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У тінистих гаях, серед 
яких потопають корпуси 
Вищої комсомольської шко
ли, зранку дзвенять дитячі 
голоси: тут проходить Все
союзний зліт трудових 
об’єднань школярів. За три 
дні хлопці і дівчата — по
сланці всіх союзних рес
публік країни — міцно 
здружились. їх згуртувала 
та важлива мета, заради 
якої вони зібралися в Моск
ві. На зльоті школярі ще 
глибше відчули всю важ
ливість справи, якій вони 
вирішили присвятити жит
тя. Особливо зблизили ін
тереси дітей конкурси юних 
за прогресіями, на яких во
ни показали свою не по ро- 
нах зрілу робітничу май
стерність.

Яскраві, прикрашені чер
воними прапорцями автобу
си 6 серпня доставили 
школярів на підприємства 
столиці, в підмосковні кол
госпи і радгоспи, у шкільні 
лісництва, де тривали цього 
дня конкурси на кращого 
за професією.

Глибоко СИМВОЛІЧНО, що 
на полі радгоспу «Ппамя», 
де лише недавно зібрано 
руками старших багатий 
урожай — 55 центнерів
зерна з гектара, — молоді 
орачі готували землю для 
нових сходів. -

Недаремно їх називають 
продовжувачами справи 
батьків. «Вам, юним, прий
мати естафету трудових 
звершень радянського на
роду в ім’я комунізму». Це 
добре напутнє слово Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС. Голови Поезидії Вер
ховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва стало керів
ництвом до дії для всіх 
юнаків і дівчат нашої краї
ни.

За ходом професійних 
конкурсів юних пильно сте
жили їх старші наставники. 
Високо оцінив майстерність 
орачів знатний механізатор 
пі лмосковчого радгоспу 
«Одерж» Герой Радянсько
го Союзу С. В. Харламов:

— Відмінна робота. Але 
гпоава не тільки в тому, що 
діти чудово володіють 
складною технікою. — вони 
всією душею уболівають 
за своїх суперників, а це 
важлива ознака того, що в 
них уже виховані головні 
якості робітника:

— Важко ростити хлібний 
колос, а ще важче вирости
ти справжню людину, — 
сказав знатний хлібороб 
країни двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
лов.

Це наставники подарували 
Іоиакам і дівчатам головну ра
дість. заради якої людина жи
ге па землі. — радість праці 
для Батьківщини. Сьогодні ор- 
г;Ііізатори трудових колективі) 
зібрались у Вищій комсомоль
ській школі на науково-прак
тичну конференцію «Роль тру
дового об’єднання школярів в 
ідсйно-політії'їному, трудовому 
і моральному вихованні* учнів».

Третій день Всесоюзного 
зльоту, споенєний цікавих 
подій, завершився великим 

‘ спортивним святом «Гото- 
' вий до праці і оборони 
гСРСР». ;г,

ТАРС.

ЛІСПи хцтл' .«
^ляТдннй Ц І

НА ПРИЗ 
«ЗОЛОТИЙ 
колос»
СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ:

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше 
травня» Петрівського району «Колосом» 
скосив 327,5 гектара і намолотив 13062 
центнера зерна.

Віктор ЗАРУБЕНКО з колгоспу імені 
Фрунзе Долинськсго району («Колос») — 
324 гектари, 12488 центнерів.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла 
Маркса Петрівського району («Колос») — 
377,3 гектара, 12 322 центнера.

Валентин БРИЖУК з колгоспу «Маяк» 
Знам’янського району, («Колос») — 362 
гектари, 11127 центнерів.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кіро
ва Бобоинецького району («Колсс») — 296 
гектарів, 11036 центнерів.

Микола САМОДІН з колгоспу імені 
Свердлова Олександрівського району («Ко
лос») — 275 гектарів, 10111 центнерів.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Марк
са Кіровоградської о району («Колос») — 
359 гектарів, 9780 центнерів.

Володимир ЧАБАН з колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району ('«Колос») — 258 
гектарів, 9716 центнерів.

Любомир ГАИДУЧАК з колгоспу «Росія» 
Олександрійського району («Колос») — 
303 гектари, 9660 центнерів.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» 
Новгородківського району («Нива») — 277 
гектарів, 9455 центнерів.

Федір БОЙКО з колгоспу імені Кірова 
Долинськсго району (СК-4) — 249 гектарів, 
7790 центнерів.

МЮВТНЕВАІ
ВАХТА 1 
КОМСОМОЛУ

Повідомляє обласний штаб 
„Жнива-77“:

• Попі'О|»ОДІІІВСЬІІНЙ9 Кобрине- 
цьгсиії райони—« кп.іан хлібо* 
здачі!

• Хліб династії Новаків

• Тринадцята зірка на „Ко
лосі“ Віктора Ліиколенка.

ЖНШИ 
ювілейного 
РОКУ—
ЗРАЗКН 
УДАРНОЇ 
ПРАЦІ!

РАПОРТ
БАТЬКІВЩИНІ— 

ПЛАН ВИКОНАНО!
Бобричецького району тепегра-

Компартії України і обпЕиксн-
трудящия пре завер- 

продажу державі ранніх 
Батьківщини надійшло 74,2 тисячі

Ґ

Розмова в райкомі ком
сомолу йшла про жнива. 
Зрозуміло, час такий — 
хіба є зараз більш важли
ва справа у молоді села. 
Говорили про дощі, які 
заважають збирати хліб, 
про людей... Тут вперше 
її почула про трьох братів 
Безверхих з колгоспу іме
ні Кірова, Другий рік 
жнивують хлопці і їх' екі
паж — найбільший із сі
мейних, укомплектований 
повністю комсомольцями.

Коли обмовилася, що хо
чу побувати у братів Без
верхих, одразу ж почула:

— Воші ж не герої...
— Он Микола Ткаченко 

з колгоспу імені Шевчен
ка першим іде по обмо
лоту...

Заступник секретаря 
комсомольської організа
ції колгоспу імені Кірова 
Серіій Аптощепко — зем
ляк Безверхих — з сумні
вом додав:

— Можливо б, пізніше. 
Поки що екіпаж братів

тільки па третьому місці 
серед екіпажів СК-4.

Отже відразу дають 
зрозуміти, мовляв, є тра
диція — якщо розповідати 
вже про когось в газеті, то 
тільки про передовиків — 
— навіщо її порушувати.

Пі, не традиція, а 
справедлива данина трудо
любам. А хіба кому легко 
збирати хліб на цьогоріч
них жнивах? Однаково 
важко всім.

(Закінчення на 3-й стор.)

Учора хлібороби 
/лою сповістили обком 
кем обласної Ради депутатів 
івення виконання плану 
зернових. У засіки
тскн бобричецького хліба.

Свій внесок до шваль
ного успіху, зробили ком
сомольці та молодь ра
йону. На жнивах ювілей
ного року працювало 22 
комсомольсько • молодіж
них комбайнових екіпа
жів. 144 молодих водіїв. 
62 трактористи. Контроль 
за якістю збирання по
стійно вели 46 штабів і 
постів «Комсомольського 
прожектора». В районний 
рапорт молоді хлібороби 
з чесно вписали свої до
сягнення: ранніх зерно
вих культур скошено 11,3 
площі 3248 гектарів, на
молочено 97380 і переве

зсно 27030 ценз перів зер
на. Соціалістичне змаган
ня серед молоді на жни
вах очолили екіпажі ком
байна Віктора Сеид.зюка 
з колгоспу імені Кірова 
(намолотив 11036 центне
рів зерна) і автомашин и 
ГАЗ-'З Валерія Сербіна 
з Бобрпнснького філіалу 
виробничого об'єднання 
«Кіровограді раиссіл* госп- 
тохиіка» (перевіз 14800 
топи хліба).

Хлібороби району зо
бов'язалися пон.зд план 
продати ще 5,2 тисячі 
тонн зерна.
»

Виконали плач продажу хліба країні трудівники 
ланів Новгородківського району. 60 тисяч тонн зер- 
на ранніх колоскових надійшло з господарств райо
ну на державні хлібоприймальні пункти. Шоста час
тина цього плану — з^удорий внесок комсомольців 
та молоді. і

Продаж хліба державі триває.

