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Віктор МИКОТІЕНКО з колгоспу «Перше
Петрівського району. «Колосом.» 
центнерів зерна.

Микола САМОДІН з колгоспу 
Слександрієського району («Колос») — 13 91/.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса 
Петрівського району («Колос») — 13762.

Валентин БРИЖУК з колгоспу «Маяк» Зна/л'ян- 
ського району («Колос») — 12 670.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобри- 
нецького району («Колос») — 12 668.

Еолодимир ЧАБАН з колгоспу «Росія» Новоукраїн- 
ського району («Колос») — 11 904.

Микола ВОВЧЕНКО з радгоспу імені Димитрова 
Устинівського району («Нива») — 11 500.

Олександр ТРЮХАН з радгоспу «П’ятихатський» 
Петрівського району («Колос») — 11 320.

Василь ЦАРЕНКО з колгоспу імені Чкалова Пет
рівського району («Нива») — 11 210.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса Кіро
воградського району («Нива») — 11 122.

ЗБАГАТИМО

Рапорт про виконання першої 
повіді перед державою склали 
бороби Устинівського району. У 
сіки Батьківщини трудівники ланів 
відправили 46 тисяч тонн зерна вро
жаю ювілейного року.

Цю трудову перемогу досвідче
ним майстрам господарств району 
допомогали здобути комсомольці та 
молс/дь. Прикладом для 27 комсо
мольсько-молодіжних екіпажів райо
ну став екіпаж у складі спілчан Ми
коли Вовченка та Володимира Ма
карова із радгоспу імені Димитро
ва. За 12 робочих днів комбайном 
«Нива» вони скосили 354 гектари і 
намолотили 11 500 центнерів зерна.

Вагомий внесок молодих в усти- 
нівському короваї на кожному

третьому гектарі зерно ноеого вро
жаю зібрано їх руками.

Продаж хліба триває.
• » »

Виконали соціалістичні зобов'язан
ня, взяті на 1977 оік, по продажу хлі
ба державі хлібороби Гайеоронсьио- 
го району. У засіки Батьківщини на
дійшло 42 200 тонн гайворонсьнсгс 
зерна.

Ити до цьеге почесного рубежу до
помогла бат.кгм-хліборобам сіль
ська молодь. На жнивах цього року 
працювали ‘02 комсомольсыгс-мсго- 
діжних комбат-ових, тракторних та 
автомобільних екіпажів.

Трудівники району продовжують 
доставляти зерго нового Ессжаю на 
державні заготівельні пункти.

рУ )ТЕР доносить до Мг.р’я- 
нівки пахощі жнивного 

попя. Кожен день села на
сичений духом солодкого 

іхліба, змішаного із запаха
ми розпеченого 
лі за, мастил, 
жнивує. Жнивує 
Темп косовиці, 
біт характеризують 
иики. Наведу лише дві циф
ри. При плані 62 тисяча цент
нерів радгосп продав дер
жаві нинішнього року вже 
1’06540 і запланував доста
вити до ШостакІЕСЬкого 
елеватора ше 24000 центне
рів зерна.

Цих успіхів трудівники до
билися у дні, коли широко 
йде обговорення проекту 
нової Конституції країни. Ко
жен бачить турботу партії 
про поліпшення умов праці 
• життя радянських людей. 
Як і заповідав Еолодимир 
Ілліч, держава невтомно 
піклується про розвиток ос
віти, науки, мистецтва. Ве
ликі зміни відбуваються на 
селі, і це добре видно на 

.прикладі нашого радгоспу.
Проїжджаю центральною ву

лицею. ні. не вулицею — будь- 
гапом Мар’чніпн.ч. і полошіть 
думка: яке ж гарне, чарівне і 
мальовниче чіше сево. Стишую 
ходу потужного Т-1.'0К. бо не 
можу не м шупитися квітами, 
що і паюті, псім.і барвами ве
селки. Трактор пр лі.тиг.а серед 
МИТНИКІВ. ПО обидві СТОПОІНІ — 
двоповерхові приміщення уні
вермагу. Будинку культу рн, 
продовольчої о магазину, торго
вого комплексу коїітопи. дитя
чого комбінату, кафе рестора
ну. двох 8-нпартирітііх та двох 
16-квартнрііич житлових будин- 
мін. А поряд новобудови — иа- 
іагоиоііерхоїіі ііримінісніїя двох

■ VPTO/КНТКІН. НІКОЛИ, rflCrpOHIlMV. 
Обнови мого села я бачу крі ч. 
годину «призму» фонтана, шо 
на повороті до майстерні. Та хі
ба все перелічиш — п селі за
асфальтовані вулиці не л«ио- 
ДНІЬСЯ ТЧДІІТІІ В МІС ІО. щоб 110- 
ІШГ/ІІ СУКНЯ) — с свій побутком- 
бінат. У Буднику культури пра
цюють духовнії. вокальний, іп- 
сірумгнта-ІІ.ІІИІІ гуртки. Все цс 
збудовано за остан::і сім — ві
сім років.

А як економічно зросло гос
подарство 3.3 
одержує 
добріш, 
комбайні*.
маємо ; 
них 1G 
ріп. с 
К-700.
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Закінчуємо 
тваринницької о 

на тисячу 
г.ке сі'.ооуд; 
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зернових, 
року, скажімо, 
гпдав на 111- 
більше 
ці. на 
V середньому за 
іґипірічці.

Ось на який 
вень піднесла 
Великого Жовтня Конститу
ція СРСР, прийнята 1936 
року. А нова Конституція, 
проект якої мо їодь села 
гаря->е схвалює, сприятиме 
дальшому розквітові нашої 
країни. На турботу партії 
юнаки і дівчата відповідають 
ударними ділами й на ко- 
соеиці ранніх зернових. Бо
ни трудяться на найвідпові
дальніших ділянках.

іііж 
У 9

рі-високий
завоювання

І першим приклад видав сек
ретар комсомольської організа
ції Василь Колесник. Він п:інопг 
комбайнером до досвідченого 
хлібороба Олексія Павловича 
Іорбепка. Екіпаж займає дру- 
іе місце у соціа іісвічному з.ма- 
іаині і намолотив понад 1000 
тонн хліба. Ночі іі патажга мо
лоді підтримав фельдшер Ана
толій Стонога. Висинено утри
мують першість на хлібному по
лі досві ічсипй комбайнер Ва
силь Денисович Дудник та 
комсомолець Віталій Іігрсзке- 
і'ич. А на транспорту ванні зер
на піцзпачаюгьсп ломсомольні 
Псгро Юрчсико, Василь Бакун, 
молоді водії і рузовпків Василь 
Мсчвідь. О.іекс.ні ц> Яиенко, 
Віктор Грицаїв, Петро І’сбе- 
жа. Микола Кр; мар.

Коли оглянеш поле в роз- 
пал жнив, дивуєшся — як 
чітко, злагоджено працю
ють транспортно-збиральні 
загони. Адже переважна 
більшість їх членів — моло
ді механізатори, а в змаган
ні з досвідченими не від
стають у першості.

Золотим потоком йде 
зерно Мар’янЇЕки на Шоста- 
ківський хлібоприймальний 
пункт. В день свята 60-оіччя 
Великого Жовтня трудівники 
господарства рапортувати
муть про виконання плану 
продажу хліба за той роки 
п’ятиоічки.

В. РУДЕНКО, 
тракторист радгоспу 
«Мар’яііївський» Мали* 
висківського району.

Щедрим, повно •■еріїнм колосом зустріла ьчорашшюго 
солдата земли, яку він раніше орав, сіяв на ній. Нсяои- 
і'і> иідпочі-вав Ва.пль Наконечний, пішов працювати н 
рідний радгосп «Кіровоградський» разом з Валентином 
Оргіяіюм, теж вчорашнім воїном, але ои:е досвідченим 
комбайнером, та з молодим шофером В<> юдцмцром Ки- 
рюісііком. Разом створили комсомольсько молодіжний 
збиральний екіпаж, 
змагання на збиранні ранніх зернових 
сгииіу районі.

На фото внизу: 
секретар Маловнгмвсы ого райкому 
.МАРТИШОК вручає вимпел нереможия 
ЯНУ та Василю НАКОНЕЧНОМУ.

