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Зй ЩІСЛИВУ ВІТЧИЗНУ!

Учні Кіровоградського технікуму 
бухгалтерського відділення другокурс
ники Валентина ЛОЗОВА, Людмила 
КАЗАКЕВИЧ (на першому плані зліва 
направо), Мків ЧОРНОБРОВ, Валенти
на СУРМАЧ. Світлана ОВЕРЧУК (па 
другому плані зліва направо) будуть 
вперше брати участь у виборах і пер
шими піддадуть спої голоси за канди
датів блоку комуністів і безпартійних.

х Фото В. КОВПАКА.

Конституція — обов’язок і право, 

Ти гордись, що все у тебе є. 

За Вітчизни щастя, мир і славу 
Юність перший голос віддає?

ф Рейд обласного штабу „Комсомольського 
прожектора“ і „Молодого комунара

ЧИ ГОТОВІ 9

У

/'• ОКОВИ 10-3 ЕЛЕІЮ1О сліпою ще 
стоять сьогодні хліба, щедро напоєні 

рясними дощами. Та час збіга швидко, і 
не встежиш, як розіллється па хлібіпіх 
ланах позолота. Тоді поле владно по
кличе, під роси й до роси екзаменува
тиме кожного па майстерність і відда
ність хліборобській справі. З честю ви
тримає цей екзамен той, хто до жнив 
готується че напередодні, а заздалегідь. 
Такий закон. Ного добре усвідомили ме
ханізатори колгоспу «Україна» Кірово
градського району, звідки і почала пере
вірку готовності техніки до жнив рейдо
ва бригада обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» та «Молодого 
комунара».

Тракторна бригада № 3 господарства— 
у. найвіддаленіїному селі Новопавлівці. 
Здалеку впдніється новенька яскраво- 

. червона «Нива», далі ще п’ять комбай
нів. Обліковець бригади Микола Описи* 

СммклмМмжжмжжв

івовяаюаіяївсхвезпявяііівия^шхв.

КОСАРІ?
мовим Рев’якін зі щирим задоволенням 
розповів:

— Всі до одного комбайни ще два 
тижні тому поставили па лінійку готов
ності. Перевірили'роботу кожного вузла

Зустрівши біля СК-4 механізатора 
М. Т. Дяченка, що саме приладнував 
жатку, здивувалися словам обліковця, 
однак, той швидко пояснив-

— Ось із старої списаної жатки скоп- 
■ отруювали цікавий агрегат. Завтра ви

пробуємо па косовиці зеленого корму. 
А свою комбайна Дяченко давно 
відремонтував. Чекає помічника — сина 
Сашка, що закінчує навчання в проф
техучилищі. Третій рік з ним жнивує.

Цього літа на косовицю ранніх зерно
вих у господарстві вийдуть ще 
мейні екіпажі: В. М. Воропаєва 
сина Віктора, Д. П. Мезенцева 
сина Олександра.

(Закінчення на 2-й стор.).
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О ВЕЛИКИМ патріотич- 
ним піднесенням зу

стріла молодь Кірово- 
градш.ини проект нозої 
Конституції СРСР, рішен
ня травневого Пленуму 
ЦК КПРС та доповідь на 
ньому Леоніда Ілліча 
Брежнєва. Повсюдно на 
зборах і мітингах юнаки і 
дівчата одностайно схва
люють наш Основний За
кон, по праву пишаються 
гуманізмем його поло
жень, радянською демо
кратією, єідзначають гли
боке наукове обгрунту
вання необхідності нової 
Конституції, яке ■ дав у 
своїй доповіді Леонід 
Ілліч. Обговорюючи цей 
важливий документ на
шої епохи, кожен розу
міє, що він послужить 
зміцненню Радянської 
держави, стане ще одним 
переконливим свідченням 
переваги найсправсдливі- 
шого в світі — соціаліс
тичного ладу. Розроблений 
відповідно до ленінських 
положень про державне 
будівництво і настанов 
XXV з'їзду КПРС, проект 
Основного Закону спи
рається на весь конститу
ційний досвід СРСР і брат
ніх соціалістичних країн, 
с чудовим підсумком шіст
десятирічної історії пер
шої в світі соціалістичної 
держави. І почуття гор
дості за свою Батьківщину 
додає її молодим госпо
дарям натхнення у повсяк
денній праці. Бо й спраеді 
радісно і щасливо жити в 
розвинутому соціалістич
ному суспільстві, загаль
нонародна держава якою 
виражає інтереси робіт
ничого класу, колгоспного 
селянства, народної інте
лігенції, всіх націй і наоод- 
ностей Союзу РСР. Бо й 
справді, жодна капіталіс
тична країна не спро/лож- 
на гарантувати всім гро
мадянам таких політичний 
прав і свобод, як Країна 
Рад.

Завтра ти прийдеш на 
виборчу дільницю, знаю
чи, що третина кандидатів 
у депутати до місцевих 
Рад Кіровоградщини — 
/лелоді люди — здібні, 
працьовиті робітники і 
колгоспники, науковці і 
митці, партійні і радянські 
працівники. Знай, що тіль
ки самовідданою працею 
в ім’я Батьківщини вони 
заслужили таке високе до
вір’я. Візьми в житті їх за 
приклад, віддай свій голос 
за них! Пам'ятай: голо
суючи за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних, 
ти виразиш своє палке 
схвалення внутрішньої і 
зовнішньої політики Кому
ністичної партії, неухиль
ного розвитку демокра
тичних основ нашої дер
жави.

Завтра — вибори до 
Рад — всенародне свято, 
яке завжди демонструє 
непорушну єдність партії і 
народу, нашу згуртова
ність навколо КПРС, її 
Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК на чолі з 
Леонідом Іллічем Брежнє
вим. Тож всі як один від
дамо свої голоси за наше 
народовладдя, за соціа
лістичну демократію, за 
комунізмі

ЕСІ НА ВИБОРНІ

ПОСТАНОВА
Верховної Ради СРСР

ПРО ОБРАННЯ
ТОВАРИША БРЕЖНЄВА Л. II.

ГОЛОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР.

Верховна Рада Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік постанов* 
ляе:

Обрати товариша Брежнєва Леоні
да Ілліча Головою Президії Верхов
ної Ради СРСР.

Заступник Голоси Президії Еерховної Ради СРСР
С. ЖЯЗБЕКОВ,

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕг

Москва. Крем ль.
16 червня 1977 р.

ЙМ шй
РАДИ СРСР

16 червня о 10 гсдині оанку у Великому Кремлів
ському палаці почала роботу шоста сесія Верховної 
Реди СРСР дев ятого скликання. Вона відкрилася 
спільним засіданням Ради Союзу і Ради Національ
ностей.

Бурхливими, тривалими оплесками депутати зустрі
ли товаришів Л. І. Брежнева, Ю. Е. Андропова, В. В. 
Гришина. А. А. Громикс, А. П. Кириленка, С М. Кс- 
сигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева К. Т. Мазурова, 
А. Я. Пельше, Г. В. Романова, М. А. Суслова, Д Ф. 
Устинова, Б. Б. Щербицького, Г. А. Аяієва, П. Н. Демі- 
чева. П. М. Машерова. Е. М. Пояомарьова, Ш. Р. Ра
шидова, М. С. СоломенцеЕа, І. В. Капігонова, В. Е. 
Долгих М. В. Зимяніна. К. У. Черненка, Я. П. Рябова, 
К. В. Русакова.

