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РАДІСТЬ НА ВСІХ ОДНА
ХЛІБОРОБИ СВІТЛОВОДСЬКОГО району виконали план продажу хліба державі

Втілюючи в життя накреслення XXV з’їзду КПРС, палко підтримуючи 
почин хліборобів Кубані, трудівники села Світловодського району ви
ростили високий урожай ранніх зернових культур. Щойно вони рапорту
вали: в засіки Батьківщини засипано 24 тисячі 814 тонн зерна! Народно
господарський план продажу хліба державі перевиконано. Господарства 
району забезпечили себе насінням зернових, вживають заходів для вчас
ної оранки зябу, повного забезпечення громадської худоби кормами,

З піднесенням сприйнявши промову Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва на нараді партійно-господарського активу Ка
захстану, хлібороби району на 1500 гектарів розширили озимий клин.

Відчутну допо/логу старшим товаришам тут подавали комсомольці. 
Про це — розповідь керівника Світловодського кореспондентського 
пункту «Молодого комунара» С. Тишка:

об’єктивні причини можна знайти 
завжди. Але від нього нікому не 
легше. Па тс ми й комуністи, щоб 
активно, цілеспрямованою діяльніс
тю, напруженою працею переборю
вати об’єктивні труднощі, викопу
вати намічувані плани.

Ні слова Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва взяли на 
озброєння молоді трудівники на
шого району. Вони стали першими

— Успіх чи невдачу на ниві ви
значає не погода, а в першу чергу 
робота. Це її довели нинішнього лі
та хлібороби району. Наперекір пс- 
.1 оді вони мобілізували всі сили, 
волю. Особливо добре трудилися в 

і па перевезенні хліба 
------ автомобілів. Тепер, коли пер
шу заповідь перед державою вико
нано, механізатори згадують, як 
вчасно Леонід Ілліч Брежнєв звер
нув увагу, говорячи про те, шо

останні дні
* ПОДІЇ автом

помічниками комуністів. Чотириста 
п’ятдесят членів ВЛКСМ, майже 
тисяча молодих трудівників брали 
участь -у збиранні врожаю ранніх 
зернових. У господарствах працю
вало 13 комсомольсько-молодіжних 
комбайнових екіпажів, вони скоси
ла хліба на площі 1500 гектарів і 
намолотили майже 50 тисяч цент
нерів хліба.

Серед молодих женців переможцем 
став Григорій Ткачспко з колгоспу імені 
Котовського. Олександр Задорожвій з 
колгоспу імені Ульяпова добився найви
щих показників серед молодих жаткарів, 
скосивши за 12 днів зернові культури на 
площі За» гектарів.

Па транспортуванні хліба від комбай
нів на токи, з токів на хлібоприймальні 
пункти відзначилися комсомольці кол
госпу імені 40-річчя Жовтня, де секре
тарем комсомольської організації Михай
ло Воробйов. А найвищих показників се
ред молодих автомобілістів добився шо
фер колгоспу імені Жданона Микола 
Зубснко. Грузовнком ГАЗ-51 він перевіз 
•1060 центнерів зерна.

ІІині господарства району про
довжують продаж хліба державі.

КЛИЧЕ СЛАВА ІТЯТИСОТЕННИЦЬ

ПО-

ни/л 
хлі- 

вліт- 
своїм 

літо 
Бо

Ген туди, за виднокруг, 
утекло літо. Станіслав 
жалкував раптом, що так 
і не вдалося досхочу 
натішитись. Та і який 
бороб відпочиває 
ку? — усміхнувся 
думкам. І весна, і
спливли в турботах, 
хіба то просто: очолювати 
першу і поки що єдину в 
колгоспі механізовану 
ланку по вирощуванню 
цукрових буряків без за
трат ручної праці?

?, на якому впевне
но ходить комбайн Стані
слава Сиров’яка, — його 
поле. Сам сіяв, проріджу
вав, спушував, підживлю
вав оці сто гектарів. Усьо
го під цукристими в кол
госпі імені Ульяпова зай
нято 400 гектарів ниви.

З великим піднесенням 
сприйняв він лист Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Леоніда Ілліча 
Брежнєва до харківських 
буряководів, цукровиків І 
транспортників. І коли на 
загальних зборах трудів-

ників господарства йшло 
обговорення цього листа, 
хто, як не 
комуніст, 
бригади,
шим дав слово зібрати по 
360 центнерів буряків з 
кожного гектара свого 
поля! Багато думок викли-

він, молодий 
групкомсорг 

підвівся і пер-

ховський, досвідчений буря- 
ковод, що відвозить тракто
ром причепи з коренями, із 
задоволенням спостерігає, як 
ударно трудиться комсомоль
сько-молодіжний екіпаж Ста
ніслава Сиров’яка.

Гідна зміна вирослі, думає 
ветеран. Уже зараз па кол
госпній Дошці пошани поруч 
його портрета — портрет Ста
ніслава.

Справді, п'є 
один одному у праці ці за
смаглі, білозубі хлопці! Трак
торист Петро ІЦсрбатюк і син 
■Миколи Васильовича, поміч-

поступаються

трат ру
Ы'' Поле,

кав у нього важливий до
кумент. І про те, що на
став час нової технології 
вирощування цукристих, і 
про те, що без затрат руч
ної праці виростив коре
ні, а ось зібрати їх без 
цих затрат не вдається. 
Потрібні нові комплекси, 
такі, як в інших господар
ствах.

Лист схвилював Стані
слава, його товаришів і 
супеоників по змаганню.

1 Микола Васильович Цнма-

Сергій Ц;;ма-пик комбайнера 
ховський.

На бурякових
ЛС1ПІМ килимом ,.....   ....
не тільки Микола Василь« 8 ач 
Цимахрвськпіі із захопленням 
і заздрістю поглядає па чітку, 
злагоджену роботу екіпажу 
Станіслава Сиров’яка, а й чле
ни іншої ланки по вирощу
ванню цукристих, комсомоль
сько-молодіжний екіпаж, де 
комбайнером комсомолець 
Микола Ковальчук.

Пізно ввечері, коли затихає 
поле, Микола Ковальчук по
спішить до червоного куточ
ка бригади. Уважно читатиме 
«блискавку», бюлетень

гонах, ню зе- 
рОЗСТСЛНЛ’ЧП,

хід соціалістичного змагання: 
може, сьогодні випередили 
цього непереможного Снров’я- 
ка. Непереможного, бо на ми
нулорічних «солодких жни
вах» він виборов перше міс
це і навесні першим за три 
робочих дні із сівбою впорав
ся. Та й сьогодні вранці, ху
каючи на свої почервонілі 
від холодного пі гру руки, агі
татор Люба Гиідсць -урочисто 
прикріпила до агрегату С. Сн- 
ров’яка червоний прапорець.

Микола Ковальч/к уяв
ляє той заповітний прапо
рець на своєму комбайні 
і підбадьорливо усміхає
ться своєму помічникові, 
кандидатові в члени КПРС 
Миколі Шевченку. Чемсв 
читає його думки комсо
молець Дмитро Рудь. 
Хвацько під’їхавши трак
тором, щоб завантажити 
причіп зеленою масою, 
він гукає молодим трак
тористам Михайлові Голо
ваню і Сергієві Приймаку:

— Вище темпи, хлопці, 
і носа вище! Буде вимпел 
наш!

А нива шумить радісним 
багатоголоссям. Такою 
вона буває тільки восени.

Л. КРАВЕЦЬ.
Колгосп імені Ульяпова 
Добровеличківського 
району.

I Контрольный ;

Питанням розвитку фіз
культури і спорту, впровад
ження нового комплексу 
ГГЮ було присвячено об
ласну параду, що відбулася 
в Бобрішці, 3 промовою 
<Про завдання партійних 
організацій по дальшому по
ліпшенню роботи колективів 
фізкультури у світлі рішень 
XXV з’їзду КПРС» на ній 
виступив секретар обкому 
Компартії України А, І, По
гребняк.

У роботі наради взяли участь секретарі міськкомів 
і райкомів партії, заступники голів рай(міськ)викон
комів, секретарі райкомів комсомолу, голови міських 
та районних спорткомітетів, голови обкомів профспі
лок, голови обласних рад добровільних спортивних 
товариств, відповідальні працівники обласного спорт
комитету,

На параді виступили заступник голови облвиконко
му Є. М, Чабаненко, секретар Бобрииецького райко
му Компартії України В. І. Достюк, завідуючий об
ласним відділом народної освіти Д. Ю. Стельмухов, 
начальник політвідділу облвійськкомату В, С, Самсо
нов, голова Ульяновського районного спорткомітсгу 
П, 1, Яценко, секретар обкому комсомолу В, В, Пет- 
рЗКОВд . ' ■ —

Учасники наради побували па спортивному святі в 
Бобрйнсцькій восьмирічній школі № 3; ознайомили
ся з роботою колективу фізкультури радгоспу імені 
Рози Люксембург.

