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МОСКВА, 2 березня на XXV з'їзді 
КПРС тривало обговорення доповіді 
Голови Ради Міністрів СРСР това
риша О. М. Косигіна «Основні на
прями розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1976—1980 роки».

Усі ми, працівники сільського гос
подарства, щоденно переконуємося в 
правильності і мудрості аграрної по
літики партії, заявив, виступаючи на 
вечірньому засіданні з’їзду 2 берез
ня, голова колгоспу імені Леніна 
Тульської області В. А. Стародубцев. 
Делегат підкреслив величезне зна
чення постанови про заходи по даль
шому розвитку сільського господар
ства Нечорноземної зони Російської 
Федерації.

Радянські профспілки, що об'єдну
ють понад 107 мільйонів трудівників 
міста і села, одностайно підтримують 
внутрішню і зовнішню політику Ко
муністичної партії, сказав секретар 
ВЦРПС В. І. Прохоров. У минулій п’я
тирічці соціалістичне змагання до- 
сягло небувалої масовості. Під керів
ництвом партії профспілки пррвели 
чимало заходів, спрямованих на по
ліпшення умов праці, відпочинку, 
охорони здоров'я робітників і служ
бовців. У десятій п'ятирічці перед 
профспілковими організаціями стоїть 
завдання — закріпити успіхи змаган
ня, розвинути їх далі, брати активну

к і ? с
участь у боротьбі за підвищення 
ефективності виробництва.

У кінці дев'ятої п’ятирічки в на
шій країні вперше було переверше
но рубіж виробництва електроенер
гії в трильйон кіловат-годин. Міністр 
енергетики і електрифікації СРСР 
П. С. Непорожній повідомив, що 
тепер більше половини енергії в кра
їні виробляють великі теплові елек
тростанції. За дев’яту п’ятирічку по
двоїлося споживання електроенергії 
с сільському господарстві. Довжина 
сільських ліній електропередачі до
сягла трьох мільйонів кілометрів. У 
десятій п’ятирічці намічено ввести 
не менш як 70 мільйонів кіловат но
вих енергопотужноетєй.

З’їзд вітали Голова Компартії Да
нії К. Єсперсен, член Політбюро ЦК 
Сірійської Компартії Р. Шейхо, Ге
неральний секретар ЦК Компартії 
Колумбії X. Вісйра, Генеральний сек
ретар Компартії Ірландії М. О. Ріор- 
дан.

На ранковому засіданні з’їзду 
З березня першим Еиступив міністр 
будівництва підприємств важкої ін
дустрії СРСР М. В. Голдін.

Делегатів з'їзду вітали зарубіжні 
гості: Генеральний секретар Компар
тії Канади У. Каштан, Генеральний 
секретар Компартії Венесуели X. Фа- 
ріа, Генеральний секретар ЦК Перу
анської Компартії X. дель Прадо.

Всі делегати, які виступили в деба
тах по доповіді товариша О. М. Ко- 
сигіна про основні напрями розвитку 
народного господарства на десяту 
п’ятирічку, одностайно схвалили роз
роблені партією плани дальшого під
несення економіки і культури Ра
дянської країни.

Обласна партійна організація, ска
зав перший секретар Саратовського 
обкому партії О. І. Шибаєв, прово
дить велику роботу по підвищенню 
якості виробів. Система бездефект
ного виготовлення продукції, яка ді
стала назву саратовської, широко 
впроваджується в багатьох галузях 
промисловості, будівництва.

Наша рідна партія, заявив керівник 
бригади монтажників-бетонників бу
дівельно-монтажного поїзда N2 266 
на будівництві Байкало-Амурської 
магістралі Л. Д. Казаков, довіряє 
комсомольцям, молоді найважчі, 
найвідповідальніші справи. Делегат 
з їзду — представник будівників 
БАМу — розповів про славні успіхи 
своїх товаришів. Достроково відкри
то рух поїздів на перших ділянках 
магістралі, збудовано ряд важливих 
об ектів. Від імені товаришів делегат 
запевнив з їзд: будівники зроблять 
усе можливе для того, щоб Байкало- 
Амурська магістраль була збудована 
в найкоротші строки, економічно і 
якісно.

Про виняткову увагу партії до 
шкільних справ, праці і побуту педа
гогів говорив міністр освіти СРСР 
М. О. Прокоф єв. Делегат доповів 

з'їздові, що працівники освіти, спи
раючись на постійну допомогу пар
тійних організацій, завдання XXIV 
з’їзду партії про перехід до загаль
ної середньої освіти в основно/лу

О. М. Ко-
ООЗЕИТКу 

СРСР на

виступив

Раді Мі- 
керуючись 

забезпечити 
п’ятирічного

виконали.
Перший секретар Бурятського об

кому партії А. У. Модогоєв розповів 
про розвиток промисловості і сіль
ського господарства автономної рес
публіки.

Дальшого розвитку в дев’ятій п’я
тирічці набрали галузі, які виробля
ють товари для народу, повідомив 
міністр легкої промисловості СРСР 
М. Н. Тарасов. У легку промисловість 
було направлено в 1,4 раза більше 
капіталовкладень, ніж у восьмій п я- 
тирічці.

На ранковому засіданні 3 березня 
виступив також перший секретар Да
гестанського обкому партії М.-С. І. 
Умаханов.

На вечірньому засіданні 3 березня 
виступили перший секретар Красно
ярського крайкому КПРС П. С. Фе- 
дірко, міністр верстатобудівної і ін
струментальної промисловості СРСР 
А. І. Костоусов, директор Куйбишев- 
ської фабрики «Россия» Є. В. Шпа
кова, перший секретар Бєлгород
ського обкому партії М. П. Трунов.

Потім з’їзд прийняв рішення про 
припинення дебатів по доповіді Го
лови Ради Міністрів СРСР О. М. Ко
сигіна «Основні напрями 
народного господарства 
1976—1980 роки».

Із заключним словом 
товариш О. М. Косигін, тепло зустрі
нутий делегатами і гостями з’їзду.

З’їзд одноголосно прийняв поста
нову, в якій затвердив основні на
прями розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1976—1980 роки, що 
дістали повне схвалення в ході все
народного обговорення. Раді Мі
ністрів СРСР доручено, 
основними напрямами, 
розробку державного 
плану розвитку народного господар
ства СРСР на 1976—1980 роки: XXV 
з’їзд КПРС, говориться в постанові, 
вважає розробку і здійснення нового 
п’ятирічного плану найважливішим 
господарсько-політичним завданням 
усіх партійних, радянських, проф
спілкових, КОААСОМОЛЬСЬКИХ І ГОСПО- 
дарських організацій.

4 березня XXV з’їзд КПРС продов
жував роботу.

З’їзд приступив до розгляду на
ступного пункту порядку денного ---
виборів центральних органів партії.

5 березня в Москві, у Кремлівсько
му Палаці з’їздів, відбулося заключ
не засідання XXV з’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу.

На початку засідання голова лі
чильної комісії тов. Устинов Д. Ф. 
оголошує результати еиборів цент
ральних органів партії.

Делегати з’їзду бурхливими, три
валими оплесками зустрічають пові
домлення про одноголосне обрання 
членом Центрального Комітету КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва. З’їзд тепло 
зустрічає повідомлення про обрання 
членів ЦК КПРС, кандидатів у члени 
ЦК, членів Центральної Ревізійної 
комісії КПРС.

Під час перерви в роботі з’їзду 
відбувся Пленум Центрального Ко
мітету КПРС.

На засіданні з’їзду, яке відновило
ся, головуючий товариш Л. І. Брежнев 
повідомляє делегатів про підсумки 
першого Пленуму ЦК КПРС.

Генеральним секретарем ЦК КПРС 
на Пленумі одноголосно обраний 
товариш Л. І. Брежнєв. Це повідом
лення зустрічається бурхливими, 
тривалими оплесками, овацією всьо
го залу. Всі встають.

Пленум обрав Політбюро ЦК КПРС, 
Секретаріат ЦК КПРС, затвердив 
голову Комітету партійного контро
лю при ЦК КПРС.

Центральна Ревізійна комісія КПРС 
на своєму засіданні обрала голову 
комісії.

На закінчення з'їзду Генеральний 
секретар Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського Сою
зу товариш Л. І. Брежнєв виголошує 
промову, яка була вислухана делега
тами і гостями з’їзду з величезною 
увагою і не раз переривалась 
бурхливими, тривалими оплесками. 
Після закінчення промови вибухає 
довго не стихаюча овація. Лунають 
здравиці і вигуки: «Хай живе Кому
ністична партія Радянського Союзу! 
Ура!», «Хай живе ленінський Цент
ральний Комітеті», «Хай живе кому
нізм!», «Нашій партії — слава!».

Товариш Л. І. Брежнев оголошує 
XXV з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу закритим.

Делегати і гості з великим підне
сенням виконують партійний гімн 
«Інтернаціонал».

(ТАРС).

З ?£39 РОКУ

ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання XVII 
№ 29 рВЗ).

*
• СУБОТА, 6 березня 1976 року • ціна 2 код

--------------- 4~

ІНФОРИНЩІІНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про Пленум Центрального Комітету 
Комуніетйчііої партії Радянського Союзу

5 березня 1976 року відбувся Пленум Центрального Комітету КПРС, 
обраного XXV з'їздом Комуністичної партії Радянського Союзу.

