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УЧАСНИКАМ II ФЕСТИВАЛЮ ДРУЖКИ МОЛОДІ СРСР І ПНР
Дорогі друзі!

Сердечно вітаю вас, учасників II 
фестивалю дружби молоді Радян
ського Союзу і Угорської Народної 
Республіки, присвяченого 60-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Ваша зустріч дружби і молодості 
проходить у місті, яке носить ім’я 
великого Леніна. Саме тут пролета
ріат Росії, керований Леніним, ство
реною ним партією комуністів, від
крив нову епоху в історії людства 
— епоху революційної о перетво
рення світу. Слідом за російським 
пролетаріатом у 1919 році червоний 
прапор пролетарської революції 
підняли герої Угорської Радянської 
Республіки. До тих незабутніх днів 
сягають джерела братерської ра
дянсько-угорської дружби, випро

буваної часом бойоеої інтернаціо
нальної солідарності наших кому
ністичних партій.

Ми, комуністи, з глибоким задо
воленням відзначаємо, що молодь 
наших країн безмежно віддана 
справі марксизму-ленінізму, що во
на з властивим їй ентузіазмом про
довжує революційні і трудові тра
диції старших поколінь. Переконли
ве свідчення того — активна участь 
радянських і угорських юнаків та 
дівчат у всенародному змаганні на 
честь ювілею Великого Жовтня, у 
виконанні величних планів, наміче
них XXV з їздом КПРС і XI з’їздом 
УСРП.

Немає сумніву, що молоде поко
ління наших країн доб ється нових 
успіхів у великій справі будівництва 
соціалізму і комунізму, в боротьбі 

■за /лир і соціальний прогрес.

Глибоко впевнений, що ваш фес
тиваль стане яскравою демонстра
цією дружби і братерства народів 
Радянського Союзу і Соціалістичної 
Уюрщини, важливою віхою у роз
витку співробітництва двох братніх 
комуністичних спілок молоді — 
ВЛКСМ і УКСМ, у зміцненні непо
рушної єдності співдружності со
ціалістичних країн.

Високо тримайте великий, непе
реможний прапор марксизму^лені- 
нізму, соціалістичного інтернаціона
лізму!

Будьте безмежно віддані без
смертній справі старших поколінь, 
героїчни/л революційним традиці
ям комуністів, робітничого класу!

Великих успіхів вам, дорогі друзі, 
с усіх ваших ділах в ім’я комуніз
му, в ім'я щастя наших народів.

Л. БРЕЖНЄВ.

• РЕПОРТАЖ
ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

ВЕРШНИКИ
РЕВОЛЮЦІЇ

У 1917 році революцію в Опуф-
- ріївці творили загони Червоного ко

зацтва, сформовані із місцевого на
селення.

ЗІ серпня 1977 року молодь сели
ща вирушить у кінний агітпохід 
«Вершники революції», присвяче
ний ювілею Жовтня.

Торік восени до Сергія Звєрєва прийшов у житті 
момент, який змусив його оглянутися на прожиті 
роки. Хлопець тоді з гіркотою відмітив, що все скла
далось якось не так. як гадалось. Вийшло, що був він, 
Сергій, отакою собі перелітною птахою без певних 
уподобань. І друзям говорив так: живу як трава — 
скосять, то виросту...
. І тут на тобі: коні! І його дружина Віра, тендітни
ми, маленькими руками приборкує баского скакуна. 
То лагідно, то нетерпляче. І він, отой гривастий- кра
сень, то пливе понад травами у вільному легі, то 
раптом кидає маленьке дівоче тіло під безжальні 
свої копита. Сергій зажмурює очі і хоие кричати, та 
знову бачить: маленька тендітна постать знову в сід
лі.

І сьогодні Сергій не проміняє свою роботу на сот
ні інших. Це його покликання: доглядати коней. Ми
луватись ними. Поиборкувати їх. Сьогодні Сергій, як 
і його дружина, першорозрядниця з кінного спорту 
Віра Зьєрєва, мріє бути майстром спорту.

А іцо, знай наших! — часто каже йому тренер кін
носпортивної секції Володя Бобренко.

Кінним спорт — захоплення сміливих і мужніх. Так 
вважає на Онуфріївському кінзаводі кожен. Тут ба
гато молоді. Ось стрункий, із хвацькими козацькими 
вусиками Сергій Коваленко. В цьому році він став 
майстром спорту. Вчиться верхової їзди його дружи
на Наталка. А ось зосереджено переглядає свіжу 
пошту вродливий чорнявий юнак. То — Володя Ча- 
п«ік. Робота у нього відповідальна. Хлопці розповіли 
мені: коли в грозу на стайні трапився нещасний ви
падок, юнак плакав над загиблим конем. І подума- 
лось: люди, які працюють тут, мусять бути людьми!

Нещодавно Володю Чапака прийняли кандидатом 
у члени КПРС. І нещодавно маточне відділення, де 
працює хлопець, агітувало про виконання річного 
плану.

Власне, колектив кінного заводу успішно справив
ся не тільки із цим. річним зобов'язанням. Реалізо
вано 40 голів ппеммолодняка, причому 32 коней 
класом еліта, 8 — першим класом. Одним із перших 
звітував колектив кінзаводу і про виконання плану 
хлібозаготівель. За два роки п'ятирічки здано 4 ти
сячі центнерів хліба понад план.

Вагомі здобутки колективу у жовтневій трудовій 
Вахті кс/лсомолу. Спонукала до ударної праці юна- 
ків та дівчат кінного заводу і одна неабияка подія. 
Усі тут готуються до кінного агітпоходу «Вершники 
революції», присвяченого ювілею Жовтня. Вже ви
значено, хто візьме участь у поході. Тринадцять юна
ків і дівчат проїдуть місцями бойової і трудової 
слави області. Кращі з кращих.

(Закінчення на 2-й crop.), \

ЖОВТНЕВА* 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ!!

НА ПРИЗ
„золотий
КОЛОС“

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ:

Микола САМОДІН з колгоспу імені Свердлова 
Олександрівськото району «Колосом» намолотив 
14778 центнерів зерна.

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше трав
ня» Петрівськогс району («Колос») — 14600.

Микола МАГіИЦЙ з колгоспу імені Карпа Марк
са Петрівського району («Колос») — 13762.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Боб- 
ринецького району («Колос») — 12920.

Валентин БРИЖУК з колгоспу «Маяк» Зна- 
м’янською району («Колос») — 12747.

Володимир ЧАБАН з колгоспу «Росія» Ново- 
українського району («Колос») — 11933.

Микола ВОВЧЕНКО з радгоспу імені Димитро
ва Устинівськсго району («Нива») — 11700.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса 
Кіровоградського району («іНива») — 11511.

Олександр ТРЮХДН з радгоспу «П'ятихатсьний» 
Петрівського району («Колос») — 11320.

Василь ЦАРЕНКО з колгоспу імені Чкалова 
Петрівського району («Ниеп») — 11210.

КОМСОМОЛЕЦЬ ВІКТОР ПРОФІЛОВ ПРАЦЮЄ ВОДІЄМ НА КОМБІКОРМОВОМУ 
ЗА1.ОД! У КОМПАІ1ПВЦТ ПІД ЧАС ЖНИВ ВІН ЗА КОМСОМОЛЬСЬКИМ ЗАКЛИКОМ 
ПРИЙШОВ НА ДОПОМОГУ ХЛІБОРОБАМ. НА ПЕРЕВЕЗЕННІ ХЛІБА КЛ’.ІЛЕЇІНОГО 
РОКУ ВІКТОР БУВ ІІРАВОФЛА! НОВИМ У СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ СЕРЕД 
ВОДИВ.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

Радянська Україна: новини дня

ПРОМЕНЕМ 
ЛАЗЕРА
Перши» на Україні кабінет лазерної голко

терапії, де в процесі .тікуванип ннкористопу- 
іті.ся кваптопніі генератор, підкрніо в Харко
ві. Повнії метод безболісний і дуже ефектив
ний. Малопотужний пучок імпульсного вн- 
промії'Юі-ання справляє цілющий іпілнп у ви
падках, коли безсилі інші традиційні методи 
лікуванни. Дія такого променя зовсім нешкід
лива для організму. Повний курс лікуваннч 
триває 10—12 днів. Таким способом уже вда
лося вилікувати під искра пі її трійчастого 
нерва, інших тяжких недуг понад сто пацієн
тів. Повий спосіб лікувати схзі.іейніі мініс
терством охорони ідоров’я УРСР і буде вико
ристовуватись у клініках.

