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Заклик
МОСКВИЧІВ
підтримали

Колектив нашої лан
ки гаряче вітав патріо
тичну ініціативу моск
вичів — провести Все
союзний суботник, при
свячений 106-й річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна.

На мітингу молодий 
комуніст Микола Че- 
ресенко запевнив, що в 
день «червоної субо
ти» трудитиметься з 
найбільшою віддачею, 
виконає змінну норму 
на 150 процентів. Він 
закликав усіх ударною 
працею відзначити зна
менну дату. Вале
рій Ужвенко, Микола 
Бойко та інші механі
затори підтримали сво
го товариша, зобов’я
завшись провести 17 
квітня польові роботи 
швидко і з високою 
якістю.

О. КУЗНЕЦОВ, 
ланковий механі
зованої ланки по 
вирощуванню ово
чів колгоспу «Укра
їна» Знам’янсько- 
го району.

Якість’ буде 
ВІДМІННОЮ

Бригадир нашої ком
сомольсько - молодіж- 

^^на^^^игади форму

вальників ливарного 
цеху ковкого чавуну 
Анатолій Олексенко-від 
імені усіх членів колек 
тиву під час мітингу 
що відбувся недавно 
сказав:

— Ми підтримуємо 
патріотичну ініціати
ву трудівників Москви 
— 17 квітня провести 
Всесоюзний комуніс
тичний суботник, при
свячений 106-й річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна. І в цей .день 
виготовимо опок на 20 
процентів більше, ніж 
заплановано. А якість 
їх буде тільки висо
кою.

Весь колектив цеху 
ударним трудом від
значить свято комуніс
тичної праці.

о. товстоног, 
грулкомсорг ком
сомольсько - моло
діжної бригади 
формувальників ли
варного цеху ков
кого чавуну орде
нів Жовтневої Ре
волюції і Трудово
го Червоного Пра
пора заводу «Чер
вона зірка».
м. Кіровоград.

Кощти — у фонд 
п’ятирічки

З лозунгом «Бать
ківщині, партії — удар
ну працю!» вийдуть

молоді трудівники ДРУ
ГОГО відділка колгоспу 
імені Шевченка Долин-і’ 
ського району на Все
союзний комуністич
ний суботник.

Учасники мітингу, 
на якому патріотичний 
почин москвичів одер
жав одностайну під
тримку, визначили об
сяг робіт на цей день. 
Нещодавно створений 
комсомольсько - моло^_ 
діжний посівний екіпаж, 
очолюваний молодим 
комуністом Миколою 
Ткаченком, зобов’язав
ся в день суботника 
виконати норму І не 
менш, як на 115 про
центів. Крім основних 
польових робіт юнаки 
і дівчата упорядкуйсь 
вулиці села Іванівни, 
посадять молоді дерев
ця і к/щі. Вже виріше
но: зароблені кошти 
підуть у фонд десятої 
п'ятирічки.

с. МАТУСЯК, 
працівник Долии- 
ської рангазети 
«Шляхом Ілліча».

з року в рік комсоліольсько-молодіжнни КО
ЛЕКТИВ ФЕРМИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ М1ЧУР1ПЛ НОВГО- 
РОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ Л. М. ПУСТО- 
В1Т, ДОБИВАЄТЬСЯ ВИСОКИХ НАДОЇВ. ЩОДОБИ НА
ДОЇ ВІД КОЖНОЇ КОРОВИ СТАНОВЛЯТЬ ПО 12 КІЛО
ГРАМІВ МОЛОКА. Є ТУТ І СВОЇ ПЕРЕДОВИКИ. КОМ
СОМОЛКИ ВІРА ЗІНЧЕНКО ТА ГАННА ГРИНЬ (ВИ БА
ЧИТЕ ЇХ НА ФОТО) МАЮТЬ ЩЕ ВИЩІ ПОКАЗНИКИ. 
ВОНИ ЩЕДРО ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ, МЕТОДАМИ РО
БОТИ ЗІ СВОЇМИ ПОДРУГАМИ.

Фото 1. КОРЗУНА. 
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ПЛАНИ ПАРТІЇ -
ф Вчора відбулися обласні збори 

партійного активу з участю антіїву Кіро
воградської міської партійної організа
ції. і

В роботі зборів взяли участь інструк
тор ЦК КПРС М. II. Мсльников, член 
ЦК Компартії України, міністр будівни
цтва підприємств важкої індустрії УРСР 
Г. К. Лубенець, інспектор ЦК Компартії 
України О. А. Ружицьквй.

Одностайно, • з великим піднесенням 
було обрано почесну президію зборі» в 
складі 1 Іолітбюро ЦК КГІРС на чолі з 
несхитним ленінцем, видатним політич
ним діячем сучасності товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

З доповіддю яро підсумки роботи XXV 
з’їзду КПРС і завдання обласної пар
тійної організації виступив перший сек
ретар обкому партії М. М. Кобильчак.

