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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМV ЛКСМУ

ФЕСТИВАЛЬ 
ЗАКІНЧИВСЯ- 
БОРОТЬБА 
ТРИВАЄ

ЛАсре прапорів, транспа
рантів, фестивальних рома
шок. Потиски рук, усмішки, 
пісні. Могутньо звучить 
«Гімн демократичної мо
лоді» як клятва юності пла
нети бути вірними справі 
миру, національної неза
лежності, соціального про
гресу. Так виглядала га
ванська площа революції в 
заключний день XI Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів. Він проходив у

столиці соціалістичної Куби 
з 28 липня по 5 серпня під 
лозунгом «За антиімперіа
лістичну солідарність, мир і 
дружбу».

Делегати і гості фестива
лю залишають Гавану, спов
нені незабутніх вражень. З 
почуттям глибокої вдяч
ності зустріли еони дружне 
привітання Генерального 

(Див. 2 стор.).Рік видання ХЇХ Нг 95 (2511). ф ВІВТОРОК, 8 СЕРПНЯ 1978 року ф Газета виходить з 1939 року 
Ціна 2 коп.

СТЕНД ЖНИВ -- --------------- ------ ------- ------- -------- "------ ----------------------- ----------------------- -

НА 7 СЕРПНЯ а ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 584.9 

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 849,8 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО 

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 1188,3 ТИСЯЧІ ТОНН.

С У XX І ует

^Наі приз 
„Золотий колос“ 
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ:

Анатолій КОЛОТИГІН з колгоспу імені Жданова 
Світловодського району — комбайном «Нива» зібрав 
яліб на 270 гектарах і намолотив 11326 центнерів 
зерна.

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе во
линського району — комбайном «Колос» скосив 243 
гектари хліба і намолотив 10726 центнерів зерна.

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П’ятихатський» Пет
рівського району — на 211 гектарах намолотив 10044 
центнери зерна.

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» 

Петрівського району — колібайном «Колос» на 215,4 
гектарах намолотив 9670 центнерів зерна.

Сергій ДОВГОПОЛ з нолгоспу «Зоря» Онуфріів- 
ського району — комбайном «Колос» на 225 гекта
рах намолотив 8179 центнерів зерна.

Василь ОБАЧ з колгоспу імені Петрсвського Усти- 
нівського району — комбайном «Колос» скосив 223 
гектари хліба і намолотив 7454 центнери зерна.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобрч- 
нсцького району комбайном «Колос» підібрав валки 
на площі 230,1 гектара і намолотив 7415 центнерів 
зерна.

Володимир ТКШИК з радгоспу «П’ятихатський» 
Петрівського району — комбайном «Колос» скосив 
145 іектарів хліба і намолотив 6825 центнерів зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса 
цього ж району — комбайном «Колос» скосив хліба 
на 201 гектарі і намолотив 6700 центнерів зерна.

Сергій ЛОШАКОВ з колгоспу імені Карла Маркса 
Кіртвоградського району — комбайном «Колос» 
зібрав хліб з глощі 165 гектарів і намолотив 6118 
центнерів зерна.

СЕРЕД ЖАТКАРІВ:

Микола ШУЛЬГА з колгоспу .«Україна» Новгород: 
нівського району — жаткою ЖЕН-6,0 скосив зернові 
на 394 гентарах.

Олексій ІЬАЩЕНКО з колгоспу імені Калініна Но- 
воуираїнського району — жаткою ЖРС-4,9 скосив 
зернові на 321 гектарі.

Петро ПОЛЬОВИЙ з кінзаводу Олександрійського 
району — жаткою ЖРС-4,9 скосие зернсеі на 369 
гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ ВОДІЇВ:
Леонід РОМАНСЕ з Долинського районного сб єд

нання «Сільгосптехніка» автомашиною «Урал-337» з 
причепом перевіз 1146 тонн зерна на відстань 30 кі
лометрів. 4

Микола ГРІНЕНКО з колгоспу імені Петрсвського 
Устинівськсго району — автомашиною ГАЗ-53 пере
віз 7200 центнерів зерна на відстань 10 кілометрів.

Анатолій БОРОС АН з цього ж колгоспу — автома
шиною 31Л-130 перевіз 6240 центнерів зерна на від
стань 10 кілометрів.

ПЕРЕМОЖЕНИХ
1ІЕМАС»

ф На запитання нашого 
кореспондента відповідає 
перший секретар Знам’ян- 
ського міськкому комсомо
лу Катерина КІВЕРНИК.

— У ВАШОМУ РАЙОНІ 
СКОШЕНО ВЖЕ БІЛЬШЕ ПО. 
ЛОСИНИ ПЛОЩІ ПОСІВУ, чи 
БАГАТО ЗІБРАНОГО ХЛІБА 
МОЖНА ЗАПИСАТИ НА РА
ХУНОК КОМСОМОЛЬЦІВ І 
МОЛОДІ?

На косовиці, обмолоті, 
транспортуванні врожаю, на 
токах і хлібоприймальних 
пунктах зайнято близьг-о 
півтори тисячі юнаків і дів
чат. Майже половина з них 
— члени ВЛКСМ. Якщо не 
третина, то четверта части
на зібраного хліба — ужи
нок глелллн* хліборобів.

— НАЗВІТЬ. БУДЬ ЛАСКА, 
КРАЩИХ КОМБАЙНЕРІВ.

— З початку жнив ви
йшов у лідери Іван Мака- 
рюн — агроном колгоспу 
імені Шевченка, що на час 
збирання врожаю сідає за 
шгуряал комбайна. І нині 
перехідний вимпел міськко
му комсомолу майорить на 
його агрегаті. Іван уже на
молотив близько п’яти ти
сяч центнерів хліба.

Торік у Павла Кпстюченка 
з колгоспу імені Володими
ра Ульянопа були перші 
жнива. Нині і хлопець уже 
не яважає себе новачком на 
збиральній машині, і його 
старші колеги вважають 
Павла добрим знавцем тех
ніки.

— ВИ НАЗВАЛИ КРАЩИХ 
РЛПЛОЛМХ КОМБАЙНЕРІВ. А 
€ Ж, ПЕВНЕ, Й ТАКІ, ЩО 
НЕ МОЖУТЬ ПОХВАЛИТИСЯ 
НАМОЛОТОМ?

г-- Звичайно, є й такі. На 
те*і змагання. Але мас во
но, на мою думку, одну 
особливість: у спортивному 
змаганні є переможці і пе
реможені. А в боротьбі за 
хліб переможеним буває 
тільки той, хто загубить 
урожай, не збере його вчас
но. В нашому ж районі пе
реможених немає і не по
винно бути, бо і ветерани, і 
молоді жниварі трудяться 
на совість.

ГАЗЕТА, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО: ЖНИВНІ МАРШРУТИ

ГОЛОВНИЙ ЕКЗАМЕН
У колгоспі «Дружба» 

•рожай видався на сла
ву. Такого давно тут не 
бачили. Та ось біда — 
своїх комбайнерів не 
вистачає, щоб зібрати 
його швидко, без втрат. 
І в господарство при
йшла допомога. Спо
чатку прибуло сім ро
бітників із Знам’янсько- 
го локомотивного де
по. Вони відремонту
вали старі комбайни і 
стали за їхні штурвали, 
пішли помічниками до 
кваліфікованих кол
госпних комбайнерів. 
А згодом сюди прибув 
механізований загін із 
Дмитрівського сіль
ського професійно-тех
нічного училища № 9.