ЖНИВНА СИМФОНІЯ
НОВАКІВ

На фото: ще одна зірка на комбайні. Справа наліво — Григорій і Василі, БЕЗВЕРХІ та 
заступник секретаря ксмссмольської організації Сергій АПТОЩЕПКО.

Фоте С. ФЕНЕНКА.

Коли еглядаєш склад другого зблрально-траїн 
спортного загону колгоспу імені Карла Маркса, в 
очі впадає помітна деталь: серед йою членів повто
рюється прізвище Новак. Це жнивують батько із си
пами. Молодший ще самостійно не може працювати, 
оскільки вчиться у школі. У гарячу пору збирання 
врожаю прийшов Анатолій помічником до батька. 
Стак і водять удвох могутнього «Колоса» неозори
ми полями. Косять хліб. Та іцс й як! На другому міс
ці V господарстві за всіма показниками.

А на першому — інший Новак. Іван. Тз старшин 
син потомегвеного хлібороба Анатолія Марховпча 
Новака. Хоч і молодий, а досвід чималий має. Після 
школи Т-150 веднз. непоганих успіхів добивався. А 
як прийняв батько новенького «Колоса», син і його 
спакував. Торік правління колгоспу виявило велике 
довір’я хлопцеві пославши збирати хліба на цілин
них землях. Добрий трудовий гарт пройшов там Іван.

1 ось на жнивах ювілейного року ведуть Новаки 
степові кораблі. Анатолій Марковим з Анатолієм — 
один, Іван — друїий Т.з ще н зм-агзппл між собою 
розгорнули. Перед ве.’.г' Іван. Піші він один з кра
щих молодих комбайнерів в області і панові. Що
правда, батько і Ацазолій не на багато відстають.

Пливуть безмежною хлібною нивсю комбайни На 
бункерах гордо сяють зірки — символи трудової 
звитяги хліборобсі кої династії Новаків.

Ю. МАТІВОС.
Кіровоградський райсн.



9 сериях 1Р7Т РОМУ
„Молодяй кожувлр“ 

ЮНІСТЬ 
ПЛАНЕТИ - 
ВЕЛИКОМУ 
ЖОВТНЮ

Прогресивне людство го
тується урочисто відзначи
ти 60-річчя Великої Жовтне
вої соціалісіичної револю
ції. За короткий історичний 
період, що минув з жовтня 
1917 року, докорінно змі
нилось обличчя світу. Зміц
нів Радянський Союз, який 
став могутнім оплотом ми
ру, прогресу і “*
З’явилася С8ігова 
соціалізму, 
альних 
багато 
майже 
роди 
незалежність.

Юнаки і дівчата всієї Зем
лі вшановують юзілей Жовт
невої революції, бо вони 
бачать у ній провісника 
перемоги справи миру і со
ціалізму на нашій планеті.

3 стар

наш Основний Закон
Обговорюємо проект Конституції СРСР

Пі.чтіа ХРИПУН — ученица ІІовоукраївсі.кої серед
ньої ніколи № 3. Під час літніх канікул нона допомагає 
своїй матері Катерині Степанівні Хрипун на колгоснлій- 
пасіці.

Фото М. ЧАИКОВСЬКОГО.

І

саоооди. 
система 

на шлях соці- 
пере творень стали 
країн Азії і Африки, 
псі колоніальні на- 
здобули національну

• ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

Як ііс старався Павло Костюченко хоч цього разу 
першим вивести в загінку «Колоса», але, як і раніше, 
цс йому не вдалося. Ще порався біля машини, а Уса
ченко вже вирулив машину до густої стіни бронзово- 
золотої пшениці.

— Та що ж цс такс! — аж вдарив себе руками об 
поли молодий механізатор. — Хіба ж я щось не так 
роблю, але ніяк не встигну виїхати в поле першим? 
Пі. Треба пильніше придивитися як доглядає свою ма
шину Віктор Захарович.

А наступного дня був здивований цщ більше: Уса
ченко з Іваном Сердюченком намолотили 588 центнерів 
зерна, а воші з Михайлом Бунлуком — 366. Хіба ж та
кий розрив у намолоті вирішувався тими кількома хви
линами, иа які агрегат досвідчених хліборобів раніше 
шііішов у ноле? Ой, пі, щось не те.

А Усаченко, помітивши трохи похнюпленого Павла, 
посміхнувся підбадьорливо, немов сказав: «Підтягнись, 
капітане!»

1 І знову рушили один за одним у загінку три потуж
ні «Колоси»: попереду — Усаченків, потім комбайн 
комсомольців Степана Колісника та Миколи Галина. 
І цього разу останнім пустив жниварку Павло.

Михайло стаїечії.і крокує збоку. Та щось більше 
поглядає не на роботу свого агрегату, а на той, що 
попереду. Відчувається, його хвилює, що ніяк у намо
лотах-не можуть зрівнятися зі старшими товаришами. 
Сказати б умови праці різні? Однаковісінькі! Несвоє
часно їх обслуговують? Та де ж — усі комбайни за
правляють пальним одноразово, обід привозять для 
всіх теж в однії час, ніяких ирипілеїг. і з автотранспор
том. Шофери Володимир Киктєв, Микола Куксснко, і 
Петро Осадчий та Володимир Свсгєв не чатують біля 
якоїсь однієї машини, а кожен поспішає до тієї, у кот
рої вщерть наповнений збіжжям бункер.

Отже, вся справа у спритності, зібраності, у професій
ному і-г.впку. Адже Віктор Захарович уже тоді жнивував, 
як вони ще в школу' ходили Він досконало .шаг. було 
ну і принцип дії всіх тракторів і комбайнів, що е у 
їхньому господарстві. Тільки-по одержав нового «Ко
лоса», як тут же обдивився його, мали не всі робочі 
вузли перебрав.

.Павло та Михайло тепер частіше заглядають до 
своїх машин та все дослухаються: чи рівномірно пра
цює двигун, чи немає зайвих шумів. З роками, з досві
дом цс минеться, а поки що доводиться хвилюватися.

Радує хлопців тс, що загалом у змаганні серед жни
варів колгоспу вони далеко не на останньому місці. 
Якщо Усаченко з Сердюченком уже намолотили понад 
6000 цент перів хліба, то Павло п Михайло — 5058. Дех
то досвідченіший за них не може поки що похвалитися 
таким ужинком.

Однак комсомольці з кожним днем нарощують тем
ни збирання, примножують свої трудові здобутки, і в 
Усачспковому погляді Павло відчуває: «Молодець, ка
пітане! Так тримати».

Як намолотимо за день більше, ніж учора, аж 
додому радісніше повертатися пізньої ночі, — трохи 
соромливо усміхається Павло.

Погода нещедра на погожу-днину. Коли: не щодня то 
через день — ДОЩІ. А від чего .і’яІІЛЯ-'-ЛЬСЯ у молодих 
хліборобів якась зла впертість: ііе відступити! 1 як 
тільки вигляне сонце та зшерхнуть блііскіткп-краплі па 
колосках -— комбайни ще иаполеглпьіше вгризаються 
в густу стіну буйної пшсипці. І все швидше слуюгь 
курними польовими дорогами автомашини із зерном.

і Идут і; жнива. Для коюсь двадцяті, а для коюсь і 
нерші. Для всіх вони назавжди запам’ятаються — це 
>і'с бо жнива особливі, ювілейні.

Р. МАРЧЕНКО,
І колгосп імені Ульянова, 
''Зпам’янськии район.

«Велика Жозтнева соціа
лістична революція відкри
ла нову еру з історії люд
ства, сповістила про кінець 
гнобленню і експлуатації 
людини людиною, — гово
риться в заяві організації 
прогресивної молоді Гайа
ни. — Видатні досягнення 
радянського народу в усіх 
сферах житія свідчать про 
перевагу соціалістичної сис
теми над капіталізмом, 
красномовно демонструють 
всеперемагаючий характер 
марксистсько - ленінської 
ідеології».

Національний голова аме
риканського Союзу моло
дих робітників за визволен
ня Джеймс Стіл заявив: 
«Радянський Союз є в очах 
молодих американців не 
тільки колискою револю
ційного руху. Вони бачать 
у ньому силу, яка перемог
ла фашизм у роки Великої 
Вітчизняної війни, найбільш 
вірного і послідовного со
юзника національно-виз
вольних рухіз, оплот бо
ротьби за мир.