XXV з’їзд КПРС, сказав доповідач,— 
це подія, яка займе достойне місце в ге
роїчному літопис! боротьби радянського 
народу за побудову комунізму, в історії 
світового революційного руху. З’їзд 
здійснив велику і плодотворну роботу. 
Він підбив підсумки багатогранної робо
ти партії, її Центрального Комітету за 
минулі п’ять років, розробив корінні 
проблеми внутрішньої і міжнародної по
літики, озброїв партію розгорнутою про
грамою комуністичного будівництва.

Комуністи, трудящі нашої області, як 
і вся партія, весь радянський народ, з 
величезним політичним і трудовим під
несенням сприйняли підсумки роботи 
XXV з їзду КПРС і одностайно заявля
ють про безроздільну підтримку поло
жень і завдань, що містяться у Звітній 
доповіді ЦІ\ КПРС, інших документах, 
прийнятих па з їзді, про свою готовність 
виконати великі накреслення всесоюзно
го партійного форуму. -Трудящі Кірово- 
градщнпи минуле п’ятиріччя озиамепу 
вали новими трудовими здобутками. 
Працівники промисловості ще в жовтні 
минулого року завершили п’ятирічне 
завдання по темпах зростання обсягу 
виробництва, а 15 грудня — по реаліза
ції продукції. Понад річні плани її реа
лізовано на 85,4 мільйона карбованців. 
Майже чотири п’ятих промислової про

дукті одержано за рахунок зростання 
продуктивності прані. В минулій п’яти
річні вищими темпами розвивалося сіль
ське господарство. Проведена значна 
робота но поліпшенню добробуту і під
вищенню культурного рівня життя тру
дящих.

Ці успіхи — результат великої органі, 
заторської і політичної роботи партій
них, радянських, профспілкових і комсо
мольських організацій, самовідданої 
прані робітничого класу, колгоспного 
селянства, інтелігенції.

Нову хвилю політичного і трудового 
піднесення викликала серед трудящих 
Кіровоградпіппп підготовка до XXV 
з’їзду КПРС. Ставиш на передз’їздівську 
вахту, промислові підприємства достро
ково, 20 лютого, викопали план двох мі
сяців поточного року по реалізації про
дукції. Дні роботи з’їзду сотні колекти
вів, тисячі трудівників міста і села озна
менували успішним виконанням плано
вих завдань і соціалістичних зобов’язань, 
справжнім трудовим героїзмом.

Далі доповідач зупинився на тих 
невідкладних завданнях, що стоять пе
ред обласною партійною організацією в 
світлі рішень XXV з’їзду КПРС і XXV 
з’їзду Компартії України. Як підкреслю
валось па з’їзді, економічні і соціальні 
завдання можна успішно вирішити тіль
ки шляхом швидкого зростання продук
тивності праці, різкого підвищення 
всього суспільного виробництва. Для 
нашої області ця настанова особливо 
актуальна, адже при виконанні зобов’я
зань належить покладатися не на залу
чення додаткової робочої сили, а лише 
на підвищення продуктивності праці. За 
рахунок зростання її в нинішній п’яти
річці необхідно одержати більше 90 
процентів приросту обсягу виробництва. 
При цьому більше половини приросту 
продуктивності праці в промисловості 
повинно бути забезпечено за рахунок 
нової техніки і вдосконалення техноло
гії. Необхідно посилити боротьбу з та* 
кнмп недоліками, як втрати робочого 
часу, поліпшити трудову і технологічну 
дисципліну, здійснювати систему заходів 
по більш раціональному і бережливому

В ДІЮ
використанню матеріальних і фінансо
вих ресурсів. Пайсуворіші економія і 
бережливість залишаються важливою 
умовою розвитку народного господар
ства, підвищення народного добробуту.

З’їзд особливу увагу звернув на про
блему якості, іцо має не лише еконо
мічне, а й соціально-політичне значення. 
Тут доповідач зазначив, що на багатьох 
підприємствах області цією роботою 
займаються вкрай недостатньо.

Одне з найактуальніших завдань в 
сільському господарстві — дальше збіль
шення зернового виробництва. В деся
тій п’ятирічці середньорічний валовий 
збір зерна по області повинен становити 
3,2 мільйона тонн з тим, щоб забезпечи
ти продаж його державі в кількості 
1,4—1,5 мільйона тонн щорічно. Єдиним 
шляхом до розв'язання цього завдання 
є підвищення врожайності всіх зернових 
культур. Досвід передових господарств 
переконує, що повсюдно мають великі 
резерви і невикористані можливості для 
цього. Слід також приділити серйозну 
увагу збільшенню зборів цукрових буря
ків, довести їх врожайність до 400—500 
центнерів з гектара.

