поряд
ність, чемність, чуйність. 
Інколи ці риси пригаду
ються лише під час реві
зій та проведення конкур
сів профмайстерності, де 
за найввічливішу посміш
ку тобі нарахують додат
кові бали. У будні ж...

Причиною спілкування 
на підвищених тонах час
то є якість продукції, то 
пропонується споживаче
ві. Причому, продавцеві 
.доводиться «розплачува
тися» і за свої гріхи, і 
за постачальника. Веду 
про це мову так безвід
носно тому, що ми в се
бе, здається, зуміли нала
годити роботу як слід.

На нашій кондитерській 
дільниці працюючих не
багато — це полегшує й 
каші взаємини, — і ви
робничі, й особисті. Мо
лодих троє: кондитери 
Наталка Молодченко й 
Вікторія Кошмилюк та ек
спедитор Лариса Бойнєва. 
З висоті! свого досвіду, 
(працюю вже 13 рій) ска
жу, що молоді тут па хо
рошому рахунку, більше 
того — зачинателі кра
йніх традицій.

Працюємо у дві зміїні. 
Раніше протягом якогось 
часу було так: заступала 
зміна, швиденько готува
ла робочі місця до робо-

було пр
ти, а потім — гуртом по 
всіх операціях. В резуль
таті продуктивність праці 
була невисокою, а випуск 
браку годі було й попе
редити: спробуй дізнайся, 
хто конкретно винен. То
му й вирішили організува
ти роботу так, щоб можна 
було палежро оцінити 
вклад кожного.

Закономірно: молодші
у вас в цій чи іншій мірі 
учаться у старших. Од
нак не тільки це. Скажі
мо, дрібненькі декораїно
ні елементи на виробах — 
то «монополія» наших мо
лодих кондитерів.

Віта Кошмилюк і Па- ’ 
талка Молодченко при- ‘ 
йшли до пас після закін
чення Кіровоградського ; 
кулінарного училища. Іс- , 
торія типова: звання ма- '] 
ли, але вміння не вмета- / 
чало. Та, либонь, не ви
падково паші дівчата по
в’язують саме із прихо
дом Віти один із конкур- • 
сіп «Кращий за профе
сією». Тоді вчорашня ви
пускниця «поцтаралаеь»: 
надзвичайво химерно оз
добила нарізні тістечка. 
Жюрі продукцію відзна
чило. Що й казати — це 
було хорошим початком 
для иовачкаї 3 часом
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Комсомольські організації області, виконуючи рі
шення червневого (1983 р.). березневого і квітнево
го (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС, добиваються даль
шого поліпшення політико-виховної роботи серед мо
лоді. і все ж у цій справі залишається ще цілий ряд 
нерозв’язаних проблем. Часом вони зв’язані і з бра
ком досвіду у значної частини комсомольських сек
ретарів Спілки, поскільки таке становище е до 
певної міри закономірним, (адже всі вони — мо
лоді), то завдання як виховання, так і самовихован
ня комсомольських ватажків ні на мить не втрачає 
своєї актуальності. Зрозуміло, іцо тут постійно іс

нують об'єктивні труднощі, і чим швидше молодий 
комсомольський працівник усвідомить їх і перебо
роть, тим вагомішим буде і його вклад у виховання 
спілчан. Залежність між цими двома процесами, 
безперечно, пряма. А шляхи досягнення мети? Про 
це сьогодні кореспондент веде мову із секретарем 
комсомольської організації колгоспу імені Карла 
Маркса Новоархангельського району Оленою Алені- 
ною, яка лише кілька місяціс. тому приступила до 
виконання секретарських обов'язків, та другим сек
ретарем Новоархангельського райкому ЛКСМУ Ана
толієм Шаровим.

ІНТЕРВ’Ю «СВІТОГЛЯДУ»

А ЩО ЗРОБИВ ТИ САМ?
КОР.: Певно, ведучи

розмову пре ДІЯЛЬНІСТЬ 
комсомольських активіс
тів у СІЛЬСЬКОГОСЛОм-.---•- 
кому виробництві взагалі, 
ми з даному разі повинні 
мати на узазі й станови
ще, яке склалося у кол
госпі імені Карла Маркса, 
де зараз перзбузасмо...

О. А.'. Звичайно, з кож
ному господарстві, при 
наявності якихось загаль
них рис з організації по
літико - виховної й ідео
логічної роботи серед 
молоді, є і своя специфі
ка — В ЦЬОМ/ я лерека- 
малася на власному до- 
езіді, бо мені дозоднло- 
ся бувати лід час навчан
ня з Бобоинецькому аг
рономічному технікумі з 
багатьох господарствах 
області, а потім — працю 
вати дза роки за направ
ленням з Новгородківсз 
кому районі. Коли я при
їхала з Нерубайху і коли 
комсомольці обрали ме
не секретарем — у мене 
появилась можливість 
глибше зникнути В життя 
місцевої молоді. Хоча 
комсомольська органі із-

ція тут порівняно невели
ка — 54 спілчан, та є се
ред них люди, на яких 
можна покластися з ком
сомольській роботі. Од
разу скажу, що неспілко-
за молодь, яка мешкає в 
селі, теж проявляє пев
ний інтерес до комсо
мольських справ.

А. Ш.: Однак нам слід 
постійно пам’ятаїи: 
існує об’єктизма 
підвищення 
участ' молоді з усіх сфе
рах 
ного 
пу. І 
про

ниж 
погреба 
реальної

суспіль 'О • 
життя села, 
держава, 

молодих 
батьківське 
чекає од них 
ставлення не 
своїх виробничих, 
до громадських 
кіз. З чого слід

Р.ОЛІТИЧ- 

КОЛҐОС- 
зи.івля-очи 

спразд- 
піклування, 
серйозного 
лише до 

але й 
обоз яз- 

починати
комітетові комсомолу 
колгоспу? Відповідь на де 
запитання проста: з впро
вадження чіткої системи 
планування ідейно вихов
ної роботи, — але чи зав 
жди комсомольські пра
цівники починають саме 
з цього?

КОР.: Отож постанова

ЦК КПРС «Про л.-- -те 
поліпшення партійного 
керівництва комсомолом 
і підвищення його ропі з 
комуністичному оиховзн- 
ні молоді»...

О. А.: ...Є документом
великого суспільного зна
чення й актуальності. Най
перше, на що зона нас 
націлює — дбати про те, 
щоб робота ко/лсо.моль- 
ської організації була 
ефективнішою, вимогливі
ше стазитися до себе — 
адже нам довіряють. Му
шу- сказати, що у нас 
склалися хороші ділові 
стосунки з парторганіза- 
цією господарства, зокре
ма її секретар Йосип Пет
рович Шиниовенко постій
но цікавиться організа
цією соціалістичного зма
гання серед молоді, не 
минає нагоди допомогти, 
порадити з ' організації 
спортивно - масової ро
боти. А це лише сприяє 
успіхові спільної справи.

КОР.; Як свідчить зве
дення, напередодні нашої 
розмови молодий ком
байнер Олександр Соро

ка виконав денну норму 
на 164 проценти...

