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• АЛЛО, І 
ГОВОРИТЬ 

КОРПУНКТ!

(□) Першу квитанцію ни
нішньому році на приймально
му пункті Новоунраїнськоґо 
комбінату хлібопродуктів одер
жав па доставлене зерно , но
вого врожаю шофер колгоспу 
імені Калініна комсомолець 
Сергій Кулик. А всього в цьо
му колгоспі жнивує понад 70 
комсомольців і неспілкової 
молоді. Це — 3 комсомоль
сько-молодіжні комбайнові 
екіпажі, 1 — жатковий, 11.шо
ферів, 9 трактористів, комсо
мольсько-молодіжна зміна на 
току. Молоді комбайнери зо
бов’язалися зібрати хліб на 
710 гектарах і намолотити 
26 270 центнерів збіжжя.

Нині завершальний етап бо
ротьби за високий урожай юві-

(2 По першій півтисячі центнерів хлі
ба врожаю третього року п’ятирічки на
молотили молоді комбайнери колгоспу 
імені Суворова Дмитро Паладій та Ми
кола Уманець. Майже на 100 гектарах 
поклав ранні зернові у валки Микола 
Федоровський із колі оспу «Комінтерн».

М НЕПОМНЯЩИЙ,
член корпункту при Бобринсцько- 
му райкомі комсомолу/

КЇРОВОГРАДЦІ—
ОНУФРІЇВЦЯМ
Теплими усмішками, щирими онлеєка- 

ми приймали хлібороби колгоспу «ГЇузь 
Оитября» Оиуфріївського району кои- 
сомольеько-молодіжний колектив- агіт- 
культбригадн Кіровоградського ордена 
«Знак Пошапнз заводу тракторних гід
роагрегатів.

Колгосп почав жнивувати, на полях 
визрів дорідний урожай. Приїзд культ
армійців з обласного центру додав <5ій- 
цям хлібною фронту ще більше енергії, 
трудового ентузіазму.

Комбайнерам, водіям, тваринникам 
особливо сподобались виступи самоді
яльних артистів Тнмофєєвої, Крнжапів- 
ської, Лисепіної та багатьох інших.

Районний відділ культури нагородив 
агіткультбригаду з області Почесною 
грамотою за змістовне обслуговування 
сільських трудівників па жийвах-78.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
громадський кореспондент «Моло- | 
дого комунара».

Долаючи труднощі, хлібороби колгоспу імені Чка
лова Петрівського району ведуть завершальний 
етап боротьби за щедрий урожай ювілейного ном- 
сомольсьиого року. Хто буде героєм ЖНИВ НИНІ 
важно сказати, бо працюють усі механізатори на 
совість. Молодий тракторист Василь Тначенно — 
Серед заспівувачів трудового суперництва.

На фото: жнива в колгоспі імені Чкалова 
набирають темпів: хвилини зайвої не згає тракто
рист Василь ТНАЧЕННО.

Фото С. АВДРУСЕНКА.

Стро К И —СТ И с л І, 
якість—відмінна!
——м—м—вж—мж—kmf

лейного комсомольського ро
ку набирає темпів^ Серед кра
щих жниварів — члени ВЛКСМ 
Володимир Лееочко, Микола 
Еайгота, Петро Манюк, Василь 
Карман.

В. ЛУГОВИЙ, 
Завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Новоукраїнського райко
му комсомолу.

Наймолодшими комбай
нерами на цьогорічних жнивах 
у Добровеличківському районі 
є Микола Савранський та Ва
силь Нечитайло з колгоспу 
імені Карла Маркса. Обом — 
по 18 років, але в Миколи вже 
стаж чималий — три рони під
ряд він на жнивах був штур

вальним у досвідчених механі
заторів. Нині — господар СК-4. 
Звісно, нелегко буде хлопцям, 
те поруч — старші друзі, тур
ботливі наставники. Дебютанти 
без уваги й допомоги не зали
шаться.

Добре розпочали жнивну 
кампанію комсолтольці Олек
сандр Москаленко й /Ликола 
■пощенко з колгоспу імені Шев
ченка — у перші дні на валку
ванні гороху молоді механіза
тори виконували .змінні норми 
на 140 І більше процентів. Ни
ні вони косять на звал озиму 
пшеницю.

В. ЛІТВІНОВ, 
інструктор Добровслнчків- 
ського райкому комсо
молу.

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧОІИРИ...

У 1972 році приїхав у кол
госп імені Шевченка молодий 
агроном із середньою спеціаль
ною освітою Петро Миронов.

На рік пізніше виклав на 
столі перед головою правління 
Іваном Пантелійовичем Мачу- 
гою диплом агронома і направ
лення колишнього Знам’ян- 
ського сільськогосподарського 
технікуму зовсім ще юний Іван 
Макарюк.

Згодом з’явилися у колгоспі 
їхні колеги і майже ровесни
ки — Анатолій Ланенькнй та 
Василь Бсзсонов.

Усі чотири і інші працюють 
у колгоспі імені Шевченка. 
Прижилися, змужніли, посолід
нішали. Бо на зборах уповно
важених, де затверджували 
молодих агрономів, розмова 
велася ділова: ми приймаємо 
тебе, юначе, у свій колектив, 
але з умовою — будь справж 
нім господарем поля.

«ЯКБИ МЕНЕ РАПТОМ
ЗАПИТАЛИ...»

— Якби мене раптом запить 
ли,— сказав якось головний 
агроном Микола Дем’янович 

І Остапенко, — чи виростив собі 
надійну зміну, и б з чистим 
серцем відповів: є в мене змі
на! Справжнім 
господарем яо- 

: ля став Петро 
І Миронов. 1 не 
і тільки я особис- 
> то, як керівник 
1 агросл у ж б я, 
І ростив його. У 

цьому процесі 
! виховання спе- 
! ціаліста серед

ньої ланки сьо-
■ годнішнього дня 
! брали безіюсе- 
і редіїьо участі 
І правління, нарт-
■ ком, комітет комсомолу, зреш-
і тою, що найважливіше, — ве-
■ терани колгоспу.
і — Петро нині, — продовжу

вав свою думку Микола Дем’я-
■ новіш, — агроном по захисту 
І рослин. Знаєте, що це значить? 
І Це значит)»: зобов’язаний дбати 
Це тільки про високий урожай
■ хліба чи соняшнику, кукурудзи 
. або картоплі, а й про маленьку 
І трудівницю — бджілку, про 
і весняний оркестр жайворів,

про перепілок, яких після ін- 
I тененвного внесення хімдобрив 
, дуже мало залишилося в на

ших краях...
■ Так, про все це зобов’язаний 
, пам’ятати і постійно дбати

агроном по захисту рослин. А 
• тому Петро дозволяє собі інко

ли посперечатися і з головним
■ агрономом, і з членами прав- 
і ління, довести, що на полі 
І поблизу квітуючої гречки 1ІІ в
■ якому разі не можна вести бо- 
і ротьбу з шкідниками за допо- 
I могою сільськогосподарської 
І авіації, коли краще використа

ти хлорофос, а коли—поліхлер- 
пінек, у якій концентрації го-

і туватн розчин .. Та, зрештою, 
1 важко’ перелічити всі ті питан

ня, з якими від ранньої весни І 
до пізньої осені доводиться 
стикатися агрономові но захис
ту рослин.

Нині молодий комуніст Петро 
Миронов тимчасово виконує 
обов’язки агронома другої

■ тракторної бригади (Анатолій 
Лансцький готує дипломну ро
боту у вузі). Та почуває себе 
відповідальним за хліб на 
кожному колгоспному полі.