D

З часу старту нового 
фізкультурного комплексу 
ГПО минуло понад чоти
ри роки. І нині можна вже 
об'ємно оглянути роботу, 
яку провели партійні, ра
дянські, господарські, 
профспілкові, комсомоль
ські та фізкультурні орга
нізації області по його 
впровадженню. За цей час 
чимало було зроблено 
для того, щоб створити 
умови для занять фізкуль
турою і спортом на під
приємствах; у колгоспах, 
навчальних закладах, за 
місцем проживання насе
лення. За роки минулої 
п’ятирічки збудовано три 
районних стадіони, 176 
спортивних залів. Став до 
ладу Палац спорту у Світ- 
ловодську, здано в експлу
атацію ДЮСШ обласного 
спорткомітету в Кірово
граді. І це дало можли
вість залучити до скла
дання нормативів ГПО по-» 
над 509 тисяч трудівників 
області, 313 тисяч робітни
ків, колгоспників, студен
тів, школярів стали знач
ківцями.

Помітних успіхів доби
лися колективи фізкульту
ри Світловодського заво
ду чистих металів, олій- 
жиркомбінату і швейної 
фабрики (м. Кіровоград), 
колгоспів імені Щорса 

^Ульяновського, імені Лені
на Долинського, «Друж
ба» Новоукраїнського ра
йонів. Тут уміло налагоди
ли пропаганду фізкульту
ри і спорту серед робіт
ників і колгоспників, згур
тували групи майбутніх 
значківців, їх очолили гро
мадські тренери, фізорги.

Правильний орієнтир у 
-- ------ • вибрали

активісти 
району,

НА
икомсть

£3

госпи Ульяновського ра
йону допомагають шко
лам у створенні спортив
них баз.

І хоча з районі за чоти
ри роки підготовлено по
над 9200 значківців ГПО, 
цією цифрою фізкультур
ні активісти ;;езадоволенї. 
Тривають повторні старти, 
які передбачають 
вірку 
ності
зом 
усієї 
роботи. Школярі, на
приклад, виходять на стар
ти не тільки длв того, щоб 
отримати значок ГПО. Во
ни й після складання залі
ку з фізичної та військо
во-технічної 
продовжують 
лювати свою 
ність.

І якби з такою відпові
дальністю до справи ста
вилися в кожному колек
тиві, нині не доводилось 
би зауважувати про той 
факт, що область одна з 
відстаючих на Україні по 
впровадженню комплексу 
ГПО. Серйозні упущення в 
підготовці значківців се
ред сільського населення 
(планове завдання пер
шого півріччя 1976 року 
виконано лише на 36 про
центів). А в Кіровоградсь
кому, Новоархангельсько- 
му, Гайворонському райо
нах до складання нормати
вів залучено лише десяту 
частину сільських трудів
ників. Організаційно сл б- 
кі колективи фізкультури в 
Устинівському, Знам’ян- 
ському, Онуфріївському. 
В колгоспах імені XXI’ з'їз
ду КПРС, «Правда» Доб- 
ровеличківського району є 
непогані накреслення, та 
вони залишаються тільки 
на папері.

І донині ми не можемо 
розв'язати проблеми кад
рів, які повинні налагоди
ти фізкультурно-масову 
роботу в колективах фіз
культури. В Олександрій
ському районі, скажімо, 
немає жодного інструкто
ра по спорту зі спеціаль
ною освітою. Із семи ін
структорів у Кіровоград- 

і ському районі чотири вод
ночас працюють і керів
никами художньої само
діяльності в клубах та бу 

і динках культури.

пере-
зрослої майстер- 
значківців, а зара- 
визначають якість 
спортивно-масової 

Школярі,

підготовки 
удоскона- 
майстєр-

■

своїй ДІЯЛЬНОСТІ 
фізкультурні 
Ульяновського 
які з кожним роком удо
сконалюють форми і ме
тоди організації та про
ведення спортивних по
єдинків. Лише торік у ра
йонних змаганнях тут узя
ли участь 4114 спортсме
нів, а на обласних побу
вало понад 1600. Із сім
надцяти видів спорту 
влаштовують змагання на 
призи героїв-земл яків. І 
найбільш масові поєдин
ки—з багатоборства ГПО.

За спеціально розроб
леним перспективним пла
ном у кожному селі ве
деться нині реконструк
ція наявних та будівни
цтво нових спортивних 
споруд. Тепер у районно
му центрі є зразковий 
стадіон з футбольним по
лем, комплексними май
данчиками. Будівельникам 
тут допомагали комсо
мольці Ульяновки, що ви
ходили на суботники і не
дільники. Закінчується 
будівництво стадіону в се
лі Калл’яній Криниці. Спо
руджено 9 тирів, 17 спор
тивних залів. Підтримавши 
ініціативу бобринчан, кол-

j в розмірений гул багатьох машин уплітається 
його трактора. Разом з досвідченими механізаторами 

колгоспу імені Крупської Віктор Флорснко поспішає на буря
кову плантацію.

Віктор, учень Новгоподкіиського професійно-технічного учи
лища. проходить виробничу практику в рідному колгоспі.

— Минулого року теж допомагав нашим буряководам, — ка
же В. Флорснко. — ІІЛІ.КП тоді корені були удвоє меншими. 
А інші не встигнеш трактор підігнати, як причіп уже наповне
ний. Душа радіє за такий урожай, і працювати хочеться.

Один за- одним ідуть з поля автомобілі і тракторні причепи. 
Серед них і причіп Віктора, навантажений цукристими. їх зби
рає досвідчений комбайнер Іван Васильович Сухотспко. Двад
цять років віддав він хліборобській справі. У вільну хвилину 
обов’язково підійде до Віктора і по-батьківському підбадьорить.

Буряководн господарства всім серцем сприйняли вітальний 
лист Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнє
ва харків’янам і одностайно підтримали їхню ініціативу про 
збільшення продажу державі цукрової сировини. В колгоспі 
імені_ Крупської Кіровоградського району виростили буряки на 
площі майже 1000 гектарів. Кожен сьогодні видає по 300 цент
нерів коренів. Колгоспники дали слово відвантажити їх па 
принмальїіий пункт на 5 тисяч тонн більше, ніж зобов’язува
лись. У цьому трудовому доробку буде вагома частка праці 
и Віктора Флоревка.

Поруч ветерана
eg Щоранку

ПОДІЯ ЙОГО

ї. ПАЗАРАТІЙ. 
знімку: молодий механізатор Віктор ФЛОРЕНКО.

Фото автора.
(Закінчення 

на 2-й стор.).
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МАШИНОБУДІВНИКА У Кіровограді відбулися збори 
партійно-пропагандистського активу.

м. Кіровограда С. М. Янчуков, бри
гадир слюсарів-складальникіз заводу 
«Червона зірка», Герой Соціалістич, 
ної Праці, делегат XXV з’їзду КГіРС 
О. О. Кошурко, секретар парткому 
комбінату «Кіровоградважбуд» 3. д 
Мішериченко, заступник секретаря 
партійного комітету Кіровоградсько
го виробничого швейного об’єднай, 
ня, пропагандист В. О. Кужесва, го
лова завкому профспілки заводу 
тракторних гідроагрегатів С. М. фе, 
денюк, Другий секретар Кіровоград, 
ського міськкому комсомолу В. М. 
Калина, завідуючий кабінетом полі» 
тичної освіти на громадських заса
дах при парткоМІ заводу радіооиро, 
бів П. М. Єфремов.

Збори прийняли відповідну резо
люцію.

У Кіровограді

З доповіддю «Про роботу партійних 
організацій міста по виконанню по 
станови ЦК КПРС «Про завдання 
партійної освіти у світлі рішень XXV 
з’їзду КПРС» виступив секретар Кі
ровоградського міського комітету 
партії К. П. Неділько.

В обговоренні важливої теми взя
ли участь перший секретар Ленін
ського райкому партії м. Кіровогра
да С. С. Ліновиченко, директор уні
верситету марксизму-ленінізму о 
кому Компартії України А. Н. Гапон, 
секретар Кіровського райкому парлі

(Закінчення. ГІоч. на 1-й стор.).
Допущено формалізм у підготов

ці значківців ГПО серед учнівської 
молоді. Наприклад, у Сзітловодсо- 
кому районі пробував свої сили в 
підтягуванні на перекладині 131 
восьмикласник, та тільки половина 
з них виконала нормативи. Серед 
100 десятикласників — 65 процен
тів тих, хто справився з програмою, 
комплексу. А в Знам’янській серед
ній школі № 3 нормативи з плаван
ня приймали шляхом опиту батьків.

Під час обласних змагань школя
рів на вогневому рубежі свою май
стерність демонстрували 40 спорі- 
сменів, та лише 23 з них склали за
лік. Представники Кіровоградсько
го, Гайворонського, Новомиргород- 
ського, Добровеличківського, Знз- 
м’янського районів вибивали по 1 — 
5 очок з 50 можливих. Коли було 
дано старт у плавальному басейні, 
то 17 учасників змагань зовсім 
могли триматися на воді.

