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«Ниви» 11 763 центнери

ТЕЛЕГРАМА
В НОМЕР!

СРСР.

Вітаємо з успіхом комсомольсько-молодіж
ний сімейний екіпаж Іване Степановича та Во
лодимира СТУЛІЇВ з колгоспу імені Кірова 
ОнуфрІївськего району. За 24 години безпере
бійної роботи женці скосили ранні зернові на 
площі 25 гектарів і намолотили 1010 центнерів 
зерна.

Комсомольсько-молодіжний екіпаж вже ви
дав з бункера своєї 
хліба.

ПОБАЧИТИ СЕБЕ
так чисте. 
молоко. Для 
теж мають

• РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ
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ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
комсмюж

Для людини, яка жодного 
разу не була в селі, робота 
цих засмаглих на сонці дів
чат може здатися чистою і 
легкою.

І тут, у літньому таборі 
молочно-товарної ферми 
колгоспу «Прогрес», теж 
ніби все робиться залюбки.

Дівчата бігають від корови 
до корови, підставляють під 
вим’я дійниці і вправно ви
ливають у бідони процідже
не молоко. Гість з міста теж 
може здивуватись: «Навіщо 
його цідити? І 
Але молоко є 
нього дівчата 
знак якості.

А перед обіднім доїнням 
у таборі наче й немає ме
тушні. Доярки сидять під 
клено/л і плетуть З ПОЛЬОВИХ 
квітів віночки. Дівчата пле
туть вінки, а завідуючий 
фермою т. Шевченко (він 
один з наймолодших кому
ністів колгоспу, якому до
ручили комсомольсько-мо
лодіжний колектив ферми)

(Закінчення на 2-й єтор.).

НАШ РЯДОК В РАПОРТ
ЖОВТНЮ-УДАРНІ ЖНИВА!

Урядова.
Кіровоградська 
область«, „ 
Петрівськиіі район, 
колгосп
„Перше Травня*6, 
Мнко.іенку Віктору, 
Коробилу Григорію

ГАРЯЧЕ І СЕРДЕЧНО ВІТАЮ 
ВАС 13 ЧУДОВОЮ ТРУДОВОЮ 
П ЕРЕЛЮ ТО 10. УСП1Ш111 ЇМ
ВИКОНАННЯМ СОЦІАЛІСТИЧ
НИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА КОСО
ВИЦІ ХЛІБІВ.

ВПЕВНЕНІЇ II. ЩО ВП СВОЄЮ 
САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ 
ВПИШЕТЕ. ЯСКРАВУ СТОРІН
КУ В РАПОРТ ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ ЦК КПРС до 
60-Р1ЧЧЯ ВЕЛИКОГО жовтня.

БАЖАЮ ВАМ МІЦНОГО ЗДО
РОВ’Я, ЩАСТЯ, НОВИХ ТРУДО
ВИХ ПЕРЕМОГ НА ЧЕСТЬ НА
ШОЇ РІДНОЇ БАТЬКІВЩИНИ.

Петро КЛИМУК. 
двічі Герой Радянського Союзу 

льоічик-космонавт

ГОТУЮЧИ ГІДНУ ЗУСТРІЧ 60-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, ВИКОНУЮЧИ 
РІШЕННЯ XXV З’ЇЗДУ КПРС, УСЛІД ЗА ХЛІБОРОБАМИ СВІТЛОВОДСЬКО- 
ГО РАЙОНУ ПРО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЬОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ПРО
ДАЖУ ЗЕРНА ДЕРЖАВІ РАПОРТУВАЛИ ХЛІБОРОБИ ОНУФРЙВЩИНИа 
В ДЕРЖАВНІ ЗАСІКИ ЗАСИПАНО 32 644 ТОННИ ХЛІБА.

ХЛІБОРОБИ ОБЛАСТІ» ТРУДОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ ЗАВЕРШИМО ЖНИВА 
ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ!

НА ПРИЗ
„ЗОЛОТИЙ КОЛОС“

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Віктор МИКОЛЕНКО з нолгоспу 

«Перше травня» Петрівського ра
йону «Колосом» намолотив 11 923 
центнери зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу іме
ні Карла Маркса Петрівського ра
йону («Колос») — 9797 центнерів.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Ук
раїна» Новгооодківського району 
(«Нива») — 9080 центнерів.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу іме
ні Кіоова Бобоинецького району 
(«Колос») — 8476 центнерів.

Іван НОВАК з колгоспу імені Кар
ла Маркса Кіровоградського району 
(«Колос») — 8452 центнери.

Любомир ГАЙДУЧАК з колгоспу 
«Росія» Олександрійського району 
(«Колос») — 8354 центнери.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу 
«Путь Октября» Очуфріїеського ра
йону («Нива») — 8063 центнери.

Антон КОВАЛЬЧУК з колгоспу 
«Зоря комунізму» Долинського ра
йону («Колос») — 7877 центнерів.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу 
«Іскра» Новгоооцківського району 
(«Ниьа») — 7333 центнери.

Володимир КОВАЛЕНКО з кол
госпу імені Фоунзе Олександрій
ського району («Нива») — 7222 цент
нери.

ГОСТРИ« СИГНАЛИИИММИіСТРАТЕГІЯ ГАРЯЧА

ЛВШЯ

загінки 
Олек- 

і Арка- 
три ро- 
екіпажі.

4. ДРУГА ЗМІНА
і)3 ЖНИВНОГО ПЛАНУ УЛЬЯНОВСЬКОГО 
«ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДВОЗМІННУ РОБОТУ

Про помічників хліборобів розпо
відає в інтерв’ю з нашим кореспон
дентом О. РАКІНИМ перший секре
тар Ульяновського райкому партії 
М. Н. ЧЕРНИЧЕНКО.

\
— Двозмінна на жнивах в Ульянов

ському районі — вже сьомий рік. Ллє іцс 
тМколи друга зміна не була такою моло

дою — більше тисячі юнаків і дівчат 
зайняті на хлібозбиранні і його обслуго
вуванні. Чи задоволені підкріпленням у 
колгоспах, Миколо Никифоровичу?

— Звичайно, вже зараз хочеіься сказа
ти велике спасибі молоді за допомогу. 
Навантаження на однії комбайн — 170— 
180 гектарів, і яких гектарів) На кожно
му — 50 центнерів хліба, до того ж на

РАЙКОМУ КОМСОМОПУ: 
НА ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ 1977 РОКУ».

більшості ПЛОЩ РОСЛІШІЇ ВІ1ЛЯІЛ1І. Щзб 
зібрати такий урожай вчасно, агрегатам 
слід працювати майже цілодобово. За 
таких умов тільки двозмінна й забезпе
чить потрібний результат.

— Л можна опертися на молодих? Ад
же синоніми слова «юний» — «недосвід
чений», «той, хто не має достатньої май
стерності»...

— Я хотів би нанести приклад із минулих 
жнпн. Працював тоді на комбаііпі у колгоспі 
імені Фрупзс хлопчина — Лркадііі Молчап- 
сі.кнй. 3 першого діві обирання захопив він 
лідерство серед молодих жспціїі області і став 
претендентом на при» вашої газети. Послали 
до лідера нредсталннна обкому комсомолу — 
ПОЗП.аЙОМІІТИСІІ вручити псрехідннб приз. 
• туг 'з’ясувалося, що передовик ...порушник; 
Згідно інструкції з техніки безпеки треба мати 

(Закінчення на 2-й стор.).

Г* ЕРОЇ жнивної 
* комсомольці 
сандр Филимонов 
дій Шатчєнко вже 
ки нерозлучні в
Ще і в школі приятелю
вали. Відслужили в Радян
ській Аомії. Повернулись 
у своє село Олексіївну. 
Разом сіли на буряковий 
комбайн, правду кажучи, 
агрегат їм дістався ста
ренький, а поо нобий до
водилося лише мріяти. 
Але то нічого, і на ста
ренькому «можна добре 
попрацювати. вирішили 
юнаки і... вибороли мину
лого року перше місце у 
районі серед комсомоль
сько-молодіжних екіпажів.

