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Кладе комбайн пшеничні 
стріли 

до горизонту у валки.

За лісом ще зоря застряла, 
та голос пробують півні. 
Неначе терен навесні, 
повітря хлібом пахне пряно.

їде зерно. Добірні краплі 
стікають з «Нив» до кузовів, 
бо ж хмар важенні 

дирижаблі 
промінчик перший 

розтопив.

Ось-ось черкне проміння 
перше 

об дерев’яні журавлі, 
Котрі ячать, клюви задерши, 
над колисковою землі.

Б селі — жнива. Колони
з міста 

на елеваторів маяк 
спішать без інтервалів, 

тісно — 
І негідь падає навзнак.

Селом несуться мотоцикли, 
На ртутні роси пил спада. 
На шум не реагує звикло, 
йдучи на випас, череда.

Як бджоли з вулика, 
злетілись 

на раннім полі земляки.

Дроти співають урожаєм. 
/Лчать до райкомів вісті 

з сіл.
І сонце щедрим короваєм 
Ляга на небо, як на стіл.

Володимир ЧАБАНЕНКО.

НА
ПРИЗ 
„ЗОЛОТИЙ 
КОЛОС“

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» 

ГІсірівськогс району «Колосом» намолотив 7280 цент
нерів зерна.

ВИПРОБУЙ СЕБЕ
V АРАКТЕРНА риса нинішніх жнив у 
л колгоспі імені Жовтневої рево.і о- 
ції І Іовгородківського району — чіткий 
ритм. Усвідомленням особистої відпові
дальності .за долю врожаю проникнуті 
всі жниварі, і серед них найпопулярнішє 
і.ні.іі слово «хліб». Найчастіше мого про
мовляють комбайнери і водії автомашин, 
але не рідше його можна почути і від 
кухарів, які готують для жниварів обі
ди. і від школярів місцевої школи, В І 
яких чимало справ на току. Хліб! — і 
над лавами майже цілодобово не змов
кають двигуни; хлібі — і з інтервалом у 
лічені хвилини степом, здіймаючи куря
ву, біжать із вщерть наповненими зер- 
ном кузовами автомашини; хліб! — і 
кожну вимушену негодою затримку ме
ханізатори використовують для огляду 
техніки.

Жнива — не випробування. Для лю
дей — на витримку і майстерність, для 
машин — на досконалість і надійність. 
Лід час нього випробування трапляються 
невдачі, прорахункп, але хлібороб має 
перемогти, бо в його руках доля най
важливішого для людей продукту. Цієї 
думки дотримуються всі в колгоспі, вва
жаючи, що головне для такої перемоги— 
праця. Нехай вона перетнула в ці дні ме
жі дня і ночі, нехай ще іноді важко, але 
всі знають, що інакше не можна — за
раз на хліборобів дивиться вся країна. 

Не завжди па нинішніх жнивах успіху 
досягає найдосвідченішпй. Павло Січкао 

. і Михайло Попович вперше жнивують 
як комбайнери. Проте це не заважає ме
ханізаторам утримувати першість серед 
женців господарства. Кожен з них вже 
намолотив більше трьох тисяч центнерів 
зерна

В опублікованій нещодавно постанові 
ЦК КГІРС «Про досвід роботи Іпатощ 
ської районної партійної організації 
Ставропольського краю на збиранні-вро
жаю 1977 року» велике значення надає
ться широкому застосуванню нових форм 
роботи па жнивах. Ефективні методи 
організації прані знайшли застосування 
і в колгоспі імені Жовтневої революції 
Новгородг.івського району.

Пі па мить не змовкають механізми на 
току господарства. Одна за одною в’їжд
жають і виїжджають автомашини. До 
60-річпого ювілею Жовтня звідси у дер
жавні засіки буде відправлено 34 тисячі 
центнерів зерна. Ніші на елеватори вже 
відтранспортували майже 12 тисяч цент
нерів.

II а ф ото: соціалістичне змагання серед 
женців господарства очолює • Павло СІЧКЛР.

Фото А. БУДУЛАГЬЄВА.

Анатолій ЗОЛОТАР з колгоспу «Червоний пра
пор» Олександрійського району («Нива») — 5328.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Украї іа» Новго- 
родківсіксго району («Нива») — 4857.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу «Путь Октября» 
Онуфрії рського запону («Нива») — 4742.

Володимир БАКУН з колгоспу «Дружба» Петрів- 
ського району («Копос») — 4730.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карта Маркса Кіро- 
гоградського панопу («Колос») — 4663.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса 
Гістрівського району («Колос») — 4517.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу «Іскра» Новго
роде ївського району («Нива») — 4315.

Павло СІЧ КАР з колгоспу «Жовтнева революція» 
Повгородківського пайову («Нива») — 4027.

Олександр-СКОРИ К з колгоспу «Комінтерн» Онуф- 
ріївсі.кого району (С.К 4) — 4001.

Віталій ДОНЧЕНКО з колгоспу імені Петровсько- 
го Олександрійського району жаткою ЖРС-4,9 поклав 
у галки зернові па площі 473 гектари.

Хлібна нива Ульяновського району вразить кожно
го. І своїми масштабами — майже ЗО тисяч гектарів. 
1 своїм багатством — прекрасне колосся, туго налите 
зерном, кожен гектар озимої пшениці обіцяє дати 
ие менше 50 центнерів хліба. І своїм станом — па по
ловині площ рослини вилягли, сплутались під дією 
щоденних дещів і злив.

Збиранню ось такої ниви дала комсомольську іа- 
рантію молодь Ульяновського району Відповідаль
но? Безперечно. Складніше, аніж в "минулому ропі? 
Так. Тоді, напевне, потрібно щось особливе; аби сло 
ес стало ділом? Теж вірно. Тому комсомольці району 
ретельно продумали кожен день збираная, впровади
ли кілька цікавих починані 1 зже перші дні жнив 
показують, що слово молодих ульяновських хліборо 
біз не розходиться з ділом. Про тс, як юні жниварі 
реалізують < воі задуми, розповідає спецкор нашої га
зети Олександр РАКІН.

Zj жнивного плану 
Ульянов с ь кого рай к ому 
комсомолу:
А ПІДГОТОВКА ТЕХНІКИ ДО ЗБИРАННЯ: 

СЕРЕД МОЛОДІ ПОШИРЕНО ДОСВІД ЗБИРАН
НЯ ПОЛЕГЛИХ ХЛІБІВ МЕХАНІЗАТОРІВ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ ОРДЖОГіІКІДЗЕ.
• У рейдовій бригаді «комсомольського 

ПРОЖЕКТОРА» МОЛОДІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ.
® ЗА ШТУРВАЛАМИ КОМБАЙНІВ — ПО ДВА РІВ

НОЦІННИХ СПЕЦІАЛІСТА. РІВНІ ВИМОГИ, РІВНА 
ОПЛАТА.

ф У ДОЩОВУ ПОГОДУ МІСЦЕ АГІТАТОРІВ І 
КУЛЬТАРМІЙЦІВ — БІЛЯ ЖНИВАРІВ.

иіижжав

СТРАТЕГІЯ
1. Поправка 

на дощ
Віктор Сусло і Федір Со- 

хальський — молоді ком
байнери колгоспу імені 
Орджонікідзе. Цього року 
обидза отримали хорошу 
техніку — комбайни «Нива» 
і «Колос». Відмінно підготу
вали їх до жнив. Здавалось 
би, що ще потрібно для хо
рошого, бадьорого на
строю?