Комсомольські й фізкультурні 
тиаісти мали докласти максимум 
силь, щоб залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки склали 
всі призовники. Однак у Долинсько- 
му, Вільшанському, Компаніївсько- 
му районах третина вихованців ком
сомольських організацій не мала 
значків ГПО, чимало представників 
нашої області, які йдуть на дійсну 
військову службу, не підтверджу
ють нормативів, які вони склали у 
своєму місті чи селі. /Лають місце 
факти приписок, окозамилювання. І 
це ще раз дає привід твердити, що 
роботу з допризовною молоддю 
пущено на самоплив. Як, наприклад, 
можна добитися масовості й май
стерності в 31 колективі фізкульту
ри Онуфріївського району, коли тут 
лише сім спортзалів і дев'ять тирів? 
А звідси й низький якісний показ
ник. Ті, що виступали на нараді, по
дали конкретні пропозиції, які да
ють чіткі орієнтири для виправлен
ня становища і поліпшення фізкуль
турно-масової роботи, впроваджен
ня нового фізкультурного комплек
су о життя. Недоліки гложна усуну
ти тільки тоді, коли на місцях буде 
створено належну спортивну базу, 
коли групи ГПО очолять досвідчені 
фахівці, кращі спортсмени, фізкуль
турні активісти. Партійні, радянські 
господарські, профспілкові, комсо
мольські та фізкультурні організа
ції мають об'єднати свої зусилля і 
зробити все необхідне, щоб допо
могти кожному трудівникові, сту
дентові, школяреві здобути високий 
фізичний гарт, який передбачають 
нормативи і вимоги нового комп
лексу ГПО.

ЦЕХУ

не

ак- 
з'/-

ПОРТРЕТ

БРИГАДИ

Якою радістю засвітили
ся їхні обличчя, коли 
взнали: з Жовтих Вод 
прийшли перші вагони з 
таким цінним для них і 
для всього заводу ванта
жем. А то ж так обсипа
лись тими деталями, що 
приходить інженер з тех
ніки безпеки і відключає 
верстат. Здається, гіршо
го (і не придумаєш, коли 
ввійшов у ритм роботи, 
наче зрісся з верстатом, 
кожною жилкою відчува
єш мою тремтіння.

— Не буду перелічу
вати всіх заслуг брига
ди, дуже вже їх бага
то, а у мене надто ма
ло часу, — поглядає 
на годинник секретар 
партійної організації 
цеху Іван Іванович 
Шимко. — Скажу од
не: найцінніші почи
нання, якими слави
ться молодь заводу, з 
більшості своїй беруть 
початок з цього колек
тиву. Згадайте 
ініціативу: «25 
нових сівалок 
ця — XXV

ТИША настає неспо
дівано, з останнім 

ударом штампа по ме
талевій стрічці. І тут, у 
ковальсько - пресово
му цеху заводу «Чер
вона зірка», де ціло
денно стоїть такий різ
нотонний дзвін, що за 
кілька кроків не по
чуєш голосу сусіда, її 
відчуваєш особливо 
гостро. Тиша аж дзве
нить. За годину обід
ньої перерви до неї 
просто не встигаєш 
звикнути. Природні- 
шим здається отой ме
талевий дзенькіт, який 
переповнює приміщен
ня цеху, далеко лунає 
по заводському по
двір’ю.

Зміна закінчується. Але 
хлопці з комсомольсько- 
молодіжної бригади Лео
ніда Артеменка додому не 
поспішають. Сьогодні ж 
бо футбольний матч на 
першість заводу, а біль
шість із них грає за цехо
ву команду. То дарма, що 
ноги гудуть від утоми. 
Скільки ж цс вони за 

«перегризли» мета- 
Сказатн зараз сажко, 
вже економісти 

рахують. .Мабуть, не 
шс півсотні тонн. Як 
ЖДІІ.

У цеху 
думка: 
значить 
можна покластися, 
би складним не було зав
дання. І ще — неспокійні, 
настирні. Цю наспірність 
відчули на собі і комсо
мольське бюро, і цеховий 
комітет профспілки, і ад
міністрація цеху. їм і без 
Артеменка та його брига
ди добре відомо, що без 
достатньої кількості тари 
для деталей на нормаль
ну роботу нічого сподіва
тися. Так ні ж, на комсо
мольських зборах, на 
профспілкових, на партій
них Артеменко і Володи
мир І'оловко — кандидати 
в члени КПРС, Микола 
Скліфус — молодий кому
ніст — одне і.тс ж: «Да
вайте тару!»

1975 рік. Радянські НА АТЕЇСТИЧHl 
дивилися у своє май- -■——=>------ —>
гідну зустріч XXV

цієї впевненості У
пролито ще більше крові, пише 
«Сторожевая башня» (релігійний 
журнал, що виходить у ^Брукліні 
російською мовою). «Ще ніколи в 
історії людства, — підкреслює жур
нал _ не було такої кривавої ріки.
Попливуть потоки крові і заллють 
в&шкі простори... шириною в 300 
кілометрів». X цій війні загинуть усі 
атеїсти, радянські люди, прогре
сивні люди світу, іновірці, і тільки 
одних єговістів, безпосередніх «свід
ків Єговн», буде збережено, як вір
не військо Христа, і для них буде 
організовано «тисячолітнє цар
ство».

Ось цей жахливий «кінець Литу», 
прихід армагедону. був призначе
ний єговістами на 1975 рік...

Як не жахливо, та коли нтп по
слідовно за віровченням секти сіо
ністів, то треба погодитися з тим, 
що визволення людства можливе 
тільки через війну. І єговісти не 
приховують цього. Посилаючись на

Закінчувався 
люди впевнено 
бутнє, готуючи 
з'їздові К1ІРС.

Але не було
тих, хто ще перебував під впливом 
релігійної секти єговістів, або, як і 
її ще називають, «свідків Єговн». і 
Річ у тому, що керівники цієї секти, ] 
котрі звили гніздо в Сполучених ] 
Штатах Америки, зокрема їхній і 
президент Натан Кнорр, уже бага- і 
то років тому безапеляційно заяви- , 
лн, що 1975'року настане «кінець ( 
світу», «великий день» армагедону. < 

Єговізм. Що це за секта і що во- і 
на проповідує?

Коротка історична довідка секти < 
«свідків Єговн» зводиться до того, і 
що виникла вона в Америці в 70-х 
роках XIX століття як відгалужен
ня адвентизму, а в нашій країні 
єговісти появилися в 20-х роках і 
зосередились в основному в облас- < 
тях Західної України і Західної Бі- , 
лорусії, почасти в Прибалтиці. ] 

Керівний центр єговістів знахо- . 
литься в Брукліні, поблизу Нью- 
Йорка», де розміщено 'потужні ра
діостанції, друкарні, біблійні' шко- — 
лу місіонерів тощо. Тут видається 
мільйонними тиражами різноманіт
на релігійна література десятками 
мов світу, в тому числі російською. 
Нинішній президент секти — капі
таліст Натан Knopp.

Щодо особливостей віровчення 
«свідків Єговн», то воно є поєднан
ням християнства з іудаїзмом і І 
пристосоване до сучасних умов. 
Єговісти не визнають божої трійці 
(бога-отця, бога-енна і бога-духа 
святого), як це прийнято в христи
янстві, а поклоняються лише богу- 
отцю — Єгові. їхній бог є жорс.то- , 
кий самодержець, який карає 
всіх, крім єговістів, його прибічни
ків.

Сектанти відкидають віру в без
смертя душі. Душа, за їхнім віро
вченням, умирає разом з тілом. _ 
І лише з другим приходом Христа 
на землю воскреснуть тільки душі 
«свідків Єговн», котрі зостануться 
жити в «тисячолітньому царстві 
Єговн», яке встановить бог на землі 
після «кінця світу».

Оскільки армагедои займає цент
ральне місце у віровченні єговістів, 
є необхідність у глибшому його 
аналізі.

Справа в тому, що для єговістів 
Ісус Христос не рівний богові, а є 
лише син його, створений самим бо
гом, А таких синів у бога немало. 
Зокрема, таким же божим сином є 
й Сатана. Визнаючи Христа і Сата
ну синами божими, єговісти пояс
нюють, що гріховність людини не 
від Адама і Євн. які всупереч бо
жим забобонам їли не дозволені 
богом плоди, за що були жорстоко 
покарані, а їхній гріх тяжкою но
шею впав на всі наступні поколін
ня. Гріховність усіх людей від Са
тани, повторюють єговісти.

Сатана ж, продовжують єговісти, 
намагався поділити світ зі своїм 
братом Ісусом, але останній гордо 
відмовився від такого союзу, і з то
го часу між ними, рідними сипами 
божими, ведеться безкомпромісна 
жахлива війна. Відомо, вчать сек
танти, що свого часу Христос при
ходив па землю в образі людніш. 
І за гріхи людей він став жерт
вою — був розп’ятий, помер, вос
крес, вознісся на небо і довгий час 
був біля бога-отця в раю. 1914 ро
ку Христос невидимо, тепер уже у 
вигляді духа, знову появився па 
землі, щоб підготувати останній бій 
із Сатаною, який носить назву ар
магедону.

Підготовкою до армагедону, спо
кійно твердять сектанти, були пер
ша й друга світові війни, в яких 
уперше схрестили свою зброю вій
ська Христа і Сатани. Наближає
ться останній бій, у якому буде

лишень 
надпла- 
щоміся- 
з’їздові 

КПРС». їхня. Приходи
ли до 
містів 
речі, 
у них 
Що б 
на наукову основу.