Пленум одностайно обрав товариша БРЕЖНЄВА Л. І. Генеральним 
секретарем ЦК КПРС.

Пленум одностайно обрав Політбюро ЦК КПРС у такому складі:
Члени Політбюро товариші Брежнев Л. І., Андропов Ю. В.г Греч

ко А. А., Гришин Б. В.г Громико А. А., Кириленко А. П., Косигін О. М., 
Кулаков Ф. Д., Кунаев Д. А.г Мазуров К. Т.г Пельше А. Я.г Підгорний М. В., 
Романов Г. В., Суслов М. А.г Устинов Д. Ф„ Щербицький В. В.

Кандидати в члени Політбюро товариші Алісв Г. А., Демічев П, Н., 
Машеров П. Пономарьов Б. М.г Рашидов Ш. Р., Соломенцев М. С.

Секретарями ЦК КПРС обрані товариші Брежнєв Л. І., Суслов М. А., 
Кириленко А. П.г Кулаков Ф. Д., Устинов Д. Ф., Пономарьов Б. М., Капіто- 
нов !. В.. Долгих В.Катушев К. Ф.г Зимянін М. В., Черненко К. У.

Пленум затвердив головою Комітету партійного контролю при ЦК 
КПРС товариша Пельше А. Я.

Трудиться па Кіровоградській ш неп ній фабриці шнєєю-моторіїсткою Валентина ФІРСОВА. Цс їй 
С до душі — одягані наших жінок у красиві елегантні пальта. Отож і працює охоче. З добрим иа- 
К строєм. І залюбки передає своє вміння учням. А закінчиться зміна • Валентина поспішає до епорт- 
I залу. її захоплення — легка атлетика, волейбол, баскетбол.

Фото В. КОВПАКА.
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На порозі посівна.На порозі посівна. Хлібороби іавчасіїо підготу
вали техніку і зараз не підходять від агрегатів, 
чекають команди. Досвідчені, ті, хто в полі зустрі
чає вже не першу весну, спокійні і впевнені в со
бі. Спостерігаючи .за ними, заспокоююсь і я. Бо, 
якщо відверто — дуже хвилююсь. Адже ця посів
на перша в моєму житті. Наприкінці минулого 
року я, за прикладом своїх старших братів 
Михайла та Миколи, пішов у тракторну бригаду.

Хороші в мене брати. Микола — комуніст. Ми
хайло — комсомольський активіст, він розповідав 
мені про зустрічі із передовими молодими .механі
заторами області па зльотах переможців соціа

лістичного змагання, 
про зустрічі па X Все
світньому фестивалі 
молоді і студентів у 
Берліні, делегатом 
якого був. Ці заду
шевні розповіді її 
привели мене в кол
госпну сім'ю механі
заторів.

Життя йде 
ред і щодня 
вить нові

ПОРУЧ

в пе
ста- 

вимоги. 
Тваринництво сьогодні —ударний фронт. Тож за 
дорученням комітету комсомолу колгоспу працюю 
на фермі. Із своїм напарником Павлом Щерби
ною транспортуємо-до тваринницького містечка, 
роздаємо худобі корми..

На фермі і зустрів я десяту, свою першу п’яти
річку. Якою вона буде для мене? Впевнений, що 
майбутнє потрібно робити своїми руками, що 
успіх прийде лише тоді, коли сповна оволодієш 
хліборобською майстерністю.

В одній і) республіканських газет читав, що 
минулого року тракторист з Харківщини Самой
ленко па Т-І50К за сезон зорав 1200 гектарів по
ля. Ось на такій машині хочу працювати. У до
кументах XXV з’їзду КПРС відзначено, що сіль
ськогосподарське маши побудування забезпечить 
випуск у.цьому, п’ятиріччі .майже в- 1,5 раза біль
ше машин, ні ж у минулому. Для потреб землероб
ства буде розширено виробництво більш потуж
них — трьохсот і стаи’ятдеся гнсн.ішг.іх тракторів. 
Буде налагоджено серійний випуск наборів при
чіпних знарядь до них. Вірю, що невдовзі потуж
ний трактор водитиму і я. А ще хочу стані членом 
механізованої ланки по вирощуванню кукурудзи. 
Вже нинішнього року наші механізатори зобов’я
залися зібрати її з кожного гектара но 45 центне
рів. Думаю, що для нашої бригади цей показник 
не буде рекордним. За роки п'ятирічки підвищи
ться культура землеробства і паші кукурудзівни
ки, як і в ланках В. Давпскиби із колгоспу «Зоря 
комунізму» та В. Єфременко із колгоспу імені 
Леніна 1 Іовоархангс.тьського району, порадують 
стоцснтисрними врожаями цієї культури. А зараз 
я вивчаю агротехніку, щоб вирощувати хліб, 
знаючи всі премудрості землеробства.

В. СИ МОВЕЦЬ, 
тракторист колгоспу імені Ватутіна 
Кіровоградського району.

ПІД неослабним враженням від XXV 
з'їзду нашої партії починається зараз 

кожен трудовий день в цеху, 
по тому загальному настрою, 
стають 
результатах праці в кінці зміни. Здаєть
ся, у кожного енергії подвоїлося від 
усвідомлення перспектив, які накресли
ла партія на майбутнє п’ятиріччя.

В перший день роботи XXV з'їзду 
Юлії Василівні Євтушенко, з якою пра
цюю на одній дільниці, учасники мі
тингу надіслали телеграму. Разом зі 
словами вітання в ній дали слово в усі 
дні роботи форуму комуністів викону
вати щозміни по півтори норми. Мені, 
можливо, непросто добитися цього, ад
же не так давно почав працювати після 
повернення зі служби в армії. І хоча 
маю вже два роки виробничого стажу, 
та нинішня, десята п’ятирічка а моєму 
житті буде першою. Прагну відразу уві
йти, як кажуть, в ударну колію. Хочу 
не відставати від досвідченіших стар
ших товаришів — щозміни завдання на 
шліфуванні гартованої шестерні вико
ную на 120—150 процентів.

Дуже схвилювали мене, молодого ро
бітника, слова із Звіту Центрального Ко-

Бачу це 
з яким 

мої товариші до верстатів, і по

СТАНЕМО В СТРІЙ
РОБІТНИЧИЙ

Ремонт гірничої техніки — складна 
справа. Тут недостатньо мати лише од
ну професію. Скажемо, приміром, де 
гарантія, що слюсарю не доведеться ви
конувати роботу зварювальника, коли 
той захворіє. Або ж токарю замінити 
слюсаря на його робочому місці. Тому 
члени комплексної комсомольсько-мо
лодіжної бригади енергомеханічного це
ху Бандурівського вуглерозрізу взяли 
собі за тверде правило: завжди бути го
товим стати на місце товариша. Як на
приклад, — Надія Самохвал. Стругаль
ниця — основна її спеціальність. Проте 
дівчина може працювати і слюсарем, і 
зварювальником. Взаємозамінність у 
колективі, безумовно, один з важливих 
складників його трудових успіхів. Це 
бригада, яку очолює Віктор Берест, ра
ніше строку закінчила складну роботу 
по ремонту екскаваторів ÉPC-350 
К-ЗСО. — Трудову перемогу юнаки 
дівчата присвятили XXV з’їзду КГїРС.

Відмінно працювати не лише самим, а й 
вчити цього інших — теж характерна риса 
лективу. В кіпці минулого року па еу.-лзр- 
різ прийшло молоде поповнення, вчорашні де
сятикласники Наталія Рижова, Борис Шпак, 
Микола Коваленко. Ті, комі судилося стати

І 
й

на- 
но

ву глсрої-

НА УДАРНУ КОЛІЮ
мітету КПРС XXV з'їздові парти про лю
дей праці. В пам'ять вкарбувалося: «1 
називаючи наш час часом великих звер
шень, ми віддаємо належне тим, 
зробив його таким, — ми віддаємо 
лежне людям праці».

Велике почуття гордості за причетність 
робітничого класу викликають і теплі с. 
кличуть сьогодні працювати краще. їж 

Ра. Бо ж уклав договір на «шіа.іи-гі 
змагання з Миколою Кріпаком, 
ряд - вищий. Мені не х0,1‘-7.1’с” X,.. 
тися її суперництві, хоч у М. Кріпака й 
шс можливостей випередити мене. Іож 
даним собі поставив — вчитися, і------ .
1980 року іакіїїчнти технікум 
да рського м а ні и побуду вашій 
іічашія на третьому курсі. !!•-.< 
жити до лав армії.

Десята п'ятирічка — вона в мене 
ша, і які б завдання не ставила, 
представник великого заводського 
лективу, хочу запевнити т 
роботі — не підведу.

І. БЛИЗНЮК, 
шліфувальник цеху № 2 Кіровоград
ською ордена «Знак Пошани» заводу 
тракторних гідроаі регатів.

хто 
на-

до 
слова, 

учо- 
соціалістнчне 

.. ...... а у нього рол- 
е хочеться йому посіуііа-

•-------- і біль-
. ___ зав
ії л а ігую Д°

сільськогосло- 
ПОІІОВ.1ІО

, з якого пішов

НА ДРУГИЙ день ро
боти XXV з їзду 

КПРС в клубі залізнич
ників імені Воровського 
відбувся зліт перемож
ців соціалістичного зма
гання Гайворонського 
району.