О. А.: Не він один так 
добре працює на жнивах: 
приміром, серед шоферів 
щодня відзначаються кам 
сомольці Петро Крижа- 
ніаський та Олександр 
Сливко.-.. Ну, і закономір
но: нині центр ідейно-ви
ховної роботи знаходить
ся там, на жнивному по
лі. Випускаємо «блискав
ки», жнивні зипуски стін
газети, лідерам змагання 
зручаємо нагороди.

А. Ш.: Хочу до
дати» од того, як 
організовано соцзмагач- 
ня з колгоспах, залежить 
і чіткість його організа
ції по району. Адже рай
ком при підведенні під
сумків його зазжди спи
рається на оперативні по
відомлення з місць і за
лежить од них. На жаль, 
не з усіх господарствах 
району цьому приділяють 
належну увагу.

КОР.: Чи ж завжди ви
на за це лягає на комсо
мольського секретаря!

О. А.: Бачите, коло обо
в’язків затажка сільської

молоді, як я зже переко
налась, надзвичайно ши
роке.

А. Ш.; Мабуть, через 
те особливої актуальнос
ті набузає створення міц
ного, інціативного активу. 
Нині з більшості колгос
пів району основна ро
бота по мобілізації ком
сомольців припадає саме 
на секретаря. Певно, і рай
комові комсомолу разом 
з колгоспними парторга- 
нізаціями слід вжити за
ходів, аби активізувати 
роботу тих спілчан, які 
знаходяться в «тіні»...

КОР.: Жнива скоро за
кінчаться, напруга на ви
робничих ділянках спа
де, але в ідейно - вихов
ній роботі канікул, як ві
домо, немає...

А. Ш.; І не лозинко бу
ти. А те, що комсомольці 
менше будуть зайняті в 
полі, слід використати 
для залучення кожного 
до участі з громадських 
справах.

О. А.: Нині, оглядаю
чись на ті кілька місяців 
своєї роботи секретаря 
комітету комсомолу кол
госпу, я бачу, що не 
зроблено ще багато. І 
найперше не зистачало 
чіткості в роботі комітету 
комсомолу, поста «Ком
сомольського прожекто
ра».

Віз розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Нас 
цікавить, що думають з 
приводу зачеплених у роз
мові питань інші наші чи
тачі — спілчани, комсо
мольські працівники. На
пишіть нам. Найцікавіші 
ваші думки з цього при
воду ми подамо в наступ
них випусках «Світогля-- 
ДУ».

Москва. У парьу ‘Друж
ба» на вулиці Фестиваль
ній під час молодіжного 
форуму було відкрито па
м’ятний знак, присвячений 
ХИ Всесвітньому фестива
лю молоді і студентів.

Н а з н і м к у: під час 
відкриття знака. (Автор — 
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу, заслужений 
художник РРФСР Олек
сандр Рукавишников).

Фото
> В. ВЕЛИКЖАІ11НА 

Фотохроніка ТАРС

МАРШРУТАМИ 
«СУПУТНИКА»

МІСТО

Для багатьох
насамке->

1
V
і
У
и

ТРИБУНА ДЛЯ ЗАС

Хліборобському роду...
Від батька до сина, із 

серця з серце передаєть
ся з нас священне по
чуття патріотизму. Про
являється зоно ще в по
ру безхмарного дитинства, 
м-іцніє в літа юності. Так 
було і буде завжди.
« КОЖНОГО в житті по- 
У винна бути своя прис

тань. І добре. коли нею 
стає місце, де народився 
і виріс, де живуть твої 
батьки... Моя пристань — 
моє село. Навіть назва 
його символічна — При
ют. Ще чумаки, мандрую
чи в Крим, знаходили тут 
собі притулок, пили воду 
з криниці, що й досі збе
реглася, милувалися нав
колишньою красою.

В далекі 30-ті роки од
ним з перших вивів на 
поля трактор, щоб засіяти 
зерна нового життя. О. Я. 
Бродовий. Згодом, про
тягом багатьох років, він 
був беззмінним головою 
нашого колгоспу. Нагород
жений орденом Леніна.

Найвищої нагороди
Батьківщини удостоєний 
і механізатор 8. М. Ре
йнський. Довгий час з си- 
нівською любов’ю трудив
ся він на землі; і нині про
довжує — в бригаді майст- 
ром-наладчиком. А вчити
ся в нього є кому. І учні 
гідні своїх учителів.

Не тільки в рідному 
колгоспі, а й далеко за йо
го межами лине слава 
про комсомольсько-моло
діжний кормодобувний за
гін, який очолює Микола 
Одарченко. Хлопця прий
няли кандидатом у члени 
КПРС. Високе довір'я ко
муністів колгоспу він за
служив самовідданою пра
цею. В гарячу нору кормо
заготівель разом з Мико
лою на комбайні КСК-100 
помічником працювала йо
го молодша сестра Віра ..

Хліборобському роду — 
нема переводу. Про це ду
маєш, зустрівшись «з Ана

толієм Івановичем та 
Володимиром Стебловими. 
Батько — один з найдо- 
свідченіших механізаторів 
третьої транторної брига
ди, кавалер ордена Трудо
вого Червоного Прапора. 
Хороше працює і син, мо
лодий комуніст.
М АШ КОЛЕКТИВ птаха-
5 * рон теж переважно 

молодіжний. Я, приміром, 
очолюю комсомольсько- 
молодіжну ланку . І щасли
ва тим, що мої друзі _
мої однодумці. Кожен з них 
антивний і в праці, і в гро
мадському житті. Як на са
му себе можу завжди по
кластися на Галину Тка
ченко, Олю Середенко, Ва
силя Коробку, Олександра 
Карєва, Юрія Снрипничен- 
на.

Часто задумуюся: а чи 
змогли б ми бути такими 
якби поруч коленого не 
було старшого друга, на
ставника, доброго порад
ника. якби мудрість стар
шого покоління не допо
магала нам у житті? На
певно ж, що ні. Отже па
ші здобутки — ТО. насам
перед, їхні успіхи.

Це також і успіхи тих, 
хто не повернувся З фрон
тів Великої Вітчизняної. 
На честь подвигу 27 ра
дянських воїнів, які заги
нули при визволенні села, 
комсомольці й молодь від
працювали 27 ударних 
тижнів.

Десь за океаном імпері
алісти мріють про розв’я
зання нової світової війни 
Набагато жорстокішої, пін: 
минула. Нехай не надіють
ся. що це їм вдасться. 
Натхненним трудом ми 
зміцнюватимемо нашу дер
жаву. Будемо гідними 
батьків і дідів.

А. ПОЖИДАЄВА, 
птахарка колгоспу іме
ні Жданова Новоукра- 
їнського району.

Дрезден, 
це місто відоме 
ред численними історич- 
ми Й архітектурним!! 
пам'ятниками, один з 
яких — Дрезденська кар
тинна галерея, де зібрані 
полотна таких ненеревер- 
шепих майстрів пензля, 
як Рубенс. Рембрандт.

Недавно в Дрездені по
бувала група кіровоград
ських туристів.