АГРОНОМ 
«ЕКСПЕРИМЕНТУЄ»

Усього було спочатку Часі о 
З боявся Іван Макарюк винести 

самостійне рішення, вагався, 
недовірливо ставився до нови
нок у землеробстві. Згадує го
ловний агроном, як Іван ніяк 
не .міг погодитися па післясхо- 
дове боронування посівів со
няшнику. Ного жахала думка, 
що сталеві зуби борін поніве
чать маленькі. ще кволі сте
бельця, відберуть у них життя. 
А тоді поїхали на поле. Поволі 
рушили в за! інках трактори з 
легкими боронами. Іван те й 
робив, що нахилявся до землі 
низько, пальні нерпово обгор
тали свіжою землею зачеплене 
бороною стебельце. Потім, до
схочу покружлявши з краю в 
кран, заспокоївся. 1 врожай же 
тоді був! Хвалився Макарюк, 
що отакенні кошики повиро
стали на кожному стеблі. Звн- 

чайно, потрудитися багатьом 
механізаторам довелося. А як
би не провели того боронуван
ня, хто зна, як воно б обійшло
ся: бур’яни могли б заглушити 
посіви, втратили б стебельця 
пружну енергію росту.

Якось навесні проїжджав 
іванковецькими полягли голов
ний агроном районного управ
ління сільського господарства 
Петро Миронович Чепурний. До 
краю поля само під’їхав трак
тор з иультиаатором. Зупинив 
його Петро Миронович та й за
питує механізатора, чи не Са-1 
чия агронома відділка.

— А он, бачите, в тому краю 
агрегат. Ото за його нормою 
наш агроном. Подивіться — яиаі 
робота чиста! Ніби сто років! 
тільки те й робить, що культи
вує.

— Чого це ти, Ісане, урони 
майстерності дасш? Хіба в тєСс 
своїх справ малої — запитав 
хлопця.

— Вистачає. Але культивува
ти треба, земля- просить, та ні
кому. Попрацюю трохи...

Через місяць—другий, у жни
ва вже, зустрів його Петро Ми
ронович біля комбайнів. Стом
лений, закіптюженнй. Воно б і 
не личило, думав собі, агроно-Н 
мові приходити до механізато
рів, хоча б і па поле, у такому 
вигляді, псе ж таки спеціаліст, 
керівник. Однак мовчав — не 
станеш же вичитувати молодо
го колегу при комбайнерах.

1 потім не було змоги його-8 
ьорити про цс, бо Іван підійшов І 
до комбайна, пружно під гаг-® 
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ТИ НА ЗЕМЛІ—ГОСПОДАР
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ОСОБИСТО 
ВІДПОВІДАЛЬНІ

мувся на поручнях і завчено| 
вмостився за штурвалом. За-1 
працював натужно двигун, і 
машина рушила, поглинаючи 
пухкий золотавий валок збіж
жя.

— Експериментує агроном’— 
запитав Чепурний Остапенка.

— Ага, — загадково усміх
нувся Микола Дем’янович. — 
Уже шостий день експеримен
тує від світання до півночі. Па 
пару з Олександром Довганю- 
ксм. Непогано виходить А що 
зробиш, коли механізаторів не 
вистачає в розпал робіт?.. До
водиться й агрономам сідати за 
кермо мащин. Та, зрештою, ми, 
сільські спеціалісти, повинні 
вміти все на полі робити.

1 нині Іван (Макарюк жнивує 
Раніше штурвальним у досвід
чених механізаторів був, а в 
ньому році збирає хліб новим. 
«Колосом.) самостійно. І не ні
кого не дивує. Навпаки, підно
сить молодого агронома в очах 
односельчан — диплом липло- U 
мом, а руки в хлопця працьо
виті, вмілі.

ЛЮДИ З ПОГЛЯДОМ
У ЗАВТРА

Петро /Миронов, Іван Мака- 
рюи, Анатолій Лансцький, Ва
силь Бсзсонов...

— Чотири молоді спепіалістиі 
колгоспу. Люди з поглядом у В 
завтра. Стали вони цінними для! 
господарства не відразу й не з 
примхи долі, з о постійній не
легкій боротьбі за щедрість по
ля Зростали ж бо в довірі й 
підтримці правління, а особли
во — голови колгоспу Івана 
Паїітелійовича Мачути — лю
дині) прямої, принципової, ви
могливої і по-баїьківсьн)) доб
рої й щирої.

Розповідає Іван- Лантелійо- 
внч:

— Радий за них, більше то
го — горджуся ними. Вимагаю, 
допомагаю, підтримую і знову 
вимагаю. Інакше не можна.

Так, інакше не можна. Села 
віддалені від райцентру —спро
буй утримати молодь! А якщо 
взяти до уваги й те, що землі 
тут потребують багато уваги й 
господарської дбайливості? Вес
ною І ВОСЄНН 7ЯЖНИМ ворогом 
стає водна ерозія, доводиться 
орати поля впоперек схилів, не і 
обійтися без лункування, ЩІЛЮ-Й 
вання й локального внесення R 
добрив — нелегко працювати и Ц 
утверджуватися молодим спе- Р 
ціалістам. І не кожен витримує.. 
А ті, хто, відчувши вс* трудно-1 
щі, глибоно пускають коріння | 
на цій землі, не можуть не ко
ристуватися повагою односель
чан і підтримкою правління в 
повсякденних клопотах трудо
вих буднів.

Р. МАРЧЕНКО.
Знам’янський район.
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ХЯ ЭБ

Е> УМОВАХ розрядки між- 
” народної напруженості, 
встановлення добросусід
ських відноснії між держа
вами з різним соціальним 
устроєм, імперіалізм робить 
відчайдушну ставку на ідео
логічні диверсії проти соціа
лістичного табору, зокрема 
проти СРСР. Особливе міс
це в планах апологетів ім
періалістичної реакції зай
має стратегія «полювання 
на радянську молодь». Ось 
як її охарактеризував один 
західнонімецький публіцист: 
«Сьогодні марно вмовляти 
Івана Івановича, груди яко
го прикрашені орденами за 
всі п’ятирічки і Вітчизняну 
війну. Ми повинні конфіден
ційно розмовляти з просто
душним молодим Іваном, 
який завтра станс Іваном 
Івановичем. Від цих Іванів 
Івановичів залежить маіі- 
.буїпє Росії і багато в чому 
Майбутнє світу». Коментарі 
.тут зайві.

Одним з шляхів виконан
ня цієї, на їхню думку все
бічної стратегії, ідеологічні 
диверсанти вважають сіав- 
ку на націоналізм, якому 
приділяється роль троян
ського коня для проникнен
ня в соціалістичне суспіль
ство і зараження його чле
нів, зокрема молоді. Саме 
цій меті і служать різнома
нітні буржуазно-націоналіс
тичні емігрантські організа
ції всіх мастей і відтінків, 
програм і статутів, що з 
усієї сили намагаються від
служити імперіалістичним 
роботодавцям іудині сріб
няки за зраду свого народу.

Читачі, звичайно, пам’ята
ють прес-конференцію, які 
відбулася 3 січня цього ро
ку у Львові із заарештова
ним органами державної 
безпеки СРСР підданим Ве
ликобританії А. Климчуком, 
що прибув до нашої країни 
у складі туристської деле
гації і займався аптирадяп- 
ською діяльністю. В ході 
цієї прес-конференції ВИЯВИ
ЛОСЯ, що А. Климчук впко- 

нував роль емісара закор
донних українських буржу
азно-націоналістичних під
ривних цеп і рів, зокрема гак 
званих закордонних частин 
ОУІ1 (34 ОУН). Не будемо 
вдаватися в подробиці цієї 
прес-конференції, хід її і 
матеріали добре висвітлені 
в пресі.