Велику роботу треба провести в даль
шому. піднесенні тваринництва. Адже в 
багатьох районах ще слабо освоюються 
потужності спепгоспів, недостатньо 
впроваджуються прогресивні технології 
утримання і годівлі худоби й птиці. 
Перший секретар обкому охарактеризу
вав завдання в поліпшенні племінної 
справи, кращої організації кормовироб
ництва, підвищенні рівня комплексної 
організації праці на фермах.

М. М. Кобильчак зробив грунтовний 
аналіз справ у капітальному будівни
цтві, велику увагу приділив питанням 
підвищення життєвого рівня трудящих, 
зупинився па актуальних питаннях пар
тійного будівництва, охарактеризував 
стан роботи з кадрами, поставив зав
дання по вдосконаленню партійного ке
рівництва громадськими організаціями.

Значну увагу доповідач приділив 
проблемам формування пової людини. 
За період після XXV з’їзду КПРС вже 
зроблено новий крок у поліпшенні ідео

логічної роботи. Поглиблено її ЗМІСТ, тіс
нішим тут став зв’язок з господарським 
і культурним будівництвом.

Тав. кобильчак охарактеризував зав
дання партійних організацій у поліпшен
ні виховної роботи культосвітніх і на
вчальних закладів, у зміцненні соціаліс
тичної законності і правопорядку.

З’їзди нашої партії, сказав доповідач.1 
є тими вершинами, з висот яких особли
во виразно видно історичні перемоги ра
дянського народу, відкриваються нові 
грандіозні перспективи комуністичного 
творення.

Віл імені учасників зборів М. М. Ко- 
бильчак запевнив ЦК КПРС, ЦК Ком
партії України, що комуністи, всі трудя
щі нашої області не пошкодують сил, 
енергії і зроблять усе, щоб успішно вико
нати рішення XXV з’їзду КПРС і XXV 
з'їзду Компартії України.

В обговоренні доповіді виступили: 
В. О. Сокуренко — перший секретар Кі
ровоградського міськкому партії, деле
гат XXV з’їзду КПРС; П. Л. Гідуля- 
нов — перший секретар Долинсьиете 
райкому партії, делегат XXV з’їзду 
КПРС; О. О. Кошурко — бригадир слю- 
сарів-складальняків Кіровоградського 
заводу «Червона зірка». Герой Соціаліс
тичної Праці, делегат XXV з’їзду КПРС; 
Є. О. Головань — голова колгоспу імені 
Калініпа Добровелнчківського району. 
Герой Соціалістичної Праці; В. Ф. Нує- 
товнй — секретар парткому Другого іме. 
ні Петровського цукрокомбіпату Олек
сандрійського району; М. Г. Гайдама
ка — голова Боириненького райвикон
кому; І. Т. Куйовда — голова територі
ального комітету профспілки робітників 
вугільної промисловості; Ю. Д. Мотор
ний — редактор газети «Кіровоградська 
правда»; В. М. Жовтобрюх — директор 
Кіровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів; 1. Ф. Гнибіденко — яру-. І 
гпй секретар обкому комсомолу; В. М. 
Кравцов — військовослужбовець; В. О. 
Самохвалов — голова обласного між-- 
колгоспного об’єднання по будівництву.

Обласні збори партійного активу 9 
участю активу Кіровоградської міської 
партійної організації прийняли відповід
ну резолюцію.

Учасники зборів надіслали вітального 
листа Центральному Комітетові Кому
ністичної партії Радянського Союзу, 
Генеральному секретарю ЦК КПРС то
варишеві Леоніду Іллічу Брежнєву.
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Важливим кроком у глибокому оволодінні ідейним 

багатством рішень і документів XX V з їзду КІ1РС є 
організація вивчення матеріалів партійного форуму в 
усіх формах і ланках системи партійного і комсомоль
ського навчання, масової економічної освіти, народ
них університетах.

В гуртках і семінарах комсомольського політнавчан- 
ня нашої області 15 березня відбулося перше занят
тя по вилченнір теми «Становище в світі і міжнародна 

' діяльність КПРС».

t).

НОВОУКРАШСЬКА районна комсомоль
ська організація не випадково стала в 

центрі уваги нашої розповіді про початок 
грунтовного, всебічного засвоєння юнаками 
і дівчатами історичних рішень партійного 
форуму. Адже в дев’ятій п’ятирічці на її 
прапорі засяяв орден Трудового Червоного 
Прапора. Комсомольці і молодь району за 
цей період занесли до свого активу багато 
цінних справ і починань.