Хлопці та дівчата з Кі- 
ровоградщинп побували 
на одному з підприємств 
міста — сталепрокатному 
заводі. Після 
по заводських і 
булась дружня 
керівництвом 
представниками 
ськнх організацій. Завод
чани розповідали про 
щоденну боротьбу робіт
ників і службовців за ус
пішне виконання держав
них планів випуску про
дукції. В заводському 
колективі поряд з ветера
нами трудяться майже 
дві сотні юнаків і дівчат. 
Для них створено ?;ороші . 
умови для змістовного 
відпочинку після напру
женого трудового ДНЯ. 
Багато молоді прийшло І 
на зустріч з нами. Пере
кладачів на всіх не ви
стачало, тож дозслось са
мим спілкуватись, і Д® . 
скажу вам, вдалося нспо- 

Ми порозумілися.
і здебільшого 

мо- 
навчапня.

' екскурсії 
цехах від- 

I бесіда з 
заводу, 
громад-

гано. 1 
Говорили 
про те, що цікавить 
лодь: умови __
праці, відпочинку, про 
XII Всесвітній фестивалі» 
молоді і студентів у Мос
кві. Після дружньої бесї- 
дн заводчани познайоми
ли нас з музично-танцю* 
вальною програмою« 
своєї дискотеки, яка тут 
до послуг юнаків і дів
чат щосуботи. Зустрів 
стала корисною для всіх 
учасників, сприяла зміц
ненню дружби і взаємо
розуміння"

ІЗ. ТІЛЬНОЯ 
журналіст-

м. Мала Зиска.

$
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бібліотека не 
кап

не

О. ПОПОВНІВ, 
полковник запасу, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

Вони грають 
мілітаристам, 
всіх мастей, 

всім

Далекі вже і?0-ті роки — вони 
серцях і пам’яттю 
багатьох славних 

нових робітничих

О ЗМУСИЛО меле 
написати на цю те

му? Спробую ПОЯСНИТИ. 
Для декого із молодих 
кіровоградців сіало звич
ним появлятися на вули
цях міста в одязі «при
крашеному» символами 
та надписами іноземно
го походження. У мене 
особисто, та й не в одно
го мене більшість з таких 
«фірмачіз» викликають 
не лише здивування, але 
й обурення. Один з них, 
мій випадковий зустріч
ний, груди якого прикра
шав державний герб 
США, сказав, тцо гака 
футболка йому подоба
ється, а іншим до того 
нема діла.

Переконаний: хлопець 
помиляється, — про що 
я йому одразу й сказав 
прямо й відверто. А те' 
пер, обдумуючи ту на
шу розмову, доходжу 
висновку, що певно, ма
ло ми займаємося 
роз’яснювальною робо
тою. Іншого разу я заго
ворив із симпатичним 
молодиком, вдягнутим у 
куртку... морського піхо
тинця США.

Отже, думаю, що па 
яскразі ярлики «клю
ють», як правило, ті, хто

захворів «речизмом», хто 
підпав під вплив міщан
ських світоглядних тен
денцій.

Сх АМЕ ПОНЯТТЯ «сим- 
■» вол» означає умовну 

передачу якоїсь думки 
або ідеї через малюнок, 
наклейку, нашивку тощо. 
І не випадково символи 
американського способу 
життя так широко пред
ставлені на предметах 
одягу, які користуються 
попитом. Так за океаном 
до моди хитро «приши
вають» політику. Адже ви 
тільки вдумайтесь: на со
вісті тих же американсь
ких морських піхотинців 
— кров і страждання ці
лих народів — в’єтнам
ського, нікарагуансько- 
го, гренадського, ліван
ського... Нашивки на ру
кавах військової форми 
США — це символи аме
риканського мілітаризму. 
Приміром, маленька 
жовта зірочка з лізого 
боку на куртці морсько
го піхотинця символізує 
так звану «Бронзову ме
даль», якою американсь
ких аояк нагороджували 
за вбивство 400 в’єтнам
ців. Напис над лівою ки
шенею сорочки «За за
слуги» робили армійсь
ким голозоріззм США у

В єтнамі за вбивство 100 
мирних в’єтнамців. А чо
го варті такі, прямо ска
жу, гидотні написи ан
глійською МОВОЮ, як 
«Краще мертвий, ніж 
червоний», «Убивай
всіх, бог потім розсу
дить», «Убий комуніста 
заради мамочки»...

Останнім часом, неза
довго до 1000-ліття хре
щення Русі, з-за кордо
ну надходять майки з 
цифрою 88, що означає 
1988 — рік «круглої» да
ти». Посилено пропагу
ють ділки-політикаии та
кож ансамблі профа
шистського напряму, сіо
ністські символи тощо.

Саме тому в умовах 
напруженої ідеологічної 
боротьби, особливо не
допустима байдужість 
(або ще гірше — без
думна прихильність) де
яких хлопців та дівчаї до 
всього того блискучого, 
але ворожого нашому 
ладові, радянському на
родові та народам країн 
соціалізму, що мають в 
собі символи на виробах 
із США та інших капіта
лістичних країн. «Фірмо
ві денді» — вони не апо
літичні, ні.
на руку 
шовіністам, 
неофашистам 
тим, хто хоче зіштовхну
ти світ у прірву ядерної 
війни.

добрий
ІЗ

•-Л

З crop

юніонкя 
ЗАПИТАНЬ 

І ВІДПОВІДЕЙ-

«...і
живуть у наших 
про народження 
трудових ПОЧИНІВ, 
традицій. Серед них — рух за висо- 
непродуктивну пращо, початок яко
му по: ла . Олексій Стаханоз... Се

ред послідовників цього руху є й кі- 
ровоградці. Розкажіть про яп.-і на 
сторінках «Молодого комунара»...

З листа до редацї наставника мо
лоді, голови Кіровоградської місь
кої Ради ветеранів комсомолу П. В. 
Сндяка.

З комсомольцю-добровольців
ЗБАГАЧЕНІ ДОСВІДОМ 

соціалістичного бу
дівництва трудящі Країни 
Рад ознаменували 
рік .народженням 
руху передовиків, 
зачинателем 
сій Стаханоз, 
на 31 серпня 
за шість год'

1935 
нового 

Його 
Олек- 
3 ніч 

і року 
годин вирубав 

102 тонни вугілля, що пе 
резищузало норму з 14 
разів. Послідовник Стаха
нова — Дмитро Конце- 
далоз 5 вересня 1935 ро
ку видаз за зміну 
тонн вугілля...

В узагальненні першого 
досвіду передовиків і 
розгортанні масового ру 
ху нозаторіа велику роль 
зіграв 
ВКП(б), 
грудні 
рішення 
програмою 
комсомольських організа
цій в спразі залучення 
широких мас робітників 
І колгоспників в ряди пе
редовиків виробництва. 
Збори Кіровоградського 
партійного активу, які 
відбулися ЗО грудня 1935 
року, цілком і повністю 
схвалили постанозу груд
невого Пленуму Ш< 
ВКП(б).

Першими стаханозцями 
в Кіровограді стали чер 
йонозорізці — комуністи 
К. К. Столяренко, В. С. 
Грищенко, В. А, Кирилов, 
І, С. Давиденко. К. М. Ко- 
мотов? комсомольці
С. Лук’яненко, В. Грудсь- 
ка, В. Телехов, Т. Сергач 

' та інші, гірник із шахти 
«Піонер» 1. Іщенко.

• жен з них виконував 
робнячі завдання на 
_ 400 процентів.

