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«Жнива-77» набирають 
темпу. Молоді трудівники 
поліп проявляють В ЦІ ДНІ, 
то жаркі, то дощові, справді 
героїчні зусилля, щоб в 
найкоротші строки і без 
втрат зібрати врожай. Б цьо
горічній косовиці и Онуфрі- 
ївсьаому районі беруть 
участь 11 комсомольсько- 
молодіжних екіпажів. В зби
ранні хліба нового врожаю 
зайнято понад 160 юнаків 
та дівчат.

'^*Центр організаторської, 
масово-політичної роботи 
комітетів комсомолу пере
несено сьогодні в поле. Іде 
перевірка' о головному — 
умінні забезпечити вико
нання поставлених завдань: 
розставити актив, зміцни
ти комсомольсько-молодіж
ні екіпажі, потурбуватись 
про побут механізаторів.

і словом, і ділом підтри
мують високу напругу зма
гання районний комсомоль
ський штаб та штаби «Жни- 
ва-77», створені в кожному 
господарстві. На період 

(Див. 2 стор.).

Вигодинювалось. Сонце 
з’явилось несподівано, за
грало веселу пісню на блис
кучих боках комбайна, 
трактора, заплуталось про- 

4 гмінням у важкому колоссі. 
Володимир Михайлович Су
хомлин усміхнувся сонцю, і 
кинув своему молодому по
мічникові:

— Через півгодини мож
на буде косити...

Запалили цигарки, мовчки 
посідали під комбайном і 
повели розважливу мову

4

• Жнива екзаменують молодь 
Онуфріївського району

ф Виїзна бригада „Молодого 
к ом у и а р а“ нові д ом л я о:

*Н? тлта- Лсмі»(ііііка комбайнера колгоспу «Україна* Оігуфрі’ївськоїо п«ійону Володи
мира РУ/кИНА прийшла поздоровній з успіхом на жнивах його дочка НАТАЛКА.

КОЛИ
У ПОЛІ 
дощ...

про вчорашній день на 
жнивах, коли їхній комсо- 
/лольсьісо-молодіжний екі
паж зайняв перше місце 
серед жниварів колгоспу. 
На восьми гектарах намо
лотили комбайном «Нива»

288 центнерів. Говорили 
про хліб...

— А диви, якийсь автобус 
до нас їде, — перерьав їхні 
балачки водій Василь Пав
люченко.

Автобус зупинився. Га
ласливою зграйкою висипа
ли на стерню діти і, відчу
ваючи важливість моменту, 
пішли повагом, урочисто 
три/лаючи у руках букети 
червоних троянд, рожевих

(Дня. 2 стор.).

СТАЛА ГОДИНОЮ ПОДВИГУСКРУТИЛ ГОДИНА В ЖИТТІ КОЛГОСПУДЛЯ СІМНАДЦЯТИРІЧНОГО ВОЛОДІ СИДОРЕНКА
Над током пірнають у небо ласішим, 

запаморочливо пахне хлібом, полем, пах
не жнивами. І коли затримується котрась 
.машина, у короткі хвилини перепочинку 
над током у розхмареііу високість неба 
злішає пісня. Папіпжіноча, напівдитяча 
і, певно, тим щемлива до сліз, як хорал. 
Сьогодні на току весело. Галина Яцппа, 
сіроока, ліідпепька молодичка стоїть по 
коліна ь золотій пшениці і чи -і;о від пус
тотливого свого характеру, чи то від 
тахлинглочої душу радості (дочекались, 
врешті нового хліба) підставляє руки під 
струмок зернин, який небавом пливе із 
конвейєра зерноочисної машини.’І ку
паються в зерні руки міцні засмаглі но
ги. Проміниться па сонні золотистими 
зайчиками зерно, чи ю проміняться щас
тям жіночі очі?

— Не роїкидлй зерно. Га’лиііо, — прагне бу
ти суворим секретар комсомольської органі
зації колгоспу lr.au Рулонно, однак, ловить 
себе на думці, що її самому хочеться підста
вити під цей життєдайний потік очі губи ру
ки. Зак купаються у перших струменях нафти 
геологорозвідники, так обсиплють себе з ю- 
лоні) до ніг пилюгою чи піском малі діти: від 
підсвідомого г.сеохоплюю'іого почуття шасгя...

Учні середньої школи Василі, Олефір Сергій 
Опнсенко Володя Го.іов'ячко. Юрій Робота, 
чекаючи машину для розвантаження вкотре 
обговорюють вчорашню родпо, і заздрісно до 
сліз у .-іаппльїіііх хлопчачих душах (сх. жалі, 
мене не було!) поглядають у бік слюсаря Во
лоді Сидоренка, а тут ше з райкому комсомо
лу Почесну ірамогу приїхали вручати, із прав
ління колгоспу грошову премію...

А трапилась пожежа вчора пізно вве
чері- зайнявся дах па . сріїосу шильному 
комплексі. Полум’я повзлр вгору, зло(Див. 2 сюр.).

НАПРИЗ„золотийКОЛОС“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
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Комсомольсько-молодіжний колектив Івана 
Степановича та Еолсдимира СТУЛІЇВ з колгоспу 
імені Кірова Онуфріївського району намолотив 
«Низою» 3834 центнери зерна.

Віктор ЗАРУБЕНКО з колгоспу імені Фрунзе 
Долинського рано ту («Колоси) — 2617.

Михайли ГРУЗД з колгоспу імені Горького До- 
пинського району («Нива*) — 2283.

Михайло МЕЛЬНИК з колгоспу імені Леніна 
Сеітловодського району («Нива») — 1740.

Станіслав ТАРАН з колгоспу імені Будьонного 
Бобринецького ог.йону («Нива») — 1396.

Володимир БАКУН і колгоспу «Дружба» Гіетрів- 
ськсго району («Колос») — 1283.

Іван ПЕТРУК з колгоспу імені Карла Маркса 
Ульяновського району («Колос») — 1254.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу «П><ть Октября» 
Онуфріївського району («Нива.:) — 1174.

Петро ЛІНЕНКО з колгоспу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району (СК-4) — 1150.

Михайло КНИШУК з колгоспу імені Шевченна 
Ульяновського району (СК-4) — 1097.

Олександр МАЛЬОВАНИЙ з колгоспу імені Ле
ніна Бобринеиьі'сгс району («Нива») — 1041.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Есб- 
ринецькогс району («Колос») — 1026.

Петро ПіШ.АНСЬКИЙ з колгоспу імені Леніна 
Голованівського району («Нива») — 1013.

Олександр ЗАДОРОЖНИЙ з колгоспу імені 
Ульянова Світловсдськогс району жаткою ЖРС-4,9 
поклав у валки зернові на площі 191 гентар.