СТЯГфІІ.ПИ
. Нині колектив очолює соціаліспічие 

у Малошіскц.-

В. НАКОІІЕЧНПП: іиорі — перший 
ЛКСМУ Олександр 

Валентину ОРГі-

МОЛОДІЖНИЙ
ТУРИЗМ
У БОЛГАРІЇ
Софія, 13 серпня. (Кор ТАРС). Щороку 

Болгарію відвідують десятки тисяч юнаків 
і дівчат з багатьох країн, у тому числі і з 
СРСР. Про їх відпочинок дбає бюро моло
діжного туризму «Орбіта» при ЦК Дпмит- 
ровегкоі Комуністичної Сніпки Молоді. «Ор
біта» організує також для болгарської мо
лоді туристичні поїздки всередині країни і 
за рубіж.

ЦК ДКСМ велику увагу приділяє роз
виткові внутрішнього туризму для болгар
ської молоді. Щороку по комеомо тьеь’.их 
маршрутах подорожують близько 100 тисяч 
юнаків і дівчат. Вони знайомляться з істо
ричним минулим Болгарії, відвідують міс
ця. зв’язані з революційними подіями.

Вся паша діяльність нього року проходи
тиме під знакам 60 річчя Великого Жовт
ня. сказав кореспондентові» ТАРС генераль
ний директор бюро молодіжного туризму 
«Орбіта», Ц. Тоїі'іев. У пас. в гостях побу
вають ЗО тисяч радянських комсомольців. 
З 15 по 21 серпня в міжнародному моло
діжному центрі «Приморено» відбудеться 
тиждень дружби між болгарською і раляп-

Р. ЄПЕВКІНА.

ською молоддю. В його рамках пройдуть 
симпозіум, присвячений 60-річчю Великого 
Жовтня, фестиваль радянського фільму, 
спартакіада, зустрічі з ветеранами револю
ції та Великої Вітчизняної війни 1941 —1945 
років, передовикам!! виробництва.

Триста сорок молодих передовиків вироб
ництва з Болгарії будуть удостоєні честі 
сфотографуватися біля прапора тегепдар- 
ного крейсера «Аврора». Вони також візь* 
муть участь у святкувати в Москві 60-річ- 
чя Великого Жовтня. По лінії «Орбіти» 
цього року Країну Рад відвідають загалом 
8 тисяч молодих болгар.

JI. ХАРЬКОВ.

Корпункт «МК> 
повідомляє 

в Ульяновиі:
Лоша- 

-.олгосп імені Щорса 
закінчив збирання ранніх 
кокосових культур. Більше 
ніж у півтора раза трудів
ники господарства пере
вершили план хлібоздачі 
державі у соціалістично 
му змаганні ювілейного 
року. Добрий врожай ви
ріс на кожному гектарі — 
за сорок центнерів. Ра
за** із ветеранами, дс- 
евйдченими колі оспинка
ми гідно витримали екза
мен на нелегких жнивах 
комсомольці та молодь 
колгоспу. Tait, комсомоль
сько-молодіжний екіп.іЖ 
Михайла Пошимбайла за 
жнива комбайном СК-6 
ссосна 198 гектарів, намо
лотив понад 8 тисяч цент
нерів зерна. Михайло до
бився найкращого резуль
тату по есьому району.

* •

Ордена «Знак 
«и»

У другому відділку кол
госпу імені Шевченка нсв- 
нінм холом іае оранка на 
зяб. На 150—180 процен
тів викопують денні вер- 
vH кращі тракторист:) 
господарства Іван Тнхор- 
сі ь їй та Андрій Білоус. На 
рахунку кожного із чеха- 
ніз< горів уже є но 80—90 
гектарів пі зготовленої о 
під урожай наступного ро
ку грунту. За одну добу 
sowj ниорююті. по 10—12 
гектарів зябу при нормі 
$ Приклад правофланго
вих соціалістичного змя 
гания Наслідують усі мо 
леді трудівники КОЛГОСПУ

В ХИТРУК.
наш позаштатний ко
респондент.
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А комбайн у Володі — 
справжній кресань. Рік тому, 
заздрісно позираючи на сте
пові кораблі, він мріяв сісти 
за штурвал будь-якого з 
них, навіть найстарішого. 
«Роками не вийшов...» Ну 
ш'о з того, що він ще шко
лярем був? Та хоч серед но
чі розбуди — без запинки 
розповів би все про комбай
на. Скільки разів бував з 
батьком з його тракторній 
бригаді, та й з класі краще 
від нього навряд хто відпо
відав на уроках зиробничо- 
го навчання. І ось на.тобі — 
роками не вийшов...

— Закінчиш школу — візьму 
па свій комбайн, — почути та
кі слова під всіма шанованого 
хлібороба, комуніста Віталія 
Микитовича Лагоди було длі- 
Голоді Коваленка неабияким 
щастям. Значить, бути нього лі
та його першим жнивам...

НІ, не думав тоді Володя, шо 
жнивуватиме па цьому красені. 
Воин з Віталієм Микитовичем 
дбайливо ремонтували СК-4, го
тували його до жнив. То 
навесні було, 
щодня 
кін. А 
дом її 
яг.или 
віру: 
новенькій «Ниві». . .
Володя — ось він, початок йо
го хліборобської долі...

А хвилювався найбіль
ше в той день, коли вперше 
залишився на комбайні гос
подарем. Вони тоді з Віта
лієм Микитовичем вирішили 
працювати так, щоб ком- 

.байн якнайменше часу сто
яв без роботи. Інакше не 
можна було — зобов’язання 
а них високі: намолотити 
8560 центнерів хліба з площі 
в 260 гектарів. Так і працю
вали; вночі — Віталій Мики
тович за штурвалом, вдень 
~ Володя. Тоді й трапилась 
ота поламка: відмовив кла
пан. Спочатку був розгубив
ся трохи, хотів навіть клика
ти комбайнера. Та уявив, 
скільки то часу дорогоцін
ного втратить — і 
розібратися сам. 
червоняста «Нива» 
рушила в загінку, 
бункера знову полилось ту
го золотаве зерно, Володя 
відчув у серці радість. Ні, 
недаремно довірили йому, 
Сімнадцятирічному хлопчи
ні оцей комбайн. Не підве
де він Віталія Микитовича і 
^атька . свого, бригадира 
тракторної бригади, теж не 
підведе.
і 1 ще один день- з хвилюван
нями був у Володі. Тільки хан- 
Яюванн’я ті, щоправда,, трохи ін
шого плану — радісні. їм тоді 
перехідного червоного прапора 
рручилн.Цс значить, що в кол
госпі вони — найперші. Він і 
досі у. них майорить на комбай
ні, той найдорожчий для Во- 
тїоді прапор. Бо зерно, що з їх 
бункера надходить — то 
понад план...

і і —- Першого дня, коли п 
за штурвалом залишився.

. . Щ-‘
Володя прибігай 

до комбайна після уро 
вже перед самим вихо- 
полс довідались, що ви- 

в колгоспі їм велику до- 
працюватимуть вони на 

.зрадів тоді

вирішив 
І коли 
плавно 

коли з

вже

Молоджй жрлсуж»ргг

^ — Ля чекаю тебе, Миколо, — зу
стрів ного на і 
голова колгоспу' Л. В. Онищенко.

Дійсно, Миколу чекали з нетер: 
пінням. ІІа нього в правлінні 
подарства покладали останню на
дію. Жнива вже йшли, нічийний 
«Колос» стояв барвистою окрасою в 
бригаді. А. Микола, знали, — хо
роший тракторист. Після служби в 
Армії ще 4 роки тому сам відре
монтував старенького СК-4 і від
тоді жнивував па ньому незмінно. 
Рекордів, правда, не встановлю- 

машиною 
остан- 
своєї, 

то по- 
нівид-

У

їв oepnsjr 1Р7Г рожу

ком, комсомольцем Володимиром

ПАМ’ЯТНИЙ ДЕНЬ
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день всього 300 центнерів намо
лотив. 1 хоч цс й небагато бу
ло — пшениця полягла — та 
були мені ці центнери рідні- 
рідні...
і Пливе комбайн полем і на
віть не віриться, що ведуть його 
такі невеликі, але такі вмілі 
руки. По-блтьківськн ласкаво 
проводжає його поглядом Віта
лій Микитович.

— Звикають хлопці до 
землі. Он і мій, — посмі
хається, — з армії пише: «Я, 
батьку, тільки додому по
вернуся, на комбайн сяду». 
А починав же, як і ці орли, 
після школи відразу. Пер
ші жнива в такі роки — то 
па все життя слід. їх тепер 
під землі нічим не відірвеш. 
Туг їх життя, тут їхні радо
щі...