Але його не було. Як і 
впевненості в собі. І не від 
того, ЩО обидра хлопці мо
лоді, новачки серед механі
заторів. Причиною всьому— 
дощ. Кожного дня збира
лися над тракторною хмари 
і краплі води понуро бара
банили по червоній обшивці 
комбайнів. Звідси й настрій: 
якщо така погода буде на
далі, то яке значення має 
те, що закриті всі канали 
втрат зерне- агрегата, чи те, 
що він у відмінному проти
пожежному стані? Поллє
ться з неба — і стане ком
байн безпомічною грома
дою заліза серед поля. Яка 
ж це повна готовність до 
жнив?

І хлопці знову витягли ре
монтні інструменти. Ідею 
подав головний інженер 
районного управління сіль
ського господарства П. І. 
Пойманов, а виконавці з ен
тузіазмом взялися за діло. 
Федір разом зі своїм на
ставником Петром Степано
вичем Озірним взявся при
ладнувати мотовило «Коло
са» для збирання полеглих 
хлібів. Віктор також зі стар
шим колегою — Андрієм 
Петровичем Яблонським 
почав переобладнувати жат
ку свого комбайна. Відки-

мули ріжучий брус, прикрі
пили підбірник зі списано
го СК-4, зняли мотовило, 
«помудрували» біля реме
нів приводу — і «Нива» ста
на здатною підбирати, пе
ревертати сирі хлібні валки. 
«Ось тепер жити можна! — 
усміхнулися хлопці. — Хоч 
якась надія бути самостій
ними і не чекати милості 
від природи!».

НОВИНКА ЗАЦІКАВИЛА 
ЖНИВАРІВ

і в тракторній бригаді, і в 
колгоспі. Подивитися її при
їхали комбайнери навіть з 
усього району — в колгоспі 
імені Орджонікідзе про
йшов традиційний перед
жнивний семінар механіза
торів. І чимало досвідчених 
«асів» хлібного збирання 
поїхали з Кам’яного Броду 
твердо переконані — негай
но зробити на своєму ком
байнові такі ж пристрої, як 
у хлопців. Діло варте уваги.

А молодь? Райком комсомолу 
терміново організував рейдову 
бригаду «Комсомольського про- 
лектора» і доручив їй переві
рити «дошову юговність» агре
гатів молодих жниварів. В де
нних тракторних бригадах пере
вірку робили самі молоді раціо- 
налізагорн — Віктор Сусло і 
Федір Сохальськнй яких вклю
чили в рейдову її інших місцях 
орієнтувалися на бюлетні рай
кому комсомолу т описом досві
ду жниварів колгоспу Імені 
Орджонікідзе.

НІ. не марними були пригпту- 
пання молоді — жнива _ цього 
року .знову важкі. Урожай виро
щено прекрасний — з Ульянов
ському районі кожен гектар мо
же дати не менше 50 центнерів 
пшеничного зерна. Та ось бі
да — погода сховала хліб під 
людей за щільний саван доту. 
На багатьох площах пшеничі і 
стебла сплутались вилягли .

Зібрати такий урожай 
важко навіть досвідченим 
механізаторам. А тут — 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Любов Батурепко, комсомолки Світла
на Підопригора, Тетяни Богу шевська з 
гордістю назвалися візузальшіцями. Ще 
зовсім недавно разом зі своїми ровесни
ками, дев'ятикласниками середньої шко
ли № 3, воші білили стіни, очищали під
логу складських приміщень Кіровоград
ського комбінату хлібопродуктів № 1. 
А нині, коли па підприємство пішло зер
но нового врожаю, дівчатам доручили 
брати його зразки для лабораторних 
аналізів.

...До лабораторії підійшла валка більш 
як із десяти машин. Та хвилин чері 
сять усі вони зникли за ворітьми 
ХІДІІ0Ї.

— Не затримуються грузовики
лабораторії, — каже директор хлібоком- 
бінату Дмитро Трохпмовпч Андрієпко. — 
Візувальнині працюють оперативно.

На прохання Дмитра Тро.чимовича во
дій зупиняє машину під пробовідбірни
ком. Старша лаборантка Лїелапія Воло
димирівна Коро і ііч ианіскає пускову 
кнопку. Забірні норії автомата, здійняв
ши фонтанчики зерна в чоіирьо;; точках, 
у лічені секунди передаю гь зразки до ла
бораторії. Світлана, Ісіяг.а, Люба усмі
хаються: автомат — помічник надійний, 
виручатиме в напружені голиші.

Потік машин щогодини зростає. Біль
шість із них іде на слеваюр, де повно
владним господарем змішіші майстер 
Галина Петрівна Гірник. Значний обсяг 
роботи ПІШІ у неї — тут функціонують 
чотири механізовані точка, треба стежи
ти за розвантаженням грузоаиків, конт
ролювати процес сушіння зерна.

---------- - жодгунлргг
Змінний майстер — не тимчасова по

сада молодою інженера, а постійна — 
старший інженер по науково-технічній 
пропаганді. Але в напружений період 
Галина Петрівна вирішила працювати на 
найвідповідальнішій ділянці, (і приклад 
наслідували чимало молодих- трудівни
ків, комсомольців підприємства, сьогодні 
вони зайняті там, де можуть принести 
якнайбільше користі.

Щойно робітники комбінату рапорту
вали: прийнято перші 10 тисяч гоїш зер
на! А всього в склади комбінату надійде 
120 тисяч тонн хліба новою врожаю.

Злагоджено, чітко працює хлібцип 
конвейєр орденоносного підприємства.

— Інакше й не може бути, — запев
няє секретар комсомольської організації 
Людмила Заршька, — бо колектив кра
ще, ніж у попередні роки, підготувався 
до хлібозаготівель. З двадцяти двох ме
ханізованих гочок вісім забезпечують 
розвантаження автопоїздів і великоваго
вих машин. Ав гомобілегіідіїімачі, бунке
ри, транспортери підремонтовано надій
но. Є потрібна кількість запасних частіш. 
Автомобільні ваш розміщено так, щоб 
шляхи порожніх і завантажених грузо- 
видів ке пересікалися. Багато зроблено 
дія поліпшення організації роботи 
Участі, наших комсомольців у підготовні 
до хлібозаготівель активізувала постано
ва ИК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
ПІро додаткові заходи по забезпеченню 
Збпраші;і врожаю, заготівель сільсько
господарських продуктів і кормів у 1977 
ропі».

Повняться державні комори хлібом. 
З господарств Кіровоградського. Бобри- 
нецького, Компапіївського районів над
ходять ячмінь, горох, пшениця. І'Ідс хліб 
ювілеТіного року.

ГАРЯЧА 
ЛІНІЯ

(Закінчення. 
Поч. на 1-й crop.).
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КОМСОМОЛЬСЬКА 
СТРАТЕГІЙ

Ю. СТОРЧАК.

Ж*?

.. ' столиці України рідкріпо листапку «Досій пения і перспективи попытку професійно- 
техіпчної «світи УРСР*. присвячену СО-річчіо Великого Жовтня.

Численні ектт-т-ьаііі, стенди і діаграми розповідають Про підготовку вясококпііяіфікованих 
Гооїтініюв для всіх іалу.иіі народного господарегі-а республіки, пр.з велике піклування Кому- 
інстії'їної парти і Радгшсі.кої держави про молоду зміну робітничого класу

II а фото: відвідувачі біля макета Харківського навчального центру профтехос-гіти.
Фото О. БОРМОТОВА. (<1 отехронік і І’АТАУ).