На районному семінарі пропагандистів ке
рівники гуртків і семінарів комсомольсько
го політиавчання одержали на секційних 
заняттях практичні настанови і рекоменда
ції. Для обговорення з слухачами були під
готовлені дані про І Іовоукраїнщнну — «До
сягнення трудівників народного господар
ства району за роки дев’ятої п’ятирічки», 
де зібрані порівняльні показники — влас
не, повний комплекс зростання — за восьму 
і дев’яту п'ятирічки.

Плідна розмова про з’їзд продовжується і під час перерви. М. ШЕВЧЕНКО (в центрі) 
знайомить слухачів із виступом на партійному форумі нашого земляка, двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова.

Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

ь*

Секретар партійної організації колгоспу а Ро
сія» Т.М. Руда докладно розповіла про останні 
успіхи господарства, підкресливши, що на бага
тьох важливих ділянках велика відповідальність 
покладена на плечі молодих. Задають тон у ро
боті такі, як Микола Роіібул, Михайло Петренко, 
Валентнії Семенов з тракторної бригади № 2 В. С. 
Лпдріяїна, депутат міської Ради депутатів трудя
щих шофер Анатолій Куртушап. Серед кращих 
називають у господарстві і комсомольсько-моло
діжний колектив МТФ № І, де групкомсоргом 
Валентина Руссу. /\ в тому, що колгосп виконав 
квартальний план по продажу яєць державі до 
дня відкриття XXV з’їзду КПРС, велика заслуга 
і комсомолок Лідії Волтян та Галини Вакуленко. 
Молоді пташниці одержали протягом минулого 
року по 195 штук яєць на курку-несучку і наго
роджені бронзовим знаком ЦК ВЛКСМ «Моло
дий гвардієць п’ятирічки». Нещодавно, у перед
день партійного форуму, дівчатам вручили почес
ні дипломи «майстрів золоті руки».

Натхненним настроєм пройняте було 
і заняття одного з одинадцяти гуртків 
(разом зі школами комуністичної праці) 
господарства, де комсомольці опанували 
програму «Основ економічних знань».

— Здається, ніби вчора, — ділиться дум
кою керівник, молодий комуніст Микола 
Шевченко, — ми захоплено ділились вра
женнями при розкритті теми «Науково-тех
нічний прогрес у сільському господарстві», 
досліджували, наскільки зросла енергооз
броєність різних ділянок виробництва, рі
вень механізації тваринництва. Особливо ж 
радують такі зразки стосовно до наших кон
кретних масштабів. У першому відділенні, 
приміром, 460 корів нині обслуговують три
дцять чотири доярки. А з переходом, ко
ротко висловлюючись, на промислову осно
ву, натомість потрібно буде лише два
надцять чоловік — шість у першу і стільки 
ж у другу зміну. І, головне, — не не за го
рами, це станеться у пас в десятій п’яти- 
річці...

Легко судити, з яким запалом, з якою 
енергією береться молодь за поглиблене ви
вчення рішень і документів партійного з’їз
ду, адже його величні накреслення відсві
чують розгорнутою панорамою невтримно
го піднесення усі/ сфер нашого життя.

Так урочисто, трохи схвильовано і повів розмо
ву з слухачами Микола Шевченко. За діловитим, 
упевненим плином розповіді про з’їзд вчувалося: 
присутні не просто цікавляться — живуть недав
ньою подією в Кремлі. Кожен сприймає настано
ви партійного форуму як зрозумілі, близькі серцю 
і розумові істини. Вони дохідливі, передовсім, то
му, що виражають волю і прагнення трудящих 
мас, всіх палких прихильників миру і прогресу 
на планеті.

. Розповідь про молодь колгоспу «Росія» 
пов’язана, головним чином, із трудовими 
діяннями, із помислами юнаків і дівчат про 
якомога повніше вивчення історичних рі
шень партійного з'їзду. Кожен із слухачів 
гуртка веде конспект. Переглянув із задо
воленням один. Належить він біб
ліотекареві Тетяні Івановій, активній учас
ниці художньої самодіяльності, здібній спі
вачці, якою «заслужено гордиться не тільки 
колгосп — район».

До величі накреслень XXV з’їзду КПРС 
спрямоване суцвіття інтересів молоді.

А. НЕЧИТАЯЛО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Новоукраїїіський район.

Перші 
результати 

радують
План 1976 року викона

ти за 11 місяців — така 
слово дали юнаки й дів
чата Олександрійського 
місьхпобугкомбінату. Зжз 
перші підсумки говорять 
про серйозність цих на
мірів. Комсомольці цеху 
ПО, ремонту складної по
бутової техніки 8. Авра
менко та В. Колісник а 
лютому виконали понад 
завдання ремонтних робіт 
на суму 700 карбованців 
Відмінно працюють май
стер по ремонту годин
ників Т. Чуднікова, перу
кар Н. Горшкова та інші.