Слід зупинитися лише па 
одному. Спійманий па гаря
чому, А. Климчук 
признавався, що 
був членом моло
діжної націоналіс
тичної організації, 
так званої «Спіл
ки української мо
лоді» (СУМ), центр 
якої отаборився у 
ФРН, у Мюнхені 
на Цеппеліпштра- 
се, 67.

Що ж це, з доз
волу сказати, за 
організація, яка її 
програма? Зверне
мося до історії.

І Іазвана А. Клим
чуком СУМ ви
никла в повоєнні 
роки, коли над сві
том, після промови 
заклятого ворога 
СРСР У. Черчілля 
у Фултон і, повія
ли вітри «холодної 
війни». Членами СУМ стали 
ті, хто втік під крило імпе
ріалістів Заходу від караю
чої руки радянського наро
ду за злочини на службі 
гітлерівських загарбників. 
Ідейними наставниками с.у- 
мівціз стали криваві банди
ти С. Бендера, Я. Стецько, 
С. Леїіковський та інші. 
Програма організації, яка 
увібрала в себе найнижче, 
пайогидпіше із філософії та
ких ідейних батьків фашиз
му, як Макіавеллі, Фіхтс, 
Іііцше, Шопепгауер та ідео
лога українського буржуаз
ного націоналізму Д. Дон
цова, прищеплює своїм чле
нам людиноненависницькі 
погляди, ідеологію аитико- 
мупізму, антирадянщини, 

лють до українського наро
ду, що в браний сім'ї наро
дів СРСР будує світле ко
муністичне майбутнє.
D УМОВАХ холодної вій- 
® нп і широкого попиту 
на імперіалістичному ринку 
пл всякого роду майстрів 
ідеологічного і шпигунсько
го ремесла СУМ розроста
лася, охопивши на сьогодні 
своїми низовими організа- 

ТІНІ 
З'ЯВЛЯЮТЬСЯ 
ЗНОВУ

© ХТО ТАКІ СУМОВЦІ!
& чи Простодушний івані
А ЛОВЦІ ДУШ І «всесвітня СПІЛКА молоді».
А СПІЙМАНІ НА ГАРЯЧОМУ.

іііями ФРІ І, Австрію, Бель
гію, Англію, Іспанію, США, 
Канаду, Австралію і деякі 
країни Південної Америки, 
одним словом, осівши гам, 
де реакція зацікавлена в ді
яльності ворогів Країни 
Рад. Хоч керівництво СУМ 
називає себе «всесвітньою 
спілкою української моло
ді», назва ця не відповідає 
дійсності. Українська трудо
ва еміграція в країнах, де 
отаборилися запроданці, 
відвертається від них, на
зиває їх прислужниками 
Гітлера (а це історичний 
факт!), ворогами миру на 
землі. Саме тому лави СУМ 
весь час зменшуються. Сьо
годні членами відкрито ре
акційних, фашистського ха
рактеру організацій тішу 

СУМ, як заявив на прес- 
конференції А. Климчук. за- 
лі'шаюіься діти і внуки інх, 
хто .пою ненавидить Раднії 
ськіій Союз. Радянську Ук
раїну, і кому вони в спад
щину передають цю неня 
виеть.

Обдурену, затуркану ца- 
ціопалістичшім дурма;і*м 
молодь керівництво націо
налістичних орі анізаціь еід- 

дас па службу іноземним 
ро?гідкам, де іі навчаюіь 
шпигу пському ремеслу і 
озброюють новітнюю про- 
І р їм НО Ч.ішгуіісгез (:;.о:і1 
Радянською Союзу н умо
вах розрядки міжнародної 
напруженості. Одним із 
завдань цим новітнім шпн 
гунам ставлять: під час «по
дорожі» до СРСР відшуку
вати ідейно нестійку молодь 
і обробляти її за допомо
гою набутої в спеціальнії.', 
впшколах програми, вжи
ваючи такі терміни, >ік 
«сираведливіс і ь», «орава 
людини», «законність», «на
ціональна незалежність», 
«суверенітет» тощо, граючи 
на таких негативних рисах 
характеру, як самолюбство, 
егоїзм, чванливість, кар'с- 

ризм, політичний центра
лізм.

і ог з таким вантажем у 
недобрих серця:; га й \ по- 
гаєм них кишенях не з мен
шим (чиїач мав змогу з ним 
пилнайом.гп.сл на Діаиді.г- 
лах прес-конференції у 
Львові) новіші шпигуни з 
туристськими візами лрп- 
і/’кджають до нас. Щоб не 
бути голослівними, наведе
мо неповний перелік таких 
«туристів», що відвідали 
пашу країну за останній 
час: сестрн-шпнгунки Зоря
на і Віра Гриценко, цілий 
«\ьіьсрситст ні ко.-к«а\» в 
мікроавтобусі «Фольксва
ген» під керівниці гем ви
кладача інсгн.уту імені 
Негра Могили в Канаді 
Альберта Качковського і йо
го дружини Ольги і\а ікоз- 
ської, Борис Г}бппськцй, 
Джордж «Іуцькоз, Елізабеї 
Северенко, Богдан Левиць- 
кий, Ярослав Добош і на
решті Андрій Климчук. У 
кожного з цих «гурисгів» 
був один і гой же вантаж, 
одні і її ж завдання, і... юп 
же результат — спіймані иа 
гарячому за виконанням 
своєї підлої робо і и. І щє 
залишається добавиш при 
одну спі.ішііст-и їх «турне—- 
ьсі як един, ЦІ роре-'.'урис 
ти» визнали себе жорстоко 
обдуреними своїми настав 
піками за рубежем. Ще в 
1953 році «первісток» СУМу 
!Оліан Магур, закинутий па 
е країну, як шпигун визнав: 
«Я побачив гаку Україну,’ 
про яку довгі віки мріяв ук
раїнський народ». Ці ж при
близно слова сказали і на
ступники «первістка», зокре
ма останній з них — Андрйі 
Климчук.

. * КІЛЬКИ-ІіЕБУДЬ сср- 
V йозпої небезпеки такі 
непрохані гості для радян
ського суспільства не яв ія- 
ють. Але не звертати уваги 
на них не можна, бо за їх 
шкідливими намаганнями 
видно спритну руку імпе
ріалістичних розвідцентрів, 
які намагаються добиватися 

старих цілей новітніми за
собами.

Саме тому, підривна ді
яльність ідеологічних дивер
сантів вимагає від радян
ських людей високої пиль
ності і наступальної ідеоло
гічної активное гі. Генераль
ний секретар UK КНРС 
Л. І. Брежнєв на XXV з’їзді 
КІ’ІРС говорив: «У боротьбі 
двох світоглядів не може 
иуїн місця нейтралізму і 
компромісам. Тут потрібна 
висока політична пильність, 
активна, оперативна і пере
конлива пропаї андистська 
робота, своєчасна відсіч во
рожим ідеологічним дивер
сіям».

Важливе місце в цій ро
боті відведено комсомоль
ським організаціям шкіл. 
Адже справа виховання 
ідеино-переконаної молоді 
на бойових і трудових тра
диціях старших поколінь на
лежить саме їм. і Іро це на
го, low, вав ііершіш секретар 
ЦК Компартії України В Б. 
Щериинькнй і доповідях на 
IV з їзді вчителів України 
і а па листопадовому 
0У77 р.) Пленумі UK Ком
партії України, про це шило
ся на XV НІ з їзді В.1КСМ. 
Потрібно виховувати у на
шої молоді почутій радян
ського паї ріотизмх, гордос
ті за свою Вітчизну, за її 
великий народ, боротися з 
проявами егоїзму, користо
любства, політичною нігі
лізму, містики і націона
лізму .