МОЛОДІЖНІ ЖНИВА.
Практично, кожен другий 

жнизар а Ульяновському 
районі — віком до тридця
ти. Райком мобілізував на 
збирання хліба і обслугову
вання жнив близько тисячі 
юнаків і діс-чат.

Чи витримають?
• «Звичайно!» — одностай

но відповіли хлопці і дівча
та на переджнивних комсо
мольських зборах. І у від
повідь на повідомлення 
про ймовірні труднощі зби
рання взяли ще вищі соціа
лістичні зобов язання. Мо
лоді водії із колгоспу імені 
Щорса, вирішивши бороти
ся за звання ударного ком
сомольського транспортно
го загону, попросили і 
ударну «надбавку» — 250 
центнерів зерна перевезе 
понад попередні соціаліс
тичні зобов язання кожен 
екіпаж. Механізатори ком
сомольсько - молодіжної 
тракторної бригади кол
госпу «Родина» вирішили 
звести до мінімуму простої 
з організаційних і технічних 
причин. Ціла група молодих 
комбайнерів зобов'язалася 
підвищити намолоти.

А ЩО ДУМАЮТЬ З ЦЬОІО 
ПРИВОДУ ДОРОСЛІ!

— Уявіть собі, — запита
ли ми у бригадира трактор
ної № 1 
Фрунзе Якова Григоровича 
Лупана, — що ваші 
чені механізатори 
одного дня відчули потреб^ 
а заміні. Чи є на 
покластися? Чи справилась 
би молодь із збиранням?

— Безперечно. А ось вам 
і підтвердження, — брига
дир показав рукою на ком
байни. На кожному виднівся 
напис: «Жнивам — комсо
мольську турботу!».

— Цей напис говорить 
про те, що на агрегаті пра
цює молодий механізатор. 
Не шукайте комбайна без 
комсомольського девізу — 
таких немає. На всіх сім
надцяти комбайнах кол
госпу працюють молоді 
хлопці. А довіряємо ми їм 
повною мірою — вже дру
гий рік 
районі

колгоспу імені

досвід- 
раптом

КОГО I

підряд у нашому 
ліквідозано поділ

жнивного екіпажу на голов
ного спеціаліста і його по
мічника. Обидва механіза
тори відповідають однако
вою мірою за роботу, і 
праця обох оплачується по
різи/.

__ Ентузіазм, звичайно, 
добре, —- посміхається пер
ший секретар райкому 
комсомолу Володимир Пав- 
л.ок. — Та тільки його треба

ПІДКРІПИТИ ДІЛОМ.
■ тут багато важить турбо

та про техніку. Я знаю це 
добре, бо ж недавно був 
головним інженером кол- 

гічна ліні* і в райкомі ком
сомолу.

Треба ска-.ати. що «лін:я» 
райкому витримується строї о. 
Рейди «Комсомольського про- 
жекіора», про які аже говори 
лося, ігіаємії* перевірки техніки 
у колгоспах дономоі au цьої о 
року швидко знайти технічні 
неполадки в збиральній техніці, 
і так само швидко їх лікзіду- 
г.атіі. Коли не вистачало засобів 
впливу колгоспної о комітету 
комсомолу, підключався райком. 
У цього' — надійний , резерв: 
ком сом о л ьс ько-мол од і ат й ий ко - 
лектіїд ремонтників районного 
об’єднання «Сільгосптехніка *. 
ІІа рахунку трьох «летучої... 
які обслуговують молоді спеціа
лісти дільниці ді.н поетики Вік
тор Бєлінський, Федір Пеіроз- 
ський. Віктор Катальников, чи
мало ударних справ. Гількн Ка
тальников повернув до життя 
стільки тракторів і комбайнів, 
аю з них цілком можна сівори- 
тн кілька тракторних колгосп
них бршад. Ну. а ямно треба 
зробити майже неможливе, до 
справи підключається керівник 
молодіжного колективу інженер 
Валерій Депнсюк. Одна з остан
ніх його «операцій» — ремонт 
тракторів молодих механізаіа 
рів }■ колі осій ім .-иі Фрунзе. Ко 
.-ні на аі регат і 
з'явилася пола 
валися нааігг.
тики — адже 
не мої >іа 
бриіада цей дефіцит, 
вально за два д-іі...

— З технарями 
тися важко, якщо 
ходить про «лінію», — жар
тує «ідеолог» райкому ком
сомолу 
Володя 
попризку на дощ зробили і 
ті, хто буде обслуговувати 
жнива. І до того ж суттєву.

Володя розповів про дві 
розмови з молодими меха
нізаторами. Якось минулого 
року довелося Володі за
триматися на одній з трак
торних бригад. Почався 
дощ. З поля підійшли ком
байнери, трактористи, за-

Bucti.ni Гапула 
гусениця, здиву- 

’ ді
лі арок у 

гракторьа 
А туї бу’;-

наииільші 
більше 

дістані

спереча- 
мова за-

другий секретар
Яремчук. — Але

скочили на стан деякі 
фери. Серед людей зануда 
розмова про нинішні жцй. 
в а, про те, хто як пращ-jr 
Одні твердили, що переці> 
ВИК ЇХНІЙ КОЛГОСП, Інші щ- 
зизали сусідів у ролі «іде. 
ра. Але точно не знав ніхто. 
І не знайшлося людини, якл 
б авторитетно підказала ме
ханізаторам. Агітатора, на
певне, злякали атмосфери- 
опади, а може він просів 
вже «відчитав» своє до обь 
ду. І тоді Володя зроби» 
свій перший висновок.

Другий сформулювали молоді 
»«гханиаиіри перед шшімтщц 
хиіик^мн? -Н ’трутно говорити.- 

тракторнсіи у 
і-ідисрі їй -бесіді, — але ми & (!в- 
проенли.! аби люди, що іурЬу». 
ті ся про нас у жнива, якось 
іншому спланува.иі свої» роб»- 
ту. Час«и буває та/., що пай 
просто іаважают . пркцивата - 
пльни відійшов одни агітатор, 
під'їжджає аг ігкузьтбриї ад» 
розпрощалися з артистами, на 
полі .»’являється лекюр. А їач 
хоче поговорити бригадир, юль- 
т.д колгоспу, спеціалісти з ран»-^ 
ну... Тільки тс й робиш. НІ» 
злазиш і вилазиш у кабіну 
комиаііііа. А на жнивах ме ціп
ка кожна хвилина. Зате, коли 
починається дот, отут і погріб
ні і жарт, і пісня, і бесіда...»

Врахували. І нинішнього літа 
кожен колгоспний штаб «Жни- 
иа-77» розробив чітку програму 
культурно-масового забезпечен
ий на випадок дощу. Кожного 
дня бувають агітатори, иолітій- 
форматори. культармійці на п •>• 
лі. Але, як тільки починається 
негода, воші знову п »всртагоіма 
на юки чи в тракторні стани. 
Направляє їх сюди комітет ьом- 
гомозу. Черговий штабу «Жпн- 
еа-77» зв’язується з районним 
штабом, от риму, звідти зведен
ня про хід соціалістичного зма
гання серед молоді району і об
ласті — це агітаторам свіжі да
ні. Якщо потрібно, оросить під
могу у райцентрівських культар
мійців чіі в порядку обміну ra
il ришус самодіяльність гусынь»- 
і о колгоспу. Ну. а потім — до 
людей. Щоб не повторюватись, 
молоді нолітінформаюри ще до 
початку Жіпіі розширили тема- 
піку своїх бесід, кожна агіт- 
культбршала підготувала га 
кілька програм.