Поки хлопці моіяли про 
новий бурякозбиральний 
комбайн, у самий розпал 
цьогорічних жнив до кол
госпу поступила новенька 
«Нива» Її й доручили юна
кам. І одразу довелося 
обем хвилюватися. Вже 
тиждень, як почалася ко
совиця. вже чотири ДНІ 

. йде обмолот валків, а

жатка не доставлена зі 
станції.

У гарячі жнивні дні не 
обійшлося без зупинок. 
Спочатку були на 23 місці, 
потім на 20. через декіль
ка днів на 16. І ось звіст
ка — вони на першому 
місці.

А ХЛОПЦІ
ЧЕКАЮТЬ!

Та останнє повідомлен
ня із колгоспу імені 
Свердлова було неприєм
ним. Від комбайна Фили
монова два самоскиди не 
встигають возити хліб, а 
тут ще й скати полопалися 
одразу на обох. Довелося 
шукати виходу із скрути. 
З машини, що стоїть на 
ремонті. зняли скати й

поиладнапи до однієї. 
Друга стоїть. З колгоспу 
дзвонили до райоб єднан
ня «Сільгосптехніка», але 
допомоги не отримали. 
Райком комсомолу теж. 
на жаль, байдуже сприй
няв сигнал про аварію е 
колгоспі імені Свердлова. 
Поинаймні. вони не ско
ристалися досвідом улья
новського комсомоль
ського жнивного штабу, 
де дзвонять у райоб єд
нання «Сільгосптехніка», 
добиваються, щоб запасні 
частини надходили вчасно. 
Завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
райкому комсомолу Ми
кола Чайка тільки ізозвів 
руками: шо. мовляв, ми 
можемо... А треба спро
бувати, 
негайної 
моги.

Хлопці чекають 
дійопої допо-

R ХИТРУК, 
пота штатний корес- ' 
пондент «Молодою 
комунара».

Добровеличківе» кий 
район.



РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

УВАГА
ТЕХНІКА
SE3KEKK!

не знаиде- 
який би не 
правил по-

Прописні

їм зав гм
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.).
виймає свій . записник, роз
гортає газету і починає бе
сіду про проект нової Кон
ституції СРСР. Сьогодні роз
мова про 5-й розділ; «Най
вищі органи державної вла
ди і управління СРСР».

В обідню пору агітатор 
приніс у табір газету. Заві
дуючий фермою вирізав з 
неї невеликий чотирикут
ник і пришпилив у черво
ному кутку.

— Дивіться, дівчата, ми 
на фотографії!—Віра Ящен
ко першою побачила виріз
ку. — Але тут щось не те. 
Написано, що ми доїмо ме
ханізмами. А вони, ті апара
ти, тільки замовлені.

Дівчата невдеволено пе
речитували текстівку до фо
тографії, ображались:

— Навіщо ці гарні слова? 
Ми й так стараємось, і без 
апаратів не пасемо задніх. 
Якщо треба, рук не жаліємо.
ГЗКЩО треба... Так, вони 
** знають, що треба. Мож
на було 6 привезти сюди 
апарати, встановити доїльну

систему, але корівники ста
рі і тісні. Змонтуєш меха
нізми, р через півроку зно
ву рви їх. То краще почека
ти, поки ввійде до ладу но
вий комплекс. Там уже й 
механізми. І дівчата чека
ють, бачачи себе завтра.

Чекають і беруть свою 
висоту — по фермі за рік 
має бути 3000 кілограмів 
молока на корову. А три 
доярки — Ольга Шевченко, 
Ольга Кривенко та Мотря 
Тупчій перейдуть і 4-тисяч- 
мий рубіж. В першої вже з 
початку року 2800. На 150— 
200 відстають інші дві. На 
фермі не було торік жодної 
комсомолки, яка б не вико- 
іала свого соціалістичного 
зобов язання. і тепер на ко
жен місяць, за кожну дека
ду — є надпланове молоко.

Ог тільки ніяк не можна, 
щоб у якійсь групі не з’яви
лась ялоза корова. А є й 
старі, яких треба вибрако
вувати. І щоб замінити їх 
молодими, продуктивніши- 
/ли, Ганна Чайкозська, Віра 
Ященко та Віра Кармазіна

1 серпня

вирощують. 160 телиць. Кол
госп поповнює ферму кра
щими тваринами молочних 
порід, і завідуючий фермою 
вже робить підрахунки, що 
на кінець п'ятирічки весь 
колектив може вийти на 
четверту тисячу.

А поки що ВСІ МОЛОДІ 
тваринники, розуміючи, як 
нелегко розе язаги пробле
му, докладають всі 
щоб наблизити день 
рекорду.

І коли їм вручали 
ну грамоту обкому 
молу, дівчата не скаржили
ся на труднощі. Зони дяку
вали 
соти 
ваги 
«для 
тину 
руки

сили, 
такого

Почес- 
комсо-

за визнання їхньої ви- 
і просили Сфотогрзфу- 
не для газети, а так, 
себе» — ставали біля 
з хлоп ятами, брали в 
віночки і сміялись:

разом з пре- 
Хаіи

ма-

— Нам би 
мією, та й ’ женихів, 
нові повибудовували, 
шини будемо купуваги, а в 
бригаді восьмеро дівчат на 
виданні, тільки хлог.ців у селі 
мало.

Ці симпатичні, розумні і 
роботящі дівчата забували, 
що ,в них ввечері боліти
муть трошки руки. Вони хи
зувались своїми біленькими 
ха татиками, дарували одна 
одній віночки. І їм було так 
добре і гарно на цій землі, 
де все для них, для їхньої 
щасливої долі.

М. ШЕВЧУК.
! Іозомнргородський 
район..
На фото: О. ШИВЧЕНКО. 

Фото В. КОВПАКА.

1977 рожу

ХАЙ
ЗАВЖДИ 

БУДЕ"
■ МИР!

З АРТЕКУ ЗАКРИВСЯ
МІЖНАРОДНИЙ 
ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 
спершу хоча б паспорт, а потім уже вершити 
трудові подвиги. А тут герою немає її 
ііадцяти... Щт робити? 
вати, а. ииявляєтьсп, передовий і слід знімати 
з комбайна. Заступи шся дорослі механізатори, 
г.срізиик:: господарства: «Нічого з хлопцем 
не станеться. Повірте, піп ще .і дорослим «фори - 
•дасть-». Повірили І хлопчина до кінна жшш 
відпрацював, як іодиііпик. Всі будь-яких 
«ЧП*. Намолотив більше семи тисяч цеіітіері» 
зерна, зібрав хліб па І!1(> гектарах при підмін
ній якості збирання. Правда, лідерством у об
ласті він псе ж поступився досвідченішим, але 
і: змаганні обігнав десятки механізаторів, 
котрим інструкцій з техніки безпеки цілком 
дозволяла працювати краще. Ось вам і недо
свідчений, осі. г.ам і ненадійний! До речі, Ар- 
кадііі . цього року разом з батьком відмінно 
трудиться на жііниах.

Звичайно, це факт винятковий. Школя
рів на комбайни мн саджаємо рідко — 
з технікою безпеки греба все ж рахува
тися. 1а й вибрані у нас є з кого — тіль
ки комсомольців серед механізаторів 
більше чотирьохсот. Але свідчить ВІН при 
те ж — на молодь 
І довір'я у нас 
у нашому районі 
жнивного екіпажа на основного спеціа
ліста і його помічника. Обидва жниварі 
і звуться однаково —■ комбайнери, і ви
моги до них однакові, рівно оплачується 
і їхній труд.

