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Широкого розмаху набирає змагання механізаторів 
на жнивах нинішнього року. Кожен прагне впоратиииву 
в пайкоротші строки, без втрат зерна. Ранні зернові і 
зернобобові культури скошені па плоші 492,6 тисячі і 
обмолочено на 437 тисячах гектарів.

У боротьбі за приз обкому комсомолу «Золотий 
колос» найбільший ужинок мають комсомольсько-моло
діжні екіпажі, які очолюють названі товариші.

НА КОМБАЙНАХ СК-6 «КОЛОС»:

Андрій ТРЮХАН (радгосп «П’я.тйхатськпй» Пстрів- 
ського району) — 13.371 центнер;

Григорій МЛЧАЛІОК (колгосп імені Ульянова Ново- 
українського району) — 8.658 центнерів.

Валерій ГЛУЩЕНКО (коліосп імені Фрунзе До- 
лніїського району) — 7.928 центнерів;

НА КОМБАЙНАХ СК-5 «НИВА»:

Ціна
2 коп.

НАСТУПУ I

Анатолій НАБОК (колгосп імені Ульянова Новоукра- 
їпського району) — 9.418 центнерів;

Олександр Дубінчук (колгосп імені XX з’їзду КПРС 
Гістрівського району) — 6.984 центнер»;

Олександр СКОРИК (колгосп імені Комінтерне Опуф- 
ріївського району) — 6.058

НА КОМБАЙНАХ СК-4:

центнерів.

імені Петроеського Компа- 
центнерів;
«Ленінський шлях» Дслпп-

Василь КРЕНЬ (колгосп 
ніївського району) — 4068

Віктор ГУДИК (колгосп 
ського району) — 3363 центнери.

Валерій МАЛЬЦЕВ (колгосп «Дружба» Гістрівського 
району) — 3180 центнерів.

Вітаємо з успіхами героїв комсомольської загінки!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСШ-'
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Молодь області схвалює 
миргородців взтти шефство над заготівлею нор/лів 
для громадського тваринництва.

Літо — не найгарячіша, 
найвідповідальніша пора 
«зелених жнив». Саме за
раз ми намагаємося до
класти максимум зусиль, 
шоб заготовити кормі.» на 
весь зимовий період. Ад
же маємо забезпечити си
ту відгодізтю 4396 голів 
худоби. Тому в ці дій мч 
ділом відповідаємо па за
клик молоді Новомпрго- 
родського району взягн 
шефство над ваготів іею 
кормів.

З найбільшою віддачею 
працюють молоді механі
затори, КОМСОМОЛЬЦІ Юрій 
Золотухін, Володимир 
Євась. Тамара і Петро 
Мельники та інші.

«Зелені жнива» цього 
року незвичайні. Невро
жайний рік. Складні погод
ці умови. Лсс це вимагає 
від нас, працівників тва
ринництва, особливих зу
силь саме у ні літні дні, 
коли день рік годує.

Велику допомогу у за
готівлі зелених кормів 
падають нам робітники і 
службовці Добровелнчків-

— так вирішили піоне
ри ІІопоукр а і нської 
СІН № 5.- Допомагаючи 
колгоспникам, вони уже 
зібрали 14 тонн дико
рослих трав.

Літом завжди цікаво. 
Л тим паче цікаво, коли 
тобі, вчорашньому п’яти
класнику. довіряють 
якусь важливу, цілком 
дорослу роботу: збирати 
малину чи лікарські рос
лини. У спортивно-тру
довому таборі ми не тіль
ки відпочивали, а їі пра
цювали — допомагали 
збирати врожай фруктів 
у колгоспі імені Шев
ченка

У цей час дізналися, 
що перед колгоспниками 
стоїть важливе і відпові
дальне завдання: забез
печити кормами громад
ське тваринництво. По
мітили ми й те, що саме 
зараз у господарстві ро
бочих рук не вистачає, 
адже більша частіша 
юнаків і дівчат працю
ють )!а збиранні хліба. 
'Годі іі виникло у пас 
рішення — допомогти 
комсомольцям колгоспу 
у косовиці дикорослих 
трав. Зібрали збори за
гону, обговорили це пи
тання, а потім зверну
лись зі своєю пропози
цією до райкому комсо
молу. Там пас підтрима- 

кн. В нашому колгоспі ор
ганізовані спеціальні тиж
неві ланки кормодобувші- 
ків. Па сьогодні вони за
готовили понад 200 тогп 
зелених кормів.

У нас на обліку кожна 
робоча година, кожний зе
лений масив.

Специфіка роботи вима
гає не тільки чіткого конт
ролю за використанням 
кормів. Наприклад, наш 
зоотехнік кожної декади 
робить контрольну пере
вірку раціону кормів усіх 
відгоДівельнпх груп. Це 
теж дає можливість еко
номніше використовувати 
не тільки зелені, а й грубі 
корми, а також гранули.

Успіх цьогорічних «зе
лених жнив» — у нашому 
спільному зусиллі.

І. ДИШЛЕВИЙ 
завідуючий підприєм
ством яловичини кол
госпу імені Свердлова 
Добровеличківського 
району.

,тш і дали завдання: на
збирати вручну 2 тонни 
дикорослих трав.

Так було створено за
гін «Піонерський». Об
рали командира, коміса
ра. чітко визначили зав
дання для кожного.

Загін у нас невели
кий, однак, завдання ми 
переглянули, зважили 
свої можливості і зобо
в’язались зібрати не 2. а 
25 тонн дикорослих 
трав.

Працювати нам не 
звикати. Спорт, яким 
щодня займаємося, — 
це насамперед праця, 
яка вимагає витримки і 
дисциплінованості.

Загін уже здав комбі
кормовому заводу понад 
14 тонн корму — біль
шу половину завдання. 
Завзято працюють Сер
гій Зайченко. Владик 
Будь, Юра Борисенко. 
Ігор Масол. Микола Ко
лос. Володя Мисливий 
та інші.

Ми звертаємося до 
всіх піонерів області із 
за кликом в і дтрпмати 
нас і допомогти комсо 
мольцям заготовити кор 
ми для громадського 
тваринництва.

О. 1РУБЕНКО, 
учень Новоукраїнської 
середньої школи Не 5, 
член загону.

•ТОГО ДНЯ, здавалося, 
все було проти них---

нерозлучної п’ятірки ---
комсомольсько - моло
діжної ланки збирально- 
транспортного загону: 
комбайнера Валерія Глу
щенка, його помічника 
Миколи Ігановича Ово- 
денка, шоферів Миколи 
Шеремета й Володимира 
Совгирі, тракториста Ва-

силя Кушніренка. Об’єд
нали їх жнива. Ота що
річна пора, нехай корот
ка, спресована з напруже
них хвилин і годин, але 
така очікувана, відпові
дальна, бо вона найточні
ше визначає, який ти є 
хлібороб.

Так от, командир екіпа
жу Валерій Глущенко від
чув, що попамка комбай
на несподівана якось по- 
зрадницькому. Він же сам 
ремонтував «Колоса». Не 
довірився тому, що ком
байн жнивував тільки один 
сезон. Перебрав у машині 
все до гвинтика, 
разІЕ обкатував, 
ряючи агрегат

кілька 
переві- 

у роботі, 
на герметичність. І ось на 
тобі — чи ще й за півдня 
зарадиш лихові? Після
обідня злива з градом зіп
сувала настрій 
сім.

Усі п’ятеро 
біля комбайна.
еэ не загнала їх до затиш
ного приміщення. Працю
вали вправно. Час від часу 
лунали короткі команди 
Валерія, такі зрозумілі то
варишам. На якусь мить 
відвернула увагу кухарка, 
покликавши їх обідати. 
Але було не до обіду...

Хліба видалися низько
рослими, колоски — лег
кими: наслідки посухи.
Найменші Етрати на до

СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ
Підбмто підсудній соціалістичного змагання серед молодих майстрів 

доїння і комсомольсько-молодіжних колективів молочнотоварних ферм 
області за другий квартал <979 року.
Розмах соціалістичного змагання 

за приз ггзети «Молодий номунар» 
«Першій молодій п’лтитисячниці Щ- 
роьоградщини» у першому півріччі 
четвертого ропу п’ятирічки свідчить 
про те, що вже є претенденти за- 
воюгати цей приз. Там,

Галина Черчіл з колгоспу «Шлях 
до комунізму» ДобровеличкІБСькою 
району за шість місяців подоїла на 
керову по 2486 кілограмів молока;

Галина Олефіренко з колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Бобринсцькоїо 
району — 2357;

Наталія Рогожина з колгоспу 
«Мир» Гайворонського району — 
2303;

Валентина Мартинюн з колгоспу 
імені XX з'їзду ІЇГІРС Добровелнчків- 
ського району — 2292;

Валентина Єпішєва з колгоспу 
«Перше травня» Маловїісківського 
району — 2276;

Олена Берегова з колгоспу --Авро
ра» Вільшанського району — 2265;

Ірина Ярмошевич з колгоспу і.ме- 
ві Калі пі па Новоі’країнського райо
ну — 2218:

Володимир Міщенко з колгоспу 
імені XX з’їзду КГ1РС Бобринецького 
району — 2203;

Ольга Ройбул з колгоспу -Росія» 
Новоукраїнського району — 2187;

Валентина Чижова з колгоспу іме
ні Щорса Долшіського району — 
2185;

Галина Юрченко з колгоспу імені 
Мічуріна Новгородківськогс району 

2177;

г

стиглому лані вважати
муться злочином. Вале
рій Глущенко заздалегідь 
складав плани, як облад
нати комбайн, щоб підго
тувати його до роботи за 
таких умов. Косарку об
ладнав на низький зріз, 
ретельно перевірив робо
ту коробки швидкостей, 
едже розумів, що дове
деться весь час маневру-

ХЛІБОРОБСЬКЕ

В. ГЛУЩЕНКО.