Комсомольці 
«Червона зірка» 
різнпцтвом г ,

стаз 
який 
1935

125

Пленум ЦК
який відбувся в 

1935 року. Його 
стали бойозою 

партійних і

Ко
зи
300

заводу 
під ке- 

J ---- і партійної ор
ганізації очолили бороть

бу молоді за оволодіння 
нозою технікою, за над 
планову продукцію. 10 
жовтня 1935 року відбуз- 
ся пленум заводського 
комітету ЛКСМУ, на яко
му склали план дій по 
розгортанню руху новато
рів, обміну досвідом 
перших стахановців.

В 1936 році рух новато 
різ нз зззоді стаз масо
вим. Із 1054 членів 
8ЛКСМ 760 працювали 
по - ударному, комсо
мольські організації скла 
дзльного, козальсько- 
пресозог0 і конструктор
ського цехів стали назива
тися стахановськими. Те 
тянз Сергач, Олександр 
Носкоз, Марія Тюхтій ви
конували свої 
700—900 процентів. В ме
ханічному цеху вся зміна 
комсомольської дільниці 
майстра Костянтина Ко- 
четоза виконувала змінні 
завдання нз 326 процєн 
тів.

Комсомольська ор
ганізація aaartnv 

добивалася, щоб 
стахановціз стаз 
відомий молоді, 
ній приклад запалював ін
ших. Для цього на заводі 
працювали курси стаха- 
новціз, майстрів соціаліс
тичної праці, гуртки гех 
мінімуму. В них майже 
1500 комсомольців і не- 
спілкозої молоді вивчали 
передовий досвід праці.

Першого листопада 
1936 року молоді черво 
нозорівці стали на сгаха 
новську вахту на честі. 
VIII з'їзду Рад. 8 грудо 
вій вахті взяли участь 684 
комсомольці і 347 молодих 
робітників. 523 із них ста
ли «дзохсотенниками». 
В 1936 році спілчани за
воду внесли 116 раціона
лізаторських пропозицій,

норми на

зазоду 
досвід 

широко 
щоб їх

від впровадження яких 
зекономили 68700 карбо- 

I занціз.
Комсомольці 

дні добивалися 
них виробітків 
байн. Так, член
В. Ф. Карандай із Компа- 
ніївської МТС зібраз з 
1936 році зернезі на пло
щі 850 гектарів, а наступ
ного року — на площі ти
сячу гектарів.

Стахановський рух роз
горнувся на залізничному 
транспорті. Машиніст
станції Помічна, Кірозо- 
Українська, Знам’янська 
і Долинська почали во
дити великовагові поїзди. 
В 1936 році на станції Кі- 
рово — Українська ско
ротили час простоїв ваго
нів на 3,6 години, а план 
завантаження їх переви
конали майже вдвоє.
ї СТОРИЧНА ЦІННІСТЬ 
А стахзнозського руху 
не обмежується рамками 
свого часу. Цей рух стаз 
джерелом масового тру
дового героїзму не тіль
ки в роки перших п’яти
річок, але й а наступні 
періоди соціалістичного 
будівництва. Ось і нині в 
рік 50-річчя стахановсь- 
кого Руху з області широ
кого розмаху набуло 
змагання за інтенсифіка
цію виробництва на осно
ві прискорення 
технічного 
більш повного 
тання виробничих резер
вів. У багатьох колекти
вах розгорнулося зма
гання під девізом: «За
вершальному року п’яти
річки — ударні стаханоз 
ські темпи! XXVII з’їздо
ві КПРС — гідну зустрічі»

А. ВОГУЛЬСЬКИЙ, 
кандидат історичних 
наук.

села у ті 
рекорд

на ком- 
влксм

науково- 
прогресу, 
викорис-

на

Вдумливо, творчо 
пропагують книгу в 

Гайворонській бібліотечній 
системі, яку очолюють ко
муністи Г. М. Дробен та 
І. П. Гончар. За перше 
півріччя останнього року 
п’ятирічки ганворонські 
читачі, особливо молодь і 
діти, познайомились із ба
гатьма новими творами, 
відкрили цікаві літератур
ні імена, збагатили свій 
духовний світ, взявши 
участь у багатьох масових 
заходах, проведених в біб
ліотеках району.

Всі бібліотеки району 
включились у Всесоюзний 
огляд наочної пропаганди, 
присвячений XXVII з’їзду 
КПРС.

Неодмінним ПОМІЧНИКОМ 
у контрпропаганді стала 
тут політична книга, — 
наприклад, «Лице нена
висті» Віталія Коротича. 
Відбулась її «прем’єра» в 
Казавчинській і Хащуват- 
ській бібліотеках, де про 
сьогоднішню Америку, про 
боротьбу прогресивної 
молоді за рубежем розіїо 
віла бібліотекар Т. Л. 
Гончарук, а читачі взяли 
участь в обговоренні кни
ги й познайомились з ін
шими творами В. Короти
ча, представленими на 
виставці та в огляді.

Вміло і вчасно викорис
товують бібліотекарі крає
знавчі матеріали для паї- 
ріотичного виховання чи
тачів. Кожен з нас, а особ
ливо гайворонні, гордяться 
нині своїм земляком В. і. 
Гринчаком, якому за про
явлений героїзм при вико
нанні інтернаціонального 
обов’язку в Афганістані 
присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Тому 
Чемерпільська бібліотека, 
читачем якої був Валерій 
Гринчак, стала ініціатором 
пропаганди його подвигу.ч го фестивалю молоді 
Тут відбувся усний жур
нал на тему «В житті є 
завжди місце подвигу», 
куди ввійшли колективний 
перегляд телепередачі 
«Служу Радянському Со
юзу», огляд читацького 
формуляра В. Гринчака та 
бесіда біля книжкової по-’ 
лиці з улюбленими книга
ми героя-земляка. Такі за
ходи — найкрасномовні- 
ший приклад того, як з до 
помогою книги формують 
ся у людини воля, харак
тер, любов до Вітчизни... А 
в Хащуватській бібліотеці 
серед матеріалів про Героя 
нашого часу, зібраних в

„альбомі «Безсмертя бать-

ків — юності іїашої стяг», 
є лист матері капітана В. 1.1 
Гринчака до читачів. То 
— материнський священ
ний заповіт майбутнім за
хисникам Вітчизни.

В РАЙОН! молодіжні1 
клуби за інтересами 

політичного та профорієн
таційного напряму. Тут 
книга також за" доброго) 
помічника. Так, одне з ос
танніх засідань клубу 
«Орієнтир» завідуюча Та-1 
ужненською бібліотекою 
В. С. Кучер разом з ак
тивістами присвятила 50- 
річчю стахаиовського ру-| 
ху. Гостями школярів ста
ли перші механізатори се
ла, передові доярки, буря- 
ководн. Такі заходи теж 
сприяють закріпленню мо
лоді в рідному селі.