Кінчаються перші жнива 
у Володі, кінчаються вони і 
в десятьох його однокласни
ків — майже всім класом

1 залишились вони в колгос
пі. Та тільки починається їх 
хліборобська доля. І визна
чать її оці перші в житті 
жнива в сімнадцять років.

Н. ВІКТОРОВА.
Колгосп імені Шевченка

• Новоукраїнського 
І. району.

ДОЩ 
НЕ НА ЗАВАДІ...

То вигадка, що в дощ не 
можна працювати на жни
вах. Ще й як можна! Па
м’ятаю, в перший день 
хлібозаготівель у колгос
пі імені Чкалова Бобри, 
нецького району 
лило, яіс із відра. Про на
стрій нічого й говорити. І 
все ж чекати не було ча
су. Зробив одну надпла
нову ходку. Рейс був не з 
легких: за вікном кабіни 
суцільна дощова стіна. 
Того дня перевіз на Ьоб- 
ринецьке хлібоприймаль’ 
не підприємство 132 цент
нери зерна замість 112 за 
нормою.

Але не тільки моя з 
цьому заслуга. Хіба ком
байнери, працівники хлі
боприймального пункту 
не «співавтори» цього ре
корду? Адже відстань 43 
кілометри в один кінець 
— не дрібниця. Легше до
лаєш її, коли знаєш: ти 
відповідаєш за вирощений 
хліб із ними нарівні.

М. І БАНЬКО, 
шофер Бобринецького 
авіопідпр и е м с т в а 

10031.

єю вчитель: дев’ять місяців викла
дає Б Родпнківській середній школі 

ГОС-. фізику, математику, а па жнивах
— обов'язково сідає за кермо 
комбайна. Кілька років підряд вже 
так. Микола охоче взяв Володими
ра в помічники, як-не-як, а досвід 
у хлопця чималий. Спільну мову 
механізатор і математик знайшли 
з перших днів роботи. І якщо ком
байн працював без зупинок, то 
Микола вважає, це тому, що Во
лодя знає машину не гірше нього. 
Хлопці и плани складали свої — 
дуже хотілося їм наздогнати тих. 
хто вирвався вперед.

І раптом важко захворів Воло
димир. Надовго поклали юнака в 
лікарню. Микола залишився без 
помічника. Другого ж дня зранкх 
комбайна його

з неба

u

я

«СПАСИБІ»
S

А

приїжджала

цей закон на жнивах 
адже кожен 

звитяга у праці на

110-
Так буває, коли" ----------- 1 знае

L КЛЮШИ»К КОМБАЙНОМ «НИВА» ОБ-
110нл лп™ ЗРАЭКИ ВИСОКОПРОДУКТІ
.-JJA Д',912; ДИРЕКТОР БУРЯКОРАДГОСПУ............
КОМБАЙНЕРА С I. КЛЮШННКА.

Аг-п£т₽«Ж?Лв.,А ТІ,СЯЧ ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА С‘ ■ КД10ШНИК КОМБАЙНОМ . «НИВА» ОБ- 
ОСПОДДРСТВК ВІН ПЕРЕЇХАВ НА ПОТЕ РЧВГОГпх’. ИВІЮі ПРАЦІ. ' Д О-Пі «УКРАЇНА» МАЛОВЦСКІВСЬКОГО РА*

«ШАРІВСЬКШІ* О. М. СЕРГАТИЙ (СПРАВА', УКВїтих'Р пгиг-ч.. і.
п (СПРАВА) УКВІТЧУЄ ВІНКОМ ПЕРЕМОЖЦЯ ССШЗМАГАННЯ

____- _■ Фото В. КОВПАКА.

поскаржився. Он 
вдавили, 

З рук ПЄ ВИ' 
встигай JMB- 
маїлниу. Вій 
ній 5083 цснт-

ІГЙ ІД КІНЕЦЬ найважчий клин 
■ 1 залишився. Крута балка — ма
буть, гуляли тут вітровії, як колос 
наливався: посіви покручені, виляг
ли до стеблини. Натужно беруть 
комбайни кожен метр. Під гору ні
би ось-ось зупиняться — двигуни 
перевантажені до краю. Надворі 
тридцять сім градусів, до обшивки 
не доторкнутися. А люди трима
ються. Такий закон, коли йде бо
ротьба за хліб. Найглибшого зміс
ту набрав 
ювілейного року, 
день — це 
честь 60-річчя Великого Жовтня.

Та ось один по одному плавно 
вийшли із загінок «Ниви» й «Ко
лос». Як по команді їх керманичі 
зійшлися до гурту. Якась мить — 
її зліта догори ясночолий юнак. 
«Ура, Миколо! /Молодець! Знай на
ших!» Загальна радість розгладила 
заиилюжені обличчя, викресала 
блискітки в очах, у па груд жених 
руках ніби й не було втоми. Ком
байнери, водії, начальники зби
ральних загонів вітали комсомоль
ця Миколу Самодіна. Вітали з пе
ремогою. Вітали з особливим 
чуттям визнання. "" 
справжню ціну тієї перемоги 
кожен.

«Кому потрібен 
той «Колос»...

Так< або майже так, відповідали 
механізатори на пропозицію голови 
колгоспу чи бригадира тракторної 
бригади. І ніякі докази та вмов
ляння не допомагали. Неначе змо
вилися. На три новенькі «Ниви» 
охочі сісти знайшлися одразу, а 
ось на четвертого комбайна — «Ко
лос», що принтов в колгосп напе
редодні жнив, жодного. І па те у 
кожного знаходилися вагомі аргу
менти. Минулого року наморочи
лися з «Колосом» — теж новим. 
Ламався в жнива мало не щодня, 
потужна машина більше простою
вала, ніж ходила в загінці. Тож 
згоджувалися працювати на най
старіших комбайнах, а «Колоса» 
не хотіли. Хоч повертай машину 
на завод.

Про цю історію Микола Само
дін довго не знав. Як тільки своїм 
трактором закінчив підживлення 
посівів — за підручники і до Кіро
вограда. Всю зиму готувався до 
вступу в технікум механізації сіль
ського господарства. Повернувся 
додому третьокурсником.

Рекордів, правда, не 
вав, але старенькою 
спромагався бути не серед 
ніх. То підіймач змайструє 
самодійської, . конструкції, 
довжить захват жатки, щоб 
ше косити... Словом, звикли — і 
Миколи комбайн не простоює — 
вміє почаклувати перед виходом 
в поле комбайнер. Минулого року

ГЕРОЇ КОСОВИЦІ- 
КРУПНИМ ПЛАНОМ

зупиняє секретар 
комсомольської 

організації Пет
ро Харченко.

— Буду в те
бе помічником, 
капігаие, — по
відомив корот
ко.

Спасибі, 
смутку 

додалося 
людської

за Володю 
працювати.

третій 
відтоді як 

зали* 
один на

до 
очах 
щирої 
вдячності. — 
Тільки я за се
бе і 
буду

На
день,
Микола 
шився 

комбайні, начальник збирального 
загону Петро Федосійовнч Кли
менко ледь умовив його підмінити 
на кілька годин.

Прапороносець
Повільно наближається до межі 

красень «Колос». Під променями 
сліпучого сонця оддалік зливається 
із золотавими пшеницями. Тільки 
з поля зору його не загубиш. Висо
ко над кабіною розвіває легкий ві
терець червоного прапора. На тре
тій Миколин жнивний день як за
кріпив його секретар парткому 
А. О. Ламав, з того часу там він і 
залишається. Поряд з * прапором 
— вимпел райкому комсомолу. Теж 
не віддавав його Микола Самодін 
нікому за весь час косовиці. ІІаю- 
роди заслужені: перше місце в со
ціалістичному змаганні серед жни
варів усіх поколінь району. З ос
танньою загінкою на бункері його 
комбайна засяяла дванадцята зір
ка.

— Щасливий ти, Миколо! — 
хтось кинув із гурту, що тісним 
колом обступив ’ золоточубого, 
мов стиглий колос, юнака.

Так кажуть навіть, коли знають, 
як нелегко прийшла ця хвилина 
щастя,

— Мені б ще тисячі зо три намо
лотити. Не встиг у нашому колгос
пі, домолочу у сусідів... — посмі
хався на поздоровлення.

В міцних хліборобських руках 
тремтіли квіти.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп імені Свердлова

Самодін розділив із своїм помічнії- Олександрійського району.

