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П’єдестал із металу сріблястого кольору і дві сі
валки. Такий монумент з’явився біля дев’яностого 
корпусу Кіровоградського заводу «Червона зірка». 
Сівалки символізуїсть розвиток підприємства, його 
прогрес за роки Радянської влади.

На знімку: монумент, який став окрасою міста.

Фото В. ГРИБА.

ЖНИВА—79:

ВИМПЕЛ—
КРАЩИМ

Вчора вимпел райкому 
комсомолу «Кращому 
комсомольсько - моло
діжному екіпажу» вручено 
колективу Андрія Трюхана 
з радгоспу «П’ятихат- 
ський».

Андрій разом з поміч
ником Володимиром Жи- 
хом і водієм Юрієм Ро- 
венським намолотили з 
початку жнив і відправили 
на тік господарства 9412 
центнерів зерна. Запору
кою успіху став надійно 
підготовлений комбайн 
«Колос», уміле застосу
вання передових прийо
мів праці.

На другому місці в со
ціалістичному змаганні 
серед молодих жниварів 
Пєтрівського району екі
паж комсомольця Петра 
Бакуна з колгоспу «Росія». 
З бункера «Колоса»- ко
лектив видав 6088 центне
рів хліба.

Розпочався третій, трудовий се
местр. Студентські загони виїхали 
на будівництво важливих народно
господарських об’єктів. Освоєно 
перші тисячі капіталовкладень. 
Жодна важлива справа не прохо
дить без активної участі в ній сту
дентської молоді. Бійці загону 
«Моноліт» Кіровоградського іисти-

ДЕНЬ 
ЧЕРВ0Н030РІВЦЯ
У парку кулі.тури та відпочинку «1 Іере мої а» 

)л. Кіровограда своєрідне свято - - день червонозо- 
рівця. 14 липня тут що з ранку зібралися робітники, 
інженерно-технічні працівники орденоносної о заво
ду. В зеленому театрі було підбито підсумки соці.і- 
ліс)нчіісго змагання за перше півріччя 1979 року. З 
доповіддю по цьому питанню вис гупни дпрекюр 
заводу В. 1. Кар.н нко.

А потім за спеціально розробленим сценарієм — 
ьультурпо-м.ісові заходи. Перед червонозорівцями 
виступали учасники художньої самодіяльності Па
лацу культури імені Жовтня, на спортивних май
данчиках тривалії поєдинки тенісистів, масовими 
були шахово-шашкові турніри, інші цікаві ігри та 
атракціони.

В парк приїхали вихованці заводської о піонер
ського табору імені Юрія Гагаріиа. Вони подяку
вали чс.рвонозорівця.м за те, що в Міжнародний рік 
дитини для ііпх створені якнайкращі умови для 
відпочинку. І ось тепер, у день чорвоіюзорівця. для 
цих, сипів і дочок заводчан, тож було влаїнгонано 
цікаве і змістовне дозвілля.

День червопогорівця — приклад того, як треба 
проводити організований відпочинок усього ро
бітничого колективу.

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ
>

Інтернаціональний студентський
НОВОСИБІРСЬК. Піднято прапори СРСР. Угор

щини, НДР, Куби, Польщі та Чехословаччнвн на 
Всесоюзній ударнііі комсомольській будові у селищі 
Краснообськ. І ут відкрився інтернаціональний сту
дентський трудовий табір Дівчата і юнаки візьмуть 
участь у спорудженні містечка вчених сибірського 
відділення ВАСГНІЛ, яке зводиться на кошти, що 
надійшли від комуністичних субогників.

Голубі екрани БАМ
ТИНДА (Амурська область). Стали телеглядачами 

жителі ще трьох віддалених селищ центральної діль
ниці БАМ — Ларба. Чільчі та Дюгабуль. Гуі майже 
на півроку раніше строку стали до ладу потужні те
левізійні ретранслятори системи «Екран» Все далі на 
схід і захід від Тиндіі йдуть будівники магістралі. 
Одночасно з новими-селищами в глухій тайзі підніма
ються телевіїшки, створюється широка мережа рет
рансляторів.

V - . - •- ------ -- -- .. (ТАРС).

Серед тих, хто працює 
на комбайні «Нива» су
перництво очолює екі
паж члена комітету ком
сомольської організації 
колгоспу імені ХХ-го з їз
ду КПРС Олександра Ду- 
бійчука.

СЕРЕД 
ПЕРШИХ

Десять КОМСОМОЛЬСьКО- 
молодіжних комбайнових 
екіпажів працюють на по
лях Олександрівського 
району Використовуючи 
метод іпатовців, юнаки 
успішно ведуть косовицю

ранніх зернових, обмолот 
валків. Продуктивно пра
цює сімейний екіпаж Ми- 
хайлових з колгоспу імені 
Калініна. З бункера їх 
комбайна «Нива» виван
тажено 2155 центнерів 
зерна. Майже стільки ж 
збіжжя на рахунку моло

діжного колективу, очо
люваного Андрієм Шмар- 
ком з колгоспу імені Кі
рова. Ці хлопці лідирують 
у змаганні комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
Олександрівського райо
ну.

В. ЗДЙЧЕНКО, 
інструктор райкому 
комсомолу.

"СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ
туту сільськогосподарського маши
нобудування, виконуючи постано
ву ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про додаткові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, заготівлі 
сільськогосподарських продуктів і 
кормів у 1979 році й успішного 
проведення зимівлі худоби в пе
ріод 1979 80 року», виступили з по

УСМІХАЮТЬСЯ
ХЛОПЦІ

Т СТОРІН народження 
* «Еііергегііка-79» — зви

чайна. Минулого року в 
обласному центрі праціо- 
-вав будзаі ііі Кіровоград
ського інституту, сільсько
господарського машино- 
будування «1Іііва-78>. За 
час роботи хлопці так 
здружилися, що виріши.ш 
і наступний трудовий се
местр провести разом. 
Своїми думками поділи
лися у комітеті комсомо
лу. їхню пропозицію ІІІД- 
т рнмали.

1 ось уже білі же трьох 
тижнів для бійців «Енер
гетика» триває літо в ро
бітничій спецівці. Завдан
ня, поставлене перед ни
ми, відповідальне і склад
не: необхідно здійснити 
капітальний ремонт тва
ринницького комплексу в 
колгоспі імені Леніна Кі
ровоградського району. 
Вже закінчили ремонт 
пертого корівника, па ві
сім днів раніше заплано
ваного сі року. І це зако
номірно, бо ДО роботу! 
приступив уже сформова- 
пий, дружний колектив.

На запитання, чому не 
поїхали додому відпочи
вати, відповідають —

Ветеран загону Володи
мир ОВЧАРЕНКО:

— Здружилися ми. По 
уявляємо себе без праці, 
такі вже характери 'Гаг її 
літо пройде змістовніше...

А наймолодший боєнь 
«Енергетика» Валерій 
ЖАБ’І И Ц:

— Трудовий семестр зі 
сві) ї м и одной у рс 11 и к а м 11 
проводжу вперше Все ІІС 
виходило. Та но давала

спокою думка: невже в ін
ституті провчусь, а в бу .1- 
загопі так і не побуваю? 
І ось...

Комісар будзагону Ва
силь МОНЧУК:

— Цього року ми повин
ні освоїти 48 тисяч карбо
ванців, але сподіваємось 
перевиконати план. Буду
ватимемо ще й молочний 
блок. Та іі чк не перевико
наєш, коли колгосп ство
рив усі умови для праці, 
».одного простою через 
нестачу матеріалів. 1 все 
ж наша робота не скінчи
ться тільки тваринниць
ким комплексом: зобов’я
залися відремонтувати 
сільський музей уроджен
ця Бсрежппкп героя гро
мадянської війни В. II. Бо- 
жепка,- обладнали піонер
ський майданчик у школі.

Нещодавно ми підбили 
підсумки змагання на 
кращої3?) за професією і 
визнали переможцем Пав
ла Волошина. Мабуть, Не
має такої роботи, яку б 
він не зумів виконати, не 
дарма аж тричі працював 
у будзагоиах...

Не нудьгують студенти і 
у цільний час. До їхніх 
послуг хороший спортив
ний майданчик, непода
лік — ставок, можна ку
патися, варити юшку А 
ще дуже люблять хлопці 
співати...

Зараз будзагоііівіїі го
туються до суботника. 
Зароблені гроші внесуть 
до фонду миру.

Усміхаються хлопці. Та 
чому б і ке посміхатися, 
коли всі разом, коли ба
чать плоди своєї праці і 
знають, що її цінують

В. АНДРЕЕВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

чином відпрацювати в поза робочий ‘ 
час 300 людиногодин на заготіепї 
сіна для громадського тваринницт
ва. Почин «Моноліте» підтримали 
інші студентські загони області, «иі 
12 липня на Ленінському уроці зе- | 
бов’язалися взяти найактивнішу |І 
участь у заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва.