Учні і викладачі не
довго гадали, як допо
могти жниварям райо
ну. Вони вирішили 
сформувати загін. Ад
же техніка у них була:

два «Колоси» та одна 
«Нива». На цих комбай
нах вони вчаться, тож 
упевнені с них. А спе
ціалістів в училищі до
статньо. Комбайнерами 
стали викладач В. В. 
Перехрест, майстри ви
робничого навчання 
І. П. Романченно та 
М. І. Шарій. Помічни
ками у них — кращі 
учні Василь Щербаков, 
Олександр Кривенко та 
Володимир Модебадзе. 
Загонові придали й 
училищну машину ГАЗ- 
93, на якій працює Ва
силь Кузнецов.

Наприкінці липня во
ни були в «Дружбі». 
Разом з колгоспними 
механізаторами нерву
вали, чекаючи погоди, 
разом з ними зайшли 
в першу загінну. Вони 
самі згадують цей 
день як свято. Довго, 
до пізньої ночі не ви
водили комбайнів з по
ля, косили до роси.

Сьогодні механізова

ний загін жниварів із 
СПТУ-9 має на своєму 
рахунку 7156 центне
рів намолоченого зер
на. Він узяв його на 
160 гектарах. Найкра
ще коситься екіпажеві 
«Ниви». Комбайнер 
М. I. Шарій та його по
мічник Володимир Мо
дебадзе видали з бун
кера агрегату 2557 
центнерів хліба.

Учні давно склали 
свої екзамени. Воло
димир Модебадзе, 
Олександр Кривенко 
та Василь Щербаков 
разом з викладачами і 
майстрами складають 
додатковий. Але за
раз для них він найго
ловніший — це екза
мен на професійну 
майстерність, на зван
ня хлібороба.

М. ВІДЕНКО. 
Знам’янськйй район.

‘ Нз фото: пливе полем < Колос». Михайло Іванович ШАРІЙ 
та Володимир МОДЕБАДЗЕ — кращий екіпаж училища.

Фото автора.
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З КОЖНИМ ДНЕМ ЗРОСТАЄ НАПРУГАНАЖНИВНИХ ЛАНАХ ОРДЕНА 
ЛЕНІНА КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ КПРС НОВОУКРАІНСЬКОГО райо
ну. ДЕДАЛІ ШИРШЕ РОЗГОРТАЄТЬСЯ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ СЕ
РЕД ЖНИВАРІВ. ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ У ТРУДОВОМУ суперництві 
ДОБИВАЮТЬСЯ КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ ДВІ
ЧІ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ О. В. ГІТАЛОВА.

го континенту. Ілиооко 
символічно, що місцем

Високих успіхів у 
трудовому суперництві 
на збиранні хліба доби
вається комсомолець Ва
силь РУДИЙ.

Частіше за інших 
обслуговує жниварів про
давщиця Комишуватсько. 
го ССТ Ольга Петрівна 
ТЕРНОВА.

Комсомолка Олена 
НОВАЛЕННО пригощає 
механізаторів смачним 
обідом.

Слухають хліборо
би задушевну пісню, що 
її привезли із собою 
культармійці.
Фоторепортаж Г. ВРАДІЯ.

Активно збирають урожай ранніх зер
нових і зернобобових культур комсо
мольці та молодь Долпнського району. 
В колгоспах і радгоспах створено 25 
комсомольсько-молодіжних екіпажів, во
ни з початку жнив з бункерів своїх ком
байнів видали майже 40 тисяч центнерів 
зерна. Зразки самовідданої праці пока
зують молоді .хлібороби колгоспів імені 
.Фрунзе, імені Горького, імені Леніна. 
І Іаприклад, комсомольсько-молодіжний 
екіпаж Валерія Глущенка з колгоспу 
імені Фрунзе намолотив понад 7300 
центнерів зерна, найбільше в районі, А 
екіпаж Володимира Шиповського з кол
госпу імені Леніна записав на свій раху
нок п'яту тисячу центнерів намолочено
го хліба.

Добре жнивують і комсомольці кол
госпу «Шлях до комунізму». В полі зай
няти понад двадцять молодих водіїв, 
тракторне і ів, комбайнерів, інших тру
дівників. У господарстві на період збп- 
раїшя створили два комсомольсько-мо- 
лрдіжнпх та один сімейний екіпаж. Від
радно, що в складі цих екіпажів трудя
ться вчорашні воїни Сергій Неднк, Вік
тор Мироненко. Возять зерно від ком
байнів на тік комсомольці Сергій Куде
ля, Василь Кузьменко. Перший із них 
цієї весни теж повернувся з лав Радян
ської Армії.

Майже 10 тисяч центнерів зерна кол
госп «Шлях до комунізму» продав дер
жаві. Все воно надійшло на районний 
комбінат хлібопродуктів добре очище
ним, високоякісним. І в цьому велика 
заслуїа комсомольців, зайнятих на кол
госпному току. Добре справляються з 
поставленим завданням Наталя Новий, 
Валентина Поливок та інші. А безпере
бійну роботу механізмів забезпечує ме
ханік зерноочисних машин Василь 1 абер.

Комсомольці колгоспу «Шлях до ко
мунізму» ударною працею стараються 
виконати постанову переджнивних ком
сомольських зборів,- на яких було вирі
шено зробити все, щоб господарство 
успішно зібрало хліба третього року де
сятої п’ятирічки, ювілейного комсомоль
ського року.

м. ФЕДОРОВ, 
працівник долинської районної га
зети «Шляхом Ілліча».

Дбають у 
людей, що в полі 
ратори Комишуватського 
сільського споживчого 
товариства енлаг.и гра
фік обслуговування ме
ханізаторів, шоферів на 
хлібній ниві. Вони вже 
побували у Водяному, 
Софіївці, Грушівці, Ди- 
чеснуловому.

Під час обідніх перерв 
у поле поспішає автома
шина, яною працівниці 
їдальні розвозять жнива

рям смачні, висококало
рійні обіди.

Часті гості хлібороб'в— 
культармійці. Особливо 
популярна художня агіт
бригада села Помічної. 
В її репертуарі — купле
ти — вітання передови
кам, хороші пісні, веселі 
мініатюри. Самодіяльні 
митці дарують своїм зем
лякам добрий настрій 
під час кожної зустріч" з 
ними. Механізатори^ 
пер у всіх на виду.

S’ ' Г Л

Watt

„ВАЖКА
РОЗМОВА
ПРО „ВАЖКИХ“ 
ПІДЛІТКІВ“

Лід таким заголовком 
у «Молодому номунарі» 
за 13 травня цього року 
було опубліковано стат
тю про проблеми вихо
вання неповнолітніх, про 
організацію їхнього до
звілля.

Перший секретар Олен, 
сандрійського райкому 
ЛНСМ України М. Шни- 
даненно повідомив ре
дакцію, що виступ газе
ти обговорено на семі
нарі секретарів комсо
мольських організацій 
колгоспів, радгоспів, про
мислових підприємств, 
установ і шкіл та стар
ших піонервожатих.

Комсомольському, ак
тивові рекомендовано ор
ганізувати обговорення 
названої статті на міс
цях. Протягом червня і 
липня «Важку розмову 
про «важких» підлітків» 
обговорено у 20 школах 
району, в СГІТУ-1, СПТУ-3, 
радгоспі-технікумі, 18 
комсомольських органі
заціях колгоспів та під
приємств. Працівникам 
апарату райкому комсо
молу, які відбувають у 
відрядження, бюро ран
ному комсомолу доручи
ло провести з молоддю 
бесіди, що стосуються 
виступу газоти.*

Обговорення 
розмови про ..............
підлітків» проведено і се
ред старшокласників

*
«Важкої 

«важких»

шкіл Світловодського ра
йону, повідомила редак
цію сенретар-завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді Світловодського мі
ськкому ЛКСМУ Н. Роз- 
на. Розмова про органі
зацію дозвілля неповно
літніх, мікроклімат їх
нього середовища відбу
лася на шкільних комсо
мольських зборах з по
рядком денним про п’я
ту, трудову чверть стар
шокласників.