за п’ять тисяч центнерів намолотив.
— Приймай «Колоса», Миколо, 

— сказав молодому механізатору 
голова колгоспу.
ЭЖЕ йшли жнива. Не день, не 
“■* два. У Миколи Волкова й Ми
коли Вітіка, давніх суперників Са- 
модіна під час жнив, було вже по 
дві тисячі намолоту. А він, Микола 
Самодін, «приймав» комбайна. До 
гайки перебрав машину руками, 
пропустив двигун, потім поступово 
випробовував на витривалість із 
збільшеним навантаженням.
Хлопці кепкували з нього: «Одру
жений ти, Миколо, ніби давно, а 
це знову начебто біля нареченої 
впадаєш». Майже два тижні 
чаклував Самодін над «Колосом». 
Знав тепер точно, що «ЧП» з ма
шиною не буде. А ось у хвості, 
мабуть, доведеться й жнива закін
чити.

•> Роздуми... ЧЬсу на них не було. 
Руки скучили за кермом комбай
на — кликало хлібне поле. Друго
го дня роботи пішов па свій пер
ший рекорд. До вечірньої роси від 
його, отого усім небажаного «Коло
са», відвезли 418 центнерів пшениці. 
Коли вночі тихо, щоб не побудити 
маленьких Катю, Люду її Миколку, 
переступив поріг дому, дружина 
міцно' обняла його і подала 
з повагою аркуша. «Правління 
колгоспу, партійна і комсомольська 
організації щиро дякують сім’ї 
М. Самодіна за те, що ви чуйним, 

сприяєте трудовим 
па

організації
М. Самодіна 
ставленням 
звершенням Вашого чоловіка 
жнивах ювілейного року».

За себе і за Володимира
Свій перший рекорд Микола

КОЛИ
ВЕЛИЧАЮТЬ

ГЕРОЯМИ
нас на току щодня люд-

1 найбільше тут нас, шко
лярів. Геп Оля Бабалич. Спо
чатку на канікулах у дитсад
ку хотіла попрацювати. Мі
сяць тарі побула і не витри
мала — теж до нас на тік 
прийшла. А Сергій Осипов -» 
від самого початку жнив тут, 
мабуть, через його руки най
більше зерна вже перейшло'. 
Тут не тільки з нашої шко.ні 
учні. Мишко Брик, так той 
взагалі міський житель. Прн’6 
хав відпочивати до родиЧІв, 
А от не лежиться йому на со
нечку, разом із нами працює. 
Та хоч як нас тут багато, рів; 
няємоси ми все ж на дорос
лих. Знаєте, як вони «раню- 
ють у жнива? І хоч бн одпії 
на втому 
Микола Погрібний, 
взагалі кермо 
пускає. Тільки 
ванта жуй його 
уже перевіз на 
керн зерна.

Л нещодавно . ,,
до нас на тік агіткультбрнгау 
да з районного Будинку куль
тури. Зібралися ми всі. а вс; 
дучий оголошує: «Прігсмчуі,- 
мо концерт нашим гереан 
жнив...» Виходить, ми 1 є ТІ 
герої? І тоді я зрозумілі 
яка-то наша робота важлива, 
коли люди нас героями вели
чають...

Г. МИРГОРОДСЬКА, 
учениця 8-го класу Пан- 
чівської середньої шко'« 
ЛИ, І
Новомиргородський ра- '



їв серажя 1977 року ,,ВХолоияЛ ісолсу*ж*ргг 8 епюр«

наш Основний Закон
Обговорюємо проект Конституці ї СРСР

моє
слово

h виступів на 
мопьських зборах

• « «

комсо*

ТРЕТЯ ВЕСПА 
(ЕВОЛЮЦІЇ

Статтю проекту коментує: 
відповідальний секретар обласного відділення 

Товариства книголюбів УРСР Є. П. ДОНЦОВА.

зоотех- 
Куйби-

— Єлизавето Павлівно, в статті 51 
проекту нової Конституції СРСР гро
мадянам нашої країни гарантується 
право об’єднуватися в громадські орга
нізації, які сприяють розвиткові полі
тичної активності і самодіяльності, за
доволенню їх різноманітних інтересів. 
Товариство книголюбів і є такою орга
нізацією, до того ж молодою, адже вік 
його три роки. Чому, на вашу думку, 
виникла потреба ного створення?

Радянський Союз по праву нази
вають найбільш читаючою країною в 
світі. Ми гордимось тим, що кожна шо
ста книга, яка видається на планеті. — 
це книга, віддрукована в нашій країні. 
Випуск книг в Радянському Союзі до- 
сяг грандіозних масштабів/ Щороку у 
нас видається понад півтора мільярда 
книг більше, ніж ста мовами,

—- Переглядаючи архівні матеріали, 
я зіткнулась із цікавою цифрою: сорок 
років тому в області було 594 бібліоте
ки, в котрих налічувалось 918 тисяч 
примірників. Як зросла ця цифра сьо
годні? •

— Зараз на Кіро- 
воградщпні 1564 біб
ліотеки. А книг у них 
17 мільйонів примір
ників. Любов до кни
ги стала невід’ємною 
рисою радянського 
способу життя. Кни
га допомагала буду
вати нове життя. 
Перші видання Краї
ни Рад безпосе
редньо з друкарських маши в 
направлялись на фронти громадянської 
війни, в школи лікнепу, хати-чиїальні. 
Книга була вірним супутником буді
вельників Магнітки, Дніпрогесу...

У музеях, як священні реліквії, збе
рігаються книги, пробиті кулями, потем
нілі від крові. Вони теж боролись про
ти фашистів, вчили гаряче любиш Віт-

Червоний!.. Колір прапо
ра. Крові. Світанкового не
ба. Колір самої революції.

...Згасає світло.. Двоє чер
воних сурмачів виходять на 
авансцену — і відлуння ре
волюційного подвигу ври
вається з зал. Так почина
ється спектакль «Третя вес
на», який поставив на кіро
воградській сцені Криво
різький музично-драматич
ний театр. Із першої хвили
ни приковує він увагу гля
дача — і не відпускає до 
кінця. Сурмачі перед заві
сою, підсилений електроні
кою урочистий голос за 
сценою, хор, що відкриває 
першу дію, силуети летю
чих кавалеристів на задни
ку сцени — вже з першому 
акорді спектаклю відчува
ється піднесена атмосфера 
революції і громадянської 
війни.

Звє-рнення театру до ге
роїчної теми напередодні 
60-річчя Великого Жовтня 
знаменне. І, очевидно, не 
випадково вибір випав на 
«Третю весну» — героїчно- 
музичну комедію за п’єсою 
А. Галієва (музика Г. Порт- 
нова, тексти пісень А. Галь- 
періної). Це третя весна ре
волюції, головний герой 
котрої — народ. Цю най- 
сильнішу сторону п'єси — 
її народність — і розкри
ває театр у своїй постанов
ці (режисер А. Галімон, 
художник В. Снітко), дося
гаючи синтезу різних сце
нічних форм: драми, музи
ки, балету, вміло викорис
товуючи кольоро-світлові 
ефекти.

Тема п'єси підказана ре
альним фактом: у музеї Во
лодимира Ілліча Леніна ви
сить червоноармійська ши
неля — подарунок невідо
мих бійців. Якими вони бу
ли (чи могли бути), ці чер- 
воноармійці, як виникла а 
них думка подарувати Іллі
чеві звичайну солдатську 
шинелю — ось ті питання, 
на які намагається дати від
повідь драматург.

Маленьке містечко на 
півдні Росії щойно звільне
не від білогвардійців. Зали
шився на станції ешелон із 
продовольством. І ось у 
бійців назріває рішення: 
відправити ешелон у Моск
ву. А з ним — ходаком до 
Леніна — поїде Кузьма Сте
панович Митрохін (артист 
А. Семеноз, що грає цю 
роль, створює пам’ятний об
раз старого більшовика, 
котрий не за себе вболіває 
— за свою резолюцію! А 
що ж привезти Леніну? Ши
нелю! Щоб не сумнівався 
Ілліч: міцна наша армія. «А 
за яким розміром шити?»— 
виникає питання: не вірить- 
ся бійцям, що' вождь рево
люції — не легендарний 
богатир, а людина звичай
ного зросту.