Бригада — псі спортсме
ни, бригада — псі учасни
ки художньої самодіяль
ності. Прибіжать за годи
ну до початку зміни і ре
петирують. Коли художня 
самодіяльність цеху за
йняла перше місце в за
водському огляді, найбіль
ше привітань, мабуть, 
пало на долю 
Артеменка.

Захоплення 
них — теж від 
вдачі. Всі, як 
ли норми комплексу ГПО. 
У кожного, звичайно, свій 
улюблений
Володимир 
жімо. біг любить

— Результати 
не олімпійські, 
мене, вважаю, 
ні, — сміється 
дя. — Після тисячомет- 
рівки біля штампа 
стоїш упевненіше.

А. РОМАНЮК.

під- 
мен- 
зав-

вн-
різальїіиків

про НІІХ 
безвідмовні, 
що

мене, до еконо- 
по пораду. До 
з економістами 
тісний зв’язок, 

не придумали —

така
Це 

на бригаду 
яким

ЦІ семеро молодих людей *- 
члени бригади будівництва Усть- 
Ілімської ГЕС (Східний Сибір), 
яку очолює бригадир, 
Верховної Ради РРФСР

спортом у 
неспокійної

ОДИН CK.I.T-

WI

шід спорту. 
Головко, ска- 

над усе. 
далеко 
та для 
епога- 
Боло-

Ми — інтернаціоналістиРОМАНТИКИ '
депутат 

>■ ' ВікторіНіїхаклоо. Вони прибули сюди з 
різних республік, країв та облас
тей Радянського Союзу.

Другий справа - Аждар Рзаєв. 
азербайджанець.

власної ініціативи проміняй

на сибірські
кий клімат ....... ............
Арнольд Кадікіс (другий зліва). 
А киргиз Станбск Ц_,., " 
(перший зліва) упевиепнй,

го озера Іссик-Куль, 
диться в його рідній 
азіатській республіці .»1Ч„ 
наі ’іпрекрасиіша. Але він, так са
мо як і решта його товаришів по

морози теплий І м’я-
Прпбалтіїки латиш

Станбск Конурбаев
------------- ЩО

природа на берегах високогірно- 
’........" , яке знахо-

ссредньо- 
Кнргнзії,

бригаді: росіяни, українці, марій
ці, татари, мордва, — твердо 
переконаний, що його місце тут, 
у Сибіру, на землі справжніх 
мужчин.

Усього п бригаді Віктора Ми
хайлова працюють люди сімнад
цятії національностей. У житті, 
побуті вони дружні як ніде, але 
на роботі «без бою» першістю у 
змаганні не поступляться. Хто 
відстав — спільно допоможуть.

Такий уже характер у друзів- 
романтиків, яких па XXV з'їзді 
КПРС у своему виступі перед де
легатами міністр енергетики та 
електрифікації СРСР Петро Не
порожній назвав справжніми Ін
тернаціоналістами,

Фото Д. ГРІНБЕРГА та 
Б. КАУФМАНА. (АПН).

біблію, вони твердять, що не треба 
молитися за мир, бо війни на землі 
неминучі, священні і що боротися 
з ними не тільки шкідливо, а й грі
ховно. бо це буде порушенням БОЛІ 
бога Єговн. І хто служить земному 
світу, ного ідеалам і проблемам, 
тон служить Сатані, як господареві 
всіх земних справ.

Винятково реакційною є соціаль
на демагогія єговістів. Щоб відвер
нути трудящих від революційної 
боротьби, брук.тінські теологи за
хищають приватну власність, екс
плуатацію, а віруючим пояснюють, 
що бог Єгова не всім людям дав 
право володіти «земними речами».

Єговісти відкрито виступають як 
вороги наукового комунізму. Про
повідуючії армагедои, вони не при
ховують, що є противниками миру, 
тому-то намагаються не підтриму
вати ніяких заходів прихильників 
миру.

«Свідки Єговн» — одна з найре- 
акційніших релігійних організацій, 
котра відверто проповідує войовни
чий антнкомунізм, людиноненавис
ницькі ідеї ворожнечі між людьми, 
мораль приреченості і розчаруван
ня. Служить ця секта імперіаліс- 
там-монополістам. усім тим. хто ще 
виношує маячні плани пової світо
вої війни, продовжує розпалювати 
міжнаціональну ворожнечу і недо
вір я між народами.

Сектанти-єговістн є і в нашій об
ласті. І хоча їх порівняно небагато, 
але це не зменшує значення акту
альності, важливості -ідейної бо
ротьби з їхнім 'віровченням, яке 
відвертає увагу віруючих від на
ших щоденних завдань, шкідливо 
впливає на їхнє ставлення до най
важливіших проблем сьогоднішньо
го дня.

П. РЯБОЙ,
член товариства «Знання».
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
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З-поміж усіх подій, ЩО сталися в 
моєму житті за кілька останніх мі
сяців, зустріч зі старим другом за
лишила в серці найпомітніші 
слід.

Іван приїхав ранковим автобусом. 
Зустрілися. Bin, стиснувши мене 
міцними руками, по-дитячому ра
дів зустрічі. Мн лежали у високих 
травах і згадували минуле, говори
ли про життя. Іван розповів про • 
свою двокімнатну квартиру в об
ласному центрі, про кольоровий те
левізор... У невеличку кімнату, яку 
я наймаю на околиці Онуфріївни, 
Іван зайшов, не приховуючи розча
рування. А вже прощаючись, ска
зав співчутливо:

3 вітряками ти воюєш, Васю. 
Кому він потрібен, твій ставок? 
Живу ж я без нього, і все у мене 
гаразд...

Я тоді промовчав. Тільки зайву» 
вався, що товариш сказав те, що, 
здавалося, вже давно мені мали 
сказати інші. Невже справді ніко
му не потрібне те, чим живу я, рп- 

.. бовод Онуфріївського кінного 
воду?

ЧИ ПОТРІБЕН ЦЕЙ СТАВОК?
Я з дитинства бачив у снах чисті 

плеса нашого -гаву, z.vpe сині гри- 
ла, мовчазних заб у тих’« воді. Я 
хотів вирощувати іх сам. Мод е, то
му, що довгий час мій Батько пра
цював рибоводом. Старий риба, ьа 
добре знав звички риб, «хні <мпС- 
лнвості, види. Я засипав баїька 
запитаннями. Та не завжди діста
вав повні відповіді. Він мав бага
тющий досвід, а от освіти... І ні
хто з селі не міг сказати, де ж то 
Гнаться на тих рпбоводів.

Написів вії;,:;'*, листів до газети, 
прсс.тв почепити, що іе за наука— 
іхтіологія, де можна її опанувати.

Нині вчусь г.п д’ятому курсі ри
богосподарською факультету Все
союзного іаочеого Інституту харчо- 
р;ї промисловості. Спеціалізація — 
ixTjciorLn І ггС'їнцтзо.

Господарство у мене невелике — 
вісімнадцять гектарів ставу, що на 
території Онуфріївського кінного 
заводу. Цієї осені треба виловити 
близько восьми тонн товарної риби. 
Та я впевнений, що доведений план 
можна вдвоє перевиконати. Навес
ні ми добре попрацювали з хлопця
ми — членами секції рнбородів-лю- 
битслів. їздили мало не за триде
в’ять земель по мальків цінних ви
дів рнб, виготовляли штучні гнізда 
для нересту, кормушки, дбали про 
раціон годівлі.

Та на одному ентузіазмі далеко 
не заїдеш. Не відчуваючи підтрим
ки з боку інших, члени нашої сек
ції потроху розчаровуються.

І справді, скільки можна «вою
вати» з піонерськими таборами,

вихованці котрих щороку вудками 
ловлять мальків, а обслуговуючий 
персонал улаштовує пральні та ба
ні на берегах? Як пояснити людям, 
іпо ставок — це крзса, а і:с просто 
калюжа води? Сьогодні я знову 
сварився з шофером, який мив у 
ставку акумулятор. Терпить риба і 
від браконьєрів. А люди оідко роз
межовують браконьєрство і рибо
ловлю. 1 тому байдужі до знищен
ня риби.

Коли дивишся на багату екіпіров
ку «рибалок», розбирав заздрість. 
У мене для роботи немає ні чобіт, 
ні снастей, ні човнів.

— Т.и до мснс> як муха до вола, 
зі своїм ставком. — каще часом ди
ректор кінзаводу.

В Онуфріївській селищній Раді 
та райвідділі внутрішніх справ, де 
я оббиваю пороги, мені так не ка
жуть. І не кажуть, як Іван, що 
воюю я з вітряками. Розуміюче 
похитують головами, але не біль
ше^. Дозволили, правда, виготовити 
таблички «Рибу ловити забороне
но». Я старанно уквітчав ними ста
вок, одначе вночі завзяті «рибалки» 
повкидали їх у воду. А видати по
станову про заборону риболовх 
як цс зробили, наприклад, у Пав- 
.інші, наша селищна Рада ніяк не 
наважиться... То, може, мій това
риш цілком справедливо звинува
чує мене в боротьбі з вітряками?