вати, аби не допустити 
втрат зерна. Словом, го
тувався він до жнив, як і 
належить командирові 
екіпажу. У своїй стратегії 
і тактиці на час вирішаль
ної битви за хліб все вра
хував, зважив. І була при
цільна задумка: навіть на 
нинішніх жнивах повтори

ти минулорічний резуль
тат. здобути V соціаліс
тичному змаганні титул 
кращого комсомольсько - 
молодіжного екіпажу ра
йону. Довести, що мину
лорічний успіх був не ви
падковим. До того ж ду
же хотілося перемогти 
досвідченого ко/лбайнера 
Миколу .Панкратова.

Трохи сумним був поча-

ток того суперництва. На
чальник збирально-тран
спортного загону Михай
ло Степанович Люшин 
розпорядився одного дня 
коротко:

— Твоя ланка, Валерію, 
буде обкошувати краї. 
Завтра зранку і починай
те. За вами підуть інші.

коли 
їхній 
Глу-

«Іноді 
все. З 

Але то 
момен-

Настрій у всіх п’ятьох 
нараз упав. Виходить, що 
зобов’язання брали всі 
майже однанові, а умови 
змагання нерівні. їх став
лять на таку роботу, що 
при всьому старанні не 
розженешся. Та Валерій 
розрядив той настрій то
варишам:

— Це ж добре. Коли 
вийдемо в число пере
можців, ніхто не скаже, 
що прийшли на готове.

Та дні таки пішли важ
ненькі для комсомоль
сько-молодіжного екіпа
жу. Тільки й знали, ще пе
регонили комбайна від 
поля до поля — обкошу
вали краі. Нервували, хоч 
і намагалися приховати 
свій настрій один від од
ного. Адже у інших екіпа
жів уже сяяли на комбай
нах перші зірочки.

Це вже потім, 
«зоряним» став і 
комбайн, Валерій 
щенко, трохи ніяково, яле 
відверто скаже: 
хотілося покинути 
мене вистачить!» 
тільки в критичні 
ти. Насправді ж він підні
мав настрій навіть Миколі 
Івановичу Оводенку — 
найстаршому серед них. 
Тоді й прикинув у думках: 
твердих норм на обношу
ванні не встановлено. 
Можна працювати, як ви
ходить, а можна спробу
вати й тут норму викона
ти. Порадився з товари
шами, разом розробили 
щільний графік роботи, 
де визначили час напов
нення бункера комбайна, 
одного маршруту машин і 
трактора.

Вже на обношуванні кра
їв екіпаж Глущенка почав 
наздоганяти екіпаж Мико
ли Ланкратова. У день, 
коли хлопці приступили 
до збирання хліба пря
мим комбайнуванням, на 
їх рахунку було 1020 цент
нерів намолоченого зер
на, на рахунку суперників 
— 1600.

(Закінчення на 2-й стор ).

Серед комсомольсько-молодіжних 
колективів ферм найвищих успіхів 
дссягли:

комсомольсько-молодіжний колек
тив МТФ колгоспу імені Свердлова 
Добрсвелпчківського району (груп- 
комсорг Алла Нсжмцька). який за 
півроку одержав на корову в серед
ньому 2020 кілограмів молока:

номсомольсьно-молодіжний колек
тив МТФ імені 50-річчя ВЛКСМ кол
госпу імені XX з’їзду КПРС Бобри- 
вепького райоїп; (груп комсорг Воло
димир Мітенко) — 1915:

комсомольсько-молодіжний колен- 
тив МТФ колгоспу «Шлях до кому
нізму» Добровеличківськото району 
(групкомсорг Галина Рибій) — 1784;

комсомольсько-молодіжний колек
тив МТФ № 3 колгоспу імені Леніна 
Делійського району (групкомсорг 
Іван Маркуш) — 1754.

Трудове суперництво молодих теа- 
риннииів області триває Майстри 
доїння борються за те шоб п’яти
річний план по надоях мог.она на 
норову винонати до 110-» річниці з 
□ дня народження В. І. Леніна.



2 епюр.

ЧЕСНЕ
(Закіченпя. Початок 

/ на 1-й стор.).

Але й далі змагання 
розгорталося не на рів
них умозах. За комбайном 
Миколи .Панкратова за
кріплено два трактори 
для відвезення соломи, 
за комбайном Валерія 
Глущенка — один; не ви
стачає поки що в госпо
дарстві кадрів механізато
рів на період масових 
кампаній. Хлопці з комсо
мольсько - молодіжного 
якось підрахували, що 
через це вони вимушено 
простоюють щодня май
же по півтори години.

... 1 асе ж вони пере
могли. Навіть у нерівних 
умозах. На шостий день 
інформаційний бюлетень 
повідомив: «Екіпаж Вале
рія Глушенка обігнав екі
паж Миколи Ланкратова 
на 90 кілограмів зерна».

Всього на 90 кілограмів. 
Але яві важливі були для 
Валерія, його товаришів ці 
кілограми!

— Коли парторг відділка 
Іван Михайлович Крицун 
привіз цей бюлетень, на
шій радості не було меж, 
— згадує Валерій. Перемо
гу завойовували день у 
день, і допомогла упевне

Комсомолець 
Віталій Мотор
ний, п’ятий рік 
працюючи на 
Кірово г р а д- 
ському заводі 
радіовиро б і в, 
зарекомен д у- 
ваа себе вмі
лим і старан
ним радіомон- 
тажником. Ни
ні він має осо
бливе доручен
ня — працює 
над розробкою 
пере с у в н о і 
контрольної те
левізійної стан
ції для Олімпі- 
ади-80.

Фото
В. ГРИБА.

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО активу
Відбулися збери партійного активу 

Ленінського району міста Кіровограда. 
Збори розглянули питання «Про завдан
ня партійних організацій району по ви
конанню постанови ЦК КПРС «Про даль
ше» поліпшення ідеологічної, політико-ии- 
ховної роботи».

З доповіддю виступила другий секре
тар Ленінського райкому Компартії Ук
раїни Т. І. Валькова.

У роботі зборів взяла участь і виступи
ла секретар Кіровоградського міськкому 
Компартії України А. О. Кошелева. Вона 
також вручила представникам району 
Перехідний Червоний прапор міськкому 
партії за перше місце у соціалістичному 
змаганні, яне вибороли трудівники ра
йону у другому кварталі нинішньою 
року.

У розглянутому питанні збори прийнл 
ли розгорнуту постанову.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ
ЗМАГАННЯ:
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

У НОВГОРОДЦІ НА БАЗІ МІСЦЕВОГО СОТУ № 6 
ВІДБУЛИСЯ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ НА КРАЩОГО 
МЕХАНІЗАТОРА-ОРАЧА СЕРЕД УЧНІ8 СІЛЬСЬКИХ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ.

Для Віри Ткачєнко — 
випускниці Гайворонсько- 
го сільського профтехучи
лища, єдиної з дівчат 
учасниці змагань, усе дав
но вирішено. Механізаю- 
ром вона стала не випад
ково. Головну роль зігра
ла сімейна традиція. Ад
же її мати, Надія Михай
лівна, працює механізато
ром у колгоспі імені Ко- 
товського Добровеличків- 
ського району. Старший 
брат Андрій також закін
чив училище в Гайвороні. 
Зараз служить в армії.

Так і Віра. Водити трак
тор, орати, сіяти для неї 
над усе. У цьому переко
налися члени жюрі, учас
ники змагань. Віра про
демонструвала добрі 
знання техніки, уміле во
лодіння трактором. Висо

ку уцінку одержала за

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ХЛІБОРОБСЬКЕ
ність, до якої Валерій Глу
щенко йшов свідомо. Бо 
маа комсомольський ха
рактер, що не дає права 
на відступ перед трудно
щами.

РАНІШЕ кілька років 
підряд Валерій Глу

щенко працював помічни
ком комбайнера. Був
справним помічником, 
часто підміняв комбайне
ра. На той час Микола 
Панкратов став першим 
комбайнером району,

На звітно-виборних ком
сомольських зборах Вале
рій сказав з трибуни не
сподівано для всіх-:

— Дайте мені нового 
комбайна, і я наздожену 
Ланкратова,

Люди хвальків, звісно, 
не люблять. Але цього 
випадку говорив не 
хвалько, а добросовісний 
трудівник. Як тут не пові
рити?

Напередодні минулоріч
них жнив Валерій таки от
римав нового «Колоса». 
Згодом жителі всього ра
йону слідкували за зма
ганням двох екіпажів з

ФАКТ

оранку. В результаті — 
друге місце. Хорошу май
стерність показали й інші 
призери. Олександр
Омельченко з Оникіїв- 
ського училища Маловис- 
ківського району, Володи
мир Решетняк з Голова- 
нівська. Безсумнівно, що 
їхні здобутки стали над
банням для інших, менш 
досвідчених учасників. 
Так, наприклад, учні з 
Дмитрівни Знам'янського 
району Микола Довжен
ко, Василь Неруш і Сергій 
Іванчишин, які виступили 
не зовсім вдало, запевни
ли, що у них все ще по
переду, їм ще вчитися і 
вчитися.