НА ДОПОМОГУ
ТИА РИ II IIII НАМ
Одержувати питну воду високої якості З 

езер, річок і ставів рільникам і тваринникам 
допоможе нова спеціальна установка для її 
очистки. її сконструювали спеціалісти Всссо- 
юзного науково-дослідної о інституту електри
фікації сільською господаре>ва та інституту

колоїдної хімії і хімії вод» АН УРСР. Новин
ка компактна, її можна зегачовлюватн на 
причепі грузовика при перевезеннях на великі 
відстані. Продуктивність агрегату 12—15 ку
бічних метрів ііитгої води на добу. Установ
ка для комплексної очистка вод» рекомендо
вана до виробництва.

ДРУГЕ
НАРОДЖЕННЯ 
ФОРТЕЦІ
Унікальна пам'ятка оборонної архітектури 

XIII—XV століть — знаменита Бі.мород- 
Дністронська форнця. яка велично височить 
на крутому березі лиману за сто кілометрів 
від Одеси, набуває свою первозданною ви
гляду.

Щоранку приходять сюдн раюм і туриста
ми реставратори, щоб повернути цій історич
ній споруді її колишній вигляд

Реставрація фортеці ведеться за спеціально 
розробленим проектом Уже завершено пер
шу пері у робіт. Відтворено сисісму старовин
них водозливів, планування внутрішнього 
ландшафту, укріплюються башти цитаделі — 
так званою Генуезького замка, розташовано
го всередині фортеці.

(РЛТЛУ).

Ґ

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ
МОЛОДИХ

ДОЛАЄ
РУБЕЖІ

НОВАТОР
Відомо, що в розі не

справності системи елек
трообладнання один ав
томобіль викидає в атмос
феру стільки окису вугле
цю, скільки 4—5 справних 
автомашин. Уже з цього
можна судити про важли
вість професії комсомоль
ця Олександра Горошка, 
який майже п’ять років 
ремонтує електрооблад
нання автомобілів на 
Олександрійському авто
транспортному підприєм
стві № 10062. Сьогодні
йому довіряють найсклад
ніші операції.

За що така довіра? За 
досвід, звичайно, і за ста
ранність. А ще, і це най
головніша причина, за те, 
що Олександр не просто 
повторює старі методи 
ремонту. Молодий нова
тор лише за минулий рік 
упровадив 6 власних раціо
налізаторських пропози
цій, 2 запозичених винахо-
ди, зекономивши підпри
ємству 3 тисячі карбован
ців. Він зробив пристрій 
для фрезерування мика- 
ніту в якорі генератора, а 
раніше цю операцію ви
конували вручну. Плід 
творчої думки раціоналі
затора — звуковий сигна
лізатор поворотів, який 
«працює» на безпеку ру
ху.

На ювілейний рік 
О. Горошко взяв підви
щені соціалістичні зобо
в'язання Його мета —
впровадити у виробницт
во 7 пропозицій і 2 запо
зичені винаходи, добити
ся економії тоьох із поло
виною тисяч карбованців. 
Дворічний план із техніч
ної творчості молодий но
ватор зобов'язався вико
нати до 60-річчя Велико
го Жовтня.

л. холохолєнко, 
інженер пункту тех
нічного огляду Олек
сандрійського антп- 
трансиортного підпри
ємства № 10062.



----------- 2 стор.

РЕВОЛЮЦІЇ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

інакше й не може бути. Вони працею дозели своє 
право на цей похід. Моральне право зв’язати однією 
литкою в уяві людей революції і сьогодення. Заго
ни Червоного козацтва творили революцію в їхньому 
селищі. Звідси агітпохід попрямує до Олександрії. 
.Там на площах міста молоді спортсмени заводу де
монструватимуть свою споріивну майстерність, по 
дарують шахтарям і палке слово, і теплу пісню, І, 
певно, не один сиеочолий дідусь пригадає, як у 
Уразні 1920 року малюком зустрічаз у Олександри 
голки Першої кінної армії під проводом С. М. Ьу- 
дьоиного та К. Є. Ворошилова, які вирушали на 
фронт для боротьби з біподоляками. Саме там на 
привокзальній площі легендарні полководці висту
пали на велелюдних мітингах, після яких понад 390 
жителів міста записалися добровольцями в червоні 
кавалерійські ескадрони, щоб зі зброєю з руках стати 
до бою проти петлюрівців, націоналістів і білололя- 
кіа.

Учасники агітпоходу братимуть участь у мітингах, 
покладуть квіти на могили героїв революції, Великої 
Вітчизняної та громадянської воєн, лроаедуть у це
хах заводів : тракторних бригадах області вечори 
«Ми — онуки Жовтня». їм аплодуватимуть у Зна
м’янці, Пантаївці, їх зустрічатимуіь у Кіровограді.

Участь у егїтпоході зобов язус. І тому так ретель
но годують, чистять своїх гривастих красенів Сергій 
Коваленко та Свген Бобренко, брати Володя і Ана
толій Чапаки, сімнадцятирічний конюх Володя Пись
менний.

Тому так любовно тренує свою Уганду Віра Звере
ва. Так, саме Уганду. Вік тому дворічну Уганду ніх
то навіть купувати не хотів. Виглядала аона незугар
но, до того ж якийсь невдаха зіпсував тварині харак
тер: була непокіоною. Віра, яка працює біля коней з 
п'ятнадцяти рскіз, інстинктивно вгадала як Уганду 
можна підкорити людській волі. Бона таки підкори
ла норс-зливу. На обласних змаганнях Віра Ззєрсва 
на Уганді зайняла друге місце, тільки на одне очко 
єідставши від свого суперника Сергія Козаленка.

До агітпоходу готуються всі. Вже знайшли комсо
мольці справжні шаблі, хіба що тільки нагострені, 
кулемета. Адже будуть вони, мов справжні кіннот
ники, у червоно-армійській формі. І інструктор рай
кому комсомолу Іван Таран, коли раптом впадає у 
розпач із-за турбот з матеріальним забезпеченням 
загону, зазжди згадує відчайдушну Віру Ззєоєзу із 
двома переломами шд падіння на здибленій непо
кірній Уганді.

«Подолай себе», — кажуть спокійні Вірині очі: По
долай у собі страх, подолай у собі байдужість... і ти 
гобачиш, як на гривастих конях мчаїь до тебе 
вершники резолюції!

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого комунара».

смт Онуфріївна.
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Згкінчуготься шкільні канікули. Прощальні »огнища а 
гііонерсьчгх таборах. Останні тмагання фугболісгів у г.лубі 
«Шкіряний м’я1.». Повертаються додому учасники екскурсій 
І туристських походів. Настає час відповісти; «Яким було 

то для тебе? Цікавим.-' Веселим?» У комсомольських ор- 
іанізацічх — пора підбиття підсумків організації дитячого 
дозвілля. Розібравшись у досвіді нинішнього літа, молена 
буде зробити цікавішими наступні канікули.