Керівництво до дій, 
спрямованих на пропаган-1 
ду тверезості, як норми 
життя, стала й партійна 
постанова «Про заходи 
щодо подолання пияцтва, 
алкоголізму і викорінення | 
самогоноварінням. В усіх, 
бібліотеках на книжкових 
полицях є-антиалкогольна ' 
література. Відбуваються 
різноманітні заходи, де 
розмова йде відверта, пе
реконлива. Так, у цент
ральній бібліотеці прове
ли читання «Корінь зла — 
в пияцтві», у міжшкільно
му навчально-виробничому 
комбінаті — бесіду по 
кинзі В. Каверіпа «Роз
гадка». А читачі Мощей-, 
ської 
тільки обговорили 
гу «Цього могло 
бути», а її співставили про
читане з життям свого 
села, з поведінкою окре
мих односельчан, які люб
лять заглядати в чарку.

Нинішній рік, оголоше
ний Міжнародним роком) 
молоді, рік XII Всесвітньо-і 

студентів просто зобов’я
зує бібліотекарів поліпши
ти інтернаціональне вихо
вання читачів. «XII Всес
вітній — справа всіх і 
кожного». — так назвали в 
районній дитячій бібліоте
ці вечір запитань і відпові
дей, а також провели 
прес-конференцію «Біо
графія фестивалів», зуст
річ за круглим столом 
^Молодь планети — у бо
ротьбі за мир». А ця біб
ліотека знову названа в 
числі переможців респуб
ліканської лі гературпої 

подорожі «На героїв рів
няємо крок».

А. КОРІНЬ.

ПРАВО
НА ПІЛЬГИ

Учасник Великої
Вітчизняної війни з міс
та Кіровограда М. С. 
Макуха запитує у листі 
до редакції: чи ма
ють празо їздити з місь
кому транспорті учасни
ки Велико? Вітчизняної 
війни безкоштовно?

Копію листа М. С. Ма
кухи редакція направила 
в міську Раду народних 
депутатів. На запитання 
відповіла секретар ви
конкому Н. Т. Циганова:

— На основі Поста
нов ЦК Компартії Ук
раїни і Ради Міністрів 
УРСР від 27.05.1975 ро
ку за № 277 і від 9.01 
1979 року за № 7 пра
во безкоштовного проїз
ду надано інвалідам Ве
ликої Вітчизняної війни, 
й особам, що прирівню
ються до них. Право це 
поширюється на місь
кий електротранспорт, 
автобуси міських, при
міських і внутрірайон- 
них маршрутів, а в сіль
ській місцевості — і в 
автобусах міжміських 
маршрутів у межах ад
міністративного району 
за місцем проживання 
інзаліда. При цьому зав
жди треба пред'явля
ти посвідчення інвалі
да Великої Вітчизняної 
війни й посвідчення ін
валіда про празо на 
пільги.

«Витрачаючи астрономічні суми на потреби Пента
гону, нинішня американська адміністрація безжаліс 

но урізає численні соціальні програми, в даному ви
падку, на допомогу бездомним, голодаючим і приста
рілим громадянам Америки.* (З газет).

підпис до малюнна з «Дейлі уорлд»: «Янщо ми наго
дуємо кожного з вас. дітки, на які кошти ми будемо 
вас захищати?*

Фотохроніка ТАРС.

ЯК 
ЗНАЙТИ 
БУДИНОК?

«Шановна редакціє, 
підкажіть, будь ласка, як 
знайти потрібний буди
нок у Кіровограді по 
вулиці Пацаева? Чому 
вулицею вважається не 
лише голозна магіст
раль, що йде мимо 
«Друкмашу», а й числен
ні провулки і переходи 
в бік степу? Чому перші 
номери знаходяться із 
сороковими? Те ж саме 
й на проспекті «Прав
ды»»...

І. ДАНИЛЮК.
с. Липняжка.
Доброзеличківський 
район.

На запитання нашого 
читача відповідає заві
дуючий управління го
ловного архітектора 
міста О. І. Висторобець:

— За умовами сучас
ної забудови нових те
риторій міста, здійсню
ваними мікрорайонами, 
застосовується корпус
на система нумерації 
будинків. Згідно рішен
ня Кіровоградського 
міськвиконкому N2 58 
від 21.01. 1985 року і 
№ 228 від 16.02. 1984 ро
ку з метою впорядкуван
ня проведена перенуме
рація будинків в мікро
районах №№ 72, 73, 75, 
(у районі вул. Пацаєва) 
та на проспекті Прав
ды.

Виконання вищевказа
них рішень здійснюєть
ся під контролем Кіров- 
ського райвиконкому 
міста Кіровограда.
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Д ЦТ (1 програма)
•8.00 — «Час». 8.35 —

Л. Арканов. Г. Горін •»Ма
ленькі комедії великого до
лу». Фільм-вистава. 11.10 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми. 15.45 — Концерт танцю

вальних колективів. 16.15 — 
Новини. 16.20 — Театр М. Сал- 
тикова-Щедріна. Передача 
1. 17.20 — Знання — сила.
18.05 -- Фортепіанні твори 
О. Скрябіна і С. Рахманино
ва виконує В. Берзон. 18.25 
— Науково - популярні філь
ми про шкідливість алкого
лізму. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «На чиїй ву
лиці свято». Про культурно- 
спортивні комплекси Мол
давської РСР. 19.50 — Нови
ни. 20.00 — Телефільм < Я 
вмію стрибати через калю
жі. і серія. 21.00 — «Час» 
21.35 — Про балет. 22.45 — 
Сьогодні v світі.
> УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
•«Автотранспорт: правила
без винятків». 10.50 — «Ук
раїнська баркарола». Фільм- 
концерт. 11.10 — Художній 
фільм. «Друга весна». 12.30 
.— «Газета». Телевистава. В 
перерві новини. 15.10 — 
«Бука». Лялькова вистава. 
15.55 — Програма передач. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Разом весело нам йти». 
Фільм - концерт. 16.40 — 
«Народний депутат». 16.55 
— Музичний телефільм 
«Майстер». 17.30 — Атеїс
тичні діалоги. 18.00 — «Ек
ран запрошує». (Кірово
град). 18.30 — Актуальна 
камера. 19.00 — Кубок
СРСР з футболу 1/16 фіна
лу. «Динамо» (Київ) — СКА 
(Ростов - -на - Дону). В пе
рерві «День за днем». (Кі
ровоград). 20.45 — На до
браніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм 
«Горіховий хліб». 22.45 — 
Новини.

ЦТ (И програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15 — 

«Академік Трофимук. Сто
рінки біографії». Докумен
тальний телефільм 8.45 — 
«Ніч на четвертому колі». 

Фільм. 10.00 —- Будильник. 
10.30 — Фільм-концерт. «Лу- 
сіне». 10.55 — Мульт
фільми. 11.25 — Виступає 
вокальний ансамбль «Про
ліски» м. Гомеля. 11.45 — 
«Хвилі Чорного моря». Теле
фільм. 5 серія.. 13.00 —
Французька мова. 13.30 —
Шахова пп.-ола 14.00 — «Ле
тіть. голуби». Фільм-кон
церт. 15.05 — Московський 
міжнародний марафон ми
ру. 15.25 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 19.00 — 
Міжнародна панорама. 19.45 
— вечірня казка 20.00 —
Кубок СРСР з футболу. 1/16 
фіналу. «Динамо» (Київ) — 
СКА (Ростов-ка-Донс) 2 
тайм. 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Винищувачі». Фільм. 23.10 

Новини.