Шинеля... Як багато вона 
значить для солдата! І в

п’єсі шинеля постає як сим
вол нашої армії, символ пе
ремоги нового світу: в «Са
лоні мод» пана Фарафоно- 
ва (заслужений артист 
УРСР В. Браслзвський), ста
рорежимного господарни
ка, який готозий буквально 
на все заради своєї вигоди, 
своїми руками шиють чер- 
воноармійці шинелю Лені
ну!

Події розвиваються. За
плітає інтригу білий офіцер, 
кат і вішатель Желтицький 
(артист А. Ранцанц), готу
ється до нападу на станцію 
бандитське охвістя. У міц
ний вузол зав’язуються до
лі героїв...

Сам матеріал, на якому 
будується спектакль, зму
шує акторів показати все 
краще, на що вони здатні. 
Тому невдалих акторських 
робіт у спектаклі просто 
немає. Хіба що можна го
ворити просто про окремі 
помилки. Такою, наприклад, 
є сцена, в якій Ольга (ар
тистка Г. Харченко) збира
ється роздягатись. Грається 
це з явним розрахунком на 
сміх у залі, а треба було б 
інакше, тонше. Не в харак
тері Ольги такі пасажі. Не 
зовсім переконливим є рі
шення Калерії (артистка 
В. Ніколаєва) допомогти 
пораненому червоноармій- 
цеві. Надто яскраво показу
ють попередні сцени, на
скільки дорогий їй Жел
тицький і байдужі долі його 
жертв.

Комедійна сторона спек
таклю в цілому вдала. По- 
справжньому смішні Фара- 
фонов і /ладам Соловейчик 
(артистка М. Пазловська). 
Гостросатиричними є музич
ні характеристики негатив
них персонажів. Із добрим 
гумором змальовані образи 
позитивних героїв. 1 все ж 
головне — це висока герої
ка спектаклю.

У «Третій весні» багато 
яскравих героїчних характе
рів. Це і Митрохін, і його 
дружина (артистка Л. Дави
дова) при всій своїй супе
речливості, командир Кар- 
таїиов (артист В. Чоботар). 
І-серед них несподівано ви
різняється Дмитро Козодо- 
с.в. Прекрасно грає цю роль 
В. Снєгов: тихий, непоміт
ний, сором’язливий Дмит
ро, звичайний хлопчина з 
народу віддає своє молоде 
життя, щоб урятувати еше
лон із хлібом. Здійснює 
подвиг...

Герої гинуть, але не вми
рають. Вічно живуть вони в 
пам’яті народній, і нозі бій
ці стають на їхнє місце...

Гастролі кризоріжців три
вають, рано складати ос
таточне враження, але ж 
відчувається, що «Третя 
весна» — краща річ у ре
пертуарі театру.

А. ЮРЧЕНКО» і

Микола Маркоя, 
ній колгоспу імені 
шева Новомиргородсько- 
го району:

Кому працювати зазтра 
на фермах, тракторних 
бригадах? Як залучати мо
лодь до праці в рідному 
селі? Ці питання хвилю
ють сьогодні еетераніз 
колгоспного виробництва. 
А я пропоную доповнити 
розділ 5-й такою статтею: 
«Правління колгоспів і ди
рекції радгоспів, громад
ські організації сіл турбу
ються про військово-пат
ріотичне виховання моло
ді. Вони всебічно спри
яють поверненню воїнів, 
увільнених в запас, нз по
переднє місце роботи, за
цікавлюють їх морально і 
матеріально».

в * *
Наталя Олійник, вихова

телька Компаніївського ди
тячого садка:

Не можна не ехзалити 
статті 35 проекту Основно
го Закону. «Жінка з СРСР 
має рівні права з чолові
ком».

Здійснення цих прав за
безпечується 
жінкам рівних можливос
тей у здобутті 
професійної підготовки, 
праці, винагороді за неї 
просуванні по роботі, 
громадсько-політичній 
культурній діяльності,

цій «Юні друзі КНИГИ», ЯКІ охоплюють 
понад п’ять тисяч школярів.

Як і первинні організації Товариства, 
секції організують і проводять читацькі 
конференції, літературні вечори, бесіди 
і творчі дискусії, зустрічі з авторами 
книг. І якщо на підприємствах працю
ють народні книжкові магазини і кіос
ки, в учнівських колективах — шкільні 
книжкові кооперативи. 550 таких коо
перативів реалізують літературу серед 
населення, пропагують друковане слово. 
Особливо активно працюють юні лю
бителі книги при Завтурівській восьми
річній школі Устинівського району, 
І айворонській середній школі № 5, Іїо- 
вомиргородській № 2, Новоукраїнській 
№ 7, багатьох школах обласного центру.

— Шанувальників книги, дійсно, ба
гато всюди. В чому головний обов язок 
їх, об’єднаних у добровільне Товари
ство?

— Головне наше завдання, як ви вже 
зрозуміли, — всебічна допомога бібліо
текам, школам і Будинкам культури, 
творчим спілкам, культурно-освітнім 

закладам в ефектив
ному використанні 
друкованого фонду. 
Адже, на жаль, поки 
що в ряді бібліотек 
па низькому рівні за
лишається методична 
і пропагандистська 
робота. Словом, То 
вариство люби гелів
книги покликане 

знайти дійові форми і методи шляхів 
книги до широких верств читачів.

— Єлизавето Павлівно, нинішній рік 
для усіх нас особливий, ювілейний. Як 
позначилось це на роботі Товариства?

— Ювілею книголюби області присвя
тили читацькі конференції «Ленінським 
курсом до комунізму» і «Дорогою 
Жовтня».

— «Дорогою Жовтня» — це молодіж
на читацька конференція, яка прово
диться- в області згідно постанови бюро 
обкому ЛКСМУ, обласного управління 
культури і відділення Товариства. Тому 
познайомте коротко наших читачів з 
тим, як воно проходить.

— В ході молодіжної читацької кон
ференції вже проведено ряд цікавих 
масових заходів. Це уроки мужності 
«Революційний тримаємо крок», ’вечори 
«Пам’ять серця» в Олександрійському 
районі. В Кіровоградському будівель
ному технікумі під час тижня молодіж
ної книги було відкрито студентський 
клуб любителів друкованого. слова: В 
Кіровоградському льотно-штурмансько
му училищі комсомольці провели кон
ференцію «Життя Леніна — взірець 
життя для. молоді». Молодіжний літе
ратурний вечір організували в гурто
житку Кіровоградської швейної фабри
ки члени літературної студії педагогіч
ного інституту «Обрії» і первинна орга
нізація книголюбів,

— Обов’язків у вашої громадської 
організації дійсно багато. І обов’язків 
почесних.

Звичайно, почесно виховувати у мо
лоді любов до читання і книги, уміння 
працювати з літературою. А значить 
виховувати нашу радянську людину! 
Тому-, вивчаючи проект нової Конститу
ції, вкотре замислюючись над кожним її 
рядквхі, повертаюсь знову до статті 
51. Думаю, що цю статтю Конституції, 
відповідно до зрослої ролі і авторитету 
громадських організацій, варто було б 
доповнити так:

«Обов’язком усіх громадських органі
зацій є виховання у радянських грома
дян свідомості соціальної необхідності 
активної трудової діяльності для роз
витку і процвітання нашої країни».

Бесіду вела Л. КРАВЕЦЬ.

КНИЗІ

ЯЙлзну і ненавидіти ворога,
Наше Товариство — то благородний 

рух, який у всесоюзних масштабах 
об’єднує мільйони робітників і вчених, 
колгоспників і студентів, людей різних 
поколінь і професій. Це яскраве свід
чення зрослого культурного рівня на
шого народу, його різноманітних ду
ховних запитів.

Тільки в нашій області діє 878 первин
них організацій Товариства книголюбів, 
які об'єднують 25 тисяч шанувальників 
друкованого слова. Ви знаєте, у нас є 
серед членів Товариства не тільки цілі 
родини, а й виробничі колективи.

— Колективні члени Товариства?
— Так. В обласному відділенні Това

риства любителів книги 294 колектив
них члени. Завод «Червона зірка», Кі
ровоградська швейна фабрика, колгосп 
«Росія» Олександр.івського району, Но- 
воукраінський щебеневий завод...

У великий загін активістів книги 
об’єднались. червонозорівці, Вони орга
нізували. наприклад, цикл цікавих лек
цій «Книга і п’ятирічка», які прозоди- 

еапосередньо в- цехах, А зустрічі із 
нашими письменниками і ..с:7Д:д: 
ликами 
ним, 
навіть 
газии, 
генія 
тісні зв’язки із облкниготоргом, розпов
сюджує книги серед робітників, орга
нізовує в цехах книжкові виставки. Ве
ликою популярністю користується на
родний книжковий магазин на Кірово
градському меблевому комбінаті.