У своїй доповіді на 
пленумі міськкому ком
сомолу «Про підсумки 
XVIII з’їзду ВЛКСМ і зав
дання міської комсомоль
ської організації, що ви
пливають з рішень XVIII 
з’їзду ВЛКСМ і XXIII з’їз
ду комсомолу Унраїни» 
перший секретар міськ
кому А. В. Діброва під
креслив, посилаючись на 
опубліковану в «Молодо
му комунарі» статтю, що 
важливо оточити увагою/ 
зацікавити ножного під
літка. Адже саме байду
жість комсомольської 
організації, школи, това
ришів до долі кожної мо
лодої людини часто стає 
причиною правопору
шень, пияцтва.

На семінарах 
виробничників, 
піонервожатих, 
у піонерських 
таборах праці і 
ну старшокласників 
голошено на важливості 
індивідуального підходу 
до ножного «важного» 
підлітка, враховуючи йо
го психологічні 
вості, інтереси 
хили.

Цікаво пройшло 
ворення «Важкої» 
ви про «важких» 
ків у міському Будинку 
піонерів і школярів, на 
засіданні клубу «Пошук», 
на станції юних натура
лістів.

Дано інструктаж ком
сомольському оператив
ному загонові, з тим, щоб 
посилити запобігання 
правопорушенням серед 
підлітків, виявляти ви
падки зловживання
спиртними напоями.

вожатих- 
старших 
учителів 
таборах, 

відпочин. 
на-

особли- 
та на-

обго- 
розмо- 
ПІДЛІТ-

боротьба
(Закінчення.

Початок на 1-й crop.).

секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва учас
никам Всесвітнього форуму 
молоді. Вони розглядають 
його як високу оцінку вкла
ду міжнародного молодіж
ного і студентського руху в 
боротьбу миролюбної гро
мадськості за усунення за
грози НОВОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, 

як свідчення великої уваги 
КПРС і Радянського уряду 
до фестивального руху, як 
стимул для його дальшої 
активізації.

У виступах багатьох по
сланців молоді звучали 
слова щирої вдячності на 
адресу Радянського Союзу, 
який послідовно проводить

триває
миролюбну зовнішню полі
тику, безустанно бореться 
за зміцнення процесу роз
рядки, за мир на землі. З 
другого боку відзначалась 
негідна роль пекінського 
керівництва, яке зрадило 
інтереси соціалізму, кому
ністичного і національно- 
визвольного руху і дедалі 
тісніше змикається з най- 
чорнішими силами імперіа
лізму і реакції.

Однією з найважливіших 
політичних подій фестива
лю стала робота міжнарод
ного трибуналу «Молодь 
обвинувачує імперіалізм». 
На ньому неспростовно бу
ло доведено злочини імпе
ріалізму і його прибічників 
проти В’єтнаму, Куби, Анго
ли та багатьох інших країн.

Молодіжний фестиваль—

це десятки мітингів друж
би, сотні теплих зустрічей, 
тисячі дружніх усмішок, це 
жваві дискусії з різних 
проблем, які хвилюють 
сьогодні людство, це гнівне 
єикриття підступів реакції, 
це гарячі слова солідарнос
ті молоді всієї планети з 
народами, які борються за 
національне визволення, за 
соціальний прогрес. Кон
курс політичної пісні, фес
тиваль молодіжних філь
мів, виступи професіональ
них і самодіяльних творчих 
колективів 
не повний 
культурної 
тивалю.

Вперше за всю історію 
фестивального руху Все
світній форум юності ви
йшов за межі Європейсько-

— такий далеко 
перелік заходів 
програми фес-

Його проведення стала Ку
ба — перша соціалістична 
держава Західної півкулі. 
Як заявив у розмові з ко
респондентом ТАРС пред
ставник чілійської молоді 
Хорхе Норабуена, гаван
ський форум ще раз під
твердив непереможність 
кубинської революції, ЇЇ ви
сокий міжнародний автори
тет. У розмовах і виступах 
багато делегатів підкрес
лювали, що успіх цієї ма
ніфестації молодості світу 
повністю спростував 
рокування деяких буржуаз
них «віщуні»» про немину
чий провал фестивалю » 
Гавані.

Так, можна з певністю 
сказати, що фестиваль про
йшов з великим успіхом. 
Він з новою силою проде
монстрував 
ків і дівчат 
лежно від 
переконань 
поглядів, добиватись вста
новлення на землі міцного, 
справедливого миру.

прагнення юне- 
планети, неза- 
їх політичних 

і філософських

(ТАРС).

До отчої слави

ІІІЧІІЯТАЛН

Молоді робітники виробничого об’єд
нання «Диіпроенергобудіпдустрія» здійс
нили агітаційний велопробіг місцями 
бойової слави воїнів — визволителів 
району.

Понад 160 кілометрів проїхали за дві 
доби юнаки і дівчата, зупиняючись у 
мальовничих селах, ушановуючи пам’ять 
тих, хто віддав своє життя за- їхнє 
щасливе сьогодення.

Учасники велопробігу побували в По
дорожньому, Великій Андрусівці, Ка-

лантаєві, Глннську, Захарівні, Мирояів- 
ці, Семигір’ї, Аудиторівці, Малій Ске
льовій. Усюди відбувалися хвилюю41 
зустрічі з ветеранам« війни. Біля пам р-т’ 
пиків загиблим воїнам та братських 
гпл воші поклали живі квіти, вшавт?’’ 
.ти пам’ять тих, хто захищав БатьківиШ' 
НУ. хвилиною мовчання.

Г. ГУСЄВА, 
працівник газети «Дніпровські вогні», 

м. Світловодськ.
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(З резолюції XVIII 
з’їзду ВЛКС.М).

КЕРУЮЧИСЬ ВКАЗІВКА
МИ ТОВАРИША Л. І. 
БРЕЖНЄВА, ВИСЛОВЛЕ
НИМИ НА XVIII З’ЇЗДІ 
ВЛКСМ, ВСЕМІРНО ПО
СИЛЮВАТИ ШЕФСТВО 
КОМСОМОЛУ НАД СПО
РУДЖЕННЯМ І РЕКОН
СТРУКЦІЄЮ НАЙВАЖЛИ
ВІШИХ НАРОДНОГОСПО
ДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ...

УДОСКОНАЛЮ В А І И

ПРАКТИКУ ГРОМАДСЬКО
ГО ПРИЗОВУ ЮНАКІВ І 
ДІВЧАТ У РАЙОНИ НОВО
БУДОВ... ФОРМУВАТИ 
УДАРНІ БУДІВЕЛЬНІ ЗА
ГОНИ. ПІДВИЩУВАТИ АВ
ТОРИТЕТ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ ПУТІВКИ.

О ЕРЕД широких ланів 
загубилася Мала Ти- 

мошівка. Останнім часом 
вона неначе виросла 
вдвоє: на околиці села 
рівними рядами вишику
вались голубі вагончики. 
Це містечко будівельни
ків управління № І 44 трес
ту «Піздензахідтрансбуд». 

Тиша в містечку. Надве
чір тут буде весело й га
мірно, а поки що тиша. 
Тільки в їдальні дзвенить 
посуд (готують будівель
никам вечерю) та в штабі 
ударної комсомольської 
будови хвилюється біля 
селектора 
Цебренко.
його заповнений 
ними для начальника шта
бу турботами: щось «ви
бити», когось умовити, ко
мусь дати вказівку... В літ
ній період турбот більше, 
ніж будь-коли. Будувати 
залізницю Долинська — 
Помічна приїхали сту
дентські будзагони. Тож і 
транспорт для них треба 
організувати, і про харчу
вання та побут подбати... 

Проблем у Володимира 
— на -рьох вистачить. Тим 
більше, що незабаром фі
ніш будівництва магіст
ралі.