Розповідь про змагання 
молодих фахівців області 
я розпочав із конкретно

го факту не випадково. 

колгоспу імені Фрунзе. 
Вимпел райкому комсо
молу «Кращому молодо
му женцю району» майо
рів на комбайні комсо
мольця Валерія Глущен- 
ка протягом усіх жнив. І 
слова, даного на комсо
мольських зборах, механі
затор дотримав. Екіпаж 
Валерія Глущенка скосив 
хліба на площі 397 гекта
рів і намолотив 17401 
центнер зерна. Екіпаж 
Миколи Ланкратова — 
відповідно: на 381 гекта
рах — 16123 центнери.

Це був подвиг, народ
жений у нелегких трудо
вих буднях на хлібній ни
ві.

.„Того дня їм не щасти
ло. Несподівана полами», 
злива з градом. Обідали 
пізно, не відчуваючи сма
ку сграв. А за вікном че
кав на них, як усі жартома 
кажуть, шостий член екі
пажу— їхній «Колос». Йому 
потрібна була негайна до
помога. Щоб зібрати швид
ше хліб.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Долинський район.

Саме цей момент найбіль
ше запам'ятався.

Коли збирався на кон
курс, сподівався побачити 
багато цікавого. Сподівав
ся на урочистість і святко
вість, присутність числен
них уболівальників, заці
кавлених осіб. Все обій
шлося простіше і проза
їчніше. Так от.

Організація змагань. 
Накрапав дощ. Новгород- 
ка зустріла прохолодою. 
А організатори конкурсу, 
місцеве керівництво СІНУ 
побоювалися, чи не піде 
більший? Чи не намокне 
поле, яке може стати ма
лопридатним для оранки? 
Та обійшлося благополуч
но. Із-за хмар виглянуло 
сонце. Піднявся настрій 
прибулих. Нарешті пролу
нала команда: «По маши
нах!» Змагання почалося. 
А в цей же час у майстер
ні училища лунали удари 
об метал. Це, як нас спо
вістили, ремонтували ще 

кілька агрегатів, на яких
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Пилгпрг» вийшла книга відомого -Я 
идааництві «‘Прогрес» . журналіста СТАДСД

американського письмен розповідЬ Про |
ТЬРКЕЛА «РАБОГА». Це Докуме^ миьуле ; сучас- І
рядових амвриканиіз, ь. і ДУ ціло„у. Задум вдався: І 
не, про суспільство,' американець. Кожна 1
героєм книги став <сер £ ссо«-рідне дослідження мік- 
розповідь про ньсго Це с -Р А-галістичного ладу, 
росвіту людини, яка живе за . ~я.,ні' тОМу й хочеться усе "ї ЯКІ про,,,’.
ваю“ТсРСР "сшА - країнах з різни» соціальним 

ладом. І
КОНТРАСТИ!

; г.гимші/и ІІІКОЛЯГи "

... Він народився у полі. 
Бо в матері не було гро
шей, щоб піти до лікарні. 
Скільки себе дам ятає 
сільськогосподарський ро
бітник з Каліфорнії і о- 
берто Акуна, супутниками 
життя його родини були 
злидні і голод, важка ви
снажлива праця: «Коли 
збираєш урожай, з паль
ців злазять нігті, адже 
вони весь час загинаються 
за край ящика. Руки роз
пухають. Я бачив, як 
батьки плакали з відчаю, 
хоч працювала вся 
сім’я».

Роберто Акуна 
працювати у полі з 
ків. Допомоги від 
було мало, але 
приносила якусь користь 
сім'ї.

«Ми виходили 
зарані, близько 
години, 
шостої вечора, 
швидше додому, 
рсодягнутпся у 
бігти де школи... Об оди
надцятій ми вже ХОТІЛИ 
спати. Вчителі надсилали 
додому записки, скаржи
лися матерям, що ми неу
важні на уроках, Лін часто 
не виконували домашніх 
завдань, тому іцо працю
вали».

Праця не була для ньо
го радістю. Тяжка, висна
жлива, вона народжувала 
дитячі, нездійсненні мрії. 
Мрії надзвичайно прозаїч
ні: про той час, коли мате
рі не доведеться більше їз

дити з місця па місце у по
шуках робо їй, і вона буде 
господинею затишного бу- • 
динку, де мешкатиме їх
ня сім'я. Ось і все, що 
треба для щастя, вважав 
американський підліток.

Читаєш про таке, і важ
ко уявні п собі, що десь 
ще існує безжальна екс
плуатація дитячої праці. 
Як не схоже це па будні 
юних громадян нашої кра
їни! Прекрасні сучасні 
школи, кваліфіковані вчи-

наша

и

почав
8 po
ll ьог о 
вона

у поле 
четвертої 

і працювали до 
Потім — 

щоб не
чисте 1
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ПОДІЯ?

будуть демонструвати 
свою майстерність учасни
ки змагань.

П’ять тракторів Т-74 з 
плугами стояли в шерензі 
біля розміченого поля. 
Чекали й люди. І коли 
хтось запропонував роз
почати урочисту частину 
змагань, виявилося, що 
відсутня одна з команд- 
учасниць — бобринецька. 
Не вистачало і відповідної 
документації. Наспіх по
чали складати список суд
дів. Замість тих, хто не 
прибув, призначали нових. 
Навіть головного хутко 
визначили члени жюрі 
кивками голови один од
ному. А потім був інструк
таж суддів. Саме той ін
структаж, що його прово
дять заздалегідь,

Початок змагань затяг
нувся до одинадцятої. За
гуркотіли трактори, учас
ники вивели їх у перші за
гінки,

... Коли ми з ролі гляда
чів на спортивних змаган

табори,

ПІДЛІЇ КИ

телі, піонерські 
шкільні табори праці та 
відпочинку, де 
звикають по-дорослому 
ставитись до роботи.

Справді, давайте помір
куємо. Щороку старшо
класники середніх ШКІЛ 
села Злинки Маловисків- 
ського району па період 
літніх канікул охоче зали
шаються у шкільному та
борі праці та відпочинку, 
або ж ідуть працювати у 
колгосп — механізатора
ми, тваринниками. Пдуть 
не задля того, аби латати 
дірку у сімейному бюд
жеті. Сім’ї колгоспників 
живуть заможно. Це вид
но з першого погляду, 
варто лише пройти вули
цями сучасною села, по
бувати у будь-якій сім’ї. 
Ні, школярів приводить 
до тракторної бригади не 
скрута, не прагнення 
«стати міліонером і скупи
ти всі навколишні ранчо», 
а бажання випробувати 
себе, бути корисним рід
ному колі основі, примно
жувати багатство країни. 
З таким бажанням прий
шли сюди свого часу Ва
силь Романков, Іван По- 
ляков, Сашко Сорокш, 
Василь Пішехопов, Юрій 
Аврамов. Ці хлопці після 
практики залишилися у 
бригаді і. А. Ковальова на 
все літо. Праця механіза
тора стала їхнім покли
канням. Вони приходили 
з роботи стомлені, але 
радісні. їхній же ровесник 
з Каліфорнії згадує: «Ці
лий день не розгинаєш 
спини. А коли приходиш 
додому, всі руки у пухи
рях і спину страшенно ло
мить. Валишся на ліжко і 
засинаєш як убитий. тут 
знову підійматись — і в 
поле». Відчуваєте гіркоту 
останньої фрази? Так го
ворять, коли праця не в 
радість, коди вона стає 
важким відбуванням не
обхідної повинності.

У нашій країні, у друж
ній атмосфері таборів ира-

нях, нас цікавлять не тіль
ки результати перемож
ців, їх феноменальність 
чи сила. Якось мимоволі 
ми самі стаємо учасника
ми тих поєдинків. Адже 
гарно, коли повз трибуни 
йдуть стрункі, сильні ат
лети. Кому з болільників, 
незалежно від того, де 
віч знаходиться, — на міс
ці події чи біля екрана 
телевізора, не захочеться 
стати таким? Агітація за 
спорт діє. Скільки малю
ків, подивившись красиве 
свято, вирішує піти в 
спортивні секції. Все біль
ше й більше людей при
ступає до занять фізкуль
турою.

Саме такої, або подіб
ної агітації за професію 
на обласних змаганнях 
молодих орачів не було. 
Учасники змагань, присут
ні не почули теплих слів 
про значимість хлібороб
ської професії. Про те, 
що саме молодим вирі
шувати долю сьогодніш
нього і майбутнього уро
жаю,

Організатори змагань не 
спромоглися запросити на 
поле навіть старшокласни
ків з Новгородця, навко-

ці і відпочинку школярі 
допомагають одне одному, 
радіють успіхам товари- І 
шів. Багато юних стають І 
помічниками комбайнери, І 
створюються сімейні ечл | 
пажі. Кожен віддає робо и А 
всі сили і гордий тим, що 
докладає своїх рук до І 
спільної справи. А ось я« І 
о.іисує сільськогосподар- І 
ські роботи Роберто Аку- І 
на: «Хазяїн прагнув па- 1 
травити людей з різних 
таборів одне па одного. 
Кращі ділянки для роио« 
ти він віддавав найспрік- 
кішпм. гак вносився у рої 
боту дух конкуренції 
влтискаь із нас 
було можливо», 
зізнання одного 
твору: «Біда в тому, 
хазяї не вважають 
людей. Ми для них 
бездумні тваріши».