З особливим піднесенням 
готуються до ювілею Жовт
ня юнаки і дівчата соціаліс
тичних країн. В цих прово
дяться фестивалі і тижні 
дружби з радянською мо
лоддю, конкурси-зікторини, 
присвячені Радянському Со
юзові, виставки радянських 
книг, плакатів, фотовиставки 
і тижні радянського фільму.

Всі організації Димитров- 
ського комсомолу Болгарії 
з ентузіазмом відгукнулись 
на ініціативу ВЛКСМ і стали 
на трудову вахту «60-річчю 
Великого Жовтня — 60 удар
них тижнів!» Ревсомоль- 
ські організації Монголії 
також приділяють велику 
увагу гідній зустрічі юві
лею. Вся монгольська мо
лодь бере активну участь у 
переджовтневій вахті, у зма- 
•анні за почесне право під
писати ювілейний рапорт 
Монгольської революційної 
Спілки молоді. Славному 
ювілею присвячуються Ле
нінський залік 
молодь», похід молоді 
місцях революційної 
дової слави.

більш як 60 тисяч 
ських 
участь у III 
ще знання 
зи і життя 
фіналістів 
свяченого 
чого Жовтня, 
право на безплатну путівку 
в молодіжний табір дружби 

• в СРСР.
З кожним днем дедалі 

ширше розгортається підго
товка до святкування 
лею Жовтня в різних 
точках нашої планети.

«Жовтень і
по

і ТРУ-

поль- 
бралистудентів

конкурсі на кра- 
російської мо- 

Країни Рад. 60 
конкурсу, при- 
60-річчю Вели- 

завоювали

юаі- 
ку-

Статтю проекту коментує: голова обласної ради 
по туризму і екскурсіях О. Я. Капусгш

У ВІДПУСТКУ
ПО КРАЇНІ

— Олексію Яковичу 
розвиток туризму, ЩО за
безпечує право радян
ських людей на відпочи
нок, вперше згадується в 
статті 41-й проекту нової 
Конституції СРСР. Ваша 
оцінка цієї статті?

— Внесення до проек
ту Конституції СРСР та
кого доповнення з першу 
чергу свідчить про вели
ку популярність 
виду відпочинку, 
слуг туристів у 
країні — 966 туристських 
готелем, баз і кемпінгів, 
які одночасно обслуго
вують 320 тисяч відпочи
ваючих. Тільки в цьому 
році вони приймуть лтай- 
же 26 мільйонів туристів 
Крім цього, 
екскурсійні 
профспілок 
142 мільйони 
тів і 
мільйонам 
туристів.

— А як росте популяр
ність туризму в нашій об
ласті?

— Тільки в 
минулому році 
туристські орга
нізації 
надали 
ських 
місцевому 
селенню на 2 
мільйони 828 ти
сяч карбованців, 
що в чотири ра
зи більше проти 
1971 року.

— Чим, 
шу думку, 
ликаний 
зростаючий 
терес до туриз
му!

цього 
До по- 

нашій

туристсько- 
організації 
обслужать 
екскурсан-

сприягимуть ЗС 
самодіяльних

на ва-

(.хскурсія по Кірової раду починається
ли з іменами воїнів-зизволитслів.

Фото М. ГЕРМАНСЬКОГО.

біля вічного ВОГНЮ, біля еге-

області 
турист- 
послуг 

на-

вклю-

У ро-

— Думаю спо
собом життя ра
дянської люди
ни.
Скороченням робочого і 
збільшенням вільного ча
су. Інтенсивнішим 
ченням сучасного робіт
ника, колгоспника 
зумову працю. Якщо ра
ніше людина прагнула 
відпочити, в основному, 
від фізичного наванта
ження, сьогодні хочетьс/ 
скинути із себе тягар 
емоціональний і інтелек
туальний. Звідси інтерес 
до активного, я б сказав, 
інтенсивного відпочинку.

— Я не помилюсь, як
що продовжу зашу дум
ку, підкресливши, що 
туризм в країні розвива
ється згідно з державною 
політикою в області охо
рони здоров'я народу. Чи 
не так?

— Дійсно, у всесоюз
ній науково-дослідній ла
бораторії по туризму і 
екскурсіях ведуться по
шуки відновлювальної 
ефективності різнома
нітних видів відпочинку. 
Результати голосують за 
туризм. Найефективніший 
вид відпочинку! Тільки 
торік нашою обласною 
радою обслужено 7240С 
туристів і 2069 екскур
сантів. 80 відсотків путі
вок по місцезих і всесо
юзних маршрутах трудів
ники області одержали на

ОДИН З НОВИХ 
«Соціальний 

культура», де 
що держава 

створенню умов

пільгових умовах через 
профспілкові організації.

— В проекті нової Кон
ституції є 
розділів: 
розвиток і 
сказано, 
сприяє 
для гармонійного розвит
ку особи. Які завдання 
випливають з цього, для 
вас, організаторів туриз
му?

— Безперечне значен
ня туризму як засобу ви
ховання у радянських 
людей патріотизму. Ха
рактерною особливістю, 
наприклад, нинішнього ту- 

є те, 
8 рІК 
Тому

ристського сезону 
що він проходить 
ювілею. Жовтня, 
особливої значимості на
бувають подорожі на ту
ристських поїздах по міс
цях, де жив і працював 
засновник нашої держави 
Володимир Ілліч Ленін.

Варто зауважити, що ці 
поїзди користуються 
ликою популярністю

області, 
тому 
зід- 

таких 
то а 
буде

ред трудівників 
Якщо десять років 
із Кіровограда ми 
правляли тільки 2 
туристських поїзди, 
ювілейному році їх 
20.

Подорожуючи на сталь
них магістралях, сотні кі- 
роЕОградців побували, а 
ще більше побувають в 
колисці Великого Жовтня 
— Ленінграді, а також в 
Москві, Києві та інших 
містах. Ми знаємо, з якиги 
хвилюванням знайомлять
ся кіровоградці з Мос
ковським Кремлем, ле
гендарним крейсером 
«Аврора», Смольним, та 
іншими священними міс
цями, поз’язаними з іме
нем Володимира Ілліча 
Леніна.

— Яке місце займають 
у сфері туристського об
слуговування місцеві 
маршрути’

— В роботі нашої ради 
великого значення надає
мо ми подорожам, похо
дам і екскурсіям по рід
ному краю, місцями бойо
вої і трудової слави. У нас 
більше 40 таких маршру 
тів. Вони ведуть на хутір 
Надію і в тракторну брига
ду двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гітапо- 

ва, в дендропарк «Веселі 
Боковеньки» і до Чорно
го лісу, де діяли партиза
ни в період Великої Віт
чизняної війни.

В цьому році відкрито 
новий екскурсійний мар
шрут для молоді на 
Онуфріївський державний 
кінний завод. Юнаки та 
дівчата зможуть побувати 
в тлузеї Слави кінзаводу, 
відпочити в дендропарку 
і під керівництвом до
свідчених інструкторі? на
вчитись верхової їзди.

— Очевидно, наша мо
лодь охоче скористається 
такою можливістю. Ви 
згадали також про марш
рути на тракторну брига
ду, де працює О. В. Гіта- 
лов. Що дають молоді 
виробничі екскурсії!

— Думаю, непересічне 
їх значення у справі про
фесійної орієнтації шко
лярів. А пропаганда нау
ково-технічного прогресу! 
На Кременчуцькій ГЕС 
торік побувало 16 тисяч 
юнаків та дівчат. Особли
во цінне, що із вироб
ництвом їх знайомлять 
передовики праці, настав
ники молоді.

— Олексію Яковичу, ми 
вели з вами мову пере
важно про активні фор
ми туризму. Це тоді, ко
ли людина подорожує, 
здійснює екскурсії.

різних 
різних

просто

на 
на

порівняно короткий строк 
може побувати □ 
місцях, навіть у .....
кліматичних зонах. А ось 
якщо вона хоче 
відпочити?