Сесія одноголосно затверджує такий порядок ден
ний:

Про Голову Президії Верховної Ради СРСР.
Пре заступника Голови Президії Верховної Ради 

СРСР від Білоруської РСР.
Про заходи по дальшому поліпшенню охорони лі

сів, раціональному використанню лісових ресурсів і 
про проект основ лісового законодавства Союзу 
РСР*5 союзних республік

Гїсо затвердження Указів Президії Верховної Ради 
СРСР.

Приступаючи до розгляду першого питання поряд
ку денної о. головуючий на засіданні Голова Ради 
Союзу депутат О. П. Шитиков повідомив, що від 
тов. М. В. Гіідгорногс надійшла заява, в якій він про
сить увільнити його від обов’язків Голови Президії 
Верховної Ради СРСР у зв'язку з виходом на пенсію.

Головуючий вносить пропозицію задовольнити про
хання тсв. М. В. Підгорногс. Сесія приймає в цьо/лу 
питанні таку постанову:

«Еерхоена Рада Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік постановляє:

Увільнити товариша Підгорного Миколу Вікторови
ча зід обов'язків Голови Президії Верховної Ради 
СБСР у зв’язку з виходом на пенсію».

Потім слово було надано членові Політбюсо Цент
рального Комітету І(П°С, секретареві ЦК КПРС депу
татові М. А Суслову. Він сказав:

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Ради 
Старійшин Ради Союзу і Ради Національностей Вєр- 
хоеноі Ради вносять на ваш розгляд пропозицію про 
обрання Генерального секретаря Центрального Ко
мітету КПРС товариша Леоніда Ілліча Брежнєва Го
ловою Прє-зидії Верховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік.

Охарактеризувавши діяльність товариша П. І. 
Брежнєва як видатного діяча нашої партії, Радян
ської держави, міжнародного комуністичного і робіт
ничого руху, товариш М А Суслов вніс на розгляд 
депутатів проект Постанови Верховної Ради СБСР 
про обрання товариша Брежнєва Леоніда Ілліча Го
ловою Президії Верховної Ради СРСР.

Під бурхливі, тривалі оплески депутати одноголос
но прийняли цю постанову.

На трибуні — Генеральний секретар Центрального 
Комітету КПРС. Голова Президії Верховної Ради 
СРСР товариш Леонід Ілліч Брежнєз. Присутні в залі 
стоячи вітали його бурхливою овацією. •

і свариш Л. І. Брежнєв у своєму виступі висловив 
глибоку подяку депутатам, представникам радян
ського народу в найвищому органі нашо* держави, 

(Закінчення на 2-й стар.).
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Завтра — День виборів до місцевих Рад 
■ депутатів трудящих

Втрете обирається депутатом Ленінської районної Ради 
депутатів трудящих міста Кіровограда фрезерувальниця заводу 
імені Кірова Марія ПІДЛУБНА. Повагу товаришів робітниця 
заслужила сумлінною працею. Норми виробітку Марія виконує 

на 115—120 відсотків. Фото В. КОВПАКУ

ХАРАКТЕР
Останнім часом, про дів

чину заговорили на заводі 
якось одразу: перш за все 
зона вийшла в найпочесні-
шу категорію колективу — 
а передовики. Коли позна-
йомилися, мене цікавило 
одне: чим ця юнка, якій ще 
не сповнилося й двадцяти 
трьох років, заслужила чес
ті бути висунутою кандида
том у депутати обласної 
Ради?

Наташа рано залишилася 
без батька. На юні плечі 
лягли турботи про хвору 
матір, навчання в школі, до
машні господарські справи. 
Спостерігаючи за донькою, / 
маги бачила: важко дівчин- | 
ці. На підготування до уро- І 
ків часу майже не залишає- І 
ться. А їй так хотілося, щоб У 
дочка закінчила школу, як І 
і її ровесники. Тоді-то на І 
допомогу Наталі Коваленко, 9 
сільській дівчинці з степо- у 
вого села Равізки, прийшла І 
держава. Адже такий устрій Ц 
у нашій країні — турбувати- | 
ся про кожного громадяни- 
на буквально від дня його 
народження. Наталю влаш
тували вчитися з школу-ін- 
тернат № І міста Світло- 
водська. Була дівчина на 
повному держазному утри
манні. Увагою та щирістю 
оточили тут її вчителі і 
вихователі — від того ста
ралася Наташа і вчитися 
добре. Працелюбність стала 
головною рисою її характе
ру. Тому назіть робота на 
дільниці каменедробарки, 
куди за власним бажанням 
прийшла дівчина після за
кінчення десятирічки, не 
злякала її. Старанну й пра- І 
целюбну Наталку згодом 
послали вчитись на курси 
машиністів мостових кранів. 
Тепер професія кранівниці 
подобається їй над усе, при
носить справжнє задоволен
ня.

Закономірний вибір зро- 1 
били на головному заводі 
виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрі я», 
коли на вибори до місцевих 
Рад висунули кандидатуру 
гіаталії Коваленко. Молода 
робітниця працею, сумлін
ням завоювала довір'я ко
лективу. 19 череня виборці І 
Світлозодського МІСЬКОГО В 
виборчого округу № І12Ц 
віддадуть свої голоси за 8 
кандидата до обласної Ради У 
депутатів трудящих комсо- І 
молку Наталію Коваленко. І

Г. ЧМИХАЛО. І
м. Світловодськ.

. _________ ____ — 18 вервия 1977 року

ДЕРЖАВА-ЦЕ МИ!
Завтра у нас всенародне свято — свято радян

ської демократії. День виборів до місцевих органів 
державної влади. Цей день з новою силою проде
монструє монолітну згуртованість робітничого класу, 
колгоспного селянства, народної інтелігенції, 
навколо Комуністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету, вірність радянського на
роду великим ідеалам комунізму. З яким на
строєм прийдуть на виборчі дільниці наші читачі? 
Про що думатимуть, беручи в руки бюлетні і 
молоді виборці, і ті, у кого за плечима життєвий 
досвід, трудові і бойові перемоги, випробування? 
На запитання нашого кореспондента відповідають:

Марія Тсалганюк свердлувальниця механоскла
дального цеху № 3 заводу «Червона зірка»:

З яким пасі роєм переступатиму я поріг виборчої 
дільниці? Звичайно, із радісним. Та і який настрій 
може бути у людини, коли їй всього вісімнадцять, 
коли попереду все життя, світлі виднокола прийдеш
нього. На виборчу дільницю я прийду не тільки з 
гарним настроєм, а й з відчуттям тою, що і від моьї 
праці зростає могутність рідної Вітчизни. Щозміни 
перевиконую я свою:норму на 40—50 відсотків. Інак
ше ке можна. Адже нам, молодим, нести у майбутнє 
стяг Жовтня, і думаю, коли ми хочемо одержувати 
всі права, записані в проекті Конституції, мусимо 
спершу ударно, чесно працювати.