А зроблено чимало
12 липня на честь 60- 

річчя перших комуністич
них суботників у Всесоюз
ному студентському буді
вельному загоні пройшов 
Ленінський урок «Вчимося 
комунізму, будуємо кому
нізм» за роботою В. І. Ле
ніна «Великий почин». Ме
та його — ще на початку 
третього трудового семе
стру сприяти підвищенню 
трудової і громадсько-по
літичної активності бійців, 
зміцненню дисципліни, 
відповідальності кожного 
за своєчасне виконання 
взятих соцзобов'язань. 
Троянди хиляться багряні 
До обеліска, а в дівчат 
І о посивілих ветеранів 
Одні лиш очі не мовчать.

Так багато було сказано 
за ту хвилину мовчання 
під час короткої лінійки 
біля обеліска слави. Саме 
тут вкарбувалися у свідо
мість слова із «блискааки» 
загону: «Як особисто ти, 
твої товариші сприймають 
ленінський заповіт — учи
тися комунізму?»

Сьогодні у бійців «Мрій- 
ника-79», що працюють на 
полях колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району, 
Ленінський урок. Зовем 
недавно, четвертого лип
ня, вони, студенти філоло
гічного факультету Кірово
градського педагогічного 
інституту, приїхали на міс
це роботи, а встигли бага
то. Кожного дня переви
конують норми. Крім того, 
виступили у складі агіт
бригади колгоспу перед 
механізаторами, прозели 
конкурс малюнків, присвя
чений Міжнародному ро
ку дитини, змагання з во
лейболу, з шахів, створили 
свою агітбригаду, випусти
ли не одну стінгазету, фо
тогазету, «блискавку».,.

У загоні два важких під

літки: Дмитро і Віктор. 
Майбутні вчителі категС- і 
рично проти слова «Еаж- ■ 
кий»: «Та це ж прекрасні ■ 
хлопці! Ви б тільки ПОТіК- ) 
нули, як вони працюють, • 
навіть нас випереджають. 1] 
А оці плакати, фотогазети II 
— справа їхніх рук». 1 так 
у всьому.

«Сегодня мы не на пара- і 
де, а к коммунизму на ту- І 
ти...» — линула пісня, коли ! 
заходили до залу після лі
нійки. Мабуть, щоб вираз- ; 
ніше відчути цей шлях до 
світлого майбутнього, єд
ність із старшим поколій- 
ням, запросили на Ленін
ський урок ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни: 
підполковника у відставці 
Якова Марковича Постни
кова, учасника легендар
ного партизанського рей- > 
ду С. А. Ковпака Олек
сандра Євграфовича Лука
шенка та одного із пер
ших цілинників Олександ
ра Володимировича До
рофеева.

Вісімнадцятилітнім юна
ком прийшов у 1954 році 
Олександр Володимирович 
в Знам янський райноМ1 
комсомолу і разом з ік- і 
тими добровольцями 
одержав путівку на цілину 
в Акмолінську область. і
Понад 10 років працював І
там.

— Наш колгосп підняв 
28 тисяч гектарів орної 
землі, — згадує він. — 
Організовували багато су
ботників по благоустрою 
своїх сіл, колгоспів. У нас 
були матеріали, кошти, те 
не вистачало рук. І от, 
щоб побудувати Будинок 
культури, кожного дня 
після роботи працювали 
по 2—3 години. І -»анй 
збудували...
(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчеиня. Поч. 
на 1-й стор.).

— Тепер, — сказала 
відповідь Антоніма 
вельчак, — уже від 
молодих, залежить 
слрсіаи, розпочатої 
нами і дідами. За 
ними, студентськими ла
вами це не так відчутно. І 
тільки тут ясно бачиш 
плоди своєї праці, відчу
ваєш всю відповідальність 
нашого покоління перед 
майбутнім. Тому, керую
чись словами В. І. Леніні 
із роботи «Великий по-іин» 
про творче ставлення до 
праці, ми повинні підтри
мувати всі хороші почи
нання, діяти за прикладом 
старшого покоління.

На Ленінському уроці 
виступила член комітету 
комсомолу колгоспу Т. Іва
нова. Вона розповіла про 
договір на соціалістичне 
змагання і співдружність 
між молоддю господарств

І V 
Па
нас 

успіх 
бй'ҐЬ- 

ШІСІЛЬ-

А зроблено чимало
ва і студентами «Мрійпи- . 
ка». Звучать імена моло
дих механізаторів Володи
мира Чабана, який зібрав 
4920 центнерів зерна, Во
лодимира Жорнового 
(3343 центнери), водііз 
Миколи Туренка, Станісла
ва Рибака, Валерія Мудро
го, які зивсзли з полів по 
270 тонн зерна, передових 
доярок Галини Семенової, 
Тамари Запорожець, Оль
ги Кравченко, Лідії ('ага
рової, Галини (Лозняко
вої...

З початком трудового 
семестру бійців поздоро
вила інструктор республі
канського штабу студент
ських загонів Марія Та
ран. Виступили командир 
Анатолій Чухрій, комісар 
Любов Музиченко, Кате-

рина Дацова, Ольг а М >р- 
ченко, комісар обласного 
штабу студентських .о о- 
нів Віктор Поладько. Віч 
закликав студентіз доклас
ти всіх зусиль до того, 
щоб вагомими здобутка
ми а праці відзначити рік 
60-річчя комсомолу Украї
ни, ювілей перших кому
ністичних субогникіа, 25- 
річчя освоєння цілини, 20- 
річчя студентських загонів.

Бійці «Мрійника-/9» га
ряче підтримали звернен
ня студентського загону 
«Моноліт» Кіровоградсь
кого інституту сільсько
господарського машино
будування. Виконуючи по
станову ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по забез
печенню збирання вро-

жаю, заготівлі сільсько
господарських продуктів і 
кормів у 1979 році й ус
пішного проведення,, зи
мівлі худоби в період 
1979/30 року, зобоз ма
лися відпрацювати 350 
ЛЮДИНО-і один з неробо
чий час на заютізлі кор
мів для громадського 
тваринництва. Кожен з 
бійці» загону буде вести 
широку пропаганду 
ріалів XXV з їзду 
нової Конституції 
органі зовуваги
вивчення книг Л. І. Бреж
нєва «Мала земля», «Від
родження», «Цілина»,
візьме шефство над міс
цевими піонерським та
бором і дитячим садком, 
проводитиме широку
культурно-масову і спор
тивну роботу.

3. БУ5ИР, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара*»

IT липня 19T9 року
■ннм явжмвшш
ськнії суи?.. ні:’: — людийа І 
І;; і,- Н1< !»!■ »1 ' обов'яЗ- і
ку, яка стазіг.ь інтереси 
енніл' .в:і, парііі, паро- ■ 
ду глице особистих. Усві-'І 
дч-л.:епня іромл іянеьі.ого 1 
обов'язку, нетеріпіМ1СІІ. І 
до випадків порушення І

МЇГС-

КГіРС,
СРСР, 

глибоке

і* о з У МІНИ я
о'віі і> ■ Я З К у

іншим, пра- 
комсомольці. 
відпочивають 
умовах. Сло-

показниками 
комплексна 

- молодіжна

Якщо вірити 
Знам енського 

комітету комсо- 
«вжито ряд кон- 
заходів...» На-

ІЗИСОЯИІЛИ 
відзначається 
комсомольсько 
йригада Володимира Леонті- 
йозича Бадова з Кіровоград
ського заводу тракторних 
Гідроагрегатів. Колектив 
трудиться в другому меха
носкладальному цеху під
приємства, випускає деталі 
до гідронасосів. Кожен член 
бригади постійно працює 
над підвищенням майстер
ності, здобуває суміжні спе
ціальності, що у значній мі
рі допомагає перевиконува
ти завдання.

Фото В. ГРИБА,

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТІ 
СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

піаріччя, ні разу не 
дуаллося про і 
якихось рішень, 
що стосуються

ЛрИИНЯТГЯ
, заходів, 

аипраа-

всі, мабуть, пам я- 
матеріал, надруко- 

у «Молодому кому- 
30 січня під заго- 

«Чому нецікаво 
В 

те, що 
Леніна 
району 
молоді, 

на найвідповідальні- 
ділянках — свиното

варному комплексі і дсох 
молочнотоварних фермах, 
тобто у тваринництві, спіл
чан зовсім мало. Лише 
десять з вісімдесяти ком
сомольців, що є у госпо
дарстві. На об'єктах, про 
які я згадував, не ство
рено комсомольсько-мо
лодіжних колективів, від
сутня гласність змаган
ня. Досвід передовиків, 
наставників не поширю
ється.

Таке становище, до ре
чі, склалося і на фермах 
господарств «Заповіт Ле
ніна», «Октябрь», імені 
Шевченка, «Дружба» цьо
го ж району. Головне по
яснення фактів — Зна- 
м’янський міськком ком
сомолу послабив керівни
цтво сільськими комітета
ми комсомолу, не дбає 
про закріплення молоді 
на селі, про організацію 
комсомольсько-молодіж

них колективів у громад
ському тваринництві. Хо
ча, як не дивно, раніше 
знам янчанам у веденні 
цих питань було чим по
хвалитись. Але досвід 
необачливо розгубили.