— Єлизавето Павлівно, досі ми ве
ли з вами мову про людей дорослих, 
які е членами Товариства. Чи мають 
право бути його членами юні лю
бителі книги: учні шкіл, профтехучилищ?

— Згідно із Статутом учні віком до 
16 років об'єднуються у секції юних 
книголюбів. У нас в області 211 сек-

і поетам и -зсм'
Л. Теидюком, А. Ривлі- 

В. Базилевськям! На заводі 
е народний книжковий ма- 
його директор-— технолог Єз- 
Мяколаівна ’ Мазуренко тримає

НАША
КОНСТИТУЦИЯ

На море, в тайге, на колхозных полях, 
На стройках и в шахтах, в горячих цехах, 
В казахских степях и у жителей гор 
Повсюду идет деловой разговор.
Знаком выступлений взволнованный тон.

Ты слышишь? Народ обсуждает Закон. 
Закон, по которому солнце встает, 
Надежда у каждого в сердце живет, 
Смеются счастливые дети и внуки, 
И спеют колосья, и трудятся руки.

Здесь каждое слово — не праздничный 
звон.

наданням

освіти і
У
і

У 
і 
а 

також спеціальними захо
дами по охороні прзці і 
здоров’я жінок; правовим 
захистом, матеріальною і 
моральною підтримкою 
материнства і дитинства, 
включаючи надання опла
чуваних відпусток та ін
ших пільг вагітним жінкам 
і матерям; державною до
помогою одиноким мате
рям». Пропоную доповни
ти ці рядки так: «що спри
яє жінці-матері займатися 
суспільно-корисною пра
цею і ім’я процвітання на
шої Батьківщини».

. 4 • С
Анатолій Сапіга, тракто

рист колгоспу імені XXV 
з’їзду КПРС Онуфріїесько- 
го району;

Бея влада в СРСР нале
жить' народові — прого
лошує наш Основний За
кон. Депутатам ~
обранця.м і слугам народу 
присвячено в проекті 
вої Конституції СРСР 
ремий розділ.

Пропоную в статті 
розділу 14, де сказано, 
депутат зобов’язаний зві
тувати перед виборцями 
про свою роботу і робо
ту Ради, додати: «викону
вати накази, виборців».

« « *
Василь Винярський, сек

ретар комсомольської ор
ганізації Ульяновського ра
йонного об'єднання «Сіль
госптехніка»:

Наставники молоді. 
Старші наші товариші, які 

, допомагали і допомагають 
нам стати дорослими, ово
лодівати секретами про
фесійної майстерності. 
Важко переоцінити їх зна
чення у спразі виховання 
молоді. Тому пропоную в 
проект нашого Основного 
Закону ввести статтю про 
наставництво і таким 
ном узаконити 
школу виховання підрос
таючого покоління.

но- 
ок-
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Ты слышишь? Народ дополняет Закон. 
Закон, за которым в работу и в бой 
Уводят отцы сыновей за собой.
Уносятся спутники к лунным горам, 
В таежную чащу врубается БАМ!

Страны Конституция — счастье твое! 
Ты слышишь? Народ одобряет её!

М. КРЫЛАТАЯ;
комплектовщица механосборочного це
ха № 4 завода «Красная звезда».

Ось і настала довгождана пора полювання. Як по
відомили кореспондента РАТАУ в міністерстві лісо- 
гою господарства УРСР, у цьому році на території 
Волинської, Житомирської, Київської, Ровспської 
Сумської і Черкаської областей па місцеву і переліт
ну пернату дичину полювання почалося 6 серпня. ІІа 
території інших областей республіки його дозволено 
з 13 серпня. Перший постріл у цеп день зроблено о 
18 годині.

Як і раніше, встановлено єдині для всіх областей 
республіки дні полювання — субота, неділя і середа. 
Кожен мисливець протягом дня має право здобути 
не більш як 6 качок і лисок, 10 куликів різних, 15 пе
репілок, 10 диких голубів.

Кожен мисливець повинен знати, що на всій тери
торії республіки заборонено полювати па тетеруків, 
глухарів, рябчиків, фазанів, сірих куріпок, журавлів, 
дроф, стрепетів, куликів (ходуличників та шилодзьо- 
бих), чайок, лебедів, качок-пеганок, пеліканів, ков- 
кпць, караванок, лелек, білих чапель, хижих птахів, 
сов і всіх співучих птахів.

Полювання закінчиться 27 листопада.
(РАТАУ).
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«МЕТАЛІСТ»—

«ЗіРКА»—1:1
У тридцятому ігровому 

дні чемпіонату країни се
ред номанд другої ліги кі
ровоградська «Зірка» у 
Харкові мірялася силами з 
«Металістом». У першому 
Колі сильнішими були кіро- 
воградці. Вони перемогли 
з мінімальним результатом 
1:0. Перед звітним матчем 
гості мали у своему активі, 
тридцять три очка і займа
ли шосту сходинку, а в 
господарів стадіону було 
тридцять два очка, сьоме 
місце і на три гри прове
дено менше. Харків'яни, 
які в попередньому турі з 
рахунком 3.0 у себе вдома, 
завдали поразки горлів- 
ському «Шахтарю» і на цей 
раз намагалися порадувати 
своїх уболівальників. Пер
ший тайм розпочався ата
ками харків'ян. Під час од
нієї з них на п'ятнадцятій 
хвилин: їм вдасться забити 
м'яч у Борота, які захищав

17 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Нонинії. 9.10 -- К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. Фільм «11а- 
р.ід-лллє». 10.50 — К. Т. Клуб 
мноподорожен». 10.10 — «За
кон нашого життя». 16.40 — 
Для ДІтсГі. Те.чефі п,м «Ііепід- 
крнті остропи». 17.45 — «Сіль
ської осподарськнй тиждень». 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — «Ради і 
життя». 18.50 — К. т. Гираж 
«Спортлото». 19.60 — К. т.
«До 60-річчя Великого Жовт
ня». Радянський Азербайд
жан. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Музичний телефільм «Георг 
Огс і радянська пісня*. 22.00
— Урочисте відкриття «Уні-
персіади-77». ( Бо.іі арія). По
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Телефільм «Віра і Федір».
10.30 — «Палітра». 11.00 —
Повний. 11.15 — Е. Брагіп-

ськнй. Е. Рязанов «Службо
вий роман». Вистава. 14.30

— Документальний фільм 
«Здрастуй, океан». 15.00 — 
«Ми знайомимося з прнро- 
тою». 15.20 — Фільм «Рудь- 
ко>. 16.45 — «Наука сьогод
ні*. 17.15 — Концепт. 18.00 — 
Музичний фільм. їй.ЗО — Віс
ті. 19.00 — Футбол. «Дніпро»
— «Динамо» (Київ) 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 
«Час» 21.30 — Грає В Бііст- 
рякоп. 22 00 — Футбольний
огляд. 23 1” — Новини.

ЧЕТВЕР

Виплата виграшів провадитиметься з 23 серпня 
по 23 вересня.

:■

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»

13 серпня відбувся 33 тираж «Спортлоте» і 
-Сг.ортлото-2».

Виграшними виявилися такі номери:

«Спортлото» — 26, 25, 6, 17, 11.
4

«Спортлото-2» — 4, 36, 28, 34, 30.

18 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 

— «По підпій кпаїиі» 11.00 — 
К. т. Новини. П.І5 — «Г.кпап 
молодих». 12.05 — Фїпьм
■ Йшли комсомольці». 16..чо — 
< Піонепскке з'то». 17.00 — 
«Золоті .Зіпни Укпаїнн» К'но- 
наріїс. 17.15 — КамспіГ'й юи- 
•:срт і* * * 4 00 — ІІпп'Чік 18.15 — 
К T Мульїфільм '•Фслопппе 
•оре». 18.25 - ’Мальовнича

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

полії рафії І книжкової торі івлі,
ч. Кіровоград вул. Глінки, 2.