Микола Макогон, механізатор колгоспу імені Кіро
ва Новоархангельсьчого району:

Що відчуваю напередодні виборів? Гордість. Гор
дість за рідну Вітчизну, за наш радянський спосіб 
життя. Певно, і мої товариші по прані відчуватимуть 
те ж саме. Так, ііа виборчу дільницю прийдемо всіло 
тракторною брмгадею. І ми, вісімнадцятилітні, і паші 
наставники, які присягнули полю кілька десятиліть 
тому. Я прийду з батьком, Іваном Миновичем. Він і 
мій наставник. На жнивах працюватиму 5 нього, ком- 
Gj.ri.c-pj. помічником. За порогом виборчої дільниці 
і с коритимемо пре недалекі вже жнива, про наші про
махи і невдачі, пре проект пової Конституції. Адже 
саме в пій записані слова: «Громадсько корисна праця 
і її результати визначають місце людини в суспіль
стві». Як це вірно. Ось прийде па виборчу дільницю 
наш наставник, кавалер, ордена Трудового Червоного 
Прапора, тракторист lean Захарович Баранець Я і 
моїуровесяпкп поважаємо ного за чесну працю, госпо
дарське ставлення до землі. І ми горді з того, іцо в 
нашій бригаді є наставники, люди, які відчувають 
особисту відповідальність за тс. щоб і ми, молоді, 
зайняли гідне місце в суспільстві.

Микола Антонович Зелінський, технік Кірово
градського заводу радіовиробів, комуніст, ударник 
комуністичної праці:

Цьогорічні вибори до місцевих Рад депутатів тру
дящих. 60-річчя Великого Жовтня, проект нової Коп- 
стшуції. винесений на всенародне обговорення — ці 
важливі полії мимоволі змушують мене обернутись 
на пройденги життєвий шлях, збагнути ті соціальні 
зміни, які сталися в житті країни, народу.

Вперше мені довелось брати участь у виборах в 
1936 році, коли було опубліковано проект Конститу
ції СР(.Р. Я пам’ятаю, з яким захопленням обгово
рювали ми тоді кожен рядок проекту, якою гордістю 
сповнювались наші серця зч нашу Вітчизну.

N часник Великої Вітчизняної війни, я, як і інші 
ветерани, знаю, як важко дістались нам сьогоднішній 
мир. благопслуччя,'безхмарне дитинство наших дітей. 
Разом зі мною за кандидатів непорушного блоку 
комуністів і безпартійних завтра віддадуть свої го
лоси моя дружина Віра Петрівна, трудівниця нашого 
заводу, син Дна голій і дочка Людмила, студенти Kt- 
рог'сградського інституту сільськогосподарського ма
шинобудування. Хіба цс не щастя — бачити сина ко
муністом. сидіти разом із сім’єю за святковим столом 
у затишній квартирі! .

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

(Закінчення. Поч. на 1-й сюр.).
за виявлене йому велике дозір я: обрання вдруге 
Головою Президії Верховної Ради СРС?.

У наступному питанні порядку денного депутата 
одноголосно обрали заступником Голози Президії 
Берховної Ради СРСР від Білоруської РСР депутата 
І. Є. Полякс-єа — Голову Президії Верховної Ради 
Білоруської РСР.

Потім депутати перейшли до розгляду питань про 
заходи по дальшому поліпшенню охорони лісів, ра
ціональному використанню лісозих ресурсів і про 
проект осноз лісосого законодавства Союзу РСР і 
союзних республік. З доповіддю виступив заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР депутат 3. Н. Нурієв.

У другій половині дня відбулись'роздільні засідан
ня Ради Союзу і Ради Національностей, на яких депу
тати обговорювали доповідь «Про заходи по даль
шому поліпшенню охорони лісіз, раціональному 
використанню лісових -ресурсів і про проект осноз 
лісового законодавства Союзу РСР і союзних рес
публік».

17 червня відбулося спільне засідання Ради Союзу 
і Ради Національностей.

Спільне засідання палат відкрив Голоза Ради На
ціональностей, депутат В. П. Рубен.

Із заключним словом на спільному засіданні палат 
виступив заступник Голови Ради Міністрів СРСР, де
путат 3. Я. Нурієв.

Депутати одноголосно приймають постанову Вер
ховної Ради СРСР «Про заходи по дальшому поліп
шенню охорони лісів і раціональному використанню 
лісових рес'/рсіз».

Потім роздільним голосуванням по палатах депу
тати одноголосно приймають закон «Про затверд
ження основ лісового законодавства Союзу РСР і 
союзних республік».

З доповіддю про затвердження указів Президії 
Верховної Ради СРСР виступив секретар Президії 
Верховної Ради СРСР, депутат М. П. Георгадзе.

Депутати одноголосно затвердили укази Президії 
Верховної Ради СРСР і прийняли відповідні закони 
і постанови.

Сесія Берхозої Ради СРСР закінчила роботу.

(ТАРС).

НА ПРИЗ <МК>

'ПЕРШІЙ 
П'ЯТИТИСЯЧНИМ 
КІРОВОГРАДШИНИ»

Спробуй 
свої сади

Ще зовсім недавно поо- 
лунав останній шкільний 
дзвінок для Лариси і уд- 
зенко, Наталки Ляшенко, 
Олени та Галини Шевчен
ко, учениць середньої 
школи М2 3 селища Мала 
Виска. Ще свіжі в пам яті 
дівчат щирі та заздрісні 
оченята жозтенят, які да
рує али їм квіти, ща на
пружено і зосереджено 
готуються вони до кожно
го шкільного екзамену. 
І хоча часу у випускний,, 
обмаль, знайшли хвилин
ку, щоб у шкільній формі 
завітати на молочнотовар
ну ферму колгоспу «Ро
дина». Тут сьогодні прохо
дить районний конкурс 
майстрів машинного доїн
ня. І погляди випускниць 
школи, як і погляди ВСІХ 
присутніх, прикуті до най
молодших учасниць кон
курсу, комсомолки Олени 
Похилої з колгоспу 
«Пам'ять Леніна» та мо
лодої комуністки Катери
ни Бурченко з колгоспу 
«Победа». Вони і стали пе
реможцями змагання.

— Спробуйте свої си
ли! — гозорить на про
щання Олена і усміхає
ться щаслизою усмішкою,

В. НЕНЛДОВИЧ, 
інструктор Маловисків- 
ського райкому ЛКСМУ»

ЧИ ГОТОВІ, КОСАРІ?
(Закінчення. Поч. на 1-й сюр.).

Не легко було механізаторам завчасно 
відремонтувати збиральну техніку. Адже 
відомо, що початок ремонту співпав з 
весняними польовими роботами, що за
тягну.нюя через складні погодіїі умови. 
Вихід із становища був тільки у чіткій 
організації праці ремонтників, і комуніс
ти та комсомольці господарства взяли 
під свій контроль ремонт техніки. За 
кожним комбайном закріпили екіпажі, 
розробили графік робіт, налагодили опе
ративний зв’язок з райоб’єднанням 
«Сільгосптехніка». Результат такого ді
лового підходу до справи не забарився: 
два тижні тому при пробній перевірці 
комбайнів не підвів жоден. Та па цьому 
не заспокоїлися ні комбайнери, ні спе
ціалісти. Напередодні жнив планують ще 
раз перевірити на герметичність, па зла
годженість роботи усіх вузлів машин. 
Тільки юді, як сказав секретар партійної 
організації Микола Федорович Горбунов, 
на комбайні поставлять напис «Д-77». 
Так кожен комбайнер особисто гарантує 
якість ремонту своєї машини. роботу 
агрегату па жнивах без простоїв. Вели
ку допомогу в цьому надаватимуть ком
байнерам їхні помічники, яких цього ро
ку підібрав комітет комсомолу на чолі із 
секретарем Василем Фантаєвнм.