Обласна рада поту- 
ризму і екскурсіях функ
ціонує місцеві радіальні 
маршрути строком 
10—20 днів. Я маю 
увазі туристські бази, та
бори, скажімо, як «Славу
тич» у Свіглозодську, 
«Лісова пісня» в живо
писному масиві Оникіїв- 
ського лісу. На базах і в 
зонах відпочинку щороку 
проводять свої відпустки 
тисячі трудівників облас
ті. Крім цього, ми арен- 
дуємо певну кількість 
місць для відпочинку на 
базах Кавказу, на Чорно
морському і Азовському 
побережжях.

З кожним роком все 
більшої популярності на
бувають у нас маршрути 
вихідного дня.

Все це — надбання тру
дівників нашої області, 
громадян країни, які по
ряд з іншими людськими 
правами, мають право на 
відпочинок.

Бесіду вела
Л.-ОСОКІНА.
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(Закінчення. Поч, 
на 1-й стор.).

СТЕПОВА ПРЕЛЮДІЯ
Робочий день на фермі 

почався звично. Електрик 
Василь Безверхий обії'щіов 
всі коргвіїики: лампочки 
горять повсюди, автопо
їлки і транспортери пра
цюють нормально. Поба
чив, що до нього підхо
дить головний інженер 
колгоспу Олександр Гри
горович Кобзар.

— Гоїлися. Василю, ре
монтувати комбайна. Сво
го, свого... Минулого 
в тебе відмінно 
йшло, краще, ніж 
в правлінні. Так 
іуйсь.

Густий червінь 
лицях зрадницькії 
хвилювання юнака: 
чііть перші жнива 
ся. Значить оце зараз 
нього прийшли із запро
шенням, бо він зі своїми 
братами виправдав дові
р'я старших».

Минулого року Василь 
вперше повії: комбайна у 
жнива. Старший із братів 
Безверхих, якому ВИПОВ- 
ішлося тоді' 24 роки, за 
направленням колгоспу і 
комітету комсомолу ще 
взимку закінчив курси 
комбайнерів. Ото ж від
тоді і має дві професії — 
головну постійну — елек
трика і жнивну — ком
байнера. Перші тони про
йшов обережно, все При
лади*. чіався, придивлявся. 
1 серйозно, як і належить 
старшому, давав короткі 
накази Григорію — своє
му 17-річио.му, наймолод
шому братові. Так удвох 
і водили старенького 
СК-4 від першого дня ко
совиці до останнього. На 
колгосп:н!.х обжинках сло
ва подяки звучали на ад
ресу братів Безверхих.

літа 
пес ви
думали 
ЩО 10-

на ви- 
вкдаз 
«Зпа- 

вдалп- 
д>>

„Молодяй комуЕАр/(

Басить і Григорій, ще не 
маючи досвіду роботи на 

намолотили 
шести тисяч

комбайні, 
близько 
центнерів зерна. Хліб від- 
возив від їх агрегата се
редній брат — двадцяти- 
трьохрічннн водій Микола,

Події минулого літа 
зринули в пам’яті Василя 
приємним спогадом і, по
боровши хвилювання, ска
зав головному інженерові:

Здавалося, ніби біля неї 
й ночували. Помітно змар
ніли за ці дні. Та коли Й 
на бункері їх «старенької» 
вивели напис «Д-77», по
сміхнутися. В ТИХ ПОСМІІП: 
ках прочитали без слів: 
«Перемога! Перша, для 
інших непомітна, для нас 
важлива!»

XАPAKTЕРИ
Тільки зайшли в загінку,

— Добре, Олександре 
Григороьнчу. Тійькії я б 
хотів знову з братами... 
Т ПОЧАЛИСЯ у Без-
А верхдго-старшого ро
бочі дні па фермі і в трак
торній бригаді — па два 
фронти ( дпочасио. Згодом 
до іізо о приєднався най
молодший 
диспетчер. Справи 
швидше, 
репькич 
ся йому 
амортизаційного 
У бригадира і 
інженера

Григорій — 
пішли 

Комбайн ста
рій залишило- 

до закінчення 
строку, 

головного 
навіть сумпіп 

виник, чи зможе така ма* 
шина, ла таїїа-перелатаїьі, 
косити хліба, адже коло
сові густі та високі як ні
коли. І тільки Василь і 
Григорій не сумнівалися: 
ремонтували на совість.

У день, коли в бригаді 
призначили останню конт
рольну перевірку комбай
нів перед виходом в поле, 
брати з’явилися біля своєї 
машини чи не найперші.

а вже впав над головою 
хмари. Невесело жарту
ють навіть з цього капри
зу природи: «Знов небес
на душова працює». Іноді 
дощ ллється цілу добу. 
Ось і вчора Василь і 
Григорій зранку 

ли тільки 
зерна, і 
З.ТІ132, ЩО 
комбайна 
дорогу.

У такі

цілу
Василь 

накоси- 
два бункери 

хлинула така 
ледь встигли 
витягнутії па

скрутні часи 
брати одводять очі один 
від одного. Краще не ба
чити, як важко переживає 
вимушене бездіяиня ко
жен. Коли руки готові не 
випускати кермо ні на 
мить, а лежать безпоміч
но на колінах. В такі не
веселі хвилини Василь і 
Гришко якось дійшли 
думки, що і ВОШІ, тіу не
хай не особисто, але в 
чомусь винні перед усіма, 
для кого хліб вирощують. 
Чому б, скажімо, не по
ставити нарешті питання

рубат мовляв, дорогі то- ЗУСТРІЧАЄ МАТИ 
вариші конструктори, 
придумайте такі машини, 
щоб і в дощ косили,

— Це із області фан
тастики, в яку я вірю, — 
говорить Василь Безвер
хий. — А поки що дово
диться «захищати» навіть 
зношену муфту, 
якось ніяково 
ся.

...Це було в 
жнив. Безверхі 
пам’ятали, іцо 
ренький комбайн. І хоча 
відремонтували його на 
совість, га водили машину 
обережно, адже до кінця 
жнив вирішили працювати 
без простоїв. Напередодні 
пройшов дощ. Керівник 
комплексного збиралшіо- 
трзпспортіїого загону М. 1. 
Горянський дав наказ під
бирати 
Василь 
спробував молотити, коли 
Григорій махнув рукою: 
«Стоп».

— Колоски ііеобмолоче- 
пі йдуть в солому, — пе
рекричав гул двигуна,

Василь сказав про 
керівнику загону. Але той 
категорично наказав про
довжувані роботу.

— Значить, нехай зер
но йде в солому, нехай 
зчеплення згорить? — за
пально спитав Василь. — 
А хто скаже мені, на 
скільки потім вийде з ла
ду комбайн?

На це тільки одержав 
нового наказу: «Виводь 
комбайн із загінки!»

А невдовзі в кабіні ав
томашини середнього бра
та Миколи, який відво
зив зерно па тік, Василь 
добирався до правління.

Ні, короткий перепочи
нок був того дня у ста
ренького «СК». До пізньої 
ночі збирали хліб брати 
Безверхі,

І
носміхнув-

перші дні 
весь чаг 

у них ста-

спарені валки, 
завів комбайн,

не

Із великих і малих 
піків складаються 
Василя, 
лп. Дощі, негода тільки 
загартовують волю па 
шляху до цих успіхів. На
ше знайомство збіглося в 
часі і ; першою радісною 
подією для братів. За
ступник комсорга пол
юсну Сергій Лнтощенко 
всупереч правилам безпе
ки на ходу вивів чергову 
зірочку на бункері ком
байна Василя і Григорія. 
Екіпаж'посів третє місце 

в змаганні серед комбай
нів СК-4.

— 1 Іс заздри, Миколо, 
— заспокоїв і середнього 
брата Сергій, — сьогодні 
під вечір па твоїй автома
шині теж зірочка буде.

Ще через кілька днів — 
перший особистий рекорд. 
За світловий день скосили 
пшениці па площі 14 гек
тарів і ііамолотплп 682 
цент пери. Сьогодні, па ра- 
хупку найстаршого і най
молодшого із братів — 
понад 7,5 тисячі центнерів 
так нелегко зібраного 
хліба.

Пізно вночі Грпшко як 
завжди стримано допо
вість мадері:

— Все в порядку, мамо. 
Сьогодні, є більше норми. 
Віра Тимофіївна не спить, 
Як колись старших синів 
чекала з поля, так тепер 
найменшого. Василя й 
Миколу вже ждуть їх дру
жини. Ставить мати гор
нятко молока на стіл, 
кладе поруч окраєць хлі
ба, — додому прийшов 
хлібороб.