— Все ж мо юдь потребує допомоги, 
турботи...

— Так, ми цс розуміємо. В районі пра
цює більше сіа наставників на трактор
них бригадах. Цифра може і не дуже ве
лика,. але треба бачити те, ще. стоїть за 
нею — неформальна ділова допомога. 
Так би мовити, краще менше, та краще. 
Ось приклад. Перед хлібозбиранням у 
районі було проведено попередній огляд 
жпицпоі техніки. У колгоспі імені Леніна 
в агрегатах двох молодих комбайнерів 
було знайдено недоробки. Вказали не 
тільки їм, але й наставникам — досвід
ченим механізаторам Лапчпнському і 
Скоблику. В результаті — під час конт
рольного огляду техніки збиральні агре
гати і «шефів», і «підшефних» були у 
відмінному стані, і зараз, під час зби
рання, старші допомогають молодшим.

Але не треба думати, що наша молоді, дуже 
піке потребує допомоги. Не маленькі. Чимало 
молодих жниварів носять це зваїїііп тільки по 
віку, а п тракторній до них ставляться з ве
ликим авторитетом і вдячністю. Згадую мину
лорічні жнива. На зборах у колгоспі імені 
іЦорса підбивали підсумки хлібозбирання. Все 
йшло як завжди — нагороди, ліілидисменпі... 
Раптом підіймається досвідчений механізатор 
комуніст Чоповий і просить слона. Всі затихли. 
«Працював з илмії цього року молодий трак
торист Аркадій Нсгрсбко. Відмінно працював. 
Не знаю, чи буде йому премія від правління 
колгоспу, а ми ось — чле ш збирального іа- 
і оііу, купили іі >му спій подарунок — годин
ник, Візьми його, хлопче, як н.ішу вдячність за. 
хорошу допомогу!.. Думаю, що цс — ііаііошце, 
визнання.

шіст-
Прічхалн нагороджу-

можна 
ділове.

ліквідовано

покластися. 
Дна роки 

поділ

Як підтримується високий настрій 
молоді на жнивах?

— Передовсім, широким розмахом со- 
ціг.іісіи'іііоіо змагаипя. В його авангар
ді — більше 600 комуністів. Чимало зна
чить і сама орі апізація трудового супер
ництва. Треба адресувати тепле слово 
райкому комсомолу — він цього року 
юпко підійшов до цієї’справії. У минулі 
роки змагання велося серед екілажів-зби- 
ріііів, та:: би мовити, в академічному ва
ріанті — .між тіі.мії екіпажами, у які вхо
дять по два молодих механізатори. Ллє 
цього року більше сорока агрегатів об
слуговую гь тільки по одному 
комбайнерові, 
досвідченими. Як бути? І райком 
йшов вихід

■■

г

молодому 
трудяться НОШІ ІЮ]1,!Д з 

зна- 
впроваджеш; В1ІМНС. І 

«Кращій другіїі зміні», який иуде вруча
тися переможцеві змаїашія саме серед 
других комбайнерів. Зросли і матеріаль
ні стимули — у колгоспі імені Щорса, 
наприк?іад, комітет комсомолу нагород
жує переможців грошовими преміями Іі 
сумі від 25 до 75 карбованців. А які різ
номанітні форма морального заохочення! 
Цього року всім молодим женцям перед 
початком .хлібозбирання вручили яскраво 
орормлепі «Накази» ветерані: парні і 
комсомолу, і' колгоспі імені Фрунзе 
спроваджено свій перехідний приз для 
жниварів — імені земляка — Героя Со- 
ціаліснічної Пращ С. О. Чорнобая. Глас
ність змагання забезпечує не тільки пре- 
са'„ ^Комсомольський прожектор ,
а її навіть... пошга Листоноші часто роз
носять листії-подякн багька-.і за ударний 
труд і.х дітей.

Ще десять років тому у деяких кол
госпах району простоювали трактори 
тільки через те, що на них було нікому 
працювати. І осі. — близько тисячі юна
ків і дівчат жнивують...

•=— Іак, нас, комуністів району, цеп 
факт дуже радує. Молодь лишаєіься жи
ти и працюваїн па своїй землі. Хороша 
молоді, — надійна зміна пашим прослав
леним хліборобам — Герою Соні ї.іісінч 
ііоі Праці ( сргіїо Олександровичу Чор- 
нобаю, 1 рпгорію Мардаровнчу Ко.йаїкур- 
ту, Івану Сс\!.сі:овіічу Гсіеві. Анатолію 
Іро.хнмовпчу Змієпку і багатьом іншим. 
У нас піші є можливість створювати не 
ТІ.’ІЬКН комсомольсько-молодіжні екіпажі, 
а й цілі тракторні бригади молоді.

Г'адує й ііішпй факт. Зараз іде обгово
рення проекту нової Конституції СРСР. 
Широкі права надано там молоді. Висо
кі и обов’язки. І паша молодь \’же зараз 
віддала свій голос за Основний Закон 
соціаліспічного суспільства — проголо
сувала за нього своїм удариш.! трудом, 
акіпвпоіо громадською позицією.

!

Основна причина виникнення 
пожеж — безтурботність. До
кази? будь ласка!

В області, невчії, 
ться механізатора, 
знав елементарних 
жежіїої безпеки, 
іст.чні: бел іскровловлювача 
на пате вмилити не можна, 
агрегат повинен бути технічно 
спр.іпиим, обладнаним засоба
ми пожежнії б-лнекп: палити 
на полі заборонено. Просто.-' 
Так. Але комбайнер полюсну 
сРодина • Маловнсківського 
району И. Д. (олегуб не до
держував навіть цих слсмеи-

Виходіїть, треба ще раз на
гадати механізаторам про не
обхідність наїіпилміініого
контро по за технічною справ
ністю хлібозбиральних засо
бів. Під рукою запждн повин
ні бути вогнегасник, вода, ло
пати; відра... Слід постійно 
стежити за роботою іскрогас
ників, запобіжних щитків над 
колектором вихлопної труби, 
нс допуска ги до небезпечної 
температури нагрівання дета
лей від гергя.

Па жнивах великі хліб
ні масиви повинні бути роїбіі- 
ті на ділянки по ЗО гектарів, 
їх слід обкосити, оборати. Всі 
другорядні іі пішохідні дороги 
через поле перекрити, забез
печити надійну охорону вро
жаю сторожовими постами і 
дозорами.

Ось тут велику допомогу мо
жуть і повинні подати піонери 
га школярі, члени юнацьких

БЕЗТУРБОТНІСТЬ
У КОМПЛЕКСІ
тарних 
такої 
зі орі в ячмінь ;

Нсі.ііраг.інс і ь 
комбайні СК-1 
пожежі 
гс.іьса 
району: В колгоспі «Комуніст* 
Попомиргоредського району 
від іскри, що вилетіла з не
справного іскрогасника, зайня
лися валки на 5U гектарах 
ячменю І тише неймовірними 
.зусиллями колгоспників уро
жай удалося вритупа ти.

Або ше таке, 
рук дітей сірники, 
вони багаття неподалік 
і лаіорілосп жито в 
дарегві Сагайдаці.кої 
фабрики .Xпииіисьхиго 
ну. Ге ж саме і*, колгоспі іме
ні Телішевського Вільшан- 
ського району.

Хто винен? Діти? Пі! На
самперед безтурбоїиі батьки. 
Фактів досить. З них випли
ває безперечна істина: першо
причина втрат, загибелі .зер
на — безтурботність, нехту
вання елементарними нормами 
пожежної бстиски.