Володимир
Кожен день 

звичаи-

«Честолюбні» 
і ціняться вище

Фініш правильніше 
В де назвати проміжним, бо 

за прокладанням колії 
починається другий етап—■_ 
електрифікація залізниці. 
До того ж нинішнього ро
ку потрібно прокласти ще 
13,2 кілометра колії го
ловної нитки, завершити 
спорудження кількох вок
залів, житлових будинків 
та інших об'єктів.

В умовах соціалістично
го змагання сказано, що 
бригзда-переможець здо
буває право укласти ос
танню ланку, а кращому 
монтерові колії цієї брига
ди довіряється забити 
«срібний» костиль. Звичай
но ж, кожний із тринадця
ти комсомольсько-моло
діжних колективів мріє 
про таку честь. Адже пе
реможця фотографують 
біля червоного прапора і 
його ім’я заносять до 
Книги пошани тресту.

Не позбавлена «често
любних» наміріз і ком
сомольсько - молодіжна 
бригада, очолювана Ми
колою Івановичем Усачо- 
вим, яка прокладає колію 
з боку Долинської і вико
нує частину робіт по ба
ластуванню. Причому її 
наміри цілко/л серйозні. 
Про це свідчить хоча б 
той факт, що зобов'язан
ня на честь 60-річчя Вели
кого Жовтня монтери 
виконали набагато раніше 
строку. І нині йдуть з ви
передженням графіка. 
Якість роботи колектив/ є 
орієнтиром для трудівни
ків не тільки 
го управління 
усього тресту 
хідгрансбуд». 
мінна. І темпи . 
планові завдання бригада 
виконує на 200 процентів, 
а то й більше. Що ж, . у 
день святкування 60-річ- 
ного ювілею комсомолу 
хлопцям з бригади Усачо- 
зз червоніти не доведе
ться. Бригадира не підве
дуть, це точно.

І хлопці з бригади Пав
ла Гнатовича Касьянова 
не згодні бути в других 
ролях. Не звикли, щоб їх

—

бу-

будівельно
го 146, а й 
«Південза- 
Вона ВІД" 

рекордні—

Долинська
ударна комсомольська 
Судова

ТАКІ
НЕСХОЖІ

Є ФІНІШ ДИКТУЄ ТЕМПИ • ПРОБЛЕМА ВІДІРВАНОЇ 
ПІДМЕТКИ, АБО ДОВГОЖДАНІ ГОСТІ З РА ЙОННОГО 

ЦЕНТРУ Ф КУДИ ЗНИКЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ? ______

; бригада монтерів 
І. Усачоза. Взявши 

всіх

випереджали. Тому таким 
напруженням відзначає
ться кожен день змаган
ня на честь 60-річчя Ле
нінського комсомолу. Не 
тільки в тресті «Південза- 
хідтрансбуд», а й а управ
ліннях тресту «Одестранс- 
буд» — теж генпідряд
ника.

Змагаються колективи 
між собою, змагаються 
окремі будівельники. За 
ззання кращого по про
фесії. Підсумки другого 
кзарталу: Володимир
Дзюмак — кращий мон
тер колії, Володимир Кар- 
пусь—кращий серед стро
пальників, Василь Зануда 
переміг у змаганні мон
тажників, а Анатолій Кра
вець з будівельного уп
равління № 146 «Півден- 
зпхідтрансбуду» — кра
щий серед майстрів.

Магістраль стала доб
рою професійною шко
лою для її творців, особ
ливо для новачків. Багато 
хто з них уперше пере
свідчився, який економіч
ний ефект дає злобін- 
ський метод. Ось хоча б 
та ж 
М. І 
підряд на виконання 
колійних робіт на станції 
Ворошиловка загальною 
вартістю 300 тисяч карбо
ванців, вона справилась із 
завданням на місяць рані
ше. Так що дві норми бу
дівельники виконують не 
тільки на одному ентузі
азмі, хоча його їм не бра
кує. Прогресивні методи 
праці застосовують 
багато колективів.

Останній період 
менш важливий, ніж по
передні. З боку Помічної 
укладають колію молоді 
будівельники управління 
№ 144. Виконавши весь 
обсяг робіт до мосту че
рез Сухий Лог, вони зго
дом вийдуть на станцію 
Бобринець, а це дасть 
можливість подавати ро
бочі поїзди з будівельни
ми матеріалами. Від До
линської «малобамівці» 
дійшли до обгінного пунк
ту станції Сугоклея. Тепер 
у найкоротший строк не
обхідно прокласти колію 
до Бобринця. Відповідаль
не завдання має й буді
вельне управління № 144: 
пройти чотири штучних 
споруди. І нелегке заз- 
дання. Щоб зробити тру
бу 625-го пікете, треба

НИНІ

не

Хто 
після студентів?

Літо є літо, не встигнеш 
і оком моргнути, як про
летить воно, і студентам 
знову час повертатися до 
конспектів і підручників. 
Тож і розраховують на 
них як на дуже цінних, 
але тимчасових будівель
ників. Головна ж надія бу
ла на добровольців з ком
сомольськими путівками. 
Чому була? Га тому, що, 
як це не сумно, плану на- 

відсипати 150 тисяч кубіч- бору на обласну ударну

Помічна

них метрів землі. А строк 
— до 1 вересня.

Володимир Цебренко, 
начальних штабу ударної 
комсомольської будози;

— Про студентів хочу 
сказати. Особливий це 
народ. Наче зони все своє 
життя залізниці будували. 
Не скажеш навіть, що для 
багатьох із них нинішнє 
будзагонівське літо — 
перше. Ось хоча б загони 
«Філолог» з Кіровоград
ського педінституту і 
«Юність» із КІСМу. Жи
вуть у палатках поблизу 
Морквиного в Бобринець- 
кому районі, обладнали 
спортивний майданчик. Та 
не в цьому справа. Вико
нують ХЛОПЦІ ЩОДНЯ по 
дві норми. Одразу відчу
ли, які темпи диктує час.

До речі, кілька наших 
комсомольсько - молодіж
них колективів довелося 
тимчасоао розформувати: 
бригади і рядові буді
вельники працюють нині 
в складі студентських за
гонів. Я впевнений, це ви
правданий крок з боку 
керівництва будови і шта
бу. Допомога досвідчених 
студентам дуже потрібна. 
І Знам’янський відділок 
залізниці пішоз нам 
зустріч, виділизши 
стрів та бригадирів 
роботи с будзагонах. Вза
галі, керівництво цієї ор
ганізації не залишилось 
байдужим до пробле/л 
«малого БАМу», забезпе
чує будівництво магістра
лі важкими машинами, ін
струментами.

А ось облшляхбуд нас 
підводить. Ще в червні 
він мав почати роботу, а 
почав у липні, та й то не в 
усіх районах. Через це ви
никли труднощі з пропус
ком автотранспорту через 
залізницю. І це під час 

.ж.нив! . ,

на
май- 
дпп

„Молодій коіаувлр{е З сшор.

комсомольську будову 
не виконав жоден рай
ком комсомолу. Звичайно, 
якщо порівняти в цьому 
відношенні Устинівсбкий 
та Бобринецький райкоми, 
то перші явно програ
ють. Зараз в Устинівці ні
хто не знає, скільки по
сланців району залиши
лось на будові.

—• Хтозна, — каже

лодимир Макаренко, за
відуючий відділом комсо
мольських організацій Ус- 
тинівського райкому
ЛКСМУ. — Два дні пра
цюють, два — гуляють. 
Потім розраховуються, і 
ніхто не знає, куди вони 
зникають. Ми на кожну 
комсомольську організа
цію даємо рознарядку(ї), 
а вони присилають по два- 
три чоловіка. Направляє
мо на будову...