ВІРНИЙ СОБІ
Віктору СсіІД>1О.|<\ . . рУПКОМСОіЛ V комсомоль

сько-молодіжної тракторної бригади № 1 кол- 
госпу імені Кірова Боьрішішжсп району, не 
вперше очолювати сопіглістш'не змагання

Особливо успішною була для В. Сендзюха ми
нула неділя Водій Валентин Пімснов ледве всти- 
і ав підвозити зерно, від його комбайна Лзолодий 
комбайнер па площі 12 сект зрів намолотив о44 
центнери зерга Всього ж від початку жнив Вік
тор пилав ?. бункера езого «Колоса» 1026 центне
рів хліба.

В КАБАНЕЦЬ,
завідуючий відділом комсомольських орга- , 
нізацій Бобринецького райкому ЛКСМУ.

ГЕРОЇ КОСОВИЦІ—КРУПНИМ ПЛАНОМ

Чув колись Іван Сте
панович, що людина не
даремно прожила своє 
життя, якщо виховала 
дитину, посадила дерево 
чи написала гарну книгу. 
Ох, і припав цей вислів 
йому до серця. Він, бу- 
ва, часто й мені цією 
мудрістю дорікає: мов
ляв, і книги ти не напи
сав, і дітей не виховуєш... 
Тоді хояаю усмішку в 
куточках вуст: звідки ді
ти будуть, коли я ще не 
одружений? Ну, а кни
ги... Ми, Іванови, більше 
До землі привчені, до 
хліба, до поля. І свою 
професію шофера, по
вірте, не проміняв би я 
на докторські звання і 
титули маститих пись
менників. Непройдені 
мною кілометри сіль
ських доріг — то мої не
народжені діти, то мої 
ненаписані вірші...

Та, мабуть, досить та
ки про мене, хотів же в 
газеті сказати тепле сло
во про Івана Степанови
ча. Все життя пройшло 
його тут, у колгоспі іме
ні Кірова, на оцих 
полях, мічених спекою і

дощами, поразками і 
перемогами наших хлі
боробів.

Торік Іван Степанович 
лідирував в змаган
ні серед жниварів ра
йону. Рекорд у нього 
був — за одну зміну на- 
/холотив своїм «Коло
сом» 1000 центнерів. 
Наш місцевий поет Во
лодя Яценко навіть вір
ша йому присвятив в ра
йонній газеті:

«Нареченою кланяло
ся поле —

метр за метром вко- 
рялись гектари...».

Того соку на грудях 
Івана Степановича Сту- 
лія засяяв орден Жовт
невої Революції — за 
ударну працю на жни
вах. Це не перший ор
ден у знатного хліборо
ба. Ще раніше був на
городжений орденом 
Трудового Червоного 
Прапора. А медалей — 
їх не злічити.

На цьогорічній косо
виці комуніст Іван Сте
панович Стулій зобов я- 
зався намолотити 8500 
центнерів зерна. Сьо
годні комбайнера вітали

• ■з полі: с вже 38о4 цент
нери.

Завзяття у праці, 
якоїсь особливої добро
совісності Івану Степа
новичу не позичати. 
Взимку очолювае ланку 
по вивезенню на поля 
колгоспу місцевих доб
рив. Піврічний план лан
ка виконала достроково 
на 101,2 процента. Такий 
уже є Іван Стулій — за 
яку справу б не взявся— 
зробить на совість.

Цього літа Іван Степа
нович працює з особли
вим напруженням Ще б 
пак! Адже поруч на 
комбайні із ним — його 
старший син Володимир. 
Хлопчина закінчив цього 
року середню школу. 
Досконало освоївши
складний агрегат, він ь 
будь-яку хвилину може 
замінити батька чи іншо
го механізатора.

Володя з батьком схо
жі. Обоє невисокі кре
мезні, обоє врівноваже
ні І СПОКІЙНІ В будь-якій 
життєвій ситуації. Ду
маю, для комбайнера — 

(Див. 2 стор.).
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ЖИ
У ПОЛІ

таку Гатппд
Я ЦИКЛ.

j СТАЛА
ГОДИНОЮ
ПОДВИГУ

пожежу,

В ГОЛОВІ, 
будови,

імені XXV з’їзду КПРС. На першому

І ЯК Прх=1 s 
вперше в

плані — робітниця
Фою В. КОЛИКА.

ДОЩ...

ІЗ ЗЕРНА
(Закінчення.

Псі. на 1-й стор.).

І

ВИРОСТАЄ ЗЕРНО,
ЩОБ ЗРОСТАВ

ДОСТАТОК!

збирання в кожному зби
рально-транспортному за
гоні створено тимчасові 
комсомольські групи, Під
сумки зматання районний 
комсомольський штао під
бивав за кожні три дні, ш-а- 
би «Жнива-77» а господар
ствах визначають перемож
ців щоденно. Згідно умов 
районного соціалістичного 
змагання молодих жниварів 
перше місце займе той, хто 
намолотять «Колосом» 900 
тонн зерна. «Нивою» — 700, 
комбайном СК-4 — 550
тонн, нахосить у валки зер- 
козих «Колосом» 
гектарів, «Нивою» 
комбайном СК-4 — 250 гек
тарів. Обов’язковими умо
вами для переможців зма
гання є високоякісне вико
нання збиральних робіт, 
дбайливий догляд за техні-

300 
280,

кпю за чим постійно слід
кують народні Дозору 
комсомольські «прожекто
ристи». Екіпажі комсомоль
сько-молодіжних агрегатів, 
ЩО вийдуть переможцями 
в соціалістичному зма.анзі 
«Жнива-77». будуть наго
роджені Почесними Грамо
тами, безкоштовною турис
тичною путівкою за кордон, 
цінними подарунками.

Жнивна пора гаряча 
поза і Для культармійців 
району. Вирушила на поля 
районна агітбригада. р 
цівники районного Будинку 
культури, вчителі музичної 
школи дарують хліборобам 
щиру пісню, тепле слово.

Як і торік десятки випуск
ників ШКІЛ залишились а 
різних господарствах. З ра
йоні потурбувались про те, 
щоб у кожного з них оув 
досвідчений настазник. А 
вчорашнім випускникам Ку-

цеВОЛІВСЬКОЇ оередньо;!

школи Юркові Охиньку та І 
Сашку Соловйову пощастиД 
ло найбільше: юнаки пра-У- 
цюють помічниками ком- ї 
байнерів у своїх батьк«. 
Жнива нікого не лншаюгь 
байдужими, і коли праціа. 
ниця магазину в сел; 
Мар’ївка Тамара Жуфапаян 
дбає сьогодні про забезпе
чення трударів у попі тозз- 
рами першої необхідності, 
ії чоловік, завідуючий мага
зином, комсомолець Михай
ло Жуфалаян ставить ре
корди у полі. На період 
жнив Михайло працює по
мічником комбайнера кол
госпу імені Кірова Миколи 
Семеновича Билираки.

ЖНИВА ПРОДОВЖУЮ
ТЬСЯ. ЖНИВА КЛИЧУТЬ ДО 
НОВИХ ПОД8ИПВ — ХАН 
ЖЕ БУДЕ ВІДМІЧЕНО НИ- 
МИ КОЖЕН ДЕНЬ І КОЖНА 
ГОДИНА!