фільм «Пісня кличе». 13.45
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Девіз: відвага,
мужність, честь».. 16.50 —
Фільм - концерт «Фреска».
17.15 — " Продовольча про
грама — справа кожного». 
18.00 — Корисні поради.
18.15 — "День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — «Зали
шаюсь ленінградцем».
Фільм - концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
«Слово —пісня». 20.15 — Кі- 
попрограма «Мальовнича 
Україна-. 2015 — На доб
раніч діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — «Не все коту мас
ляна». Вистава. У перерві
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— «Па захист хліба». Доку
ментальний фільм. 8.25 — 
«Винищувачі». Фільм. 10.00 
Сім’я і школа. 10.30 — Від
гукніться, сурмачі! 11.00 — 
Грає духовий оркестр Мі
ністерства шляхів сполу
чення СРСР. 11.20 — Поезія 
О. Берггольц. 12.00 — Хви
лі Чорного моря». Теле
фільм. 6 серія. 13.15 — Ні
мецька мова. 13.45 —
И. Брамс. Квінтет для клар
нета, двох скрипок, альта, 
і віолончелі сі мінор. 14.20
— Програма студії телеба
чення м. Ростова-на-Дону.
15.15 — Новини. 18.00 — 
Новини 18.20 — «У Сури
кова в Пензі». Документаль
ний телефільм. 18.30 — Му
зичний кіоск. 19.00 — Ку
бок СРСР з футболу 1/І6 
фіналу. «Спартак» — ЦСКА 
У перерві — 19.45 — Вечір
ня казака. 21.00 — «Час». 
21.35 — «День у парку куль
тури і відпочинку». Фільм. 
22.25 — «Гіссарський запо
відник». Документальний 
телефільм. 22.40 — Новини.

20.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 21.00 — «Час». 21.35 — 
< Гостра розмова». Фільм.
22.55 — Новини.

З 13 по 18

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

Творчість юних 9 00 — Клуб 
мандрівників. 10.00 — Тво
ри О. Глазунова виконує 
Державний академічний 
симфонічний оркестр СРСР.
10.40 — «Я вмію стрибати
через калюжі». Телефільм 
1 серія. 11.30 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
«По Сибіру і Далекому Схо
ду». Документальні фільми. 
15.45 — «Моя професія — 
взуттьовик». 16.15 — Нови
ни. 16.20 — Театр М. Сал,- 
тикова-Щедріна. Передача 
2. 16.55 — Роби з нами,
роби як ми, роби краще 
на нас. 17.55 А. Ціммермаи. 
Концерт для чембало і ка
мерного оркестру. 
Наука 1 життя. 
Сьогодні у світі 
Концерт молодіжного 
оамблю Корейської 
но-Демократичної 
ліки, 
ди*.
В. Бекетов 
телеглядачів. 20.00 
нн. 20.10 — Телефільм 
вмію стрибати через калю
жі». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Діалоги про літе
ратуру. Сергій Залигін — 
Валентин Распутін. 22.20 — 
Сьогодні у світі 22.35 — 
Виступає вокально-інстру
ментальний ансамбль «Сяб- 
ри».
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Науково - популярний 
воогляд. *Резонанс». 
— Музичний фільм 
ці». 11.30 
фільм < Горіховий
12.40 — Музичний

18.15
18.45
19.00

ан- 
Народ- 

Респуб- 
19.30 — Пошта цих 
Політичний оглядач 

коментує листи 
Нови- 

«Я

Ki
ll.20 

Уміль- 
Художній 

хліб», 
відео-

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

Очевидне — неймовірне. 
9.40 — «Пісні літніх жнив». 
Концерт. 10.20 — «Я вмію 
стрибати через калйккі». Те
лефільм. 2 серія 11.10 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Перевірено прак
тикою». Документальні філь
ми. 15.40 — Виступає за
служений артист РРФСР 
Ф. Ліпс (баян). 16.10 — Но
вини. 16.15 «...До шістнад
цяти і старші» 17.00 — 
Наш друг Індія. Кінопрогра- 
ма. 17.45 — Грає квінтет ду
хових іструментів «Серена
да». 18.15 — Аграрно-про
мисловий комплекс: про
блеми і перспективи. 18 45 
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний телефільм 
«Ділки», 20.10 — Телефільм 
«Я вмію стрибати через ка
люжі». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Концерт ар
тистів Індії 22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — «Ного 
не брали до уваги». Доку
ментальний телефільм.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Музичний телефільм < Г. Май- 
- -борода». 11л 3 — Кудолдаій 

фільм «На початку гри».
12.25 — Слово - пісня. 13.10
— Новини. 13.25 — Віцео- 
фільм «Немає у світі тиші». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Концертний зал «Дружба». 
16.4о — «До 50-річчя ста- 
хановського руху». 17.00 — 
«День за днем». (Кірово
град). 17.15 — Спортивні
ритми республіки. 18.00 —
«Орієнтир». 18.30 — Пісня, 
романс, пальс. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
20.10 — Концерт. 20.45 —
"На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Вечірній се
анс документального і на
уково - популярного кіно. 
23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Художники брати Ткачо- 
ви». Науково-популярний 
фільм. 8.35 — Виступ пі
сенно-інструментального хо
реографічного ансамблю 
«Русь» Владимирської дер
жавної філармонії. 9.15 — 
"День у парку культури і 
відпочинку». Фільм. 10.05 — 
Мамина школа. 10.35 — 
Концерт радянської пісні з 
участю дитячих художніх 
колективів 11.25 — Доку
ментальний телефільм «Цей 
невгамовний Андрій Васи
льович». 11.45 — Концерт 
академічного оркестру ро
сійських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 12.10 —
«Хвилі Чорного моря» Те
лефільм. 7 серія 13.15 — Іс
панська мова. 13 45 —
«Здрастуйте я ваша тьотя». 
Телефільм із субтитрами.
15.25 — Повніш. 18.00 —
Новини. 18 20 — Шахова
школа. 18 50 — «Сибір на 
екрані». Кіножурнал. 19.00 
Сільська година. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — До
кументальний телеф і л ь м.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 02525.

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

ній птах». Фільм-балет на 
музику І. Саца і М. Раухвер- 
гера в постановці Москов
ського державного дитячого 
музичного театру. 10.00 — 
Науково-популярні фільми 
«Зоряні роки конструктора 
Бабакіна», «Шостий незри
мий океан». 10.35 — «Я

вмію стрибати через калю-
Те-’ІЄ(Ьі-іьм 3 серія. 