Вже сам факт, що «доб
ровольці» через кожних 
два робочих дні прогулю
ють, свідчить про якість 
їх відбору. «Коли кількос
ті не витягуємо, то де вже 
там про відбір думати»,— 
так гадав собі перший 
секретар Компаніївського 
райкому комсомолу Ста
ніслав Галянт і доставив з 
комсо/лольськимй путівка
ми кілька підпилих чоло
віків, окремі з яких були 
далеко не комсомоль
ського віку.

— А згодом, — не вда
ючись у подробиці, під
сумовує В. Цебренко, — 
розбіглися всі до одного. 
Секретар же, не поцікавив
шись, як люди влаштува
лися, спокійно поїхав до
дому.

Отже, послати добро
вольців на будову — це, 
мабуть, іще не все. Робо
та з ними починається ра
ніше. І не методом «роз
нарядок» — де хочеш, а 
знайди двох чоловік. Тут 
інше, начальник штабу в 
цьому переконався. При
ходить хлопець і зразу ж; 
«Давайте трактор!» Ви
являється, в райкомі йому 
не пояснили, що на будо
ві можна набути іншої спе
ціальності, що згодом і 
машину дадуть.

Слабка інформація про 
будову — це не єдина 
причина плинності кадрів. 
Ще гірше — райкомівці 
здебільшого мало ‘ цікав
ляться самими людьми. 
Кілька стандартних запи
тань, що стосуються біо
графії, стандартні харак
теристики на доброволь
ців — ось вам і новоспе- 
чений будівник; «малого 
БАМу». Не будемо надто 
категоричними, ; багато 
посланців Кіровоградщи- 
ни по-справжньому вболі
вають за спрази будови, 
але більше половини 
повертається додому, не 
принісши їй ніякої користі.

У райкомах комсомолу 

статистика набору добро
вольців нерідко розходи
ться з дійсністю. Нозоук- 
раїнський райком прислав 
цього року за комсомоль
ською путівкою, як пові
домив Володимир Цеб- 
ренко, лише одного чоло
віка. Тож і в звітах райко
му повинен фігурувати 
цей один посланець, не 
більше.

Володимир Цебренко:

— У серпні поїдуть до
дому 484 студенти. Надія 
лишається тільки на під
приємства, колгоспи і рад
госпи, які на короткий час 
пришлють до нас своїх 
людей. До речі, це ініціа
тива долинців. Вони нам 
дуже допомагали і на по
чатку будівництва і нині 
не залишають нас без 
уваги.

Хотілося б «подякувати» 
Олександрізському, Ново- 
архангельському, 
миргородському, 
ріївському і деяким 
шим райкомам. їхні пра
цівники все «знають», усе 
«розуміють», але посила
ти добровольців не квап
ляться.

Ново-
Онуф- 

ін-

А чарівників 
побуту не видно

Два місяці /дозолить очі 
робітникам управління 
№ 144 одне оголошення. 
Красивими літерами напи
сано, що кожної п’ятниці 
до послуг будівельників— 
перукар, фотограф та ін
ші творці доброго на
строю. Спочатку мешкан
ці містечка щиро зраділи 
нововведенню. Та чимдалі 
слабшою ставала надія на 
добрих чарівників з ра
йонного центру. Ощасли
вили вони «малобамівців» 
своїм візитом лише один 
раз.

Невдовзі будівельники 
самі навчилися лагодити 
взуття, робити фотознім
ки. Не діти ж вони ма
ленькі, зрештою. Та все ж 
образа за ошукані надії 
зосталася.

Це один із штрихів ком
сомольського «шефства». 
Коли розмова з другим 
секретарем.- Нозоукраїн- 
ського райкому комсомо
лу Світланою Гуріною за
йшла про.згаданий факт, 
Світлана не знала спершу, 
що й відповісти.

— Секретареві комітету 
комсомолу райпобутком- 
бінату важко одному роз
в’язувати такі питання. Bet 
вирішує адміністрація.

Додамо до цього, щог АНКЕТА .,МК“
АДРЕСОВАНА ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ НА ПІДШЕФНИХ 

КОМСОМОЛЬСЬКИХ БУДОВАХ ОБЛАСТІ:
1. З чим зустрічаєте ви, молоді будівельники, 

60-річчя Ленінського комсомолу?
2. Що б ви запропонували щодо поліпшення ма

теріального постачання вашої будови?
3. Чи влаштовують вас побутові умови та куль- І 

турно-масова робота серед молодих будівельників? ■
4. Які у вас претензії до шефів — райкому чи 

міськкому комсомолу?
Відповіді надсилайте на адресу: м. КІРОВОГРАД, І 

ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ ! 
«МОЛОДИИ КОМУНАР». ' . • В

містечко будівельників 
знаходиться не так уже й 
далеко від Новоукраїнки. 
Райком міг би подбати 
про транспорт для праців
ників побуткомбінату, та, 
мабуть, не а ньому спра
ва. В чому дійсна пере
шкода, цього другий сек
ретар не знала. Як не зна
ла й того, які ж художні 
агітбригади виїжджають у 
район будівництва.

і техніку, 
райкомові 

-Але бобринча- 
звикати. Досвід 

над «малим 
вони мають чи- і

Не набагато більші за
слуги перед «малобаміз- 
цями» й у працівників Ус- 
тинівського райкому ком
сомолу. Коли рейд «Ком- ' 
сомольського прожекто
ра», коли виїзд культар
мійців... Не часто, будемо 
відверті.

Де по-справжньому від
чули, що магістраль До
линська — Помічна — їх
ня кровна справа, так це а 
Долинському й Бобри- 
нецькому райкомах ком
сомолу. Комсомольці і 
молодь міста Долинської 
не пропустили жодного 
суботника, що відбувся на 
залізниці. Районний штаб 
«Комсомольського про
жектора» включав до сво
їх планів рейди-перевірки 
і проводив їх у визначені 
строки.

Нині на території Боб- 
ринецького району скон
центровано основні люд
ські ресурси 
Тож і турбот 
вистачає.
на/л не 
шефства 
БАЛАом» 
малий...

Володимир’Цебренко:
— Якщо вже Бобри

нецький райком комсомо
лу прислав людей на бу
дівництво, то за них мож
на не турбуватися. Це 
справді потрібні нам лю
ди. Регулярно до буді
вельників навідуються 
лектори. : «Прожекторис
ти» часто перевіряють 
роботу їдалень, і критика 
їхня, як правило, влучає в 
ціль.

Залізниця перетинає те
риторію кількох районів 
області. В одному районі 
її вважають своєю, з ін
шому... А звідси й рівень 
шефства — справи дале
ко не простої, але такої 
необхідної. Можливості ж 
у всіх райкомів комсомо
лу однакові, і тому ще 
більш незрозуміла пози
ція устинівців та новоук- 
раїнців.

Л. РОМЛН1ОК, 
спецкор «Ліолодого 
комунара».
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ЧИ ЗНАЄШ ТИ ЗАКОН?
У травні нього року редакція на

шої газети спільно з обласною про
куратурою. відділом юстиції та 
УВС облвиконкому оголосила вікто
рину «Чи знаєш ти ззкоїР». У »'іі 
узяли участь не тільки юнаки і діз- 
чата, а й усі, хто любить поміркува
ти над фактом, проаналізувати си
туацію.

Нагадуємо про умови конкурсу. 
Перші його два тури — заочні. Тре
тій — очний тур, відбудеться в ре
дакції, де учасники на місці проде
монструють свої знання і вміння ви
ходити зі складних життєвих си
туацій, кмітливість, інтуїцію. Пере
можців визначатиме жюрі в складі 
юристів, працівників міліції, журна
лістів. Установлено три премії і три 
заохочувальних призи.