Від всемогутньої

все, що 
Ще одне 
З гориш 

що 
нас за 
ПрОС I о

влади 
грошей у країнах капітал;, 
походять всі сграждашія 
ПОІІСВО.ЇСиїїХ. і герой кни
ги Сгадса Гсрке.ча стае 
на шлях иоригьби. Він — 
профспілковий активіст, 
відстоює інтереси простих 
сільськогосподарських ро
бітників. «Треба зміііі+іИ 
життя сі. іьськогоспо,гір
ських робітників і показа
ти величезним монополі
ям, що вони ще не найго
ловніші у світі*. Роберто 
Акуна розуміє, що цс не
легко, та відступати не 
збирає іься.

Письменник змальиву< 
сучасну капіталістичну 
епоху відчуджеїшя, дегу
манізації і стандартизації 
праці: Герої Терксла не 
хочуть миришся зі своїм 
становищем, праінуть пра
цювати так, -шоб відчува
ти радість від роботи.

Порівнюючи два спосо
би життя, ми бачимо всю 
цінність надбань, соціаліс
тичних перетворень у на
шій країні, проймаємося 
гордістю за пашу Країну 
Рад, у якій так високо 
звеличено людину праці.

І

Ю. ДМИТРЕНКО.

лишніх сіл. Не створили 
для них своєрідний день 
відкритих дверей з де
монстрацією престижнос
ті професії. Навіть в учи
лищі мало хто зназ про 
змагання: не було в Нов
городці жодної афіші чи 
оголошення.

Переможці одержали 
нагороди і пам’ятні пода
рунки, а організатори — 
представники сільського 
господарства, професій
но-технічної освіти облас
ті, Новгородківського рай
кому комсомолу — по
ставили у своїх реєстрах 
помітки про проведення 
чергового заходу.

... Були змагання, були 
переможці. Та не було 
квітів, музики. Не досяг
нуто головної мети супер
ництва — агітації за бла
городну професію хлібо
роба.

Відбувся факт, а не по
дія, після якої б юнаки і 
дівчата, що стоять на по
розі дороги у самостійне 
життя, вирішили б стати 
працівниками сільського 
господарства.

А. ШИЛОШИЙ. 
спецкор «Молодого 

. комунара».
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Пам'ять села ПОДІЇ ФАКТИ КОМЕНТАР Iі

У селі Тмшкізка Дсбровеличківського району відбула
сь вистава Полтавського музично-драматичного театру 
Імені Гоголя «Покинута» з участю нашого земляка за
служеного артиста УРСР Олександра Зазимка.

^цшківка по праву гор
диться своїми людьми: зна
менитих у нього чимало — 
і,ід хлібороба до віцс-адмі- 
Ьала. Серед них — і три за
служених артисти ресиублі- 
ки. І ось минулої суботи 
тишківчанн зустрілися з од
ним зі своїх талановитих 
земляків — заслуженим ар
тистом УРСР, актором І ки
тайського музично-драма
тичного театру імені Іоіо.ія 
Олександром Зазимком, 

^.йкнй разом з колегамн-ак-
|0^ами привіз на сільську 

■ п'єсу «Покинута». Це 
би творчий звіт мін ця 

й^ред людьми, серед яких 
зароджувалася й міцніла 
його любов до прекрасної и 
і нй'бнрала сили ноги пісня, 
щоб у майбутньому поло
нити серця любителів теаг- 
РУ •••... Кажуть у селі про За
зимків: співучий рід. А ще — 
Працьовитий, чесний. Бать- 
НО Олександра усе життя 
хлібороб, дош ий час очолю
вав тракторну бригаду, має 
урядові нагороди. 1 коли на 
Ьцені з'являється йою схви
льований СИН, КОЛИ ВІН ДЯ
КУ» землякам за хліб-сіль і 
теплоту, — радісною сльо
зою горять очі Зазимка- 
Втаршого. Бо на його сина 
дивиться зсе село: а то — 
суворий екзаменатор.

А тишнівчани пам'ятають, 
як був Олександр Зазимко 
школярем і виступав на 
сцені старого СІЛЬСЬКОГО 
клубу, й пізніше, як приїжд
жав з інституту на каніку
ли і влаштовував з друзя- 
йи концерти й вистави. У ті 
<іаси, коли з’являлася чер
гова концертна афіша, лю
ди питали завклубом чи ко- 

ІЗ Сашкових друзів:— А Зазимко співатиме? 
І аїльних місць у залі не 

було...
Сьогодні ж односельці 

ьиерше бачать Олександра 
Зазимка на професійній сце
ні. У ролі, яку вперше зі- 
Грав 1967 року. Відтоді вій 
пнів свого Якова (п’єса 
р. Чучі «Покинута») майже 
300 разів. Ііе тільки в Пол
таві, а й у театрах Ленін
града, Москви, Краснодара, 
Вітебська, Сибіру...

Це — одна з улюблених 
ролей молодого актора. То
му, що його Яків — людина 
високих ідеалів, яка знає 
своє місце в житті, людина 
чесна і відверта. У виставі 
Є така сцена. Журналістка 
Алла Жсм'їужна, егоїстка й 
пристосуванка, людина, в- 
якій жорстоко помилився 
Яків, «порадила» йому:

> ЗРОСТАЄ БЕЗРОБІТ
ТЯ. * РЕЖИМ ДИКТА-
ТОРА
КУБА

ПОВАЛЕНО, Q
ГОСТИННО IIP 11-

I II /
ПНР-35 РОКІВ

1ШЖ
СВЯТКУЮЧИДЕЛЕГАТІВ VIЙМЕ— Коли маєш у руках 

шматок хліба з маслом, то 
тримай його!

— А мені мало шматка 
хліба з маслом! — з прита
манною сильним натурам 
пристрастю відповів Яків. і 

і цих словах — кредо й 1 
самого Зазимка. Вій постій
но у пошуку. Десятки ро
лей зіграно ним, і в жодній 
актор не повторюється, об
рази його героїв відшліфо
вані, характери їх щоразу 
повертаються до глядача 
новими, досі небаченими 
і ранями. Навіть кілька ра
зів подивившись добре ві
дому нам «Наталку Пол
тавку», можна помітити, що 
Петро у виконанні О. За
зимка завжди трішечки ін
ший.

— Легко з ним працюва
ти, — говорить заслужений 
артист Української РСР 
Владлен Попудренко. — 
Оленсандр завжди щедрий 
на товариську допомогу, на 
добру пораду, на тепле сло- 
оо. У театрі його люблять.

... А його цінавить у рід
ному селі все: який урожай 
цього літа, що збудовано за 
останні роки, які плани на 
майбутнє, чим живе мо
лодь... і голова колгоспу 
імені Калініна, Герой Соціа
лістичні Праці Є. М. Бур- 
кацька, перший секретар 
райкому партії А. М. Мов
чан, секретар райкому А. О. 
Чалаван та сільчани охоче 
розповідають про здобутки 
й перспективи Тишківки, 
про його славних працею 
земляків. Ясніє посмішка 
актора, чиє дитинство і 
юність пройшли на цій зем
лі. Хоч нині вже й Полтав
щина дорога йому, бо саме 
звідти пролягла його стежи
на у мистецтво, стежина, 
що вивела на широкий шлях 
визнання.

... У залі довго ие стиха
ють оплески. В оточенні 
друзів-артнегів В. Попуд- 
ренка, В. Кожевникове»!, 
Л. Незговорової, В. Мору- 
са, Т. Шапошпикової із ве
личезним букетом квітів у 
руках — Олександр Зазим- 
ко. А тншківчапи все йдуть 
на сцену з червоними жор
жинами, запашними флок
сами й дарують їх дорогим 
гостям.

Така
велике

Така
ла...

І
КОНФЕРЕНЦІЇ ГЛАВ
ДЕРЖАВ І УРЯДІВ
КРАЇН, ЯКІ НЕ ПРИ6Д-
ПАЛИСЯ.

•ПОДІЇ ФАКТИ КОМЕНТАР

Польські друзі
на Кіровоградщині

велика радість, таке 
свято у селі.
велика нам'ять

Р. МАРЧЕНКО.
Доброзеличківський 
район.

РЕПОРТЕР

МІЖНАРОДНИЙ
ОГЛЯД

США:
Проблемам
немає кінця

21 липня до Кіровограда 
прибула група молоді з 
Польської Народної Рес
публіки на чолі з редакто
ром польського молодіжно
го журналу «Нові вісті* 
А. Коваликом.

У день приїзду ГОСТІ по
клали квіти до підніжжя 
Пам'ятників В. 1. Леніну та вони 

> по 
.“П в Кірово- 
льотно-штур- 
училищі цн- 

’" У неділю

0 М. Кірову. Потім і 
Здійснили ексісурсію 
місту, побували 
Граде ько му 
манському 
аїльної авіації. - - - ■група туристів побувала 
на хуторі Нація. Відбулася

та коне польської
молоді З КОМСОМОЛЬЦЯМИ 
Кіровог рада.Вчора наші гості відві
дали дитячий садок заво
ду радіовіїробів, завод 
«червона зірка» та ряд Ін
ших підприємств і органі
зацій міста.Друзі з братньої Польщі 
перебуватимуть на Кірово- 
градіцині до 28 липня. На 
них чекають нові подоро 
жі. цікаві зустрічі.В. ГОЛУБ.