Виконуючи накреслен
ня XXV з’їзду КПРС, мо
лоді побутозики підвищу
ють свою професійну 
майстерність, поліпшують 
культуру обслуговування 
населення.

Н. ФЕСУН, 
секретар комсомоль
ської організації Олек
сандрійського місьж- 
побуткомбінату.

л и»» II Й^иив

«Траса» для 
колінчастого

Колектив Костромського за
воду автоматичних ліній за
вершив виготовлення комплек
су устаткування для механіч
ної обробки колінчастих палів 
до мотора трактора Т-150.

Створена костромичами на 
замовлення Харківського за
воду тракторних двигунів ав
томатична лінія складається з 
кількох .десятків верстатів, 
кожен з яких настроєний па 
певну програму дій». Вста
новлена па транспортер заго
товка під пильним наглядом 
автоматичних контрольнії* 
пристроїв зробить «пробіг» 
від верстата до верстата по 
180-метровій «трасі» і вийде 
готовою деталлю. Автоматич
на лінія замінить працю 177 
верста ганків.

(ТАРС).

ЇЦІ А РАЙОННОМУ зльоті молодих удар- 
и “• ників дев’ятої п’ятирічки юнаки і дів
чата аплодували, коли перший секретар 
райкому комсомолу Микола Швиданенко 
розповідав про успіхи комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади колгоспу

В НЛСТУП!
^Прапор комунізму» в 1975 році. Отримую
чи перехідний Червоний прапор райкому, 
бригадир комсомольсько-молодіжної Мико
ла Лаг.ко заявив, що до дня відкриття XXV 
з’їзду КПРС вся наявна посівна техніка 
буде па лінійці готовності. Свого слова мо
лоді механізатори дотримали. Вже 20 лю
того цей колектив звітував райкомові Ком
партії України і райкомові комсомолу про 
.те, що всі агрегати до виходу в поле готові.

Партійна і комсомольська організації, 
правління колгоспу своєчасно потурбували
ся про укомплектування кадрів, про' мо
ральне і матеріальне стимулювання па пе

ріод весняних робіт. Па посівній працюва
тимуть у дві зміни. Для цього залучили ще 
28 механізаторів з числа зайнятих в інших 
галузях виробництва. Днями в бригаді 
пройшла взаємоперевірка між механізова
ними'загонами і пробний виїзд в поле. Най
краще підготувався мехзагін, очолюваний 
молодим комуністом Іваном Логвпном. То
го ж дня на зборах в бригаді про це пові
домили. Тут же учасники зборів ознайоми
лися з умовами соціалістичного змагання, 
розпорядком робочого дня, технологічними 
картами вирощування сільськогосподар
ських культур па площі 1380 гектарів.

Високі соціалістичні зобов’язання взяли в 
комсомольсько-молодіжній на перший рік 
десятої п’ятирічки. Незважаючи на неспри
ятливі погодні умови весни і зими, дали 
слово виростити і зібрати по 32 центнери 
пшениці, по 55 — кукурудзи, по 300 — бу
ряків па кожному гектарі. Посівну виріши
ли провести за тиждень. Ніші приступили 
до закриття вологи. В авангарді соціаліс
тичного змагання в ці дні йдуть комсомолі», 
ці Станіслав Взнало, Микола Метель, Ми
кола Кузьменко, молодий комуніст Микола 
Трифонов та інші. На рахунку кожного з 
них вже є по 60 і більше гектарів забороно
ваної ріллі. Наступ за вирощення високого 
врожаю 1976 року розпочався.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Молодого кому
нара».

Колгосп «Прапор комунізму»
Олександрійського району.

— так називалась стаття, зміщена 
у «Молодому комунарі» 17 лютого. 
В ній ішлося про незадовільний ре
монт холодильників кіровоград
ським заводом «Ремпобуттехніка». 
Ми одержали відповідь з підпри
ємства. Наводимо її повністю:

«З приводу статті від 17 лютого 
1976 року в газеті А? 21 повідомляє
мо, що холодильник т. Задорожка 
Т. ЛІ. відремонтований 24. X. 1975 
року. Ремонт холодильника т. Гра- 
довського . Л. В., котрий живе в 
Онуфріївському районі в селі Пие
лит.■ затримується з-за відсутності 
холодильних агрегатів «Кристалл-З». 
По отриманню агрегатів до т. Гра- 
довського буде направлено механіка 
для гарантійного ремонту холодиль
ника.

В. о. директора заводу 
Є. ДРИБІН.»

І все. Але ж це — відписка! Зви
чайнісінька. До того ж не зовсім 
чемна. Авторка статті вела мову про 
нерозв’язані проблеми сервісу. А 
з. о. директора Дрибін зрозумів їх 
як вказівку відремонтувати два 
холодильники, відкинувши всілякі 
там «роздуми».