...Мені вдалося побува^^ 
на одному з «дощових» ви
ступів самодіяльних артис
тів у колгоспі імені Фрунзе. 
Гр аз баян, звучали 
лунали гуморески... 
посміхалися. І 
ся — вигляне сонце 
бороби почнуть працювати 
є хорошому настрої. А це 
важливе заздання 
мольської 
ДОЩ-

пісні, 
Люди 

відчувала- 
хпі-

КОМСО-
«поправки» на

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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ЧИ МОЖНА ВИКЛЮЧИТИ ВІЙНУ
Ф Боротьба 

за мир 
і міжнародну 

безпеку
У чому гіімічш і! воєн’ Які сили згііитсрссоиаиі і які 

не заінтересовані в них? Може людський рід існувати 
без війни ч.і він повинен вічно плаї ти їй криваву 
данину?

Відповіді па ні запитання передбачають розгляд 
ЦІЛОГО КОМПЛеКСу СОНІаЛЬІІО СКОИОМІЧНІІл, ТІОЛІНІЧНИК, 
правових та інших факторів у їхній взаємодії і сто
совно до тієї чи іншої історичної обстановки.

Чого вчить історія?
Мрію про мир людство пронесло через усю свого 

історію, насичену мало не безперервними кровопро
литними війнами між народами. Гуманні ідеї усунен
ня воєнних конфліктів із життя людей часом вилива
лися в дуже оригінальні її сміліші проекти оріаінзаиіі 
нових, справедливій пх міжнародних відноснії. Над 
ідеєю загального миру немало попрацювали Гоибс, 
Локк, Руссо. Канг.

Одначе як би замаплиго не виглядали заклики до 
миру у працях фітософів минулого, при зіті.иешіі з 
реальною дійсністю воші виявлялися практично 
неспроможними Це її не могло бути інакше в су
спільстві, де насильство людніш над ліодшюю стано
вить основу його жнттедіяльносіі.

Минали віки, віініікати і руйнувалися імперії, збира
лися і розпадалися міжнародні коаліції, а уявлення 
про завдання зоїшіїппьополінічної діяльності держа
ви як про боротьбу за придбання власності, нових 
територій і сфер впливу, по суті, і.е змінювалось. 
Війна була неодмінним супутником буржуазного су
спільства. А його вступ у монополістичну стадію був 
ознамечої.аіішї таким розгулом мілітаризму, такими

|-рипапі;мн бсГшямп світових воєн, яких іше не знала 
історія.

Чи і.ідтверлжує це старий песимістичний погляд, 
що реалізація ідеї загального миру не може бути 
'щііцнена? Комуністи виходять із тою, що історія є 
велика вчікелька житія, якщо вміти праан п.по розу
міти і використовувати її досвід. Саме в наші дні. як 
підкреслив у своєму виступі на загальноєвропейській 
нараді в /Хелі.сінкі Гепералмшй секретар ЦК КПРС 
Л. 1. Брежнев, гнастав час зробити 
тнвіп висновки з лост ілу історії».

Жодна з у.ішу'шх епох не я.па та 
І адикальпого розв’язання нроблеми 
обмежтноси самого підходу до неї, відсутності необ
хідних об’єкгшших передумов і тих суспільних СТ1.Л, 
які могли б віілінп мирну проіраму в житія. Але 
таке розв'язання стало історично можливим у сучас
ну епоху, коли розроблено справді наукову програму 
міцного демскрапічного миру, коли є об'єкішіпі со- 
ціа.пліо-полігії'ші передумови нової системи міжна
родних відносин.

Демократнчнвй. справедливий мир нсшід.іі іьпий 
від соціального прогресу. Біті означає необмежену 
можливість і священне право трудящих розв'язувати 
проблеми соніапьішх перетворень у міру того, як во
ші назрівають. При цьому єдиний суддя, який може 
і повшісп визначати копкрєгпі шляхті розвитку тієї 
чи іншої країни, є- сам народ. Йому і тільки йому на
лежить сувореіше право вирішувати свою долю, ’іі- 
якого експорту революції і ніякого експорт', контрре
волюції, ніякою втручання V внутрішні справи на
роду — осі основа, на якій може бути побудована 
міцна система міжнародних вілпоеші, щира забезпе
чує людству надійну перспективу дальшого суспіль
ного проіресу в умовах мпоу, безпеки і співробіт
ництва.

Практичне завдання сучасності
Як теоретичну основу зовнішньої політики соціаліз

му концепцію демократичного миру в основних рисах

і не могла дати 
миру ВІІЗСЛІДОК

розробнв-Ь. 1. . Ісін:і іще до Жовтневої революції < 
ідею мирною співіснуцаїїня держав різних соціальних 
систем. Як політична мета вона були •поставлена Ра- 
Л'днсьі.оіо державою в її першому ж міжнародному 
акті — в ленінському Декреті про мир. Одначе у пракгцр 
нічному плані і в усьому обсязі, тобто як завдання 
створення пової системи міжнародних підноснії, яка 
виключає саму можливість віїнш, вона де могла бупі 
вщупуіа протягом тр.іва. оіо часу і після завоював* 
і:1/, пролетаріате м державної влади

Трсч>«і Gy-іо пройти ще немалий шлях, ?авоіов-і?н 
повну й остаточну перемогу соціалізму з СРСР, 
ір.міін: ударні угруповання імперіалізму в другій 
свкоіічі (інші, досягти докорінного перелому епіввія* 
ношення єн і па користь соціалізму па міжнародній 
ирепі. перш ніж Комунісіич:>а партія поставала все- 
січїш.о-ісгоріічпе завдання — виключити війну з 
/ілітя суспільства в усьому иою обсязі як нрзгі* 
і інше завдання сучаснс-сті. Конкретні шляхи його 
роз.в язання визначено Гірої рамою 6( речьбн за мир ' 
г..і їларо.тне снівооСііиінцчво, за слободу і незалеж
ність народів. (ірпнпяюю XXV з'їздом КПРС.

б.- ..! ііідкрсслнти, іцо і», сучасну enoxv, па ш.іихіс 
г.среходу люлеіва від капіталізму до соціалі.;мі., вій* 
ьерпує3^10 між“ародної цо.іітикп історична себе вн*

ЬІІІУ-визпачальну роль у сучасному мі-»' 
11| одному жнпт відіграють країни, де до влади пР”' 
’ 11 11 грудящі к іасп, яким війна не потрібна, бо г»е-1’ . 