Закінчився перший т\р вікторини. 
Чимало цікавих листів прислали 

до редакції наші читачі Листи ні 
свідчать передусім про повагу мо-

ході до закову, до моральних і юри
дичних норм, які ісіцють у вашому 
радянському суспільстві. «Беручи 
участь у вікторині, я ознайомилася 
з багатьма термінами і поняттями, 
яких дсег не знала Допомогли мені 
в цьому книги», — написала в листі 
до редакції учениця восьмого класу 
Староосотсьної середньої 
Олександрійського району 
Покомар /Кюрі конкурсу 
відзначиш, що Наталчяні і 
гя запитання *— одні з 
Правильні, >ю того ж 
оформлені відповіді прислала 
восьмиклаєинця з Олександрії Іри
на Осипенко. Щоправда, 
їй доведеться ПОДІЛИТИ 3 ' 
рий допомагав дочці 
формулювати •удпевіді. 1 
пускніщя Д'ібрянсі.кої

школи 
Наталка 
приємно 

ВІДПОВІДІ 
кращих, 
красино 

й

перемогу 
тлі ом. кот- 
правильно 

і коли ви- 
середньої 

школи Ві.'и.ш.ми ї чого району Надія 
Шевченко, кіровоградець В. Маль
цев, десятикласниця А. Нсдеря з міс

та Дол міської, давши точні, 
червні відповіді па запитання, 
явили ерудицію, широку обізнаність 
з юридичною літературою, то стар
шокласник Комланіївської середньої 
школи Михайло Ковіунець, мешка
нець Кам’яного Вроду Ульяновсько
го району Валерій Колесников, стар
шокласниця Лікарівеької середньої 
школи Лариса Маслова, кіровогра
дець Володимир Ніколаєнко проде
монстрували в першому турі не тіль
ки юридичні знання та ерудицію, а іі 
уміння логічно мислити, орієнтува
тись в життєвих ситуаціях. Ми ві
таємо і їх. і всіх інших учасників 
юридичної вікторини і запрошуємо 
чічеіів «.Молодого комунара» взя
ти участь у другому турі нашого 
і.сч;!- /рсу. Ллє єш ршу давайте озиз- 
йомироея з відповідям;! ва запи
тання першого туру:

Ї078 року •—....
г е ЛІ • • 4

18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «В, можному 
малюнку — сонце». 18.30 —< 
«Роззброєння — веління ча
су». 19.00— ІІ.-С. Бах. «Бран- 
денбурзькпй концерт № 1». 
19.20 — Фільм «Хвилина
мовчання». 21.00 — «Час». 
21.30 — «Нумо, дівчата!» 
23.10 — «Майстри джазу». 
По закінченні — поении.

1. ЯКИЙ ОСНОВНИЙ ЗА- 
НОН ДІЄ В НАШІЙ КРАЇ
НІ?

Основним Законом, що 
діє в нашій країні, є Кон
ституція Соїозу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Нова Конституція 
вступила у «пої прача з 
7 жовтня 1977 рону. Про
ект нової Конституції за
тверджено на сьомій поза
черговій леп'ятого скли
кання гесії Вепховної Ра
ди СРСР.

■ 2. ЯКІ ПРАВА ТА ОБО
В’ЯЗКИ членів иладго- 
МОЛЬСЧИМХ ОПЕРАТИВ
НИХ ГРУП?

Член комсомольського 
оперативного загону зобо- 
в’п&аний:

— бути прикладом у 
праці, в нявчанні, в побу
ті. постійне» підеишув.-тн 
свій ідейний, культурний і 
загальноосвітній оілень«

— завжди і всюди на 
роботі, в навчальному за
кладі, на вулиці — захи
щати честь громадян, вжи
вати заходів боротьби з 
дитячою безнаглядністю, 
поаеоповушеинягли під
літків. хуліганськими дія
ми. грубістю, розкрадан
ням 
НОСТІ 
ності

соціалігтичної 
та особистої 
громадян: 
при виконанні 
вчасно і ч'тио 

наказ 
бути

ваиь
нувати нлизз командира 
загону.. бути уважним, 
иультупним підтягнутим, 
сміливим і відпертим:

— у боротьбі •» поруш
никами порядку діяти на 
порушника шляхом пере
конань і попереджень:

— систематично займа
тися спортом, оволодівати 
військово - прикладними 
спеціальностями. прийо
мами самозахисту, вміти 
'тодати потерпілому пер
ши медичну допомогу, по
стійно розширяти знання 
радянського права:

— при виконанні обо
в'язків носити нарчнавиу 
пов’язну дружинника, ма
ти при собі посвідчення 
дружинника із вкладкою 
встановленого зразка і в 
необхідний випадках по
мазувати його.

ФУТБОЛ

з «Положенням 
народні 

гро- 
члє н 

КОЙССМОЛЬ- 
має право: 

у громадян 
пслсопору- 
нсобхідиос- 

документ. 
дану особу.

Згідно 
про добровільні 
дружини по охороні 
мадського порядку» 
оперативного 
сьиого загону

— вимагати 
покінчити з 
шоннями і при 
ті — показати 
що посвідчує ,. 
а від водіїв транспорту — 
документ на право керу
вання транспортом;

— складати анти г.ору: 
(иеяь з участю СВІДКІВ і 
порушника, які потім пе
редавати командирові за
гону;

— доставгяти е. необ
хідних випадках підлітків 
і громадян, яні порушують 
громадський порядок, у 
штаб загону, в дитячу кім
нату. в міліцію, в сільсьну 
Раду:

— залучати автотранс
порт для подання допомо
ги потерпілим від нещас
них випади’* і порушень:

— у необхідних випад
ках заходити в клуби, на 
стадіони та інші громад
ські місця при охорон» по. 
рядну ра цих об’єктах;

— користуватися пги 
виконанні обов’язків теле
фоном закладів, підпри
ємств.

Член оперативного за
гону при виконанні своїх 
обов’язків і здійсненні на
даних йому прав неухиль
но керуєтеся вимогами 
радянських занонів.

Права дружинника — 
члена оперативного заго
ну — охороняються зако
ном.

Члени оперативних •за
гонів можуть мати єдину 
Форму одягу, затверджену 
обломом, крайкомом 
сомолу. и К 
республіки.

3. ЯНА 
НІС.ТЬ ЗА 
ТРУПОВОЇ _ 
ЗГІПНЛ З ТИПОВИМИ ПРА
ВИЛАМИ ВНУТР* ПІННОГО 
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 
для РОБІТНИКІВ ТА 
СЛУЖЕОВНІВ?

За порушення трудової 
дисципліни адміністрація 
підприємств. організації 
вживає таких дисциплі
нарних заходів: поперед-

ження, догана, сувора до
гана, переведення на ниж
чеоплачувану роботу 
строк до трьох 
або зміщення на 
посаду на той же 
звільнення.

на 
місяців 
нижчу 
строк.

Адміністрація має право 
замість застосування ди
сциплінарного стягнення 
передати справу про по- 
пушення трудової дисцип
ліни громадській організа
ції. товариському суду.

4. ЯКИИ ОРГАН РОЗВ Я 
ЗУЕ ПОЧАТКОВІ ТРУДОВІ 
СПОРИ?

Первинми'і органом роз. 
гляну спорів між праців
ником та адміністрацією є 
комісія по тпудосих спо
рах. її організовують з од
накової кількості постій, 
них представників від ад
міністрації і від профспіл
ки. Комісія повинна роз
глянути трудовий спір у 
п’ятиденний строк з дня 
надходження заяви. Тру
довий спір вважається 
розв’язаним тоді. коли 
сторони дійшли взаємної 
згоди. Якщо працівник не 
погоджується з рішенням 
комісії по трудових спо
рах. то В'Н має право звер
нутися до місцевого комі
тету профспілки. Це друга 
інстанція по трудових спо
рах.

5. ЗНИЖУЄТЬСЯ ЧИ ПО
СИЛЮЄТЕСЯ відпов». 
ПЛ.ПЧНіГТЬ ЗА БЧИнгшіЯ 
ЗЛОЧИНУ Б НЕТВЕРЕЗО
МУ СТАНІ?