Однією із форм такої ро
боти є викриття підступів 
імперіалістичної реакції, 
яка веде проти сил соціаліз
му і прогресу пеирииинну 
війну, сподіваючись досягти 
успіхів. Наша молодь по
винна знати про ворога, 
який хоче зробити її своєю 
жертвою.

В. ДАЦЕНКО, 
учитель історії і суспіль
ствознавства Копансьхої 
середньої школи Мало- 
висківського району.

А щоліта члени бригади 
відпочивають у шкільному 
таборі праці і відпочинку, 
який користується в них 
великою популярністю.

Зараз у таборі в розпа
лі третя зміна. Дев’яти
класники допомагають в 
польових роботах місце
вому колгоспу «Перше 
травня». Вони вже проса
пали десятки гектарів бу

ряків, соняшників, куку
рудзи. Особливо необхід
ні їх руки нині, коли 8 гос
подарстві розпочинаю
ться жнива. І школярі з 
радістю йдуть в поле, на 
колгоспні токи.

Цікавий та змістовний і 
відпочинок в таборі. Дис
пути, літературні вечори, 
спортивні змагання — ось 
чим заповнені вільні го
дини учнів.

НА ЛІНІЇ: ЧИТАЧ—ГАЗЕТА-
Читач розповідає

СЕКРЕТ — 
ДЛЯ ВСІХ

— Васю, я до начальника 
цеху. Залишаєшся за мене. 
Режим підтримуй, — гукає 
бригадир Дмитро Мико
лайчук і зникає за двери
ма апаратної.

На фото: під час роботи в полі, 
плані — Світлана ВЄТРОВА і Микола 
ра); внизу — збір лікарських рослин- 
)в’ятикласнини Сергій МАТЮШЕНКО, Люда 
та Оля РОМАНОВА у вільний час віддають 
шахам.'

І-

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, 
ТРУДОВА

ТАМ, 
ДЕ СЕРПАНКИ

Щороку багато випуск
ників Злинської середньої 
школи № 1 Маловисків- 
ського району залишаю
ться працювати в рідному 
колгоспі. І приходять во
ни туди не новачками, 
приходять господарями. 
Бо батьківське поле від
криває їм свої секрети ще 
в шкільні роки. Перші тру
дові навики здобувають 
школярі в учнівській ви
робничій бригаді.

Фото В. ФЕДОРОВА.

— «Єсть», — по-військо
вому відпозідає Чулов- 
ський, не відриваючи по
гляду від приладів, адже 
саме з цю хвилину розпо
чався важливий виробни
чий процес.

Коли вперше пересту
паєш поріг апаратної, мо
же здатись, що в роботі 
робітників немає нічого 
особливого. Весь режим 
отримання кисню контро
люють десятки приладів. 
Сиди і натискуй кнопочки. 
Насправді ж — все значно 
складніше.

Щоб працювати апарат
ником, — розповідає на
чальник киснево-компре
сорної станції молодий 
комуніст Д. Бернад- 
цький, — потрібно мати 
відповідну теоретичну і 
практичну підготовку. Зна
ти, які технологічні проце
си протікають в охолод
жувальних камеоах на то
му чи іншому етапі, при 
яких параметрах ці проце
си відбуваються найшвид
ше, найякісніше.

Не менш важливими для 
апаратника є такі риси: 

І уважність, спостережли
вість, рішучість. Адже 
вміння миттєво зреагувати 
на будь-яке відхилення 
від норми, швидко прий
няти потрібне рішення, до-

| сить часто вирішують ус- 
| піх справи. Саме такі ри

си і притаманні апаратни
кові В. Чуловському.

* Ще Дза роки тому Ва-

силь працював 
слюсарем по ре
монту обладнан
ня. Слюсарював і 
одночасно освою
вав апаратну спра
ву. І так її освоїв,

що кваліфікаційна комісія 
присвоїла йому одразу 
четвертий професійний 
розряд.

Та не заспокоївся ком
сомолець на досягнутому. 
Нині без відриву від ви
робництва навчається в 
Одеському технологічно
му інституті.

— І як ти тільки всти
гаєш? — дивуються друзі.

— Важко в навчанні — 
легко в бою, — усміхає
ться у відповідь Василь.

І йому насправді легко 
працюється, бо знання до
помагають досягти вер
шин майстерності, доби
тись високих успіхів в 
праці. З соціалістичними 
зобов’язаннями другого 
року десятої п'ятирічки 
справився достроково, за 
що нагороджений імен
ним годинником та знаком 
«Переможець соціалістич
ного змагання, 1977», а та
кож знаком «Майстер-умі- 
лець». Його портрет — на 
цеховій дошці пошани. В 
третьому році п’ятирічки 
апаратник Чулозський зо- 
бов язався виконати план 
трьох років до 60-річ«я з 
дня народження Ленін
ського комсомолу і з чес
тю з ним справляється.

Багато в комсомольця і 
громадських доручень. 
Він редактор цехової стін
нівки, громадський інспек
тор з охорони праці, а 
комсомольці бригади об
рали його своїм групком- 
соргом. Всюди встигає Ва
силь. Такий вже в нього 
непосидющий характер, 
така неспокійна вдача.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
інженер Побузького ні
келевою заводу.
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ПОБУТ ШЛЮБУ З стор, ,

Більшість читачів нашого 
клубу вважає, що в основі 
шлюбу лежить кохання. Зви

чайно, це почуття не обмежує

ться тільки духовними кри
теріями. З іншого боку — ма
теріальне благополуччя ніко
ли ще не було безумовною 
гарантією подружнього і сі
мейного щастя. Отже, життя 
подружжя, поруч з проблема
ми ідеальними, пронизане і 
матеріальними турботами. 
/Китло, заробіток, ведення до
машнього господарства — без 
цього не обійтись.

Матеріальні стосунки в 
шлюбі мають неабияке зна
чення: на їх грунті у подруж
жя виникає цілий комплекс 
різноманітних прав і обов’яз
ків. Як розподілити ті обо
в’язки? Про це діляться роз
думами наші читачі.

НАВІЩО ТОДІ 
ДРУЖИНА?

Мя вирішили розлучитись. 
Скажу одразу, одружився я, ко 
хаючи свою дружину. Вважав, 
що і вона мене кохала. Поки 
зустрічались, ніби так і було. 
А потім почалось: не йди на 
рибалку, бо треба привезти з 
базару картоплю. Покинь чи
тати газету, бо на кухні робо
ти багато. Що ти дивишся те
левізор, коли у шафі відірвав
ся гачок. І так далі.

То навіщо ж годі одружува
тись, коли сам маєш і на кухні 
товктись, і но базару ходити?

Мої уявлення про сім’ю до-

енть чіткі: чоловік має прино
сити додому зарплату. Жін
ка г- вести домашнє госпо
дарство. Я так і роблю. А 
щоб бути мені теж домогоспо
даркою — це утопія!

Та й що то за мужчина, коли 
він має жінку і сам собі сороч
ку пере? Чи їсти варягь 
удвох? Мені було б соромно, 
коли б за таким заняттям мене 
побачив хтось із друзів. За
сміяли б, точно б, засміяли.