(Закінчення.
Поч, на 1-й стор.). 

гладіолусів, білих ромашок. 
І самі вони з цю хвилину 
здавались букетом квітів, 
який розсипався під соняч
ним промінням по скошеній 
стерні.

— Та це ж діги із нашого 
Млинківського дитсадка, — 
здивувався Володимир Ми
хайлович, — оно ж Вовик, 
синок комбайнера Сергія 
Череп’яного. А он де і твоя 
Наталка, Володю, — звер
нувся до свого помічника 
Володимира Ружина.

«Честь і слава хліборобам, 
що живуть и моиі селі. 
Хлібороби хліб нам роблять 
знайте й ви, про це, малі ..» 

То вже читав їм вірша Вітя 
Воронець, син тракториста 
Юрія Воронця.

А мати Віті, Надія Григо
рівна, стояла поруч сина і 
усміхалась. Вона, — член 
парткому колгоспу «Украі-| 
на», редактор стінної газе-И 
ти, приїхала сюди разом із її 
агітбригадою Млинківського! 
Будинку культури, щоб при-І 
вітати переможців. Члени | 
агітбригади Ольга Довго-! 
пол, Володимир Гончарен
ко, Катерина Борщик пода
рували хліборобам гарних 
пісень. На закінчення знов1 
полинули у високість дитячі ] 
голоси, десь там злившись 
із жайворозою піснею.

«Лін,» потрібен дорослим.
Мир потрібен дітям.
Мир потрібен усім», — 

як симзолічно звучали ці 
слова над хлібами, над при
тихлими комбайнами...

А в цей час на іншому по
лі, де продовжував і це 
мжичити теплий дощ, рвуч
ко зупинилась біля «Ниви» 
машина райкому комсомо
лу. То начальник районного 
комсомольського штабу 
«Жнива-77» перший секре
тар райкому ЛКСМУ Іван 
Матюха приїхав на поле 
вручати перехідний Черво
ний вимпел переможцю 
трьох останніх днів косови
ці серед молодих жниварів 
комсомольцю Володимиру 
Матченку.

У колгоспній конторі чак
лували «прожектористи»
над свіжою стіннівкою, щоб 
вчасно просигналізувати
про наші недоліки і прома
хи, підшукували потрібні 
слова, готуючись до 
ступної бесіди агітатори.

У полі дощ...

О. БЕЗУС, 
тракторист колгоспу 
«Україна».

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
вихоплюючись з-під шиферу і, шин на
сміхалось над людьми, які па котрусь 
хвилину розгубились, заметушились, за
голосили, згадали за пожежну машину. 
Володя зреагував блискавично — кинув
ся до протипожежного щита, схопив 
вогнегасника і вже всі побачили його 
худеньку постать на освітленому поже
жею даху. Зривав невміло і сердито мін
но прибиті до дощок шиферний, топтав 
вогонь ногами. З іншою боку кинувся на 
дах комуніст і наставник Володі, механік 
комплексу Микола Тимофійович Стогній.

і вже потім, коли погасили г-----
Володя розгублено дмухав па попечені 
руки і чомусь запаморочилось 
коли глянув на похилий дах 
котра обпалс-па і почорніла похмуро гро
мадилась над асфальтованим током.

і вже завтра Микола 'Іимофійовпч 
Стогній скаже Володі тихо, з нссподіва- 

-іісю повагою в голосі:
— А знаєш, хлопче, що з переоблад

нанням вартість нашого механізованого 
зернокомплексу 112 тисяч карбованців... 
І вже подумкп додасть. — І ііби іі не по
думав ин про Володьку, що здатен па 
таке. Звичайний юнак. Прийшов до кол
госпу після школи, футбол, модні вдя
ганки, жарти. А тут, усі розгубились, і я 
розгубився, а він... Адже могло

тись...

Роздумуючи над подвійся вісімнадцятиріч
ного Анатолія Мерзлова, який під час жніп» 
рятуючи від пожежі трактор, иірн.іаа сильні 
опіки і помер в лікарні, Костянтин Симонов 
писав: «Людина, яка вмирала в лікарні, кину
лась у вогонь не наосліп, вона не була само
вбивцею І цінила себе і своє життя не менше, 
ніж інші люди. Але ,1 ііою розумінні ціни лю
дини, очевидно, входило розуміння ціни вико
паного чи нсанкоиаі'ого обов’язку».

Володя Сидоренко, юний слюсар колгоспу 
імені XXV з'їзду КПРС, вважав своїм обо
в’язком врятувати зеріїокомплекс, і він його 
виконав. А щодо ризику, па який блискавично 
зважився, то сенс будь-якого подвигу, певно, 
в тому і полатає, що міру ризику неможлива 
винижи і ,і попередньо...

Сьогодні ііа току весело. Тільки Воло
ді незручно ходити в героях, і він ніби 
ховається від людей на своєму комплек
сі, своїй механізованій диво-сушарці, 
котра щоіодинн обробляє 5 тони зерна 
нового врожаю.

Над током пірнають у небо ластівки, 
запаморочливо пахне хлібом...

Л. КРАВЕЦЬ.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор./.

то непогані якості, адже 
жнива вимагають ви
тримки. Хоча, як гово
рить, начальник нашого 
збирально-транспортного 
загону Антон Маркович 
Ларченко: непередоаче- 
них обставин на полі не 
буде: зважили все до 
дрЮниць, щоб уникнути 
простоїв, втрат зерна. 
Зоирання ведемо групо
вим методом. На нашо
му комбайні пломеніє 
комсомольський значок. 
Пломеніє він і на моїй 
машині, і на машині ін
шого водія нашого ком
сомольсько-молодіжного 
екіпажу — Ізана Дов- 
баня.

Ех, молотить хліб Іван 
із сином — тільки всти- 

Немає часу 
Тільки пізно 
влаштуються 
на еідпочи-

Б ЛІСО-

гай возити, 
на балачки, 
вночі, коли 
комбайнери 
нок, у наметах 
смузі (вирішили ночува
ти в полі, аои не втрача
ти час) потече тиха, змо
рена розмова. І знову 
про хліб, і знову про ді
тей. Про життєву дорогу 
дітей, яка бачиться їм 
невіддільною від хліба.

А на току, коли при- 
возитиму зерно, Підбі
жить другий син Ізанів, 
молодший і запитає:

— Ну. як там, тато? Ну, 
як Володя? Дають газу 
іншим?

Гриць-сові, старшоклас
никові середньої школи, 
поки що, не довіряють 
штурвал комбайна. При
кро хлопцеві до сліз, од
нак, і на току робота для 
нього знайшлась.