<М‘Д... УІССЬ ЗМІСТ їхньої перетворюючої ДІЯЛЬНОСТІ» - 
іесь комплекс сонітльніїх. економічних ідеологічні 
ня м‘1!Ів-3п0Ла‘1г,,Яс;і"по вимагають миру і зміи^'' 
» Я 1 їжнародної ОСЗІРКП. Зосередивши всі свої зусі- 
\ V?,,/10011 "ЄіІНІ В’^ЛІОЧНО творчої мети — ПОбуЛОїШ 
тоне І (І ‘■у^лі.іьства. ліквідувавши експлуата-
засу тжх'пи.?1, псовані у війнах, прішаипіальво 
дбчішя’як ' ІІЄІ:|!'1 -V» воєнної експансії для яр11’
країни с ї пр,,пі-’еїа за рахунок інших паролі, 
горді ї т ictn11-MV оим самим цілком поз””

_ І'" в боротьбі трудящого лю'ісгза

‘начальну роль у сучасному

(Ось комплекс СОЦІАЛЬНИХ,
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ЖАРТУНИ
ТЕМА ДЛЯ РОЗДУМІВ

Це трапилося 27 черв
ня. Гоивожгіий телефонний 
дзвінок пролунлз зненацька. 
Черговий пожежної части
ни швидко записав адресу, 
а з цей час його товариші, 
підняті по тривозі, готува
лися до двобою з вогнем. 
І ось дві пожежні машини 
з увімкненими сиренами 
мчать вулицями міста. 
Мить, і вони на вулиці Ком
панійця. Десь тут у будинку 
№ 74 розбушузався вогонь. 
Одначе диму, цього вічного 
супутника пожежі, не видно. 
иЩе не розгорілося», ---
радісно думає старший 
команди. Устигли. Пожеж
ники аискакуюіь з машини. 
! тут виявляється, що ніякої 
пожежі немає. Нічого ніде 
на горить. Просто... хтось 
пожартував по телефону. 
Смішно? Відверто кажучи, 
не дуже. Лише цього року 
«жартуни» примушували по
жежників виїздити безпри
чинне 126(!) разів.

А з цей час, зовсім в ін
шому місці їх даремно че

кали, зони запізнювались, і 
вогонь встигав накоїти чи
мало лиха... Як бачите, 
смішного тут дуже мало. 
Не знаю лише, чи задумува
лись над цим жартуни, які 
відривають людей від служ
би, служби надзвичайно 
важливої і необхідної. На
певне, що не думали, до 
чого це може привести. А 
подумати як бачите, є над 
чим.

Аналогічна ситуація з 
швидкою допомогою. Цьо
го року лікарі зробили 
525(1) непотрібних виїздів, 
запізнившись на справді 
невідкладні виклики. Життя 
людини, і часто не однієї. 
Ось ціна такого «жарту».

Рідше жартують з мілі
цією. Але й тут не обійшло
ся без фальшивих викликів.

Кілька цифр. Конкретні 
випадки. За ними долі лю
дей, іхнє життя. Воно іноді 
обривається лише тому, що 
комусь, бачте, заманулося 
пожартувати. Чи не завели
ка ціна для жарту?

М. ДУМИЧ,
м. Кіровоград.

З схаop

МИ—ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

прои-.атись. Ііа
квіти, майорять

Та ось настав час 
пероні вокзалу живі 
на сонці червоні галстуки.

В останні хвилини є про що пого
ворити Софійці Псгкозій, учениці 
Толбухіиськоі ніколи імені Христо 
Бстєва та Олсшіі Иодуяак — уче
ниці школи № 34 міста Кірової рада. 
Більше двох років вони листуються 
між собою. Олсіїка минулого літа 
побувала у подруги з Болгарії і 
цього разу була дуже рада зустрі
чати Софійку у себе вдома.

Хто ж воїн,, ті, що гостювали на 
українській землі?

Керівник групи Віолста Пєіієва 
розпові іа, що болгарська піопєрія 
крокує зараз маршем «З комуніста- 
уіі і комсомольцями в єдиному 
строю», який триватиме чогирн ро
ки. Тож ЗО кращих хлопчиків і дів
чаток — піонерських активістів То.і- 
бухінського округу у відзнаку за 
свої піонерські справи й здобули 
право побувати у пас па Кірово- 
градщіші.

ДОДОМУ—З ДРУЗЯМИ
Іиждень перебували на Кірової радщині юні болгарські друзі, піонери 

Іолбухікського округу. За цей час вони ознайомились з обласним центром, 
відпочили у піонерському місцевому таборі «Дружба» та в олександрій
ському таборі «Чайка». ІІаче ?а одну мить промайнули ці щасливі години — 

пісень, цікавих розповідей про своїгодини незабутніх зустрічей, веселих 
піонерські справи.

Гіоо спої справи болгарські піоне
ри розповідали з захопленням. Піо
нери НІКОЛИ, де вчиться Димчо Ди
мов, у цьому році сад.ілі: фруктові _ 
дерева, вели пошукову роботу, ви
вчали ісіорію Добру джанських пар
исті. Свілеіі Георіієп збирає і ви
сіле маїсріали про меморіали і 
пам'ятники, всігноіі.тсіїі на честь 
радянських воїіив-визволнтслів в і 
усіх соціалістичних країнах. Ан- 
іуанета Допєва живе і вчиться у 
містечку Генерал-Толєнєв, вона го
лова ради дружніш, та ще очолює . 
учнівську сільськогосподарську 
бригаду.

І!а запитання «Що найбільш за
пам’яталось на КіровоградщішР»— ( 
всі гості відповідали по різному — , 
це і велике піонерське багаття в та
борі «Дружба» із запальними тан
ками її піснями; і весела подорож 
до Сві гловодська; і хвилюючі зуст
річі та незабутні дні перебування у

таборі «Чайка». А одне називали 
гсі — це щирість радянських людей, 
які їх оточували.

За декілька хвилин до від’їзду на 
пероні вокзалу відбувся мітинг. З 
теплими словами виступили секре
тар Кіровського райкому ЛКСМ Ук
раїни м. Кіровограда Тетяна Фра- 
зіс, піоиерка табору «Дружба» 
Оленка Ііїхо'іона, секретар Кірово
градського обкому комсомолу Лари
са ГІсрсвозіїик. Вони відзначали, що 
перебування дитячої болгарської 
делегації па Кіровоградщшіі — це 
маленький вклад у велику справу 
міжнародного дитячого фестивалю 
«Хан завжди буде сонце». Щиру, 
сердечну подяку кіровоградцям ви
словила від імені болгарських гос
тей Віолега ГІєїієва.

Л. КАЛЮЖНА, 
наш громадський кореспондент.

м. Кіровоград.

ЗАКОН ПРО ТЕБЕ

лиш плип
Добрим помічником у вивчанні зако

нів нашої держави є книги. Ось деякі з 
ник, як* з останній час надійшли до об
ласної бібліотеки їм. Н. К. Крупськоі.

Козюбра М. і Сіренко 3. Соціалістична 
законність і правопорядок. К., Політви- 
даг, 1976.

У брошурі на основі досягнень право
вої науки роз'яснюються поняття і суть 
соціалістичної законності і празопоряд- 
ку. З світлі рішень XXV з'їзду КПРС 
розкривається їх роль у дальшому роз
витку радянської демократії, здійсненні 
громадяна.-ли СРСР своїх прав і виконан
ні покладених на них обоз язків. Показа
но діяльність державних органів і гро
мадських організацій по вихованню тру
дящих у дусі поваги до радянських за
конів і правил соціалістичного співжиття.

Автори також піддають критиці бур
жуазні перекручення суті та призначен
ня соціалістичної законності.

Жсгин М. и Мельникова Э. Закон обо 
мне и миє о законе. Что должны знать 
молодые люди о советских законах. М., 
»-Молодая гвардия», 1976.