Пізніше ми отримали листа з об
ласного управління побутового об
слуговування. Заступник начальни
ка управління М. М. Заслааський

ПІСЛЯ ВИСТУПУ <мк> „ХОЛОДИЛЬНИК
1 ТИСЯЧА ДІЧЬНІІЧОК..»

повідомив, що випадки тяганини з 
ремонтом холодильників Г. М. За
дорожка та Л. В. Градовського дійс
но мали місце.

Для поліпшення обслуговування насе
лення, пише товариш Заславськнй, ке
рівництвом заводу розроблено ряд захо
дів. Зараз па підприємстві працює два 
диспетчери. Перший займається замов
леннями жителів міста Кіровограда, 
другий — координує роботу ремонтників 
по області.

На заводі встановлено обладнання, 
котре дає змогу проводити капітальний 
ремонт мотор-компресорів, що працюють 
па фреоні. Ведуться також роботи для 
освоєння капітально-поновлювальних ре
монтів холодильників, у яких робочий 
газ — аміак. Крім того, заводом роз
роблено ряд заходів по поліпшенню об
слуговування замовників, наданню но
вих видів послуг.

Он як багато робиться І зроблено на 
«Ремпобуттехніці»! То чому ж ми про 
це дізнаємось з листа облпобутуправлін- 
,ІЯ’ а^,с..від керівництва самого підпри
ємстві. Навіщо завод присилає відпис
ки? Саме така практика «реагування» 
з’аїі'ііСК>ПРС,І>СС" б>Ла осуджс,,а на XXV

У статті «Холодильник і тисяча 
дрібничок» піднімались проблеми 
забезпечення служби сервісу об
ласті автотранспортом. Заступник 
начальника облпобутуправління 
М. М. Заслааський повідомив, що 
управління проводить ряд ор
ганізаційно-технічних заходів, на
правлених на створення автотран
спортного господарства всієї си
стеми.

РОЗКАЖІТЬ
ПРО
ПРОФЕСІЮ...

Дорогу з житті кожний 
обирає сам. Та, перш ніж 
обрати, її потрібно зна
йти, Ось тут і допомага
ють сьогоднішнім учням 
старші друзі:

Ось і нещодавно для 
учнів старших класів була 
організована бесіда з ко

лишньою ученицею шко
ли, нині студенткою філо- 

-догЧчного факультету Пол
тавського педагогічного 
інституту Надією Ліно- 
вець. Зацікавила старшо
класників розповідь про 
місто, про навчальний 
заклад, в якому в свій час 
вчилися видатні педагоги 
А. С. Макаренко та наш 
Земляк В. О. Сухомлин- 
ський. І, звичайно, розмо
ва про майбутню профе
сію.

А потім — безліч запи
тань. Про все, що хвилює 
школярів — умови при
йому, вступні екзамени, 
навчання в інституті—роз
повіла студентка. Учні 
щиро дякували їй за ціка- 
зу бесіду.

П. ПІХОТА, 
організатор позаклас- 
ної роботи Інгуло* 
кам’янської СШ Нов
городі: і вського ра
йоні’.

ЮНІ
ВМІЮТЬ 
ПРАЦЮВАТИ

Трудовий десант, при
свячений XXV з’їздові Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу провели 
старшокласники Андру- 

сізської середньої школи.
На молочнотоварній 

фермі № 3 місцевого кол
госпу імені Леніна, допо
могли доїти корів, розда
вати корми, наводити са
нітарний порядок.

Слова похвали особливо 
стосувалися Світлани Го
ловко, Ольги Громової, 
Миколи Грузина, Тетяни 
Полохай, Ольги Капши.

Завідуючий МТФ № З 

М. І. Конограй, доярки 
кавалер орденів Леніна.. 
Жовтневої Революції та 
трудового Червоного 
Прапора Антоніма Огер. 
Ніна Махненко, Ольга 
Петрова щиро дякували 
школярам за надану до
помогу.

Л. МАКСЮТА, 
Учень Андрусівсько? 
СШ Сві гловодського 
району.
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ПРИСВЯЧЕНІ
ПАРТІЇ
І її ДІЯЧАМ

у день відкриття XXV 
з’їзду КПРС Міністерство 
зв'язку СРСР випустило 
В оббіг марку номіна
лом 20 копійок, яка ви- 
друкоаана на фользі 
золотого кольору. На 
фоні променів зображе
но Кремлівський Палац 
з'їздів та Троїцька баш
та Кремля. У "
частині мініатюри 
ри «XXV» на фоні

верхній 
циф- 
чер-

зу, Героя Соціалістичної 
Праці, члена Комуністич
ної партії з 1903 рок> 
присзячена інша марка. 
Вона — сіро-зеленого 
кольору, надрукована 
методом металографії,

К. Є. Ворошилов був 
активним учасником ре
волюції 1905 року та Ве
ликої Жовтневої 
лістичної 
Він — один з

<«7Є

£?0

. тихі
■ ■ і.. .