Мобілізації хліборобів на боротьбу за 
якість збирання комуністи і комсомольці 
господарства надають особливого зна
чення. Запозичившії досвід кубанців, 
жнивувати збирально-транспортними за
гонами, тут вперше у двох загонах ство
рили лапки.

Надійно підготували техніку до жнив 
і в колгоспі імені Чапаева цього ж райо
ну’. 1 тут комбайнери перевіряють кожен 
вузол машин. Майже 150 юнаків і дівчат 
господарства па чолі з комсомольським 
штабом «Жнява-77» братимуть участь у 
збиранні хліба.

І в інших колгоспах Кіровоградського 
району роблять все для того, щоб успіш
но провесні жнива ювілейного року.

А як же справи в Долпнському районі.
Обравши туди маршрут, члени рейдо

вої бригади знали, що за станом ремонту’ 
зернозбиральних комбайнів район займає 
останнє місце в області. На день пере
вірки 52 комбайни, 27 рядкових жаток 
ще не були готові до косовиці.

Майстерню під відкритим небом нага
дує нині польовий етап тракторної 
бригади колгоспу «Ленінський шлях», у 
якому із 15 комбайнів відремонтовані

ПОВНІЄ!ІО тільки 5. Одни із цих п’яти, до 
речі, три місяці був на ремонті в Пет- 
рівському районному об'єднанні «Сі»:.- 
госпіехпіка», а потім вже в бригаді йога 
доремонтовували. «Перебрали заново»,— 
пояснює господар машини В. 11. Безру
кавний.

— Понад місяць чекаємо з ремонту 
грохот, але петрівчани не поспішають,— 
додає комбайнер М. Є. Лвруноз.

— Тут відремонтуєш. Аж дві жмені 
підставляй, — обізвався від сусіднього 
розібраного комбайна М. П. Пугач. — В 
Трепівське відділення «Сільгосптехніка» 
відправили двигун укомплектованим, а 
ось, гляньте, після ремонту одержали 
йоге вже неуком Флектованим. Ламай те
пер голову.

— Жоден із варіаторів, які одержали 
в нашому раноб’єднанні «Сільгосптехні
ка», не годиться. Завтра відвезу їх на
зад, — поскаржився головний інженер 
колгоспу В. Д. Шевчук.

Таку ж картину ми спостерігали в рад
госпі «Реконструктор». На час перевірки 
із 14 комбайнів 5 ще в ремонті. В рай- 
об’єдпанпі ж «Сільгосптехніка» з 1? 
травня лежить заявка радгоспу на по
трібні йому запасні частини, вузли тощо. 
Однак обмінний пункт мовчить".. Мовчить 
і комсомольська організація радгоспу, 
обходячи у своїй роботі стан підготовки 
техніки до жнив.

Позицію байдужості, па жаль, займає й. 
Долипськип райком комсомол’/. До цьо
го часу в районі це створено комсомоль
ського штабу «Жпива-77», районний 
штаб «Комсомольського прожектора» не 
провів рейду перевірки готовності зби
ральної техніки, па бюро жодна комсо
мольська організація не звітувала про 
участь комсомольців і молоді у підго
товці до жнив. Словом, поганий приклад 

.-. первинних
роздумують 
Тим часом

показує райком комітетам 
організацій. Надто довго 
раикомівці з чого почати, 
хлібне поле уже видзвонює КОЛОССЯ.:

Рейдова бригада: В. ЦИБУЛЯ — 
інженер відділу механізації облас
ного управління сільського госпо
дарства. В. ОРЕЛ — член обласно
го штабі7 «Комсомольського про- 
жекгора», В. ВЛСИЛЕВСЬКИП - 
аіроком по захисту рослин кол
госпу «Україна» Кіровоградською 
району, М. БЕКЛЕШЕВ — інже- 
кер-механік Дояинського районного 
управління сільського господарства, 
О. БАСЕНКО — спецкор «Молодо
го комунара».



18 червня 1977 poicy „Молодий KOM-jrjiaprr ________ __ _______ _ З сшср. ----------

-а

-Я

Через рін фестивальна ромашка, вписана у крону 
пальми, заяскравіс на костюмах делегатів, на тран- 
спарБьтах в плакатах. Острів Свободи готується зу
стріти юкь планети на форум солідарності миру і 
дружби. » гг

СУБОТНИК— 
ФЕСТИВАЛЮ

ь* J
I

на 
її

Т> АЛЕНТИНА Телих 
Кубу не поїде. В 

житті вже були 8 днів у 
Берліні, прожиті ніби 
одному подиху.

Чим пам ятний
X Всесвітній

на

для 
Вас X Всесвітній фести
валь молоді і студентів?

— Мабуть, там я вперше 
не тільки розумом осягла, 
а й серцем 
величезним 
повагою і 
ристується 
ська держава у молоді, у 
тих, хто обрав лозунг 
фестивалю — «За антиім
періалістичну солідар
ність, мир і дружбу» — 
лозунгом свого життя.

Ми всі, члени радян
ської делегації, внутрішньо 
підтягувалися, сповнюва
лись невимовної гордості 
за Батьківщину, зустрічаю
чи з Берліні, Лейпцигу, 
скрізь, де ми були, гаря
чий прийом як господа
рів — молоді НДР, так і 
зарубіжних делегацій.

Найяскравішими подія
ми фестивалю Валентина 
вважає конкурс політичної 
пісні, відкриття в Берлін
ському університеті імені 
Гумбольта політичного 
клубу. Разом з товариша
ми вона вітала мужню 
Анджелу Девіс, на мітинзі 
солідарності з народом 
Чілі слухала пристрасний 
виступ Гладіс Марін. По
літична спрямованість 
фестивалю була підказана 
самою обстановкою, в якій 
розгорталася підготовка 
до нього в багатьох краї
нах. Об’єднувалися сили

відчула, яким 
авторитетом, 

любов'ю ко- 
наша радян-

СВЯТО, КОТРЕ
реакції Чілі для наступу 
на демократію, ще трима
лися на багнетах воєнщи- 
ни фашистські режими в 
Португалії та Іспанії, но
вого розмаху набувала 
классза боротьба в капі
талістичних країнах.

Д/х фестивалю, його 
ідеї і завдання підказува
ли, яким повинен бути її, 
Валентини Телих, особис
тий внесок у фонд солі
дарності. Праця, чесна і 
самовіддана, яка, злив
шись з трудозими досяг
неннями мільйонів людей, 
зробить Вітчизну — оплот 
миру і прогресу на плане
ті — ще могутнішою.

З 19б6 року Валентина 
за кермом трактора. В 
1971 році їй вручена най
вища нагорода Батьківщи
ни — орден Леніна. Зараз 
працює на одній машині з 
чолозіком: обслуговують 
п'ять корпусів тваринниць
кої ферми. Це один з най
надійніших екіпажів у рад
госпі імені Свердлова.

— Що Вас, як учасника 
фестивалю, особливо вра
зило, схвилювало?