Книга знайомить читачів з радянськи
ми законами, розповідає про права і 
обов’язки молодих людей. Зокрема, 
розглядаються три головних напрями а 
житті молодих людей у нашій державі—

труд, відпочинок, навчання. Частина кни
ги присвячена роботі суду, прокуратури, 
міліції і радянської громадсокості по 
охороні правопорядку і законності.

В розділі «На страже Родины» розпо
відається про права і обоз язки військо
вослужбовців.

Тимченко І. Адміністративна відпові
дальність К., Політвидав, 1977.

У брошурі розкривається поняття ад
міністративної відповідальності і показа
но, за які порушення вона настає. З цієї 
праці читач дізнається про підстави, по
рядок застосування передбачених зако
ном стягнень за порушення громадсько
го порядку, положень про охорону при
роди, використання водних ресурсів, ри
бальство і мисливство, правил дорожно
го руху.

Карез Д. С. и др. Народные дружины 
в борьбе а правонарушениями несовер
шеннолетних. М.', «Юоид. лит.», 1976.

У брошурі розі лядаю-ься питання про 
причини правопорушень неповнолітніх, 
про відповідальність неповнолітніх, а та
кож про діяльніс-ь державних органів і 
деяких громадських організацій, з тому 
числі народних дружин, з боротьбі з 
правопорушеннями неповнолітніх. Авто
рами використані /матеріали практики 
добровільних народних дружин по бо
ротьбі з дитячою бездоглядністю і пра
вопорушеннями неповнолітніх.

Т. СІРОМАН, 
бібліограф обласної бібліотеки 
і*г Н. К. Крупської.

З ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА?
я •

мир, коли це завдання постає вже ке тільки як гу- 
маниа мені, а і як об'єктивна історична потреба по- 
всю суспільства. Вперше в історії виникло принципо
во нове положеная, при якому агресія проти інших 

^-лро-іін назцгжлп вик.’іочаєтвся з полі'Нічної о арсе
налу ціл.-ї системи держав у силу самого характеру 
ІІИ.ОЮ виуїріш Н.ОГО ладу та об'єктивних заьрпомір- 
иостей його розвитку. «Закінчення воєн, мир між па- 
ролами, прнпшіепна грабежів і ннси.іьсіг» — саме 
•наш ідеал...» — підкреслював В. і. Ленін (ІІЗТ, т. 2G, 
стор. 285). .. і •

Соціалізм показав на ділі, як треба і можи-: усиіні- 
но розв’язувати такі проблеми, як знищення експлуа
тації людини людиною і всяких форм иаіііоиа и.иою 
ПІОблСІШИ, :ік ДОСЯПІСІШЯ справжньої свободи особи, 
пі кори •!аш. і па б.іаго-людей новітніх досягнень на
уково-технічного прогресу і г. д Соціалізм втілюр 
послідовно демократичні принципи в основу міжна
родних відноснії. Тим самим було доведено на прак
тиці, що при сучасному різні розвитку продуктивних, 
сил люди цілком можуть жити й успішно розв’язу
вати всі проблеми, що постають перед НИМИ, без ВІК
НІ! І. безперечно, в міру зміцнення світового соніа 
4н ;му .збільшуватимуться і скла його .ірпкляду і йою 
реальніш вплив на розвиток усього міжнародного 
життя на користь миру.

Розрядка не тільки для (4вро«и
Дедалі більший вплив на розв’язання питань війни 

гд .миру роблять молоді держави Азії і Африки, що 
розвиваються. С.?м характер проблем, які стоять пе
ред народами цих країн, об'єктивно визначає їхнє 
пругненпя до миру і якомога ширшою міжнародного 
співробітництва в різних галузях економічного й куль
турного жчття. І можна з цілковитою підставою 
твердити, що в міру закріплення держав, які резви- 
Еаютьси, на шляху соціального прогресу ця тенденція 
набиратиме дека ті більшої сили.

країнах Західної Європи, Північної Америки, в 
Японії’ боротьба трудящих мас зз свої інтереси та-

кож набуває нового змісту. Вона охоплює дедалі 
шари.і сфери суспільного життя й одночасно дедалі 
тісніше переплітається із соціальними завданнями 
гизвольпого руху.

1 «а чолі антиімперіалістичного фронту в розвинутих 
капіталістичних країнах ідуть сьогодні робітничий 
клас, його комуністичні партії, які вш.уЗсіїСгь програ
му широких демократичних перетворень. Основним 
стрижнем цієї програми є великі соціально-поліпній 
перетворення, обмеження всевладдя монополій, вимо
їн миру і зміцнення міжнародної бс иїеки.

І ієї боротьби за мир оволодіваюл. гьогоді і мі'іь- 
й иіамп і мільйонами людей. Рух миролюбних сил до- 
сяг нині величезного розмаху, став справді масовим 
І ухом у міжнародн ім)' масштабі.

('.лід також підкреслити, що сучасний розвиток 
продуктивних сил дедалі більше висуває. перед люд
ством такі проблеми, які воно спроможне ро.*в язатп 
тільки спільними зусиллями, шляхом широкою між
народного співробіііпіцтва. Освоєння космосу ба
гатств світового океану, збереження. природною се
редовища, розв’язання проблеми енергоресурсів, бо
ротьба проти деяких видів захворювань та багато пі
ших завдань, які зачіпають інтереси всіх народів і 
держав, настійно вимагають нової організації міжна
родних відноснії.

Зв'ялені ТИСЯЧЧЮ НИТОК екОНОМІ'ІІІІіХ і торговельних, 
політичних і культурних відноснії з усім світом, євро
пейські держави' в першу чергу реагують на зміні', 
що відбуваються у і вії і. Ось чому успіхи ночі піки 
розрядки в Європі є особливо важливими. Паче аку- 
мулюючіі історичний досвід, воші відкривають пер
спективі! для поширенім цьою nnoiuvv на інші райо
ни земної кулі, народи яких жадають скинути пре- 
і ьітія війни, забезпечити для нинішнього і майбут
ніх поколінь спокійне життя в умовах миру і міжна
родної безпеки.1 В. КОРТУ HOB,

доктор історичних наук.
(АГІІІ).

ф ПЕРШІ КРОКИ 

ДО МАЙСТЕРНОСТІ.

Фото І. КОРЗУНА.

ФУТБОЛ

„Радист44—
„ НІ а хта р44—2:2

Першу гру другого кола 
чемпіонату УРСР з футбо
лу серед виробничих ко
лективів, кіровоградський 
«Радист» провів у себе

вдома. Його суперником 
був олександрійський
«Шахтар». Становище клу
бів на проміжному фініші 
було таким: заводські
спортсмени у своєму ак
тиві мали дванадцять очок 
і займали п'яту сходинку 
в третій зоні, а гірники, у 
яких вісім очок, — перед
останню — одинадцяту.

У поєдинку між собою 
земляки зіграли внічию — 
2:2.