Серед колективів, яких 
бюро райкому партії і 
виконком районної .Ра
ди депутатів трудящих 
наззали переможцями, 
був і комсомольсько- 
молодіжний колектив 
електроапаратної діль
ниці тепловозоремонт-

па- 
слу-

пер- 
, 'як 

ко- 
товаришів по

ровесниками десятої п’ятирічки. Не вагаю
чись їх направили в комсомольсько-молодіжну. 
Бо знали, що саме там новачки найшвидше 
стануть майстрами своєї справи.

Нелегку, але почесну місію молодих 
наставників взяли на себе Надія Само
хвал, Юрій Бондаренко, Олександр Во- 
робйов. Вся бригада раділа кожному, 
хай навіть маленькому, успіхові учнів, 
хвилювалася, коли щось не виходило. 
Та й особистий приклад багато значить, 
Майже всі юнаки і дівчата заочно на
вчаються в технікумах і вузах, підвищу
ють свій фаховий рівень.

А новачки виявилися здібними. Вже іі уч
нями їх незручно називати. Змінні норми ви
конують — не соромно перед наставниками 
на 120 процентів, а то іі більше. Через де
кілька днів здаватимуть кваліфікаційній ко
місії екзамени на професійний розряд. І чи н 
ближче той день, тим більше хвилюються 1 
вони самі і їх старші товариші.

• * * * . <■Десята п ятирічка висувас нові, оільш 
складні завдання. В цьому році Сіаме 
до ладу транспортно-відвальний міст, 
з пуском якого знизиться собівартість 
виробництва бурого вугілля майже на 
третину, зросте продуктивність праці. 
Але нове устаткування вимагає високо
го професійного рівня БІД молодих і 
досвідчених однаковою мірою. До цього 
й готують себе зараз молоді ремонтники 
для яких десята — перша п’ятирічка в 
житті.

ІГЯТЬ-
ЗА

ЧОТИРИ

Л. І РИГОРЕНКО. 
член корпункту «Молодого комунара», 
м. Олександрія.

ного заводу. Йому при
своєно почесне званля 
імені XXV з’їзду КПРС.

П’ять минулих років 
були для електрослюса
рів багатими на трудові 
здобутки. Вони освоїли 
ремонт тепловозів і ви
пуск нових видів про
дукції.

На зборах, присвяче
них відкриттю XXV з’їз
ду КПРС, бригадир 
В. Копачинський, парт
групорг дільниці Л. По- 
лухін, групкомсорг О. По
ляков, робітники Д. Ка
лении, В. Троян та інші 
закликали електрослю
сарів працювати ще 
краще, щоб новий п'я
тирічний план виконати 
за чотири роки. Ця іні
ціатива була палко під
тримана усім колекти
вом. Робітники виріши
ли стати на ударну тру
дову вахту на честь шіст
десятиріччя Радянської 
влади, план перших двох 
років п'ятирічки реалі
зувати до І липня 197/ 
року. За почином моск
вичів ремонтники пра
цюватимуть під девізом: ■ 
«П’ятирічці якості — ро
бітничу гарантію!». Для 
досягнення високої
ефективності і якості 12 
слюсарів підвищать свою 
кваліфікацію, вісім ово
лодіють суміжними про
фесіями. Намічено кон
кретні рубежі по еконо
мії сировини і матеріа
лів. Вирішено всю про
дукцію здавати з пер
шого пред’явлення.

Почин комсомольсько- 
молодіжного 
широко 
районі.
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С. КУШНІР.Фото А. КРАВЦОВА.

ПО
З.А

колективу 
підтримали з

ЕЛЕКТРОВОЗІВ. _
. ДОСЯГНУТІ в де- 

П'ЯТИРІЧЦІ. ВІІІ НАГОРОД- 
БРОНЗОВИМ ЗНАКОМ ЦК 

«МОЛОДИЛ ГВАРДІЄЦЬ П’Я-

Г-ЕРОИ - НАШ СУЧАСНИК
Велика фотоекгпоіиція, присвячена XXV з’їздо

ві КПРС, відкрита в Центральному павільйоні 
ВДИГ СРСР. її дсвії: «СРСР — соціалізм, про
грес, мир». Представлено більші: тисячі кольоро
вих і чорно-білих ніімкіп, великоформатних діл- 
П03НПІ11ІВ. Це — роботи фогокореспондсіііік TAPC 
і ЛІНІ.

Виставка розповідає про гелнчеиіі досягнення, 
яких радянський народ під керівництвом Комуні- 
епічної партії досяг за роки минулої п’ятирічки, 
про неухильне послідовне втілення з життя Про
грами миру.

Го.тогіїнй герой вистапки — наш сучасник. На 
ній широко представлені портрети передовиків

прані. Розвиток у дев’ятій п'ятирічці промнеяо* 
восгі і сільського господарства, ііау.<-і і культури, 
успіхи В ДОС ІІ джеииі і освоєнні космосу, величе'.Ні 
соціальні перетворення знайшли відображення к 
експозиції.

Спеціальний розділ присвячений робоїі XXV 
з’їзду КІ1РС.

Кольорові фотографії доповнимо гься діаграма
ми, які розповідають не тільки про успіхи в ми
нулому п’ятиріччі, а н про нові рубежі країни 
на і978—1980 роки.

З експозицією вже ознайомилися баї ато деле
гатів і зарубіжних гостей XXV з'їзду КПРС, ти
сячі жителів СТОЛИЦІ.

(ТАРО.

СЛЮСАР АПАРАТНОГО ЦЕХУ 3IIV 
М’ЯНСЬКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДІЛО 
ЄВГЕН СТОРОЖЕНКО (НА ПЕРЕДНЬО
МУ ПЛАНІ) ПРАЦЮЄ В БРИГАДІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ...................
ТРУДОВІ УСІІІХ-И.
В’ЯТІП -----------------
ЖЕННП 
влке.м
Т1ІРІЧКП» В ДНІ РОБОТИ XXV З’ЇЗДУ 
КПРС ЄВГЕН ВИКОНУЄ ЗМІННІ ЗАВ
ДАННЯ НА 116 ПРОЦЕНТІВ.

м

радянське
відмінне

Невпізнанно змінилося 
минулу п’ятирічку наше 
іірнємсіво. Збулбвапо нову ве
лику майеіерп:-; по 
і олієних тракторів, 
пунктів, цехів. Три роки 
було введено в дію і цех 
відновленню спрацьованих 
і алей. У ньому також 
великі зміїні. Якщо В ....
рік робо(и цеху, де я працюю 
.ми відновили деталей 
тисяч карбованців, то в 1975 — 
троє більше. -

їдкого приросту досяглії за РЗ- 
зу'Чгл у/>< і коїіалешія пи;,.»1, -ичпх

КРАЩИЙ КОНТРОЛІ,
зя

ІІІД-

рслниііу 
кіп їжа 

тому 
по 

Де- 
ста.шся 
ІІСрІІШЙ

па 5(1

пчлцсіїя, »провадження нового об- 
лиді>аінія. -Немалу ролі, відіграла 1 
ііідіпговка висококваліфікованих 
кадрів і*, гелу переважно прашов 
молн.чь. Тому сюди були нанранл'-- 
ііі кращі її: с іаі'.ііпкп підприємства 
— інт'гдові робітники: шліфуваль
ник розточувальник М. Ф. Бонда
ренки, елсырсчяарпнк і. м. Сії?,*», 
•ход, шліфувальник В. Л. Старовой
тов. Воші здають продукцію у ВІК 
■пініє :і першого пред’явлення. 
< поц» майстерність наставники пе
редали нам, молодим виробнични
кам, навчили нас любити працю.

★ А *

Зараз більшість моїх товари
шів по роботі з теплим усмі
хом і вдячністю до своїх на- 
ставшпсів пригадують, як ко-

лись невміло, навіть з острахом 
бралися обточувати ту чи іншу 
деталь. Не давала спокою дум
ка: «А раптом схиблю — зі
псую деталь». І тільки подума
єш про це. як оте «раитом» 
сіається. І оді досвідчені робіт
ники брали паші руки в свої 
і спокійно, врівноважено по
вертали разом ' з нами життя 
деталям. Робили так завждч, 
поки у молод: го токаря, шлі- 
Сліальпика чи зверкикз все 
починало іі и на лад

У нашому цеху іі’ і! немає 
жодного „г Гітннка. який би не 
шіконуьа: особистій ігіьмц.

Ударній праці сприяє її те, що 
кожен з нас оволодіває знан
нями з основ економіки. А 
знання завжди сприяють роз
виткові здібностей, технічної 
творчості робітників. Нині 
віті, важко перерахувати 
ті технічні новинки, 
впроваджено у 
нашими раціоналізаторами 
три роки. В день 
XXV з'їзду КПРС, 
як і зобов’язувались, ввела 
дію потокову лінію по віднов
ленню тракторних гусениць Цю лівію ,.к.ож зрЛ-или X' 
їмн руками Найближчим часом 
на новій ІЮ1О.ІОРІЙ лінії бу.ш- 
м<: звані .-.руге життя гусени
цям не лише до траі.ч'різ 
трак горного парку нашого ра- 

а н уг’Чі Кіровоградської 
Ои'ЇГ;?3

на- 
всі 

які було 
виробництво 

за 
відкрій і я 

наприклад, 
і в

Кожен, хто побував v нашому 
цеху, мабуть поліпив лозунг, на 
якому-записано: «Кращий контроль
— твоя робітнича совість». Цс «« 
просто слова, які стали крилатими. 
Ми їх давно перетворили в дій
сність. Нині жодна деталь не від 
іір.ів.іяєтьс.я в іосподарства району, 
якщо вона не пройшла випробі вав 
чя на спеціальному стенді. Ми йо- 
го також виготовили своїми РУК3’ 
ми. Для самоконтролю.