— Ми усі — почесні гос
ті, молоді робітники, вче
ні, митці, колгоспники, --- •_
представляючи в Берліні 
молодь Країни Рад, жили 
дружною рівноправною 
сім'єю. Яке б високе ста
новище не займала люди
на, її перш за все повинні 
цінувати як працівника, 
спеціаліста — це дійсно 
справедливий принцип. ,

Т. ФЕДОРОВА.
Бобрннецький район.

Авторитетне слово театру
XVIII театральна весна Кіровоградщини була присвячена
60-річчю Великого Жовтня
В різних обставинах діють герої 

вистав, показаних протягом теат
ральної весни, але прагнення в них 
одні: присвятити себе служінню 
Батьківщини.

Саме ця комсомольська завзя
тість, готовність відстояти людську 
гідність характерна для героїв 
вистав «Юність батьків» Б. Горба
това і «Острів твоєї мрії» М. Заруд- 
і’ого, показаних Піщанобрідськнм 
сільським Будником культури Дои- 
рсве.тнчківського району та колек
тивом Палацу культури шахти 
«Сьітлопільська».

Згадаймо «Твої 
Т. Ян і «Провінціа.льні 
А. Вампі.това (студія 
актора і самодіяльний 
теаїр Палацу культури ім. Жовтня 
м. Кіровограда): Майка і Вікторія 
і а порозі до самостійного життя 
натрапляють на Таїсу Іванівну і Ка
лорійна і зразу вступають з ннм.ів 
бій. Дівчата не лишать в біді друга, 
дадуть відсіч міщанину і хаму. Піс
ля Таких вистав глядач виходить 
оновлений, очищений, утверджений 
в своїх думках.

шістнадцять» 
анекдоти» 
молодого 
народний

В. І. Ленін в розмові з, Кларзю 
Це і кіп говорив, що мистецтво по
винно збуджувати почуття, думку і 
волю мас. Ось це і є справжнє зав
дання театру, як професіонального, 
лак і самодіяльного, і розв’язується 
воно в першу чергу через репертуар. 
Звичайно, то перший крок, далі — 
« лозо режисеру. Щоправда, па кон
курсах жюрі диференційовано під
ходить до розбору робіт різних ко
лективів, різних режисерів. Це аж 
ніяк не означає, що ми повинні про 
щось замовчувані. Навпаки, треба 
вказати на всі недоробки, але роби
ти це не насупивши брови (мовляв, 
у вас все настільки погано, що не 
г.арто було й братися за то складну 
справу), а допомогти розібратися, 
дати поради. Переважна більшість 
конкурсних робіт була підготовлена 
за високоідейними і високохудожні
ми п’єсами. І хоч деякі колективи 
де в чому недотягують (це справа 
наживна), нас радує серйозний під
хід до роботи.

Поволі, але впевнено міцніє те
атральний колектив Новоукраїи- 
ського міського Палацу культури 
«Ювілейний». Добротнішою, грун
товнішою стає кожна його робота,

визріває колектив з хороших? твор
чим потенціалом. Па театральну 
гесиу була запропонована вистава 
<-На сьомому небі» М. Зарудного. 
І знову, як і минулого'року, ціка
вий ангорський ансамбль, відповідні 
костюми, художнє оформлення, ор
кестр для супроводу вистави, що 
не завжди побачиш і в професіо
нальному театрі. Щоправда, вистава 
має ряд режисерських недоробок, 
нечіткостеп у визначенні акторських 
завдань, колектив потребу є серйоз
ної консультації театральною ху
дожника. І все ж він має чудову 
перспективу.

Вперше взяв участь у театральній 
весні Вільшанський район і лишив 
хороше враження. Тут народився 
ще однії драматичний колектив — в 
селі Добрянці. Ного створили ви
пускники заочного відділу Олек
сандрійського культосвітнього учи
лища Г. Заболотнії та К. Пітряп. В 
Онуфріївні дебюіував як режисер 
випускник інституту культури 
II. Кузьменко.

Будемо сподіватися, що хороший 
печаток нових колективів села Доб
рянки та Онуфрїївського районного 
Будинку культури матиме добре 
продовження. І вони стануть постій
ними учасниками театральнії' весен.

На місцях необхідно створити 
максимум умов для збереження ко
лективів. Не секрет: часто існування 
драматичного чи іншого гуртка гри- 
маєтіся лише на ініціативі іа енту
зіазмі керівника і учасників. А як 
справа доходить до деяких витрат 
на художнє оформлення та костю
ми, керівник натрапляє па перешко
ди. Мабуть, не зайве нагадати, яке 
величезне значення в комуністично
му вихованні трудящих і особливо 
молоді має театральне мистецтво. 
Тому радянські, профспілкові, ком
сомольські, господарські керівники 
повніші всіляко підтримувати твор
че життя драматичних гуртків, ство
рювані всі умови для їх роботи.

Завжди цікавий, оригінальний 
театр студентського клубу педаго
гічної о інституту імені О. С. Пушкі
на. Ще одна особливість цього ко
лективу — ВІН буде вічно молодим, 
бо його учасники — студенти.

Хочеться добрим словом згадати 
фанатично закоханого в театр інже
нера Олександрійського районного

енергоуправліппя Юрія Дзбанов- 
сьі.ого і його однодумців. Нарешті 
колектив і керівник знайшли спій 
дім — то чудовий Палац культури 
шахти «Свіглопільська» м. Олек
сандрії.

А яку величезну роботу по про
паганді театрального мистецтва, 
театрально! культури проводить са
модіяльний народний теаїр Олек
сандрійською міського Будинку 
культури, керований заслуженим ар
тистом республіки Михаилом Олек
сандровичем Донцем! Слово дяки і 
акторському ансамблю театру, який 
кожну свою вис гану показує на 
майже професіональному рівні, а 
ряд акторських робіт — професіє; 
пальні без «майже». Щоправда, 
цього року колектив зробив невда
лий вибір. Про що, власне, «Ураган» 
А. Сафронова? Це любовна інтриж
ка, в яку драматург заплутав всіх 
героїв. Колектив солідний, з хоро
шими традиціями, чудовим складом, 
якому під силу значніші полотна, і 
вони, звичайно, будуть.
VUj|l ТЕАТРАЛкН/< весна про- 
Awili йшла успішно. Проте, ще 
по у всіх районах розуміють необ
хідність розвитку самодіяльного 
театрального мистецтва. Па сім зам- 
кіе зайшінв завідуючий Острівським 
відділом культури товариш А. В. 
Паскс-вич* всі виходи з району на 
обласні театра іьііі конкурси. Навіть 
районні огляди тут не проводяться. 
Те ж саме можна сказані про До-, 
лписький, Зна.м'яі’ський. Устпііів- 
іт.ккії райони. Причина одна- район
ні відділи і їх методичні центри не 
займаються питаннями театральної 
самодіяльності.

Учасників театральної весни че
кають глядачі своїх і сусідніх райо
нів, чекають трудівники міст і сіл. 
У вересні за традицією відбудеться 
обласне свяю театрального мис
тецтва. Вже сьогодні треба розпо
чати підготовку до нього і, мабуть, 
вже зараз слід подумати про на
ступну театральну весну, щоб за
вчасно підготувати конкурсу ро
боту і'мані можливість показати її 
декілька разів перед її переглядом 
обласним жюрі.

Г. ВОИЧЕНКО, 
старший методист по театраль
ному мистецтву обласного Бу
динку народної творчості.