Згпрошуемо провести це обіоворення і па сторінках нашеї 
іа.-.етн Сьогодні розмона про відпочинок школярів за міс
цем проживании. Слово — позаштатним кореспондентам 
«Молодою комунара», икі поцікавилисн цим у містах Кіро
вограді та Знам’янці.

ЩОБ БУЛО ЦІКАВО,
ПОДБАЙ 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Такий принцип організації дозвілля дітей 

у комсомольців міста залізничників
Про літній відпочинок 

дітвори у міськкомі комсо
молу подумали ще навес
ні. У квітні бюро розро
било детальні заходи по 
проведенню канікул школя
рів. У травні готоаність баз 
відпочинку до літа переві
рив районний штаб «Ком
сомольського прожекто
ра», а далі випробували їх 
всі ті, кому зони признача
лися.

У середній школі № 2 
працюзаз піонерський та
бір «Червона гвоздика». За 
літо в ньому відпочило по
над 209 учнів. В розпоряд
женні дітей — хороші ігро
ві кімнати, слорімайданчи- 
ки, спальні. Піонерські во
жаті і начальник табору — 
молода вчителька Клавдія 
Георгіївна Пастернак — по
старалися аби тут було ве
село і цікаво.

З настзніїим ліг.» переб^дувая 
св.)к> роботу і міський Будинок 
піонерів. В одинадцяти гуртках 
— від бальних танців до раке- 
томодс.тьноїо — займалися сот
ні учнів. Нерідко гуртківці ви
їздили н шкільні табори і там 
проводили спільні заняття. Ус
піх багато а чому забезпечу
вався вдалим підбором кадрів. 
Більше двадцяти років, примі
ром, керує гуртком ракетамоде- 
лістів слюсар локомотивного 
депо О. м. Вправа. Чимало ііо- 
ю вихованці« з успіхом висту
пали на обласних змаганнях. 
Під керівництвом Л. О. Самар
ської гурток бальних танціи 
став лауреатом республікан
ського фестивалю художньої 
самодіяльності. У такому ранзі 
оркестр народних інструменті«, 
який очолює А. Л\. І ребснюк.

Ну я на подвір’ї мікрорайо
нів? Чи не завелася тут нудь
га?

Разом з комсоргом по 
групі середніх шкіл міськ
кому комсомолу Л. Гудзен- 
ко ми побували на вулицях 
Радянській та Гагаріна. Тут 
хороше обладнані дитячі 
майданчики, є де пограти 
в волейбол чи футбол стар
шокласникам, є де прозесги 
час і малюкам. На рівні ес
тетичне оформлення куточ
ків дитячого відпочинку. 
Жаль тільки, що будівельни
ки надміру захопилися гуд
роном — у багатьох місцях 
хотілося б бачити не ас
фальт, а зелений моріжок 
трази.

Втім, для жителів міста 
зозсім не обов'язково про
водити всі дні у евб’єму по- 
дзір’ї. Буди.чкоупразління 
№ 1 організозує екскурсії 
дітей до Кіровограда і 
Олександрії, тижневі тур
походи до Чорного лісу. Не
рідко запрошують до себе 
дітей і шефи з локомотив
ного депо та інших підпри
ємств. До речі, і майдан
чики споруджувались за 
участю піонерських коміса
рів.

Без сумніву, спогад про 
літо а юних знам'янчан бу
де приємним.

3. АДАС, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».
м. Знам’янка.

Центральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР прийняли 
постанозу «Про додаткові заходи 
по забезпеченню своєчасного зби 
рання, перевезення і переробки 
цукрових буряків урожаю 1977 
року».

У постанові відзначається, ще 
одним з найважливіших завдань 
партійних, радянських, сільсько
господарських і заготівельних ор 
іанів, міністерств і відомств, ке
рівників і спеціалістів колгоспів, 
радгоспів і цукрових заводів, пра
цівників автомобільного і заліз
ничного транспорту є проведення 
збирання, перевезення і перероб
ки цукрових буряків у найкращі 
строки, забезпечення організова
ної роботи всіх ланок збирально

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ПОРОЖНЬО
У більшості дитячих кімнат при 

жеках обласного центру,
ВОДНОЧАС СОТНІ дітей ПОЗБАВЛЕНІ МОЖЛИ

ВОСТІ НОРМАЛЬНО ПРОВЕСТИ КАНІКУЛИ. ЧОМУ 
ТАК СТАЛОСЯ!

Прочитавши заголовок, дехто з читачів запере
чить- «Що зи, е Можу недослухавши сказати; 
так, е. Є в Кіровограді дитячі, піонерські кімната і 
підліткові клуби, які вже давно стали «своїм» міс
цем для дітей мікрорайонів. Наприклад, при житло
во-експлуатаційній конторі № 3 хороший зал, 8 кім
нат загальною площею понад 300 квадратних метрів 
відведено підлітковому клубу «Юність». Гут працю
ють гуртки, проводяться спортивні змагання, зустрі
чі, вечори. У педагогів хороші помічники і серед гро
мадськості, і серед працівників жеку. Непогано мо
жуть провести своє дозвілля підлітки і в піонерській 
кімнаті жеку № І-

Але иа цьому перелік втішних фактів слід прпии- 
нити. Актив скінчився, а пасив...

У а;еку Л» 7 дітей виставили з піонерської кімнат, 
пообіцявши швидко відремонтувати інше підходяще примі- 
шеиня. Саме таким керівники контори вв.пка»і . підвал бу
динку Лі 19 на пройняті 50-річчя Жовтня. Ллє навіть цей, 
з дозволу сказати, «подарунок» досі не можуть передати 
дітям.

— Коли новосілля? - звернулися представники громад
ськості до начальника жеку № 7 В. С. Лук’япепка.

Виявилось, що тут чекають... зиму. і.
__ Не просихав приміщення. Завезли меблі, а вони гни- -х 

ють... От коли включимо центральне опалення, юді може 
щось і вийде з ремонтом...

— Якщо там залізо не витримує, то як буде дітям — з до
садою махнув рукою інструктор фізичного виховання 
О. В. Назаров. — Недавно просидів у «новобудові» три 
години якнайтепліше одягнувшись, і все оди > застудився.

Поряд у конторі хороше світле приміщення ленін
ської кімнати. Раніше тут працювали ділячі гуртки. 
Можна б буле і зараз, на час ремонту, відкрити її 
двері підліткам. Однак парадну чистоту кімнат ці
лодобово оберігає замок.

У підлітковому клубі жеку № 5 ремонтові теж не 
видно кінця. Інструктор фізичного виховання переніс 
свою роботу на літні майданчики, педагог-вихава- 
тель подав заяву па розрахунок. Ідентична картина 
і в жеку № 6. Різниця тільки в тому, що педагог ви
хователь ше «тримається», тулячись із різномапігаи- 
ми гуртками по кутках. Із скрути тут можна було б 
вийти — минулого року шостій житлово експлуата
ційній конторі передали приміщення колишньої пі
онерської кімнати жеку № 1. Але замість того, щоб 
відремонтувати його і передати дітям, будинок зда
ли... в аренду громадській комісії по контролю авто
транспорту.

Ось так і опинились сотні хлопчаків і дівчаток об
ласного центру «иа вулиці».

Безумовно, вина за подібну байдужість до органі- 
зації дитячого дозвілля падає на безпосередніх «за- 
морожувачів» ремонту — керівників названих жеків. 
Але судячи по мовчазно-поблажливому ставленні до 
проблеми в житлоуправлінні міськвиконкому і зокре
ма його інструктора позашкільної роботи Р. Д. Крен
деля, тут також чекають зими для учнівських кані
кул.

К. БОРИСЕВИЧ, 
голова ради громадськості сприяння сім’ї і школі.

УСПІШНО ПРОВЕСТИ 
ЗБИРАННЯ БУРЯКІВ

го конвейєра від поля до цукро
вого заводу, виконання і переви
конання завдань народногосподар
ського плану по закупці цукрових 
буряків і виробленню цукру.