На фото В. ГРИБА; гру
па польської молоді на ху
торі Надія.

У Вашінгтоні оголоше
но про відставку всього 
кабінету міністрів прези
дента Дж. Картера, а та
кож усіх йою радників і 
спеціальних помічників у 
Білому домі. Такої події 
не знала сучасна історія 
США. На думку політич
них оглядачів, відставка 
уряду викликана велики
ми економічними трудно
щами, з якими американ
ська адміністрація так по
ки що і не змогла справи
тись і які зв’язані, зокре
ма, з енергетичною кри
зою, що загострила до 
краю всі інші проблеми 
Сполучених Штатів.

Економічний барометр 
США давно вже передрі
кає кризу. Американську 
економіку лихоманить. Ко
лись всемогутній амеріїт 
камський долар продов
жує неухильно падати на 
міжнародних валютних 
ринках. У країні бушує ін
фляція, зростає безробіт
тя, сповільнюються темни 
економічного розвитку. 
Недавно па нараді в своїй 
заміській резиденції Кемп- 
Дсвіді президент Картер 
публічно визнав, що «Спо
лучені Штати стоять пе
ред реальністю економіч
ного спаду і збільшення 
рівня безробіття в цьому 
році».

Ось деякі цифри. За ос
танніми офіційними дани
ми, валовий національний 
продукт — юловний по
казник економічного «здо-

ров'я» країни — скоро 
тнгься цього року на 0,5 
процента. Чекають, іцо 
вже наступного року без
робіття в країні переви
щить рівень 7 процентів 
від загальної кількості 
працездатної о населення 
порівняно з нинішнім — 
5,6 процента.

Економічні труднощі в 
Америці особливо відчут
но б’ють ПО МОЛОДІ. Зрос- ч 
тання армії безробітних 
відбувається головним чи
ном за рахунок юних її 
«новобранців». Рівень без
робітних серед молоді ста
новить, за офіційними да
ними, 16,2 процента. Ще 
гіршим є становите моло
дих представників націо
нальних меншостей Аме
рики. Так, серед негритян
ських юнаків і дівчат ци

• цифра перевищує 40 про
центів! 11е може знайти 
роботу і більшість випуск
ників вищих навчальних 
закладів.

йяга
народу

агуа
Патріотичні сили Ніка

рагуа — невеликої країни 
в Центральній Америці — 
здобули велику і важливу 
перемогу. Повалено кри
вавий і ненависний режим 
Сомоси, який тиранив 
країну протягом майже 
45 років. Са/л диктатор 
утік з пограбовани.м май
ном у США, де був облас
каний американськими 
властями. І хоч імперіаліс
тичні кола не відмовились 
від спроб зберегти в Ні
карагуа залишки дикта
торського режиму, тобто 
«сомосизм без Сомоси», 
ці старання приречені на 
провал. Нікарагуанський

народ сповнений ріши
мості довести до кінця бо
ротьбу за право встанови
ти де/лократію в країні, за 
право самому вирішувати 
свою долю.

У перших рядах патріо
тів крокує молоде поко
ління Нікарагуа. Саме на 
його плечі ліг основний 
тягар збройної боротьби 
проти диктаторського ре
жиму.

Ситуація в Нікарагуа 
швидко змінюється на ко
ристь патріотів. Створе
ний недавно тимчасовий 
демократичній! уряд на
ціонального відродження 
обнародував свою політич
ну програму, спрямовану 
на глибокі демократичні 
перетворення. У політич
ній галузі він має намір 
встановити у країні «лад*, 
який грунтуватиметься на 
принципах демократії, 
справедливості і ------
ного прогресу», 
гарантує повне 
нн прав людини 
повних свобод, 
репресивних 
Сомоси. Буде створено НО
ВІ’ армію, кістяк якої ста 
новитимуть бійці фронту 
національного визволення 
їм. Сандіно. Уряд має на
мір проводити зовнішню 
політику па принципах 
незалежності і неприєд
нання. 13 галузі економіки 
він спрямує свою діяль
ність на перетворення в 
ключових галузях, у тому 
числі на здійснення аграр 
ної реформи, створення 
державного, суспільного 
сектора поряд з приват
ним. Головне завдання в 
соціальній галузі — підви
щення життєвого рівня иі- 
карагуаиців.

Вже тепер уряд докладає 
зусиль з метою пормаліза 
ції життя в країні, відбу
дови економіки, забезпе
чення населення продо
вольством і житлом. У 
більшості визволених ра
йонів обрані народом міс
цеві органи влади присту
пили до розв'язання цих 
завдань. Вони ліквідують 
наслідки бомбардувань, 
налагоджують постачання 
населенню питної води і 
електроенергії, відбудову
ють промислові підприєм
ства, споруджують тимча
сові житла для людей, які 
лишились без притулку.

22 липня польський 
народ урочисто відзна
чив 35-річчя свосі соціа
лістичної вітчизни. У 
ПНР це найголовніше 
свято країни назива
ють Днем Відродження. 
Пам'ятною липневого 
дня 1944 року в щойио 
звільненому місті Хеим; 
було опубліковано істо
ричний маніфест Поль 
ського комітету націй 
нальною визволення. Він 
сповістив світо про ство
рення народної респуб
ліки.

ГАВАНА ГОТУЄТЬСЯ ДО
За вісім кілометрів від 

хмарочосів гаванського 
центру завершується бу
дівництво Палацу з’їздів. 
У вересні він гостинно 
прийме делегатів VI Кон
ференції-' глав держав і 
урядів країн, які не при
єдналися. Понад сто ку
бинських архітекторів, ін
женерів, проекту вальшіків 
і майже тисяча робітнп- 

і- ів — будівельників за два 
роки збудували цю пре
красну споруду. Нею сьо
годні по праву пишаються 
кубинці.

— В останні роки Куба 
не раз ставала місцем 
проведення міжнародних 
форумів, І необхідність 
такої споруди назріла дав
но — говорить директор 
Палацу Абрахам Масіксс. 
— А втім, тут проводити
муться найрізноманітніші 
заходи — міжнародні іі 
національні Для цьою в 
Палаці буде все необхідне. 
Тільки площа критих при
міщень — понад 42 тисячі 
квадратних метрів. Тут 
розмістяться зал для пле
нарних засідань на 1700 
чоловії.-, два зали — па 
400, два — на 150, вісім — 
на 100 чоловік кожен. Коп- 
Диціоноваїїе повітря,

тема синхронного перек
ладу, відеозапне, чудово 
обладнані численні прес- 
бюро дозволять продук
тивно працювати учасни
кам форумів, журналістам.

Головний проектуваль
ник — кубинський архі
тектор Аитоиіо Кіп гана. В 
ного трудовому активі 
більше сегні великих спо
руд. У їх числі меморіал 
засновнику Компартії Ку
би Хуліо Аитоиіо Мелья, 
готель «Вікторія» в Ханої 
та багато інших.

— Ми ретельно ВИВЧИЛИ 
ряд зарубіжних проектів, 
— говорить А. Кінтана, — 
1 зокрема московського 
Палацу з'їздів Наші спе
ціалісти відвідали палаци 
конгресів у Франції. Іспа
нії, НДР, Алжирі. З ураху
ванням досвіду інших кра
їн ми проектували і буду
вали паш палац. Одна з 
головних умов — споруда 
не повинна порушувати 
гармонії навколишньої 
природи.

За попередніми даними 
в Гавані зберуться пред
ставники ста країн. Ви
світлюватимуть хід кон
ференції більше тисячі 
журналістів Уряд Куби

соціаль-
Програма 
здіпспен- 
та її ос- 

ліквідацію 
Інститутів

В. БАЙДАШИН, 
І. АБЛАМОВ, 

(ТАРС).

ЗУСТРІЧІ
робить усе для забезпе
чення успішної роботи 
цього великого міжнарод
ного форуму. Окрім Пала
цу з’їздів споруджено но
вий багатс-повсрховпй го
тель, завершуються робо
ти по реконструкції аеро
портів у Гавані та провін
ції Камагуей.

Кубинці сподіваються, 
заявив у Коломбо па засі
данні координаційного 
бюро держав, які не при
єдналися, міністр закор
донних справ Куби Ісідо 
ро Мальмієрка, що «пер
ша на землі Латинської 
Америки зустріч представ 
няків країн — учасниці, 
руху неприєднання з усі 
єю повнотою продемонст
рує солідарність її членів, 
донесе вільний вітер сво 
бодп до народів, які бо 
рються проти колоніаль
ного панування, проти ім
періалістичного гніту».

У рік свою 35-річчя 
народна Польща повніс
тю оновлена країна, яка 
входить у першу 
десятку пролш С Л О В о
розвинутих держав сві 
ту, країна з передовими 
суспільними відносинами 
і високим культурним 
рівнем, З МІЦНИМИ полі 
тнчнимн позиціями па 
міжнародній арені, в ос 
нові яких лежить мудоа 
послідовна політика 
польської об’єднаної ро 
бітничої парти І союз 
ЛНР з СРСР та іншими 
братніми соціалістични
ми державами, який по 
стіймо зміцнюється.