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ЧЕРВЕНЬ РАДІСНИХ ЗУСТРІЧЕЙ
ПІД ВОКЗАЛІ - КВІТИ, МУЗИКА, ПІСНІ. ГО

МІН РІЗНОМОВНИХ. ГОЛОСІВ. НА «ДОБР'Л- 
ДЇНЬ!» ТУТ ВІДПОВІДАЮТЬ «САЛАМ!», НА 
сЗДРАБСТВУЙТЕ!» — «ГАМАРДЖОБАі». ГОСТЕМ 
З УСЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ СЕРДЕЧНО І 
ЩИРО ПРИЙМАЄ ЗНАМ’ЯНСЬКА ЗЕМЛЯ.

П’ять років тому, святкуючи 50-річчя утворення 
Союзу РСР, трудящі Знам’янського району вирішили 
створити в себе маленьку модель радянського су
спільства. Але гаку, щоб у ній відображались одно
часно і майбутнє і минуле, і ішніиінг Країни Рад. Чи 
можлиро це? Можливо! — відповіли знам’янці. І за
просили до себе в гості дітей з усіх п’ятнадцяти рес
публік СРСР. Бо ж саме цим хлопчикам і дівчаткам 
належить завтрашній день планети, у їх безтурботно
му щасті віддзеркалюються всі переваги радянського 
сьогодення, і, дивлячись на це, ми кпащс розуміємо 
всю велич шляху, пройденого від Жовтил. Чим не 
прекрасний пам’ятник'3!

І цього року, перед святом 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, у дні. коли Весь 
радянський народ обговорює проект пової Конститу
ції Країни Рад, зпам’япні приймають у себе вдома 
ющ.х посланців Москви і Тули, Азербайджана і Есто- 
іііі, Туркменії і Латвії — з усіх куточків нашої 
неосяжної Батьківщини прибули на Україну старшо-

класиики — члени учнівських виробничих бригад, 
таборів праці і відпочинку. Серед гостей є наші давні 
знайомі — наприклад, учні Халдапської середньої 
школи Азербайджанської РСР, які вже одинадцятий 
рік обмінюються делегаціями з школярами Богдапів- 
сьі-.сї середньої школи. Є й «дебютанти» — вперше 
прибулі: серед них на знам’янську землю родоначаль
ники учнівських виробничих бригад Радянського 
Союзу — учні і ригорсполіськоі середньої інколи Но 
воолєксеидрівського району Ставропольського краю. 
Учні, чия бригада виробничників два роки тому була 
удостоєна премії Ленінського комсомолу. Гості 
працюватимуть разом з українськими школярами па 
полях колгоспів і радгоспів, виступатимуть з концер
тами перед трудівниками поліп і перед своїми ровес
никами, побувають на екскурсіях у Києві, Капові, 
Корсунь-Шевченківському, на Кременчуцькій ( ЕС... 
Втім, усіх цікавих справ, які відбудуться з 15 червня 
по 5 липня у таборах прані і відпочинку Зна.м’янсіжо- 
го району (саме тут у цей час житимуть і працювати
муть посланці братніх республік разом зі своїми ук
раїнськими ровесниками) не злічити. Про них де
тально розповість па своїх сторінках наша газета — 
у місті залі: ничників розпочав свою роботу виїзний 
корпункт «Молодого комунара». У наступному номе
рі чіпайте перший репортаж з ііііорії'аціопальпого 
табору праці і відпочинку «Дружба» Богданівської 
середньої школи імені Б. 1. Леніна.

ХВИЛЮЮЧІ КІНОКАДРИ
...Того ралу зал районного кінотеатру «Дружба» був пере

повнений. Демонструвався черговий фільм з тематичного 
показу «Етапи великого иілажу», присвяченого 60-річчю Ве
ликого Жовтня. _

Годованівський райком комсомолу працівники районної 
кіномережі потурбувалися про зразкову органі іааію цього 
важливою заходу.

На екрані один за одним з’являються історичні кадри: 
м^ать □ атаку бійцї-будьоннівці, перші комсомольські загони

на комуністичних суботпккм, перші дитячі комуністичні 
групи... Уважно вдивлялись хлопчики і діяча fka Із залу у 
обличчя юних героїн, учасників буремних подій.

Далі екран розповідає дітям при нашого сучасника. 18-річ- 
ііого комсомольця Анатолія Мерзлова, який траіічно заги
нув, рятуючи від поііію пшеничне поле і трактори. Радян- 
ська молодь — цс люди обоп’їізку. доблесті, надзвичайної 
смігрсості. Молодь будує БАЛІ і КамАЗ. У них па рахунку 
Усть-Ілімськ і Браісььі Радянська Батьківщина завжди мо
же покластися на своїх синів і дочок.

Півтори години, проведені а кіно — то незабутній урок.
С. ІЛЛЯШЕНКО.

КІРОВОГРАД СЬОІ ОДНІ. ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА.
101 ЕЛЬ <КІІІВ».

Фоіо В. КОВПАКА.
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ЙШЕЩПШЕ

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

Ногалем першої руки знаний буи всіма жителями сіл, що 
поблизу містечку Рівного, синобородий Самсой Шелухін. 
Батьківську, славу спаднував від нього і Семен. У восьми
річному віці взялися до нелегкого ремесла іі Семенові ен
нії -- Олександр, Полікарп, герой нашої оповіді Петро.

Та одного разу...
Не може похвалитись багатоводдям Чорний Ташліік. Як 

і люди гобі.'-я пьою. Чорний Ташлик — спокійний, прівпо- 
г.ажсний. Ледь чутно жебонить його течія. нс гомінка й не 
настирна. 1 тан — аж до Південного Бугу.

Та будь-якому спокою іноді вривається терпець. Вихлюп
нулась з берегів степова річечка. Ие проїхати містечком.

І до нього весняні води завдавали неабияких збитків кузні 
Шслухіних, бс ж гніздилась вона на положистому березі 
Чорної о Ташлнка. Найтяжче для сім’ї пережити березень— 
квітень. *■

А подібної повені іцс не було. Несподівано і страшно ві- 
Ііваься до Рівного з яиичарськнм посвистом вітор. Прониз
ливий. з.кідійхуватнй. Похитнулась земля. Дзенькнули шиб
ки п невеличкій хатині. До хати вдерлась вода. Вона іі до
вершила руйнівні роботи.

Та не це- приголомшило Семена Самсоновича. Вода злиза
ла кузню. Вільний коваль став папським.

Ось чому Семен задоволено провів до морської фельдшер
ської школи старшої о Олександра, потім, матросом на 
«‘»секу» Полікариа, а згодом — і Петра. Тішило батькове 
серце й те, що -Петро йшов до Миколаєва, на кораблебудів
ний завод «Наваль». Звідти і'- до мери рукою подати. І а й 
як не кажіть, в таки ж продовжується ковальський рід’ Так 
Петро Семенович Шелухін стан останнім ковалем вінової 
династії майстрів молота й иаковальні. Він і завершив ро- 
дослівну, очоливши авіаційну династію.

До авіації Петро Шелухін потрапив етапним порядком. З 
одеського штрафною батальйону. Гуди пін прибув з Мико
лаєва, як бунтівник, командир молодіжної • рупії, які охо
роняла І травня 1915 року прапор демонстрантів

В Одесі саме формувався 36-й корпусний авіазап'їі. Пол
ковник Сгмонло зарахував дз нього н Петра, як людину, 
знайому з двигунами внутрішнього згогяння.