Згодом, після публікації 
статті, на адресу редак
ції надійшла офіційна від
повідь за підписом пер
шого секретаря Знам'ян
ського міськкому ЛКСМ 
України В. Сиром'ягнико- 

аа. Цитую дослівно: «Стат
тю вашої газети «Чому не
цікаво на фермах?» обго
ворено в перзинній ком-

таюгь 
ваний 
нзрі» 
ловком 
на фермах?» Нагадаю, 
ньому йшлося про 
у колгоспі імені
Знам ямського 
працює багато 
Але
ших

сомольській організації 
колгоспу імені Леніна. 
Вжито ряд конкретних за
ходів по усуненню прога
лин в ідейно-політичній і 
культурно- масовій роботі, 
які мали місце.

Роботу комітету комсо
молу колгоспу заплано
вано заслухати в четверто
му кварталі 1979 року на 
бюро МК ЛКСМ України».

Сказано коротко. Але, 
погодьтеся, малокон
кретно і неясно. Адже у 
статті згадувалися й інші 
господарства району. Про 
них у відповіді ні слова. 
Проблеми, підняті у ма
теріалі «Чому нецікаво 
на фермах?» залишаються 
злободенними. Про це 
свідчать постанови,рішен
ня центральних комсо
мольських органів. Зна
чить, фронт робіт у цьо
му напрямку а комсо
мольських організаціях, 
чималий. Як же усувають
ся «прогалини?» (Для на- 
глядності і надалі будемо 
використовувати відповідь 
міськкому комсомолу).

У жнива турбот приба
вилося у всіх, хто причет
ний до сільського госпо
дарства. Тому нелегко бу
ло знайти секретаря комі
тету комсомолу колгоспу 
імені Леніна Віктора Бон

даренка. Його мотоцикл 
днями в дорозі: буває бі
ля комбайнових агрегатів, 
на току. Випуск газет блис
кавок, допомога партко
мов! в організації і під
битті підсумків соціаліс
тичного змагання, інші 
жнивні турботи.

1 все ж наша зустріч 
відбулася. Віктор поспі
шав у поле, показував 
протоколи засідань комі
тету, комсомольських збо
рів поспіхом. Я їх уважно 
переглянув. Але у жод
ному, принаймні за перше

лення становища, 
недоліків, про які йшлося 
в матеріалі «Чому неці
каво на фермах?» Там, на 
фермах, між 
цюють ті ж 
Працюють і 
у попередніх 
вом, нічого не змінилося. 
Комсомольсько - молодіж
ні колективи існують ли
ше на паперах, з доку
ментах колгоспного комі
тету комсомолу.

Відразу стає зрозумі
лим, що відповідь «Вжи
то ряд конкретних захо
дів...» — звичайна відпис
ка. Навіть заспокоєння ін
ших і себе. ААовляз, есе 
гаразд. Насправді ж.. Пе
реконайтеся самі; на тва
ринницьких фермах, як і 
раніше, екран змагання 
молодих відсутній. На 
центральному току, де 
зараз працює чимало мо
лоді, комітет комсомолу 
не подбав про створення 
тимчасової комсомольсь
кої групи. Обмежуються 
лише фіксацією факту; 
хто найбільше і якісніше 
зробив, скільки скошено, 
намолочено, очищено. 
Все це. звичайно, потріб
но. Але докладніше, до
хідливіше. конкретніше.

Малоцікаво живеться 
на фермах комсомоль
цям. А кілька років тому 
було навпаки. Активно 
діяв комсомольсько - мо
лодіжний колектив на 
МТФ № 1. Про це свідчи
ли і вимпели, численні на
городи передовикам, ви
сокий рівень ідейно-полі
тичної роботи.
мольська 

предметніше 
профорієнтацією, 
ренням умов для 
лення молоді на селі.

Знову цитую відповідь 
міськкому комсомолу: 
«Вжито ряд конкретних 
заходів по усуненню про-

Бо комсо- 
організація 
займалася 

стао- 
закріп-

талин у... культурно масо
вій роботі...»

Правління колгоспу іме
ні Леніна зробило чимало 
для того, щоб урізнома
нітнити життя молоді на 
селі. На користь цього го
вор і;-» і забудовані мо- 
ЙОДІЇЖП вулиці, і Будинок 
культури, який буквально 
начинений апаратурою та 
інструментами для вокаль
но-інструментального ан
самблю, кількома ком
плектами духового орке
стру, костюмами для а,да- 
ТОрів сцени тощо. В селі 
розпочали будівництво но
вого стадіону, який відпо
відатиме сучасним вимо
гам. Зроблено багато. 
Але... Все цз, з основно
му, слабо використовуєть
ся.

Прогалини в культурно- 
масозій 
ють уже 
Робота 
динку культури 
ється 
художніх 
проведенням 
засідань і зборів, 
зими 
торів з підвищення 
ліфікації, танцями 
хідні (за виключенням 
тих. коли директор у від
пустці). Чому? Бо всі звик
ли до того, що штатна по
сада керівника художньої 
самодіяльності зайнята 
фомально. І того дня 
хто з присутніх перед 
чатком кінофільму 
згадав, коли востаннє 
проводили цікавий моло
діжний вечір чи ще якийсь 
захід.

Чи ж будуть зрушення 
на краще? 
відповіді 
міського 
молу, то 
кретних 
справді ж не зроблено ні
чого. Може, це станеться, 

коли роботу комітету ком
сомолу колгоспу заслуха
ють у четвертому кварта
лі 1979 року на бюро? Ві
сім місяців для розкачки... 
багато це чи мало? Відпо
відь дають вчорашні учні, 
випускники місцевої шко
ли, які, спостерігаючи, 
як нудьгують їхні старші 
товариші, збираються ви
їжджати до міста навча

тися. працювати. «Нудьга», 
— кажуть.

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

роботі існу- 
багзто років, 

місцевого Бу- 
обмежу- 

демонструванням 
кінофільмів, 

урочистих 
зимо- 

заняттями механіза-

У нашому 
ще є віру кічі, 
своєму ьтумачаїь почуття 
обов’язку — одну з важ
ливих мора шиях рис ра
дянської людини. Ось 
це розуміє 35-л’пня 
руюча: «Молитися
власне спасіння, і в будь- 
який спосіб ного досягіи. 
Л ЯКІІІО для цього потріб
но буде залишити своїх 
рідних, дітей, ІІЄ зупинюсь 
1 перед цим*.

Холодом віє від цих 
слів. 1 в той же час немає 
нічого дивною, би в єван
гелії написано, що кус 
Христос звернувся до на
роду; «Коли .'.19 прихо
дить до мене, ІІ не ЗИЄІ1 I- 
внднть батька свого, іі ма
тір, і жінку, й дітей, і бра
тів, і сестер, та ще и свою 
душу, не може учнем мо
їм бугй».

Виходять, шо в душі 
людніш не залишається 
місця для обов'язків бать
ківського, синівської о, 
громадянського. З точки 
зору релігії почу І гя обо- 
в явку — Не що інше, як 
смиренність перед бо- 
к.м — вищим авторці е і тілі 
і суддею. Основним церк
ва вважає обоз язок пе
ре і богом. І він, на думку 
богословів, може не спів
падати з обов’язком пе
ред людьми, перед СУ
СПІЛЬСТВОМ.

Релігія вимагає від лю
дніш безглуздою само
зречення своїх земних ба
жань. Вона 
пасивність до 
НЬОГО життя, 
аскетизм. Не 
церковники давно виріши
ли, ЩО цього изї.легше 
мож'і’і Д'> ."‘ ; /. ;■ -
рях. У і. Рт-..
фувгціонув.і.■.> 517 жі «о- 
чих і 478 чоловічих 
пастирів. У них не • 
ло понад І Од 
ниць і ченців, 
й тепер слугу; 
щнм засобом 
розвитку 
ливоєті, заі 
панни, що основою люд
ського. життя є вір.і в бо
га. Релігійне розуміння 
обов’язку досить просте; 
молитись бої'ОВІ (і вдень, 
і вночі за прикладом про
років). відвідувати церк
ву, постійно думати про 
загробне життя і прагну
ти «заробити» вічне спа

нів.
І Іодібнс трактування 

немає нічого спільного з 
тим, чим живе наш радян-

Mti 
ві
за

обов’я-

сусіїі.тж г;;і <_усіГї, • гссіч — ось
І ВОВН її»-. , р II, 1 і Д’І’«-А* і;,НГГаМ4«И| 

радянським людям. Пай- 
Gi.ii.ine щастя нам дає 
служіння суспільству. 1 
справедливо звучить сло 
ва з відомої пісні при те, 
що раніше слід дума ні 
про Батьківщину, а потій 
про себе.