прзішл. Як результат 
безвідповідальності — 

на 5. 
. варіатора 

призвела 
в колгоспі імені Еіі- 

Ііі.воархапгельської о

гекгари.
на 
до

Потрапили до 
Розпалили 

поля— 
госпо- 
птахо- 
раііо-

добровільних пожежних дру
жин. загінні юних друзів по- 
жежіїикін. їхнє завдання — 
допомогти дорослим охоронн
ій хлібні масиви, оріанізувати 
пости і дозори. Комсомольські 
й піонерські до юрці з успіхом 
можуїь контролювати оснаще
ність колгоспної техніки вог
негасниками й іншими проти- 
пожсжпініи засобами. Вони ж 
повинні стежити й за малюка
ми. не допускати, щоб до ди
тячих рук потрапляли сірники.

Великі надії 
па керівпн.кіи 
комсомольських 
учи гелів, піонерно жатих, 
їхньої актньності, 
і авізувати 
ж II іь
З

покладаються 
піонерських і 

організацій. 
Від 

вміння ор- 
молодь теж зале- 

сі.огозні успіх боротьби 
втратами зерна.

Ь. ШАБЛІ И, 
заступник начальника 
відділу пожежної охо
рони управління внут
рішніх справ облви-’ 
копкому.

ЧЕСТЬ-ПО ПРАЦІ
Зібрати горох па 70-гектарміії ділянці у колгоспі 

імені Аїічуріна доручили молодим хліборобам — 
Негру Саєнку, комсомолки їм Івану Вдовію., Грн- 
юрію Бробчуку. Василю Хмельницькому.

Чле.іп правління колгоспу розра.хозуза.ін техніку 
зайня ту на збиранні гороху, перекину ги через три 
з пологішою дня па іншу ділянку. Та не такої дум
ки були молоді хлібороби,-і ; завданням 
ра.іпсл достроково — за два дні.

По прані — честь. Правління колгоспу нагороди
ло передовиків .хлібного« поля грошовими преміями; 
комітет комсомолу господарства — грамотами. 
Цьому комсомолі,сько-молодіжчому колективу вру
чено перехідічпї вимпел райкому комсомолу

в. СИДОРЕНКО, 
інструктор Устннінського райкому комсомолу.

воин знс-

Чотирнадцять днів у на
шій країні — спочатку а 
Москві, потім у піонерсько
му таборі «Артек» на бере
зі Чорного моря — майорів 
прапор /ліжнародного дитя
чого фестивалю «Хай зав
жди буде сонце!». Зустріч 
посланців дитячих і юнаць
ких організацій 103 країн 
стала добрим вкладом у 
зміцнення дружби і солі
дарності підростаючого по
коління п’яти континентів.

Важливою подією фести
валю стало сердечне приві
тання Леоніда Ілліча Бреж
нєва його учасникам. Юні 
зарубіжні гості наочно 
переконалися в справедли
вості сліз Генерального 
секретаря ЦК КПРС,-Голови 
і ірезидп Верховної Ради# 
СРСР про те, що з Радян
ському Союзі «все найкра
ще належить підростаючо
му поколінню, дітям», що 
«наш народ, радянські кому
ністи послідовно і неухиль
но борються і боротиму
ться за міцний і справедли
вий мир в усьому СВІТІ».

У рамках фестивалю було 
проведено міжнародну
конференцію керівників ди
тячих і юнацьких організа
цій «За щасливе дитинство 
в мирному світі», в якій 
брали участь представники 
1 зЗ національних і 15 між
народних і регіональних ор
ганізацій, 
ференції 
всіх громадських < 
нізацій і рухів, до 
телів, батьків, до всіх 
зів дітей із закликом 
'-орнути широкі СПІЛЬНІ 
ім'я зміцнення миру І 
пеки в Європі та на інишл 
континентах, поглиблення 
процесу розрядки міжна
родної напруженості і на
дання йому справді всесвіт- . 
.нього і необоротного ха
рактеру, подання активної 
громадської підтримки всім 
мирним ініціативам, спря-

■ мованим на обмеження
■ гонки озброєнь, на загальна
■ і повне роззброєння, вклю- 
Ц чаючи ядерне роззброєння.

Вони закликали демокра
тичні і прогресивні сили ак
тивно сприяти практичному 
здійсненню декларації ООН 
про права дитини, прийнят
но державами — членами 
ООН міжнародної конвен
ції, яка б гарантувала права 
дітей і підлітків, успішному 
проведенню в 1979 раці 
/ліжнародного року дитини, 

|| проголошеного Генераль
ною Асамблеєю ООН.

Конференція «За щаслиз^ 
дитинство в мирному свіг/хг 
надіслала вітальний лист 
міжнародному підготовчо
му комітетові XI Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів, який відбудеться 0 
1973 році на Кубі.

31 липня з Артеку відбу
лось урочисте 
міжнародного 

(фестивалю. У
вбранні стадіон. О 19 годи
ні прозвучали фанфари 
«Слухайте всі!». По гарьозій 
доріжці стадіону проходить 
зведена колона■ фестиваль
ного походу, в якій тисяча 
дівчаток і хлопчиків — 
представників усіх конти
нентів світу її сердечно ві
тають учасники свята і по
чесні гості фестивагю 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов, перший сек
ретар Кримського обкому 
партії В. С. Макаренко, се«Ж 
ретар ЦК 6ЛКСМ, голова 
Центральної Ради Всесоюз
ної піонерської організацл 
імені В. 1. Леніна А. В. ®е' 
дулова, перший секретар 
ЦК ЛКСМ України А. І. Кор; 
нієнко, національний Герой

(Закінчення на 4-й ст<Ф-)«

Учасники 
звернулись

кон-
ДО 

орга- 
вчи- 

ДРУ- 
роз- 

I ДІ< в

закриття

ДИТЯЧОГО 
святковому
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наш Основний Закон
Обговорюємо проект конституції' СРСР

ЗАСПІВ КУЛЬТАРМІЙЦІ
НА ЖНИВАХ

сшор.

и АШІ механізатори, з 
1 якими щодня доводи
ться спілкуватися, з вели
чезним інтересом вивча
ють кожний розділ проек
ту Конституції, 
статтю. Адже 
них — свідки 
докорінних змін в соціаль
ному, економічному і 
культурному житті країни, 
які зумовили необхідність 
прийняття нової Консти
туції.

Думаю, наші досягнення 
стали можливими завдяки 
наполегливій і сумлінній 
праці кожної радянської 
людини, а разом з тим і 
праці наших колгоспників. 
Особливо ударні дні у нас 
зараз. Інакше й не можна: 
жнива. Відповідальний ек
замен для хлібороба, який 
нікого не залишає байду
жим. У ці дні особливо 
відчуваєш невіддільність 
наших прав від наших обо
в’язків. Бо, не рахуючись 
із часом, зі втомою, дбай
ливо використовуючи кож
ну робочу хвилину, пра
цюють наші досвідчені 
комбайнери.

Ми, 
тори, 
езою 
долю 
року, 
у нас 
сько-.молодіжних 
жів. Впевнено 
змаганні 
Степан Сульжик. 
працюють мої товариші і 
суперники по змаганню 
Микола Приходько, Воло
димир Воловий, Віктор Зе- 
ленськмй.

Мені, робочій ЛЮДИНІ, і 
моїм тозаришам особливо 
близькі і зрозумілі рядки

ПРАЦЮВАТИ,
кожну її 
багато з 

і учасники

молоді механіза- 
теж усвідомлюємо 
відповідальність за 
врожаю нинішнього 
На збиранні працює 

п’ять ісомсомоль-
екіпа-

лідирує в 
комсомолець 

Ударно

ЗМАГАЮЧИСЬ...
13-ї статті проекту Основ
ного З-зкону: «Джерелом 
зростання суспільного ба
гатства, добробуту наро
ду і кожної радянської 
людини є вільна праця ра
дянських людей...». І про
поную доповнити ці рядки 
словами «на основі соціа
лістичного змагання».