Таж на впорядкування ставка 
затрачено 382 тисячі карбованців. 
Окупити державні затрати можна. 
1 треба.

Я не знаю, як мені працювати 
далі. Ось і зараз сиджу на осл’роні 
посеред ставка, охоплений сумні
вами...

в. одинцов, 
рибовод Онуфріївського 
кінного заводу.

Учениця 10 класу 
иянської середньої 
№ 2 Марія Дубас мріє 
ти поліграфістом. Вона про
сить редакцію розповісти про 

Читачці 
майстер

Поміч 
школи 

ста-

професію друкаря, 
відповідає старший 
цеху плоского друку облас
ної друкарні імені" Г. М. Дн- 
мнтрова А. В. Іщенко.

Поліграфія — це галузь 
промисловості, яка виготов
ляє різноманітну друковану 
продукцію згідно з оригіна
лами, що надходять від ви
давництв чи інших організа
цій. Поліграфічний процес 
складається з великої кіль
кості різних операцій: маке
тування, ручного чи машин
ного набору, виготовлення 
форм (стереотипів), друку
вання, палітурних робіт та ін.

У практиці найширше за
стосовуються три способи 
друку: високий, глибокий та 
плоский.

ДРУКУВАТИ?
№N1 НІЧОГО
ВРССТІШОГОІ

запитує
* •

ЗАКОН ПРО ТЕБЕ

надав

ХОЧ СИВЕР НРАСИВИИ

Фото інженера М. НОЖНОВА 
(м. Кіровоград).

газета

ЧИТАЧпропонує,повідомляє,
ПОДАТОК ЗА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Консультацію дає член судової колегії в 
цивільних справах обласного суду Б. ЛІ. 

Литвиненко
<г>7 маю присадибну білянку в 0,15 гектара. 

Коли працював у відділенні «Сільгосптехніки», 
то користувався додатково городом у 0,05 гек
тара. Тепер бурякопршімальний пункт 
дружині під город 0,05 гектара землі.

Та якщо в минулому за користування 
дом податку не брали, то нині додаткову 
враховують при оподаткуванні. Чи правильно це?

* І. ШНУРОВСЬКИИ. 
с. Трепівка Знам’янського району».

горо- 
площу

БРЕСТ ПАМ’ЯТАЄ.

Високий друк характерний 
тим, що у формі друкуючі 
елементи стоять вище від 
так зпаних пробільних. Фар
ба, що рівномірно наноси
ться на форму, покриває ли
ше друкуючі елементи, котрі 
під тиском переносять на 
папір зображення.

Високий друк застосовують 
при друкуванні газет, деяких 
журналів, художньої літера
тури.

При глибокому способі 
друкування друкуючі еле
менти заглиблені відносно 
пробільних. Фарба заповнює 
заглиблення. Та її частина, 
що потрапляє на випуклі 
пробільні елементи, перед 
друкуванням механічно сти
рається. Під час друку фор
му притискають до паперу, 
на який і осідає фарба із за- 
глиблень.Цим способом дру
кують поштові листівки, мар
ки, деякі журнали (напри
клад, «Огонек»),

У формі плоского друку, 
на відміну від попередніх, 
усі друкуючі й недрукуючі 
елементи лежать в одній 
площині. Нанесення фарби 
на форму здійснюється зав
дяки явищу змочування во- 

окремих її частин. На 
«сухі» друкуючі елементи на
носять фарбу. З «мокрих» 
пробілів вона стікає. І тому 
на папір, притиснутий до плос
кої форми, потрапляє фарба 
лише з друкуючих елементів.

Плоскодрукувальним спо
собом друкують усю кольо
рову продукцію.

Ми сподіваємося, що ба
жання Марії здійсниться і во
на в майбутньому друкувати
ме газети. Оволодіти різно
манітними спеціальностями 
поліграфії можна в спеціаль
них професійно-технічних 
училищах Києва, Харкова, 
Дніпропетровська і Львова, в 
поліграфічному

Робітників та служ
бовців, котрі мешкають 
у сільській місцевості, 
від сплати сільськогос
подарського податку 
за користування горо
дом звільнено. Але тре
ба з’ясувати па місці, 
як надано додаткову 
площу землі — під ін
дивідуальний город чи 
як службовий наділ. За 
користування службо
вим наділом орної зем
лі господарства оподат
ковують згаданим по
датком на загальних 
підставах.

I городи, і службові 
наділи надаються за 
місцем роботи. Між ни
ми є істотна різниця. 
Городи надає адміні
страція разом з проф
спілковою організацією 
за рахунок земель ви
ділених підприємству 
для індивідуального го
родництва. Службові ж 
наділи падають окремі 
підприємства, що ма
ють тимчасово вільні 
землі, призначені для 
господарських і техніч
них цілей.

Вважаю, що мало створювати одні куточки 
відпочинку. Адже в тому гуркоті і реві, кот
рий панує на багатьох наших вулицях, особ
ливо центральних, не ге, що відпочивати — 
працювати важко. Я вже багато разів поміча
ла: немилосердно ревучи, йде потужний 
трактор, тягне причіп А на ньому — кілька 
відер. Чи не забагато для Кіровограда трак
торів? Думаю, що державтоінспскції не зава
дило б поцікавитись і рівнем шуму кожного 
трактора, і доцільністю його використання. 
А центральні вулиці можна було б закритті 
для тракторів і мотоциклів, які, до речі, теж 
дуа«с гуркочуть.

К. ФУРЧЕНКО.

У нашому місті справді мало гарних ку
точків відпочинку Добре, що це питання при
вертає увагу комсомолі вів і молоді обласно
го центру. Але інколи іі .зусиль особливих не 
треба, слід лише підтримувані н належному 
етапі те, що вже с. Ось, наприклад, біля 
швейної фабрики с красивий скверик. Та від
почивати в ньому незручно: жодної лавки 
там немає. До того ж уся територія захара
щена обгортковими паперами, очевидно, з тієї 
ж фабрики. Чому б не довести справу до 
кінця?

В. ЧЕКАНОВ.

дою 
' ' «СУХІ:

поліграфічному технікумі 
(Львів, Радянська площа, 1) 
та Українському поліграфіч
ному інституті (Львів, вул. 
Підвальна, 17).

До редакції надійшов лист, 
Людмила Ч. писала, що кілька 
років тому серйозно захворі
ла. Тепер, після лікування, пе
ренесена хвороба ще дається 
взнаки. Людмила просила до
помоги.

Того ж дня редакція відпо
віла своїй читачці, що її прий
муть 8 обласному відділі охо
рони здоров'я і направлять на 
консультацію.

Цей приклад ми навели- не 
для того, аби похвалити себе. 
Ним ілюструється одна неза
перечна істина: піклування про 
людину лежить в основі ді
яльності всіх радянських уста
нов та організацій.

І читачі «Молодого комуна
ра» знають, що газета завжди 
готова прийти їм на допомогу. 
Тому пишуть про свої турботи 
і знегоди, просять поради, 
скаржаться. Щоб допомогти 
людині, редакція часто поси
лає до неї свого кореспонден
та, котрий відкладає важливі 
справи, або ж передає. листа 
відповідній організації для 
вжиття заходів. Тому так 
прикро стає, коли зустрічаєш
ся з випадками неправди чи
тачів.

Працювали на Олсксандріи- 
ському м'ясокомбінаті ви
пускниці профтехучилища. І 
написали вони до газети, що 
гуртожитку комбінат не надає, 
а за квартиру платити великі 
гроші, одержуючи 50—60 кар- 

----- важко. Під 
нерозбірливих 

редакції спочатку 
що це, мовляв, за

вод жа

бованців, надто 
листом — сім 
підписів. У 
обурились:
неувага до молодих фахівців! 
Перевірили 
що свого

скаргу. Виявилося, 
гуртожитку Олек-

• огляд ЛИСТІВ
сандрійський м'ясокомбінат 
справді не має. Всіх сімох ке
рівництво поселило в гуртожи
ток автотранспортного під
приємства. Кожна платить за 
місце та послуги по 16 карбо
ванців (на цілком законних 
підставах, до речі). Як для 
гуртожитку, це немало, таж і 
зарплата у них, одначе, 104— 
140 карбованців, а не 50—60.

Навіщо ж вони писали тако
го листа? Робота не подоба
лась. Але розрахуватись важ
ко, треба відробляти встанов
лений строк. До того ж не ко
жен любить добровільно ви
знавати, що злякався трудно- • 
щів. Ось і хотіли випускниці 
заручитися хоч не прямою, та 
все ж підтримкою газети. І від 
жалю до себе пішли на обман. 
Дрібний, але прикрий. Анонім
ний. І перший на трудовому 
шляху.

З роками перша безвинна брехня 
переростає у схильність ігнорувати 
правду в інтересах власної вигоди.