УС- 
жнива 

Григорій і Мнко. 
, негода

волю

о. БАСЕНКО,

спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Кірова, 
Дол міського раііоііу.

>

- З сшор, ---------- .

НАУКА СЛУЖИТЬ 
П’ЯТИРІЧЦІ

ВЕРСТКА... ПО ПРОВОДАХ
Вчені Ленінградського елек

тротехнічною шепнуту зв’яз
ку імені професора М. О. 
Ьонч-Бруевича разом з жур- 
налісіами і" поліграфістами 
нроііе.'їн ціг.пвшї експеримент: 
зверстали газету... но прово
дах. Повнії метод, на їх од
ностайну думку, дасть мокт- 
.іііііісті. оперативніше і з біль
шою економією випускати ра
йонні газети, шачію розши
риш використання найнові
шої поліграфічної техніки, зо
середженої у, великих містах.

Відправлені з редакцій по 
фототелеграфу макети газет
них сюріїюк, кореспонденції, 
сіапі, інформації, знімки на
дійдуть у централізовану дру
карню. Тут матеріали набе
руть па лінотипах, виготов- 
ляп. кліше і оформлять сто
рінки.

Л АМПИ-ІІЕВІІДИМКИ
Радіолампу розміром з ма

кове зернятко можна вигото
вити, використовуючи мікро
на юд. .іапі>оііо:іованпіі’ вчени
ми інституту фізики АП 
УІ’СР. Емісія електронів, яка 
леж'нть н основі дії лами, ви- 
пикпс в нових катодах' при 
порівняно невисокій темпера
турі нагрівання металу 
трнчіїим струмом. Це 
можливість відмовитись
потужних джерел енергії, 
нині використовуються.

Баї ато радіоелектронних 
робін ПОКИ ЩО не 
обііііись без традиційних ва
куумних приладів. Серед' них 
— телевізійні кінескопи, елек
тронні мікроскопи, рентгенів
ські та інші апарати, тому 
важливо створити прилади, 
які поєднують криці якості 
паніипровідніїків і ламп: міііі- 
аиорність, незалежність від 
температурних коливань, стій
кість до різних зовнішніх 
впливів. Розв'язати таку проб- 

. лему і допоміг новий катод.

СЛСК- 
дао 
під 
які

ви- 
можуть

ПРОБУДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ
мільйон років

Мікроскопічні
к)н, ЯКІ
МІЛЬІІОІІІП
РУДІ і
оживили 
зшіського
праці і профзахворювань. Ці 
мікроорганізми були .виявлені 
в шахтах, де вивчалися сані
тарно-гігієнічні умови праці 
гірників.

спори грііб> 
пролежали багато 

років у марганцевій 
вугільних пластах, 
співробітники гру- 

іиституту гігієни

(TA PC - РЛГЛУ)

[ ЛЮДИНА 1 ЗАКОН

КОРЕСПОНДЕНТ АПН 
РОЗМОВЛЯЄ З НАЧАЛЬ
НИКОМ УПРАВЛІННЯ КАР
НОГО 
СРСР ______ ___ ___
РОМ МІЛІЦІЇ ГІРОФЕСО. 
РОМ ІГОРЕМ КАРПЕНОМ.

РОЗШУКУ МВС 
ГЕНЕРАЛ-МАЙО-

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ
— Двадцятий вік називають на Заході 

свіко*» злочинності». Наскільки, Ігоре 
Іванввнчу, правильна ця характерис
тика? , .

в сучасному капіталістичному’ світі 
єіаїшя її справді велике, як ніколи, 
чшшість стає дедалі масовішим і 
стокішим явищем, вона «молодіє», 
цвітає так звана «білоко?лірн.ева» 
чинність, корупція, прямий зв’язок моно
полій і гангстерських корпорацій. Інши
ми словами, злочинність стала однією з 
різновидностей капіталістичного бізнесу. 
Тому в буржуазної преси є всі підстави 
називати XX вік не тільки віком науко
во-технічної резолюції, а й «віком зло
чинності >.

Звичайно, злочинність існує і в соціалістич
ному суснЬїьстні. Якщо, одначе, роиля;іа ;і-. 
суть самої проблеми, а не зовнішні форми її 
прояву, ю треба враховувати, що закономір
ності в капіталістичного суспільства з ііою 
приватною власністю на засоби виробництва 
іа експлуатацією людніш людиною одні, а в 
соціалістичного суспільства, яке не знає при- 
ватної власності та експлуатації людей, інші.

Необхідно, отже, враховувати, що зло
чинності тисячі років. У соціалізм вона 
«прийшла» із суспільно-економічних 
формацій, які передували йому, вона по
роджена ними. Природно, що за корот
кий, загалом, історичний відрізок часу, 
соціалізм не може Повністю звільнитися 
від юго. іцо в процесі соціального успад- 
куваїшя нове суспільство дістало від 
старого.

Злочинність існує не один вік Але 
зро- 
З.чо- 
жор- 
Про- 
з.то-

— Які наші успіхи в боротьбі із зло- 
чинніетю?

— Зз роки Радянської влади знизи
лась як загальна, так і відносна кіль- 
ьість-'хточішів (па іО тисяч чоловік на
селення, наприклад). За останні 50 років 
злочіївійсть скоротилася в 3.5 раза при 
зростанні населення па 117 мільйонів чо
ловік. Багато видів небезпечних злочинів 
пішли або йдуть V миихлс. Наприклад, 
випадків бандитизму тепер буквально 
одиниці. Немає організованої і профе
сійної злочинності типу гангстеризму, 
рекету і тому подібного. 1 нарешті, зни
зилось число тяжких злочинів. Злочнп- 
•і.ісіь, образно кажучи здрібніла '

Все це реальні лосягпеїнтя соціалізму. 
Що. одначе, не знімає ні складності; ш

гостроти проблеми боротьби із злочин- 
пісно.

— Як Ви пояснюєте те, що наша преса 
на відміну .зід зарубіжної відводить 
скромне місце «криміналістиці»?

— Публіку ват к дані про злочинність 
заради сенсації просто не наша політика. 
Непокоїти громадську думку «кошмар
ними» історіями ми не вважаємо потріб
ним: цс нікого і нічого не вчить. Але 
тфо справи, шо мають громадську значу
щість, вимагають вжити заходів для 
усунення причин, які викликали злочин, 
мн повідомляємо. Такі конкретні випад
ки ретельно розглядаються на сторінках 
наших газет.

Інша річ юридичні журнали «Социа
листическая законность», «Советское го
сударство н. право», «Человек її закон», 
телевізійний журнал «Людина і закон». 
Вопи розповідають про злочинній ь 
значно більше і з номера в помер. Та 
знов-таки насамперед як про явище, яке 
заважає життю людей, вимагає уваїп 
суспільства і держави. Цього, по-моєму, 
досить.

— Злочинність — лихо великих міст. 
А СРСР — країна саме великих місі: 
210 із 2000 мають населення понад сто 
тисяч...

— Так, у містах злочинність взагалі, як 
правило, вища, ніж у сільській місцевос
ті. Але суть не в якихось «міських» чи 
«сільських» закономірностях, хоча вплив 
урбанізації позначається. Головне — за
кономірності, характерні для того чи ін
шою суспільства.

Західні міста, де гетто і нетрі сусідять 
із світом незліченних багатств, де процві
тають гральні кубла і подібні до-них 
заклади, не можуть не бути розсадника
ми злочинності. Соціальна й класова не
рівність. проповідь насильства є її жи
вильним середовищем.

Усе цс чуже соиіаліегпчппм містам.
— Що робиіься. щоб швидше перебо

роти злочинність!
— Розв’язання цієї проблеми не зале

жить лише від поліпшення роботи орга
нів правосуддя, вдосконалення законо
давства. Щоб ліквідувати злочинність, 
іреба розв’язать’ комплекс економічних, 
соціально-культурних, виховних'і право
вих завдань. Підвищення матеріального 
рівня життя без одночасного виховання 
ліодішії мало що дасть. 1 в цій справі 
величезну золь відіграє участь широкої 
громадськості.

ІК ЗЛОЧИННОСТІ“?
проекті нашої пової Коиспігу- 
СРСР зобов’язані бути непри-

Як сказано у 
ції, громадяни 
моренними до антигромадських вчинків і все
мірно сприяти охороні громадського порядку.