Україна» Хутіп «Надія» (Кі- 
ппвогпя .") ія 4'> — Телсфілі м 
(Кіровоград) 18.55 — «З лу
ною ппо хліб» Кчіоплоііс 
про ксп- іочогл підписом
•-отгогп« імені .’1< н'ііл Очгк- 
«■■чіптнйс.ькпго рлііоиУ Гл~оп 
Соціалістично“ Ппані В П. 
нТтемгта (Кіночого.ч ч» 19(0

Валерій Музичук. Потім на 
полі встановилася рівнова
га, яка продовжувалася до 
перерви. Після відпочинку 
чаші земляки діють актив
ніше. Вони створюють ці
лий ряд небезпечних мо
ментів. Під час одного з 
них харків'яни порушують 
правила. В їх бік признача
ється метрів з тридцяти 
штрафний удар. Його чітко 
реалізує Валерій Самофа- 
лое. Рахунок матчу стає 
1:1. «Зірка» у впертій бо
ротьбі здобула дуже доро
гоцінне очко над досвідче
ним колективом харків'ян, 
зараз їх має тридцять чо
тири і знаходиться в про
відній групі команд другої 
української зони.

Сьогодні наступний тур. 
«Зірка» знову грає на виїз
ді. Вона е Полтаві поміря
ється силами з /лісцевим 
«Колосом».

В. ТЕ ЕР ДОСТУП.

— К. т. Бесіди про проект
Конституції СРСР. Передача 
4. 19.40 — Фільм «Смерть
філателіста». 21.00 — «Час».
21.30 - К. т. «Співає Р. Ка- 
раклаїч». 22.00 — К. т. «Уні- 
всрсіада-77». (Бо.парія). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — . 
Новини. 9.10 — Гімнастика.
9.30 — «Волгоград». Доку
ментальний телефільм. 10.05— 
Фільм «І пан Макаповнч». 
11.25 — «Наша біографія. Тік. 
1963». 14.30 — Науково-попу
лярні фільми. 15.20 — «Грає 
баяніст С. Слєпокуров». 15.5(1
— «Ми знайомимося з приро
дою». 16.15 — «Шахова іііьо- 
ла». 16.45 — «Відгукніться,
сурмачі». 17.30 — «Поезія». 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.30 — Документальні теле
фільми. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
«Обговорюємо проект Консти
туції СРСР». 19.45 — «Наша 
біографія. І'ік 1960», 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Підня
та цілина». І серія. 23.00 — 
«На ланах республіки». 23.15
— Новини.

П’ЯТНИЦЯ 
19 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. «Наша біографія. Рік 
КЇ60». 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — К. т. Театральна ві
тальня. 12.15 — К. т. «Грає 
В. Бистрії ков». 12.45 — Фільм 
«День щастя». 16 10 — Спор
тивна передача для дітей. 
17.00 — «Трудовий переклик».
17.30 — «Основний Зако-і Віт
чизни». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
К. т. «Уніпсрсіада-77». (Бол
гарія). 19.00 — К. т. «Головна 
подія віку» Інтерв’ю гене
рального секретаря ПК Ком
плот її Сальвадору товариша 
ШаФіка Хорхе Хакдала. 19.15 
— ?ІО Дня Позі триного Флоту 
СРСР. (Кіровоград). 19 50 — 
К. т. «Обговорю» М(» нпоект 
Конституції СРСР». 20.00 — 
К г. «Наша б*оі рафія. Рік 
і')6І» 00 — «Час» 21 ЗО —
К. т. еШкпше коло» Естпад- 
ня програма. 22.50 — К. т.
«Уііівспсіаля-77». (Болгарія)
По закінченні — ііовчіїн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. п.10 — Гімнастика.
9.30 — Коннеот 10 15 Тсленис- 
т.іва «Хлоп’ята з ряшого піо- 
ру» ’1.10 — Телефільм 14 40 
— Документальні ііі'л'.ми 
15.05 — А П Чехов «Чай«"» 
16 05 — Телефільм «Голубий 
патрулі.» 17(0 — «Москва і 
москвичі» 17.40 — «На по «її. і 
тпопчіс.ть ІОгосзавії». ія 00 — 
■ П'очепськ? літо». 18.30 — 
Ф:іім-ио'іпсрт. l’UOO — В’сті.

19.30 — Чемпіонат' Європи З 
.к імтї атлетики серед юніорів. 
20.26 — «Усмішка*. 20.45 —
• На добраніч, діти!». 21.00 —
• Час». 21.30 — Фільм «Підня
та цілина». 2 серія. 23.05 — 
«Співає Л. (личина». 23.45 — 
Новини.

СУБОТА 
20 СЕРПНЯ

ПЕРША НРО1 РАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнас
тка. 9.30 — К. т. «Умілі ру
ки». 10.00 — К. г. «Дія вас, 
батьки». 10.10 — К. т. «Ранко
ва пошта». 10.55 — К. т.
«Більше хороших товарів».
11.25 — К. т. «Шедеври
Третьяконської і алереї».
В. Серов. Портрети. 11.55 — 
К т. «Рух без небезпеки».
12.25 — К. т. Телеклуб «Моск
вичка». 13.25 —' К. т. «Пое
зія». М. Волошин. 14.10 —
К. т. «Спортлото». 14.20 — 
К. т. «Здоров’я». 14.50 — К. т. 
«Америка сімдесятих». Фільм
I. «Дими над Чіьаго». 15.45
— К. т. «Муіичи.ій абонемент».
16.10 — К. т. «Очевидне —
неймовірне*. 17.10 — К. т.
Мультфільм «Скарби затону
ли* кораблів». 17.25 — К. г. 
«Тбілісі». Док> мент альїшй 
телефільм. 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. «Уиіверсіада-77». 
(Болгарія). 18.15 — К. т. «Об
говорюємо проект Конституції 
СРСР» 19.00 — К. т. «Від 
усієї душі». 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. «Зустріч з Ар
кадам Раіікіним». Телефільм. 
22 40 — К. т. «Упіасрсіада-77». 
(Болгарія). По закінченні — 
ІІОВІІІІІІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1000
— Науково-популярні фільми.
II. 00 — Новини. 11.15 — Ви
ступає Державний заслуже
ний ансамбль пісні і танцю 
Грузії! 11.55 — До Дня По 
вітряного Флоту.' «Суботній 
рспоптаж». 12.25 — В. Солоіі- 
йоп-Сє'іой. «Вісімнадцять ро
ків». Музична комедія. 14.40
— «Мальовнича Україна-.
(Онуфріївський дендропарк). 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). І.Т.ІО — 
■•Жовтневий заспів» Випуск 
2 15.40 — «Славою овіяні».
16.25 — «Пііііі Бирнса Мокро
усова». К 15 — . Обговорює
мо проект Коне тії тупії СРСР». 
17.00— «Еі.наи молотих». «Іи- 
торкяуб». 18.00 — Чемпіонат 
Європи і леї кеї атлетики ’.є- 
рол юніорів. 19.00 — Вісті.
19 30 — «Наша біогп.зфія Р>к

- 1961». 20.0і — «Малені-чій
^концерт. 20.40 — «На добра-

ніч. діти!». , 21.60 — «Час*.
21.39 — Фільм «Піднята ціли
на». З серія. 23.і:і — «Май- 
сірн мистецтв». Народний 
артист УІ’СІ’ К. (Jiiiii'uii. 
23.55 — Почини.

НЕДІЛЯ -V-
21 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
•— Новини. 9.10 — К. т. Гім
настика для дігей. 9.30 --
К. т. «Будильник». 10.00 —
К. г. «Служу Радянському 
Сою ту!». 11.00 — К. і. <• Му
зичний кіоск». 11.30 — К. г. 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля* з Героєм Радянського 
Союзу .заслуженим льотчиком 
СРСР М. М. І ромовим. 12.30
— «Сільська година». ІЗ.30 — 
Фільм «Вічна на Зарічній ву
лиці». 15.15 — К. т. Сьогодні
— День Повітряного Флоту 
СРСР. Виступ головнокоман
дуючого Ні ііськово- Поні три- 
ними Силами, заступника мі
ністра оборони СРСР. голов
ного маршала авіації II. С. 
Кутахова. 15.30 — К. т. Пісні 
радянських композиторів про 
льотчиків і космонавтів. 15.55
— К. т. Внстуї першою «а-
ступкнка міністра цивільної ■ 
авіації СРСР К. К. Гу.таїчтва. 
16.10 — К. т. Документальний 
телефільм «Шііііікіпн» з цик
лу «Батьки і діти». 16.40 — 
К. т. «Клуб кіноі’.одорожей*. 
17.40 — К. т. Мультфільм «В 
порту». 18.0'1 — К т. Авіацій
но-спортивне свято, присвяче
не 60-річчю Великого Жовт
ня. 19.00 — К. т. Футбол.
«Динамо». (Тбілісі) — «Дина
мо» (Москва) 21.00 — «Час». 
21.36 — К. т. Коїшсрт. при
свячений Дні» Повітряного 
Флоту СРСР. 22.50 - К. т. 
«Уиіверсіада-77». (Болгарія). 
Чо закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Фізі,м «('.трибок на зорі». 
11.35 '■— Для юнацтва. «Без за
прошень». 12.2:1 — Молодь со
нячної Молдавії. 12.45 — Сьо
годні — День Повітряного 
Флоту СРСР. Документальні 
фільми. 13.25 — Перший Все
союзний фестиваль самодіяль
ної’ художньої творчос’і тру
дящих. Житомирська область. 
І4.3П — «Сіяв.і солдатська».
15.30 — О Арбузов. < Стапо- 
мбдна комедія*. Вистава.
17.30 — Чемпіонат Європи з 
легкої атлетики серед юпіопіп.
18.30 — Вісті. 19.00 - Кон
церт. 20.45 — «Па добпаніч. 
літи!». 21.00 — «Час». 21.30— 
«Зустрічі з піснею». 22.00 — 
Футбольний огляд. По закін
ченні — новини.