Поруч зі мною в кабі
ні автомобіля замурзані, 
втомлені, але щасливі 
сидять Іванко та Гриць-

ко. і хоча хлопці тільки 
розправляють зерно на 
машині, гордо іменують 
вже себе «вантажники», 
а в душі, певно, додають 
«хлібороби». Іванка, його 
батько, секретар партій
ної організації колгоспу 
Микола Іванозич Смішко 
не пускав на машину — 
малий ще, в четвертий 
перейшов, а той, як за
тявся: або на жнива, або 
з дому піду. Отакої! Тим 
паче й старшенька — 
п'ятикласниця Наталка 
на току працює разом з 
подругою і однокласни
цею Ларисою Бабенко, 
дочкою нашого головно
го економіста. Тож і 
прив язався до Грицька 
Бабенка Іванко, та йпраД 
цюють зі мною разоз?

А таки гарно працю
ють хлог.ці. їх романти
ка — в напружених хлі
боробських буднях. їм 
ще вчитися та вчитися, 
вони ще не визначили
ся: підуть після школи! 
до вузу, технікуму чи 
профтехучилища. Але 
майбутнє своє бачать 
чітко: поле, хліб, асе, що 
поз язане з благород
ною хліборобською пра
цею.

І думаю: гарні батьки 
живуть у нашому колгос-| 
пі, бо мають гарних дітей.і 
Радянські батьки живуть! 
у нашому колгоспі, бо, які 
сказано в проекті нової І 
Конституції СРСР, ми 
повинні готувати дітей 
«до суспільно корисної 
праці, ростити гідними 
членами соціалістичного 
суспільства».
красно, що 
історії людства до цього 
зобов’язує нас законі

В. ІВАНОВ, 
шофер колгоспу 
імені Кірова.

КОМБАЙНЕР КОЛГОСПУ ІМЕНІ КІРОВА ІВАН СТЕПАНОВИЧ СТУДІЙ ТА ЙОГО СИН 1 ПОМІЧНИК ВОЛОДИМИР,
Фото В. КОВПАКА-
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наш Основний Закон
Обговорюємо проект Конституції' СРСР

І

з поглядом
У МАЙБУТНЄ

Мені, як викладачеві педагогічного ву
зу, вихователеві учительської зміни, 
особливо близькі ті розділи проекту Кон
ституції, які безпосередньо звернені до 
молоді. Взяти хоча б те, що за нині дію
чою Конституцією правом бути обраним 
до Верховної Ради СРСР користуються 
лише особи, які досяглії 23-х років, а до 
Верховних Рад союзних республік — 
21 року. А тепер пропонується таке пра
во надати усім радянським громадянам, 
яким сповнилося вісімнадцять.

Піклування про молодь виявляється 
також у надати радянським громадянам 
повного комплексу гарантованих соціаль
но-економічних і політичних прав, коло 
яких передбачено помлію розширити, 
«сі приза і свободи надають широкий 
простір для всебічного і гармонійного 
розвитку людини, для формування твор
чої осоинстості.

Основою всебічною і гармонійного 
розвитку є знання. Для оволодіння ними 
до послуг трудящих — єдина система 
освіти, яка, як говориться в статті 25 
проекту Конституції СРСР, «служить ко
муністичному вихованню, духовному і 
фізичному розвиткові молоді, ПІДГОТОВЦІ 
н до праці і громадської діяльності». 
Право на осві rj проголсшуєгься статтею 
45 проекту Коне гиту ці-. Боно гарантує
ться передусім здійсненням загальної 
обов'язкової освігн молоді. Підкреслює
ться єдність прав і обов’язків радян
ських громадян. Право на освіту забез
печується на практиці широким розвит
ком професійно-технічної, середньої спе
ціальної і вищої освіти на основі зв'язку 
навчання з житгяда, з вироеннцтвом, роз
витком заочної та вечірньої освіти, на
данням державних стипендій і інших 
пільг учням і студентам, безплатною ви
дачею ШКІЛЬНИХ підручників, можливістю 
навчання в школі рідною мовою, розвит
ком системи професійної орієнтації і 
створенням умов для самоосвіти трудя
щих. 1 крім усього — навчання у пас 
безплатне. Важко знайти більш вагомі іа 
переконливі гарантії.

Формування нової людини — одне з 
найважливіших і найскладніших завдань 
комуністичного будівництва. Для його 
успішного розв’язання необхідна участь 
усієї громадськості. 11а мій погляд, ця 
думка не знайшла повного висвітлення 
в проекті. Тому я пропоную доповнити 
статтю 16 і дати її в такій редакції: 

«Колективи трудящих, громадські ор
ганізації беруть участь в управлінні під
приємствами і об’єднаннями, в розв я-

заилі питань організації праці і побуту, 
використання коштів, призначених для 
розвитку виробництва, а також на со
ціально-культурні потреби і матеріальне 
заохочення. Вони також беруть активну 
участь у комуністичному вихованні під
ростаючого покоління, формуванні нової 
Людини».

У вихованні повноцінного будівника 
комуністичного суспільства важливе міс
це відводиться сім’ї. Про це йдеться в 
етапі 66 проекту Конституції. Однак у 
пій не сказано про конкретну відпові
дальність батьків, про ге, що саме вони 
в першу чергу мають подбати про вихо
вання у дітей комуністичних якостей. 11а 
мою думку, статтю 66 доцільно допов
нити таким положенням: «Відповідаль
ність за комуністичне виховання дітей в 
сім’ї покласти на батьків».

Відомо, що велику шкоду справі вихо
вання нової людини завдають пережит
ки старої моралі в свідомості частини 
радянських іромадян. Боротьбу з цими 
пережитками утруднює релігія, яка їх 
підгримує і часто освячує іменем бога. 
Через тс. слід було б 5 проекті Консти
туції точніше вказати на недопустимість 
релігійно’! пропаганди, особливо серед 
дітей, їх примусового залучення до від- 

. правлення релігійних культів, а саме, 
статтю 52 дати із наступній редакції:

«За громадянами СРСР визнається 
свобода совісті, тоию право сповідува
ти будь-яку релігію, відправляти релі
гійні культи або не сповідувати ніякої 
релігії, вести атеїстичну пропаганду. 
Весні релігійну пропаганду, примусово 
залучати дітей до відправлення релпій- 
них культів забороняється. Збудження 
ворожнечі і ненависті у зв'язку з релі
гійними віруваннями забороняється. 
Церква в СРСР відокремлена від дер
жави і школа — від церкви».

Ці доповнення, на мою думку, мають 
підкреслити роль комуністичного вихо
вання і освігн підростаючого покоління 
у розвитку радянського суспільства, в 
підготовці людей, від яких залежить 
майбутнє нашої Батьківщини.

Широке обговорення проекту пової 
Конституції СРСР, активна участь у 
ньому мільйонів радянських людей в то
му числі молоді, допоможуть зробити 
статті Основного Закону змістовнішими, 
чіткими, краще виразити в них волю 
народу.