Громадянський
зон втілюється у формі 
професійної о (любов до 
своєї професії), иаіріч- 
тіі'іііого (захист Батьків
щини), трудового (ііік.іу 
ванни при іінереси колек
тиву ), інтернаціональнійо 
(зміцнення дружби хиж 
народами), військової о 
(бездоганна служба в яр 
мії), сімейного (пік. 15 лан 
ця про сім ю, дітей) тощо. 
Усі вона пов’язані між 

і висіупаїоті. як 
єдиного громадив 
обов’язку, закріп- 
новій Констніуці:

прищеплює 
паяколши- 

сліпу віру, 
дивно, ЩО

но
ва -

ТВС 1’1 ЧС[»-

ДІОВ.ІС і up . 
jib н цікра-
Пб'.Ц .Кс :<я

Л1О ІИНіі, її І. 
:бом ' ш
ОС ГОВОЮ

собою 
прояв 
ської о 
лей і у 
СРСР.

Однією з вищих форм 1
громадянського обоз я.н.у І 
є иачріоткчиа повинність І 
захищати свою Батьків
щину від ворога. І Мар- _ 
шал Радянського Союзу 
Г. К- Жуї.ов справедливо 
писав, що ми новніші 1 
вклонитися До землі на | 
шій радяпс . ай людині, | 
яка, відмовляючи собі у 
шііпісобхіднішому, У хзр | 
Чувашії і сні, робила все, 1 
що від неї залежа.'ю, щоб І 
викопати завдання, які І 
сіавила перед народом 1 
Комуністична вартім для ■ 
пере мої и над ворогом.

У літопис нашої історії І 
золотими лі горами винс.е 1 
ні імена тих, хто вірно І 
розумів і зміни: пав сійк І 
обов’язок: Олекс інр |
Аіатросбз, Зоя Кпсг.иіс- 
м ;п(Є‘.:.а, мило \огварді»і 
ці. бійці Малої .-а'М.ті і ти
сячі ІІІШЛІл.

Енщч.м розумінням по- 
чу;і;і оТіон’я.и у надфеиі 
космоиазтн, вве- 
дові ВНрйбіїіі'НІІікИ 
дів, фабрик, ко поспів - - | 
всі радякем;; люди, які І 
усніїиію працюють і:..\ 
достроковим віїкопашс.іч І 
планів десятої п’яніріт.- | 
і цим забезпечують шжійі, 
вищий рівень добрибуїї 
всього суд пільства.

Таким чнном. справжнє 
поияітя обов'язку — цс 
моральна повиипість 
дини перед 
колективом, 
иарчшю.

щ ре
зано-

лектор 
«Знання».

Ілю- І 
СуСЛІЛіЛТПОМ, І 

Вітчи шил»,

П. РЯБОЙ, 
товариства І

У НАС В ГОСТЯХ
ФУТБОЛІСТИ „ДОБРУДЖГ

Міцніють лр\.кіп зв язки між спортсменами Kipwi,J* 
ірада і Голоухіна 1ІРБ. Цього року в толб\ хіиців побу* 
ва.і.1 фу гбо.іьпа команда «Зірка», яка гам провела ПІД' 
готовку до се.юиу-79. І ось тепер до обласного цеінру 
для проведения навчально-тренувального зборе 
дин. футбольна команда «Добре джа» (В Болгарії пер* 
шість з футболу проводиться в період осінь — веоі.б. 
Різноманітна програма ц ягна іцятнденного перебування 
болгарських спортсменів на Кіровоградщпні. Крім зяєм 
пять, нон язанн.х з підготовкою до офіційних поедншни» 
перини лізі, заплановано провести три товариські зкпн-. 
чі з нашими колективами. Перший матч відбудеться 
лічиш у Кіровограді із «Зіркою». Ці клуби з'ссірічал«ся 
шЛ^Т’0!0 На *°’?ЧХ-ІНСЬКОМУ С1а«игра ш ibv.j. 
ші .емлякії 2.1. 2Б липня « Чобруджу» ирийматя*^ 

,Ш-ахта.₽>- ТРс^
тжя з липня в Знам яніц з місцевим «Локомотив^».

Добру джанщ відвідають кіровоградський .ьж-’Д 
с1з?н1йо\'ш-КГ’ Обласиу енськім осподарську ДОСЛІДНУ 
Дм’ їинк» ИИ^,ляться 3 коричними і архітектурні 
тучних бпгчні -'-ьтуРпими закладами, життям фізку** 
іуржіх орюшзащВ орденоносної Кіровоградщиіш.

г»»Мі.Мв- В. ТВЄРДОСТУП,
«ромадськни кореснопденг «Молодою комун ірз*

;к язки мімі спортсменами
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ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

ЦІКАВО БУЛО,.
аз радістю переступа

ють поріг міської дитячої 
бібліотеки СВіТЛОВОДСЬКІ 
хлопчики і дівчаїна. І гос
подарі їм завжди раді, 
особливо зараз, у дні літ
ніх канікул.

Нещодавно сюди зазі
хали юні ленінці з піонер
ського табору середньої 
школи № 3, і Іриємно бу
ло спостерігати, як еони з 
цікавістю переглядали сві
жі номери газет і журна
лів, знайомилися з новин
ками книжкових видань, 
що лежать на поличках 
відкритого перегляду лі
тератури, палко дискуту
вали про героїв улюбле
них творів, розв язували 
кросворди, шаради...

—Олежку, іди-но ско
ріш сюди, — кличе ЧИЙСЬ 
голос, і вже не один Олег, 
а вся група захоплено 
розглядає тематичну ви
ставку «Ми — інтернаціо
налісти». Сюди Ж ПІДХО
ДИТЬ і бібліотекар Надія 
Андріївна Яиенко.

— Цю виставку, — го
ворить вона, — присвяче
но Міжнародному року 
дитини, який нині^широко 
відзначає прогресивне 
людство. А ось погляньте 
на кольорові фото і книги 
«Болгарія в серці моєму», 
«Ленін та історичні долі 
болгарського народу». Во
ни — про дружбу нашої 
Батьківщини з Болгарією.

я».
Музей.

ф Відвідувачів садиби зустрічає А. Ю. Тооілевич, 
онук корифея української драматургії,

А «Татова хата».
Фото Ю. ЛІВЛ111НИКОВА,

Щоб рибу їсти, треба 
в зоду лізти
МІНСЬК. Рі чечку Маколсу упод.ібали 

рябілі;« Мінська^і, сусіднього місгеч^ 
Логойськ: вони почали створювати тут 
водой-нице так званого культурного 
ркбильстза. Серед численного племені 

^5 риба ,ок знайшлись гідротехніки, мелі- 
ор пери, механізатори і навіть учені. У 

. вільний час вони обстежили заболоче
ний куточок лісистого узгір'я, визначк- 

: ли межі майбутньої водойми, склали 
греблі. Водії, які захоплюються 

Рбезоплатно працюють на са- 
мскжидцх і бульдозерах, які надали 
«іСцезі колгоспи. Кошти на придбаний 
^УАІве'і»пих матеріалів виділило рес
публіканське Товариство мисливців і

рибалок. Ставки для риболовлі виріши» 
лп створити своїми силами любителі

>1Я Гомеля, Могильова та інших 
міст Білорусії.,

Запрошує «Сучасник»
ГІалац культури «Сучасник»' 

відкрився в молодому місті Енергодар 
Запорізької області. Новобудова, яка 
відчинила двері на квартал раніше стро
ку запросила енергетиків та будівельни
ків в зали для глядачів на 700 і 200 
місць, бібліотеку і читальний зал, в 
студії художньої самодіяльності. Куль
турне будівництво на Україні набирає 
широкого розмаху. Тільки в шшіппіій 
п'ятирічці відчинили двері 562 нових 
клуби та Бу.диики культури,

Раптом посміхнувшись, 
Надія Андріївна запитує:

— А чи вмієте ви чи-
тати?

Це запитання, яке ВСІ
сприйняли спочатку за
жарг, переросло в цікаву
бесіду про культуру чи-
тання...

А коли до гурту пі-

дійшла бібліотекар Ма-
рима Степанівна Цимба- 
ленко, її одразу ж оточу
ють найменші відвідувачі 
бібліотеки, Бо вона зав
жди демонструє їм діа
фільми на сюжети улюб
лених казок — «Садко», 
«Кресало», «Мсрозко», 
«Чарівник смарагдового 
міста»...

Непомітно збіг час. І 
треба повертатися до та
бору.

— Тепер уже ви чекайте 
нас у гості, — звертає
ться до дітвори завідуюча 
бібліотекою Іамара Олек
сіївна ГІантелеєва. — За
вітаємо до вас з літера
турною вікториною «Два 
світи — два дитинства». 
Але й про нас не забу
вайте!

— Обов’язково навідає
мось іще! — відповіли 
піонери.

Голосно обмінюючись 
враженнями, юрба виси
пала на вулицю. І з друж
нім гомоні я почув:

— Як швидко час ми
нув... Цікаво було!

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень 9-го класу се
редньої школи № 2.

м, Світловодськ.

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, 
ТРУДОВА

ДОПОМАГАЮТЬ 
РІДНОМУ 
РАДГОСПУ
УЧНІ ЛУГАНСЬКОЇ СЕ
РЕДНЬОЇ ІПКО.’НІ ПЕТ- 
Р1ВСБК.ОГО РАЙОНУ.