Редактор М. УСПДЛЕНИО.

НАШІ ЮНІ
ЯК111О Bll XO4FTF НАБУТИ СІ-ГЕЛНЬО1 ОСВ) 

ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІДТУИАПТГ Б KJECBD 
ГРАЛСЬКЕ МІ' і KF CFPMHE ІII" иі>ТІ- V VII 1.111 
JHF У» 2. ЯКЕ IOTVE П|) ІІІЛЛК ТІВ «І Л'.І КОМБІ
НАТУ еКІРОВОІ РАЛВАЖБУЛ» - И МІБІ.'ІЬІІІОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРІ \І і ПАЇ І її ІНШОЇ ОБЛАСТІ

У групах із тгирічнил* строком наемгиня училище 
готує С'олрріз (будівельних), електссмонтяжників по 
освітленню, ослітлювальнт-х і силових мєоенц та 
електроустаткуванню, м-злярів (будірельних). мулкев— 
монтажників конструкцій штукатусів пицюр.альчииїв- 
гілитковиків. машиністів баштових кранів (діечата); 
у групах із оічиим строком навчання — лицюеальни- 
ків-п литке-вииів

HF3 ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ВІЛ 1-А лО 20 РОКІВ. 
ШО МАЮТЬ ОГ ВІІУ ЗА S- 10 і<ЛА('ІВ

Я—w—11 і чи '■ і і їй  ............ .....

Кіровоградське технічне училище Л’> (>
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА

ва спсіїіа.іьпості:
токар по металу,
слюсар-інструментальник (строк навчання — 18 мі

сяців),
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуван

ню свердлильних та агрегатних верстатів (приймають 
осіб з освітою за 8 класів).

модельник по виготовленню металевих моделей, 
модельник по виготовленню дерев’яних моделей, 
слюсар по ремонту промислового устаткування 

(строк навчання — 10 місяців і 18 місяців), 
столяр.
електрозварник, 
електромонтер по устаткуванню промислового ус

таткування.
На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, 

які мають освіту за 10 класів віком до 25 років На 
спеціальності «електромонтер» та «електрозварник» 
мінімальний вік для вступників — 17,5 року

Строк навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільне
них у запас, строк навчання — 7.5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, прийма
ють на спеціальності «слюсар» і «столяр» з різним 
строком навчання.

Встигаючим виплачують стипендію в розмірі 30 
карбованців на місяць, відмінникам навчання — .37 
крб 50 коп., воїнам, звільненим у запас, — /0 карбо
ванців.

>16050. І'СП, Кіровоград $0, вул. Пуначарського, ?6. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
Мвмсо/Аольськогс житія—2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу еій- 
ськово-пгтріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

u Б К 17066, Обсяг 0,5 друк, врв. Індекс 61197, Зам. № 342, Ткргж 60 600,

Д Р .V -я 1!
Учнів забезпечують гуртожитком парадним і робо

чим одягом, триразовим харчуванням підручниками, 
ьспн одержують третину суми, заробленої ними на ₽и- 
рсбнчіїй практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кзбінети і лабораторії, майстерні, 
спорті-гний тз актовий зали. Є спортивне пітнє містеч- 
«о. працюють гуртки технічної тлоочості художньої 
самодіягьності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту де свою спортивну майстерність 
учні гдоскопалюють під чєпірництвОм досвідчених тре- 
неоїо майстрів спооту СуСР

Випускники-єідмІнники мають право еступати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо

вах. а також можуть бути направлені до вищих і се-

1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

За виконані в процесі виробничої практики роботи 
учням додатково до стипендії нараховують 33 про
центи віл заробленої суми

Кожен учень може поєднувати навчання в учнлпніі 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу до ін
ституту. а також набути при організації ДТСААФ 
військово-технічних спспіа 'ІЬПОСТСН.

Ті що закінчать учплінце з відзнакою, .мають пра
во вступати на вечірній відділ інституту поза конкур
сом

Час навчання в учплінпі зараховується до трудо
вого ста ж у

■До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий, 

таппювальніні. художнього слова, духовнії, естрад
ний, технічної творчості, стрілецький, парашутний та 
електротехнічний, спортивні ССК1ІІЇ

Початок занять — з І вересня.
Вступники поллють заяву, документ про закінчен

ня школи, свідоцтво про народження зоо паспорт, 
довідка з чісня проживання і про склад сім і. вій
ськовий квиток, характеристику зі школи, автобіо
графію. 6 фотокарток (3X4 < м). приписне свідоцтво, 
довідки про щеплення та аналізи.

Звертатися па адресу* м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31. 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ. 

редніх. чггчагьних закладів системи професійно-тех
нічної осгіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні. *

Вступниєи подають заяву із зазначенням вибрану, 
спеціальності. автобіографію, характеристику, св* 
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту. ССВІД- 
ии з місця проживання і про склад сім'ї, медичну до
гідну (ферма N° 286). вісім фотокарток розміром 
3X4 гм.

Початок занять — зі вересня.
Адреса учиг.иша: 316026 м. Кіровоград, вул. Черво- 

нозорівєька. 23. Телефон 2-38- 49.
Їхати го училища’ автобусами 2. 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна<>. N° 29 — до кінцевої зупиним 
Г;бо тролейбусом N° 2 — до зупинки. «Ьуддєталь» чи 
• Вулиця Короленна».

ЛИ Г-ЕК11ІЯ. 
ят!»жжяииапг

І»*ач но-Дії і н роиськи й
У’їіїойнй поч^іна'іг

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(без вступних екзаменів)

На відділення: '
машиніст автокранів; •
машиніст землерийних машин із суміжною спе

ціальністю машиніста гусеничного крана;
машиніст екскаваторів;
слюсарі - водії;
муляри. ... ,.
До комбінату приймаються особи чоловічої статі 

від 20 (на 1 вересня 1977 р.) до 40 років з освітою 
за 8—10 класів.

Строк навчання — шість місяців.
Учні, які набули спеціальності, працюватимуть 

на будівництві гідромеліоративних споруд у буді
вельно-монтажних управліннях України.
. Учням, зарахованим до комбінату, виплачується 

стипендія в розмірі 75 крб на місяць.
Відмінникам навчання надається право на при

дбання суміжної спеціальності, а також право 
вступу до вищих і середніх спеціальних учбових 
закладів поза конкурсом.

Вступники подають на ім’я директора комбінату 
заяву разом з такими документами: автобіографія, 
свідоцтво про освіту, атестат зрілості, медична до
відка (форма № 286), копія свідоцтва про народ
ження, шість фотокарток розміром 3X4, характерис
тика з місця роботи, довідка з місця проживання 
та поо склад сім’ї. >«« у

Паспорт, військовий квиток і трудова книжн» 
пред являються особисто після виклику еблуріснтд 
на навчання.

Приймання документів проводиться з 1 червня 
1977 року. Початок занять — 1 вересня, 1 жовтня, 
1 листопада, 1 грудня 1977 р.

Документи надсилати на адресу: 332606 За
порізька обл., м. Кам’явна-Дніпрсвська, проб. О. Ке
тового, 1.

ЛРННМАЛЫ1А КОМІСІЯ-
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