* * *

На мою думку необхід
но притягувати до кримі
нальної відповідальності 
людей, що нехтують обо- 
е’язком чесно трудитися. 
А тому хотілося б доба
вити до статті 60 проекту 
Конституції, де йдеться 
про обов язок кожного 
громадянина сумлінно 
трудитись в обраній галу
зі суспільно корисної ДІ
ЯЛЬНОСТІ, таке: «Тих, хто 
не бажає трудитися сум
лінно і чесно, притягати 
до відповідальності».

В. МАЙДЕБУРА, 
бригадир тракторної 
бригади колгоспу іме
ні Карла Ліаркса Ма- 
лозисківського району.

* ♦ ♦
Повністю підтримую 

проект Конституції. Мені 
здається, що статтю 35, де 
Йдеться про рівні права 
чоловіка й жінки доречно 
°УА© доповнити так: «Ба-

А. РОЗЕНБЕРГ,, 
доцент Кіровоградською педаго
гічного інституту ім. О. С. Пушкі
на, кандидат педагогічних наук.

гатодігні матері в СРСР 
оточуються особливим 
піклуванням держави».

Н. СОЛОВЕЙ, 
секретар-друкарка.

м. Голованівськ.

МОЄ
©ЖЕ®

• РЯДКИ З ЛИСТІВ

♦ ♦ ♦

Влітку особливо чарує 
око зелень наших вулиць, 
парків, скверів. Є де від
почити трудящій людині і 
в Малій Висці.

Але не зсюди ще відно
сяться жителі сіл і міст до 
природи з любов’ю. Чи не 
варто статтю 22 проекту 
Конституції, де йдеться

про перетворення наших 
сіл поповнити такою дум
кою: «Сприяти благо
устрою населених пунктів 
обов’язок кожного грома
дянина СРСР».

В. НЕНАДОВИЧ, 
інструктор Маловисків- 
ської о райкому ЛКСМУ.

« ♦ »
«Депутат зобов’язаний 

звітувати перед виборця
ми про свою роботу і ро
боту Ради», — сказано в 
статті 105 проекту нової 
Конституції.

Мабуть, варто зупини
тись і на виконанні нака
зів виборців. Тому пропо
ную до зище сказаного 
добавити таке: «..., а та
кож систематично звітува
ти про виконання наказів 
виборців».

В. ПІДХЛІБНИЙ, 
депутат Михайлівської 
сільської Ради депу
татів трудящих Олек
сандрійського району.

НА ВАРТІ
БЕЗПЕКИ

...Ще мить — і Воло
димир Чернецький разом 
з товаришами вирушить 
на місце дорожньої 
пригоди, — десь очіку
ють на допомогу.

Зовсім недавно з пе
рехрестя життєвих шля
хів він обрав той, що 
манив романтикою не
звіданого, вимагав муж
ності, відваги, а ще біль
ше — повсякденної го
товності прийти на допо
могу людині, що потра
пила в біду.

Надійно тримає ком
сомолець В. Чернецький 
кермо спеціального ав
томобіля, і з тому, що 
підрозділ дорожчого на
гляду, де він служить, 
успішно виконує завдан
ня по охороні безпеки 
руху, є і його вагома 
частка.

А. ШВЕЦЬ, 
заступник командира 
підрозділу.
На фото: В. ЧЕР

НЕЦЬКИЙ.
Фото А. ПЕЧЕИЮКА-

Отже — розмова про стан спортивно-масової роботи з дітьми та підлітками за місцем про
живання. Публікуючи кореспонденцію нашого громадського кореспондента, ми запрошуємо 
поділитись своїми міркуваннями з цього приводу працівників житлово-комунальних* 
підприємств, комсомольських та фізкультурних активістів, вчителів 1 батьків.

Чому, скажімо, у мікрорайонах міста не будують позі споріивпі споруди, чому погано 
експлуатуються наявні?

О НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

«БУДЕ ВЕСЕЛО
В ЧЕТВЕР...»

Я вже не раз чув про до
сягнення юних футболістів 
Кіровоградського жеку № З, 
які успішно виступають на 
обласних і міських змаган
нях на приз клубу «Шкіря
ний м'яч». І наперед зро
бив висновок, що тут справ
ді на високому рівні спор- 
тизно-масова робота — все 
організовано в комплексі, 
за пезною системою.

І ось я на Черемушках.
...У піонерській кімнаті — 

телевізор, піаніно, на столі 
зшитки газет, фотопортрети 
Героїв Радянського Союзу, 
кавалерів орденів Слави... 
Дізнаюсь, що силами меш
канців мікрорайону, комсо
мольців та членів жіночої 
ради під час суботників та 
недільників колишню ко
тельню переобладнано на 
спортивну кімнату, де є на
віть ворота для міні-футбо
лу, тенісйі столи. Біля бу
динку № 1, що на проспекті 
«Правды»—майданчики для 
баскетболістів, тенісистів, 
любителів бадмінтону. Що
правда, е спортивну та піо
нерську кімнату я потрапив 
не одразу, бо, як з'ясува
лось, вихователька Вален
тина Захарченко ще з 24 
червня у відпустці, а ін
структор по спорту Раїса 
Овчаренко зайнята оформ
ленням документів — фут
болісти їдуть до Чернігова 
для участі в чергових зма
ганнях. А начальник жеку 
Наталя Павлівна Земляна 
не внала, де ключ від тих 
кімнат.

— Прийдіть завтра, — ка
зала вона. — Все побачите. 
Бо я зараз поспішаю у рай
виконком.

13 липня зранку йшов

дощ. Не вщухав ьін і після 
обіду. Та я есе ж вирішив 
завітати в контору жеку. 
«Дощ дощем, — думаю, — 
а діти, які нині на канікулах, 
можуть у піонерській кім
наті і в шахи пограти, а в 
спортивній — тенісистам с 
можливість позмагатись».

Наталя Павлівна здивува
лась:

— І в таку погоду при
йшли?

Знову шукали ключ. Шу
кали плани та графіки спор- 
тизно-/ласозих заходів. І, на
решті, знайшли. У середу, 
наприклад, передбачена ро
бота з футболістами, шахіс
тами, шашкістами, тенісиста
ми, повинен працювати гур
ток дитячої творчості, мала 
відбутися репетиція ор
кестру, не забули і про бад
мінтон. Як бачимо, подума
ли не лише про 16 футбо
лістів, які тепер з чемпіон
ськими титулами. Але тільки 
подумали. Бо в той день 
відпозідальні за проведен
ня тренувань і репетицій 
(В. Трихтер, Д. Бадіян, В. Гов- 
стенко, В. Ляшенко, Е. Сте
панов, Р. Опаренко), мабуть, 
забули про такий розклад. 
А Наталя Павлівна своє:

— Не пишіть, бо сьогодні 
вихідний...

— А що ж це за графік 
на стіні?

— Це на період назчаль- 
-ного року.

— То, виходить, на літній 
час нічого не планували?

— А ви мене не обра- 
жайте!