Постановою передбачено додагкоиі 
єахоцн по догляду та посіаами, своє
часному завершенню пі »і о гов.чн і ор- 
і авізованому проведенню збирання, ви
везення і переробки цукрових буряків, 
маючи на увазі закінчити вивезення 
г.сіх буряків з промислових посівів на 
заготівельні пункти не пізніше 5 лис
топада 1977 року.

Звернено увагу п гртіАііи.х і радян
ських органів, господарських керівни
ків на важливість організації соціаліс
тичного змагання колгоспників, робіт
ників раді оспів та бурякопрнймальаих 
пунктів, працівників транспорту, а та
кож колгоспів і радгоспів за своєчасне 
і високоякісне проведення збирання і 
вивезення цукрових буряків, виконанії« 
і перевиконання планів продажу ї< 
державі.

»
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Хлібороби Новгородківського району одними з перших в області рапортували про 
виконання соціалістичних зобов’язань — у засіки Батьківщини засипано 60 тисяч 
тонн зерна.

Сьогодні ми надаємо слово правофланговим великого загону комсомольських про
пагандистів, агітаторів, лекторів, учасників агітбригад — тим, кого радісно приймали 
на польових станах під час короткого перепочинку, хто надихав хліборобів на удар
ну працю, допоміг їм з честю справитись із взятими зобов’язаннями.

' В. ГОПАК, другий секретар Новго
родківського райкому ЛКСМУ:

—• 25 комсомольсько-молодіжних ком
байнових екіпажів вели у пас битву за 
хліб. Першим серед них досяг тритисяч
ного і п’ятитисячного намолот}' Стенай 
.Сульжик. Він не поступався першістю 
під першого до останнього дня жнив. 
Степана чекає відпочинок у міжнарод
ному молодіжному таборі або поїздка в 
Болгарію. Та найголовніший подарунок 
піп, як і кожний із його молодих това
риш ів, — шоферів, кухарів, учасників 

агітбригад — вже одержав. Цс — зіб
раний хліб.

Напередодні збирання райком комсо
молу розглянув план роботи комсомоль
ської організації колгоспу імені Шев
ченка на час жнив. Тепер ми можемо від
значити її поряд з комсомольськими ор
ганізаціями колгоспів імені Ульянова. 
«Жовтнева революція», «Зоря комуніз
му», які найкраще провели хлібозби
рання.

Н. Г1РОВОДІЯН, заступник пропаган
диста комсомольського політгуртка кол
госпу імені Леніна^

ДРУЗІ ХЛІБНОГО 
ЛАНУ

— Чи стали героями жнив наші слу
хачі? Кожен, хто пам’ятав, що від його 
особистої участі залежить безперебійна 
робота, І не втрачав даремно ні хвилини, 
підтвердив своє розуміння комсомоль
ського і громадянського обов’язку. Хліб
не поле стало для наших слухачів пре
красною практикою, закріпленням по
нять і принципів, про які йшлося на за
няттях гуртка.

Павло Рагуля, Володимир Апдрійчук і 
Павло Сокіл вперше сілн за штурвал 
комбайна. Пе все і не завжди у них ви
ходило... Але зараз можна сказати: ек
замен вони витримали! Помічником у 
РагулІ був Григорій Михайлов, теж наш 

гуртківець. Планові завдання екіпаж 
перевиконав на 26 процентів. Шофер 
Віктор Проводіян перевіз 5511 центнерів 
зерна і став переможцем соціалістичного 
змагання серед молодих водіїв району, 
зайнятих на жнивах. Па току працювали 
Олексій Лісник, Люба Здір... За невтом
ність і безвідмовність я б усіх їх назва
ла героями цьогорічних жнив. Не раз на 
заняттях гуртка ми згадуватимемо ці га
рячі дні, які ще більше нас здружили.

О. ХИЛЬЧЕНКО, завідуюча районною 
дитячою бібліотекою, лектор:

— Свій обов’язок лектора я вбачала у 
залученні наших маленьких читачів до 
великих проблем, якими жили у ці ко
роткі і водночас такі аовгі жнивні дні 
селище, район, область. Із спеціальної 
картотеки, що постійно поповнювалась 
оперативними повідомленнями, діти з 
гордістю дізналися про наші 60 тисяя, 
про трудові успіхи комсомольців. Для 
їхніх батьків ми підготували книжкову 
виставку «Жнивам ювілейного —• висо
кі темпи, відмінну якість».
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ШОДіІА держава не надає своїм гро« 
ні мадянам абсолютних, нічим не об- 
кежени.к прав і свобод. У будь-якому 
суспільстві людина має поряд з ними ті 
або інші обов’язки, інакше б воно було 
ввергнуте в хаос. Обмеження деяких 
прав і свобод, як підкреслюється з Між
народному пакті про громадянські і по
літичні права, необхідні в будь-якому 
демократичному суспільстві. Вопи вво
дяться з метою охорона державної без
пеки, громадського порядку, здоров’я 
або моральності населення, так само як 
для поважання прав і свобод інших 
осіб.

Радянська держава не є щодо цього 
винятком. Бона гарантує своїм громадя
нам широкі права і свободи, але перед
бачає, що користування ними не повніше 
завдавати шкоди інтересам інших гро
мадян, суспільства, держави. Це запи
сано і в проекті пової Конституції СРСР, 
який зараз широко обговорюється в 
країні.

Дуже широкий спектр політичних 
прав і свобод, передбачених проектом 
Конституції. Це свобода слова, преси, 
зборів, совісті, наукової, технічної і ху
дожньої творчості. Це право обирати і 
бути обраним до органів влади, брати 
участь в управлінні підприємствами, 
об’єднуватися в громадські орі аиізації, 
критикувати недоліки і т. д.

До проекту нової Конституції вклю
чення спеціальний розділ «Держава і 
особа» В ньому, як. між іншим, і в ін
ших розділах, набули дальшого розвит
ку не тільки політичні, а її соціально- 
економічні права людей. До таких кон
ституційно гарантованих прав відносять
ся право на працю, на житло, на освіту, 
охорону здоров’я, на користування до
сягненнями культури, на відпочинок. 
Причому всі ці права в нашій країні не 
тільки декларовані: з СРСР майже

НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН
півсторіччя не.має безробіття, щороку в 
останні одинадцять років здається понад 
сто мільйонів квадратних метрів житла, 
завершений в основному перехід до за
гальної середньої (десятирічної) освіти, 
іга десять тисяч чоловік населення при
падає 33 лікарі — більше, ніж у будь- 
якій країні світу...

Обмеження буквально тонуть у цьо
му перечисленні, та вони необхідні н за
кріплені, як того вимагають міжнародні 

• РАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ

ЯКИХ ПРАВ І СВОБОД
Е ВИЗНАЄМОІ 

І

пакти про права людніш, в законодав
чому порядку.

Радянська держава нз відміну від ка
піталістичних країн ке визнає свободи 
експлуатувати чужу працю. Це значить, 
що жодна особа або група осіб не ма
ють права бути власниками, скажімо, за
воду, бо в СРСР скасована приватна 
власність на засоби виробництва. Всі 
заводи, фабрики, шахти, банки є за
гальнонародною власністю. І в цьому 
обмеженні — суть соціалістичної демо
кратії, економічна основа рівності гро
мадян Бо яка рівність може бути між 
власником заводу і найманим робітни
ком, між банкіром і клерком?..

„ЯКолодиА комунлр{{

Радянські громадяни позбавлені сво
боди вести пропаганду війни. Ще в 195! 
році Верховна Рада СРСР прийняла за
кон «Про захист миру», який установив 
юридичне переслідування за пропаганду 
війни. Це обмеження інкорпороване в 
проект нозої Конституції:

«В СРСР пропаганда війни забороне
на законом».