Дійсно змагання, ділове, 
творче, захоплююче 
значає сьогодні труд 
дянських людей. А
гляньте, як завзято працю
ють на жнивах наші моло
ді комбайнери! І нехай не 
буду я переможце/м, 
весело працювати, 
гаючись, мені цікаво 
цювати, порівнюючи
працю з працею товари
ша. Кожному 
йти в лідери, 
його вітала 
на току, щоб 
за червону

ви
ра- 
no-

мені 
зма- 
пра- 

саою

хочеться ви- 
щоб саме 

«блискавка» 
саме йому 
зірочку на 

комбайні вручив вимпел 
секретар комітету комсо
молу колгоспу Володя Іва
нов, щоб саме його бать
кам надійшла додому ві
тальна телеграма.

Змагання у нас дійове, 
гласне. У нього багато су
ворих і принципових' ар
бітрів. Це з першу чергу 
оперативний штаб по зби
ранню врожаю і штаб по 
складанню оперативної 
інформації та випуску що
денних інформаційних 
бюлетнів. Вистачає роботи 
у полі, на току і самому 
Володі Іванову, який,

член штабу, відповідає за 
гласність соціалістичного 
змагання, і комуністам Єв- 
докіі Василівни Бобрик, 
Анатолію Ігоровичу Ру- 
денку, Федору Мусійовичу 
Моміту, комсомолці Ва
лентині Сушко і багатьом 
іншим агітаторам, які по- . 
стінно інформують нас 
про хід змагання.

А висе як прискіпливо 
перевіряють нашу працю 
на жнивному полі члени 
сектора по якості збиран
ня врожаю, який очолює 
Іван Кузьмович Меткий.

Якісіь жнивування — то 
неодмінна умова, яка вра
ховується при визначенні 
переможця змагання — 
героя жнивного дня. Ду
маю, що це якраз та умо
ва, яка сьогодні яскраво 
свідчить про зрослу ви
могливість радянської лю
дини до результатів свсєі 
праці, свідчить про моти
ви її. Саме про це чітко 
сказано в статті 13 проек
ту нозої Конституції СРСР: 
«Держава, поєднуючи ма
теріальні і моральні сти
мули, сприяє перетворен
ню праці в першу життєву 
потребу кожної радян
ської людини».

Справді, що може бути 
житті важливішим за 

вільний, творчий,

З успіхолх пройшли на 
Кіровоградщияі концерти 
Солістів Київського держав
ного орденів Леніна і Тру
дового Червоного Прапора 
театру опери та балету іме
ні Т. І. Шевченка.

Нещодавно артисти театру 
виступили з тзорчим звітом, 
присвяченим 60-річчю Вели
кого Жовтня, у приміщенні 
обласної філармонії.

У концертній програмі 
«Через полум’яні роки» 
пролунали революційні й 
громадсько-політичні пісні 
та пісні громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн. 
Мистецтвозназець 8. Коро
тша ознайомила слухачів з 
історією виконаних пісень. 
У концерті взяли участь на
родний артист УРСР М. Шев
ченко, заслужені артисти 
УРСР В. Багацька, В. Гера- 
симчук, А. Гулюк-Заграй, 
В. Гріненко та інші.

Від імені трудящих міста 
щиру подяку гостям висло
вили заступник голови Ле
нінського райвиконкому 
м. Кіровограда С. Вишниць- 
кий, робітник зазоду «Чер
вона зірка» А. Поркуян.

Артисти театру виступили 
з концертами і перед робіт
никами міста Зііам яики, 
жителями Цибулевого, Пан- 
таївки та Суботців.

Л. СВІТЛА.

ДОВГОГО НАСТРОЮ
Полудень. На центральному току першої бригади 

колгоспу «Росія» затихло татакання транспортери... 
іОіОмість злетіла запальна пісня... Це учасники нашої 

агіткультбригади розпочали коротку (жнива ж бо, 
час дорогоцінний), але насичену програму...

Н?с тринадцять... У кожного своя професія, свої уподобан
ня. Але и оцю мит:, попи зливаються воєдино. Вднвлпіось в 
радісні, веселі обличчя шофера Олександра Дарабанова, 
гліхозатс.іток Піни Ожокі га Людмили Лисенхо. завгоспа 
Ьаснли Ковальчука, інструктора по спорту Володимира Жор
нової о, культпрацівника Людмили Куиієцопої, школярів Оді 
Ьуоіювої, І а.іі Дроботової, Гени Арсірія. А г.онп чар ії пола- 
vy.ui про псе на світі. I чується всім...

«Дорогі тато, мамо! Милі мої нозоукраінці! Ось 
уже четвертий місяць, як відступаємо... Тепер я влас
ними ногами зміряв безмежну нашу Баїьківщину. 
Хіба є така сила, яка б могла її здолати?..»

«Мій любии Сааелію! Дуже рада, що йдете ви вже 
до Берліна, визволяєте не лише нас, а й усю Єв
ропу...»

«Твій лист одержав біля самого кордону... Ось як 
ми проклятих фашистів женемо... Радію, що наш рід
ний колгосп «Жовтнеза хвиля» відбудовується...»

«Шановна Онисія Тимофіївна! Ваш чоловік Анош
кин Микола Демидович загинув смертю хоробрих...»

...Завмерли люди на току... У кожного в пам’яті 
згадка про своїх рідних. Майже кожну сім'ю зачепи
ла своїм, безжальним, крижаним крилом війна..

А перед очима глядачів стрімко розгортається історія ча
їної держави. Повоєнні роки, перші суботіпікії, перші Герої 
праці... і.’сьогодення колгоспу... Недарма ж програма нашої 
аі іткультбрпгади присвячена (іО-оіччю Радянської влади і 
зветься «би полум’яних літ».

Ось табігали по клавішах пальці баяністів Олександра 
Башмакова та Станіслава Яшина і полилася мелодія... Ме
лодія слави ударній праці механізаторів Володимира Чаба
на, Миколи Донця,- Василя Демпденка. Миколи Глущсіша 
іюдіїв, (гана Стратонова, Олександра Погрібного, тварпіі- 
іі'.тці. Ольги Ноздрзтснко, Віри Цсртін, Р.іїсп Донець...

Короткі хвилини перепочинку. Що можуть встигну
ти зробити за цей час культармійці? Подарувати тру
дарям хороший настрій. 1 цьо/лу ми віддаємо всю 
нашу наснагу. Т. ІВАНОВА,

бібліотекар кол: оспу «Росія»,
I Іовоукраїиськип рдйоїі.
II а фото: учасники агіткультбригади колгоспу «Росія».

Фото Г. В РАЛ І Я.

ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ

З МАЛОГО БАМу

ституціі пільги па кооперативне будів
ництво (стаття 44) молодим подружжям. 
Думаю, що цс сприятиме зміцненню мо
лодої сім’ї.

в
ТРУД, 
радісний!

А. ОЛІЙНИК, 
комбайнер колгоспу 
«Україна» Новгороц- 
ківського району.

У виробничих колективах, на підприєм
ствах та в державних установах Кірово- 
градщніїн триває обговорення- проекту 
Конституції СРСР. У мікрорайонах, же- 
ках і а квартальних комітетах відбулися 
СХОДКИ мешканців, на яких з лекціями, 
що роз'яспоіоть основні положення про
екту, виступили відповідальні працівни
ки районних комітетів партії та виконко
мів районних Рад депутатів трудящих. 
У роботі сходок взяли активну участь 
керівники комунальних, побутових, тор* 
говельшіх служб міста, представники 
юридичних установ, лектори первинних 
с-рганізгцій товариства «Знання». Сход
ки проходити в атмосфері піднесення 
великого інтересу населення до проекту 
Основного Закону. У своїх виступах жи
телі міста Кіровограда одностайно схва
лили проект Конституції СРСР, висели 
конкретні пропозиції і доповнення.