11--о — Новини І4зу_ 
Новини. 14.45 — «Сіль
ські горизонти». Доку, 
ментальні телефільми 15.35 
Російська мова. 16.05 — Но
вини. 16.10 — Твори А. Пет
рова і О. Холміпова. 16.55
— Фільм — дітям «Ось по
вернеться тато...... 18.15 —
концерт артистів Кіпру 
18.45 Сьогодні у світі. 19.00
— До 40-річчя Потсдамсь
кої (Берлінської)- конферен
ції глав урядів СРСР. США 
і Великобританії «Операція 
■термінал». 20.00 — Новини. 
.20.05 — Телефільм «Я вмію 
стрибати через калюжі». 4 
серія. 21.00 — «Час» 21.35

— Короткометражні худож
ні телефільми за оповідан
нями А. Чехова «Товстий і 
тонкий». "Відьма», «Мешка
нець», «Драма». 22.50 — 
Сьогодні у світі. 23.05 — 
«Барвистий котел». Музич
на передача із НДР.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика.
10.30 — Естрадний концерт. 
10.50 — Сеанс документаль
ного і науково - популяр
ного кіно. 12.15 — Молодіж
на; студія «Гарт». 12.55 — 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Телефільм «Пам’я
тай війну». 16.50 — Фільм- 
концерт < Коли ЛІНІЄ НІСШІ». 
17.25. — «Товариш». Пере
дача для старшокласників. 
18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.30 — «Трид
цять хвилин без оркестру». 
Музичний фільм. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
«П’ятирічки крок». Назу
стріч XXVII з’їзду КПРС. 
20.15 — Прем'єра телефіль
му «Академік Полладін». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт. 22.35 — Новини.

А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15

— «Загадки коливань. На-

«Напередодні». Вистава.
— В перерві — 22.45 — Но
вини. 23.55 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика. 8.15 —. 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Д —.........“ ““
лефільм • 
зло». 9.00 
ти». 9.30
— «За
Концерт. 10'25 — 
Ленінградської < 
бачення. 12.00 — 
тальниіі екран 
«Казка про мертву царівну 
і сімох богатирів». Му.чьт-

Документальний те- 
«Всім смертям на- 

— «Ранкова нош- 
— Наш сад. 10.00 
річенькою диво»,

- Програма 
студії тсле-
- Докумдн- 

12.50 —

, ________ . Мульт
фільм 13.20 — Стадіон для 
всіх. 13.50 — Камера ди
виться .V світ. 15.00 — Між- 
ндррднйй огляд. «е,,г 
Музична мозаїка.
Фільм — дітям

15.15 —.
15.45 — 

,......... «Расмус-
бродяга», 1 і 2 серії. 18.05 
— Співає В Пархоменко. 
18.30 — Здоров'я. 19.15 —-.
«Спорт, любов і фантазія» 
Кіноковцерт. 20.00 — ВечІЦ 
ня казка. 20.15 - 
пат світу з греблі 
парках і каное. 
«Час». 21.35 — . .
майстрів мистецтв у Колон
ному залі Будинку спілок.

- ЧемніЛ 
па бай 

21.00 — 
Концерт

загонами
ВИЙШЛИ ЮНАКИ ТА ДІВ
ЧАТА НА СПОРТИВНІ 
АРЕНИ. ЩОБ МАСОВИМИ 
СТАРТАМИ ВІДЗНАЧИТИ 
ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ФІЗ
КУЛЬТУРНИКА.

КІРОВОГРАД. Першими 
в обласному центрі вий
шли на старт стайєри. У 
лісовому масиві на Ново- 
миколаївці вранці зібрали
ся учасники пробігу на 10 
і 20 кілометрів, марафон
ці. Витривалість, неабияку 
волю до перемоги тут 
продемонстрували О. Глу- 
щенко («Колос»), В. Яні- 
шевський («Динамо»),
М. Головінов («Авангард», 
Світловодськ). Але най
більший успіх мав пред
ставник спортклубу «Зір- 
на» Микола Колісниченко. 
який став переможцем на 
марафонській дистанції.

Цікаво пройшли поєдин
ки волейболістів. баскет
болістів, футболістів, тені
систів, які змагалися за 
призи стадіону СК «Зірка». 
А кращі легноатлети заво
ду радіовиробів були гос
подарями на стадіоні «Пі
онер».

Масові змагання відбу
лися в колективах фіз
культури гідролізно-дріжд
жового заводу. тривали- 
поєдинки представ
ників Кіровського району 
в залік спартакіади се
ред команд робітничих 
гуртожитків, розігрувався 
кубок з футболу серед 
команд піонерських та
борів. А спортивні сім’ї, 
вихованці дитячих садків 
змагалися у парках куль
тури та відпочинку.

СВІТЛОВОДСЬК. Спор
тивне свято тут розпоча
лося парадом фізкультур
ників .які пройшли цент
ральною вулицею міста до 
пам’ятника Невідомому 
солдату, до обеліска вої- 
нам-визволителям і покла
ли тут вінки квітів, На ста. 
діоні «Авангард» змагали
ся легноатлети, багатобор- 
ці ГПО. а в парну культу
ри і відпочинку імені Т. Г. 
Шевченка спортивні май
данчики заповнили вихо
ванці піонерських таборів, 
дитячо - підліткових клу
бів.

Людно було на причалі 
річкового вокзалу, де три-

КАЛЕНДАР
ІГОР

фінальних змагань чемпіо
нату країни з футболу се
ред команд майстрів дру. 
гої ліги (шоста зона), у 
якйх бере участь нірово. 
градсьна «Зірка» (за 1 — 14 
місця):

вала першість міської 
ради ДСТ «Авангард» з па
русного спорту. Крім світ- 
ловодських спортсменів, у - 
цих змаганнях взяли 
участь гості з Кременчука 
та Комсомольська-на-Дніп- 
рі. Цікаво пройшли також 
поединни веслувальників, 
які демонстрували свою 
майстерність на байдарках 
і каное.

На вечері відпочинку, 
який присвячувався Дню 
фізкультурника перемож
цям усіх турнірів були вру
чені грамоти, дипломи, 
подарунки і сувеніри. Тут 
було також підбито під
сумки спортивно - масової 
роботи, що проводилась в 
місті за програмою Все
світнього Тижня здоров'я. 
Найкраще вона була нала
годжена у колективі фіз
культури «Чайка» та на 
спортивних базах заводу 
чистих металів.

СЕЛО САЗОНІВКА КІРО
ВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ. 
Голова районного спортко- 
мітету М. І. Колісник у 
цей день приїхав сюди, 
щоб вручити грамоти й 
дипломи кращим фізкуль
турним активістам і від
крити турнір з багатобор
ства ГПО. В цих змаганнях 
відзначились шофер Бо
рис Барильченко, коман
дир студентського буді
вельного загону «Механік» 
Володимир Казачнов. бух
галтер обласної дослідної 
сільськогосподарської стан
ції Галина Заніздра, кур
сант Кіровоградського ви
того льотного училища 
цивільної авіації Геннадій 
Нечипуренко. дев’ятиклас
ник місцевої школи Воло
димир Демешко. завідуюча 
дитячим сектором будинну 
культури Єлизавета Конкс. 
будівельник Минола Коро- 
бов. А потім на волейболь
ному майданчику, що в 
парку відпочинку, змага
лися дві команди — нау; 
ковці і збірна дослідної 
станції.

Інструктор по спорту 
Володимир Заніздра вру
чив переможцям дипломи 
І призи, а кращим фізкуль
турним активістам По

хвальні грамоти дирекції 
дослідної станції.