Поляки зустрічаю! і. 
свято в обстановці тру 
дової і політичної актив 
пості, новими 
ми на шляху 
життя рішень 
НОРИ.

Пам’ятний 
1944 року поклав 
ток 
будівніьцтві власного до
му, своєї соціалістичної 
вітчизни. З самого по
чатку цю істину усвідо 
мила і взяла близько до 
серця більшість поль 
ською народу, хоча були 
і такі, хто з недовір’ям і 
навіть вороже поставив
ся до самих понять «на
родна влада:-, «соціа
лізмі-, «комунізм». Кому
ністи йшли попереду на 
кожній ділянці трудового 
фронту, ведучи за со
бою маси і показуючи 
глибоку суть та зрпмі 
ефекти злагодженої ро
боти.

Уже в перші післяво
єнні місяці зародилося 
змаї анни. Ініціаторами 
його виступили активіс
ти лодзинської організа
ції комуністичної 
ді -
молодих, 
попили численні 
ві колективи усієї 
ІІІІ. З’явилося нове 
ниття — трудовий 
ізм. Людей, які і 
попереду в цьому 

шахтарів ІІетровсько- 
го, Аіарксвко та бага
тьох інших знали всі.

Трудове змаїанпл по 
сьогоднішній день — хо 
ча з часом мінялись його 
форми — одне 3 най
більш характерних явищ 
суспільного життя на
родної Польщі. З особли
вою СПЛОЮ цс виявляєть
ся зараз, коли республі
ка святкує свій ювілей. У 
відповідь па заклик Пер 
шого секретаря Ції НОРИ 
^дварда Гсрека з вироб
ничими і громадськими 
починами виступили тру
дівники всіх галузей 
промисловості і сільсько
го господарства. Рух охо
пив більше дев'яти ТИСЯЧ 
трудових колективів бі
ля 55 тисяч змій І бри
гад

Почини на честь 35- 
річчя відіграють велику 
роль у народному госпо
дарстві країни, у вико
нанні державною плану 
завдань по розвитку ек
спорту. Та набагато важ
ливіший інший аспект 
цього масовою руху; він 
ще раз підтверджує га
рячий патріотизм поль

ською народу, служить 
вираженням повної під
тримки програми і полі 
гики НОРИ, у цьому ви
являється висока свідо
мість суспільства, яке 
будує розвинутий соціа 
лізм.

псремоіа- 
втіленпя в 
VII з’їзду 

червень 
поча 

спільній праці па

,________ моло-
Союзу боротьби 

ЇХ ПОЧИН під- 
Трудо- 

краї- 
: по
тери- 
йшли 
русі,

Г.єх ДОМБРОВСЬКИЙ, 
польський публіцист. 
(Інтерпрес — АПН).

А. РУСАНОВ, 
власкор АПН. 

Гавана.
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І СПОРТ СПОРТ СПОРТ

СВЯТО МОЛОДОСТІ 
І ДРУЖБИ
Яскрава райдуга спалахнула в небі 

Моснви над Лужниками: прапори всіх 
союзних республік Країни Рад. майже 
дев’яносто зарубіжних держав, які на
правили своїх спортсменів у Радянську 
столицю, замайоріли над велеїенською 
чашею Центрального стадіону імені В. І. 
Леніна. Тут урочисто відкрилася VII літня 
Спартакіада народів СРСР — свято мо
лодості, здоров’я, дружби.

Статистина Спартакіади вражає: у фі
нальних стартах найбільшого спортинно-

го змагання рону, 
своїми масштабами 
руть участь близько 10 тисяч найГильні- 
ших радянських і понад 2500 іноземних 
спортсменів.

Фанфари сповістили про початок 
марш-параду. Карбуючи крок, перед три
бунами прейшли колони спортсменів Мо
скви, Ленінграда, союзних республік. 
Учасники параду вишикувались на полі 
стадіону. Пролунав сигнал: «Слухайте 
всі!»,

Овацією зустріли присутні привітання 
Генерального секретаря ЦК КПРС. Голо- 
єи Президії Верховної Ради СРСР Л 1. 
Брежнєва учгеникам і гостям VII літньої 
Спартакіади народів СРСР.

яке перевершує за 
Олімпійські ігри, бе-

24 ЛИПНЯ

У ПІОНЕРСЬКОМУ таборі
олімпійський вогонь —

як віднайти завзяття?
КОЛИ МОВА заходить 

про успішні старти 
юних спортсменів Кірово- 
градщинн на фіналах 
XXVIII Спартакіади шчог.я- 
рів України, найбільш до
свідчені фізнультурні ак
тивісти підкреслюють, що 
допоміг компленс ГПО. Ви
ручив висоний фізичним 
гарт наших вихованців- 
От ще б розв’язати проб
лему розвитну плавання.

Справді, наприкінці кож
ного навчального року 
шнолярі складають залік з 
фізичної та військово- 
технічної підготовки, біль
шість з них виконують ує> 
нормативи комплексу ГПО. 
А от на водних доріжках 
ще не визначились. Не 
всюди є закриті плавальні 
басейни, а с ставу чи в 
річці вода ще холодна. 
Прийдуть восени до шко
ли — знову ніноли зроби
ти гожий розгін, бо за 
один — два тижні не підго
туєшся до заліку.

Але є літе. Літо в піо
нерському таборі. Ось де 
надолужити прогаяне! Тут 
можна багато зробити, як
що спортивно-масові за
ходи стануть невід’ємною 
частиною всієї виховної 
ооґоти з дітьми.

ОЛИ в комітеті комсо 
*■ молу »»воду «Червона 

зірка» підбирали настав
ників юних ленінців на 
черговий літній сезон в 
піонерський табір імені 
Юрія Гагарі на. то виходи
ли з того, хто з комсо
мольців може по-справж
ньому допомогти дітям 
робітників підвищити фі
зичний гарт. Першого 
назвали їнженера-нон-
стручтора Дмитра Терзі — 
спортсмена - розрядника, 
кращого багатоберця ГПО. 
А з ним сюди, в мальоп- 
ничний гай. що за Трепів- 
кою, поїхали слюсар Вале
рій Ніколенно. плановик 
Любов Чуйно. конструк
тор Раїса Стрілець. Та й 
сам старший піонер- 
вожатий, електрозварник 
верстатного цеху Василь 
Гавриш, теж гарний спорт
смен. Запросили працюва
ти разом з комсомольця
ми заводу і молодих ви
кладачів фізвиховання пе
дінституту Миколу Педю- 
ру тз Миколу Пасторонна.

... Щодня для кожного 
піонерського загону скла
дається спеціальний путів
ник. Спортивно-масові за
ходи обов’язкові: «Показо
ві виступи кращих спорт
сменів табору». «Старти 
надій», <День стрибуна». 
«Підготовка до табірної 
спартакіади». -Товариська 
зустріч з Фубола з спорт
сменами «Зорьки», «Скла
дання нормативів з пла
вання»...

У червні. наприклад, 
М икола Педюра виявив, 
що в загонах молодших 
школярів більше 60 хлоп
чиків і дівчаток не вмі
ють навіть триматися на 

: » _ Миколою
кращими 

фізоргами

воді. Разом з 
Посторонком і 
громадськими ____ ............
майже щодня дітей годили

ФУТБОЛ

<€ Зірка»— 
«Добруджа» 
5:1

Як ми вже повідомляли, 
для проведення навче’іь- 
но-тренувального збору в 
Кіровоград приїхала фут
больна команда «Добруд- 
жа» з міста Толбухіна Не

до ставу. Починали з най
простіших елементів пла
вання. Пройшло два тиж- 

вихованців 
пропливти 
дистанцію.

ні, І вже 27 
табору могли 
25-метрову 
Знову тренування...

Начальник табору кому
ністка Р. М. Волошина 
зауважила:

— Треба гарно оформи
ти ігрові майданчики, всі 
спортивні сектори. Щоб 
це було маленьке олім
пійське містечко, щоб кли
кало дітей до краси. І всі 
змагання мають бути свят
ковими.

Вирішили провести свою 
олімпілду-79. присвячену 
VII літній Спартакіаді на
родів СРСР. У ножному 
загоні не відбирали кра
щих із кращих. На старти 
повинні були вийти всі піо
нери. Тож ті. хто вже має 
спортивні розряди, не раз 
виступали на міських і 
обласних змаганнях шко
лярів. допомагали своїм 
друзям. Крім м Педюри і 
М. Посторонка з легкоатле
та г,-и працював Д. Терзі.

І ось настав день від-ь 
криття олімпіади. У табо
рі лчнали спортивні мар
ші. До флагштока кращі 
спортсмени несли полотни
ще з олімпійськими кіль
цями. Фізорги енладали 
рапорти про спортивні до
сягнення в кожному за
гоні.
дя ЕРШИГ.1И на старт вий- 

шли багатоборцг ГПО. 
легкоатлети. Через кож
них десять хвилин секре
тар Олімпіади повідомляв 
кращі результати юних 
олімпійців:

— Шестикласниця Ганна 
Скорин стрибнула в дов
жину на 4 метри 40 санти
метрів. Це її попередній 
результат. На міських зма
ганнях було 4.70.