Па ланах «Маріампіль- 
ського» нони пропололи 

.80 гектарів кукуру;и», 
10 — соняшнику, 5 гек
тарів гороху. Старанно 
обкопана кожна деревина 
у радгоспному саду. 
Школярі працюють та
кож пастухами громад
ського тваринництва. Най
краще зарекомендували 
себе на цін роботі Серни 
Бабич, Микола Левченко, 
Віктор Ромах, Сергій Ле
беденко. А Лідія Антощи- 
ко, Іван Мельник, Вален
тин Гуцул, Катя Гладу пі
ко, Женя Луї ай, Люба 
Огур можуть позмагатися 
із правофланговими со- 
ціалістичного змагання 
радгоспу — людьми до
рослими.

Дирекція господарства 
запросила старшокласни
ків і на жнива. Це запро
шення ирийиято одного
лосно. Учні зобов’язалися 
очистити па токах 300 
тони зерна.

Загалом більше 100 уч
нів Луганської школи 
працюють у рідному рад
госпі.

І. ЛЕВЧЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодог® 
комунара»-

БОРОТЬБА
З «БІЛОЮ
СМЕРТЮ»

Щось насторозі, и л<> по
ліцейських на і.оіітцоль- 
по.му пункті, нсподт пі; від 
села Кептунза на північ
ному сході Бірми. КОЛИ до 
шлагбаума підкопів ста
ренький «джин». Ни пер
ший погляд нічого особ
ливого н машині немає - • 
селянин пеье па ринок 
шанський часник. Л >■.: 
щось підозріло важкуваті 
.мішки. Так і с. У двох 
лишках пб.пцейсікі аніїхо- 
дять 71 п ікет опіуму 
по кілограму кожен. Вар
тість «товару» — більше 
мільйона кьят (100 кьят — 
10.Оо карбованця).

Повідомлення цро такі 
«знахідки» можна зустріти 
а бірманських іазетах 
майні» щодня, частиш; те
риторії Бірми на півні і но
му сході країни входить у 
знаменитий опіумний «зо
лотин трикутник*.

Інтерес до зіяли вияви
ли ще англійці, що захопи
ли країну в минулому сто
літті. Бонн цілком легаль
но вивозили наркотики з 
країни. Б 1Й62 році Рево
люційна Рада Бірми ство
рила спеціальний комітет 
по боротьбі З Ы1 робініц- 
твом і розповсюдженням 
наркотиків. У жовтні 1906 
року почалась кампаній по 
шпіщепіпо посівів опіумно
го маку.

Посіви були, зпищепі, а

ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО 
НА КУБІ

ГАВАНА. (Кор. ТАРС). 
Продзвенів останній дзво
ник, і у кубинських шко
лярів почались лінії кані
кули. У ці дні на вулиияі 
Гавани та інших місі 
країни можна зустріти 
баї ато автобусії: з таб
личками «Обережно! ді
ти!». Тисячі дітей виїжд
жають у піонерські і вбо
ри на березі моря. Кубин
ська революція передала в 
їх розпорядження числен
ні розкішні курорти, які 
належали раніше приват
ним особам.

Прийняв першу групу 
піонерів і школярів 11ІО- 
иерськнй табір імені Косе

ДІТИ
БЕЗ ДИТИНСТВА
Коли в’їжджаєш по авто

страді в Неаполь, перши
ми тебе зустрічають хлоп
чаки 10—12 років, що 
пропонують контрабандні 
сигарети. Заходиш в бар 
випити кави, чи скуштува
ти знаменитої неаполітан
ської піцци — і там нерід
ко обслуговують діти. По
вертаєшся до машини і 
бачиш, як якийсь хлопчак 
старанно протирає скло 
чи добровільно виконує 
роль сторожа. Долі цих 
дітей схожі як дві краплі 
води. Один з багатьох ді
тей в домі бідняка (сім—• 
десять дітей в сім’ї не 
рідкість а Неаполі),, він 
вже входить в число її го
дувальників.

Розмову про дитячу 
працю а Італії, хочеш на 
хочеш, доводиться почи
нати з Неаполя. Не випад
ково 8 більшості теле- і 
радіорепортажів, газет
них і журнальних статтей, 

поля віддані у володіння 
селянам, які засіяли їх 
<. і.и.сі...<н (хшодареьк и м и 
ну їм х рами. ОдЙак через 
деякий час почали надхо
диш повід.»мления про те, 
ЩО в ілухіг. місцях вироб
ники опіуму повернули со
бі поля силою і на них 
знову почала розпускати
ся «квітки смерті». Уряд 
активізував боротьбу.

Зусгі.ч ні <»ріаніааторів 
кампанії принесли резч.іь- 
таги. Башто полів маку 
знищено, багато виробни
ків І И Ц ІЧО НЩІН.1В нар.ю- 
'.‘НКІ11 ар'. !И шкало і засуд
жено. Але уряд Бін.міі 
контролює ПОКИ ЩО не всю 
територію країни, в де 
шейх районах, в тому чис
лі на північному сході, за
сіли так звані повстанці. 
До їх примкнули і вироб
ники опіуму, що розори
лися. їх ненависть до ни
нішнього уряду, якнп по
збавив їх величезних при
бутків. підігрівають з Пе
кіна. звідки підкидають; 
зброю і гроші. На цих те-’ 
Г.ятзріях триває виробни
цтво опіуму, ліній виво
зять в Таїланд, Лаос, по
трапляє він І у саму Бір
му Ось І ПОЯВЛЯЮТЬСЯ Є 
газетах повідомлення« про 
;.решти торговців наркоти
ками і судові процеси над 
членами підпільних синди
катов. Боротьба з «білою 
смертю» ведеться пеіцад 
по, до її повного зни
щення.

С. МУЗАЛЄВСЬКИЙ, 
кор. АПН.

Рангун.

Мирті в селищі Тарара, 
поблизу- кубинської сто
лиці. Серед них — діти з 
Гаванської о промнелово- 
ю району ім. 10 жовтня, 
інших міст республіки.

Керівники добре підго
тували табір до піонер
ського літа. До послуг ді
тей, які в ньому відпочи
вають, —- чудовий . ста
діон, велика човнова 
станція, інші спор півні 
споруди. Крім того, ДІІСІІ 
чекають численні екскур
сії і походи но пам'ятних, 
історичних місцях, захоп
люючі туристські маршру
ти, зустрічі з прославле-

лрисвячених дитячій про
блемі у зв’язку з Міжна
родним роком дитини, мо
ва йшла саме про це міс
то. Як писала недавно га
зета «Уніта», з деяких 
найбідніших і неблаго- 
устроєних кварталах місіа 
дитяча смертність дося
гає 125 на 1000 дітей (в 
цілому по країні 18 на 
1000, хоча і це один з най
більш високих показників 
у Європі).

На жагь, Неаполь не ви
няток. Проблема здоров я 
і виховання дітей злобо
денна практично в усіх 
районах Італії.

За офіційними даними, 
в Італії працює понад лів- 
мільйона дітей: шевцями, 
фарбувальниками, поміч
никами автомеханіків,
збирачами овочів і фрук
тів, пастухами, мийниками 
посуду в барах і тракти
рах. Але доктор Джанпао- 
ло Меуччі, голова суду 
для малолітніх у Флорен
ції, вважає що в дійсності

•••••••••• .

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

СОФІЯ. ІОні представ
ники иі кра.ни візьмуть : 
участь у міжнародній 
сісамопеі дітей «прапор 
миру», яка шдоудється з 
Ьоїхарськіи столиці 15;— 
23 серпня. Заступник го- І 
лови комітету тю культурі і 
ПНь Е. АЛенсандров пові
домив на лрес-понсререіі- І 
ції, що цей перший все- і 
світній форум підростаю- - 
чого покоління проводить- ї 
сл під девізом гармонійно- , 
ГО ТЬОрчОГО розвитку ДІТ.ен 
усього світу. Разом із 
своїми ровесниками з со
ціалістичних, капіталістич
них країн і країн, що ррз- 
сиваїигься, в ньому візь
муть участь діти Чілі, які 
тимчасово промніааіоіі> - у 
Болгарії, а також араб
ського народу Палестини.

Передоачаегьсл зробити 
міжнародну асамблею іді- 
теи традиційною і прово
дити її в софи раз на три 
роки.

ХАНОЙ, близько 370 ти
сяч юнаків і дівчат вступи
ли а ряди Спілки Комуніс
тичної молоді Хо Ші іИіча 
за минулі півроку в ході 
розгорнутої в'єтнамським 
комсомолом кампанії: «Три 
ударних напрями — з ко
лективному господарюван
ні, будівництві і захисті 
батьківщини». Серед тих, 
хто одержав комсимоль- 
<ьні квитки, — десятки ти
сяч учасників боїв по від
биттю китайської агресії. 
У рамках цієї ж кампанії 
Спілка Комуністичної Мо
лоді підготувала 130 тисяч 
своїх кращих вихованцю 
до вступу в партію. Чоти
ри тисячі з них уже стали 
членами КПВ.