уково - популярний фільм 
8.35 — «Гостра розмо
ва». Фільм. 9.55 — «Єди
на. багатонаціональна...».
10.40 — Мультфільми «Ну
постривай!». 11.00 — «Від 
археології до космосу, від 
минулого до майбутнього». 
Документальний телефільм 
про радянсько-фінляндське 
науково-технічне співробіт
ництво. 12.00 — «.Хвилі Чор
ного моря». Телефільм. 8 
серія. 13.15 — Англійська 
мова. 13.45 — «Джерела». 
14.20 — Програма Удмурт
ського телебачення. 15.05 — 
Новини. 13.00 — Новини.
18.15 — «Коли оживає де
рево». Документальний те
лефільм. І 8.30 — Більше 
хороших товарів. 19.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — «Мо- 
Клуб мандрівників 20.00 — 
полог директора». Докумен
тальний фільм 20.25 —

,Л. Сметанников виконує ро
манси С. Рахманінова. 21,00 
— «Час». 21.35 — «Даниїл 
Шафран». Фільм-концерт.
22.40 — Новини,

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Умі

лі руки. 9.05 — Рух без без
пеки. 9.35 — Грає заслужений 
артист РРФСР М. Рожков 
(балалайка). 10.05 — По
музеях і виставочних залах. 
Калузький художній- музей.
10.35 — «Я вмію стрибати 
через калюжі». Художній 
телефільм: 4 серія. 11.30 — 
Документальний телефільм 
«Будні і свята доярки Ма- 
хайкової». 12.00 — Кон
церт артистів цирку і ест
ради. 12.00 — Сім’я і школа.
12.50 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм 
про народну творчість 
«Веселка»., «Пісні Мексіки». 
13.15 — Документальний
фільм «Кореспонденти
ТЛРС повідомляють». 13.45 
— Обличчя друзів. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Коротко
метражні художні телефіль
ми для дітей "Соло для со
пілки». «Фонтан». 15.30 —
«На крилах Аерофлоту» 
Документальний фільм. 15.35 
Бесіда політичного огляда
ча Л. Вознесенського: 16.05 
Новини. 16.10 — «Злети,
пісне». Свято пісні, присвя
чене 40-річчю Перемоги ра- 
рянського народу V Великій 
Вітчизняній віїні 1 45-річчю 
відновлення Радянської 
влади в Естонії. 16.55 Ку
бок Європи з легкої атле
тики. 13.00 — Співдруж
ність. 18.30 — Мультфиль- 
ми. 18.50 — У світі тварин
19.50 — Новини. 19.55 — 
«Іспанський варіант.» Фільм 
1 — серія. 21.00 — «Час».
21.35 — 2 серія художнього 
фільму «Іспанський варі
ант». 22.40 — Кубок Європи 
з легкої атлетики. 23.40 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30 — До 

Дня Повітряного Флоту 
СРСР. Документальні філь
ми «Дорога в небо-. «Орієн
тири пілота Веселовського». 
9 20 — 33-й тираде «Спорт
лото». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров’я». 
11.45 — «Райкова пошта». 
12.15 — Дитячий гуморис
тичний кіножурнал «Єра- 
лаш». 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Клуб манд
рівників 15.00 — Сьогодні
— День Повітряного Флоту 
СРСР. Виступ головнокоман
дуючого військово-повітря
ними силами заступника 
Міністра Оборони СРСР дві
чі Героя Радянського Союзу 
маршала авіації О. М. Єфі- 
мова. 15 15 —■ Концерт до 
Дня Повітряного Флоту 
СРСР. 16.00 — Новини. 16.05
— Слово Андронникова. «По
вернення до Невського». 
Телефільм. 16.55 — Кубок 
Європи з легкої атлетики. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18 45 — Повітряне
с.вято в Тушино. 19.35 — 
Новини. 19.40 — «Відхилен
ня — нуль». Фільм. 2].00 — 
«Час». 2135 — Футбольний 
огляд. 22.05 — Кубок Євро
пи з легкої атлетики. 23.05
— Повний.

13 серпня. «Суднобудівник» (Миколаїв) — «Зірка»;
16 серпня. СКА (Одеса) — «Зірка»;
23 серпня. «Зірка» — «Закарпаття»;
26 серпня. «Зірка» — "Буковина»:

2 вересня. «Нива» (Вінниця) — «Зірка»:
5 вересня «Нива» ((Тернопіль) — < Зірка»;
11 вересня. «Зірка» — СКА (Київ).

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,,
еул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. ари. Індекс 61103

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40 
— «Музика на воді». Сюїта 
для оркестру. 11.30 — Доб
рого вам здоров’я. 12.00 — 
Призначається побачення. 
12.30 — Художній Фільм 
«Зрадниця». 13.55 — Нови
ни. 14.10 — «Літературна 
карта України». М. Кроппн- 
ішці.кий на Кіровоградщи- 
ні. (Кіровоград). 14 45 _
"Автограф». 15.50 — «Нау
ка І час». 15.20 — «Чарівна 
музика. Вистава. 18.00 _
'Солдати правопорядку». 
18 45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
»амєра. 19.30 - Танці Ін
дії. 20.45 — На добраніч 
Діти! 21.00 — «Час». 21.35

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 2 45 00; 0|пПО 
відального секретаря — 2 40-87; відд дів 
комсомольського житія — 2 46 57- листіп 
1 °об°™ - ? 45 36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2 46 87- 
військово патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2 45 35; ого
лошень — 2 56 65; коректорсько) —
3-61-83; нічної редакції — 3 03-53

Зам. 425. Тиране 58 500.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 -— 

Ритмічна гімнастика. 10.40
— Співає ІІіноп Ліма. 11.10
— Студія «Золотий клю
чик». 12.10 — Український 
романс, 13.00 — Новини.
13.15 — Мультфільм па за
мовлення. 14.15 — «Неза
бутні». 14.55 — Програма 
передач. 15.00 — - лай ве
селкою стануть слова». 
15.30 — Село і люди. 16.00
— «Слава солдатська». 17.00
— Концерт. 17.40 — В май
стерні художника. 18.15 —• 
Циркова лроірама. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Концерт. 20.30 — Телефільм 
"Червоне диво-гралат».
20.45 — Па добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Остання ре
ліквія». 23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ста
вай! 8.15 — Веселі нотки.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.00 — Російська мова.
9.30 — «Єнісейський мериді
ан». Документальний теле
фільм. 10.20 — Концерт Рос
товського симфонічного ор
кестру. 11.00 — «Сонячна 
стежка». Науково - популяр
ний фільм. 11 20 — Очевид
не — неймовірне. 12.25 —' 
Телефільм «Коли стають до
рослими». 13.30 — «Графіка 
Якутії». Науково-популяр
ний фільм 13.40 — Мульт
фільми. 14.00 — Співають
Н. Рожкова і О. Сєров.
14.30 — «Д’Артаньян і три
мушкетери». Телефільм. 2 
серія 16.05 — Навколо смі
ху. 17.25 — Розповідають 
наші кореспонденти 17.55 
— Видатні радянські компо
зитори — лауреати Ленінсь
кої премії. Д КабалевськиЙ. 
18.25 — По музеях і вйста- 
вочпих залах. Воронезький 
Художній музей їм 1. Крим
ського 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Динамо» 
(Мінськ) — «Дніпро». У І,е' 
рерві — 19 45 — Вечірня
казка 20.45 — «Кусково». 
Документальний телефільм. 
21.00 «Час». 21.35 — *Ос' 
таиній гайдук». Фільм. •

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО-

Геаета виходить у вівторок 
четвер І суботу

Друкарня імені Г М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, еул. Глінни. *•
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