Я люблю свою дружину, од
нак доводиться розлучатись, 
бо погляди на подружнє життя 
у нас зовсім різні.

А, може, я в чомусь поми
ляюсь?

В. СОЧЕН КО.
м. Кіровоград.

«ПОСАДИ ЖгетгСВОЮТРОЯНДУ»
Так назвав свого листа 

до редакції читач нашої 
газети М. Філяков («МК» 
за 6 червня ц. рЗ. У ньому 
вік порушив питания бла
гоустрою обласного цент
ру, проблем його озеле
нення.

1 «Статтю повністю схва
лено, — повідомив редак-

І//

J

цію начальник ремонтно- 
будівельного \правління 
зеленого будівництва А. 1. 
Рсшетцов. — її обговоре
но на розширеній техніч
ній нараді».

Па засіданні технічної 
ради відзначено, що хоча 
в цьому році й висаджено 
3185 троянд, цього мало

Чи може обід 
у їдальні заво
ду коштувати З 
мільйони 
рон? Це
ко собі уявити, 
маючи навіть***. І

уяву барона ГЛюнхаузена і прий
маючи до уваги шалений р;ст цін у 
Західній Німеччині. Але фант зали
шається фактом. Обід комерційного 
директора компанії «Мерседес-Бенц» 
зі співробітником відділу «влетів» 
акціонерам у вище сказану суму. 
Між другою стравою та десертом 
співробітники так захопилися обмір, 
новуваниям нової моделі автомобіля, 
яку збиралася випустити компанія, 
Що не помітили журналіста, котрий 
'випадково» з'явився за сусіднім 
столиком. Через декілька днів нови
на з численними подробицями стала 
надбанням гласності, що привело до 
різкого зниження замовлень на ста
ру. модель.

ма
саж

. До мене перше кохання при
йшло в двадцять років. Після 
закінчення учоового закладу, я 
приїхала працювати в своє рід
не село на Ноаеніцині. Мої ид- 
носел ьчани-х лопці відслужи
ли в рядах Радянської Армії, 
їх на нашу долю випало багато. 
1а там, на поліссі, свою долю я 
не зустріла, судилося мені в 
першу в житті відпустку поїха
ти відпочивати в село петриса- 
нівку ьооринецького району.
І якраз а цей час сюди у від- , 
пустку до своїх батьків при
їхав високим, статний, краси
вий десантник Василь. Ножен 
із нас не знав про існування 
одне одного, ножен із нас про
стував своєю дорогою, вася 
йшов провідати свою рідну 
сестру, а я просто йшла вули
цею. і коли між нами до зустрі
чі залишилося декілька кронів, 
ми зупинилися, вдивляючись 
одне и одної о. п не думала зу
стріти иою тут, на цін степовій 
стежині. Пройшовши ОДИН повз 
одного, ми разом озирнулися. 
Щось невидиме, незнайоме, 
тривожне і радісне заглянуло в 
моє серце, поли надходили су
тінки, до хати моїх родичів 
хтось постукав. Це був вася. 
Вийшла я на поріг і запитала: 
«Ви заблудилися.'» Він відповів; 
«єге ж, покажіть мені дорогу...» 
Так у нас почалося кохання 
Моїм чоловіком Вася стаз че
рез три роки. Багато листів ми 
написали одне одному. Скільки 
в тих листах за цей час було 
сказано про кохання, скільки 
було обговорено книг, кіно
фільмів!

і ось уже шістнадцять років

К О Л и
минуло відтоді, Живити з оа 
енлем в селі іаріаному ообри 
нецького району. з першого 
дня сімейного життя і по цей 
час жодного грубого слова я 
не почула від чоловіка, хоч 
туроот сімеипих чимало. Мін 
чоловік дуже смачно готує 
їсти. Вміло пригощає гос
тей. Прати також вміє, а підло
гу миіи — то ще з армії, він 
не оомежує мене ні в чому, і 
часу в мене вистачає для під
вищення сього г»уЛЬ і урНОї о 
рівця, інтелекту. Я мала ( маю 
змогу всі роки нашого сімей
ного життя модно одягатися, 
їздити до міста рооити <аРні за- 
чіски, манікюр, і друзів ми та 
кож маємо, о ними проводимо 
вільний час.

У мене хороша рооота. я дужс 
люолю свого професію, о цЧи 
му році минуло двадцять роп.а 
тИУмО“ого Оезгіер<.-р»лоі о Сіажу. 
Сім я не заважає мені працю
вати заступником старшо, о 
иухіаг.тера радгоспу «чеРьонил 
землероо», иуі и головою місце
вого помітету профспілки, про 
лагандистом економічних знань, 
позаштатним кореспондентом 
районної газети. Я — мати двох 
дітей, дружина, ьез цього всьо
го моє життя оуло б порожнім.

Як уникати конфліктів? з 
кожної жінки, думаю, повинно 
завжди на все вистачати волі, 
видумки, щоо розрядити гнітю
чу обстановку а сім'ї, щоб збе
регти спокій.

КОХАЄШ...
Не думаиіе, що мені Дісі«..и 

ся щастя з Марса, що чоловік в 
усьому став мені помічником, 
’-початку все було так, ян у 
багатьох; і часу нв вистачало, 
• чи/іииік шали допомагав у до
машній роооті. «а, проживши з 
ним три роки, я зрозуміла, що 
щось воно но так; у мене неви- 
стачає часу почитати книги, які 
я так любила читати дівчиною, 
з газет знаю новини ті, що 
ТІЛолИ ЧОЛОВІК мені розповість, 
НІКОЛИ-ПОДИВИТИСЯ НІНО, погуля
ти на свіжому повітрі, И спро- 
оувала підвищити тон на ньшо, 
полаяти йоги, га на підвищений 
тон чоловік не реагував. Все 
залишилося по-старому.

Вирішила, не візьму криком. 
Візьму лагідністю, іихим, роз
судливим юном почала запро
шувати чоловіка допомогти на 
кулні, допомагати прати, і все 
л і шло інакше. Цікаво оуло для 
нього, а для мене дуже радісно, 
зараз у нас працюють в сім’і 
ВСІ. син миє уже підлогу, змі
нив оатька. Разом сапаємо го
род, зоираємо картоплю, дочна 
мис посуд, допомагає варити 
їсти, тільки в тій сім’ї, де всі 
працюють, де поважають одне 
одного, може бути злагода і 
щастя.

Г. ПІДЬИЦЬКА.
с. Чарівне,
Ьооринецького району.

РОЗЛУЧЕННЯ
Сучасна сім'я — ю демокра

тичний союз людей, котрі розу
міють і підтримують одне одни- 
ю. Не уявляю свого щастя по 
за сім’єю. А ще горджуся, що 
іе щастя збудовано нашими з 
чоловіком руками. Руками і 
серцем!

Після закінчення школи я 
вчилась в гехнікумі. Нрацюиа 
ла економістом. Потім сіалз 
студенткою Київської сіль
ськогосподарської академії. 
Поки була незаміжньою, дума
ла, що після одруження моя 
паука закінчиться. Та вийшла 
заміж і продовжувала вчитися, 
бо чоловік розумів мене. Жили

— НЕ БУДЕ!
ми біля йою батьків. Вони — 
хороші люди. Мають ще дві 
доньки. 1 оачькн завжди були 
за те, щоб ми, їхні діти, вчили
ся, гож мені було легко здобу
вати вищу освіту. Появилося 
більше часу. Не стала пере
шкодою і донька, яка народи 
лася пізніше. Через цлі роки 
після одруження І МІН ЧОЛОВІК 
вже вчився в Кірової радсько 
му гехнікумі механізації сіль
ського господарства на стаціо
нарі. Але це ще більше зміцни
ло нашу сім ю. Тепер ми живе
мо всі разом. Чоловік мені до
помагає в усьомуі в нас нема 
такою: це твоя робота, а це

моя. Коли ми приходимо з ро 
боти додому, то я їсти готую 
або перу оілизну, він також 
собі знайде роботу. Чимось до 
поможе і рубає дрова, на горо 
ді порається, розпали 11, в плиті 
і і. д.). Аж потім уже посідає
мо разом і дивимось телевізор 
чи читаємо.