Я дивуюся з такої відпо
віді. Мені не зрозуміло, чо
му так сталося, що інструк
тор по спорту Раїса Овча
ренко цілоденно «прикута»

-г- 'і "і »

до команди чемпіонів, а 
сотні дітей і підлітків не 
знають, чим їм зайнятись, 
тому тиняються в дендро
парку, па,мають дерева, роз
водять на траві вогнища. А 
Наталя Павлівна ображає- 
іься. Та коли трохи вгаму
валось, знову сказала:

— Прийдете через тиж
день, і ми вам покажемо 
наші плани. А зараз мені 
ніколи з 3-іми розмовляти, 
ті райвиконком поспішаю...

Хочеться вірити, що такі 
плани будуть складені. І на 
спортивних майданчиках 
завжди юрмитимуться діти, 
які неодмінно захочуть бу- 
ти такими, як і ті, 16 юних 
футболістів, котрим випала 
честь виступати на респуб
ліканських змаганнях. Бу
дуть тоді чемпіони і серед 
тенісистів, шашкістів, бас
кетболістів, будуть «Старти 
надій», продемонструють 
свою майстерність багато- 
борці ГПО. І будуть не ли
ше фінальні спартакіадні 
старій, а й старти без «пауз» 
і «канікул». Бо спортизно- 
мзсоза робота з дітьми — 
не лише святкова розвага. 
□ єсело має бути не тільки в 
четвер чи в суботу. І не 
тільки біля будинку, де ба
зується «штаб» юних фіз
культурників жеку. Мені 
здається, що хлопчики та 
дівчатка з кожного будинку, 
вийшовши на подвір я, по
винні знайти тут для себе 
місце для заняття спортив
ними іграми, а не понівече
ні гойдалки і перекопані 
«п'ятачки», де гори піску і 
щебеню.

Отож, прийдемо через 
тиждень. Щоб побачити гам 
і чемпіонів, і початківців. 
І Раїсу Овчаренко, яка за
була, коли їй допомагали 
шефи з комсомольських ор
ганізацій міста.

3. АДАС, 
наш громадський ко
респондент.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА» — «ГОВЕРЛА» — 0:0
Гості, футболісти ужгородської «Говерли», 

не мали на мсті у Кіровограді шукати щастя у 
чужих воротах, знаючи що у футболі це по
няття вельми оманливі' і нсііоспііііс. Навпаки, 
і они вийшли на поле : єдиним прагненням — 
зробити все, щоб цього щастя не знайшли V 
їхніх воротах юсполарі. Такий діловий підхід, 
який рсаii.no гарантував очко, підкріплювався 
міцно збитою, старанною і настирливою обо
роною, яка в останню чверть матчу геть внес
ла з різаоваги нападні лінії «Зірки» і повністю

розбалансупала псі зв’язки міні її ланками. 
Гості відтягували до своїх иоріт но «—‘І чоло
вік і боролися з;і м’яч Із завидною цілсспрч- 
мопанісио. На жаль, такої самовідданості ос 
бачилося V діях футболістів «Зірки», яким 
не можна було сідмоппти у бажанні забити 
переможний гол, але у грі яких не відчувалося 
вогника, запалу. Атаки їх були одноманітні, і 
прямолінійні, шо цілком влаштовувало гостей.

Наступну гру «Зірка» проведе 2Н липни. 
Вона на своєму ночі зустрінеться з жданоз- 
ським а Нова юром». Матч зі львівським іА/і, 
який мав відбутися 21 липня, перенесено ні 
19 серпня.

м. СОЛЮ в.
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20 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.00 — 
Новиин. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. Телефільм для 
дітей. «Чепегшки з лологимн 
пряжками». 2 серія. 10.35 — 
Ь. г. Коннерт популярної кла
сичної музики. 11.00 — К. т 
Повний. 11.15 — К т. Вершин 
Всесоюзний фестиваль само
діяльної художньої творчості 
трудящих. Звітує Житомир
ська область. 12.20 — «Пись
менник і час». 14.00 — »Твій 
труд, твоя висота*. 14.40 — 
«Ми знайомимося з приро
дою». 15.00 — К т. «Творчість 
А. С. Макаронна». 15.45 — 
Телефільм для дітей. 17.15 — 
К. т. II Всесоюзні молодіжні 
ігри. Легка атлетика. 18.00 — 
«День за д ієм». (Кіровоград). 
18.15 — К. т. «Веселі нотки». 
18.30 — К. т. «Людина і за
кон». 19.00 — К. т. Тираж 
«Спортлото». 19.10 — К. т. 
Концерт ансамблю пісні і тан
цю Московською ордсіїа Лені
на військового окрету. 19.35 — 
К. г. < Натхненнії приклад 
Ж октпя». Інтерв'ю Генераль
ного секретаря Португаль
ської комуністичної партії 
тов. А. Куньяла. 13.50 — Теле
фільм «Нічний ЛИЙІІОІІ». 21.(10
— «Час». 21.30 — К. т. Паша 
адреса — Радянський Союз». 
22.40 — К. т. Документальний 
телефільм «Поєдинок триває» 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09 — 
Телефільм «Біли моря Цим
лянського». 10.15 — Концерт. 
11.00 — Документальний теле
фільм «Велика сім’я». 10.00 — 
Концерт. 16.30 — «Щоденник 
еоціалісті’чііого змаї аішп». 
16.45 — Для дітей. «Дівчатка
— хлопчики.-'. 17.15 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 18.00 — Те
лефільм. іч.ЗО — Філі.м-кон- 
церт. 18.45 — і Сільськогоспо
дарський тиждень». 19.1X1 — 
Вісті. 19.30 - «Наша біогра
фія. Рік Г'5-І». 20.45 — «На
добраніч. діти!». 21.00 —
«Час». 21.36 — Фільм «Старо
винний водевіль». 22.35 — «Ук
раїна жнивує». 23.00 — Но
вини

Коннерт-ро «повідь про дружбу 
школярів Зііам’яиського ра
йону з учнівськими виробни
чими бригадами всіх братніх 
республік. (Кіровоград). 19.45
— К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції ( РСР». 20.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1957». 21.00 — «Час». 21.30 - 
Документальні фільми. 21.55— 
.К. т. Грає естрадно-снмфоніч-
іінн оркестр ЦТ і ВР. Но за
кінченні — поііннн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Концерт. 10.30 — «ПіонЬрськнй 
калейдоскоп». 11.00— Новини. 
11.10 — Концерт ансамблю 
дТаврія». 15.25 — «П’ятирічка 
ефективності і якості». 15.40 — 
(. ьсгодпі — День відродження 
Польщі. «Траса дружби». 16.00
— «Наші гості». 17.00 —
II Всесоюзні молодіжні ігри. 
Стрибки V волу. 18.00 — «Ос
новний Закон Вітчизни». 18.30 
Документальні фільми. Г1.00 — 
Вісті. 19.30 — Ф. Абрамов. 
«Дві німії і три ліга». Вік ла
па. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Продовження вистави. По за
кінченні — «Україна жнивує*, 
новини.