Перевиховання правопорушників — шлях гу
манніший. ніж застосування лише заходів 
державного примусу. Віра у всесилля кари — 
одна : найглибших помилок. Ми вважаємо, іцо 
кара — допоміжний засіб у боротьбі із зло
чинністю. Вона обов’язково повинна поєдну
ватися із заходами внховаїкія і громадського 
ьпливу. Тепер, наприклад, у 
ширено сферу застосуванн-.і 
не зв’язаних з позбавленням 
повідні законодавчі акти.

Сьогодні в містах і сетах 
близько 29 тисяч так званих ___
охорони громадського порядку, в роботі яких 
бере активну участь громадськість. Осгіопис 
їхнє завдання — працювати з тими, хто пору
шує правила соціалістичного спів/китти, зло 
вживає спиртними напоями, погано стеатит:, з.і 
своїми дітьми і так далі. Мета — не допусти
ти людини до серйозного зіткненні! із зако
ном.

У результат’ у пас є вже не одна ти
сяча населених 
ЧИІІІЗ.

— Але якщо 
злочин, вона не 
броєніїми дружинниками...

— «Запрограмованих > злочинців, та 
ще біологічно до цього схильних, як цс 
твердяті деякі зарубіжні вчені, немає.

Треба мата на увазі, що в нашому 
суспільстві мотиви і цілі злочинів зміни
лися. Більїиісіь із них — це результат 
промахів'виховання. З цього ми виходи
мо, коли говоримо про реальність подо
лання ЗЛОЧИННОСТІ.

— На Заході злочинність серед молоді 
зростає дуйте швидко. А як із цим яви
щем у нас?

— Четверта частіша армії безробіт
них — молодь. У всьому світі мільярд 
неписьменних, і до гою ж в основному 
молодих людей. Навіть надій па поліп
шення становища капіталістичне суспіль'- 
ство їм не дає.

•В умовах соціалізму таких явищ немає 
і не може бути. Кожний має роботу. 97 
із 100 молодих людей, які закінчили 
8 класів, дістають падалі середню освіту.

Звичайно, і у пас молоді-люди чинять 
злочини. Але. мабуть, як пі о якій пішій 
групі правопорушників, саме тут прогля
дається прямий — ....... ...........
виховання.

Кілька слів про 
ясіюпня багатьох 
акселерацію. Так,

пас гііачио poJ- 
засобіа кари, 

вз.іі, кидано від-

СРСР створено 
опорних пунктів

пунктів, де немає зло-

людина захоче вчинити 
зупиниться перед, ІІСОЗ-

зз язок з промахами

дуже модне іепср по
біл. Я маю на увазі

....   . підлітки визрівають 
тепер швидше, особливо фІ.МІЧНО. Цс
створює у них леребілі інеііе уявлення
про свої здібності. Зарозумілість часом

породжує неповагу до старших. А аксе
лерація фізична не завжди сіііввідноси 
ться з розумовою, і тим більше із соці
альною, тобто з розумінням свого місця 
в суспільстві, з розумінням прав та обо
в'язків члена суспільства. Так що про 
акселерацію теж треба юворіп’п не вза
галі, сі дуже конкретно, бо вона не одно
значна.

Ми голосно і дуже енергійно заявляємо про 
необхідність сісти боротьбу із злочинністю 
пеіюлііолітіїіх. Але не тому, що н-ліа нас на
хльостує, а тому, що ми не можемо бути бай
дужими до долі молодого покоління. Тому і: 
злочинність серед молоді у нас незрівнянно 
нижча. Я далекий зід прагнення спрощувати 
проблему, але це моя реакція на нигаїшя про 
дитячу і юпаиьку злочинність. Істина завжди 
конкретна.

— На Заході з деякого часу говорить 
про «розмивання» меж між декласовани
ми елементами і робітниками, ініеліїсті- 
цією: вчителі, службовці, інженери гра
бують банки... Яка характеристика особи 
злочинця в СРСР?

— Справді, людина, яка стає злочин
цем, декласує себе. І як не сумно, панів
ні класи експлуататорського суспільства 
це влаштовує: краще мати справу із зло
чинцем (хоча ще Енгельс свого часу ка
зав, що крадіжка є стихійна форма діро,- 
тесту трудящих проти відносин приват
ної власності), ніж з організованим опо
ром робітничого квасу.

Парадокс у тому, що злочинність вигідна 
капіталізмові, але водночас він змушений бо
ротися з нею. щоб нэпа не захлеснула суспіль
ство. Причому людям приписують, так бп мо- 
вити, «природжену» схильність до злочинів і 
насильства. А звідси — реакційні оголошення 
злочинними навіть цілих рас і етнічних груп, 
наприклад., ііетріп І и коалі «кольорових». Та
кі відносини «підкріплюють» посиланнями на 
тс, що и США значна частині злочинців — 
негри індійці, ііусргоі.ікаїїці. Хоча цілком оче
видно. що безправне становите них людей, 
віднесення їх до «другого сорту» та експлуата
ція — ось основні причини злочинів.

Для пас ясно немає природжених зло
чинців, немає схилі,них до злочину лю
дей. немає людей невиправніх, навіть 
якщо нони її рецидивісти.

Ми вважаємо, що з.точнппісті не вічне 
явище. її можна перебороти в ході вдо
сконалення суспільних відносин на базі 
ліквідації пріїна пюї власності експлуа
тації .'ііодіїпи людиною, класового, расо
вого та інших видів нерівності людей.. 
Загалом, жіп.тя в людському суспільстві,. 
ПОВИННО буТІІ людяним Це моє глибоку, 
переконання.

10. ІНЕБАЛІН, 
кореспондент АНН.



Т. ФЕДОРОВА.
На фото: стиг- з комедії М. Гоголя «Одруження». .з якою 

мрипорі..ькі артисти познайом или учасників -.vcrpp.i
Фото М. 1 І 1’К МІСЬКОГО.

■; х:ж

г.

К. т.

«ЗІРКА»
«СПЕРАНЦА»

ЧЕМПИОНАТ

фільм, 
радіаторі». 

•15 — Концерт. По 
— новини.

К. г. «Польова 
«Подвигу». ,18.50 —
Тираж •Спортлото».

9 серпня 1977 року

Театральне літо порадувало кіровоградців зустріччю 
ще з одним творчим колективом — державним роєіії 
іьким музично-драматичним театром Кривбасу імені 
Т. Г. Шевченка.

Журналі.'ні міста — представники обласних партій
ної і молодіжної газет, телерадіокомітету — побували в 
гостях у акторів. Познайомившись з голошиїм режисе
ром А. Галимоном, із завідуючим музичною частиною 
диригентом 10. Алексеєвим. з ветеранами театру і твор
чою молоддю, переглянувши сценки з вистав, учасники 
зустрічі мали змогу переконатися, що колектив розио- 
ця.н гасі ролі з гарним настроєм. Кіровоградський іля- 
Дсч побачить вистави і класичного репертуару, і сучас
них радянських авторів.

10 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.19 — К. г. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. А. Куин- 
цов. «Великий конспіратор». 
Вистава для дітей. 11.00 — 
К. т. «Клуб кіноподорожей». 
14.00 — Документальні філь
ми. 14.45 — К. т. Творчість
С. Вургупа. 15.30 -- Фільм для 
дітей «Розповіді про Кешку і 
мого друїів». 1 серія. 16.45 — 

г. «Наука сьогодні». 17.15 
G т. «Відгукніться, сурма- 
. 18.00 — «День за днем». 

Кіровоград. IS.15 
Мультфільм «Правила не для 
мене». 18.20 — “ 
пошта
К. т. ...,. .
19.00,— До GO-піччн Великого

Литва.
21.30 - Доку-

. 21.55 —
Тсле-

Жовтня. Радянська 
21.00 — «Час».