БОНН. Кілька годин біля 
будинку посольства Ніка
рагуа ц західнонімецькій 
столиці трипала демон
страція протесту проти ре
жиму Сомоси, влаштована 

'організацією Соціалістич
на Німецька Робітнича мо
лодь. Учасники демонстра
ції вимагали негайної від
ставки кривавого ката Со
моси і передачі влади в 
Нікарагуа тимчасовому 
демократичному урядові 
національного відроджен
ня.

(TAPCJ.

ними спортсменами і відо
мими артистами, різні ак- ; 
ції’солідарності.

До кінця серпня в піо
нерському таборі імені 
Хосе Марті відпочинуть 
кілька десятків тисяч ді
тей.

Найкращі з кращих — 
переможці піонерською 
змагання — одержать ну- | 
тівкп для відпочинку В 9 
піонерських таборах за | 
рубежем, у радянській ди- І 
тячін здравниці «Арчек> ї 
ім. В. І. Леніна, в інших « 
соціалістичних ' країнах. | 
Велика група піонерів по- І 
їде в міжнародний піонер- І 
ськнй табір імені 26 Лиіг- • 
пя, розташований на псе- | 
світньо відомому курорті ■ 
Варадеро, де зустрінеться ! 
і?, своїми ровесниками з 
інших країн.

А. 8ОРОПАЄ8.

цю цифру потрібно У 
крайньому разі подвони. 
Ось що він заявив корес
пондентові журналу «До- 
меніка дель корьєро»: 
«їх мільйон, і ми повинні 
соромитися цього. Обо
в'язкову школу не відві
дує ЗО процентів дітей, і 
ці дані наводять нас на 
певні роздуми. Діти — це 
наше майбутнє, а ми до
зволяємо, щоб мільйони 
з них умирали від голоду, 
чи тяжко працювали, аби 
вижити...»

Слова, що не потребу
ють коментарів. Вони сто
суються не тільки Італії, 
але й баїатьох інших країн 
Заходу. Як відзначалось 
на засіданні Європейсько
го клубу журналістів на 
захист прав дітей, що 
проходило недавно з Ри
мі, понад 50 мільйонів ді
тей у світі використовую^, 
ться як дешева робо'Л 
сила, в тому числі в США, 
Японії, Греції.

Г. БАУ1Д1НО8, 
власкор АПН, члси 
Європейською клубу 
журналістів иа за- 
хист праа дітей.•••••• .•••••••••••• ••••••>• ••••••



—*------4 cm op.

Для садівників- 
любителів

Понад 26 мільйонів ра
дянських сімей віддають 
частину свого дозвілля са
дівництву. Науково-вироб- 

ннчс об’єднання «Мехін- 
струмент», розташоване в 
місті Павлові-на-Оці, спе
ціально для садівкиків-лю- 
бнтелів конструює і випус
кає інвентар і засоби ма
лої механізації.

— До складу об'єднання, 
— розповідає генеральний 
директор Юрій Сучков, — 
входять завод, два кон
структорських бюро, кілька 
дослідних лабораторій (у 
найближчому майбутньому 
вони будуть розгорнуті в 
спеціалізований науково- 
дослідний і проектно-техно
логічний інститут). Тут про
ходять весь шлях від заду
му до випуску різноманіт
ні моделі секаторів, розпу
шувачів, міні-косилок. Ба
гато з них оснащується 
електричними і тепловими 

двигунам^. Серійним вироб- 
виптвом — а в роботі зна
ходиться не багато не ма
ло 619 різних модифікацій 
садови?; знарядь і механіз
мів — зайнято більше 300 
заводів.

„Л/ ОЛОД ИІІ КОМУНАР"пД.МГы

ФУТБОЛ

рахунку

19.

ТАК ТРИМАТИ!

не

— Дніпро- Четвер
кж

— Херсон

19 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.03 
«Час». 8.40 — ГІМпас-

провслн
бо не 

зразкової о

На змаганнях з баскет
болу за програмою XXVII! 
Спартакіади школярів рес
публіки, що проходять на 
спортивних базах Кірово
града, зараз проводяться 
фінальні Ігри у двох гру
пах. Добре виступають на
ші дівчата — вихованки 
тренера “ "
У 
ни 
над 
ми

Л. Вязовського... 
боротьбі во- 

I перемоги 
ровесницл-

від де
яких фізк} яь- 

працінни- 
нрацклоть 
ДОВОДИ І ь-

В. ГУЗЕНКО, 
голова Світложодської 
районної ради ДСТ 
«Ислос».

з во- 
d>;,’T- 

по.лі- 
стрибу- 

Ианбі.тьпі ма-

Григорій ЗАХАРОВ,
■ (ЛИП)

ГПО НА МАРШІ

Директор Вільшанської музичної школи Олександр 
Іванов — самодіяльний композитор, лауреат Облас
ного конкурсу комсомольської пісні. Музикант і спі
вак, він у ці дні частий гість хліборобіс району. Ра
зом зі своїми вихованцями виступає у складі худож
ньої агіткультбригади районного Будинку культури.

фото: Олександр ІВАНОВ.

£ РЕЗЕРВ!
НА СТАРТІ — КОЖЕН 

КОМСОМОЛЕЦЬ СЕЛА.
СЕКЦІЇ ОЧОЛЮЮТЬ ГРО

МАДСЬКІ ІНСТРУКТОРИ.
НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ 

— БУДІВНИЦТВО СПОР
ТИВНИХ СПОРУД.

Андруслвііі 
Прийшла на 
тренувалися

______ і легкоатлети. 
Гурт юнаків зібрався біля 
перектадннп.

Григорій поїхав у 
перший відділок. - сказав 
мені один з кращих футбо
лістів села Сергій Нсссігко. 

Прийматиме заліки з 
пла вання.

Потім з'ясувала, що ін
структор но спорту вже 
другий тиждень збирає, 
тим підлітків і веде доСти- 
ну Поки що були пробні 
старти. Хоч таких, хто 
.ювсім не вмів плавати, 
Іригорій не виявив, але 
значна частина ютшків 
довго на воді триматися 
не могла I Шуліка почи
нає ч азів, з пізнання 
■.’<ХнІч них. прийомів пла
вання

‘Генер 
старти.

А тут. у Великій Апдру- 
гівці, є заміна інструктору 
но спорту. Кращі спопт- 
СМСІІИ колгоону імені .’Іе- 
иіпа. очоливши спортивні 
секції, самостійно трену
ють юнаків та дівчат. Шо
фер Микола Мазуреш-о 
волейболістів і футболіс
тів. СЛІОССП Сергій Туреико 

л-ігкоатлстів і багато- 
боріїів ГІі<). Сергій Носен
ко стрільців.

Заліки з фізичної та вій
ськово те:, пічної підготов
ки Григорій ііі’.’ іі!.-) прий
має сам. У ні дні. ко-іи 
більшість трудіг.і-ішів села 
працює в полі, нормативи 
комплексу ГПО вони скла
дають ■»ліч;-.' •!< група
ми. А піс-іч весняної і Інби 
на стадіон прийшли всі 
ИОМСОМО’ІІЛІІ.

Хто не склав заліку з 
першого разу, продовжує 
тренуватись. Після жніїв 
— плову проба сил.

А в день ббжигків на 
стадіоні відбудеться

ЛІКУ у ВСЛИКИІ 
я не застала 
стадіон. Гам 
футболісти

перші залікові

ящж
17 липня

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнастц- 
і.и 9 05 — Д Ііатрік. «Дпв--

С'чйдж-». Фільм- 
1(о закінченні — 
і 1,30 — Новини..
По Сибіру 1 Дфлс- 

Сходуи. Докумен- 
15.35 — 

і танці народів 
за 

:. 16.20 
(Кірово- 

16.2,5 — Фільм для . 
«Бранні Барсової

1 іцелппи». 17.25 — «Адре
си молодих». 18.30 — «Ні- 
ровоградіципа жнивує». 
(Кіровоград). 18.-15 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — «Ал
коголізм». Бесіди лікдря. 
19.30 — «Тваринництво — 
ударний фронт». Комен
тар. (Кіровоград). 19.40 -•«- 
<60 років радянському кі
но». 21.00 — «Час». 21.35 
--- Зустріч молоді з чемпіо
ном СВІТУ з нівхів А. Кар- 
гіовим. • 22.20 — «Сьогодні 
у світі». 22.35 тг- Співає 
Т. Альошяна».

на місіс 
вистава, 
новини. 
1-1.50 — 
кому 
тильні філї.ми. 
«пісні : ......................
СРСР». 16.05 — «День 
днем» (Кіровоград). . 1 
— Оголошення. Г 
і рад), 
дітей.

спортивне ег.ято. На 
старти вийдуть літні кол
госпники і молодь. Відбу
дуться матчеві зустрічі 
ьідділкових команд 
леїібо’лу. баскої белу 
боту, майстерністю 
риються стрільці.
пи. бігуни. 
сові старти — з багатобор
ства ГПО.

Григорій Шуліка завчас
но готуєтеся д<> цього. Ра
лом 'зі своїми активістами 
оновлює всі сектори на 
стадіоні, розробляє сцена
рій свита.

НЕРІДКО 
яких

туріїох 
ків. які 
на ’се:іі, 
ся чути:

- Не 
змагаї 
маємо 

стадіону. .
У Великій Аіідруї пні! 