Колектив i.'t ху, підтрим-іішШ! 
пр1.ни роб: ціпків передовий 
іг.дпрнємств Москва. працює 
під девізом «П’ятирічці якості
— робітничу гарантію». А якщо 
ми гарантуємо, то вже твердо 
Наприклад, зобов’язалися до

виконати двомісяч- 
I дотримали даного

24 лютого 
ний план, 
слова.

В.
токар 
об’єднання 
техніка*.

КАЧУРОВСЬКИЯ,
Долинського рая- 
----- ,і «Сільгоси-



в березня І97в року ))Молодя6 комунарі

весілля.

*

З створ

ПРОФЕСІЯ

СВЯТКОВА

ТУїСЛЯ розмови з матір ю хорошого 
** настрою як і не було. Оксана Фе
дорівна категорично заявила:

— 1 не сперечайся, нічого не вийде. 
Бач. що надумала! За кермо їй захоті
лося! А що ти знаєш про роботу шо
фера? Тільки те, що вітер у вухах сви
ще, та пісні добре співаються.

Лариса крізь сльози 
кілька слів, але надто 
на свою матір. І чому _ _______ ___ _
завжди чогось бояться, бажають с_„'. 
тям «кращого»? Мати ж після війни. ___
бракувало дужих чоловічих рук, сама води
ла трактор. А вона. Лариса, не на трактор 
хоче, на автомобіль. Під час шкільних кані
кул розвантажувала зерно і частенько про
сила водіїв, щоб дали погримати кермо.

Л трактора вона боялася і дитинства. Як 
тільки почує гуркіт його мотора, відразу — 

тон не 
побою-

ПОЛЮБИ
свою долю

себеще видавила з 
вже добре знала во- 
всі нони батьки такі: 

----------- - своїм ді- 
. коли

голову в подушку. І не встане, поки 
від’їде. Можливо, звідси материні 
вашія?

...Кілька років Лариса Чумак 
цювала дояркою. І непогано. Хвалили. 
Та особливого задоволення від того не 
мала. Не до душі робота.

Одного разу почула, що в Новгородків- 
ському СПТУ можна здобути вимріяну про
фесію. Взяла направлення — і туди. Та че
рез місяці, повернулась.

І яке ж було здивування односельчан, ко
ли дівчина поїхала в Бобрпнець здобувати 
професію... тракториста. Любов до техніки 
виявилась сильнішою за всі страхи. Про
майнув рік навчання в Бобринецькому 
СПТУ № 2. одержала посвідчення.

Тільки до роботи, яка стала часточкою її 
долі, приступила не відразу. Одружилася, і 
поїхала з чоловіком в Гурійське лісництво, 
де він працював. Ось тут і почалося пай-

Жартували якось наші дів
чата, що вони невезучі. “ 
смййня того «нещастям 
де: у нашому комсомольсько- 
молодіжному колективі ма • 
газнну «Счнгетнка» немає 
жодного предел а вішка «силь
ної половини». От і виходить, 
на перший погляд, 
то дівчатам живеться 
село, «незатишно»: своєрідний 
монастир та й годі. /Х.те це 
зовсім не так. Подивіться, — 
Лариса Кондратюк, Наталка 
Смолій, і ось зовсім недавно 
Люба Самойленко — відсвят
кували

Та-
ось

нібп-
HCRC-

пра-

важче. Бо де ж ти у лісі знайдеш улюблену 
справу. А тут ще й чутки з рідного кол
госпу: нові трактори прийшли. Не витрима
ла... Віяла з собою дітей. Танечку іі Сергій
ка. і повернулася и село. Без чоловіка. Ні
хто тільки не знає, як важко було тоді 
Ларисі...

Головний інженер колгоспу імені Леніна 
Іван Іванович Яценко уважно подивився па 
дівчину:

— Три роки тому навчалася? Так... Ну, 
що ж, важкувато тобі доведеться після та
кої перерви. Але не сумуй. — посміхнув
ся. — люди и бригаді хороші, допоможуть.

В спецбріїтаді ."й 6, куди потрапила Чумак, 
люди справді виявились чуйними і уважни
ми. Водити трактора вона ще не розучила
ся, це всі дружно визнали. А ог з ремонтом 
не все клеїлося. Тільки не чекали, коли са
ма попросить підсобити, завжди хто-пебудь 
з помічників був «під рукою».

Так непомітно, в роботі, і минає час. 
Взимку добрива на поля вивозять, 
влітку — солому від комбайнів. Восени 
і навесні теж без діла не сидять. Здає
ться, ніщо не порушує розміреного 
ритму життя сільського механізатора. 
Але ж ні...

Саме перед святом 8 Березня були воші 
минулого року з Тетяною Стсцепко, тракто
ристкою їхнього ж колгоспу у Кіровограді 
на обласному зльоті жіпок-мехапізазорів. 
Після зльоту приїхав за ними головний ін
женер.

— Танцюйте, дівчата, сюрприз є для вас.
— Який ще сюрприз?

— Здаюсь відразу, — засміявся, помітив
шії в їхніх очах Нетерпіння. — На ваше 
жіноче свято даруємо нам ноні трактори, оце 
тільки пригнали в колгосп.

І ог Лариса вже на новенькому Ю.МЗ-6Л. 
По-господарськи обдивляється, прискіпливо 
мацає кожну деталь. Що не кажіть, а таке 
в житті буває не часто.

Тут, у колективі, виявилась ще одна 
риса характеру Чумак — принципо
вість. Вона ж член бригадної ради, до 
якої входить п’ять чоловік. І не пасує, 
коли хтось хоче довести, що він все- 
таки «мужчина». Як от, наприклад, Во
лодимир Чорноліхов. Одного разу ви
пив під час роботи. На раді Лариса по
чала вимагати суворого покарання по
рушникові дисципліни, незважаючи на 
ліберальне: «Може, востаннє повіри
мо?».

Бригадир К. Л. Скакун, людина, в якої 
кожен член бригади на виду, жартує:

— Я хотів би, щоб паш колектив складав
ся з одних Ларис. Хоча мені частенько пе
репадає від неї. Критикує по-комсомольськн.

Потім додав:
— 1 працює по-комсомольськн.
...Увечері в Лариси турбот не мен

шає. Треба забрати з дитсадка шести
річну Таню і чотирирічного Сергійка, 
нагодувати їх, скупати. Та й фільм у 
Будинку культури, мабуть, непоганий.

А завтра — знову до свого тракто
ра, до роботи, що стала частиною її 
долі, всього життя.

А. РОМАШОК, 
спецкор «(Молодого комунара».

Колгосп імені Леніна 
Долннського району.

• СТОРІНКА ДЛЯ ДІВЧАТ

«Служба 
сервісу»

ДІВША

Читачі 
я трохи 
відь про колектив, 
серйозна, 
дуже тісно пов'язані з 
ми вдачами працівників, 
ж. їцо кожному покупцеві 
ємно, коли його зустрічають 
магазині з гарним настроєм, 
рою усмішкою Трапляється, 
людина заходить до нас * 
стурбована чи занепокоєна, 
залишає 
купкою. І відчуваєш, то 
вдячна за вдалий вибір

Я працюю у торгівлі вже дав 
по. Знаєте, у повсякденній роботі 
немає змоги щохвилини аналізу
вати кожен конкретний здобуток. 
То ІІ не днино, бо продавець За 
прилавком — людина нарозхват. 
Та коли випадає нагода, мимоволі 
хочеться обміркувати причіп:» 
успіхів. Пригадуєте, як сказав 
іспанський письменник, автор зна
менитого «Дон-Кіхота»: «Ніщо 
не коштує людині так дешево і 
ніщо не цінується нею так доро
го, як ввічливість».

Зовні здається все просто, на
чебто ніяких «вищих мдгемз- 
тнк» у нашій професії. А на 
практиці — набагато серйозніше, 
складніше. Нам. працівникам 
торгівлі, особливо досвідченим, 
запам’яталися слова, сказані па 
XXV з'їзді партії про те. що у 
сфері обслуговування не повинно 
бути випадкових людей. які б 
байдуже ставилися до своїх обо
в'язків.

Якщо про новачків, то прихо
дять вони до пас після училища 
чи технік’, му. Знання мають, а 
практичних навичок. зрозуміло, 
недостатньо. Підтримати дівчину, 
стати поруч з нею. попрацювати 
не одну годініу і не одну робочу 
зміну за прилавком — за це зав
жди беруться і Надія Ніколаєнко. 
'завідуюча магазином. і тпгші 
старші продавці — Олена І'аїьа. 
Валентина Буряковська. Аагора- 
тет старших, ударників комуніс
тичної праці. незаперечний. І 
справа не тільки в самому досві
ді роботи. Наші дівчата бачать 
головне: доброчесне, творче став
лення до своїх обов'язків, бажан
ня сьогодні зробити краще. ніж 
учора. До того ж. не нав’язливо, 
без «підвищеного тону». Не — 
традиція.