І ось — румунський фронт. Констанца, Черноводи. І плац. 
Аиіг.могорнег Шелухін обслуговує машину льотчика Карпнп- 
ського. Саме йому завдячує Шелухін. то став льотчиком- 
спостерігачем. хсч на цін посаді перебували в армії лише 
офіцери.

А коли долетіла до авіазагону звістка про революцію, Шс- 
.чухін виявився (дишім з рядових, хто знав лігак. З його 
легкої руки офіцсрів-спостерігачів з успіхом замінили солда
ти. У грудні 1917 року Петро Семенович очолив перший на 
півдні революційний авіазагіи.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Лунач-зрського, 36. 
Телефони- відповідального секретаря *та відділу 
комсомольського життя--2-45.35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьисво-пгтріотичного сихепання та спорту — 2-46-87.

БК 17004, Обсяг 0,5 друк. ари.

Вранці 30 січня 1918 року в Єлисавс»раді встановилася 
Радінні на влади.

Пєіро Шелухін з групою робітників заводу сільгоспмаши
нобудування потрапляє до Плосківсі.кого партизанського за
гону, керованого Іваном Наумовичем Колосниковим, ім’я 
якого народні легенди ставили поруч з іменем Г. І. Коюв- 
ської о.

40 ргі.ів тому, їй—20 червня 1937 року, радянські льотчики 
В II. Чкалов, Г. Ф. БшїдушЛ і О. В. Беляков вперше ь істо
рії здійснили бе'посадочний переліт за маршрутом Москва— 
Лівиі'.шіій полюс — Північна Амеріка.

Л парне, який ми сьогодні починаємо друкувати, — про 
Одного і перших наст; віпіків Валерія Чкалова, нашого зем
ляк:; П. С. Шелухіпа.

Третій арешт
Під Херсоном авіаторів обстріляли петлюрівці, під Отск- 

санлрівсі ком — німці. І тоді солдатський комітет вирішує 
розійтись незначними групами, вливатись у партизанські за- 
існн, зв’язуватись з більшовицьким підпіллям.

Так з’явився у Плетеному Гаїилнку новий коваль. Кузня 
єтала баї атолюдною. Запідозривши крамолу, місцеві курку
лі виказали Петра

1 — знову тюрма. Цього разу — в Єлнсаветграді. Одиноч
на камера гарнізонної гауптвахти.

Шелухіпу загрожувала смерть.
Та вже через два дні Петро одержує запечену п хліб ци

дулку. Від старіиогр брата Олександра, єліісавстградського 
підіїі.пі нпка. Кілька слів: «Петре! Не вішай носа. Ми вжи
ваємо заходів...».

У цей час г.ійськово-ревплюційньй комітет і штаб Черво
ної гвардії розробляли плач роп рому контрреволюції в Єлн- 
саветграді. Ставилося завдання: оточити юнкерське кавале
рійське училище. Там містився штаб гайдамаків і сотня іме
ні Гонти. Обложити Пушкінськс училище (зараз примі
щення сьомої школи), де розквартирувався гайдамацький 
полк.

У збройному повстанні брав участь і щойно визволений з 
політичної тюрми Петро Шелухін. Разом з братом.

2’. січня 1918 року па станцію Єлисавстград прибув .657-й 
Ррутськнй полк, який того ж дня виступив проти військ 
Центральної Ради, До нього приєдналися бійці 9-ої автомо
білі І.ОЇ ГОТИ, інші революційно

У шізні 1919 року Петрові Шелухіпу вручили направления 
до Київської льотної школи. А коли Київ став фронтовим 
містом,' Шелухіпа перепели до Вищої авіаційної школи я 
Москві, створеної за роиюряд кеннпм Володимира Ілліча 
Леніна.

У середині липня того ж року відбулась безпартійна чер- 
ьоі'сермійська контрреволюція Ходинськсіо гарнізону Зна
менита Ходннка, московська околиця за Тверською заставою, 
ставала і; той час авіаційною республікою

Газом з тогарншами-авічторамі! Шелухіпу вдалось діста
тися самісінької сцени. Зал жалюгідний. Жодного вільного 
мііпн. Незабаром виступатиме Володимир Ілліч.

Тільки-но оголосив про це головуючий — .здрі пнувся зал. 
Хіись із солдаті» спішно гастібав верхні гудзики, хтось ни- 
про< туваься, щоб не сидіти перед Іллічем врозвалку, інші 
сором’язливо підбирали під себе ноги, взуті в постоли.

Кілька хвилин аплодували червоноармійці вождеві рево
люції.

Ленін був у темному костюмі, у білііі сорочці з темі о-чер- 
шшсіб краваткою Промову свою вчі почав з тяжкого стапо

- ьшца у країні іі на фронті. Говорив про голод, саботаж, 
зруйновані заводи й міста. . .

Петрові ж чомусь найяскравіше запам’яталось ленінське 
роз'яснення слова «комунізм», слона, котре політичними не- 

■ і-ігласамн трактувалося надто доцільно. ■
За слопамн ж Леніна, комунізм — це швидкий, в ісгорвч- 

нему розумінні,, стрибок від злиднів і невігластва до небу
валою розквіту науки й'техніки, достатку матеріальних' і 
духсічіих б.’іаі. до щастя всього трудовою наподу.

Потім Ілліч заговорив про завдання дни. І головним була 
. збройна боротьба з внутрішньою і зовнішньою контррево

люцією і, в першу чергу, з Дсііікіїїнм.
Володимир Ілліч перерахував усі основні переваги ворогів 

(•••полюції. У них більше військових кораблів, більше гармат 
і літаків І коїш, ча а аль. кращі, ніж у Червоній Армії; 
Але у нас, говорив Ленін, е те, чого немає пі в кого,- Ми 
сильні революційним духом, своею непохитною готовністю 
перемогти. Мужність червоноармінців, їхня відданість рево
люції сильніші, переможні ші за будь-які гармати.

Лише півгодини говорив Ілліч. А пам’ять про цю зустріч 
проходить червоною ниткою через усе жнутя нашого зсм-

В. ЧАБАНЕНКО 

(Закінчення у наступному номері).

Газета виходить

у вівторок, четвер, 

суботу

0:1
Наближається до кіііця пер

ше коло чемпіонату країни з 
футболу серед команд друїої 
ліги. На вісімнадцятий ігро
вий день кіровоградська «Зір
ка» виступала на ппїзді. У 
Севастополі вона зустрілася з 
«Атлантикою». Перед звітним 
поєдинком становище клубів 
було таким; наші земляки у 
своєму активі мали 17 очок 1 
знаходилися па госі.мій схо- ' 
динні, а їхні суперники, у яких 
на очко менше, посідали два
надцяте місце. Матч розпочав
ся атаками «Зірки»..На два
надцятій хвилині її захисник 
Михайло Порошин здійснив- 
сольний прохід, і м’яч у сітці 
воріт господарів ііодя. Але 
арбітр його нс зарахував — 
поза грою був Олександр 
Алскссєв.' Наступ кіповоград- 
чів продовжується. На. двад
цятій хвилині в бік севасто
польців призначається штраф
ний удар.-Сергій .Вибиванцсп 
розігрує його .з капітаном 
комаїїли Юрієм Касьонкініїм, 
який посилає м’яч у ворота 
♦ Атлантики».