З виступів жителів Кіровограда на 
сходках по обговоренню проекту Консти
туції СРСР:

Л. В. БОГОМОЛОВА, контролер 
швейно-галантерейної фабрики облепо- 
живспілки:

— Пропоную до статті ЗО, де говори
ться про зобг в'язанн/і громадян сумлін
но працювати, додержуватися трудової 
дисципліни, доповнення: «За злісне від
хилення від цього обов’язку громадянин 
повинен нести відповідальність перед 
суспільством і Законом».

А тако ї: я підтримую пропозицію 
М Копилової, яка виступила в газеті 
"Правда • І б червня 1977 року зі стат
тею «Моя сім’я-', в якій йдеться про не
обхідність передбачити в проекті Коп-

С. Д. ЛЯШЕНКО, мешканець Пушкін- 
ського мікрорайону Кіровограда:

— Нова Конституція гарантує нам 
право па житло, та не завжди ми тур
буємось пре те, щоб наше жмгло було 
охайним, чистим. Пропоную доповнити 
статтю 44: «Громадяни зобов’язані бе
регти своє житло, тримати його і тери
торію, прилеглу до нього, у зразковому 
порядку».

Л. Г. БОЖЕНКО, військовослужбо
вець: .

— Велике щастя бути громадянином 
СРСР. Документом, який свідчить про 
цс, є радянський паспорт. Тому, пропо
ную в статтю 33 про радянське грома
дянство внести доповнення про паспорт 
іромадянина СРСР.

В. А. ЛКУБИНСЬКИЙ, член кварталь
ного комітету 7 Ленінського району:

— Пропоную доповни ги стат но 13, де 
говориться «Джерелом зростання су
спільного багатства, добробуту народу і 
кожної радянської людини є вільна пра
ця», такими словами: «праця високопро
дуктивна, ефективна і якісна» і далі за 
текстом.

А. В. ЧЕРДАК, інженер:
— Пропоную доповнити статтю 45 

«Обов’язок кожного громадянина СРСР 
— сумлінне ставлення до навчання і 
прагнення успішно оволодівати обраною 
спеціальністю».

Відбулися об єднані проф
спілкові комсомольські збо
ри на станції швидкої допо
моги м. Кіровограда, на 
яких працівники станції об
говорили проект Конститу
ції СРСР.

Учасники
Г доповнення
І розділу 7 і 
*• такій редакції.

«...виконання програм 
ціально - економічного

зборів внесли 
до статті 39 

пропонують it в 
СЛІ8 
со-

Після

культурного розвитку»... до
бавити фразу: «...Соціаліс
тичний лад непримиренний 
до різних проявів підлабуз
ництва, бюрократизму і ін
ших дрібнобуржуазних пе
режитків».

С. КОЛЕСНИКОВ, 
студент-заочник Київ
ського держуніверси
тету, фельдшер швид
кої допомоги.

молоді художники Кіровограда, які 
десять діб перебували на будові у 
творчому відрядженні.
Липень увійшов у їхню 

пам’ять п’янким запахом 
конюшини, безкрайнім 
степовим небом, гарячим 
дзвоном робочого полу
дня, впав свіжим вітром 
на мольберти. Сестра зо
ряного БАМу, обласна 
ударна комсомольська бу
дова Долинська — Поміч
на надовго схвилювала 
творчу думку молодих 
митців, надихнула на ство
рення нових сюжетів, 
сильних характерів, наро
дила мрію про майбутні 
яскраві полотна.

Молоді художники Кірово
града працівники художнього 
фонду Леонід Орлик. Нолод.г 
мир Тартакові р та Сергій 
Шаповалов повернулися і> 
творчого відрядження з ком
сомольської будови. Поверну
лися, та в серні залишилась 
Тимашівка, де знаходиться 
комсомольський штаб будови, 
де живуть зараз будівники 
майбутньої залізниці. Майо
рить червоний прапорець сту
дентських будівельних заюнів, 
біля легких будиночків при
тулився волейбольний май
данчик. творіння невтомних 
рук, а навкруги, куди не кинь

оком — степове морс. Робіт
ниче містечко живе своїм 
особливим ритмом. День па 
будові починаєгьгії з лінійки 
будівельних загонів І закін
чується веселою піснею під и- 
тару. між цим — напружені 
юдинії прані.

Так народжувались на 
аркушиках паперу перші 
образи. Діловитість, рішу
чість притаманна ге
роям портретів Леоніда 
Орлика — кавалеру Орде
на Леніна П. І. Кас’янову, 
молодому кранівникові 
Олександру Чуприні.

А Володимира ґартакопепа 
вразила монументальність і 
багатоплановість будови, яка 
проходить по кількох районах 
нашої області. Це не може 
не захоїіиїн: сучасна техніка, 
механізація Володя не раї 
виїздив з бригадою па «пере
дову», туди, де тільки укла
датимуть рейки і довго малю
вав степовий краєвид. Тому і 
мріє він зараз передати на 
полотні образ людини, яка. 
підкоряючи природу, водно
час відчуває спою нерозділь
ність З ІІЇЮ.

Сергій Шаповалов. при
мощувався десь на дош
ках і з натхненням малю-

то бригаду стролиль- 
ників, то говірких дівча
ток — студенток Москов
ського дорожно-транс
портного інституту. А як 
можна було не намалюва
ти Сергійка Дем’яніна, 
вихованця будівельного 
загону «Старт» та його на
ставника, командира заго
ну Сергія Маркова.

Десять днів перебуван
ня на будові промайнули, 
наче один день.

Десять днів замало 
для вивершення творів. 
Творча думка художника 
працює і сьогодні. Народ
жуються на полотнах нові 
характери і образи. Ху
дожники планують створи
ти виставку робіт, твор
чий звіт свого відряджен- 

присвятивши її 60-річ- 
чю Великого Жовтня.
ня,

Л. КАЛЮЖНА, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Ьі



4 cm op. „Молодий комунар“

П’ЯТЕ КОЛЕСО

с ,х
І РІЖЕ!
Репортаж з трибуни

стадіону «Зірка»

Ц АДРИВАТИ живота від сміху я вже починаю 
з того моменту, коли мій давній знайомий 

Грицько Горлатій стає іа пивом і шашликом.
— Ви, розпрскрасна бухетнинч, давайте, пока- 

луста. н нерву очірідь пім хто називані» насгоя- 
щим болєліщнком. — оглядається позад себе і ні
кому не днвитьсч в очі. — Отакички. дорогой. А 
то ви. тіїко, і знаєте, що судію на мило та сє- 
мочки лузати Да. да — я бачу які з нас болель
щики... Вам давай шайбу, нам аби не менше 
трьох штук. Спробував б.і сам внбіїтн на поле та 
пкот-гти штуку, герой зиайшгшія. А може ж і ті 
хотять кілька штук новезгн додому. шоб там не 
казали — дармоїди, гроші проїздили.

Гринько зручно вмощується на третьому ряду 
проти самісіньких воріт, кладе и ноги пляшку пи
ва. з лівого боку — шашлик. Тільки-но прозвучав 
футбольний марш, капітани ще не встигли розі
грати м’яча, як він починає атакувати їх своїм 
від природи надломленим голосом:

— Що він робить! Бачили — їрунду ж поре! — 
штовхає лід бік сусіда. — Треба 
назад відійти і — лівою, 
.та б штука. А він... Хіба 
кидати на футбольному 
Запніть.

Наші земляки стрімко 
ііііків. М’яч ось-ось має 
Удар!

— Ма-а-а! Ну. в.і бачили отакою халамидни
ка — б'є н суддю. Що ж він тобі зробив, га? Не 
можеш ірити, дак поступися місцем товаришу і 
групи підготовки молодих футболістів. Чуєте ме
не, товаришу? Вірно я кажу? Лупить в суддю. 
Мабуть, пін йому добряче насолив. Та хан. аби 
тГко без того, як його, без травматизму. Правду 
ж я кажу? А то. ви знаєте, оце мій родн-t та 
гепнувся з...