Якщо ш галом характеризу
вати людські якості, то дуже 
цінною рисою я 
співпереживання. Благородне 
почуття, цілком 
бай дужості,

можуть закинути. що 
незвично почала розио- 

_______ Та суть її 
Наші виробничі успіхи 

життєвії- 
Відомо 

Ііри- 
У 

щи- 
що 

чимось 
. а от 

магазин задоволена по- 
1 відчуваєш, то вина

б назвала

протилежне 
------------- - відособленості. 

Воііз пе зринає несподівано, 
ця атмосфера добрих взаємо
стосунків. До неї ми йшли 
настійливо і, головне, разом. 
Більше того, навіть досягав
ши бажаного, відчуваємо що-

З «СИНТЕТИКИ»
дня — треба дбати, аби 
вичерпалося цс животворне 
джерело наснаги до праці, 
треба постійно підтримувати 
горіння молодих, бо згасити 
його легше, аніж розпалити.

Комсомолки переконалися, 
як добре, легко 
за таких умов.

нрацюеіься
1 резульгатн- 

вїдрадпі: за підсумками 
ціалістичного змагання 
ташіьому кварталі 1975 
магазин нагороджений 
хідним Червоним прапором 
Кіровоградського міськпром- 
іоргу. Завдання дев’ятої п'я
тирічки ми перевиконали. Пе
реможець змагання «Кращий 
за професією» у нас Марія 
Павлівна Вельховецька. Не
має жодної скарги від покуп
ців. Ось тут і якість, і культу
ра обслуговування. Цс — теж 
стає традицією.

Добра підмога для молоді 
школа комуністичної праці, 
ведуть наставники молоді завіду
юча Н. І. Ніколаєнко та О. М. 
Гаїна. Є школа торгової мансіер- 
пості Тут від новинок у тор
гівлі до питань, як швидко і гар
но зав’язати чоловічу краватку, 
як зі смаком вибрати супутній то
вар — все цікаво.

Сьогодні асортимент «Син
тетики» — дві тисячі найме
нувань різних товарів. Солід
на цифра? Для наших комсо
молок — звична, але 
денна. Кожна з дівчат 
своє завдання на 
так забезпечується 
соціалістичного 
Підсумки — щодня. Зрозумі
ло ж, за результати будуть 
боротися з подвоєною енергі
єю, щоб не відстати.

Зайти до магазину, подиви
тися збоку: дівчата 
жеїіі, діловиті. Але 
поталі. Не «чужі», 
рух до прилавка — 
стріне зацікавлений

со- 
у ос- 
року 
перс-

не бу- 
знає 

зміну — 
гласність 

змагання.

зосеред
ив закло-

Зробпні 
і вас зу- 

____ ______ погляд, 
привітніш усміх на обличчі, з 
готовністю допомогти. Хоро
ші у нас дівчата!

В. ГОРДЕН КО. 
заступник завідуючого 
магазину <Синтетика», 
м. Кіровоград.

Михайлівна 
образів на 
лише іиаііу- 
та балету, 
Михайлівна

Радянського

А на перонах синій
Б’є стиха зламаним . ____
Дай, мамо, стомлені долоні,
Я принаду до них чолом...
Як у дитинстві... загорнуся 
У зморшки рідної о тепла... 
Розраду дай мені, мазуся, — 
Щоб я добро в життя несла. 
Коли ж останній світлий промінь 
Зів’яне в розпачі доріг. 
Вертають у моє безсоння
І перший сум, і перший сміх..,
І на порозі синій спомин
Б’є стиха зламаним к|иілом... 
Дай. мамо, стомлені долові 
Я припаду до них чолом...

СІІО.МИП 
крилом...

Я сьогодні від сонця п’яна, 
ІІІІПІ я у долі в боргу... 
Розцвітає кохання тьмяно 
Першим проліском па снігу. 
А навкруг березнева просинь 
Заплітає смерекам коси, 
Тче прозорі ясні пісні 
Мрій весняних, казкових сніп. 
А навкруг — голубінь безкрая 
Вабить подихом чарівним... 
Пісня u серці моїм зростає 
Ніжним проліском голубим...

Людмила САПІТОНОВА.

Наша землячка, народна артистка (.PCP Раїса 
Сергієико створила десятки чудових незабутніх 
сцені. Талановиту співачку знають і люблять не 
пальники Одеського державного геатру опери 
якому попа віддала пже чверть століття. Раїса 
виступала з концертами в різних куточках 
Союзу, гастролювала у Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщи
ні. Чехословаччіпіі, Фінляндії.

Нині на запрошення шанувальників театрального мисте
цтва Кіровоградіцпни P. М. Сергієико з І по 10 березня ви
ступатиме на сцені кроііивіїпчан у виставі С. Гулака-Артс- 
мопсі.кого «Запорожець за Дунаєм». Партію Одарки у 
виконанні прославленої землячки зможуть послухати гля
дачі обласного центру, Олександрії, Новомнргорода і ІІоію- 
українкн. де йтиме вистава з її участю.

11 а фото: СЕРГІЄИКО’серед кроііііппіічаи.
Фото Б. КОВПАКА.

Так саме, святкова. Бо 
завжди в радощах, у дні 
свят люди купують квіти, 
їх дарують сивим ветера
нам і юним першоклас
никам, дорогим вчителям 
і ніжним коханим. А ми 
вирощуємо квіти в оран
жереях міської контори 
зеленого господарства. 
Це — нелегка праця, але 
приємна, бо вона — для 
радості.

Ще років п’ять-шість 
тому ми не знали, як і ко
му збувати свою продук
цію. А зараз ледве всти
гаємо виконувати замов
лення. Отож на своїй ро
боті я бачу, які великі 
зміни стались у житті на
ших людей.

Ось напередодні Дня 
Радянської Армії ми про
дали букетів на 4,5 тисяч 
карбованців. А післязавт
ра — наше, жіноче свято. 
Важко було за такий по

ротний час виростити но
ві квіти, але, думаю, кіро- 
воградки будуть задово
лені. Одна лиш організа
ція — міський відділ куль
тури — замовила дев’ять 
корзин квітів, 120 букетів 
та 300 штук зрізаних кві
тів.

Десять тисяч штук нар
цисів, лакфіолів та гілок 
бузку відправимо у мага
зин. І приблизно стільки 
ж квітів привіз із Сочі 
спеціальним рейсом літа
ка наш представник.

Квіти — завжди найкра
щий подарунок.

Г. ТИМЧЕНКО, 
робітниця контори зе
леного господарства, 
депутат Кіровоград
ської міської Ради 
депутатів трудящих.
II а ф о т о: робітниця оран

жереї Катерина ТКАЧУК.
’ Фото В. КОВПАКА.
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И ОНА як дівча — худенька, нропор- 
“7 на. Іі.и.нн пдечі опущені. І лице 
маленьке імориїкамії встелене. Л гу
би впрум'янені пришерхлі трохи. З 
вузьких карих очей блідим лукавим 
вогником світиться добрість і ласка. 
Широка спідниця — аж до п’ят, фар
тушком віілипялнм прикрита, кофти
на — всіяна горошком. Пасмо збілі
лих кіс виглядає з-під жовтої нили- 
нялоТ ситцевої хустини пов’язаної у 
два вузлики під гострим підборіддям.

Ото дріботить вона городом з пов
ним відром бараболі. А сусіди дивую
ться:

— Як це ви так можете, бабуню? 
Дев’ятин десяток, либонь, заповнюєте, 
а не присядете — все копаєтесь та ко
паєтесь в землі. У вас же і дочка є, 
злті, — то хай господарюють. Ця ж 
робота геть чистісінько нас зігне.

Громійчнха ставить па втоптану 
стежку відро переводить подих:

— Якби я ховалась u холодок, то 
вже давно б з цим світом попроща
лась. А робота людину па ногах три
має.

Та й знову подріботіла до обійстя.
— От бабка! В неї і за сотню літ 

духу вистачить...
А це раптом після осіннього дощу 

злягла Громійчнха. Не тс. щоб ноги 
перестали слухатись, пі — болячка 
якась невідома. В голові щось стрікпу- 
ло на очі нагорнулось маревом. Вран
ці сахнулась:

— Хіба ж не розвиднілось, Устс? — 
запитала дочку, яка вицокувала па 
кухні посудом.

— Гриць вже до гаража пішов... То 
віконниці вітром притулено. А надворі 
вже білий день.

Громійчнха протерла сухою долонею 
очі. але світла не побачила. «Господи, 
осліпла. Осліпла і правнучка не роз
дивилась останнього. Який він — чор
нявенький чи білявий, як Стьопа? Ка
зан же син. що привезе ііоіо під кі
нець жовтня на свято...».

Вже іі тиждень не бачить Громінчи- 
ха, і дочпі не признається. Тільки про
сить, щоб вже бульйон курячий не в та
рілці їй несла, а в кухлі. І дочка при
бирає .з стільця недоторкану страву і 
тривожиться:
. — Що ж це воно буде, мамо?.. Я та
йн піду за лікарем.