Мені 32 роки, багато? Мо/К- 
ливо!’ Зате старшій дочці 
вже 15.

1 як прикро чу ги ВІД інших, 
у кого сім я розпалася, що 
не зійшлися характерами. Тер
піння треба маги. Уміти яро- 
шані. Уміти будувати сім’ю.

К. МАГУЛЯН.
с. Петрове,
Гіетрівський район.

Я учениця 10 класу. Звичай
но, ви можете сказати: «Моло
да, зелена, що вона знає, що 
вона розуміє у цьому складно
му житті?» Але якою 6 не була 
людина за віком, вона завжди 
має свою власну думку. До 
□вольте і мені її висловити.

У нас сім’я дружна. Маю 
дві сестрички. Старша вже ви
йшла заміж. Ми всі щодня з 
нетерпінням чекаємо вечора. 
Адже увечері прийде з робо
ти наш татуіь, завжди усміхне-

ПОНЕСУ В ЖИТТЯ
ний, лагідний, хоч і стомлений. 
Вечорами обговорюємо, як ми
нув день. Гато і мама завжди 
все роблять разом, ми з мен
шою сестричкою теж у всьому 
їм допомагаємо.

Ми з сестрами дуже щасли
ві, що у нас тато — хороша 
людина. І наша мама не менш 
щаслива від нас, тому що ця 
хороша людина — її чоловік.

Старша моя сестра теж зна
йшла своє щастя. її життя — 
це радість і турботи про сім'ю, 
чоловіка.

Оті дружні, турботливі взає
мовідносини між нашими бать
ками, ми, їхні діти, понесемо з 
собою в життя.

Г. ДЖУЛАИ.
с. Криничне,
У сті і н і в с ьк о го району.

для міста. Тому в розсад
нику розширено площі для 
розведення троянд, інших 
квітів.

Головному агроному уп
равління вказано на неза
довільне проведення агі
таційно-масової роботи по 
вихованню в молоді береж
ливого ставлення 
роди.

Накреслено ряд 
по збільшенню

до ири-

захотів 
випуску 

квіткової продукції, вста
новленню квіткових ваз і 
вертикальному озелененню 
міста. Більшої уваги уп
равління надаватиме під
триманню чистоти в пар
ках і скверах нашого 
міста.

промислові шпигуни
Таємна війна між фірмами набра

ла таких загрожуючих масштабів, 
що це дало привід американському 
журналу «Популар мікенікс» похму
ро констатувати, що промислове 
шпигунство «нині являє з себе най
більшу загрозу для промисловості». 
За свідченням американської преси, 
45 процентів підприємців згодні 
«єдатися до некоректних чи неза

конних дій, щоб довідатись про до
слідження, які проводять їх конку
ренти». Ця цифра сиростас до 80, 
якщо мета в тому, щоб улаштувати
ся на ринку конкурента.

Для досягнення цілей багато ком
паній створюють справжні розвіду
вальні служби. їх завдання — зби
рати й аналізувати інформацію про 
конкурентів і передавати свої ви
сновки керівництву компанії. За по
відомленням американського жур
налу «Гарвард бізнес рев’ю», подіб
ні відділи існують у 20 процентах 
американських компаній з числом 
службовців більшим, ніж п'ять тисяч 
чоловік.

У своїй діяльності ці відділи вико
ристовують найрізноманітніші при-

• РУКУ, РОВЕСНИКУ!

йоми. Але, мабуть, найбільш ефек-| 
тиеним є переманювання спеціаліс
тів з конкуруючих фірм. За даними 
американського спеціаліста в галузі 
промислового шпигунства Джеррі 
Уолла, більше половини тих, хто 
змінює місце роботи, добровільно 
продають новому хазяїну всі секре
ти, якими солодіють.

А інноли навіть немає необхіднос
ті приймати на роботу нового спів
робітника. Досить лише зіслатися 
на те, що хочуть-де познайоми і неп 
з його діловими якостями і техніч
ним багажем. План бесіди старанно 
продумується і її хід записується на 
плівну. Потім, вивчаючи відповіді, 
спеціалісти одержують потрібні їм 
матеріали.

Не покладаючись на власні 
сейфи, фірми зберігають найбільш 
важливу технічну документацію в 
банках. Здавалося б. вживаються всі 
заходи, але ніщо не може припини
ти втрату промислової інформаці. 
великого бізнесу. Якою б сучасною 
не була техніка, яними б витончени
ми не були запобіжні засоби, вони 
безсилі перед жорстокою конкурент
ною боротьбою, яка роздирає світ 
наживи і великого бізнесу.

В. М1ХІН. 
 (ТАРС).

ЄДНАЄ МИСТЕЦТВО
група юних 
які навчаю- 
образотвор- 

Палацу 
Жовтня,

Нещодавно 
художників, 
ться в студії 
чого мистецтва 
культури імені
повернулася з веселої й 
цікавої подорожі по За
карпаттю.

Перед тим роботи кіро- 
воградців побузали на ви
ставці дитячого малюнку 
в братній Болгарії, на рес
публіканських конкурсах. 
Успіхи юних художників 
відзначено путівками до 
республіканського піонер
ського табору «Юний ху
дожник», що розмістився 
в мзльозничому куточку 
Закарпаття, в місті Сва- 
ляві.

Як наслідок — роботи 
Сашка Маркова, Олега

Дзятка, Іри Попельницькоі 
та Світлани Маранди, що 
з’явилися на виставці-звіті 
в кінці табірної зміни.

Екзотика Закарпаття да
вала поштовх для творчих 
роздумів, і на картинах 
юних кіровоградських ху
дожників з’являлися гори, 
своєрідні закарпатські се
ла, дідусь-гончар, якого 
запрошували в гості і спо
стерігали зо 
тою, свято 
влаштовували 
Але найголовніше — 
дружба. Вона народила
ся тут, знайшла відобра
ження в творчості юних і 
супроводжуватиме їх че
рез усе життя.

ного робо- 
квітів, яке 

в таборі...

Л. ФЕДЧЕНКО.
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Анатолія
УСЕНКА

В. ШАБАЛІНМАТЧ НА ПЕРШІСТЬ СВІТУ

Наш конкурс

Міжнародна Олімпійська
спортивна лотерея

(ТАРС)

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

На фото: на трасі зма. 
гань; вгорі праворуч — 
переможець змагань Ана
толій УСЕНКО.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.1 КУБОК „НАДІЯ" ді Людмили Іванові ї, Олександри Солохн, Тсгяпи Ціі- 

бульської та Надії Азпмової посіла дев’яте місце.
Визначилися також па&елльніші гімнастки, які вибо

роли право взяти участь в першості з гімнастичного 
багатоборства. Серед тих, хто виступав за програмою 
майстрів спорту, в першу трійку увійшли киянки Стел
ла Захарова і Людмила Котова, львів’янка Марина 
Чернова. Кіровогр'адка Людмила Іванова —.на восьмо
му місці. Групу гімнасток, які виступали за програмою 
кандидатів у майстри спорту, очолюють Віта Селсзвьо- 
ва та Алі.біга Казанцева з Доненька, полтавчанка 
Ольга Овсій. Надії Азимовы з Кіровограда дісталося 
одинадцяте місце.