Сусід не витримав-
— Слухайте, чоловіче добрий, 

хрипли. Бережіть голосові зв’язки. Попереду ще 
знаєте скільки госірих моментів, і нікому буде 
«ура» крикцугн.

— А кутові будуть? От люблю кутові — стра 
Але ви. шановний, меьі ге вказуйте Захочу, то й 
»ахрипну. Горло моє. Думаєте, як ви самі безраз- 
лічні до того, що твориться н.і ст'їдіопі. лак і я 
должки сидіти, склавші« руки? Дзузькн’ Треба, 
щоб наша взяла, наш.-' нп-.Нмл--'- тс ми зна
ходимося?

— На г та Ліоні.
— Ха-ха-ха! На лел’ятому місці, шановний, 

дев’ятому! Так мені казали і не можу я не віри
ти людям. Ви ж того раїу були? Прав
да красиво зякогилн юл? А ви кажете — 
захрїіп. Ви ж тоді бачили, як наш обкрутив на
падаючою. обвів двох зящитіїїіК'в, облурип край
нього лівого, обмахляп їхнього вороігря і леге
сенько іакоткп штуку. Такс ж- було? Мені казали 
що було так. Ай я-я-н! Бог гн мій! Гляньте, знову 
б’є в суддю. П нього іі так ноги тоненькі, їй-бз 
може збити. Вилко десь на внїзлі насолив, прав
да ж? — Грицько хльобнув пчва. почав жувати 
захололого шашлика. Сусід, нарешті па
зі тхнув.

— А ниво кислувате, правда? Сьогодні 
яке — десяте? А на етикетці значиться двадцять 
сьоме. Д«сь тамичкн у підпалі застоялося. лак 
вони його — на стадіон. Думають, болільники ні
чого. крім шайбо та гола, не розуміють. Осі. її 
напишу в хаочоторг — всі поки там болільниками 
стануть.

Грицько аж здригнувся віл тисячоголосого «мо
лоди;!». Оглянувся, а на табло — 1:0. Підтяїнув- 
ся до сусідиного вуха-

— А хто вкотив? Часом не Морог?

Сусід стнерлпо кивнув головою.

— Красиво ріже по м’ячу, га? Нл«е Лобаноп- 
сг.кгіі з кутопого. Пам'ятаєте? Було, як ушква
рить крученого — хоч сідай, хоч падай, а штука 
п сітіїі.. А пиво таки добре кислувате, правда?.. 
О-о-о! Блю. кануть, щось лото мудрує. І чого 
не гаті-ти прямо по воротах. Чуєте, он позаду ка
жуть: зараз він вріже п штангу.

Вигуки, шум, оплески. Грицько Горлатій не мо
же ніяк зорієнтуватися в сигулнії.

— А що я нам казни — штанг?! От бачите, а 
Луда б уже. штука Друга штука (він чіе не знає, 
що на табло 2:0). Бч ж пригадуєте попередню зу
стріч? ААамочко мо.ч! Там же. казати, нашим су
тужно було, а таки ж опин окотили. Та й сьо
годні. єн уж<- позад нас балачки й 'уть. що на на
шу користь буде. А аи як думаєте?

...Пролунав суддівський свисток про закінчення 
матчу. Ідучи из автобус. Грицько Горлатій пере
питує:

— Скг-жіїь, будьте ласкаві, який рахунок?
— Два — пуль.
— Як. наші програли? Не може нього бути. На

ші ж усі. казали, насідали ні їхні ворота...
— Гості програли.
— Л-а-а. так би й казали. Г другу штуку Мо

роз є.нотив?
— Мороз.

пішли на порота супер- 
потрапити в їх сітку.

к було трохи 
ЛІНОЮ чуєте? І вже бу- 
отакі коіі'ікіі можна ви
хилим!, я вчс піп«ю?

ЗА

ДО ОТЧО) СЛАВИ

Гї ЕРЕД ним на столі номер газети в яко- 
■* му опубліковано проект нової Консти
туції СРСР. Підкреслено рядки: «Громадя
нин СРСР зобов’язаний оберігати інтереси 
Радянської державі], сприяти зміцненню її 
могутності і авторитету. Захист соціалістич
ної Вітчизни є священний обов’язок кожно
го громадянина СРСР».* Червоним олівцем 
обведено статтю 63; «Війсікона служба в 
рядах Збройних Сил СРСР — почесний обо
в’язок радянських громадян». Ці ж слова і 
в ного блокноті За кілька хвилин Василь 
Шай мав проводити 
бесіду з допризовни
кам]:. І почав він її з 
положень проекту но
вої Конституції СРСР. ПАРАГРАФОМ— Але. щоб з честю 
виконати свій обов’я
зок перед Баті кініпи- 
ною — казав голова 
комітету ДТСААФ, — 
кожен із нас маг то- 
туватпс:! до військової 
турбота активістів оборонного 
До щ ого повинне бу г; 
манни.

Турбота про майбутніх воїнів, їхній мо
ральний і фізичний гарг — це завжди в 
шіітрі уваги комітету ДТСААФ колгоспу 
«Прапор комунізму •» О.іекегпдрійеьксго 
району

Подбали тут і про Еінськоас-тбхнічну під
гої о;>к\-допризовної методі, обладнали кім
нату. організували курси мотоциклістів.' 
1 ось уже 20 юнаків успішно склали екза
мени.

Комсомольці колгоспу обладнали для се
бе типовий стрілецький тир де нині регуляр
но тренуються і складають нормативи комп
лексу ГПО. Пікапе проходять змагання з 
фігурного во ііння автомашин, військово- 
пркк.'.аДпсго багатоборства. Л потім — ра
йонні поединки. 1 представники «Прапора 
комунізму» завжди попереду. Понад два
дцять юнаків стяли розрядниками. А імена 
Г. Кринця, С. Гориславця, В. Великого,

НОМЕР ОДИН
служби. Про це — 

.) товариства, 
й ваше палке 6а-

Н. Туза. М Котяжа занесено на Дошку по
шани (комітет ДТСААФ постійно їі запов
нює).

Василі: ІП.тй працює спільно із секретарем 
комітету комсомолу колгоспу Олександром 
Новнковим Разом планують спорі явні зма
гання. разом улаштовують вечори бойової 
слави. Спільно діяли, готуючи матеріали 
для музею революційної, бойової і трудової 
слави Дтсаафіпні оформили тут стенди «.’Зо
ни залишали Батьківщину», «Вони визво
ли ли Олексаіідрінщиііу».

196 уродженців Ко- 
сівкп, які брали участь 
у Великій Вітчизняній 
війні, паї оролжено 
бойовими орденами і 
медалями. Про кож
ного з них майбутні 
воїни хочуть знати 
якнайбільше—як ста
ли солдатами, як го
тували себе до ви
пробувані.. як звер

шили подвиг.
ДТСААФ створено лектор- 
ведс велику роботу по вій- 

впхсванніо молоді.

4 серпня 1&77 року --------- -

ЮВІЛЕЙНИЙ 
ВИПУСК

У Будинку культури імені 
Ка.шііна відбувся ювілейні«# 
випуск МПТУ Кіроооірадського 
м’ясокомбінату.

У залі учні всіх десяти ви- 
пускіи, ветерани підприємства, 
удар їжі.її комуністичної праці. 
За роки свого існування па- 
пчалшінй заклад підготував по
над .ЯК! висококваліфікованих 
спеціалістів. Гордістю училища 
є ударник комуністичної праці 
М. Ерхав, депутат міської Ради 
депутатів трудящих М. Японко. 
1 нині в цехи з училища підуть 
добре підготовлені кадри: тре
тина випускників — відмінними. 