Окремі люди були б не проти ви
користати газету для зведення осо
бистих рахунків. Громадянка
П. М. М- (так пОІ1а назвала себе в 
листі) розповіла історію про
«страшні злодіяння» на критому 
ринку продавця одного з магази
нів. Цей суб’єкт дійшов до того, 
що на її, " " .......
про те, 
дей, а 
він до 
сміявся 
зробив 
думка:

П. М. М.. зауваження 
що треба відпускати Ліо

не розмовляти з друзями, 
м’яса поклав кісток, роз- 
їй прямо п'очі І навіть 

образливий жест. «Наша 
... .. такому пора покласти 

край», — зробила висновок аііоиім-

на авторка і закликала в однодум
ці і свідки таку собі А. Г. А. Ми 
подивувалися таємничості листа 
(«Прізвища вказати неможливо»,— 
писала ця П. М. М., хоча й наво
дила адреси — свою та А. Г. А.), 
але вирішили, що неувага продав
ця до покупи», а тим більш грубо
щі заслуговують осуду. Листа на
діслали до Кіровського раііхарчо- 
торгу міста Кіровограда. І ось ди
ректор торгу П. О. Колесннк від
лові, що описаної події взагалі 
не сталося, бо продавець, якого так 
яскраво змалювала аноиімииця. не 
був годі на критому ринку. За час 
роботи в магазині на нього не по
скаржився жоден покупець, письмо
во чи усно. На довершення з’ясу
валося. що за означеною адресою 
замість А. Г. А. живе іромарінкч 
Є., котра ні сном ні духом не відає 
про ті події.

Надійшов лист і з Ббгаанівмі 
Знам’янського району. Невідомий, 
підписавшись 1. Крайванопич. пгьі- 
домляв, що продавщиця магазину 
Є. І. Кондратенко зливає для себе 
вершки .і молока, ображає ііокуп- 
ців-пенсіонерів.

Перевірка ж виявила, що І. Т. 
Крайвапов скарги не писав. Біль
ше того, він І молока не купує, бо, 
по-перше, має свою корову, по-дру
ге, живе далеко від тадо магазину. 
А Є. І. Кондратенко він знає як 
ввічливу, сумлінну трудівницю.

Зрозуміло, що редакція не дала 
ходу ним листам. Анонімники ж 
чекали очевидно, зовсім інших ре
зультатів.

«Ну й що? — скаже чіпач. — Ні
чого страшною, ніхто не потерпів». 
Правильно. Але хтось спробував ки
нути тіш» па добрих людїіі, відірвав 
працівників від роботи.

У селі Федорівні у когось 
зіпсувався телевізор. Замість 
того, щоб подати заяву про 
ремонт на обласне підприєм
ство «Побутрадіотехніка», цей

«хтось» пише листа до редак
ції. В листі він описує, як здо- 
розо дивитись передачі про 
жнива або ж програму «Час». 
Та, на жаль, у селі спеціалістів 
немає, а з Кіровограда май
стри не приїжджають, хоч їх 
і запрошують. І підписався: 
«Іванов».

У «Побутрадіотехніці» за- 
підозріли скаржника в неправ
ді (куди-куди, а в близьку від 
Кіровограда Федорівну теле
майстри виїжджають регуляр
но, кожного другого й четвер
того четверга), і послали пра
цівника спеціально. Він уста
новив, що жоден Іванов у Фе
дорівні і в ближніх селах не 
живе. Це підтвердив і голова 
виконкому сільради в офіцій
ній довідці.

Гірше закінчилась історія з лис
том про швейну машину, котра 
зіпсувалася, за твердженням авто
ра листа, ще до закінчення гаран
тійного строку. Працівник майстер
ні. який робіні» гарантійні ремонти, 
виїхав з Кіровограда в Олександ
рійський район і псреконпвся, що 
коли машина іі поламалася під 
час гарантійної о строку, то сталось 
це років п’ятдесят тому Так влас
ник «Зінгера» хотів полагодити 
свій музейний експонат, обманувши 
редакцію. А у того майстра, котрий 
виїжджав до нього і. зрозуміло, не 
привіз гарантійного тадона. були 
ускладнення па роботі. Йому ніяк 
не хотіли оплачувати відрядження 
без доказу про виконану роботу — 
без відрі іного галона.

Окремі люди вважають, що 
на те й існують установи, щоб 
перевіряти листи. І пишуть, не 
дуже дотримуючись істини. Як 
бачимо, ця спокуса від лука
вого інколи дорого обходиться 
і державі, і тим, про кого вони 
пишуть, і, 
мим.

врешті-решт, ім ca- 

iVt ВІДЕНКО.
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АРБІТРИ
ПОЧИНАЮТЬ
РАХУНОК

У кодону, що формою нага- 
рув літеру <с», вишикувались 
юні спортсменки. Під склепін
на» легкоатлетичного манежу 
ц'-тячо-^З'наиьної спортивної 
•х?ксл« обласного спорткоміте- 
гу, на всю площу якого під
нявся гімнастичний поміст, лу- 
нвс голос диктора:

— Учасників Всесоюзних 
юнацькі«?.: зл/.агань з окремих 
в удів гімнастичного багато
борства з тають президент 
'ч'.імнароднсї федерації спор- 
-•лвноч гімнастики Юрій Євлам* 
ггійвв-ич 'Титов, голова органі
заційного комітету по прове
денню змагань заступник го
лови Кіровоградського облви
конкому Євгенія Михайлівна 
Чабаненко головний суддя 
змагань суддя всесоюзної ка- 
гегер і Олег Олексійович Сто
рін....

З прсмспою до юних гім
насте з&ертається голова Кі
ровоград сьісого обласного 
спорт коал тету В. І. Галенко. 
Він бажає: їм успіхів, вислов
лює впез неність, що в Кірово
граді вени візьмуть добрий 
старт на шляху до олімпій
ське--о помосту 1980 року в 
Моєкжі.

Б • ь-.аг привітання вихованців 
дитячо-юхнацької спортивної 
школи:

.Мі,? видеть і нашем городе вас 
рады,

0 ні ч еів( ;:е раз припомните 
и вы,

Когд.а с побед у нас
н Кировограде

Вдчлстсз; с.гава олимпийская
Москвы...

Еінсолят>і обласного центру 
віднесли гі.'ляастам квіти,

Сергій ХІ5/КНЯКОВ упевнено 
Набирає очки.

Чемпіони юнацької першос
ті країни минулого року На
таля Терещенко з Магадан
ської області, москвичі Олена 
Алєксютіна, Олександр Ага
фонов, Алік Атаханоц з Таш
кента під звуки Гімну Радян
ського Союзу піднімають на 
щоглі Державний прапор СРСР. 

Першими включились у змаган
ня дівчатка. Деякі з них іще зов
сім юні — їм но 10—12 років. Еони 
виступають за програмою кандида
тів у майстри спорту. У тих, кому 
виповнилося 13 — 16 років, — про
грама майстрів спорту. І просто 
дивуєшся, коли встигли попи ОВО
ЛОДІТИ такою вправністю. Гімнастки 
викопують найскладніші елементи 
і комбінації: подвійні сальто, саль
то з подвійними піруетами, різцб- 
маиітпі сальто в поєднанні з фля
ками на колоді, сальто між жерди
нами... Звичайно, у декого при та
кій складності були й зриви. Але 
ж вони трапляються її у досвідче
них гімнастів, а у них іще чимало 
часу для досягнення вищої доско
налості.

Оплесками нагородили при
сутні Стелу Захарову з Киши
нева за виконання вільних 
вправ. Оцінка 9,8 бала — най
вища в перший день змагань 
серед дівчаток.

Уважно сте
жать за тим, 
що відбуває
ться на помос- іь ті, члени ар- Зг 
бітражної ко
місії, тренери 
збірних команд 
країни і рес
публіки, у свій 
час видатні гім
насти Л. С. Ла- 
тиніна, П. Г. 
Астахова, Л. ’І. 
Іванова, А. Ф. 
Родіон е н к о, 
А. М. Шані- 
язов. їхнє зав
дання—не про
пустити жод
ного руху, по
мітити кожну 
помилку, ви
значити най

більш здібних і перспективних 
ДЛЯ ЕІдбору в олімпійський 
резерв 1980 року.

За підсумками першого дня зма
гань у провідну трійку серед тих, 
хто виступав за програмою майстрів 
спорту, вийшли Стела Захарова 
(Кишинів) — 37,8 бала, Наталя Те
рещенко (Магаданська область) —* 
37,65 бала та Олена Алсксюгіпа 
(Ліосква) — 37,1 бала.

Серед наймолодших гімнасток, 
шо викопували програму кандида
тів у майстри спорту, найсильніши- 
ми були Світлана Ссміїїііна з Че
лябінська, Ірина Жукова (Куйби- 
шев) і Людмила Кумакова з Тал- 
ліна.

Програма у юнаків, зпичайио, 
ла більш насичена атлетизмом, 
складнішими елементами і комбіна
ціями. Найкраще виконали їх
Сергій Хижняков (Ростовпа-До-
ну) — 55,1 бала, львів'янин Ана
толій Сайфуліи — 53,05 бала, моск
вич Олександр Агафонов — 52,55 
бала.

Перші три місця серед тих, хто 
виступав за програмою кандидате 
у майстри спорту, зайняли Артур 
Акопян (Єреван) — 55,9 бала, Іль- 
гіс Гумеров (Іжевськ) та Андрій 
Сайфуліи з Новосибірська, які на
брали по 54,1) бала.

Змагання тривають.
С. ВАЛЬЧУК.