< В. ШАБАЛІН.
м. Кірової рад.
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27 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Мультфільм. 
10.00 — К. т. «Клуб кіиоподо- 
рожей». и.ОО — К. т. Новини.
11.15 — Фільм «До останньої 
хвилини». 1-1.00 — К. т. Доку
ментальні фільми. 14.40 — «Во
девілі А. її. Чекова». 13.40 — 
Телефільм для дітей. «Заповіт 
старого майстра». З серії». 
10.45— К. т. «Наука сьогодні».
17.15 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі’». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоірад). 18.15 — 
К. т. «Вірші — дітям». ІЯ.ЗО— 
« Кіровоград іцнна жнивує». 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.10 — 
К. т. «Спорт юто» 19.20 — 
К. т. «Бесіди про проект Кон
ституції СРСР». 19.50 — К. т. 
Телефільм «Майже смішна 
історія». 1 серія. 21.00—«Час».
21.30 — К. т. Телефільм «Май
же смішна історія». 2 серія. 
22.45 — К. т. «Співає Г. Писа
ренко». По закінченні — но
вині:.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Концертний зал «Дружба».
10.30 — «Палітра» 11.00 —
«Наша біографія. Рік 1958». 
16.05 — «Щоденник соцзмагап- 
ня». 16.20 — 1-й Всесоюзний 
фестиваль самодіяльної ху
дожньої творчості трудящих. 
16.50 — Для дітей. Театр «Ліх
тарик». 17.20 — «Шахтарські 
обрії». 18.00 — (.«Сільськогос
подарський тиждень», Те.тс- 
огляд. 18.15 — «Грає Євген 
Ржанов». 18.30 — «Ярослав 
Галан». Телефільм. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Новини кіноек
рана». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Для вас, трудівники ланів». 
Концерт. 22.45—«Україна жни
вує». 23.00 — Новини.

ний концерт. По закінченні— 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальні фільми. 10.30— 
Для школярів. «Знай, люби, 
бережи». 11.00— Иовнни. 11.10 
— Документальний телефільм. 
16.10 — «Ро.ікніт української 
радянської науки». 16.40 — 
«Закон нашого жнттп». 17.05— 
Концерт. 17.30 — Для дітей. 
«Олінсць-малювець». 18.00 — 
«П’ятирічка ефективності і 
якості». 18.30 — Ліричні мело
дії. 18.45 — - Комсомоліці Пол
тавщини на жнивах». 19.00 — 
«Вісті». 19.30 — «Дійові особи 
та виконавці». 20.30 — Теле
фільм «Лелеки». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». 21.00—«Час».
21.30 — «Телеекран пошани па 
жнивах». Концсрт-ві гания.
22.30 — «Україна жннвус». 
22.45 — Исвинн.

28 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.00- 

«Твііі труд — твоя висота». 
Документальні фільми. 14.55 — 
К. т. «Російська мова». 15.40— 
К. т. «Шахова школа». 16.10 — 
Телефільм для дітей. «Заповіт 
сіарого майстра». 4 серні. 
17.15 — «На варті здоров’я 
людніш». «Медики — 60-річчю. 
Великого Жовтня». (Кірово
град). 18.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. Мультфільми. 18.40 — 
К. т. «Ради і життя». 19.10 — 
К. т. «Пісня про моряка».
19.45 — К. т. Фільм «Злива». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
«Документальний екран». 22.45
— Телефільм «Георг Оте і 
опера». По закінченні — но
вини

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.40 - 
Для дітей. «Сонечко». 16.15 — 
«Містам і селам України бути 
зразковими». 16.45 — Для ді
тей. Л Гарабін. <Пашчип 
хвіст». Виставі. 17.45 — «Зо
лоті Зірки Укоаїнн». Кінова
рне. 18.00 — «Молодіжна орбі
та». 18.30 — Реклама, оголо
шення. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
«Композитори Укоаїнн». На
родний артист СРСР А Што- 
гаренко. 20.30 — «Обговорює
мо проект Конституції СРСР».
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — І. Кар- 
нснко-Каоий. «Хазяїн». 22.50
— «Україна жнивує». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 23.05 — Новини.

30 липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.1 і — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — «Виставка Буряті- 
но». 10.00 — К. г. «Для пас, 
батьки». 10.30 — К. т. «Ранко
ва пошта». 10.55 — К. т. «При
рода і люді1». 11.25 — «Розпо
віді про художників». 11.50 — 
К. т. Тираж «Спортлото». 12.09
— Вистава Липсцького облас
ною драматичного театру. 
(Кіровоград). 14.15 — К. 
«Здоров’я». 14.55—К. т. «Свя
то пісні». 15.55 — К. т. Теле
журнал «Співдружність». 16.25
— К. т. «У світі тварин». 17.25
— Документальний телефільм 
«Челябінськ». 18.00 — Новини. 
18.15—К. т. Мультфільм «Двоє 
ведмежат». 18.35 — К. т. «На 
арені нирку». 19.15 — К. т. 
«Боротьба триває». Розповіді, 
чілійського патріота Хорхе 
Мовгсса. 19.35 — К. т. Фільм 
«Тиха Одеса». 21.00 — «Чац». 
21.30 — К. т. Концерт артисти* 
французької естради. По за
кінченні —'новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Телефільм «Останнє літо ди
тинства». 1 сепія. 11.05 — Но
вини. 11.20 — Для дітей Ляль
кова вистава. 12.10 — «Обгово
рил мо проект Конституції 
СРСР». 12.25 — «Людина і іі 
справи». 12.55 — Фітьм-коп- 
церт «Мелодія». 13.25 — Су
ботній репортаж». 13.55 —
Для дітей. Мультфільм. 14.10
— «Сланою овіяні». 14.55 —
»Письменник і час». Виступ 
Леоніда Н(,внченьа. 15.10 — 
«Жовтневий заспів». Випуск 
ЗО. 15.40 — Я. Волчек. «При
значений». Вистава. 18.00 — 
«Наша біографія. Рік 1956». 
19.00 — Віс іі. 19.30 — Концерт. 
Перше відділення. 20.50 —
• На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Концерт. Дру
ге відділення. 22.15 — «Украї
на жнивує». 22.30 — «Вечірня 
музична пошта». 23.10 — Но- 
вини.

Т.

29 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09 — 

Ноишіи. 9.10 — К. т. Гімнасти- 
на. 9.30 — К. т. Фільм «Зли
ва». 10.45 — К. т. Коннерт ан
самблю пісні і танцю Москов
ського ордена Леніна військо
вого округу. 11.10 — «Компо
зитори України». 12.10 —
•«Посііг». 12.30 — Фільм «Ши
беник». 14.<іО — Документаль
ні фільми 15.00 — М. Тпсн. 
«Пригоди Тома Сойера». 15.30
— К. т. «Черсповшо — 200 ро
ків». 10.00 — Телефільм для 
дітей. 17.00 — К. т. «Залізнич
ний транспорт-77». Репортаж т 
Міжнародної виставки. 17.30— 
4с Щоденник соціалістичного 
змагання». (Кіровоград), ія.ОО
— Новини. 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
К. т. «Подвиг». 19.00 —’ К т. 
Концерт. 19.45 — К. т. «Обго
ворюймо проект Конституції 
СРСР» 20.СО — К т. «Наша 
біографія. Рік 1959». 21.00 — 
«Час». 21.ЗР — К. т. Футбол: 
збірна НДР .— збірна СРСР. 
(Лсйпціг). >.3.00— К. т. Естрад-