Друга полонина результат 
не ..змінила. Єдиний гол внрі- 
ішів долю зустрічі на користь 
кіровоградціп. у

іиіііинііирміива—■

НУ БОН—У ..РАДИСТА
Фінальний матч пп кубок .області з футболу між о 

сгіплрійські'м «Шахтарем» і кіровоградським «Радистом» 
відбувся па стадіоні міста гірників. Перший тайм нс ііріпііс 
успіху жодній к« Мі.ііді» Початок другої, половині! ірп буп 
піі бі.-ці іосік,дарів поля. Вони більше атакують. Нарешті 
(•.■еі.сапдр Кузнецов забиває м'яч у порені заводських 
сіігртсмезіів. Гості, намагаючись уникнути інтразкії. все час
тіше і у. стішс з'являються у штрафному 'майданчику «ІІі.іх- 
т і| і ». Одну з комбінацій'завершив іо'пііім ударом Бячсслдв 
ІІеріик — 1:1. А коли до кінця д.атчу .іалтиалося п’ять 
•віі.інн. кіррвоградець Миполп Головко’ зпводіїгь свій клуб 
вперед. «Радист» виграв зустріч (2'1) і став зо.’їодарем по
їденого трофею, здобувші! появо брані учасіь у розтраті 
кубка України серед колективіп фізісультури.

БАСКЕТБОЛ. Гри дні у Палаці спорту Світловодського 
заведу. •,! стих металів проходив традиційніїіі турнір з 6.1с- 
кстбол'у. її іграх брали участь чоловічі і жіночі ком.піли 
Ді іирогсл ронська. Кривого Рсга, Кіровсі р.іда, Світдоводсьца. 

■Дс-брс провели лм.'.гаїпія баскетболістки і ' ' 
дііігроп'.трояськс-го Буревісника». які ііідїьі.л 
і хо;л і і у п'сдеСталу ік>шан:і. Другими були 
,гр:.дсі,кі одноклубники' — студенти факультету 
і.ііховаїия педагогічного ііістіпулу 
Третє - місце і-айкялп представн::ки 
гарду»

ф Команди і.іпцої ліги класу'«.А» прополи ігри чергового, 
" десятого туру чсміїіОПіїлу країни з футболу; В-Києві-місцеві 

;;ші; міпці прпііма.-и спортсменів доиеиккогэ «Шах гари». 
Перемогли господарі і'о.тя з рахунком 2.0 .А в-трьох ЗулТ|у- 
чах госіюдврізі поля світкала . невта.чп. — доки, .'-»знали по- 
І ;:.:і.-ц. -.окрема алма.-ктннський «Кайрат» — під вороіііплоіі- 
ґ] адської «Зорі» (0:1). одссьіхіій «Чорноморець» — під дпі- 
і'роштройського «Дніпра» (1’2) і ленінградський «Зеніт» — 
від москої ського «Локомотива» (1:2).

баскетболісті.п і баскетболісти 
иурезісшіка», які підпалися на ві'.цу 
ішінаїї:!. Другими були’ їхпГ кірово- 

; --------;у фізичного
імені О. С. Пушкіна, 
криворізького Л US.II-
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Дс-К. те
лефільм «Ранок 
9.25 — К. т. 
програма. По 
концерт. 12.00
Франції». КінопрОгпама. 13.30 

Інформаційна програ- 
По закінченні — концерт. 

«Твій гпуд — 
Док. фільми. 

Телефільм для 
є лсп». І серія. 
«Мамина шко- 

«Олніі за 
18.00 —

твій. Москва». 
І нформанійпа 
закінченні — 

— К. т. «ГІо

. т.

К. т. 
твоя писога». 
15.35 — К. т. 
літс.й. «У мене
16.45 — К. т. 
ла», 17.15 — К. т. 
псіх, всі за одного». 
Новини. 18.15 — К, т. «Росій
ські народні пісні в обпобці 
С. Прокоф’єва». Фільм-кон- 
церт. 18.45 — К. т. «Змагаю
ться трудящі Орловської об
ласті». 19.30—К. т. «Виклик». 
Телсвистава. 21.00 — «Час». •
21.45 — К. т. «На вулиці Ис- 
ждапової». По закінченні — 
новини.

Емільбска». 11.00 — К. т. Но
вини. 11.15 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1948». 12.15 — 
К. т. «Салют Жовтню». 13.00
— К. т. «По Франції». Кіію- 
прогоама. 13.30 — К. т. Інфор
маційна. програма. По закін
ченні — концерт 15.50—«Пар
тійне житні». 16.20 — «Талан
ти твої. Україно». Виступає 
фолі.клорш'-сі нографічіїнй ан
самбль ганцю «Поділля» 
Хмельницького Будинку куль- 
тупіі профгехосвіти. 16..’ 
«Па ланах республіки».

. — Для малят «Іскорка».
— Соціальний портрет колек
тиву колгоспу імені Кірова 
Возіїссенського районе Мико
лаївської області. 18.00 — 
Реклама. Оголоінеиіія. 18.30 — 
Ліричний концерт. 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. 
«Дружбі народів співаємо піс
ню». 20.45 — К т. «На добра-

діти!» 21.00 — «Час». 
— К. т. Кінокомедія 
плюс два». По закінчен- 
ІІОВІІІІИ.
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серні. 
«0 -* 

Співає

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.25 — 
К. т. Інформаційна програма, 

закінченні—концерт. 
Телефільм
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Виклик». Тс- 
лсвисгапа. 11.00 — К. т. «У 
світі тп-зрнп». 15.00 — К. т. 
Док. телефільм. 15.30 — К. т. 
Телефільм для дітей. «У мене 
є лев». 2 серія. 10.40 — К. т. 
«Зустріч з письменницею 
ІІ. Чапліііою». 17.00 — К. т. 
«Москвичі на марші п’ятиріч
ки». 17.30 — К. т.-сЛстн, паша 
пісне». Концерт. 18.00 — Но
вини. 18.15 — К. т. Док. теле
фільм. 19.10 — К. т. Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР. 19.20 — К. т. Фільм

мушкетерн». 
Франція — Італія. 
«Час». 21.45 — К. т. 
МІрсй Матье. (Франція). .22.30 
— Міжнародний турнір з фех
тування. По закінченні — >іо- 
БІІІІИ.

і
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.90— 

Кінопрограма. 11.00 — К. т. 
Новини. 11.15 — «Рубежі 10-7 
п’ятирічки». (Горлівськс ви
робниче об'єднання «Стірол»). 
11.35 — Ф. Лсгар. «Граф Люк
сембург». 17.00 — Мереживо 
танцю. 17.30 — Кінофестиваль 
«Ленінський альбом». Док. 
фільм «Жовтень V Москві»'.
17.45 — Соціальний портрет 
колективу колгоспу імені Кі
рова Возіїссенського району 
Миколаївської області. Пере
дача друга. 18.0і) — Реклама, 
Оголошення. 18.39—«Поезія». 
Патріотична лірика Бориса 
Олійника. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — «Обговорюємо 
проект Конституції (РСР».
19.45 — «Паші гості». Зустріч 
з артистами драматичного т<^ 
атру Чсрвоіірііраііоріїоі о 
поморського флоту. 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 -ь 
«Час». 21.45 — Тележурнал 
«Старі». По закінченні — н.

« Новини.
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