соціа- 
революції. 
засновни
ків Пер
шої Кін
ної армії. 
В 1925 
році був 
приз н а- 
ч е н и й 
нар 
мом 
війсь 
вих
морських 
справах, 

а в 1934 
році —

к о- 
по 

к о- 
та

воного прапора, внизу 
напис: «З'їзд КПРС».

Ця пам’ятна мініатюра 
випущена тиражем 500 
тисяч екземплярів. На
передодні з’їзду випу
щено марку, поштовий 
блок, а також 13 різних 
маркованих конвертіз.

Річниці з дня народ
ження Климента Єфре- 
мовича Ворошилова —

наркомом оборони 
СРСР.

З травня 1940 року він 
— заступник голови РН\ 
СРСР. В роки Великої 
Вітчизняної війни К. Є. 
Ворошилов — член Дер
жавного комітету обо
рони, представник Став
ки Верховного Головно
командування на різних 
фронтах.

і
радянського, державно
го, політичного та вій
ськового діяча, двічі 
Героя Радянського Сою-

М. ЧАБАНЕНКО, 
інструктор обласно
го агентства «Со<оз- 
Друк».

ЗВІТУЮТЬ
КІНОМИТЦі

З 10 по 14 березня на Кіровоград- 
щині проходив Тиждень творчого зві
ту кіностудій «.’Іепфільм» і «Укртеле- 
фільм». Нашими гостями були творчі 
працівники однієї з найстаріших кі
ностудій країни — «Ленфільм»: ре
жисер Віктор Садовськнії, актори 
Любов Малпновська і Євген Леонов, 
заступник головного редактора 
Олександр Журавін, з «Укртелефіль- 
му» — режисер Радіон Єфіменко і 
редактор Вадим Бойко.

Митці побували у багатьох райо
нах області, знайомились із життям і 
працею колгоспників, робітників під
приємств. Проведено 38 зустрічей. 
На перегляді нових кінострічок 
«Єдина», «Одинадцять надій», «Вес
няні перевертні», «Співає Софія Рота-, 
ру» побувало 13 тисяч глядачів.

Л. ФЕДЧЕНКО.
Н а ф о т о: виступає режисер кіностріч

ки «Одинадцять надій» В. САЗОВСЬ
КИМ.

Фито В. КОВПАКА.

ДРУЗІ з
КАЗАХСТАНУ

Цього весняного вечора 
Олександрійського другого 

ЬПетровського цукроко.мбінату 
переповнений. Сюди пришили 
сомольці, молодь, передовики 
робиицтва райцентру.

клуб 
імені 

був 
ком- 

ви-

Делегат XXV з'їзду КПРС, слю
сар заводу АС С. Лозовий розповів 
своїми землякам про ту конструк
тивну, лілову і піднесену обстанов
ку. що панувала на форумі кому
ністів, про конкретність і велич зав
дань, поставлених партією перед 
народом.

Цукрозаводці уважно слухали 
свого делегата. Про успіхи у дев'я
тій п'ятирічці, про плани на май
бутнє говорив директор В. Ф. За- 
городиій, головний інженер, канди
дат технічних наук 10. Ф. Цюкало.

Добрим подарунком виробнични
кам був виступ Казахського заслу
женого молодіжного ансамблю піс
ні і танцю.

Цей вечір став ще одним пере
конливим підтвердженням інтерна
ціональної єдності всіх радянських 
народів, про яку так яскраво гово
рив Л. 1. Брежнєв у Звітній допові
ді на з'їзді.

С. ЮМАКУЛОЗ, 
адміністратор обласної філар
монії.

ЧИТАЦЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ШКОЛЯРІВ
«Партія веде» — на таку тем\ 

в Світловодському Буднику піоне
рів відбулась загальноміська чи
тацька конференція, присвячена 
XXV з’їздові І\ПРС. В ній взяло 
участь близько двохсот учнів 7—9 
класів шкіл міста.

Учениці Ірина Сигітова, Юлія 
Барсукова; Ірина Бабушкіиа про
читали доповіді на теми: «Партію 
нову створив великий Ленін», «З то
бою разом, Партіє, ми йшли до 
перемоги», ”

А десятикласниця середньої шко 
ли № 4 Ольга Печигіоренко розпо
віла про кращих людей міста — ко 
муністів і комсомольців, які кож
ного дня втілюють плани і накрес
лення партії в життя.