Немає в Радянському Союзі і свободи 
вести расистську або націоналістичну 

пропаганду. Будь-яка проповідь расової 
або національної винятковості, ворож
нечі або зневажання караються зако
ном.

Радянські громадяни позбавлені, сво
боди продажу наркотиків, розповсюд
ження порнографічних видань. Піхто не 
дасть свободи хуліганові, проповіднико
ві низьких людських вчинків. Звісно, ЩО 
робиться це в інтересах усього суспіль
ства, хоча й обмежує «свободу» тієї чи 
іншої антисуспільїїо настроєної особи.

Справа не тільки в кількості прав і 
свобод, які мають або яких позбавлені 
радянські люди, а н в тому, в чиїх інте
ресах воші використовуються. Мета со
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ціалістичної демократії —— надати ке на 
словах, а па ділі ііайшкрші права і сво
боди переважній більшості народу і вод
ночас захистити суспільство від будь- 
яких зловживань на шкоду інтересам 
громадян.

У цьому розумінні показовий приклад 
з галузі трудових взаємовідносин. В 
СРСР вважає і ься, що праву кожною на 
пращо можна завдати значної шкоди, 
якщо питання звільнення людніш з ро
боти вирішувалося б тільки адміністра
цією. І'ому радянське законодавство « 
інтерс'.ах більшості позбавило керівників 
підприємств, будов, установ права вирі 
шуаати питання звільнення без згоди 
профспілок.

І ще. Коли свободи, надані радян
ським людям, починають використовува
тися окремими особами для підриву со
ціалістичного ладу, коли ці особи пере- 
хочять до ворожих державі і народові 
акцій, толі їх дії обмежуються відповід 
но до карною законодавства. Такі захо
ди не мають пічою спільною з обмежен
ням свободи думки, вільною розвитку 
ідей. У країні нікого не переслідують за 
спосіб думок, обмеженню, покаранню 
підлягають лише дії, спрямовані проти 
радянською суспільства, соціалістично
го ладу.

Свобода думки ці нім не обмежена. Па 
сторінках будь-якої газети можна знай
ти лист і статті читачів з найрізнома
нітніших питань, в тому числі з крити
кою роботи тих чи інших організацій чи 
посадових осіб. Заборонені в СРСР лише 
наклепи на адресу громадян і всього 
суспільства, що повністю відпивідае як 
міжнародним пактам про права люди- 
нн, так і юридичній практиці інших дер
жав.

А. НОВИКОВ. 
(АПН).

Штрих до портрета

їм шиють костюми за спеціальними замовлен
нями добирають взуття потрібних розмірів. Яскра
вою, святковою хочеться 
ровоградців на відкритті 
фестивалю молоді, який 
даті — 60-м річниці Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Сергій Ярута — один із тих, кого вітатиме ве
ресневим Київ.

бачити делегацію кі- 
III республіканського 

присвячується славній

СІМНАДЦЯТЬ
«Мені якби день і ніч не стихала робота, гуркотіли 

машчни, розбуджували все живе, що є в полі. Бачили 
ви коли-небудь- як тікас наляканий зайчик від ночі, кот
ра світлішає від тисячі звуків, прожекторів, гомону лю
дей? Смішно тікає: по світлій доріжці, прорізаній у тем
ряві фарою, аж поки сам не стає маленьким рухливим 
промінчиком...

Я не можу звикнути до нічного поля. Уночі, звичайно, 
не побачиш золотавої ниви од краю до краю, зате кра
ще чуєш її шепіт, і, здається, за хвилину зрозумівши, 
про що каже тобі стиглий колосок, якого ти голубиш у 
долонях, зможеш ЗІДПСБІСТИ йому якоюсь не знаною 
_^сі мовою...»

Гут ми обірвемо монолог Сергія. Він саме озирається 
З тривогою назад, туди, де пробує голос мотор. День- 
др/гий — і жнива завершать напружений відлік хвилин. 
Про те, що тут, у полі, час рахують саме за хвилинами, 
ясно читалося з Сергійового занепокоєння.

— Треба йти?
—- Та ні, можемо ще посидіти. Хвилин десять. Рушить 

наш комбайн, отоді й мені виводити трактоо.
«Післн деи’ктею класу я проходив виробничу практику »кол

госпі. І вже не зміг без штурвала, без бригади. Про свій 
МТЗ-5, на иному зустрічаю лруге хліборобське літо, можу ска
зати як про дру-'а. перевіреного сонячними і сльотавими днями 
життя: найкращій, надії ний. Бачите он причеп? Повозили ми 
З ним цих причепів з соломою за жнива! Я вдячний йому за 
добру науку доводити розпочате до кінця. Закінчив чечірлю 
шкоду. В атестат! лише три трійки: ніколи 5 рд.іівч* не поду
мав, що зможу так підтягнутися.

Чи надовго ми разом — н і мій трактор? Не знаю. Думаю, 
Що нікому не хотеться розлучатися з другом. Мені — теж».

Той, хто знає Сезгія Яруту, подивується, певно, його 
монологам. І в першу чергу здивуються його товариші 
З комсомольсько-молсдіжного колективу першої трак
торної бригади колгоспу імені Кірова.

Небагатослівний він. а про себе взагалі не вміє гово
рити. І все ж це його думки, висловлені нехай не одра
зу, не дуже гладенько і легко. Адже слову теж треба 
^^орости, налитися соками землі й сонця, перш ніж ви- 

" /ґопоситись на ниві цілоденних справ, уже здійснених 
і тільки замислених. '

— Що тобі не подобається з самому собі? Яку рису 
Характеру ти вважаєш своєю найбільшою вадою?

— Сором’язливість...
Довести, що тобі не страшна робота, що владарюєш 

ти над нею, а не навпаки — хіба не з цього починається 
утвердження дорослості? Як по мені, така сором’язли- 
вість — симпатична вада, І не тільки з сімнадцять.

?' Т. ЛЮДНА.
І Бобрииецький район.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. 
УЖЕ КІЛЬКА РОКІВ У 
іІЕМПРИМСЬКОМУ БУДИН 
КУ ВІДПОЧИНКУ «АВАІІ- 
іаі’Д» функціонує; 
міжнародний сіу- 
ДЕНТСЬКИИ ТАБІР. У 
ЯКОМУ проводять КА
НІКУЛИ СОПИ ІНОЗЕМ
НИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НА
ВЧАЮТЬСЯ В РАДЯН
СЬКОМУ СОЮЗІ. ЗАРАЗ 

ВІДПОЧИВАЄ БЛИЗЬ, 
ко 200 СТУДЕНТІВ 3 42 
КРАЇН СВІТУ. ДО ЇХ ПО
СЛУГ — ВПОРЯДКОВА
НИЙ спальний корпус 
У МАЛЬОВНИЧОМУ ПАР
КУ. СПОРТИВНІ МАЙ
ДАНЧИКИ, СТАВОК З 
ПЛЯЖЕМ і ЧОВНОВОЮ 
СТАНЦІЄЮ. СПОРТИВ
НИЙ ІНВЕНТАР. ЕСТРА
ДА

НА ФОТО (ЗЛІВА НА
ПРАВО): КОСТАС KCl PO- 
ХОРОС З ГРЕЦІЇ. КРИТІ- 
НА ВАГТЛЧАРЯ З ІНДІЇ. 
JIE ТХАНЬ З В’ЄТНАМУ. 
МУСТАФА ЛЬДУ З ИЄМЕ- 
НА.

Фою О. ГОРДІЄВИЧЛ. 
(Фотохроніка І’АТЛУ).