1 кіроаоградкам Ларисі ПРОКУДІНІП та Людмилі ІВА
НОВІЙ пощастило виступити разом з майбутніми олімпій
цями.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ФУТБОЛ
«ЗІРКА»—- 
«КОЛОС»2:0

У черговому матчі па першість 
країни з футболу серед команд 
шостої зони другої ліги класу «А» 
кіровоградська .«Зірка» приймала 
команду «Колос» із Нікополя, 
Вже па десятій хвилині матчу 
Андрій Карток відкрив рахунок. 
Гостям удалося створити кілька 
загрозливих моментів біля воріт 
кіровоградців, одначе взяти во
рота пікопольці не змогли.

У другому таймі перевага гос
подарів поля стала що відчутні
шою. За шість хвилин до кіпця 
зустрічі Віктор Стецсико подвоїв 
рахунок.

Сьогодні «Зірка» гратиме па 
своєму полі з херсонським «Кри
сталом»,

А КЛУБ 64-х КЛІТИН

НАЙСИЛЬНІШИХ 
НАЗВАНО

Досить сильний склад зібрав 
чемпіонат області з шахів, що 
проходив у Кіровограді. Серед 24 
його учасників десять мали звання 
кандидата в майстри сперту. Між 
ними й розгорілася гостра, напру
жена до останнього туру боротьба 
за призові місця. Першим на фіні
ші змагань був кандидат у май
стри Олег Кпяпепко. Набравши 8,5 
очка з 11 можливих, він уперше 
завоював звання чемпіона області. 
Друге й третє місця посіли канди
дати в майстри Георгій Дубівка іа 
Олександр Бсидіок.

В. БЕКЛЄВ.

ДЕБЮТАНТИ — 
ЛІДЕРИ

Другий чемпіонат світу з спор- • 
тивпої акробатики в Саарбрюккені ; 
зібрав спортсменів із десяти країн, і 
Найсильніші серед них — акробати |, 
Болгарії, Польщі і СРСР. Перші І 
дні ‘змагань, коли представники І 
всіх семи видів програми проде
монстрували свою майстерність, П 
визначили лідерів. Серед стрибунів, 
у парах і в жіночих трійках попере
ду радянські спортсмени.

(ТАРС).

-4k. А А А. А -А. Ж А.

лауреат міжнародних конкурсів
Пасєдкіп». к. т. 16.45—«Сімейна 
розмова». 17.15—«Веселі нотки». 
18.00—Попиті. 18.15—«Як Алдар-

з 2Е7 веввееия но 8 жовтня
ПОНЕДІЛОК

19 ЕРаЗ А ПРОГРАМА. 9.00 
) — Ранкова 

к. т. 9.30 
т. 10.15 — 
і., т. 11.15

I і. |Ж І .; >ожей» . К. 
-Ні ..програма», к

*С Лт узов». 15.10.
з природою». 

«Фільм - дітям», 
т.

ля« 1 * — • -
7/ ffiosuuii. А» 

пі мгнастшка
Мульт»|>альмаі «. 
світі тигри»»» 
«Rjrvfii 
13.30 - 
14. Н) -
♦Лін зігаїііомз
X. т. 157.3Э — _____ _____
«Дішчівж і н;. гає батька», к. 
17.00 — - ' хрест -молодих», к. т. 
13.9!) — ’і’ ДІ1СМ». (К-Д).
13.15 — -В-с’тій обманщик».
Мульт/ІДтії.-.т, .к г 18.25 — «Лю- 
дан і і зак«а» ( К-д). 19.10 —* 
«Щ-ІСТИННОГО ЗМа- 
га-тля» 19 — О. М. Остров-
СЬЮІІЙ. «Пуми ;;: : ФІЛЬМ-СПСК-
тгкшь. к. т. 1:1 '.ri — «Час». 21.30 
— Прслоии-еі'я фільму-снех- 
’гажлю. г. т Пт закінченні — 
ІЮЕНІЗГ.

«у

т.
т.

Островськпй «Пучина», 
к. т. 12.05 —- 

громадянської війни», 
13.45 — Док. фільми, к. т.
— «Мамина школа», к. т.
— «Книга, час, читач». 
15.15 — Концерт, к. т. 16.00

техніка, прогрес»,

О. М.
Фільм-спектакль.
«Пісні
к. т.
14.15
14.45 
к т.
— •• Наука,
к. т. Іб.'ЗО — Літ. зустрічі. «Паб
ло Неруда». 17.15 — Спортивна 
програма. (К-д). 18.00 — Повн
іш. 18.15 — «Людшіа і закон»,
18.45 — Концерт класичної му
зики. к. т. 19.00 — «.Шляхами 
дружби». Передача 5. НРБ, 
к. т. 19.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Спартак» (М) — ИСКА. 
1 і 2 періоди, к т. 2Ґ.00 — 
«Час». 21.30 — Чемпіонат СРСР 
.з хокею. «Спартак» (М). — 
ЦСКА. З період. 22.05 — - Му
зичне життя». По закінчепні — 
НОВИ!’.!«.

Однії за всіх, всі за одиогої < 
к. т. 10.15 «Монолог». Худ. 
фільм, к. т. 11.50 — «Класн.чт 
дуети». Фільм-балет, к. т. 42.55 .— ................. .. ..

концентрація — магістральний 
напрям». 15.45 — «У світі тан
цю». 16.45 — «Сільськогосподар
ський тиждень». 17.00 — Паші 
госгі. к. т. 18.00 ' —* «День за 
днем*. (К-д). 18.15 — Г. X. Ан
дерсен. «Стійкий олов'яний сол
датик». к. т. 18.30 — Концерт, 
к. -т. 18.55 — «Америка семиде
сятых». Фільм 7. к. т. «Ворота 
на південь». 19.30 — Кубок
УЕФА з футболу «Динамо» (М) 
—* АГК (Афіни), к . т. В перер
ві -- «Тираж: «Спортлото». 21.15 
— «Час». 21.45 — Кубок євро- 
пейських чемпіонів з футболу. 
«Партизан» «Югославія» — 
«Дииамо» (К). По закінченні — 
певний (23.15).

фільм, к. т.
досвід — усім». (К-д). 18.55 — 
«Творчість народів світу», к. т. 
19.25 — «Село: справи і проб
леми». 19.55 — Худ. телефільм 
«■Наперекір долі» і:, т. 1 серія. 
21.00 - «Час». 21.30 — «Діалог 
з глядачем», к. т. 22.45 — Ка
мерний концерт, к. т. По закін
ченні — новини (23.15).

«Корифеї 
12.00 -

’«На ла- 
15 — Коп- 
есіру. І ч.ОО

ДРУГА И'РОГР^МЛ. її '.',) — 
«Ш І.ілш:: :;й екра ; ФІЗИКЗ ДЛЯ 
’.'іП:ВІ^ КДОСу 12.І0 ~ ЛССЯ

рьїіікс; і ічй господар».
Телевиет-ьба. 1‘ 15 — «На лоно- 
Ч'.ту проп.ігпіі.і • тич і слуха- 
■Ій.’Л попиті,-гвоїі иолітшколи» 
ІЯ.ІИ — Рє-клаг.іг:. оголошення. 
1S.S*) — Муз. антракт. 18.45 — 
«На лптмх республіки». 19.00 — 
«Бісті». '9.?• — «Поезія- 29 00

- <Веч.:р!.Г :г.жнчпа пошта». 
3143 — -pi i добраніч, діти!» 
21.00- и зо -> Худ.
фільм «Х«;рг"Ьба.- 23.00 — Ие- 
Ч грані СНЕ

ДРУГА ПРОГРАМА. П.00 — 
«Шкільний екран». Історія для 
учнів 9-го класу. 12.10 — Худ. 
фільм «Боротьба» 16.55 — «Ру
бежі десятої п'ятирічки». (Кіро- 
воград на Республіканське те
лебачення). 17.15 — «Старти па
лій» . Спортивно розважальна 
програма дня дітей. 18.00 —
«До початку навчального року 
В СИСТеМІ партійної освіти». 
18.30 — «І живе в моєму серці 
пісня». 19 00 —: «Вісті». 19.30 — 
Народний телеуяіверситст «Фа
культет здоров’я». 20.00 —
И. Штраус 'Великий вальс». 
Вистава. 20 50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Ч.іс< 21.50 — 
Про.т- вжеп.іл вмотанії. В перер
ві — вечірні повній.'.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.40 — 
«Шкільний екран». Укр. літ. 
для уч. 9 кл. 14.30 — «Героїні 
творів I. С. Тургенева». 15.30 — 
«СРСР — ІІДР: 25 років науко
во-технічного співробіт нкі.'Т'.іа». 
16.00 — «Фільм — дітям», 

народ хороший». 
— «Слово — ученому».

— «Відгукніться, сурмачі!» 
— Реклама, оголошення.

— «Співає Я. Сметпппи- 
«Вісті*. 19.30 —

«Хлопчаки —
17.00
17.15
18.00
18.30
ков». 19.00 ______ ___
«Ви нам писали». 20.45 — -11а 
добраніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — «Попиті кіноекрана». 
22.45 — «Піспя-76». 23.ІЗ — Ве
чір:'! пошти.