— Не треба. Прийшов, либонь, мій 
час. То навіщо морочити людям ю- 
дову?

Устя не витримала, залемсптіла у 
своєму горі.
; ! па весь куток пішла чутка:

— Стара Громійчнха прощається з 
світом Бігала-бігала і злягла, одразу 
підкосило.

А в неділю перед полуднем па по
двір’ї Гриця Іїлажка сусіди побачили 
гурт людей. Біля воріт зупинилась 
блакитна «Волга». Устя бігала раз по 
раз до ногребця носила кпасниііу.

— Єй-бо вмерла Килі'на! — сплесну
ла в долоні стара Коношіха. — Ти бач. 
а Устя й тіло не покликала обмити. 
Чи розсердилась чого?

Сусіди стояли оддалік від громііічп- 
шипого обііістя і складали покійній 
посмертну «біографію»:

— Славна була жінка. Восьмеро ді
точок в люди вивела. Дев’ятин — отой, 
що з полону втік тридцяті, літ листи 

шле. мамою її називає. Пам’ятаєте, як 
вона в клуні йому рани гоїла. Балуїі- 
дян чи як...

— Та вона й моїм дітям макухи в 
голодний рік вділила. Від своїх одірва
ла а мені принесла щоб не пухли...

— Ніхто й подумати не міг. Бо жи
лава була. Як нав’язала в сорок сьо
мому гри норми снопів, ніякий упов
новажений пс вірив. Маленька така 
жіночка а цупка.

— Хай їй земля пухом...
— Тільки ж як ховати будуть? З по

пом чи з прапорами? Бо як була в се
лі церква, то я на паску бачила її там.

— З музикою, і з прапорами. Вона ж 
для колгоспу багато зробила. — не 
один ріп картонка біля контори висіла.

І враз всі при
тихли. Бо на по
двір’ї покійної 
хтось сипнув роз
гойданим сміхом. 
Якийсь хлопчина, 
підтрибуючи па 
порозі, аж надри
вав свій радісний 
голос:

— Бабцю ве
дуть фотографу
вати. Давайте всі 
надвір! Тато за
раз зафіксує «Ки
євом».

Напроти вікон 
клали стільці, 
лаву. А посереди
ні крісло, ви
плетене з лози. 
Сідали там по
важні чоловіки. 
Однії військовий, 
з орденами, дру
гий — п картузі з
довгим позирком. 
Жінки в модних 
сукнях, і діти. 
Дітей не злічиш 
одразу — трійко підлітків, п’ятеро з 
піонерськими галстуками, а ои ’з тієї 
худенької молодички на руках немов
ля Поки фотограф тлумачив про якісь 
ракурси, па порозі показалась малень
ка згорблена жінка. її обережно вса
довили в крісло, розправили па грудях 
тороки квітчастої хустки.

— Людоньки, та це ж вона. ГроміГі- 
чиха наша. Жипа-а! — хлюпнуло з на
товпу сусідів які почали наближатись 
до воріт.

Фотограф кілька разів клацнув апа
ратом і похвалив себе за свою вправ
ність. А потім схиливсь над Громінчн- 
хою. обняв її і поцілупав:

— З днем ангела вас. мамо!.. Ану, 
браточки і сестрички, ану, онуки і пра
внуки. поздоровте іще раз пашу імс- 
пкппнцю з дев’яностим роком...
СІ К ЗІБРАЛИСЬ всі до столу. Гро- 

мійчпха покликала в спою кімнату 
дітлахів. Намацала під подушкою вуз
лика. розгорнула ного і почала розда
вати зім’язі купюри. Кому карбова
нець кому п’ять, а шестирічному Юр
кові червінець перепав.

— Беріть, не соромтеся, дорогенькі! 
Купіть собі гостинців. Бо з вже не 
можу побігти до лавки, а нічого тако
го не приготувала, не знала ж. що то 
.за свято наприкінці жовтня. А цс на 

тобі, з’їхалпсь...

Юрко підстрибував біля Іменинниці і 
цокотів:

— Ого, яка наша бабця багата! В 
нас і то стільки нема. І де в неї тако
го грошей?..

— 140,1 І’рвсія. Та іі дід твій, син 
мій, присилав щомісяця, і я складала 
їх па смерть, щоб менше було мороки 
з похоронами. Бо и Гриця все па хату 
пішло... А тепер навіщо мені ці гроші? 
Не буду я вмирати, передумала. Я шс 
хочу почути музики па твоєму весіллі, 
Юрасю, чи як там ісбс...

І підвелася з стільця.
— Настушо, га. Пастушо, — цс до 

наймолодшої внучки, котра приїхала з 
чоловіком і тримісячним хлопчиком аж 
з Уралу. — А іідн-по сюди, дитино!

Оповідання
Та її простягнула цілу жменю чер

вінців.
— Казав Юхим, що ви обоє ще сту

денти. не розбагатіли. То купіть собі 
щось до хати

— Не треба бабуню, — н нас нема 
хати, ми — в гуртожитку.

— Докладете, як хату купуватимете.
— Нам комунальну дадуть...
До Насті підступив Юхим і тихо мо

вив:
— Бери, дочко. Не ображай пашу 

стареньку. Якщо нона щось комусь 
дає, то має більшу втіху, аніж бере...

Та й до мами:
— Сідайте разом з нами до столу, 
Громійчнха ніби ніяковіє:
— Я ж не второпаю, де чарка, а де 

тарілка... Виделку ще до вуха доне
су. — смуток і втіха струменять по
між тих слів.

Сидить поряд з Юхимом, тримає не
повну чарку прозорого вина і тихо 
каже:

— Ну. то вип’ємо за вас. коли ви в 
мене такі дорогі.

Юхим, не стираючії з очей сліз, під
няв свій келих аж над головою:

— За ваш добпий пік, мамо!
— На здоров’я, сину! — озвалася 

іменинниця поклавши на край столу 
пригублену чарку. — Та тільки не за
будь сказати, як цс ви всі змовились і 
хто вам нагадав про цей день.

СПОРТ
На покуті кахикнув Гордій в пол

ковницьких погонах, середульший син 
Громійчпхіі:

— Цс робота мого Леся. Сказано — 
кореспондент. Я, так сказать, ще па’ 
випускному вечорі в школі, ненароком 
настроїв його, щоб він перед остан
ньою неділею жовтня нагадував мені, 
аби послати телеграму. То він оце по
написував в усі кінці...

І до сестри:
— Тобі, Усіє, теж, либонь, послав?..
Устя, підносячії до столу засмажено

го гусака, прикусила нижню губу, 
зіщулилась, і в сльози:

— На які гам іменини можна було 
надіятись? Вони ж однією юшкою за- 
кронліовалпсь...

Громійчнха повернула лице до доч
ки. і в її очах всі побачили світло. Ці 
рідні і дорогі кожному очі проміни
лись геплим світліишім. Як зрячі.

— Кажу ж тобі, що не до смерті ме
ні тепер.

Тече річка невеличка. 
Скочу — перескочу. 
Така пітьму чорнявую. 
Бо и її хочу!..

Громійчнха впізнала голос своєї не
вістки:

— Іч, яку потягнула!.. Так, так. — 
беріться псі. Щоб все село почуло, що 
до мене діти приїхали...
А НА ПОРІГ вже ступали сусіди. 
** Першою Коношіха з’явилась. 
За нею Спиридон, її зять.

— З святом вас! — забасив простуд
женим голосом Махтей Тростяпсцькнй, 
тупнувши своєю дерев’яною погою по 
підлозі. — Ого, скільки їх в тебе на
збиралось. Кіілнно Прокопівно!.. Че
реду з тобою пас, стіжки вкладав, 
пенсію оформляв разом, а чогось нс- 
докумекав іпо маєш таке багатство. 
І як воно в людини па віку написа
но — тут вона стихла, а тут застольну 
слухає...

Розгладив прокурені вуса і па всю 
хату:

— За довгії літа, Кіілппо!... Щоб па
ша доля пас не цуралась!..

Випив, закусив скибкою квашеного 
кавуна та й шурнув рукавом нижче 
зруділих брів:

— Щаслива ги. сестро. А тут як при
тисне, бува... І ніяка тобі рідна душа 
кварти води не піднесе. Розбагатіли 
мої городяни, соромляться мене, калі
ки. Ех, налийте іще чарку...

Килина Прокопівна вдала, що обра
зилась:

— Пе хніїч, Махтсю. Пісню треба 
доспівати. Вона ж про любов.

Годі, годі, козаченьку, 
Скоса поглядати. 
Ходи сядеш коло мене — 
Щось маю сказати!.. .

Над селом роз’яснилось пебо._
) впала кудись у далекий гай дого

ряюча зоря. Тільки не вірте, іпо в ту 
миті, когось на землі не стало. Люди
на не гасне, засвітивши своє світло 
для інших.

Догоряла зоря.
А небо ясніло.
І бралися світлом очі матері, яка 

гак хотіла надивитись на своїх дітей. 
Які воші тепер з її щастям?..

Михайло ШЕВЧУК.
Село Грушка
Ульяновського району —
м. Кіровоград.

Футболісти київсько
го «Динамо» виграли 
свій перший офіційний 
матч у цьому сезоні у 
французької команди 
«Сент-Етьєнн» — 2:0
(1:0). Голи забили Ана
толій Коньков і Олег 
Блохін.