Сьогодні остаточний день змагань.

не було. На повній швид
кості врізалася вона у рнт- 
виниі Машина підскакува
ла, здавалося, ресори не 
витримають ударів. Але 
неприємностей не трапи
лося, ділянка лишилася 
позаду, а разом з нею і 
Минола Магар. У наступ
ному йолі Анатолій майже 
впритул наблизився до 
одесита, і коли той перед 
згаданою діллнною збавив 
хід, кіровоградець ще 
сильніше натиснув на ак- 
сельратор. Бурхливими оп
лесками, ' підбадьорливими 
вигуками зустрічали гля
дачі сміливі маневри нрос- 
мена.

Головне було зроблено, 
Усенко вийшов уперед і 
все більше відривався від 
переслідувачів. І ноли

У Кіровограді в приміщенні дитячо-юнацької спор
тивної школи обласного спорткомітету розігрується 
Кубок України з гімнастичного багатоборства з спор
тивної гімнастики чемпіонат республіки з окремих ви
дів гімнастичного багатоборства серед жінок та осо
бисто-командні республіканські змагання’ наймолод
ших гімнастів на К)бск «Надія». *

Перші два дні виявили переможців з гімнастичного 
багатоборства в командному заліку. Володарями Куб
ка України стали г’мпастки першої команди м. Києва. 
Друге і трете місця вибороли команди Одеської та 
Львівсько/ областей. Команда Кіровоградщиин в скла-

.. а в май- 
спорту Анатолія 
І він не підвів. Зі 
Анатолій вийшов 

Попереду — дебю- 
республікаис^ьних

Як і рік тому, тисячі мі- 
ровоградців сталн свідка
ми захоплюючих змагань з 
автомобільного кросу, що 
відбулися на Катеринів- 
ській трасі Кіровоград
ського району.

Після того, ян спортсме
нів привітав заступнин го
лови міськвиконкому В. М. 
Курченко, а піонери під
несли їм українські паля
ниці, в небі з’явився літак. 
Почалися показові висту
пи парашутистів авіаспор- 
тивного клубу ДТСААФ. 
Вони продемонстрували ви- 
сону майстерність вико
нання складних стрибків.

І ось дається старт ма
шинам ГАЗ-51. Гонщикам 
треба пройти дев’ять кру
гів довжиною 6200 метрів 
кожний. Траса складна — 
круті повороти, спуски, 
підйоми, безліч пєрешнод, 
долаючи які машина і лю
дина піддаються великим 
навантаженням. І лише 
сміливість, рисн, поєднані, 
з холоднокровністю, точ
ним розрахунком можуть 
принести успіх.

У високому темпі розпо-. 
мав гонку представник Ки
ївської області нандидат у 
майстри спорту Вячеслав 
Строкань. Слідом за ним з 
розривом у 50 метрів йде 
машина кримського спорт
смена першорозряднина 
Володимира Єлісєєва. Чем
піон Унраїни минулого ро
ку кіровоградський нанди
дат у майстри спорту Ми-

востаннє перетнув фініш
ний ствір, Василю Жер- 
децькому ще залишилося 
долати третину кола. Став
ши чемпіоном республіки 
у класі машин ЗІЛ-ІЗО, 
Усенко водночас вніс ви
рішальний вклад у здобу- 
тон своєї команди. Вона 
вдруге підряд завоювала 
звання чемпіона України з 
автомобільного кросу.

Великий інтерес- викли
кали змагання на спортив
них гонках машин типу 
«ваги». Ці саморобні апа
рати, які складаються з 
металевого наркасу і неве
ликих бортиків, оснащені, 
в залежності від класу, мо
торами «Жигулі» й «Вол
га», тому розвивають на 
трасі велику швидкість. 
Рекомендацію «законодав
ців мод» на Україні б цьо
му класі підтвердили за
поріжці. Майстер спорту 
Минола Носенко (чемпіон 
республіки минулого ро
ку) і зараз був непересер- 
шеним, а друге місце зай
няв його землг.к майстер 
спорту Юрій Самохін. Ве
ликим успіхом г.епшороз- 
ряднина Валепія Біннииаз 
Жовтих Вод Дніпропетров
ської області слід вважати 
зайняте ним трете місце. 
Ніровоградці в цьому класі 
машин не виступали.

М. КАЛ Я ГІН.

20 липня надійдуть у продаж білети другого випус
ку лотереї «Міжнародного олімпійського спортло
то», яка проводиться в СРСР, Болгарії, Угорщині, Че- 
уословаччині, НДР і Польщі.

У лотереї розігруються грошові виграші від трьох 
до десяти тисяч карбованців для тих, хто вгвдас три, 
чотири, п’ять або шість номерів, а також туристичні 
путівки на Олімпійські ігри, яні розігруються по но
меру білета.

Другий тираж «Міжнародного олімпійського спорт
лото» відбудеться в столиці Чехословаччини -— Празі 
15 листопада 1978 року..

кола Кльова — третій. В 
таному порядну проходять 
вони п’ять кругів. На шос
тому Кльова обходить 
кримчанина, посилює темп, 
намагається дістати ліде
ра. Кіровоградцю вдасться 
скоротити розрив, і все ж 
на фініші він був другим. 
А третім закінчив дистан
цію Єлісєєв.

Не пощастило нірово- 
градцям, які виступали на 
машинах ГАЗ-53. Кращим 
у цій групі був першороз
рядник Віталій Зубенко, 
який зайняв п’яте місце. А 
чемпіоном республіки став 
кандидат у майстри спор
ту з Криму Володимир 
Спичан, срібну нагороду 
виборов нандидат у май- 
стри спорту з Івано-Фран
ківська Володимир Шев
чук, бронзову — першо
розрядник Ігор Погрібний 
(Донецька область).

За положенням командна 
першість визначалася по 
двох нращих результатах, 
показаних у трьох заїздах. 
Отже, перед стартом ма
шин ЗІЛ-ІЗО перемога бу
ла . майже в «кишені» в 
кримських спортсменів: у 
своєму активі вони вже 
мали перше і друге місця. 
Складне завдання е зв’яз
ну з цим довелося вирішу
вати кіроеоградцям. Щоб 
зберегти за собою титул 
чемпіонів республіки, за
войований торік, їм □ ос
танньому заїзді потрібна 
була лише перемога. Тіль
ки е такому разі вони ви
переджали кримчан.

Найбільші надії тренера 
Віктора ГЛихальсьного і 
його товаришів по номанді 
були на кандидата 
стри -----------
Усенка, 
старту 
третім.
тант 
змагань кіровоградець Ми
кола Магар, а ще далі очо
лював гонку одесит Василь 
Жсрдецькии.

Для обгону Усенко обрав 
ділянку траси, де машина 

. то «клює» носом, то сідає 
на задні колеса, то, як кач
ка, перевалюється з бону 
на бік. Жоден гонщик не 
наважувався долати цю ді
лянку сходу. А Усенко на
смілився — іншого виходу

БАГІО, 18 липня. (ТАРС). На 19 ході була згода 
Перша партія матчу на на нічию (як відомо, нічиї 

в цьому матчі не зарахо
вуються, і рахунок, таким 
чином, залишається поки 
що 0:0).

Друга партія повинна 
відбутись 20 липня. Біли
лам трас чемпіон світу.