ЧЕТВЕР

ВІВТОРОК СЕРЕДА
Н ЕРЩ А її РОГ P АМ А. 9.00

Ран :, вл І.РШ \ ПРОГРАМА. 9 00
> — Ранкова 
к. т. 9.û0

Зї6і'5(Ь ГСП, Кіровоград 50. вуп. Луначарсьнсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
: о.м- с-лольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Еігд ілу, 5тй<т в і масової роботи—2-45-36, відділу вій-* 
ськово-ліагр іотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БЖ ГІ443, , Індекс 61197,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
/Ш Повніш. 0.10 — Ранкова

гімнастика, к. т 9.30 — 
-Ві-;-уі.і!іться, сурмачі!» к. т, 
10.15 — «Здрастуй і прощай». 
Худ. фільм, к. т. 11.50 — Піс- 
ия-76», к. т. 13.25 — «До тип 
вчителя». Кінопрограмл. 14.25 — 
«Творчість М. Шолохопа >. к. т. 
15.25 — ’«.Ми знайомимось з при
родою». к. т. 15.45 — «Шахова 
школа», к. т. 16.15 — «Грає

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ДРУГА ПРОГРАМА. II 00 — 
Повили. 11.15 — Ф. Шіллер
«Дон Карлос». 14.00 — Худ.
фільм «Щовечора після рсбо- 
іп». 17.30 — «Циркова програ
ма». 18.00 — Реклама, оголо
шення. 18.30 — Телефільм
«Львівська марка», 19.00 — 
-Вісті». 19.30 — Концерт. 20.45 - 
«На добраніч діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — «Усмішки». 22.30 
— «Старт». 23.30 — Вечірні по
шти.

Новішії. И.15 —
української сцени».
Док. фільм. 17.00 — 
пах республіки. 17. 
церг симфонічного орк
— Реклама, оголошення. 18.30 — 
Для маля» «Хатішка-псртипка». 
І9.00 — «Вісті». 19.30 — Концерт 
Червопопрапориого імені О. В. 
Александрова ансамблю пісні і 
танцю Радянської Армії. 20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час*. 2І.30 — Хут. фільм «По
вітряний міст». 22.40 — Концерт 
Му елі хм -Магомаева. 23.40 — Ве
чірні повнім:.

СУБОТА

П’ЯТНИЦЯ

1 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 60
Новини. 9-ГО — Ранкова 
гімнастики, к. т. 9.30 _ — 

«Веселі нотки», к. т. 10.15 — 
«Наперекір долі». Худ теле
фільм. 1 серія, к. т. 11.20 —
Концерт із творів Соловйова- 
Сєдого, к. т. 13.30 — Док. філь
ми. К. Т: 14.35 — «Російські
мандрівники і дослідники». 15.05 
•— Концерт, к. т. 16.05 — «Фільм 
—• дітям». «Друг мій Колька».

....... гарантія 
к. т. 18.60 — «День 

18.15

17.50 '— «Робітнича 
москвичів»...........
за днем». (К-д). 18.15 — >У
кожному малюнку —- сонце», 
к. т 18.30 — Коицерг • к. т.
18.45 — «До 80-річчя /Кака
Дюкло». «Комунар 20 віку». 
Док. телефільм. 19.50 —• Худ.
телефільм «Наперекір долі». 2 
серія, к. т. 21.00 — «Час». 21.ЗО 
— «У добру путь». До Дня вчи
теля. к. т. 23.10 — Естрадний
концерт к. т По закінченні -*■ 
цЬвини. (23.40).

2 ВЕРША ПРОГРАМА. 9.60
Новини. 9.10 — Ранкова
гімнастика к. т. 9.30 — 

«АБВГдсіїка*. к. т. 10.00 -
«Для вас. батьки!:». 10.30 —
«Наперекір долі». Худ. теле
фільм. 2 серія, к. т. 11. <0 — Муз. 
програма «Ранкова пдштй». к. т. 
І2.І0 — «Більше хороших Това
рів». 12.40 — «По музеях і пи- 
ставочішх залах». Державний 
г^узеіі образотворчого мистецт
ва ім. О. С, Пушкіна. «Мистец
тво Франції*. Передача 4, к. т. 
13.10 — «Тираж «Спортлото». 
13.20 — «Муз. абонемент», к. т. 
13.45 •- «В гостях у казки». 
«Кощей безсмертний». Худ. 
фільм. 1 !.."0 — Чемпіонат СРСР 
з хокею «Динамо» (М.) «Ди
намо* (Рига). 2 і 3 періоди. 
16.15 — «Здоров’я», к . т. 16.45 
-• «Пісні В. Мурадслі». к. т. 
17.00 -- «Очевидце — неймовір
не». к. т. 18.00 — Новини. 18.15 
— Мультфільми, к. т. 1855 — 
М. Равель. «Балсро». Фільм- 
концерт, к. т. 19.15 — «Америка 
сеїіндесятих» Фільм Я «Па бе
регах Міссісіпі», к . т. 19 50 — 
«Наші сусіди» к. т. 21.09 — 
«Час». 21.30 -• «Золота нота*, 
к. т. 22.39 - .Міжнародні зма
гання з 
і: т. По 
(23.1Г.),

к. 
т.

Фільм Я
К ; Т. 
К. Т.

Золота
Міжнародні 

художньої гімнастики, 
закінчетпо — повніш

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 —
Естрадний концерт. 10.15 — Док, 

телефільм «Траса». IJ.CO — '

«молодоп КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кирцпограл.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 397. Тираж 59 700,

К

ДРУГА
Му», Фільм 

'ти». 11.00 ■
«Щоденши: 
«По музеях 
лах».

ПРОГРАМА. 10.60 — 
«Любителям, оперс- 

- Новини. 11.15 —
соцтмагатія. 11.30— 
та виставочних за- 

12.00 — Всесоюзний тур
нір з боротьби дзю-до на приз 
Українського телебачення. 12.45 
— «Завтра — День учителя». 
Суботній репортаж. (Кіровоград 
па Республіканське телебачен
ня). 13.15 -- «Співає Євген Пе
сте рс:и:о'. 13.55 — Телефільми. 
14.45 — Концерт Державного за
служеного ансамблю танцю

УРСР. 15.20 — Для дітей.
Мультфільм «Чарівна торбин
ка». 15.40 — -Герой книги -7 
робітник». 16.10 — Концерт,
16.40 — Худ. фільм «Під чужим 
ім’ям». 13.00 — «Школа передо
вого досвіду». 18.45 —«Муз. ан
тракт». 19.60 — «Вісті». 19.30 — 
Телефільм «І сміх, і біда». 
20.30 — Естрадний концерт. -0.45
— «Па до’браиіч діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — Худ. фільм
«Щовечора після роботи». 22.40
— «Зустріч з піснею». 23.10 — 
Вечірні новини.

Н ЕДІЛЯ

З ПЕРША ПРОГРАМА. 9.60 
Новішії. 9.10 — Ранкова 
гімнастика для дітей, и. т, 

9.30 — «Будильник». -40.00 -у 
«Служу Радянському Сокну»7 
іс. т. 11.00 — «З людьми і для 
людей». Теленарис про кавале
ра трьох орденів Слави В. Г> 
Косолапова. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
11.15 — «У дружбі і щасті ми 
зростаємо». Концерт, 12.00 —; 
Муз. кіоск, к . т. 12.30 — Сіль
ська година». 13.30 — «Сьогодні 
— День учителя», к. т. 14.00 -- 
Концерт майстрів мистецтв; 
14.45 — Чемпіонат СРСР з хо-‘ 
ксю. «Спартак» (М) — ЦСКА’ 
(Л-д). 2 і 3 періоди, к. т 16.15 
— «Книгарня». 17.00 — Міжна
родна напорами». 17.30 —
Мультфільми, к. т. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Клуб кіііонодо- 
рожей», к. т. 19.15 — Ніспі ра* 
ДЯІІСЬКІІХ композиторів, И. т, 
19.35— «Ділові люди». Худ'; 
Фільм. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Про балет, к. т. 22.50 — Чемпіо
нат СРСР з водного поло. По 
закінченні — новини (23.30).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 — 
«Сьогодні — День учителя». Те
лефільм «Учитель». 10.30 — - Ми 
стараємось». Фільм концерт, 
10.50 — Для дітей. Мультфільм 
♦Чудовий острів». І і .00 • «Світ 
твоїх захоплень». 12.00 — Ми —• 
радянські». 12.45 — «Сьогодні--* 
Дсш. учителя'. Копцсрт-вііаііия, 
13.15 — «Сузір’я». 14.00 — Сла
ва солдатська». 15.09 — «Соняч
но коло». 15.50 — Худ. фільм 
«Хлопчаки мріють». 16.50 -- -У 
світі музики». 17.30 — «Вісті».• 
18.00 -- Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Динамо» (Київ). 19.45 — Кон
нерт па замовлення вчителів;

— «Па добраніч діти!»' 
— «Час». 21.30 — Кой-'

20.45
21,(10 ____ ____
н.срг. 22.00 — Футбольний огляд; 
22.15 — Вечірні новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО-
.................  -ггД
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