— «Сент-Етьснн», — 
сказав після зустрічі 
тренер киян Валерій 
Лобановський,—коман
да свропейського кла
су, яка грає в сучас

ний футбол. Врахо
вували ми при підго
товці до матуу і добру 
поінформованість про 
нас керівників «Сент- 
Етьєнна», які, зокрема, 
зняли на відеопліоку 
багато наших ігор у 
Югославії в лютому 
цього року. Результа
том і змістом першої 
чвертьфінальної зуст
річі ми задоволені.

— Перемога дістала
ся сильнішоллу, — го
ворить старший тренер 
«Сент-Етьєнна» Робер 
Ербен. — Але матч 
проходив на важкому, 
слизькому полі. До то
го ж ми виявились- під
готовленими гірше, ніж 
київське «Динамо».

Я дуже задоволе
ний грою нашого фор
варда Домініка Рошто 
і воротаря Івана Чур- 
ковича. Мабуь, дещо 
нижче за :еої можли
вості діяв на й кгпітан 
Жан-Мішель Лярке. Ду
маю, наші гравці ще 
не сказали свого остан
нього слова.

С. Б Є ЛОВ,
М. ТУРОВСЬКИЙ, 
спец. кор. РАТАУ.

м. Сімферополь

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

ДРУГА

шкіїїчеипі

пісні і роМансн у вико- 
Заслужспого артиста 

к. г. 
попи-

ТЕЛЕЕКРАН
'іїІЙЖІЖІ

л 8 по 14- березин
ПОНЕДІЛОК

«ПЕРША ПРОГРАМА.
12.50 — «Зі святом пас. 
дорогі матері, сестри, по

други.'» В передачі бере участь 
заступник толонм облвнконкому 
Є М Чабаненко. (К-л) 13.40— 
Телефільм. (.К-д). І-І т 5 — «Ве
селі пригоди». Концерт аотис- 
ТІП ОІІЄПЄТИ К. Т. (М) 15.00 —
Мультфільми, к т. (М) 15.30 — 
Док. фі.тьм -'Валентини Тереш
кова». ('І) іб.іхі — Чемпіонат 
світу з фігурного катання По
казові виступи. Передача із 
Швеції, к. т. (М). 18.00 — Нови
ни. (М) 18 15 — «У кожному
малюнку • сонце» к. т (М). 
18.25 — «Мачх-ха» Худ. фільм, 
к. т. (М) 19 50 -- Тсл театр мі
піатюр «13 стільців», к т. (М) 
21.00 — «Час» (М) 21.30 - Ііь 
тербачепня • Голубий вогник» 
и. т. (М). 11о закінчстіі — 
впни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1-1.25 
Концерт тріо бандуристок 
раїпського телебачення 
(К).' 15.05 — «Заради 
Теленарис. (Х-в). 15.20 
.зичний антракт. (К) 
■•Ііітерклуб» (Донецьк) 16.30 — 
Худ. телефільм «Стюардеса* 
(К). 17 0.» — Коннерт. (Д к)
18.00 — «Подруга» (К). Г9.С0 — 
«Вісті» (К). 19 30 -- «Березнева 
усмішка». (К) 19.50 — «Весна
іде.» Естрадна програма. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К) 21.00 -.- «Час» (М) 2130- 
Худ. <|»ільм «Ч ісіі уряду» (К) 
23.10 - Печінні новини (К) 
ВІЯГОРОК

9 ПЕРША ПРОГРАМА.
18'10 ■ Нонніпі (М) 18 15
— «Ми граєм і співаємо», 

и з (М) 18.30 — Концерт ра-

дянської пісні, к. т. (М). 19.60— 
«Щодепнпк соціалістичного зма
гання» (М) 19.45 — Тел. бага
тосерійна повість «В одному 
мікрорайоні» Частина І. к. т 
(М) 21.00 — «Час». (М) 2Е30- 
«3 любов’ю 
(М) 22 !5 - 
тих 
к.'

no-

Ук- 
і радіо, 
життя». 
-- Му- 
15.30 -

до жінки» к. т. 
Матч найсильні- 

тенісистів СРСР і США. 
т (М). По закінченні — по- 

вини. (М)
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 

Фільм-концсрт «Музичний дару
нок» (К) 18.25 — Телсіїлакат
«Цифри' панюго зростання» 
(К) 18.30 —.«В сім’ї вольній,
новій.' Літературна передача. 
(К) 19 0(1 - -.Вісті». (К) 19.30
- Концері. (Х-в)..20.15 - «Шко

ла механізатора» (К). 20.15 — 
-На добраніч, діти!». (К). 21.00 

«Час» (М) ................
лефільм <Назвіть : 
рією». (К-). 22.45 -
мистецтв України», 
торік ИНСЬКИЙ. 
чірці ІІОПІІШІ.
СЕРЕДА
f Л ПЕРША ПРОГРАМА.
1V 1-5 fX) Док. фїЛЬМІІ. (М)

15.30 - ГІрії.тєжаєва.-«Див
ний рік», (М) 16.00. — «Фільм— 
дітям». «Золоті роги» к. т. 
(М) 17 15-----Для старшоклас
ників. «Репортер» і (Х-в). 17 55 

Тсл сила кат «Нифрп ііопиого 
зростання»’ (К). І8.ІІ0 — «День 
за днем». (К-д) 18.15 — «Весе
лі нотки» к. т (М) 18.30.--
«Нахка еьої одні»к • т. • (А1) 
19.41 Чемпіонат СРСР^ д хо
кею. «Хімік» (Воскрссспськ) — 

(МІ і і іісріодн. 
к г ( М) 20. іО — ’Цу.іьтфі.ідмії 
,!.ія доросли.':, к т. (М.) 21 00 — 
«Час» (М) 21.30 —'Чемпіонат
СРСР з хокею:

крссепськ) — «Динамо»
З період, к. т (М) 22.15 — «Ро
сійські 
ііаііпі
РРФСР А. Нокровського
(М) По 
ни. (М).

ДРУГА
Програма 
«Щоденник соціалістичного зма
гання».. (Одеса) 17 15 — «Від- 
гукі’іться. сурмачі», к т (М). 
18.00 — «Щедрість
Концерт. (Л-к) 18.30
Фільм. (К). 19.00 — «Вісті
19.30 
(ІО. 
ти!»
21.30 
ПО.
Байко». 
новішії. (К)

ПРОГРАМА. 16 50 — 
передач (К) 16 55 —

17 15 — 
к. т 
талантів».

Теле- 
(Ю 

Фільм балет «Лілея». 
20.50 — «На добраніч ті- 

(І<). 21.00 — «Час». М) 
— «Театральні премХри» 
22,30 -- «Співають сестри 

(Л-в). 23.15 — Вечірні

ВЯ

М > нічний абонемент». 
інчечіїі - ІІОВІІІІІІ (М).

І б 10 —ПРОГРАМА.
Програма иепедач (К) 16 15 —
«Рішеїііія XXV з'їзду КІІРС». 
«Україна ■ БАМу». (Л в) 16.2.5

Музичний 
ка і принц», 
по ученому» 
селі нотки», 
иублікапська 
гичпа школа». (К) 18.30
лі гей. «Іскорка». 
19.00 - - «Вісті». (К). 19.30 Кі
ножурнал (К) 19.1') — Толе-
плакат «ЦиФіЗи нашого іростан-

— С. Моіііоіііко 
замок» 

20-15 • -На
(К). 21.іі0

С. 
іамок» 
(Л-в). 

«('і арт»

іііільм < Ноислкіїи- 
(К). Пі 55 — «('..то- 
(Мі. 17 10 - < ВС

ІМ) I8 60 І’сс- 
іііізнко-ма гема- 

Для 
( Донецьк)

«Факультет здоров’я». (К). ІЗ 55
— «Палітра». (Одеса). І4.25 —
Для дітей. Мультфільми.: ()<)- 
11.55 — Літературна передача. 
(Л-в). 15.40 — Фільм-концсрт
•’Лісні І. Лученка». (К). 16.10 - 
«Екран молодих». (Д-к). 17.10- 
«Пісні В. Шаііоналепка». • (К). 
18.00 — Для школярів. «Юніор- 
76» (К) 19.00 — «Вісті». (К)г
19.30 — Концерт. (К). 20.45 — 
«11а добраніч, діти!». (К). 21.(Н)
— «Час». (М). 21.30 — «Сати

ричний об’єктив». (К).. 21.50
— Худ фільм «Прощайте, фа
раони». (К). 23.05 — Вечірні но
вішії. (КЕ
Н ЕДІЛЯ

И ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новішії. (М). 9.1'0-- 
Гімнастика для дітей, к. т. 