За • вчинення злочину 
особою, яка була в нетве
резому стані, відповідаль
ність посилюється. •

ЗАПИТАННЯ 
ДРУГОГО ТУРУ
УНІВЕРСИТЕТ ПРАВОВИХ 
ЗНАНЬ: РАДЯНСЬКИЙ 
КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

І. Поведінка людей, яка 
відповідає ппавовим нор
мам. визнається неправо
мірною і позцінюг.ться як 
правопорушення. В юрис
пруденції під правопору
шенням розуміють вчинки 
людини, які суперечать 
правовим нормам і зав
дають шкоди соціалістич
ному суспільству. Однак 
не ножне правопорушення 
с злочином.

„АВАНГАРД“—„ЗІРКА«—1:2
Невдало почала друге коло чем

піонату країни з футболу серед 
команд другої ліги кіровоградська 
«Зірка». В чотирьох матчах вона 
набрала лише три очка. Тому й не 
дивно, що уболівальники «Зірки» 
хвилювалися за долю матчів на 
виїзді. Перший із них відбувся в 
Ровно — з «Авангардом». Господа
рі були на тринадцятому місці, а 
гості — на п’ятому.

«зірна» з самого початку запро
понувала швидкий темп. (ї нападаю
чі досить уміло переміщалися по 
всьому фронту наступу, прагнучи 
створити в захисті господарів «ко
ридори», в які могли б убігти пів-

захисники і зробити завершальний 
удар. Завдяки таким діям кірово- 
градці й відкрили рахунок. /А’яЧ у 
ціль на 25-й хвилині послав Олек
сандр Алексеев.

Другий тайм проходив у рівній 
боротьбі. На 75-й хвилині захисни- 
ни «Зірки» порушили правила, за 
що у їхні ворота було призначено 
Пенальті. Рахунок став 1:1. Але рів
новага протрималася недовго. За 
кілька хвилин до закінчення матчу 
Еалерій Саллофалов, обігравши за- 
хиснитів і голкіпера «Авангарду», 
забив другий м'яч. «Зірка» здобу
ла дуже важливу перемогу, запи
савши у свій актив ще два очка. Те-

Газета виходить 

у вівторок, четвер,І

суботу.

БК 20404. Обсяг 0,5 друи. »₽«.

316650, ГСП, Ніровоград-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
ь’ДДілу листів : /касової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

То Наша адреса і те/іеФопв

♦. Власним житлового 
будинку, ремонтуючи пс-р- 
нан, пошкодив фруктові 
дерева на ділянці сусіда.

2. Робітний ке вийшов на 
роботу без поважних при
чин.

3. Громадянин, надмірно 
вживши спиртних напоїв, 
опинився в стані, який 
ображає людську гідність 
і громадську мораль.

4. Службова особа взяла 
хабарл і, використовуючи 
своє службове становище, 
допомогла людині, від якої 
одержала .хабар, отримати 
земельну ділянку для ін-

---------------- ЖИТЛОВОГОлиоідуального 
будівництеа.

У ЯКОМУ З 
МАЄ МІСЦЕ 
БИ ВИ 
ІНШІ ПОРУШЕННЯ?

II. Закон передбачає ряд 
обставин, за яких, незва
жаючи на зовнішню схо
жість із злочином, поведін
ка людини позбавлена гро
мадської небезпеки.

На везлюлному пляжі 
громадянин А. купався із 
знайомою дівчиною. Неспо
дівано їх оточила група 
п’яних молодиків. Один із 
них приклав до грудей А. 
ніж і наказав не рухатись. 
У цей час хулігани кину
лися до дівчині«. Вона пру
чалася. плакала, кликала 
на допомогу. Зрозумівши 
злочинні наміри захмелі
лої компанії. А. вибив з 
рук хулігана ніж, цим но
жем упарив злочинця в 
груди і минувся визволяти 
дівчину. Перелякані ху
лігани розбіглися, а той. 
що загрожував ножем, по
мер від одержаного пора.- 
нення.

ЧИ ПІДЛЯГАЄ ГРОМАДЯ
НИН А КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПОКАРАННЮ? ІЧО ОЗНА
ЧАЮТЬ ТЕРМІНИ — 
ОЯХІПНА ОБОРОНА 
«КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ»?

III. ЯКИМИ ПІЛЬГАМИ І 
ГАРАНТІЯМИ КОРИСТУЮ
ТЬСЯ леліти. НІЛ ПОЕПЇІУ. 
ЮТЬ НАВЧАННЯ 
ПЕ^?

Жюрі конкурсу 
ваших відповідей.

На конверті 
«Юридична вікторина».

пер вона має 37 очок. Стільки ж і 
у «Кристала», який у себе вдома 
переміг вінницький «Локомотив» — 
2:0 Херсонці мають краще співвід
ношення забитих і пропущених го- 
ліе і займають третю сходинку, а 
ніровоградці — четверту. На п’яту 
перемістився «Кривбас» Гірники в 
Житомирі програли спартаківцям— 
0:1. На першій і другій розмістили
ся відповідно нікопольський «Ко
лос» і харківський «Металіст». Те
пер їх від найближчих переслідува
чів відділяють чотири очка.

Інші матчі закінчилися так: 
«Старт» — «СОрунзенець» — 1:0, 
«Суднобудівник» — «Десна» — 1:0, 
«Буковина» — <(Говерла» — 3:0, 
«Поділля» — СКА (Л.) — 1:1, «Тор
педо» — «Дніпро» — 2:1, «Нова
тор» •— «Металіст»— 1:1, «Шах
тар» — «Колос» (П.) — 0:3.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Сильні, снригні, 
сміливі». 9.25 — Телефільм 
♦ Діалог». 1 серія. 10.35 — 
«Клуб иіноподорожей». 14.30
— «Твій труд — твоя висо
та». Док. 
Концерт 
ських народних 
ті в. 15.40
горизонти», 
для шкрлярів. 16.55 — 
рарпа політика партії 
дії». 17.10 — «ірсшстнлівські 
візерупкн». 17.25 — Музич
ний фільм «Борис Мокро
усов». 17.50 — «Україна
жнивує». 18.00 — «День за 
дням». (К-д). 13.15 — ••.Веселі 
нотки». 18.30 — «Людина і 
закон». 19.00 — Ф. Мендель
сон. Симфонія № 1. 19.35 — 
«Говорять' депутати Верхов
ної Рад» РРФСР». 19.55 — 
Телефільм «Діалог». 2 сепія. 
21.00 — «Час». 21.30 — Док. 
екран. 22.35 — «Ліричні ме
лодії». Концерт. По закін
ченні — новннв.

фільми. 15.10 — 
оркестру росій- 

: інструмен- 
«Шахтарські 

16.10 —Концерт 
«Аг-
— в

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Ф. До- 
стоєвськнй. «Дядечків сон». 
Вистава. 12.45 — «Поезія». 
13.05 — «Україна — БАМу. 
Сибіру, Далекому Сходу». 
15.50 — «Кают-компанія «Гло
бус». 16.40 — В. Крапівін. 
«Хлопчик зі шпагою.». Теле- 
вистапа. 4 і 5 серії. 18.00 —• 
Док. телефільми. 18.30, — 
Музичний фільм. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — НІнопрограма. 
«У світі цікавого». 19.50 —• 
Концерт. 20.35 — «Україна 
жнивує». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм «Така вона, 
гра». 23.05 — Виступає ло
кальне тріо Мареиичів. 
закінченні — новини.