„Новатор —„Зірка —1:1
Стартовий матч другого кола чемпіонату країни з 

футболу серед команд класу «А» другої ліги кірово
градська «Зірка» провела на виїзді. В Ждайові вона 
зустрічалася з «Новатором». Нерівним було станови
те клубів на проміжному фініші. Спортсмені! з бе
регів Азовського моря займали сімнадцяту сходинку, 
а гості третю. Не звертаючи уваги на нічийний раху

нок магму, він пройшов у змістовній боротьбі. Госпо
дарі першими добилися успіху-. Чимало нагод, щоб 
перекреслити «нуль» па табло, було і в кірбвогр’адців. 
Середня лінія «Зірки» докладала всіх зусиль для то
го, щоб зламати опір сугієртПіків. І глядачам нудьгу
вати не довелось, бо події на полі змінювалися з ве
ликою швидкістю, тримаючи всіх присутніх на ста
діоні в напруженні. Під час однієї з атак, па 55-й 
хвилині, ждаповці порушують правила гри на своєму 
штрафному майданчику. Пенальті. Ного чітко реалі
зував Валерій Самофзлов.

Наступний ігровий день 22 липня. «Зірка» виступає 
в Горлівці проти «Шахтаря».

метчу па 
першість світу з шахів 
між чемпіоном світу Ана
толієм Карповим і претен
дентом Віктором Корчним 
закінчилась сьогодні вні
чию, після того, як супер
ники зробили 18 ходів.

~ ПЯТНИ ЦЯ-
21 липня

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
< Іас». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Книга в твоєму
житті». 9.40 — Телефільм 
«Золота міна». 2 серія. 10 45 
~ Для юнацтва. «Атестат 
ввічливості.». 11.30 — Кон
церт. 16.10 — Харківський 
віоперськиіі ляльковий те-

атр. 18.55 — Кіножурнал. 
17.05 — «Україна жнивує». 
17.15 — Фільм-коицерт «Піс
нями дзвенить земля». 17.30 
— Соціальний портрет ко
лективу колгоспу їм. Леніна 
Трмаківського району Дні
пропетровської області. Пе
редача 5. 13.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Для
молоді. «Орієнтир». Розпо
відь про Кіровоградське ТУ 
№ 4. (К-д). 18.45 — «Село:
діла і проблеми». 19.05 —
Телефільм «Вільям Шек- 
еиір». 5 і 0 серії. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Вечір, при
свячений 80-річчю з дня на
родження В. Маяковського. 
23.20 — «Грає оркестр під 
керуванням Джена Парнел
ла. (Англія). ІІо закінченні— 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Новини. 10.15 — «Село і лю
ди Радянської України». 
Док. фільм. 10.35 — «Танцює 
Алла Лагода». 10.45 — Док. 
Телефільм -Коли доні не кіп-

чається.». 11.15 — Фільм- 
коицерт «Зеленими просто
рами». 14.30 — Док. фільми.
15.30 — «Шахова школа». 
16.00 — «Москва і москви
чі». 16.30 — «Кроки до лю
дини». 17.00 — «Народні ме
лодії.». 17.15 — «Один за 
всіх, всі за одного». 18.00 — 
«Завтра — День відроджен
ня Польщі». Док. фільми.
18.30 — Мультфільм «Приго
ди Льолина 1 Болека». 19.00 
— «Вісті». 19.30 — Концерт 
польського ансамблю «Ма- 
зовше». Фільм «Хлоп'ята 
мріют». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — Кіиопрограма до 
Дня відродження Польщі. По 
закінченні — новини.

22 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 — 

«Час.», 8.35 — Гімнастика.

8.55 — Виступає ансамбль 
«Дзвіночок». 0.20 — «Для 
вас, батьки». 9 50 — «Ранко
ва пошта». 10.20 — «Більше 
хороших товарів». 10.50 .— 
Телефільм для дітей «Гра».
11.55 —.Народний художник
Вірменської РСР С. Мура- 
дян. 12.25 — «Це ви може
те». 13.10 — «Музичний або
немент». 13.50 — «У світі 
тварин». 14.50 — Типаж
«Спортлото». 15.00 — «Здо
ров’я», 15.45 — «ПІсня-78». 
16.15 — «Очевидне — ней
мовірне». 17.15 — «Цирк. 
Цирк. Цирк». (Англія). 18.00 
— Новини. 18.15 — Док.
фільм «Чсрнишевськиіі». 
18.35 — Піхирама телеба
чення ПНР. присвячена на
ціональному святу польсько
го народу — Дню відроджен
ня Польщі. 20.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: ’Чор
номорець» — -’Динамо» (Тбі
лісі). 2 тайм. 21.00 — «Час». 
21.30 — «Естрадна музи та

програма». 22.30 — Мемо
ріал братів Знамейсьиих з 
легкої атлетики. (Вільнюс). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА.' 10.00 — 
Повний. 10.10 — «Суботній 
репортаж». 10.40 — «Піонер
ське літо». 11.05 — «Комсо
мольська традиція». 12.15 — 
♦Любов та згода». 13.00 — 
Вистава. 15.00 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 16.00 — 
Кіноогляд «Історнко-рево- 
люційні фільми 30-х років». 
17.05-«Пісні юності», 17.30
— «Зустрічі у Славному». 
18.10 — «Україна жнивує». 
18.20 — «Сьогодні — День 
відродження Польщі». 18.30
— «Вісті,». 19.00 — Футбол: 
«Дніпро» — «Шахтар». 20.45
— «Па добраніч, дітні» 21.00
— «Час». -21.30 — Фільм 
«День прийому з особистих 
витань». 23.00 — «Нові ме
лодії року». По закінченні — 
новини.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, іул. Луначарськсгс, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
бдділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт 
Оренбурзького РОСІЙСЬКОГО 
народного хору. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу». 11.00 
— Фільм для дітей. «П'ята

чверть». 12.30 — «Сільсько 
година». Рішення липневого 
(1678 року) Пленуму ЦЦ 
КГІРС — у життя. 13.30 -й 
«Музичний кіоск». 14.00 —$ 
Фільм-вистава. «Псковські 
сторінки». 16.15 — «МЬиїїаї 
родна панорама». 16.45 -л< 
«Сьогодні — День працівлйи 
на торгівлі». 17.00 — «За вб" 
тими листами». Музична 
програма. 17.40 — «Барта 
Гаусра,». 18.00 — Новини. 
18.15 — Мультфільми. 18.45 
— «Клуб кінонодорожейд, 
19.50 — Телефільм длЛ
дітей. «Діти, як ДІТНІ», 
21.00 — «Час». 21.30—«Фей« 
ти валі. конкурси, нонцер« 
ти...». 22.30 — Кубок «ДрумО 
би». Змагання з картингу. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-^ 
Новини. 10.15 — Програма 
до Дня працівника торгівлі. 
11.25 — «Зелений вогпнк»'. 
12.05 — Концерт ансамбли? 
пісні і танцю «Лучннця». 
ЧССР.. 14.15 — «Слава ерл« 
датська». 15.15 — Для дітей. 
Телефільм «Великий прибор
кувач». 16.30 — «ДоброгО 
вам здоров’я». 17.00 -- «ЗвО« 
ротний зв’язок». Вистава. 
19.00 — «Актуальна каме* 
ра». 19.45 — «Україна жші- 
вус». 20.00 — «Недільний 
сувенір». 20.45 — «На добра« 
ніч, діти!», 21.00 — «Чйс»". 
21.30 — Фільм «Іван Бров- 
кіп на цілині». По закінчен
ні — новини.
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