(М). 9.30 — «Будильник», к. т- 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» ' (М). 11.00 —
«Фільм — дітям». -•-.Боба і слон»'. 
Тел. худ. фільм к. т. (М). 12.05 
— «Музичіїїій кіоск», к. т. (М). 
12.30 — «Сільська година». (М): 
13.30 — «Пост Я. Смеляков». 
(М). 14.15—«Овод». Худ. фільм, 
к. т. (М). 15.55 - «Музична про
грама. «У вашому домі», к. т. 
(М). 16.25 — «Міжнародна па
норама». к. т. (М). 16.55 —
Мультфільми. (М). 17.25 -- Тел. 
док. фільм «Валентина Тереоі- 
кона». к. г. (М). 18.00 — Попи
ті. (М) 18.15 — Тсл худ. фільм 
«Весна двадцять дев’ятого»- 
к т. (М) 19.50 - «Зарубіжні
гості Москви». (М). 20.00 —

К луб кіііоподорожей». к. т. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30 
— «Година Великою симфоніч
ного оркестру», к т (М). 22.30 
• Мпіч збірних команд СРСР - 
НДР но плаванию, к. т. (Тал- 
ліп). По закінченні — повії* 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. І0.25 — 
Наша афіша. (К)- 10.30 Док- 
фільми (К). 11.40 — Концерт
майстрів мистецтв Кара-Калпа- 
кії». (І<). 12.25 — Дж. Родарі- 
«Трапа бажання». Лялькова тс- 
.іевистава, (К). 13.30 — «Весела 
естафета». (К) 14.20 — «Рішен
ня XXV з'їзду — в життя».- 
«Орбіти дружби». (Херсон). 
I I50 — Мудїітфільм. (К). 15.00 
-- Слава солдатська». /(X в). 
16.00 — Худ. фільм Иіодпві’ 
розпідшіка». (К). 17.30 «Кві; 
тп живі». І'елеписгава. Части
на І (К) 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 «Квіти живі». Тслевн- 
стапа. Частіша 2. (К) 20.45 — 
•На добраніч, діти!». (1<) 21.60 
— «Час». (М) 21.30 — Худ.
фільм «Три тополі па Плюїци- 
сі». (І<). 22.45 — Вечірні попи* 
ші. (К)

ганцю СРСР. к. і. '.’-і' 22 15 — 
Матч збірних ,.ті і і.) і і'( Р -- 
11.1Р но.плаванню Передача із 
Таллінн, к. т По закінченні х— 
поінпін. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.10 -- 
Піюграма передач (К). 16.45 — 
«Наука -- виробництву». (До
нецьк). 17.15 — «Однії за всіх, 
всі за одного», к. т. (Л-д) 18.00
- Реклама, оголошення (К) 

18.25 Телсіїлакат «Ніиічмі на
шого зростання» (К) 18 30 —
Фільм-концсрт «Ліріїчііі мело
дії» (К) 19.00 — -Вісті». (К). 
І9.30 .«Про час і про себе». 
(К) 20.15—Концерт-зал «Друж
ба». (Л-в). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.1)0 — «Час» 
(М) 21.30 — Худ. фільм «Кара
ван» (К). 22.35 — «Зустрічі з 
піснею». (К). 23.05 — Вечірні 
нопішії (К).

ця» (К) 19.45
«’Тачаїїоплііінї 
(Л-в) 
діти!» 
21.ЗР 
нашій 
стави.
пал
чірпі попнчи. і
П’ЯТНИЦЯ
чл ПЕРША
1 Д .1.00 — Новини (М). 9.10 — 

Гімнастика, к. т. (М) 9.30
— «Веселі нотки», к. т. (М).
10.20 — М. Ліічаро». - В одному 
мікрорайоні». Тсл. багатосерій
на повість. Частіша 2. к. т. (М). 
її 25 ............... "
«Пікі.тьшнї 
література 
к т (К) 
школа
— Худ
зими» 
'ШІК». . .
москвичі». (М)
— дітям»
чемоданчика» к т. (М). 17.15— 
«гРіШСШія XXV з’їзду КІІІ’С — 
V життя» (К.-.ч) 17 15
фільм (К-д) ■ 18.00 -- < 
днем» (К-д) ІЗ 15 -- 
ііому малюнку - сопи 
(18 30 — Подвиг 
|<ЇОО — Кошїерт папо

па- г .питки РРФСР О Об ... ' , ,< . ,,, -- XI X 

Моїпошко
. Ппотоп 
22 зо 
(К).

(К).

Вистава 
добраніч. 

-Час» (М) 
-Зачаро- 
І'ІІІИІ ви- 

Телсжер 
23.15 - Be-

9.31
к. т 

«В 
ба-

ПРОГРАМА.

ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 Новини (М) 9 10- 
Гімпастика к. т. (М)

— «Ві ігукіптье.я. сурмачі!»
(М). 10.15 — М А.іічапов. 
одному ліікроряГюііГ». Тсл 
гатосеоійна повісті,. Частина 1. 
к. т (М) 11.30 — ІІопш’и (К) 
ІІ'.ІЗ — Худ ге.їефільм «Назвіть 
ураган «Манією» к2 т (КІ 13 00

■ О Корнійчук «Макап Дібпо 
па» Вистава (1<)7 14 55 - Тел. 
док. фільм (М) 15.10—«ІПахоп.- 
школа» (М) 15 40.—• «Основи

7 радянського закон ода петіф» 
(М). 16.10 —■ «Літературні зу
стрічі» (М) .16 55 '—.«В <ч|>ірі — 
пісня» (І<) -17 00 «За на- . 
кшч’ленпями XXV з’їзду КПРС»: 
«Попий лажливий стан кохіу- 
иістіїчї.'ого бутівшіїГП’.я»- Бс-; 
сіла 1.' (К)-’ 17.30 — Концерт 
(Запоріжжя)18 по -- Ноіиінн 
(М), 18.15 .-.-Хочу все знати». 
Кіножурнал’ р. т. .(М). 18 '25 — 
• Гіідрчісті.'')іароіів<світу»’ іс т. 
(М)д 19.10 - «Соціалістичний 
спосіб ЖИТІЯ- і лобдо^уту 
ро;іс». Передача 1 ' ^іс т. (М). 
19.55 М Ліїчарбв'«В одному 
мікрорайоні» ~ Тсл -.б,зглтосйійіі-. 
на порість; 4<ісгпіга 2. к., т (М) 

... . 21.00 —,«Ч;іс». (М) ..'21.30’ —
■ У'МІк» (Вос / «Обличчя друзів»’’ к. г. ~ (М‘)

2І.30 — Худ. те- 
урагап «Ма- 
— «Майстри 
. .1. С. На 

НО 23.30 - Вс- 
СК).

г,

Газета оихолпгь 
у .вівторок, четвер, 

Суботу. •

т.

Новішії. (М) і 1.10 -- 
скрап»; Російська 

для учнів 9 класу. 
12.10 — «Телевізійна 

механізатора» . (ІО 12.10 
Фільм «Останній день 
(К). 15.00 — «Віпіахіл- 

(М). 15.30 — «Москва і 
■') 16.00 — «Фільм
Пригоди жовтого

— Телс- 
і-ДеііЬ за 
«У кож- 

т. 
(М).
к.

«МОЛОДИЛ КОММУІІАР» - 
орґяп Кировоградского обком? 

л ЯК СМ У г. К пропої рал

316050. ГСП. Кіровоград 50 вул. Пуначарського, 36. 
Телефони; сідповідапьного секретаря та відділу 
і. омсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2 45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. АІ Димшрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. • ліпки 2.

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 Новини (М). 9.1'0— 
Гімнастика к. т. (М). 9.30 

— «Як малюють казку?», к. т.
(М) 10.00 — «Для вас, батьки». 
(М) 10.30 — М. Анчаров. «В од
ному .мікрорайоні». Тсл. багато
серійна повість. Частіша 3. к. т. 
(ЛІ). .11.35- Музична програма 
«Ранкова пошта», к. т. (М).

— «По музєях і виставоч- 
лалах» Передача 2. к. т.

12.35 — «Природа і люди- 
к. т. (М) 13.05 — «Музич-
календар». (М). 13.25 • —

’ . к. т.
СРСР 
. к. т.

про- 
........  ,(М).

-- Концерт • (Ленінград).
— «Бесіда на міжнародні 
політичного оглядача га- 
Нравда» ІО. А. Жукова.'

18.00 — Повшіїї. (М). 18 15 
. т. (М) 18.45 

;.“.) 10.00 — «Очс-
ішдпс — неймовірне?. к. т. (М). 
20 00 - «Білий ведмідь». Теле
фільм. к. г. (М). 21.00 - -.Час». 
(М) 21 ЗР — Концерт зарубіж
ної естради к. т (М). 22.20 — 
Чемпіонат СРСР із спортивної 
і іміїастіїкн Жінки. (Тбілісі). 
11-і і.зкінчеініі новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
ІІ.ііна афіша (К) 10.00 — Худ.
телефільм «Пароплави гудуть і 
відходять». (К). 11 10 — «Твої 
пас таїиііікн» • (Донецьк) 11.-10— 
Б ЛягошнпсБКий. «Соната для 
ід.'ріііікіі і фортепіано». (К). 
І.’10 Ті.іеплакат «Цифри на
шого зростання». (К). 12.15 — 
Телефільм --Три тренери». (К). 
12 45 Музичний фільм «Співає 
Вірііліус Норейка». (К) 13.25— 
«Народний тслеуіііпсреитет».

(М) 
на».
ний .....
«Більше хороших товарів».
(М). 11.00 — Чемпіонат <; 
.з хокею: НСКА— «Хімік».
(М) 16.15 — «Іїоїта
грами ^Здоров'я». 
16.15 
17 15 
теми 
зети 
(М)
— Мультфільми, к.
— Концерт (М) 1
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