31 липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Слу
жу Радянському Союзу!». 
11.00 - К. т. “ 
Kill».
кіоск». 12.30 — 
лина». 13.30 — 
кого шляху». Фільм 
людини». 15.20 — «Міжнаоод- 
па панорама». ".
«Сьогодні — День Військово- 
Мапського Флоту СРСР». 16 93 
— К. т. Концерт, присвячений 
Дню Військово-Морського 
Флоту СРСР. 17.00 — К. т. 
«Клуб кіионолорожсй». 18.00— 
Новини. 18.15 — К. т. ’ 
фільм «Ковальови». 1 
К. т. «Обговооюємо 
Конституції СРСР». 1... 
Кубок СРСР з футболу. Пів
фінал. «Зоря» (Ворошилов
град) — «Торпедо» (Москва). 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Шість симфоній П. 1. Чайков- 
ською. Симфонія № 3. 22.20— 
К. т. Важка атлетика. Матч 
збірній: Європи і Америки. 
(Угорщина). По закінченні — 
новипи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Телефільм «Останнє літо дп- 
тїівгдва». 2 і 3 серії. 12.10 — 
«Обісповнимо проект Консти
туції СРСР». 12.25 — Висту
пають танцювальні колективи 
Хмельницької області. 12.55 — 
«Піонерське літо». 13.25 —
Сьогодні — День Військово- 
Морського Флоту. Кіпоппсгпа- 
ма. 14.25 — «Сільські обрії».
14.55 — «Слава солдатська».
15.55 — Концерт популярної 
Симфонічної музики. 16.40 — 
«Сузір’я». /Поезія Латвії) 
17.10 — «Сім’я». 18.05 — Кон
нерт артисті», опепети. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Літературний 
театр. «Паш вічний хліб». 
20.00 — « Нові мелодії року». 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
2І.(Ю — «Час». 21.30 — Фільм 
«Зірка екрана*. 23.00 — «Ук
раїна жнивує». 23.15 — На
вини.

Радянському
". .. Вперед, хлопча- 

12.00 — К. т. «Музичний 
Сільська го- 

<Етапи вели- 
«Доля

15.50 - К. т.

Тслс-
18.50 - 

проект 
19.00 -

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначарськогсь 36. • 
Телефони: відповідального секретаря та 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.

6К 19231,

Миколаївський ордена 
Трудового Червоного Прапора 
кораблебудівний інститут 
імені адмірала Є. О. Макарова

КанЗвське технічне училище Л® $ 
Черкаської області

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ЮНАКІВ БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
У 1577 РОЦІ НА ФАКУЛЬТЕТИ:

кораблебудівний, 
маишьобудівішй, 
електроустаткування суден.
На факультетах такі спеціальності: 
суднобудування і судноремонт, 
устаткування і технологія зварювального вироб

ництва,
економіка та організація машинобудівної промис

ловості (спеціалізація — суднобудівна промисло
вість),

суднові машини і механізми, 
суднові силові установки, 
двигуни внутрішнього згоряння, 
турбінс’будування, 
елекір о усга г ку ванна судев, 
холодильні й компресорні машини та установки. 
Приймання заяв — з 20 червня по 31 липня.

Всіупні екзамени — з 1 по 20 серпня.
Студентів забезпечують стипендією відповідно до 

існуючого положения. Іногороднім надають гурто
житок.

Заяви і документи направляти на адресу: 327000, 
м. Миколаїв (обл.), проспект Леніна, 3. Телефон 
4-61-20.

РЕКТОРАТ ІНСТИТУТУ.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ
ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ВСТУПАЙТЕ Б КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ «КІРОВОГ РАДВАЖБУЛ.» - НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує сголяріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів— 
/лонтажнииів конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із січним строком навчання — лицювальни- 
кіа-плитковиків.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ. 
ШО МАЮТЬ ОСВІІУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
есни одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання 8 закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище мас чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Токар.
Фрезерувальник.

До училища приймаються 
юнаки, що мають середню 
освіту. Училище гстус квалі
фікованих робітників 3 роз
ряду для заводу «(Фото
приладь міста Черкаси.

тожитком або їм доплачує
ться за житло в приватному 
секторі.

Прийом документів про* 
водиться щодня, крім неді
лі, з 10 до 17.30, в суботу-З 
до 14 години.

Строк навчання — 11 
сяців.

мі-

Початок занять — 1 
ресня.

Стипендія 30 карбованців.
Юнаки, увільнені в запас 

і? Збройних Сил СРСР у 
1977 році приймаються на 
пільгових умовах — з стро
ком навчання 7,5 місяців і 
стипендією 87 карбованців.

Всі учні на час навчання 
в місті Канові і після закін
чення училища в місті Чер
касах забезпечуються гур-

Be-

Вступники подають доку
менти: заяву, атестат г.рф 
середню освіту, автобіогра
фію, характеристику, ме
дичну довідку (форма 
№ 286), 4 фотокартки
розміром 3X4 см.

Паспорт і військовий кой« 
ток пред’являються осо
бисто.

Адреса училища: 258300, 
м. Канів, Черкаської облас
ті, вул. Леніна, 187. їхати ав
тобусом N9 1.

ДИРЕКЦІЯ.

самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де С9ОЮ спортивну майстерність 
учні вдосконалюють під черівництво/л досвідчених тре« 
нєріо, майстрів спорту СРСР. |і

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і сеоедніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і сє- 
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні. і ■

Вступники подають заяву Із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довід
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
відку (ферма № 266), вісім фотокарток розміром». 
3X4 см.

Початок занять — зі вересня. *

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черво® 
нозорівська, 23. Телефон 2-38-49. ічЗ

їхати до училища: автобусами №№.2, 14 — до зуу 
пинни «Вулиця Мічурінао, № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» чй 
«Вулиця Коропенка». <

ДИРЕКЦІЯ.
мммммжмшммшвмяммшмамнааа*

Херсонське технічне училище Лу 2

НА
З ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Друкар плоского і 
сокого друку.

Складач ручного набору, 
бору.

ви-

с

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
І

РІК З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ
Складач на наборних 

рядковідливних машинах.

Приймаються юнаки і дів
чата. Строк навчання — 
2 роки.

Всі учні отримують сти
пендію о розмірі ЗО карбо
ванців, а відмінники навчан
ня—на 25 процентів більше, 
під час виробничої практи
ки учням виплачується за-

робітна плата в установлю 
кому порядку.

Адреса училища: 325009,
м. Херсон, вул. Баку, 8/10.

ДИРЕКЦІЯ.^
ай

Напітанівське міське професійно-технічне училище № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

складатдифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр.
сатуратпик-чаляр,
апаратник випарювання ■— муляр,
апаратник варки цукру — слюсар,
оператор центрифуг — токар по металу,
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та ав

томатики,
електромонтер.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, вони 
одержують у період практики 33 проценти заробітку.

Газета виходить
у вівторок, четвер,

суботу.
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па украинском языке.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінііи, 2.

г

До груп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

На. навчання без вступних екзаменів приймають' 
гопаків і дівчат віком не молодше 15 років, які за4* 
кінчили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного підбору 
за сніпками, вказаними в документі про освіту.

Випускників направляють на роботу па цукрові 
засоли. ї

/
Гуртожитком забезпечують у першу чергу сиріт З 

дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни іа праці.

Строк повчання — 2 роки. V
При училищі е вечірня середня школа.
Вступники подають на ім’я директора заяву Із за* 

значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат пре освіту, паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про народження, характеристику. 
&і школи або з місця роботи, довідку з місця прожп* V 
ванпя із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан 
здоров я (форма № 286), шість фотокарток розміром, 
3/4 сантиметри. зі

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

Початок занять з 1 вересня. і

Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомиргб* 
родськии район, емт Капітаиівка. і
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