23 ЛИПНЯ

21 ЛИПНЯ
ПЕРШ \ ПРОГРАМ \. !0 1)і- 

Кі:;г<прогп;)ма студій телеба
чення ппнба.ітійсі.і:і'х респуб
лік. 11.00 — К. т Повніш. 11.15 
■— І< т. Концепт. 11.45 — 
Фільм ' Старовинний подс- 
ніль». 12..70 — К т. «Наша 
біографія. Рік І954-. 13.15 — 
«П’ята трудова» 11-40 —
«Обраї В. 1. .Ч'чііііа в сучас
ній ратяпсі.кін літератуяі». 
35.40 — К. т. Телефільм «Пас
тух Явка»'. 1 серія. 10.4"> — 
К. т. «Шахова школа». 17.15— 
К. т. «Книга п твоєму житті». 
48 00 — «Покяіес рейдова». 
«Зберегти врожай г.ід пожеж». 
(Кіровоград) 18.15 — К. т. 
Прогнак.'і телебачення Поль
ської Народної Республіки.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Фільми для 
дітей. 10.05 — К. т. «Для вас. 
батьки!». 10.35 — К. т. «Рай
кова пошта». 11.00 — К. т. 
'-Більше хороших товарів!». 
11.30 — К. т. «Розповіді про 
художників.». 12.00 — Концерт. 
12.4." — К. т. «Рух без небез
пеки». 13.15 — К. т. Телефільм 
для дітей. 14.25 — К. т. «Здо
ров’яг. 15.10 — К. т «Спорт
лото». 15.20 — К. т. «Камерна 
творчість С. Рахманіїїова». 
16.00 — К. т. «Очевидне—ней
мовірне». 17.00 — Концерт 
17.25 — К. т. Документальний 
філ :,•! ' МІСТО, яке К ЛЮбЛІОІ». 
18.00 — Повніш. 18.15 — К. т. 
Мультфільми. 18.40 — К. т. 
Конверт лауреатів фестивалю 
радянської пісні в Зеленій Ту
рі. (Польша). 19.40 — Худож
ній фільм «Доля резидента». 
1 серія. 21.СО — «Час». 21.30 — 
Футбол: «Динамо» (М) —
«Торпедо»: па II Всесоюзних 
іграх молоді. По закінченні — 
повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00- 
і.'іпопрограма «По рідній краї
ні». 10.30 — «Суботній репор
таж». 11.00 — Новчіііі. 11.15 — 
«В ім’я миру». 11.40 — Кон
церт Червонопралорного іме
ні Александрова ансамблю 
пісні і танцю Радянської Ар
мії. 11.55 — До 60-річчя Вели
кого Жовтня. «Славою овія
ні». Воноіиилові радськнн за
вод імені Жовтневої револю
ції. 12.40 — «Жовтневий за
спів». Аято.тоіія революційної 
і радянської пісні. Випуск 29. 
15.10 — ' Обгопопіосмо проект 
Конституції СРСР». 13.25 — 
«ІОнісір-77». Конкурсна про
грама для сгапшокласпикіп. 
14.00 — «Наша біографія. Рік 
1955» 15.0'1 — Фільм для ді
тей. «Бронзовий птах». І ' 2 
серії. 17.10 — «Твоя життєва 
позиції!». Передача 2. 18.00 — 
Футбол- «Крила Рал» — «Дг- 
иамо» (Київ). 19.15 — Вісті. 
20.15 — Ееградішй концерт. 
•.'і),45 — «На добраніч, літи!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Шибеник». 23.00 — «Україна 
жнивує». 23.15 — Новини.

Присвячується національному 
е.вяту польського наподу — 
Дню в: пподжеііня Польщі 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Опера І. Д'спжішсі.кого «Ти
хий Дон». По закінченні — 
НОВИНИ

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повніш. 9.10—Гімнастика. 9.30 
— Телефільм «ІКчіІІІЙ дзві
нок». 10.40 — «Наша біогра
фія. Рік 1956». Пі ЗО — «Чет
вертий республіканський фі
нал гри «Зірниця». 17.00 — 
«Орбіта лпужби». 17.30 —
Музичний фільм. 18.00 — «Об- 
гокорюємо проект Конституції 
(.І’СР». 18.1" — «Золоті зірки 
України». Кіиопарис. 18.30 — 
Любителям ХОНОГ.ОГО СПІВУ. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Вечір 
колективу тресту «Чорномор- 
гідробуд». 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.30—Фільм «У добру путь!». 
22.45 — «Завтра — День від
родження Польщі». Виступ 
генерального консула в Кіг.пі 
ЗІ. Томашевського. 22.55 — 
«Україна жнивує» 23.10 —
Новини.

24 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новішії. 9.10 — К. т Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Слу
жу Радянському Союзу!», 
і 1.00 — К. т. Зюзюкін. «Дуже 
складне життя А. Муратова». 
Іелсвпстава. Частина 2. 12.00 
— К. т «Музичний кіоск». 
12.30 — К. т. «Сільська годи
на». 12.30 — Фільм «Дім. у 
якому я живу». 15.25 — К. т. 
«Сьогодні — День працівника 
торгівлі». 15.40 — К. т. Музич
на програма для працівників 
торгівлі. 16.25 — К. т. Міжна
родна панорама. 16.55 — К. т. 
Мультфільми. 17.25 — К. т. 
Документальний фільм «ВАЗ. 
Завод і люди». 18.00 — Но
вини. 18.15 — К. т. «Клуб ні- 
иоподопожей». 19.15 — К. т. 
Ц. Пупі. «Падекарт». 19.35 — 
К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 19.50 — 
Худ. фільм «Доля рези
дента». 2 серія. 21.0(1 —
«Час». 21.30 — К. т. «Шість 
симфоній П. 1. Чаііковського». 
Симфонія .'А 2. 22.10 — К. т. 
Чемпіонат СРСР з академіч
ного веслування. По закінчен
ні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-
22 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Навини. 9.Ю — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Сажотрус 
приносить шастя». Казка. 
10.00 — К. т. Фільм ' Виппобу- 
ііл.чни вогнем» 11.15 — К т. 
Документальний телефільм 
«Дніпропетровськ». 11.50 —
ФІЛ..М «У добру путь» 13.05— 
К. т. • Олівсць-малювець». 
14.00 — «Будні великих бу
дов». 15.00 — А де Ссит-Екзю- 
лері. «Маленький принц». 15.4(1 
— К. т. Телефільм «Пастух 
Янка». 2 серія. 16.45 — К. т. 
«Москва і москвичі». 17.15 — 
К. т. Концертний зал телесту
дії «Орля». 18.00 — «День за 
днем . 18.15 — К г. «Село: 
діла 1 проблеми» 18.45 — 
«Обговорюємо прогкг Консти
туції СРСР». (Кіровоград). 
19.05 -- «Як квітка до квітки».