РОЗБИТА
ЛЮБОВ
або Петько Кілогокла сповідається

Не переживу. І не вмо
вляйте, і не втішайте. Або 
цитьте, або ви ніколи не 
любили. А\озчіть. І я по
мовчу, бо й сам полюбив 
пізно. Старші хлопці ще у 
восьмому дорікали:

— Чого ти єрепенишся? 
Чого носа дереш? Проде
ри очі і тільки скажи 
«так», ми тобі її на тарі
лочці піднесем. Яка там 
неприступна? Та ми в тво
єму віці уже женилися 
Її лише зачепи, тоді вона 
від тебе до самої смерті 
не відстане.

Довго пручався. А од
ного разу, весною... Ні, 
то був фантастичний ве
чір. На небі місяць, як 
круг домашньої, у садах 
солов'ї посоловілі од 
свисту, а ми під вітряком..«

Я тоді вперше відчув 
себэ мужчиною. А вона,«

УСМІШКА

Я не можу вам передати. 
Я впивався її чарами, хме
лів від кожного дотику 
губ, пив, і не міг випити 
до дна того щастя.

Тоді я полюбив. Полю
бив раз і назавжди. І во
на мене теж.

А солов’ї!
Йшов додому вдосвіта. 

Не йшов, летів на крилах 
рідною вулицею і хотіло
ся кричати на весь світ, 
хотілося щось таке куче
ряве зробити, щоб люди 
з хат повиходили і диви
лися, які у мене крила за 
плечима виросли, як у ме
не серце від фантазії на
бубнявіло. І щоб одні ска
зали:

— Петя од неї йде.
А друзі щоб:
— А ось не Петяйте. Бо 

сьогодні він ще Петя, а 
завтра, дивіться, уже Пет
ро Петрович Кілогокла. 
То нічого, що молодий,

у нього ще все попереду.
І я б уже тоді сказав 

цим, другим: «Вашу руку, 
дядьки і тітки! Істину гла
голите!»

Але з хатіз тоді ніхто 
так і не вийшов. І нічого 
так і не . сказав. Люди 
спали, ніби нічого на сві
ті й не трапилося.

Відтоді і завертілася 
змієвиком наша з нею 
любов. Спочатку зустріча
лися лише поміж людей 
(не так в очі кидається): 
то на весіллях чи новосіл
лях, то на мининах чи 
христинах. А потім зустрі
чі частішали — любов 
міцнішала. Вже й молоди
ці це помітили, радити по
чали:

— Ти б, Петю (тоді ме
не ще Петею звали, тепер 
тільки по прізвищу). Ти, — 
кажуть, було, — Петю, 
женився б уже на ній. Чо
го ждеш? Кращої довіку 
но знайдеш.

А я? Я б з радістю. Тіль
ки ж вона, помічаю, не
постійна якась стала. То 
тижнями з обіймів не ви
рвешся, од губів не оді
рвеш, а то вдень зі свіч
кою не знайдеш. Останній 
рік довелося роботу кину
ти — за нею зрадливицею 
ганявся. Пішки. Бо геть з 
копійки вибився. А без 
грошей як без рук, на 
тролейбусний квиток і то 
чотири копійки треба. А пі
шака далеко забіжиш? 
Знайдеш когось швидко?

Сьогодні пофортунило. 
Корешка зустрів, нашого, 
сільського. Наколов на 
трояка і в п'ятнадцятий. 
Купив собі мерзавочку та 
й метнувся по традиції за 
вугол...

Ой, не переживу. Мов
чіть, не треба слів. Ска
жіть краще, чому у нас 
запитів трудящих не вра
ховують? Враховують. А 
навіщо ж ото за вуглом 
улритик до гастроному 
низенький, зелененький 
парканчик пришпандьори- 
ли? А що таке?! А та
ке, що моя любов, 
моя чверточка в шрапнель 
розлетілася, а я у людей 
попід ногами аж до урни 
котився.

У мене свідки є!
Вя чеслав сокурьнко.
м, Сеітлоиодськ,
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<В Спорт

ЧЕМПИОНАТ

«ЗІРКА»—
СКА (ЛЬВІВ)—
2:0

Спортивний кл\б армії зі Львова 
ке потребує Особливої рекомендації. 
У спортивній оіографії армійського 
клубу чимало досягнень, а про цього
річні наміри команди свідчить хоча б 
те, що успішно висту чаючи у чемпіо
наті, армійці паралельно завоювали 
іі званім чемпіона Збройних Сил Ра
дянського Союзу.

Знаходячись неподалік один під 
одного у турнірній таблиці («Зірка» 
— 5 місце, СКЛ (Львів) — 7). і гра
ючи пропущене гру. обидві команди 
мали серйозний намір записати на 
свій рахунок два очка. Адже це май
же нНриіхл наближало IV чи іншу 
команду до лідируючої трійки.

Магч обіцяв бути цікавим і ви
правдав надії уболівальників. Обидві 
команди довели, що на полі гідні 
один одного суперники. Паші земля
ки вийшли па поле зібраними і від
мобілізованими на гру, що дозволи
ло їм володіти ініціативою більшість 
часу.

Перевагу кірової радні створили 
перш за все завдяки активним діям у 
нападі Мороза, 1 іончковського. Алек- 
е< ва. В кінні другого тайму до них 
приєднався і Самофалов. Саме на
стійне спрямування вперед, до воріт

суперників, не залишало ні хвилини 
на роздуми і організацію власних 
атак гостям, які .тише за десять хви
лин до перерви зуміли вирівняти гру. 
\ гол з гострої перстачі вздовж во
ріт, яку’зробив Дмитро Кіхаєв, за
бив Богдан Мороз. Це сталося на 
двадцятій хвилині.

У другому таймі гра йшла з пере
мінним успіхом, але в атаці «Зірка» 
була винахідливішою. Топкі тактичні 
.ходи, які народжувалися уже біля 
своїх воріт, примх и:\ вали оборону 
львів'ян грані з пепевантажешілмп. 
У кіровоградців реалі.пі шати для 
г-чяття воріт мали І Іовакогський. Ви- 
биванцев. М’яч після си іьнсго удару 
Самофалова потрапив у штангу. А 
підсумок підвів Володимир Новаков- 
ськпй, який за декілька .хвилин до 
фінального свистка забив другий гол.

Зігравши раніше кропхнісніш матч, 
.Зірка» набрала 38 очок і. виходячи з 
того, що інші команди зони відпочи
вали. обійшла херсонський «Кристал» 
і піднялася на четверте місце.

Вчора відбувся черговий футболь
ний тур. «Зірка» зустрілася з ііде- 
1 ом другої зони — армійцями Одеси.

м. СОМОВ.

СПОРТИВНА ПАНОРАМА
Легка атлетика. Новий світовий 

рекорд з штовхання ядра встано 
іила чехословацька спортсменко 
Хелена Фібінгерова. її результат 
— 22 метри 32 сантиметри. Бона 
досягла його на міжнародних 
змаганнях у місті Нітра. Поперед
ній результат спортсменки був на 
33 см менший.

•
Нового рекорду світу також до- 

сяг кубинський бігун на 110 мет
рів з бар єрами Алехандро Каса- 
ньяс. Виступаючи на Унівєрсіаді-77 
е Софії, він показав результат 
13,21 секунди. Касаньяс — сріб
ний олімпійський поизер.

•
інший знаменитий кубинський 

атлет, дворазовий олімпійський 
переможець Альберто Хуанто- 
рена, також покращив світовий ре
корд з бігу на дистанцію 800 мет
рів. Його результат — 1 хвилина 
43,43 секунди. Він зробив це та
кож на Всесвітніх студентських Іг
рах у Софії.

•
Чудовий стрибок у висоту ЗДІЙ

СНИВ на чемпіонаті Європи серед 
юніорів у Донецьку рекордсмен 
світу 18-річний Володимир Ящен
ко. На цей раз йому підкорилась 
Еисота 230 см. А перемогу на чем
піонаті він забезпечив собі вже 
стрибком на 222 см. Ященко зро
бив спробу подолати й 235 см, 
are невдало.