також* іще не побудували 
його. Але на простих спор- 
іінших маііданчні.ах теж 
можна багато зробити І 
Григорій Шуліка довів не 
на ділі. Нині тут нристучш- 
лл до будівництва типово
го етрі їе.цького тпру.. Кол
госп уже внтратш, на цеіі 
об'єкт більше 3660 карбо
ванців. А ПОТІМ будуть по
криті 1’\ МОБО бІТуМНШИП 
матеріалами і бігшії до
ріжки навколо футбольно
го ПОЛЯ, ІНШІ сектори.

Голова колгоспу імені 
Леніна В. і. Земляний тин 
і каже:

—■ Аби тільки не гас іа 
їхня ініціатива, а ми 
плінк'одуемо коштів.

Це він про молодь села, 
яьа не залишається осто
ронь справи. Треба — мо
лоді хлібороби вийшли па 
суботи:.'!« і об іадиачн спсір- 
гивиі меіідш'.чнкп в брига
дах. Ті оба ин будів-ль- 
пому мілідаїїчпиу .зібрали
ся після робО’і и па твя- 
рциічіцьк:!’. фермах чи в 

• щоб швидше став 
ладу тир Бо не ж для 

для кожного

полі 
до .» 
них сами 
тру півника вол t сену.

Подбав ГрнгоііНї Шуліка 
і про тс. щоб учні МІСЙ''НОЇ 
школи тепер, ечітку, були 
залучені до спортиві’ і ма
сової роботи. 36 ;ра<: п -СК: 
..прів па стадіоні иранні - 
кочіїнасі ьея легкоатле.тич- 
і.’ий крос, юнаки та дів’ї.і- 
тя виконують І ІМШІГГІІ 'ЧІ 
вправи, тренуються за 
програмою дитячих спор
тивних ігор «СтаГ’ТИ на
дій» А ввечері — по г.о- 
лейбопьннї) майданчик, на 
поєдинки юних футболіс
тів.

Через кілька років пі 
юні спортсмені1 ПОНСЬ-ИІТЬ 
колектив Фі шу іьтури КОЛ
ГОСПУ Тож чудово, ІЦО про 
рс.чепв інструктор ”О спор
ту дбає завчасно. Звідси й 
усні*:. Зиіпсн ще однії крок 
ДО по: в’Г’ШІІ’.ІЯ про* І ■ !И

„Колос“ (Н) 
„Зірка“—1:0

Матч обіцяв бути напру
женим і цікавим. На наш 
погляд, його дещо зіпсував 
арбітр, який на 30-й хви
лині призначив дуже сум
нівне пенальті. Його чітко 
реалізували нікопольці.

Другий тайм проходив в 
рівній боротьбі. Наші зем
ляки мали можливість 
уникнути поразки за п’ять 
хвилин до фінальної сире
ни. Але зручною позицією 
не скористувався Микола 
Журавльоя. «Колос* 
був чергову перемогу 
1:0. На його 
раз 28 очок, у Кіровоград 
ців — 19.

Наступний, 21 тур — 18 
липня. «Зірка» в цей день 
у Дніпродзержинсьну по
міряється силами з місце
вим «Металургом».

впертій і 
здобули 
сзо ім и

з Житомирщини 
(42:40), Ворошиловграда 
(55:46) І предсгЗЕницями 
міста-героя Севастополя 
(66:56). Маючи в своєму 
активі три очка, нірово- 
градки очолюють гурнірну 
таблицю своєї групи. їм 
запліши лося провести ще 
з дві попередні зустрічі — 
баскетбол, істками Херсон
ської і Ки’і'всьної облас
тей.

У другій групі без пора
зок ідуть спортсменки 
Дніпропетровщини. Наво
димо результати інших 
матчів: Ворошиловград — 
Херсон — 65:43, Севасто
поль — Київська область
— 74:63, Чернігів — Івано-
Франківськ — 63:56. Оде
са — Київ — 63:71, Дніпро
петровськ — Крим — 
68:63. Ісано Франнівсьн — 
Одеса — 70:56. Житомир — 
Севастополь — 56:52, 
ївська область ??_,___
— 61:45, Кпим — Чернігів
— 67:49, Київ , ‘
пстровськ — 66:68,

Сьогодні на турнірі пере
достанній день поєдинків.

Завтра визначаться чем
піони і призери Спартаніа-

Те

17 літня 19*9 року

тиші. 9.05 —■ «Дітям про 
кірят». — 9.35 — Тслешіе- 
ава «Лють>. 1 серія. 11.00 

Співає Євген Мартниов.
П.ЗУ -- «П’ята' трудова».
14.30 - Повніш.’ 14.50 — .
Документальний > теле
фільм «Дружба» іірр Дні 
Берліна в Москві. 15.50 — 
«Об'єктив». 16.20 Корот
кометражні телефільми 
для дітей. 17.35 — Дону- .
менгальиий телефільм 
«Хемінгуеіі живе в Гава*;

• ні». 18.05 — Концерт. Вели
кого дитячого., хрру. ЦГ I 
ВР. 18.35 — Мультфільм. 
18.45 ’ «Сьогодні у світі».
19.00 — < Кіровоградіцииа
спортивна», (Кіровоград). 
19.35 —• Телевис.тана
«Лють»,- 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «До Міжна- 
ррдногр • року , ДНТІІНН».

‘«Обличчя друзів».
22.Г5 — «Сьоюдні у світі-'.
22.30 — «11а жнивних мар
шрутах». Рейд обларною 
телебачення, газети «Кіро
воградська правд.г/. об
ласного комітету народно- ■ 
і о контролю. (Кіровоград).
22.50 — «У пас у гос і’я;-:-. 
Зустріч з акторами Пол
тавського музи.чно-драма- 
тнчііого театру імені М. В. 
Гоголя. (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09 
— Новини. 10.15 — «Дже
рела». 11.15 -—'Для дітей. 
«Кіт у чобатях». Вистава. 
12.15 — «Телєпост на удар
ній будові». 12.45 — «Па
роль * Дружба». 16 30 — 
Репортаж про внкзнувпаня 
гірників бригади М. П. Ва
сильєва шахти «ТєліБСька.» 
виробничого об'єднання 
«Краснодонвугі тля». 17.00 
Камерний концерт. 17.30 — 
Соціальний портрет колек
тиву Миколаївського орде
на Леніна суднобудівної о 
.•аноду імені 61 Комунара. 
Передача 2. 18.00 — Кон
церт інструментальної му
зики. 18.30 — «Пг.м, абіту
рієнти». Факультет кібер-
нетйііи КДУ. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Концерт учасників Всесо
юзного зльоту хорів хлоп
чиків.. 20.45 — «На добра- 

. ді-, и‘» 21.00 — «Час ».
",5 «Музична пошта 
хліборобам-. 22.15 •

арт». По .о ь’інченні — 
новини.

18 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час- .’. ;о — Гімнасгн- 
.' 9.0.г • «Творчість

юних». 9 30 — Фільм «1
:шону ранок». 10.45 —
«Клуб кіноподорожей». Но 
закінченні — новини. 1 І 30
— Новини. 14.50 — «Твій 

твоя висота». До- 
•:і,1!І фі.’ігми. Пі.0'1 
Куп ріп. Сторінки

Нття і творчості. 16.45 — 
Концерт, лауреата міжна
родного когікурсу Л. Шпрі- 
кої. 17.15 - -Відгукніться, 
сурмачі!» 18.00 . К. т.
«Народна творчістр». Кон
церт ансамблю «Степінчан- 
ка*. (Кіровоград). 1830 -- 
«День за днем». (Кірово- 
/над). 18.40 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.15 — «Сьо
годні світі». 19.00 —
«Подвиг». 19.35 — Телевнс- 
тава «Лють'. 1 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Година
Великого симфонічного ор
кестру. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10
нечко» 10.40 
учасників 
»льоту хорів 
11.55 — «Наука 
нігцтеу». 12.30 
сурми». 16 10 — 
•і піснею». 16.40 
сую за Професію». 17.30 -— 
Соціо іміиіі портрет колек
тиву МпколаїРського орде
на Леніна суднобудівного 
інводу імені 61. Комунара. 
Передача ,3. 18.00 — Рекла
ма. Оголошення. 18.30 — 
Концерт. 19.00 — /Акту
альна камера». 19.30 —
Зустріч з кочейтнвом Чер
каського обласного музич
но-драматичного театру

. імені Т. Г. ІНевче.кка. 20.45
— «Па добояніч, діти!».
21.00 «Чщ-,.. 21.35 — Кон
церт. 22.00 — VII літня
СиартакІада народів СРСР. 
Гандбол: Україна — Лат
вія. Чоловіки. По закінчек-

1ІОВІНІИ.

<Со-
Виступ

Всесоюзного 
хлопчиків.