«Мальовнича Україна». 10.25
— «Сільські обрії». 10.55 — 
Фільм «Бронзовий птах». З се
рія. 12.00 — «Обережно па во
ді!». 12.30 — «Музичний фільм 
«Завжди з піснею». 12.45 — 
«Естафета полум’яних років». 
Відеофільм 9. «Відбудова». 
13.50 — Сьогодні — День пра
цівників торгівлі. «Голосую за 
професію». 14.30 — «Слава 
солдатська». 15.30 — «Заключ
ний концерт лаурсатіп Рес
публіканського фестивалю са
модіяльної художньої твор
чості школярів України. 1800
— «Вечір наукового кіно». 
19.00 — Вісті. 19 39 — «Танцю
вальні ритми». 19.45—В Воль- 
ськнй. «Нестерка». Вистава. 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Про
довження вистави «Нестерка». 
По закінченні — «Україна 
жнивує». Новини.

НАШІ ЮНІЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТІ] СЕРЕДНЬО! ОСВІ- ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАНІЕ Б КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Х9 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІНАТУ сКІРОВОГ РАДВАЖБУД» — НАЙБІЛЬШО! БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГ О! ОБЛАСТІ.
У групах із трирічним строком наечання училище 

готує сголяріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мєрежзх та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, пицювальників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із. річним строком навчання — лицювальни- 
ків-плиткевиків.БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ, ЩО МАЮТЬ ОСВІ!У ЗА Б-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим едягом, триразооим харчуванням, підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до Трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
У якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки те (нічної творчості, художньої

07638725

ДРУЗІ!
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру-!|; 
пи зі споріивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну маистерністі» 
учні єдосконйлюють під керівництвом досвідчених тре«» 
нєрів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ой« 
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо«_ 
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної осг.іти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, дсвід- 
ки з місця проживання і про скла/^ сім ї, медичну до
відку, (ферма № 266), вісім фотскарток розміром 
3X4 гм. . ’

Початок занять — зі вересня.

Адоеса училища: 316026. м. Кіровоград, вул. Черво- 
нозсрівеька, 23. Телефон 2-38-49. і

■їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу« 
пинки «Вулиця Міч?ріна<>, N° 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом N° 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Коропенка».

ДИРЕКЦІЯ.
ТН—ЖПГ" _ І ІІИІ1ШІ ■іі'іигді—

Професійне училище Чернігівського канвольно-суконпого ЕгоибПаату 
імені оО-річчя Радянської Україна

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Заклад готує віісокочваліфіковп- 

;’і;х стрічкарок, рівшічншіь. пря
дильниць, мота.тьнииь-сукальншіь, 
ткаль крутильниць, операторів че
сальних машин ч умінням викону
вати ррбогу контролера за освоє
ною спеціальністю.

На пзвччічі і приймають дівчат 
піком 15—20 років.

Строк иавча’ппя: на спеціальнос
тях «стрічкарка», «крутильниця», 
«моталі !іі!пл-с\ кал'.’іиия». -чдаперя- 
тор» — І рік, па спеціальностях 
«рівппчншіч». «прядпльїііщя». «тка
ля» — па базі 10 класів — 1 рік, на 
бааі 8 класів — 2 роки.

Учням внпллчмоть стипендію н 
розмірі віл 36 до 14 карбованців па 
місяць па 8 місяців палають гурго-

1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
жпток. До палання місця в гурто
житку вони проживають.на приват
них квартирах (онтата за рахунок 
комбінату). Адреси квартир дає за
клал.

Гііл час виробничої практики учні 
одержують зарплату.

Випускникам присвоюють 3. 4. 5 
розряди по вибраних спеціальнос
тях і вилають атестат про закін
чення учплшла.

Час навчання в закладі зарахо
вується до трудового стажу.

Учні училища мають можливість 
одночасно вчитися у вечірній школі 
робітничої молоді і в механ:ко-тсх- 
11ОТОГІЧІ1ОМУ технікумі. ЩО •’нахо
диться V приміщенні професійного 
училища.

Тих, що закінчили училище, до 
цього технікуму приймають поза 
конкурсом.

Вступники до профтехучилища 
полають документ про освіту (ори
гінал) свідоцтво про народження, 
характеристику, автобіографію 6 фо
тскарток (ЗУ4 ?м) медичну ДОВІД
КУ (форма № 286). довідку з місця 
проживання.

Зарахування до закладу відбірна 
комісія проводить без екзаменів.

Початок павч.знчя з 1 ссвпіія ї
1 вересня.

Атреса У’шлшпа' м. Чернігів-23, 
г.ул. Щорса. 64 професійне у,,,,ЛКІ^с 
Чернігівського камвольно-суконно^ 
то комбінату імені 50-річчя РадяїИ^ 
ської України.

ДИРЕКЦІЯ.

Капітанівське міське професійно-технічне училище №>10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких сиспізльностсй:

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр.
сатура тннк-мя ляр.
апаратник випарювання — муляр, 
апаратник парки цукру — слюсао.
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та ав

томатики,
електромонтер.
Випускників направляють па роботу на цукрові 

завели.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

тої:; кіп і дівчат віком по молодше 15 років які за
кінчили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору 
за сніпками, вказаними в документі про освіту.

До груп • електро.зварппкіп та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, вони 
одержують V період ппактикп 33 пг-онсптп заробітку.

Гуртожитком забезпечують V першу чергу сиріт ї 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної піннії із прані.

Стрсн навчання — 2 роки.

При училищі є вечірня середня школа.

Вступники полають на ім’я директора заяву із за
значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат пре освіту, паспорт або (якщо не сповнилося 
)6 років) свідоцтво про народження, характеристику 
зі школи або з місця роботи, довідку з міспя прожи
гания із зазначенням складу сім’ї, довідку про етап 
здоров’я (форма № 286). шість фотскарток розміром 
3X4 сантиметри. $

Всі. хто вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з 1 вересня. —

Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомнрго- 
родськнй район, емт Капітанівка. ;

ДИРЕКЦІЯ. ‘ \

Олександрійське технічне училище № 51
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1977 РІК

' З ОСІБ; УВІЛЬНЕНИХ В ЗАПАС З ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Прохідники шахт—строк 
навчання 7,5 місяців, роз
мір стипендії — 100 кар
бованців.

Кріпильники — строк

навчання 7,5 місяців, сти
пендія — 100 карбованців.

Токарі по металу — 
строк навчання 7,5 міся
ців, стипендія — 75 кар
бованців.

Тим, хто потребує жит
ло, училище.гнадає /аісце 
в гуртожитку.

За довідками звертати
ся до секретаря училища

на адресу: м. Олександрія, 
площа Кірова, 18. Телефон 
Н9 2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.

1. є о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«.МОЛОДОП КОММУНАР» — 
орган Кііропої ра.'Ц'мио обкома 

ЛКСМУ г Кііропої ряд. 
Гаїсіа цечпіпстсп 

па украинском языке

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначзрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димигрова 
обласного управління у справах виїїавіїицтв, 

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