(TA PC).
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ПЕРШЛ ПРОГРАМА. Ю.;:о 
Документальні телефільми. 

11.00 — Новини. 11.15 — К. г. 
«Еьпаїї молодих». «Інтср- 
кауиэ. 12.15 — Фільм-кон черг 
«Кирчитські візерунки». 11.10
— К. т. «Будні велика:: бу
дов». Кіііопооі рама. 15.25 — 
К. т. Фільм < Вероніка повер
тається». (Румунії!). 16 45 — 
К. т. «Наука С'.оіоніі». 17.15
— «Мальовнича Кіповогра.і- 
>ципа». «О‘і уфріїпськиіі ленд- 
ролсок». (Кіровоград). 17.4.'.
— «День ;:і днем». (Кірові - 
град). 18.(Ш — Новини. 18.15
— ' К. г. Документальний
фільм «Літопис боротьби і 
перемог» 18.20 — К. т. «бесі
ди про Конституцію СРС.Р». 
Передача 5. 18.30 — К т. Г.і- 
р.'ж «Спортлото». 19.60 —
К. г. До 60-рі-ічіі Великого 
Жовтня. «Рллянсі.ка Грузія». 
У перепячі бере участь член 
IIК КПРС. пспшпн секретні 
МК Компартії Грузії тон. Е. А. 
Шеварднал-зе. 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. «Мартін Ідей». 
Теяевкстава. Частина 2. 22.40
— К. т. «Універс;ада-77». Г'о 
закінченні - повинн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.1*) — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — Фільм. 10.50 — 
«Клуб кіно.-юдорожей». 16 2»
*— «Щоденник соціалістичного 
змагання». 10.45 — «Веселі
старгн». 17.20 — «Сільсько-
господарський тиждень». Тс- 
леог.иіи. 17.35 — Репортаж
веде «Літо». 18.00 — «Спеціа
лізація і концентрація — ма
гістральний паї.рял». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 18.3'1 — Реклама. 
Оголошення. 19.30 — Вісті.
19.30 — «Золотий обруч».
Міжнавбдіїнй турнір з худож
ньої гімнастики. 20.45 — «Па 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — Телефільм «Лі
то н Журавлиному». 22.45 — 
«Ноні мелодії року*. '23.30 — 
Нопіиіи.

— К. т. «Російська мова».
17.30 — К. г. Концерт худож
ніх колективів — учасників 
Міжнародного дитячою фес
тивалю «Хан завжди Суд.-.- 
сонце!». 18.00 — Новішії. 18.15
— К. т. «У кожному Малишку
— сонце». !8.зо — К. т. «Щед- 
ріст'. серця». Теленарис. 19.05
— К. т. «Антологія радянської
пісні». 19.35 — К. т. «Дев’ята 
студія». 20.20 — К. т. «Штрау- 
сіапа». Фільм-балет. 21.00 — 
«Час». 21.30 — К т. «Мартін 
Ідей». Телевистава. Частина 
3. 22.40 — К. т. «Упіверсіа-
да-77». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40
— «Золоті Зірки України». 
Ківонарнс чро бригадира ме
ханізаторів радгоспу «Талон- 
ськпй» Воронні ловградської 
області І. І Єфнменка. 16.55
— «Поезія». С. Горде««. 17.15
— Коннепт державного ан
самблю Союзу РСР «Класич
ний балет». 18.<10 — Для ді
тей. «Знай. люби, бережи».
18.30 — Му'.ичіїий фільм «Ме
лодії і ритми друзів». 19.00 —' 
Вісті. (9.3(1 — «Золотий об
руч» . Міжнародний турнір з 
ХУДОЖНЬОЇ і ІЧІІЗСТИКИ. 20.3(1 — 
Документальний Фільм «По
чаток*. 20.45 '— «На добраніч, 
діти!». 21.0(1 — «Час». "21.'.0
— Фільм «Лізти». 22.55 — Но
вини.

іі.оо — Поліцій. 11.15 — Грає 
В. Бистряков. (Фортепіано). 
11.45 — Фільм «Мати». 16.0(1 
— В. Вііііінсвсккий «Оптиміс
тична траіедія». 16.15
Р. Шуман. Концерт для фор
тепіано з оркестром. 17.І5 — 
«Книга — у твоєму житті*. 
І8.00 — «На ланах республі
ки»». 18.20 — «До 3.3-ї річний’ 
Словацького національної о 
повстання». Виступ генераль
ного консула ЧС.СР у Києві 
І». Поспішила. 18.30 — Вісті. 
19.00 — Футбол: «Зоря» — 
«Динамо» (Київ). 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.10 — Мультфільми 
для лооос.тнх. 21.50 — Фут
больний огляд. По закіпчеіі- 
ченні — почини.

і радянської пісні. Випуск 
33. 15.30 — До Дня шахтаря. 
Кінопрограма. «300 шахтар
ських літ». «Вугілля і троян
ди Володимира Гііхтсрева». 
16.20 — (Сторінки творчості, 
До 75-річчп і дня наоблаіен- 
ня ІО. Японського. 17.00 —
«Пісня і праця — поруч кро- 
к > ют ь ». Рес пу бл і ка нськи іі
фестивалі, робітничої пісні. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Н.зіііл 
біографія. Рік I9G2». 20.<1.5 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Гомін
кий день». 23.05 — Посини.
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НЛ.ШХ
ЮНІ ДРУЗІВ

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТІ) СЕРЕДНЬОЇ ОСВГ- 
Ті і І СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ВСТУП/ИЛЕ В К1РОВОІ 
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ НРОФТЕХУ.ЧНЛИІ 
’ЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБҐ- 
І1АТУ еКІРОВОГРАДВАЖБУД» - НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРІАНІЗАНІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ. ,

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує сголяріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах тд 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), /луляріи- 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників-» 
плитковиків. машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальний 
ків-плиткеаиків.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРІІПМАІОТВ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОСВІ1У ЗА 8-Ю КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим 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 керпуе, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий заг<и. Є спортивне пітнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої 
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність^ 
учні вдосконалюють під черіВНИЦТВО/4 досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
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 освіти, 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, довід
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
гідну (ферма № 286), вісім фотокарток розміром 
3X4 см.

Початок занять — зі вересня.
Адоеса училища: 316026. м. Кіровоград, суп. Черво« 

нозоріеська, 23. Телефон 2-38-49. 1
Їхати до училища: автобусами 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічурінал. № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом N2 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ. ’

25 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.Г/.) 

— 1( т. «Твій труд — твоя 
висота». Документальні філь
ми. 15.30 — К. т «Шахова
школа». іб.'Ю — к. т. Д ІНо- 
станович. Прелюдії і ф\гн. 
Твір № 87. 16.15 — К. т. « Про
філактика алкоголізму». 16.45

п'ятниця-
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Коьипн. 9.10 — Гімнастика.
9.30 — К. т.' Д ія дітей. Кіно-
альманах «Зірочка». 10.15 -
К. т. ' Лівснн. пі-ніерська піс
не!» Вистх п. ансамбля пісні і 
танцю імені_ В. С. Локтева 
Московського* Палацу піоне
рів та ніколяріз. (1.00 — К. т. 
« Шипі к і її и». Докумен таль» на 
фільм. 14.3(1 — К. т. Докумен
тальний фільм «Юомала — 
увесі рік». !4.55 — К. т. Те
лефільм «Ось і літо минуло». 
16.6(1 — Музичний фільм «Спі
ваю про тебе. Батьківщино!»
16.30 — «Зчоровія». 17.00 —
К. г. «Вечір наукового кіно». 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т. Д«> 
60-річчя Великого Жовтня. 
«Привітання друзів». Програ
ма телебачення Угорської На
родної Республіки. У переда
чі бепс участі, перший секре
тар U.K ХС.РП тав. Я. Кадар. 
19.45 — «Обгсвооюємо проект 
Конституції СРС.Р». 29.00 — 
К. т. «Наїнт біографія. Рік 
1965». 21.00 «Час». 21.30 —
К. г. «Фестиваль Інтербачен
ня». Крикуне естрадної пісні 
я Сечіоті. (Польща). 22.45 — 
К. т. «Упіверсіада-77».. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09 - 
Для дітей. «Як квітка до 
квітки». Концерт. (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 10.40 — Теле
фільм «Створювати веселку».