— внроб-
— «Пісня 
«Зустрічі 
—- < Го ;о-

• Лють». З серія. 11.00 — 
Ранкова пошта».. 11.30 --

• «Клуб Фронтових Д|іу:іну/. 
);( ()■() «Спортлото '. ІЗЛо 
«Здоров’я».- 14.00 .
«Весетікат. Ш Міжнарод
ний фестиваль тслен)іо- 
і|.ам народної творчості. 
Польська Народна Респуб
ліка 14.30 -■ Новини. 14.45 
-- Документальний фільм 
«Москва». 14.55 — Бесіда
на міжнародні теми полі- 

■ііічлсгО оглядача газети 
«Нранда» 10. 0. Жукова.
15.40 і. «Щд нашими.споц- 
тианими прапорами». Кон
церт. 16.00 ■Урочні тс 
відкриття VII літньої Спар
такіади народів СРСР. 
19.00 — Концерт. при< ви
нений відкриттю VII літ
ньої Спартакіади народів 
СРСР. 21.00 — «Час*. 21.35 
-- На УН літній Спартакіа
ді народів СРСР. 22.50 
Мелодії і ритми зарубіж
ної естради. Но .'іакіїгіі’ііііі 
— НОВИНИ;

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.0(1 
— Новини. 10.15 — Камер
ний концерт. 10.25 — «Піо
нерсько літо».. 11.0’0 
«■Народна творчість», 
леогляд. По закінченні
новини 15.30 •• «Орієіі-
тир». 16.15 —, Концерт.
16.45 — «Депутати і жит
тя?-. ’ 17.15 -- Телефільм 
«Красний Кут». 17.30 -
Соціальний портрет, колек
тиву Миколаївського орде
на Леніна суднобудівного 
заводу імені 61 Комунара. 
Передача 4. 18.00 — - Зву
чить баші В. Беефамі.чьііо- 
іФ». 18.30 — «Свої ізірціі 
читають .малята». 10.00 —• 
«Актуальна камера». 10.30 
• Співає М. Кондратюк.
20.45 -- «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Чвс». 21.3-5 
—« «Погляд у майбутнє.». 
Зустріч молоді Кі|єва з 
директором інституту ар- 
хеолоіії Аі-І СРСР 'акаде
міком, Героєм Соціаліс
тичної Прані Б. О. Риб 
ним. По закінченні 
ііиііи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Повніш. 10.15 — - Субот
ній репортаж-. У прий
мальній комісії Донецько
го політехнічного ІНСТНТУг 
ту. 10.45 -- Концерт Дер
жавного академічного хо
реографічного пі іса м бл ю
«Берізка». 13 05 — «Ведме
жата у місті-. Вистава. 
14.00 — «Компас.туриста». 
14.45 — документальний 
спортивний фільм * Праг
нення." висоти’». 15.05 -
Для;дітей. -Телефільм «Гри 
веселі зміни-'. 1 і 2 серії- 
17.15 —. Телстурнір «Со
нячні кларнети». Виступа
ють колективи художньої 
с а м од і я л ь пості Воцош и-
ловградської і Кіровоград
ської областей. (Кірово
град па Республіканське 
телебачення). 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 
VII літня Спартакіада 
родів СРСР. Футбол: 
раїня — Узбекистан.

«На добраніч, діти-». 
21.00 — «Часі-. 21.35 Те
лефільм «Спитай себе». 1 
серія. 22.40 — VII літня
Спартакіада народів С) СР 
Гандбол: Україна ■ ■ Есто
нія. Жінки. По закінченні 
— новини.

20 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМ А. 8.03 

-• «Час». 8.40 —- Гімнасти
ка. 9.05 < Улюблені вір
ші» 9 35 — Те.тевнстаьа 
«Лють». 2 серія. 11.00 
Концерт Державногр за- 
с луженого Буковинського 
аесамб по пісні і танцю 
УРСР. По .'іакіпчешіі - но
вини. 14.30 - - Новини.
15.50 — Докумсита.тьниіі 
фільм про Латвію. 15.25 
«Шахова ніколи-. 15.
— - «Російська мова». 16.25
— Фільм-концорт. « Чарів
ники танцю». 16 55 -- до- 
думегітальний грілі.м СР« Р
— Сірія. Шляхи економіч
ного 
17.15 
18 00 
’'і-. *
ДШ'М». (Кіровоград): 
-- Оголошення: і 
град). 1-8.45 - ,С.
світі*. 19.00 —' К.
Дня працівника 
інтерв’ю *” 
обласного 
гізлі В. 0. 
воґрад). 19 
на. •..Лють» 
«Час».
Кілець». . .............
1ІИКІВ олімпійських 
Іів Москви І.Ч ; 
командою СРСР : 
атлетики. Е 
«Сьогодні у світі».

співробітництва»?
— «Веселі старти -.
— -Москва і моекви-
18.30 ;Деиі,

): 18. ІО
іКІрово- 

«Сьогодні у 
?С. т. «До 
торг! в.'; і»?

з наї.Лльїпшом 
управління тор- 
Лимаием. (Іііро- 
15 -- Теленнстя- 
3 серія. 21.00 — 

21.35 — «П'ять
Зус.гріч будівсль- 

об’ск- 
збірною 
з легкої 

ІЗ перерві —

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00 
-•■ Новини. 10.15 — Виступ 
дитячого аї'сумб.чю «Всс- 
пяпочіоь». 10.35 - • «Погляд 
у майбутнє». 16.55 -- < О.'іі- 
вець-малювецы-. 17.30 —
Соціальний портрет ко- 
леї, ,:і ну Хніко.’інїь, • ької о 
лидера Леніна судиобудігі- 
пою заводу імені 61 Кому
нарі. Передача 5. 18.00 '- 
Урочисте відкриття фі
нальних змагань VII літ
ньої Спартакіади народів 
СРСР. Гандбол. 18.40 —
Гандбол: Україна — Ленін
град. Жінки. 19,45 «Ак
туальнії камера». 20.1,5 - • 
Співає С. .Ротару. 20.15 - - 
«На добраніч, діти!». 21.00 
— «Час». 21.35 — Теле
фільм «Порше літо». По за- 
ігіг.ченпі — повніш.

21 ЛИІІІІЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.40 -*■ Гімнасти
ка. 9.05 — «Веселі потни». 
9.15 — Телевпстава

■2 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГІ’л.

< Час -. 8 10 • Щоден
ник VII літньої Спаотаї.іА 
ні народів СРСР. 9.00 

Bhi-i vii риядємічного хору 
ьоеі'їсі кої пісні ЦТ і ВР. 
0.50 «Будильник*. Ю.ОЧ

- «Служу Радянському 
’ • 11.00 -- До Міжна- 

року дитини. «Ді- 
Документальний 

11.30’ _ Мулі.г- 
12.00 — «Муг.нч-

12.30 -- «Сі.іь- 
годипа»

Союзу' ■ 
родного 
TH rip*. 
Фільм, 
фільми, 
ний кіпсіі 
сььа година». 13.30 —
О._ Загі адник. «Соло для 
го’днщіїіьа з боєм». Фі.’іьу- 
нис.таа.т. 15.30 — ТнялЦі-
ські музичні картинки. 
16-00 — •• І» туб пінбцрдорр- 
:-:сй -. 17.00. ■ ■ «Сьогодні 

«Депо поацініінка тор
гівлі». 17.1.5 ' «За вліпимо 
.тистами». 18.00 - ■ Міжна- 
i-o.’UJ.'i панорама -. 18.45 
Пі'огрпм.а •«. тг і.еб-ріе.иня 
По ч.-гької Народної Рес
публіки. присвячена націр- 
:>■ і.Ті.крму святу полосы лі
го народу Дню нідрод- 
Ииііпл По іьпіі. 21.00
• Чо.о. 21.35 на VII .’П.г- 
і ііі Спартакіаді народів 
СРСР. 22.05 Концерт 
Державного академічного 
--.нсамблю народного тап 
цю СРСР. Художній ш рів 
ник -- напрцнгй артист 
СРСР Т. Мойсєєи. По закін
ченні — НОВИНИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1Ö.00
— Нояини. 10 .10
годи Шфя», Лялько; 
така. 11.10 к т
ДІ.’ІЬ.ЧНЙ сувенір». ?,р.
І лзважальня 
«Кіровоград 
папське .
11.5(і — «Сьогодні - д< ль 
працівника торгівлі» <)■ 
іяп .молодих». 1250 
Концерт. 13.55 ■ - «Село 
люди». 14 40 -- Студія /Зо
лотий ключик». 15.35 ■ -
«Слана солдатська*. 16.20 
--Для дітей. Телефільм 

' ! ГіН лі ЗМІНИ>. з с.е-
”ія. Г . Поброго ННМ
здоров’я -. 17 яз «Паліт
ра». ІЗ..10 Концерт. 19.00

~ ‘Актуальна камера». 
1л.л0 - Фільм «Спитай се
бе». 2 серія. 20.45 «На 
добраніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.35 --- Сьогодні • 
національне свято Поль
ської Народної Pecnv6.ni н
- • День Відродження Поль
щі- Програма телебачення 
Польської Народної Ре 
публіки. По закінченні 
новини.

- «Іірп- 
і< г.ис- 

«1ІЄ- 
ІНЧПО- 

nijoi рама, 
на Рсепублі- 
телсбаченіїя).
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