ментальний 
«Кішка на 
вистава. 22. 
закінченні

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальні фільми. 11.00 
— Покипи. 11.15 — «Грає
В. Сечкін». 16.20 — «Щоден
ник соціалістичної о змаган
ня». 16.35 — Т. Габбе. «Криш
талевий черевичок». Вистава 
для дітей. 18.00 — Музфільм
«Парад качок». 18.30 — Фільм 
«Про кошеня Женю та прави
ла руху». 18.45 — «Сільсько
господарський гижзеїи.». 19.90 
— Вісті. 19.30 — «Міжнародне 
ЖИТТЯ». 20.00 — Виступ Крас- 
волоського ансамблю танцю 
Сибіру. 20.30 — Документаль
ні фільми. 20.45 — «Па доб
раніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.30 — «Кінолітонис
ської епохи». Фільм 
носець «Погі-омкін». 
«Україна жнивує». 
Новині!.

К. т. Документальні теле
фільми. 15.00 — К. т. «Росій
ська мова». 15.45 — Фільм
«Розповіді про Кешку і його 
другів». 2 серія. 17.00 — Му
зичні печорн для молоді. Ор
ганна музика. 18.(її) — Повн
іш. 18.15 — К. т. «Грав
Б. Фе.іьцмаи». 18.50 — К: Т.
«Бесіди про проект Конститу
ції». Передача 3. 19.20 —
Фільм «Учитель». 21.00 —
«Ч^с». 21.30 — К. т. «Золоіі 
ноти». (ПДР). 22.10 — К. т. 
Виступ наіісилі.нішнх радян
ських гімнастів. Но закінчен
ні — НОВІШІЇ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
«Грає баяніст В Петров».
10.30 — «Орбіта дружби».
Львів — Росточ-на-Дону. 11.00 
— Новішії. 11.15 — Художній 
фільм «Броненосець «Потьом- 
кін». 12.20 — Т. Габбе.
« Кришталевий черевичок», 
Вистава для дітей. 16.45 — 
«Золоті Зірки» України». Кі- 
нонарис про керуючого 2 від
ділком колгоспу імені Леніна 
Олександрійського району Кі
ровоградської області Героя 
Соціалістичної Праці В. П. 
Шерсмста (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 17.00 — «Шахова школа».
17.30 — Каїка «Принцеса на
юрошіші». 18.00 — Реклама, 
оголошення. І8А0 — «Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР». 19.і)0 — Вісті. 19.30 — 
І. Карпенко-Карий. «Безта
ланна». Внсіаяа. 20.45 — «На 
добраніч. діти!». 21.00 —
«Час». 21.30 — Продовження 
вистави. По закінченні — 
«Україна жнивує». Новини.

ЯЕЙ7МЯВ
12 СЕРПНЯ

радяп- 
« Броне-

на фут- 
На жаль, 

і «ene-

з

«Сперанца» з молдав
ського міста Дрокія за
воювала собі славу ніяк 
не боязливого новачка, ь 

команди, яка повідбирала 
очки чи не у всіх лідерів 
другої зони. Звичайно, кі
ровоградські уболіваль
ники очікували знайомст
во з цікавою командою і 
хотіли бачити безкомпро
місну боротьбу 
больному полі, 
зустріч «Зірки»
ранци» лише віддалено 
нагадували всіма улюбле
ну гру. А знайомство зі 
«Сперанцою» залишило 
досить гіркий присмак. 
Глядачам не вдалося по 
достоїнству оцінити фут
больні якості молодої 
молдавської команди
тої причини, що вона їх 
просто не показала, а ось 
грубість і демонстратив
на поведінка футболістів 
«Сперснци» не могли ви

кликати схвалення на три
бунах. Вже на перших 
хвилинах на полі зачасті- 
шали спалахи грубої гри. 
Порушення правил пере
ходили межі дозволено
го. На жаль, суддя матчу, 
суддя республіканської 
категорії зі Жданова 
О. Тахтар не зміг поста
вити надійний заслін гру-

бощам. Не допомогли на
віть чотири попереджен
ня (два з них одержали 
гравці «Зірки» брати Хро- 
пови).

Кіровоградці зіграли 
останній матч вдома над
то слабо, футболісти по
милялися в найпростіших 
ситуаціях, і створити біля 
воріт гостей, бодай, натяк 
на гольову ситуацію 
за 90 хвилин гри 
змогли. Правда, 
(вже вкотре!) вготувала 
для кіровоградців штраф
ний одинадцятиметровий 
удар (50-а хвилина), який 
став приводом до подій, 
які вже входять, мабуть, 
у компетенцію федеоаціі 
футболу України. Після 
того, як арбітр вказав на 
одинадцятиметрову по
значку, воротар гостей 
демонстративно відмовив
ся захитати ворота, 
команда покинула 
Лише через кілька 
лин умоелянь 
продовжено, 
пробив М. Порошин, але 
зробив це з такою бай
дужістю до кінцевого ре
зультату, що м'яч потра
пив у воротаря.

Отже, сумна статисти
ка. У чотирьох матчах 
підряд кіровоградцям бу
ла надана можливість за
бити 
ві, і лише 
точним.

Г ра зі 
примушує 
Згадаймо, 
з п’яти матчів, які «Зірка» 
провела на своєму полі, 
не обійшлося без грубо
щів. Особливо цим злов
живали гості. Команди не 
порадували 
комбінаційною 
вели виснажливу 
бу за очки. І в 
ротьбі програвав 
шу чергу футбол.

Наступні матчі 
проведе в гостях. її су
перниками будуть 12 
серпня харківський «Ме
таліст», і 16 серпня — 
полтавський «Колос».

II СЕРПНЯ
НЕРІІМ ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — Веселі старти. 
10.15 — К. т. Документальний 

7<-лефільм сДонецьк». 10,50 — 
К. т. «Пісні радянських 
гіознторів». 11.05 — К. т.
ша біографія. Рік 1961». 11.00

КПМ - 
«На-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00- 
Новинн. 9.10 — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. «М.і грає
мо і співаємо». 9.45 — «більм 
-Учитель». 11.25 — К. т. До
кументальний фільм «Спадко
ємні». 14.00 — «Будні вели
ких будов». 11.55 — К.
«Ф. І. Тютчев». 15.40 — 
«Розповіді про Кешку І його 
друзів». З сепія. І'.ОО — «Чим 
Славиться Гуча». 18.00 —
•■День ча днем» ( Кіоопоград). 
18.15 — К т. «У кожному ма
люнку — сонце». 18.30 — К. т. 
"Москва І москвичі*. 19.(15 — 
К. т. «Співає Б. Штоколов». 
19.45 — К. т. «Обговопюємо 
пвоект Конституції СРСР». 
20.00 — К. т. «Наша біогра
фія. Рік 1952». 21.00 — «Час*. 
21.30 — К. т. «Аоглото». 22.45
— К. т. «Олімніада-80». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09
— Музичний «більм «Поои ро
ку». 11.00 — Новини. 11.15 — 
І. Карпевко-Карпй. «Беїталан-

т. 
К,- т.

так 
і не 

доля

і вся 
поле.

хви- 
булогру

Пенальті

одинадцятимстоо-
один удар був

«Спеоанцою» 
тривожитись, 

що в жодному

технікою, 
грою, а 

’ бороть- 
цій бо- 
у пер-

«Зірка»

.М. СОМОВ.
На фото: момент гри між 

«Зірною» і «С.іср.шцою».
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

І

на». Вистава. 16.40 — «Що-'
денник соцзмагаиіія». 10.55 — 
«Музичний фільм «Світ, схо
жий на ка.зку». 17.25 — «За
кон нашого життя». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 18.00 — «П'яти
річка ефективності і якості». 
18.30 — Для дітей. «Салют
Жовтню». 19.00 — Вісті. 19.30 
— Концерт Державного духо
вок! оркестру РРФСР. •-’0.30 — 
Документальний фільм «Сад, 
повен сонця». 20.45 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.30 — Телефільм
«Тут мій причал», 22.15 —
ПІспя-77» - «Україна
жнивує». Новини.

пітан Немо». 1 і 2 серія, ід Іо 
— «Студентський будівельний». 19.00 - Вісті. ™ ї 
«Наша біографія. Рік ювчЛ 
20.40 — «Нц добраніч, діти!, 
21.00 « Час». 21.30 ~ *
ральна вітальня».
«Україна жнивує». 
Новини.