12 СЕРПНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.П0
— Новини. 10.15 —' Музична 
яікторнна. 10.40 — « Голосую 
за професію». 15.40 — «Жит
тя науки». 16.10 — В. Кра- 
півін. «Хлопчик зі шпагою». 
Теловистала. 2 і З серії. 18.00
— Реклама. Оголошення. 
18.80 — «Піонерське літо». 
Ю.00. — Вісті. 19.30 — «До 
60-річчя ВЛКСМ». «Комсо
мольська традиція». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00— 
«Час». 21.30 — Фільм -Любі 
мої». 22.40—«Музична пош
та — хліборобам». По закін
ченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Виступ дгітячого ан
самблю «Рязанські ложка
рі». 9.25 — Телефільм ■■Діа
лог». 2 серія. 10.30—М. Рим- 
ськнй-Корс'иіов «Царева на
речена». Вистава. 13.30 — 
«Музяшів пошта — хлібо
робам». 14.30 — Док. теле
фільми про професійну ЛПІ- 
ечтапі’о молоді. 15 .15 — «Ро 
сійська мова». 16.15 --
«Об'єктив». 16.45 — Парис 
про трудовий колектив но- 
е.кпесепського Р.ппоб' НІЧОГО 
об’г.-тцаїгпя «Чіпдобпива». 
17.15 — «Тплрчість ЮТІИХ». 
18.00 — «Слово лектора на 
жнивах». Виступ заступника 
голови правління облас
ної організації товариства 
«Знання’- В. Д. Мішури. 
їК-дк 18.10 — Оголошення. 
(К-д). ія.15 — «Хочу пес зна
ти». 18.25 — «На буднппх 
п’ятирічки.». Нурскськл ГЕС.

" —«Народна творчість». 
) — «Рішення липиево- 
0 973 о.) Пленуме- • ЦК 

КПРС — и життя». 19.50 — 
ТелеіЬіль-г «Діалог». З сепія. 
21.00 — «Час». 21.30 —• Кон. 
цент артистів Казахського 
театру опери та балету іме
ні Абая. Но закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — -Золоті 
Зірки України». Кіло’-’прпс. 
10.30 — м. Римсї.ким-Копса- 
коп. «Цареп-' наречена». Ви
става. 13.80 — «Музична 
по’п'га — хліборобам- 14.10 
—ФЬн-’П «-Любі мої». 17 0-0 — 
Грає Державний симфоніч
ний оркестр Вірменії. 17 45
— «Па І носі логічних пубе-.
жах». 1Я00 — Музичний
фільм «Покликлипл», іЯ.ЗО
— «П.ОСЗІЯ». 10 00 — Вісті. 
1930 — Ф. Достоєнеький. 
■••’Гяпсчніп сон». Виставі. 
'•0.25 — «Україна жнивує». 
20.45 — «На добплиіц діти'» 
21.00 — «Час». 21,30 — Ппп- 
л.овже-'ня вистави .«Дядечків 
еон». По закінченні 
вини.

11 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

І — «Чає». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Спортивний клас». 
9.40 — Телефільм «Діалог». 
З серія. 10.50 — «Нам усім 
вистачить сонця». Пісні про 
молодь. 14.30 -- Док. філь
ми. 15.10 —- «Шахова шко
ла». 15.40 — «У нас у гос
тях». КОНЦерТ КИЇВСЬКОЇ чо
ловічої капели імені Л. Ре- 
вуцького. (К д). 16.10—«Мо
сква і москвичі». 16.40 — 

. К. т. «Народні таланти»; Ви
ступає самодіяльність проф- 
техосвітп Кіровограда. (К-д 
на Республіканське телеба
чення). 17.15 — «Палітра».

І

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 .— «Умілі руки». 9.25— 
«Для пас, батьки». 9.55 —■
«Рух без небезпеки». 10.25—• 
«Ранкова пошта». 11.00 — 
«Вистапка творів скульпто
ра В. Корольова і художни
ка К. Істоміна». 11.25 — 
«Сьогодні . — Всесоюзний 
день фізкультурника». 11.40
— «Під нашими спортивни
ми прапорами». Концерт. 
12.00 — Телефільм для ді
тей. 13.00 —-Здоров’я». 13.45
— Тираж «Спортлото»! 14.00
— «Коло читання». 14.45 — 
«Музичний 
15.20

абонемент». 
«Колії наш». Кіно- 

програма. 16.15 — О. Глазу
нов. Фрагменти з -балету 
«Раймонда». 1630 — «У сві
ті тварин». 17.30 — Мульт
фільм «КЬХї'йня’ ’ йвітна». 
13 00 .-г Фукббл:. Фінал. 
«Шахтар» .— «Динамо» (Ки
їв). У, перерві — новини. 
19.45 —— Весна В Ясній По
ляні». Док, телефільм. 19.55 
—Телефільм «Собака.на сі

ні». (21.00 — «Час»). 1 1'2 се
рії. 22.35 — «З піснею по 
житті». По закінченні — 
поплпи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— НопНйН. 10.15’1— Програ
ма до Всесоюзного дня фіз
культурника. 12.30 — «Су
ботній репортаж». 13.00 — 
Для дітей. «Катоусип кіно
зал». 14.00 — -»Місто — се
лу». 14.30 — Для дітей. Те
лефільм «’Бронзовий птах». 
1 сепія. 15.35 — «Пісні юнос
ті». 16.00 — «Телеслужба хо
рошого настрою». 16.30 —• 
Лялькова вистава, 17.20 —- 
Концепт. 18.05 — «Сатирич
ний об’єктив». 18.30 г- Тан
цюють С. Кол и винова і Т. По_ 
песісу. 19.00 -— Б'Г'ті.’19.30 — 
«До 60-річ'ія ВЛКСМ». «Ком
сомольська традиція». 20.35
— «Україна жнивує». 20 45
— «На добраніч діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Співає 
М. Копдпятюк. По закінчен
ні — новини,,

13 СІ2РПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концепт. 
9.30 — «Будильник». 16.00— 
«Служу Радянському Сою
зу!» 11.00 — «Унертюпа Фан
тазія па теми пісень С. ’Гулї- 
ков’а». 11.10 — «Сьогодні —* 
День будівельника». 11.40 —, 
Музична прогпямя ДО Дня 
будівельника. 12.30 — «СІльг 
ська година» «Рішення лип- 
пового (1978 п.) Пленуму 
Ції КПРС — в життя». 13 ЗО
— «Музичний г-Іост<». 14.0Q
— О. Арбузов. -Казки стало
го А абату». Фільм-впстава. 
16.40 — «Міжпапллпа пано
рама». 17.10 — Дои. тепе- 
(Ьілт.м «Сппава не в поемії». 
18.00 — Новини. 18 15 -1 
МультЖіл’-м «Сонячний пай- 
чи«». 1Я.25 — «Клуб ніно’-о 
допожей». 19.25 — «Пісні чи. 
гдн» 21.00-— «Час». 21.30 — 
До І50-ПІЧЧЯ я дня народ
ження Я. М. Толстого. Роз
діли •’ noj.ianv -БлскпесІїГ- 
н«’». 22.40 — С Раи”яціно8. 
«Чотири прелюдії.» По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 50.00 
— Новини. 10.15 — «Мальов
ничії Україна». 10.45 — «Хо
реографічні мініатюри». 
10.55 — «Доброго вам здо
ров’я*. 11.25 — Для дітей. 
Телефільм «Бронзовий птах». 
2 і 3 серії. 13.35 — «Сляпа 
солдатська». 14.20 — Про- 
іра.ма до Дня будівельника. 
Виступ міністра сільського 
будівинитва УРСР 10. Б. Ко
това. 16.25—Е. Шварц. «Диа 
клени». Вистава. 18.00 —
Музичний фільм «Моя Нац
мен». 19.00 — «Актуальна 

камера». 19.45 — «Недільний 
сувенір». 20.35 — «Україна 
жнґівує». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.3.0 — Фільм «Далекі
близькі роки». По закінчен
ні — новини.

Т. •. о. редактора М. СЕМЕНЮИ.
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