Веіерап підприємства кавалер 
ордена Леніна ЛІ. К. Бойко по
здоровив юнаків і дівчат з ус- 
іііііпнм завершенням навчання. 
Випускники дали слово бути 
гідною зміною ветеранів, доро
жити високим робіїничим зван
ням.

Б. КУЗЬМЕНКО, 
завуч МИТУ Кіровоград
ського м’ясокомбінату.

(Закінчення.
Поч. на 2-й стер.).
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При комітеті 
ську групу, яка 
ськозо-на і ріотїічному 
М. М Варана. В. Є. Корпгько, Я. А Біляк, 
П. Т. Савценкс та інші активісти розповіда
ють молоді про історію «іворенпя Збройних 
Сил СРСР, визвольну місію Радянської Ар
мії в роки Великої Вітчизняної війни, про- 
пагмоіь професію офіцера Радянської Армії 
та Гіійськово-Морського Флоту Країни Рал.

Комсомольські і дтсаафівські активісти 
підтримують тісні зв’язки і військовими час
тинам!!, д? служать хлопці з Косівки І вої
ни повертаються в рідне село, стають май
страми хліборобської спнаьп. Так учинили 
Валерій Жулинський, Микола Кузьменко, 
Василь Великий. Володимир Піа.хворост, 
Микола Лелека. До призову в армію вони 
свслодіт!« технічною спеціальністю па кур
сах ДТСААФ. в армії були відмінниками 
бойової і політичної підготовки, а тепер — 
країні виробничники.

В. МАШУК. 
старший інструктор обкому ДТСААФ.

Соціалістично; Республіки 
В’єтнам Нгуєн Ньи Хоат, 
фінська громадська діячка, 
лауреат міжнародної Ленін
ської премії «За зміцнення 
миру між народами» Мір’ям 
В>ре-Туомінен, визначний 
гоомадський діяч США док
тор Бєнджамін Спок, знатні 
люди країни, діячі літерату
ри і мистецтва.

Бід імені всіх 
фестивалю піонер
Семенов з Москви висловив 
палку подяку Леоніду Іллічу 
Брежнєву за сердечні слоєа 
привітання, за безустанне 
піклування про дітей, 
невтомну боротьбу за мир 
на землі. Над стадіоном 
звучать дружні, дозго 
!<е стихаючі оплески.

Від імені зарубіжних де
легацій піонерна з Конго

учасників 
Валерій

Мірей Метумпа сказала: 
«Діти всіх народів дали сло
во назавжди зберегти міцну 
дружбу, завжди боротися 
за мир. Вдома усі діти роз
кажуть про те, що побачи
ли, узнали в СРСР, про чу
дових радянських людей, 
про радянських комсомоль
ців і піонерів — наших вір
них друзів».

Учасники фестивалю од
ностайно приймають звер
нення до всіх людей доброї 
волі, в якому вони зверну
лись із закликом: «Зробіть 
все, щоб ніде і .ніколи не ви
бухали бомби і снаряди, 
щоб усі діти ходили до 
школи, не знали голоду і 
злиднів, щоб у них не відні
мали батьківщину, близь-

ІМропоградське професійне 
торгоне» ?ЬіїЄ учи лише
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977-1078 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ФУТБОЛ

„РАДИСТ44— 
„АВАНГАРД44—1:1

У третьому турі друюіо ко
ла чемпіонату Укрлїпн з фут
болу серед ІІИробіІНЧИХ Г.ОЛСК- 
тіівів кіровоградський «Ра
дист» приймав команду «Аван
гард» з .Потової, шо на Хар
ків.нині. Н певному колі по
единок цих клубів закінчився 
внічию — 2:2. Звітний матч 
проходив дуже напружене. У 
першому таймі сильнішими 
були гості. їм вдалося забита 
м'яч у ворота наших земля
ків. які захищав Олексій 
Іоиов. ІІа перерву команди 
пішли, коли рахунок був 1.0 
на користь авангардівців. Піс
ля відпочинку заводські спорт
смени діяли більш активніше 
Вони частіше штурмували во- 

р іта лозова і ців: одна з їх атак 
закінчилася голом. Це зробив 
Микола Беглецов. Остаточний 
підсумок матчу — 1:1.

В. ШАБАЛІН.
м. Кіровоград.

ких, дитинство, щоб світ 
став кращим і справедливі
шим.

Хай завжди буде сонце!
Хай завжди буде мир!»
Над Артеком звучать 

дружні оплески, лунає різ
номовне «ура!».

Потім відбулась велика 
спортивно-художня ЕИСТаЕйфи 
в якій взяли участь дитячі 
творчі колективи СРСР, УНР, 
НДР, ПНР, СРР, ЧССР. Япо
нії та інших країн. Фести
валь завершився святковим 
фейерверком.

Є. ІВАНОВ, 
А. ЧИРВА,

М. ТУРОВСЬКИЙ, 
спсп. кор. ТАРС—РАТАУ. 
Артек,
Кримська область.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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Канівське технічне училище Л® $ 
Черкаської області 

І! •ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ —

ЮНАКІВ БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тожитком або їм доплачує-'^"' 
ться за житло в приватному 
секторі.

Токар.
Фрезерувальник.проданеш. продовольчих і промислових товарів 

(на базі 8 і 10 класів):
касир продовольчих і промислових товарів (на базі 

10 класів).
Приймання документів — з 15 травня.
Строк навчання: на базі 8 класів — 2 роки; на ба

зі 10 класів — 1 рік.
До заяви на ім’я директорі вступники додають 

аіестат або свідоцтво про закінчення школи (оригі
нал). свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стан здоров’я (форма № 286), довідку з місця про
живання. 4 фотокартки (розмір 3X4 см).

Учнів прпнмаюіь без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища, одержують стипендію в розмірі 32 крб., 
а воїни звільнені в запас — 60 крб. па місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Васнлини, 5. 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.

До училище приймаються 
юнаки, що мають середню 
освіту. Училище готує квалі
фікованих робітникіо 3 роз
ряду для заводу «Фото- 
прилад» міста Черкаси.

Прийом документів про
водиться щодня, крім неді
лі, з 10 до 17.30, в суботу — 
до 14 години.

мі

ве-

Вступни.ки подають доку
менти: заяву, атестат про 
середню освіту, автобіогра
фію, характеристику, ме
дичну довідку (форма 
N° 286), 4 фотокартки
розміром 3X4 см.а.

to
I. Н АЗ А РАТІ И.

ДИРЕКЦІЯ.

ріжс красиво, правд::? іілчс Ло-

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
оріан Кнровоїраленої о обкома 

ЛКСМУ г. Корової рад. 
Газета печатается 

па украинском языке.
?) Наша адрееа і телефо

— От чортяка.

Газета олходнть 
у вівторок, четвер,

Строк навчання — її 
сяців.

Початок занять — 1 
ресня.

Стипендія ЗО карбованців.

Юнаки, увільнені в запас 
і? Збройних Сил СРСР у 
1977 році приймаються на 
пільгових умовах — з стро

ком навчання 7,5 місяця і 
стипендією 87 карбованців.

Всі учні на час навчання 
в місті Канові і після закін
чення училища в місті Чер
касах забезпечуються гур-

Паспорт і військовий кви
ток пред’являються осо
бисто. ...............  . .

Адреса училища: 258300, 
м. Канів, Черкаської облас
ті, сул. Леніна, 187. їхати ав
тобусом № 1.

ДИРЕКЦІЯ. А*

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначзрськогс^ 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

; комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій* 
еьково-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димигрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Гліпки, 2.
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ПОГОДА
Вдень 4 серпня по території області і місту Кіровограду 

передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний 
дощ. можлива гроза. Град Вітер південно-західний 9—12 
метрів на секунду. Температура повітря по області 24—29, 
по місту 2С—27 градусів.
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