• ! ’ і

— «Теаі-
22.3(1

22.4$ *

ІЗ СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. і).10 — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. Фрагменти 
з опери «Черпона шапочка». 
9.50 -- К. т. Кіножурнал «Хо
чу все знати». 10 00 — К. т.
«Для вас, батьки». 10.30 —
К. т. «Ранкова пошта». 11.00
— К. т. «По музеях і виста
вочних зачах». Абрамцсно. 
11.30 — К. т. Оповідання
ІО. Казакова читають артисти 
Г. Фролоп та Н. Гундарєпа. 
12.00 — К. т. Сьогодні — Все
союзний день фізкультурника.
12.10 — К. т. Документальний 
фільм «Ті. хто дає факел».
13.10 — К. т. «Здоров’я».
13.40 К т. «Музичний абоне
мент». 14.10 — Фільм для ді
тей. «Іван Макарович». 15.30
— К. т Тираж «Споптлото».
15.40 — К. т. «У світі тварин*.
16.40 — К. т. Тележурнал 
«Співдружність». 17.10— К. т. 
Мультфільм «Айболнть і Бар
малей». 17.25 — Докумен
тальний телефільм «Волго
град». 18,00 — Новини. 18.15
— К" Т. Кубок СРСР і футбо
лу; «Торпедо» — «Динамо» 
(М.) «Рінал. 19.45 — К. т.
Мультфільми. 20.15 — К. т.
Концерт. 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. Телефільм 
любові». (СІНА). 23.15 
«У буїковому сяду», 
кішіепні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА.
I. 'інопрограма «По
країні». 10.30 —
Є. Ржаной». 11.00 —
II. 15 — Сьогодні 
пий День 
11.55 
Конституції СРСР». 
Спортивні 
«Жовтневий 
31-й. 1.3.10 
13.10

Па руїнах
— К. т.
По за-

10.0(1- 
рідній 
« Грає 

Новіші!. 
Всссоюл-

фізкулг.турпика. 
Обгочооюємо проект 

12.10 — 
12.40 —
Випуск 
і ми».

фільм и. 
заспів».

— «Закон
Грає В. Іляшевич» 

(Балалайка). 11.10 — «Славою 
овіяні». 14.55 — Фільм-кон-
церг «Блискучий дивертис
мент». 15.15 —’ «Наука — ви
робництву». 15.45 — Для Ді
тей. Художній телефільм «Ка-

14 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнас
тика для дітей. .9 30 — К. т. 
«Будильник». 10.00 — К. т'
«Служу Радянському Сою
зу!» 11.00 — К. т. Всесоюзний 
зліг трудових об’єднань шко
лярів. 12.00 — К. т. «Музич
ний кіоск». 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — «Етапи ве
ликого шляху». Фільм «Вели
ка сім’я». 15.30 — К. т. Сі.о- 
і одні — Дінь будівельника. 
16.00 — Музична програма до 
Дня будівельника. 16.45 —
К. т. «Індія: історія і сучас
ність'». До 30-річчя з дня про
голошення незалежності краї
ни. 17.05 — К. т. Докумен
тальний телефільм «КамАЗ — 
народження дпнасіім». 17.40— 
К. т. Мультфільм «Чарівні 
дари». 18.00,— Новчіш. 18.15
— К. г. «Клуб
жей». 19.15 — І 
рюємо проект 
СРСР» 19.25 — К. т. Концерт 
ансамблю радянської пісні 
ЦТ і ВР. 19.10 - К. т. Доку
ментальний телефільм «Моск
ва — Париж». 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Шість симфоній 
ГІ. І. ‘ '
піп номер 
родинй 
Півфінал.
новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Сьогодні — День будівель
ника». Коицерт-ві ганив. 11.00
— «В ім'я миру». 11.30 — Для 
дітей. Телефільм «Зустрічний 
мариш». 12.05 — На приз «Зо
лотий ключ». 12.35 — Фільм- 
копцерт «Лезгинка». 13.(10 — 
«Палітра». 13.30 — Для дітей 
«Катрусші кінозал». 14.30 — 
Сьоголні 
ка. 15.25 
час». 15.45 
грама «Каиатоходні 
баєвії». 16.05 — Для 
Художній телефільм 
таи Немо». З серія. 
«Любителям билету». 17.40 — 
«Голосую за професію». 1S.30
— «Наші гості». 19.00 —
«Вісті» 19.30 ■- Перший Все
союзний фестиваль самодіяль
ної художньої творчості тру
дящих. Сумська область. 20.45
— «На добпапіч. діти!». 21.00
— «Час». 21.31) — Фільм «За 
тих. хто в морі». 22.50 — «Ук
раїна жнивує». 23.05 — Нови
ни.

Новіші!.
5 кіпоподоро- 
К. т. «Обгово- 

Констктуції

Чайковського». Симфо- 
4. 22.15 — Міжна- 

турнір з волейболу. 
По закінченні

кінозал».
— День будівельнн- 

: ПЯСЬМеНІІНК І 
Циокона про- 

Тапіксн- 
I дітей. 

«Капі- 
17.111 —

Знам'янське середня МИТУ №
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1977— 1S78 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
/

Заклад готує кваліфіковані 
сс вітою таких спеціальностей:

електрогазозварник (строк навчання — 3 роки): 
електромонтажник освітлювальних і силових уста

новок (3 роки);
слюсар по складенню та установці сантехнічного 

устаткування (3 роки);
лицювальник-плитковик-штукатур (3 роки); 
мяіпиніст-кранівник кранів мостопих, козлових та 

інших (3 роки);
модельник-ліпник (3 роки).
Особам, що закінчили училище в групах із сепсд- 

іч.ою освітою, видають атестат про середню освіту і 
атестат про присвоения розряду за спеціальністю

Поряд з цим заклад готує кваліфіковані кадри за 
програмою професійно-технічних учи типі;

столярів будівельних (строк навчання — 2 роки), 
слюсарів по ремонту вагонів (2 поки) електромон
тажників (І пік), електрослюсарів (І рік), мулярів- 
монтажників (1 рік).

Училище забезпечує гуртожитком (іногородніх), 
підручниками та навчальними посібіїїікамп. триразо
вим харчува.іпгм. обмундируванням, виплачує 33 про
центи заробітку-

кадри її середньою

'Ж •

Де училища приймають юнаків і дівчат з освітою 
8—10 класів віком від 15 до 17 років та звільнених 
у запас із лав Радянської Армії.

Училище падає випускникам роботу за спеціальністю. на
правляє па залізничний транспорт Одесько-Кніпіпіівської за
лізниці. кони користуються всіма пільгами • працівників за
лізничного транспорту: дворазовим бсз'ілатпии> залізничним 
квитком (один — по Одесько-Кишинівській залізинці. дру
гий — чо мсосжі залізниць СРСР. вугільною карточкою, гур
тожитком. їм надають місячну або двотижневу відпустку, 
право псіупу поза конкурсом до вищих і середніх, спеціаль
них навчальних закладів (тим. іно закінчили училище з від
знакою). Час навчання в училищі зараховується до трудо- 
ио«о стажу.

Е( іуппііки подають заяву па ім’я директора, сні- 
дс-ніво про народження, свідоцтво про освіту, до
ні іку з місця проживания, характеристику зі школи, 
5 Фотокарток розміром 5X6 см.

/Токумснти можна папргвляти в училище 
тінь поштою. Свідоцтво та атестат подавати 
кінчений ІНКОЛИ.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська область

м’пнка, провулок Свердлова, 4. Телефоні!: директора 
училиіиа — 20-75, заступника директора по управлін
ню — 22-18. ДИРЕКЦІЯ^

заздалс-
»ісля зя-

м. Зпа-

Канівське технічне училище Ло 3 Черкаської областб

ОГОЛОШУЄ прийом учнів —
ЮНАКІВ БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЕ
Токар.
Фрезерувальним.

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

Строк навчання — 11 мі
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.

тожитком або їм доплачує
ться за житло в приватному 
секторі.

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

димну довідку (форма 
№ 286), 4 фотокартки
розміром 3X4 см.

Паспорт і військовий нви- 
ток пред’являються осо
бисто.

ве-

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

Вступники подають доку
менти: заяву, атестат про 
середню освіту, автобіогра
фію, характеристику, ме-

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

ДИРЕКЦІЯ. :
 

Яті

?) Наша адреса і телефони
Газета виходить

у вівторок, четвер,

суботу.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсс/.іольськогс життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової робоїи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного еихсвання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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