— Володя Паргаглон ки
нув м’ячии за 45 метрову 
відмітку.

Коли вийшли на 60-мїт- 
рову бігову доріжку, то ре
зультати окремих спорт
сменів дещо не відповіда
ли нспмативам 
ГПО. І тоді разом 
ми вихованцями 
Дмитро Терзі. Це 
пожвавлення в спортивну 
боротьбу.

— На стометрівці ком
сомолець Дмитро Теозі по
казав результат 12 се
кунд. Це па одну секунду 
вище нормативу на золо
тий значок. І стоибнув у 
довжину 5 метрів 70 санти
метрів.

Піонери вітали свого ви
хователя. А тим • часом з 
гучномовця — нове пові
домлення:

— За п’ять секунд по
долає тридцятиметрівку 
Андрій Сертун. На тли 
метри сорок сантиметрів 
стрибнув п’ятикласник Са
ша Спомопиш. Десятиріч
ний Юра Довгань у стриб
ках я довжину мав 3 мет
ри 60 сантиметрів.

В усіх секторах успішно 
еиступав краший гооніст 
табору п’ятикласник Кіро
воградської восьмирічної

відповіда- 
комплексу 

зі свої- 
побіг 

внесло

школи № 2 Володя Дудкин. 
Він — син кранівниці за
воду «Червона зірна» Ва
лентини Дудник. Хлопчик 
уже має перший юнаць
кий розряд з спортивної 
гімнастики. Тут перед ви
хованцями табору, він ви
ступав з показовими гім
настичними вправами, що
ранку вибігав на лісові 
стежки, показуючи прик
лад іншим, як треба по
стійно займатися спортом.

Коли хлопчики підій
шли ло перекладини. Г.о- 
лодя Дудник без хизуван
ня сказав:

— Хочете, я за кожного 
з вас підтягнуся десять ра
зів?

І гііднлгнувся З першої 
спроби 18 разів.

Кожному піонерові, який 
переміг в особистому за
ліку, всучили призи, гра
моти. Нагороди -- загонам.

— Через кілька днів. — 
оголосив Педюра. — нор
мативи ГПО складати
муть піонер вожаті і вихо
вателі. Залік у них прий
муть переможці наших 
Малих олімпійських ігор.

Тренувались усі разом 
— і вихователі, і їхні ви
хованці. Не завади наго
род. які отримають. А 
ічсб знову зпос.тала май- 
гтепність. щоб було свято. 
у^РИЙДУТЬ діти восени 

до школи — не тпс.бз 
було робити «розкачки». 
Усі в губрій спортивній 
Формі. 780 вихованців піо; 
перського табору імені 
Юрія Гагаріна зуміють до
вести, шо л*то еля них да
ло багато. Згадають ши- 
сьново-спортивну гру «Зір- 

. згадають трудовий 
на поля тоепів- 
иолгоспу «Маяк», 

враженнями 
__ інтернаціональ

ної дружби, на якому вони 
зустрілись з болгарськими 
піонерами, про туристські 
походи. Розкажуть своїм 
одноліткам про вечір бо
йової слави, на яномм пи- 
ступрт начальник табору 
Р. ГЛ. Волошина, жінка-ко- 
муністка. перша ио”.со- 
модна міста. У тридцяті 
рони вони була ватажком 
комсомольців заполу, піс
ля ВІЙНИ ЇЙ поркчили піо
нерський табір длп дітей 
загиблих воїнів. 28 років 
працювала вона директо
ром Палацу нкльтупи іме
ні Жовтня. Але не всі 
знали, шо Волошина з пер
шого і л<» останнього пня 
Великої Вітчизняної війки 
йшла фоонтовими плац
дармами в ролі начальни
ка поста опояіщеннп зеніт
ного підрозділу. 
жінка, лиа тепер 
їхніх бабусь, 
сказала їм:

— Треба, шоб 
здоровими і міцними. 
еи — наша радість і наша 
надія.

Ось чому спалахнуло 
олімпійське вогнище 
піонерськомк таборі.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ПЕРША ПРОГРАМ А7 2.00
— «Час». 8.40 — На VII
літній Спартакіаді народів 
СРСР. 9.05 — Концерт ди
тячого . хору «Дунайські 
хвилі» (Болгарія) 9.30 — 
Телефільм для дітей. «Ти
мур і його команда». 2 се
рія. 10 35 — «Клуб кінопо- 
рожей». По закінченні — 
новини 14 ЗО — Новини. 
14.50 — «Сільські будні».
15.30 — «Справи москов
ського комсомолу». 16.00 — 
На VII літній Спартакіаді 
народів СРСР. 17.00 —
Концерт. 17.20 — «Василь
Шукшин. Письменник. ак
тор, режисер». 18.45 —
«Сьогодні у світі» 19.00 — 
Музична програма. «Разом
— Дружна сім’я». 19.30 —
« Кі ровограці ці 11 іа :книвус». 
(Кіровоград). 19.45 —
Мультфільми. (Кіровоград). 
20.00 — Телефільм про на
родного артиста СРСР 
Ю. Пікуліна. «Сьогодні і 
коліннії день». 21.00 —
«Час». 21.35 — На VII літ
ній Спартакіаді народів 
СРСР.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для ді
тей. «Сонечко». 10.35 — 
Телефільм «Тютюновий 
капітан». 12.00 — Сьогодні
— відкриття II Всесоюзно
го зльоту гимурівпіп. «Са
лют Гайдару». 15.30 —
«Телспост на ударній будо
ві». 16.00 — Виступ хоро
вої капели Львівського 
д е ржа в и о го у ні вс рс нтету.
16.30 — Для дітей. «Приго
ди ГІіФа». Лялькова виста
ва. 17.20 — Документаль
ний телефільм. 17.35 —
Концерт. 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 — Для
дітей. «Візерунки». 19.00 — 
сАктеалі на камера». 19.30
— «Наука і життя» 20.25
— Уривки з оперет. 20.45
— «На добраніч, діти!».
21.06 — «Час» 21.35 —
«Зустріч з піснею». 22.05 - 
VII літня Спартакіада на
родів СРСР. Гандбол.

пні — новини.

НИЦЯ» 
десант 
ського 
поділяться 
про всчіп

родної Республіки Болга
рії. Вона провела першу 
товариську зустріч із 
«Зіркою».

Наші земляки в обох 
таймах мали територіаль
ну перевагу. До відпочин
ку м’яч один раз (після 
удару Олександра Алек
сеева) побував у сітці во
ріт, які захищав Маріан 
Сімеонов. Друга полови
на матчу проходила у без
перервних атаках господа
рів поля. На 61-й хвилині

капітан «Зірки« Юрій Ка- 
сьонкін вдруге примусив 
гостей виводити м’яч у гру 
з центра поля. А через 
три хвилини Віктор Мун
тян влучно реалізував 
штрафний удар — 3:0. На
тиск кіровоградців на 
цьому не припинився. І 
вони ще двічі добилися 
успіху (автором обох голів 
був Алексеев). Поєдинок 
закінчився з рахунком 5:1 
на користь «Зірки».

В. ШАБАЛІН

виросли 
Бо

і ОСЬ ЦЯ 
схожа на 
сердечно

25 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.50

— Повніш. 1-1.50 — «Міста
Олімпіади-80». Докумен
тальний телефільм Ленін
град 15.10 — ФІ.іьм-кон-
церт - Сім мініатюр Схо
ду». 15 30 — «Відіукніться. 
сурмачі!». 16.00 — На VII 
літній Спартакіаді народів 
СРСР. 17.00 — Виступ во
кально - іпстгАмснтальпо- 
го ансамблю «Т’уіімло'іі'я > 
17.15 — «Снор-клуб». 16.45
— «Сьогодні V світі». 10.00
— «День за днем». (Кіро
воград) 19.10 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 19.15 —
«Населенню — про цивіль
ну оборону 
19.25 
венка 
стара
— Па ____ . .
ді пацодія СРСР. ... 
«Сьогодні у світі». 22.15 — 
«Документальний екран».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10 20 — -.Паліт
ра». 10.55 — І. Карабін. 
Симфонія «П’ять пісень 
про Україну». 11.40 — Те
лефільм «Смерть НІЛ ВІТ 
пилами» 13 50 — «Наука і 
релігія». 16 00 — «Вахта
врожаю». 16 20 — Ліричні 
мелодії М Тарнвердісва. 
16.40 — «Депутати І 5КИТ- 
?я». 17 00 — -Компас ту
риста». 17.45 — Докумен
тальний телефільм «Азов». 
18.00 —- Для дітей. <В гос
тях у казки». 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
VII літня Спартакіада на
родів СРСР Футбол: Ук
раїна — РРФСР 20.45 —
На добраніч, літи!» 21 00 
- «Час». 21.35 .— Фільм 
Два Федори». 23.00 —

VII літня Спартакіада на
родів СРСР. По закінченні 

новини.

(Кіповоград). 
-т- 1. Шток ' БоЖег.т- 
КО М С Д і Я » Фі л ьм-вп- 
21.00 — <Чис». 21.55 
VII літній Спаптякіа- 

22.00 —

26 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

< Чиє» 8.40 — Щоден
ник VII .літньої Спартакіа
ди наподіп СРСР 9.05 —
С. Я Маршах «Книга в 
твоему житті». 9.50 — Те
лефільм «Вітпила». І сег 
рія 10 55 — Документаль
ний фільм «Походження 
майстра». По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.