7) Наша адреса і телефони
3*6С50. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначарської о, 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.

В К 16386,

27 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. «Ввстяика 
Буратічо». 10.69 — К т. «Для 
вас. батьки». 10.30 — К. г.
«Райкова пошта». 11.00 -~
К. т. «Шедсвпн Третьяков- 
ської галереї». Полотна 
В. Сурикова. 11.30 — К. т.
«Людина. Земля, Всесвіт». 
12.15 — К. г. Всетоюзпс свя
то ансамблів пісні і таніио. 
(Вільнюс). 13.15 — К т. Ги-* 
паж «Спортлото*. 13.25 —'
К т. -Літературні бесіди». 
14.20 — К. т. «Здоров’я».
14.50 — К. т. « Америка 70-х*.- 
Фільм 2 — «Філадельфія: ми
нуле і сучасне». Фільм 3 — 
•Бретонські коіітрасти». 15.45
— К. т. «Муіичний абоне
мент». 16.25 — К. т. «У світі 
тварин». 17.25 — К. т. Теле
фільм,«Робітниче місто Сверл- 
ловськ» ІЗ ЦИКЛУ «МІСТ? і 
люди». 18.00 — Новчпн. 18.15
— К. т. Мульгіііільмн «Біле
верб тюленя». «Хворий -ЗУ б». 
18.45— К; г. «Унівепсіала-77». 
19.25 — К. т. «Обговопюг.м«» 
проект Конституції СРС.Р». 
19.55 — К. т. Телефільм
«Труффа.тьдіно т Бергамо». 
І сеоія. 21.00 — «Час». 21.3<1
— К. т. «Фестиваль І ті герба- 
нєііня». Конкурс естрадної 
пісні в С.опоті. 22.45 -- К. т. 
«Унінерсіала-77». По закін
ченні — НОІІИНІІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. ІО.М
— Кінопрої тама «По рідній
країні». 10.30 — Телефільм
«Діти». 11.00 — Новини. 11.1.5
— Співає В Дорошенко. 11.50
— «Суботній репортаж». 12.20
— Коннерт майстіїіп мистептп
Азербайджану. 13.(10 — »Об
говорюємо проект Конститу
ції СРСР». 13.15 — Виступає
Державний гуцульський ан
самблі, пісні і танпю. 14.15 — 
«Славою оп|<иіі>>. Колгосп іме
ні Леніна Сниельниківського 
району Дпіпроік'гоовсі.кої об
ласті. 15.00 — «Жовтневий за
спів». Антологія революційної

ПЕРША ПР.ОГРАМА..9.0(1 - 
Новини. 9.(і) — К. т. Гімнас
тика. 9.3(1 — к. т. «Будиль
ник». 10.(10 — К. т. «Слежу 
Радянському Coio.iv!» 11.00 —. 
К. т. Н.з цріі.з »лубу «Шкіря
ний м’яч». Фінал імагаїїь. 
12.00 — К. т. • Музнч'іий кі
оск», 12.30 — к. т «Сільська 
година». 13.30 — «Етапи Ве
ликого шляху». Фільм «Ви-, 
сота». 15.10 — к. т. Сьогодні
— День шахтаря. У передачі 
бере участь, міністр вугільної 
промисловій.гі СРСР, Б. Ф. 
Братченко. 15.40 — К. т. Му
зична програма, присвячена 
Д"ю шахтаря. «16.30 —' К т. 
«Міжнародна панорама». 17.00
— К. т. Мультфільм '«Тере
мок». 17.25 — К. т. Докумен
тальний телефільм «Бокіеви». 
18.00 — Почини. 18.15 — «Упі- 
іи-осія ,’і.а-77». 18.15 — К. т.
«Клу6 кіііополозожсй». 19.45
— К. т. «Обговорюємо дпоскг 
Конституції СРС.Р». 19.55 — 
К. т. Телефільм «Труффалі.- 
.тіно з Бергамо». 2 геріч. 91.01»
— «Час». 21.30 — К. г Кон
куре естрадної пісні н Сопо- 
ті. (Польша). 22.45 — К. т.
Урочисте закриття «Упіверсіа-, 
ди-77». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГР8МА. 10 00 
—- Фільм-концерт «Поїі'1.
дружби». 10.30 — «Рідна при
рода». 11.15 — Співає Люд
мила Єрофссвп 4.35 — Теле
програма «Автомобіліст».
12.20 — «Естафета полум’яних 
років». Віл.епфільм 10-й: 
«Шахтарська іиаолія країни».
13.20 — Перший Всесоюзний
фестивалі, самодіяльної ху
дожньої таоочості трудящих 
Сумська область. 14.30 —
«Слапа солдатська». 15.30 —
«Майстри мистецтв України». 
Пароднніі артист СРС.Р 
Д. Гнатюк. 16.30 — Мульт
фільм «Справжні друзі». 16.4Г
— О. Корнійчук. «Калиновий
гай». Вистаьа. 18,30 — Танцює 
Махмут Є-.амбаєч. 19.00 —
Вісті. 19.30 — Сьогодні —
День шахта ія. «Спасибі нам». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21 30 — Фільм 
^Велике життя». 22.55 — Но- 
ВІІІІН.

Кіровоградське
тех В І 'ПЕС училище Ж ®
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м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

па спеціальності:
токар по металу, 
слюсар-інструментальніїк (строк навчання — 18 мі

сяців),
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуван

ню свердлильних та агрегатних верстатів (приймають 
: осіб з’освітою за 8 класів),

модельник по виготовленню металевих моделей, 
модельник по виготовленню дерев’яних моделей,, 
слюсар по ремонту промислового устаткування 

(строк навчання — 10 місяців і 18 місяців), 
г столяр,

електрозварник, *
електромонтер по устаткуванню промислового ус- 

*- таткування. т
Па всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, 

які мають освіту за 10 класів віком до 25 років. На 
1 спеціальності «електромонтер» та «с.чсктрозваршно 

мінімальний вік для вступників — 17,5 року. лй-
Строк навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільне

них у запас, строк навчання — 7,5 місяця. ’
Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, прийма

ють на спеціальності «слюсар» і «столяр» з різним 
строком навчання.

Встигаючим виплачують стипендію в розмірі 30 
карбованців па місяць, відмінникам навчання — 37, 
крб. 50 коп., воїнам, звільненим у запас, — 70 карбо
ванців.

За виконані в процесі виробничої практики роботи 
учням додатково до стипендії нараховують 33 про
центи від заробленої суми.

Кожен учень може поєднувати навчання в училищі 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу до ін
ституту, а також набути при організації ДТС.ААФ 
військово-технічних спеціальностей.

Ті, що закінчать училище з відзнакою мають пря4 
ло вступати па вечірній відділ інституту поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого стажу.

До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрад/ 
пий, технічної творчості, стрілецький, парашутний 
електротехнічний, спортивні ССКІІІЇ.

Початок занять — з І вересня.
Вступники полають заяву, документ про закінчен

ий інколи, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї, вій
ськовий квиток, характеристику зі школи, автобіо
графію. 6 фотокарток 3X4 см. приписне свїдоит110' 
довідки про щеплення та аналізи.

Звертатися па адресу: м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.
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