бол.

24 липня 1М9 року

Сьогодні

14.50 — Документальні
фільми. 15.30 — «Росій
ська мова». 16.00 — Па 
VII літній Спартакіаді 
народів СРСР. 17.00 —
«Творчість юних». 17.35
— До національного свята 
Куби — Дня національно
го повстання. Докумен
тальний телефільм 18.35
— Мультфільм. 18.45 —
«Сьогодні у світі» 19.00 — 
Вистава Полтавського му
зично - драматичного те
атрі- ім. ЛІ В. Гоголя • Ене- 
їда» (Кіровоград). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Па VII літ
ній Спартакіаді народів 
СРСР 22.00 — «Сьогодні у 
світі». 22.15 — На VII літ
ній Спартакіаді народів 
СРСР. 22.40 — Фільм-коп- 
церт «Арфи чарівні стру
ни».

ДРУГА ПРОГРАМА 16.00
— «Комсомольська тради
ція». 16.30 — Для дітей. 
«Сонетне коло». 16.50 — 
«Вам. абітурієнти». Укра
їнська сільськогосподар
ська академія. 17.25 — До 
80-річчя з дня народження 
П. А. Павленка. «Натхнен
ня». 13.00 — Фільм-кои-
ііср-г «Хороший». 18.30 — 
VII літня Спартакіада на
родів СРСР, Гандбол. 19.45
— «Актуальна камера».
20.15 — «Крим курорт
ний». 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Музична пошта».
22.15 — Вечір спортивної’ 
слави. присвячений VII 
літній Спартакіаді народів 
СРСР. По закінченні — но
вини.

16.00 — На VII літній-
Спартакіаді народів СІ сі . 
17.00 — «У світі тварин». 
18.00 — «9-а студія» 19.00
— На VII літнііі Спартакіа
ді народів СРСР. Футбол. 
Півфінал 21.00 — «Час».
21.35 — На VII літній Спар
такіаді народів СРСР. 22.30 
—Музичний фільм «Розпо
відь про сумну долю лер- 
рі». По закінченні — но
вини. .
’ ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для дь 
тей. Телефільм. «Хвилі ■ 
Чорного моря». 1 серія.
11.25 — Виступають хор і
оркестр народних інстру
ментів Українського теле
бачення і радіо. 11.55 —
Студія «Золотий кліфчик».
12.45 — Симфонічна музи
ка 13.35 — Завтра — День 
Військово-Морського Фло
ту СРСР. 14.20 — Концерт 
духового оркестру. 14.50 — 
«Закон і ми». 15.20 — Для 
дітей. «Сонечко». 15.50 — 
«Так у нашому роду пове
лося» 16.50 — «Урок муж
ності». 17.35 — Музичний 
фільм «Чотири весни».
18.35 — Документальний
фільм 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Худож
ній фільм- «Односельці».
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35
— «Погляд у майбутнє».
22.25 — VII літня Спарта
кіада народів СРСР. Ганд-

’ 7,... Півфінал. (Відсоза- 
пис). По закінченні 
впин.

27 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 

— «Чає». 8.40 — Щоден
ник VII літньої Спартакіа
ди народів 
«Зірочка». ’ 
для дітей. 
Фільм «Вітрила».

СРСР. 9.05 — 
Кіноальмянах 

9.50 — Тс.-іс-
2 серія. 

10.55 — Фільм-коііцепг
-Флпфар срібні звуки» По 
закінченні — новини. 1 і ЗО 
— Новини. 14.50 — Доку
ментальні телефільми со
ціалістичних країн 15.45 — 
Концерт сільських худож
ніх колективів Казахської 
РСР 18 00 На VII літній 
Спартакіаді народів СРСР. 
17 00 — «День за днем». 
'Кіровоград). 17 10 — Те
лефільми. /Кіровоград).

— «иН’ГІ повідом- 
Передача 4. (Кірово- 

18 00 — Шахова
17 ЗО 
ллє* 
град) 
школа 18.30 — «Вірші 
дітям». 18 45 — _ .
V еліті». 19.00 — «Людина. 
Земля. Всесвіт». 19.45 —
•“Бенефіс». Музична про
грама з участю Л Гурчен
ко. 21 00 — «Час». 21.35 — 
На VII літній Спартакіаді 
народів СРСР. 22 00 —
«■Сьогодні V світі» 22 15 — 
На VII літній Спартакіаді 
народів СРСР. 22.50 — Ро
сійські на поди і тйе н! і по
манен у виконанні навод
ного артиста СРСР Б. Што
колова.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00 
Новини. 10.15 -- Для дітей. 
-Сонечко». 10.45 — Фільм 
«Два Федори». 12 10 —
«Піонерське літо». 12.40 — 
«Зустрічі з піснею». 15.45 
— «їм сл лютувала Моск
ва». До 55-річчл 
пя Львова ■ 
ківськл від 
ніиетгькпх 
16 45 —
«Глобус», 
співають 
ликова вис гава 
* Вахта врожаю». 
К. т. Любителям .........
спілу. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення'. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Знімається
кіно». Республіканський 
конкурс аматорських кіно
стрічок «В об’єктиві — ді
ти» 20 30 — < В ефіпі — 
пісня». 20.45 — «На добра
ніч діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — О. Заградннк. «Ме
лодія для павича». Виста
ва. У перерві — новини.

тучі 
се лютува ла

БИЗТШЛСЧ- 
та Твано-Фряп- 

; німецько-фа- 
.чагарбників. 

«Кают-компанія 
17 10 — «Коли

вітлофопи». Ля- 
18 00 — 

18.30 — 
хорового

29 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «.Час». 8.40 — Щоден
ник VII літньої Спартакіа
ди народів СРСР. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 —
-Служу Радянському Сою
зу». 11.00 — До міжнарод
ного року дитини. Док. 
телефільм «Про найпам’ят- 
ніше». 11.50 — Мульт
фільм. «Комаров». 12.00 — 
«Музичний кіоск». 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — 
Б Лаврсньов. «Розлом». 
Вистава. 16.00 — )1а VII
літній Спартакіаді народів 
СРСР 17.00 — Сьогодні — 
День Військово-Морською 
Флоту СРСР 17.15 — Кон
церт. 18.00 — Міжнародна 
папопама. 18.45 — І. Штра
ус. «Вальс». 18.55 — - Клуб 
кіііоподорожсй». 19.55 — 
Телетеатр мініатюр «Три
надцять стільців». 21 00 — 
«Час». 21.35 — На VII літ
ній Спартакіаді народів 
СРСР. 22 00 — Народний
артист СРСР С РіхтЄр ви
конує сонати Л. Бетховена. 
По закінченні — «Новини».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Худ
телефільм «Хвилі Чорного 
моря-. 2 сепія 11.25—Сьо
годні — День Військово- 
Морського Флоту. 13.10 — 
Док. фільм «Олімпійський 
характер». 1.3.30 — Для ді
тей «Василиса Прекрасна». 
Лялькова вистава. 14.30 — 
«Доброго Вам здоров’я». 
15 00 — Конперт. 15.25 — 
«Слава солдатська». 16.25
— Грає лауреат міжнарод
ного конкурсу В. Степуп. 
(Баян). 17.00 — Док фільм 
«В'ятські мережева». 17.15
— «Трикутник». 13 10 — 
С. Стпнкович. Симфопіет- 
та. По .закінченні — Нови
ни. 18.30 — VII літня Спар
такіада нападів СРСР. 
Гандбол. Півфінал. 19.40 —‘ 
Актуальна камера. 20.10 — 
«Недільний сувенір». Му- 
знчпп-ролважальна програ
ма. 20 40 — «На добраніч, 
діти». 21.00 — «Час». 21.35
— Худ. фільм «Іду'своїм ■ 
курсом». Но закінченні — 
новини.

Редактор) '
М. УСГШїЕНКО, 1

28 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Щоденник
VII літньої Спартакіади 
народів СРСР. 9.05 —
«Умілі руки» 9 35 — . Для 
пас. батьки». 10.05 — Кон
церт хору хлопчиків 
коренного хорового 
ліпна. 10.45 — «Ради
життя». 11.15 — «Ранкова 
пошта». 1145 — «По му
зеях і виставочних залах». 
12.10 — «Спортлото». 12.25
— < Здоров’я», 1.3.10 — X'
дожній фільм 
«Пропало ліго». 
Новини. 14.50 
иа» !П Міжнародний фес
тиваль телепрограм на
родної творчості (Соціаліс
тична Республіка Руму
нія) 15.15 — Зустрічі за
вашим проханням. Відпові
ді на листи телеглядачів.

БУДІВЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛІННЮ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ 

МАШИНОК

Мог
учи- 

і

----- Ху
дая дітей 

14.50 —
— «Вессл-

потрібні на постійну 
роботу:

КРАНІВНИК (заробітна 
плата 170 — 190 нрб.): СЛЮ
САР /160 —170 нпб.), МУЛЯ
РІ (170—180 нрб.1. ОБЛИ
ЦЮВАЛЬНИМИ (170 — 190 
нрб.) та БЕТОНЩИК (175- 
195 крб.).

Оплата праці відрядно- 
преміальна. Одинани за
безпечуються гуртожит
ком.
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