М. ВЕНЦКОВСЬ.КИИ, 
вчитель Світловодської ШРМ 
№ 2.
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Г 1

З 22 по 28
ПОНЕДІЛОК

И ПЕРША ПРОГРАМА.
9.09 — Новини. (М). 9.10 
— Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «Чорна курка». Мульт
фільм. к. т. (М). 9.50 — «У 
світі тварин», к. т. (М>. 10.50 
- «Клуб кінонодорожсіі». (М). 
'11.50 — Телефільм. (К-д). 12.00 

Для дітей. «Веселі ведме
жата». ,'ІиЛі.кова вистава

1 (Одеса). 14.55 — Ten. до:;, 
фільм «І народилася домна».

' (М). 15.15 — «Тарас Шевчен
ко». Худ. фільм. (М). 17.35 — 
«Творчість юних», к. т. (М). 
18.00 — ’.День за днем». (К-д).
18.15 — «Щоденник соціаліс
тичного змагання». (М). І9.0С 

л. «Вісті». (К). 19.30 — Теле- 
Тллакат «Цифри нашого зро

стання.-. (К). 19.35 — Фільм- 
снектакль. М. Горький. «До- 

’ стигаев та інші», к. т. (М). 
2Г.0О — «Час». (М). 21.30 — 
Продовження фільму-снектак- 
ЛЮ К. т. (М). 22.25 — Спор
тивна програма. По закіїїчеіі-

• иі — новини. (М).
, ДРУГА ПРОГРАМА.

16.25 — «На ланах республі
ки», (М-в). 16.15 — «Моло
дість . після». (Х-в). 17.30 — 
«Партійне життя». (К). 18.00— 
«Концертині! зал «Піонерія». 
(Донець::). 18.30 — Телефільм 
«Хлопчик із Уржума». (К).
18.45 — «За накреслення
ми XXV з’їзду КПРС».

■ «Програма -величних звер
шень* Бесіда III. (К). 
19.00 — «Музичний абоне
мент» (М). 19.35 — Телефільм

> «Про чаї; і про себе». (К). 
‘ 20.00 — «Концертний зал 
.«Дружба». (Д-к). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 2Г.ЗО — Худ. 
фільм «Нормандія — Неман». 
(К). 23.25—Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК

Й ПЕРША ПРОГРАМА.
10.15 — Новини. (К). 11.00
— «У диі шкільних кані

кул». 'Пригоди ведмежатка». 
Лялькова вистава. (Х-в). 15.30 
г*-„ «На лапах республіки». 
АГ'Г'Сок). 15.50—Для юнацтва. 
•гОріснтнр». (Донецьк). 16.40— 
«Щоденник соціалістичного 
змагання». (Львів). 16.55 - 
Концерт. (Д-к). 17.25 - Теле
плакат «Цифри нашого зро
стання». (К). 17.30 — «Ребе- 
жі десятої П’ятирічки». (Х-в). 
1800 — Новини. (М). 18.15 — 
$Хочу все знати». Кіиожуо- 
над к. т. (М). 18.25 - «ТвЬр- 
уїсть народів світу», к. т. (М). 
14 ~ а студія». (М). Ю.50

• “ Гел- багатосерійний худ. 
Фуіьм «Смок і Малюк». І се* 

рій. (М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «11-і здобуття Ленін
ської премії*. І. Андроііиіков. 
«Спогад про Великий зал» 
(М). 22.55 •- Чемпіонат СРСР 
з ковзанів серед жінок, к. т. 
По закінченні — покипи. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
І8.ГО — Реклама, оголошення. 
(К). 13.30 — «Народний теле- 
університет». Факультет здо
ров’я. (К). 19.00 — «Вісті».
(К). ІДЗО — «Народна твор
чість». (К). 20.15 — «Телешко- 
ла механізатора». (К). 20.45— 
«На добраніч. діти’.». (К). 
2Г.00 - «Час». (М). 21.30 - 
«Нові мелодії року* (К). 22.15
— «Старт». (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

СЕРЕДА
ПІ ПЕРША ПРОГРАМА. 
24 900 — Повніш. (М). 9.10

— Гімнастика. (М). 9.30
— «Зустріч юнкорів телестудії
«Орля* з делегатом XXV з’їз
ду КПРС капітаном дальньо
го плавання В. К. Тихостуно
вим». к. т. (М). 10.10 — «Смок 
і Малюк». Тел. багатосерій
ний худ. фільм. 1 серія. (М).
11.15 — «В лиі шкільних кані
кул». «Дзвіночок». Концерт. 
(Х-в). 11.45 — Новппи. (К).
12.00 — «Екран молодих». (Во
рошиловград). 15.00 — «Резер
ви другої цілини». Док. теле
фільм’ (М). 15.25 — «Ми зна
йомимось з природою». (М). 
15.40 — «Молодь планети». 
(М>. 16.25—«Наука сьогодні», 
к. т. (М). 16.55 — «Фільм —
дітям». «Пригоди Буратіпо». 
Худ. телефільм. 1 серія, к. т. 
(М). 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «У кожному ма
люнку — сонце», к. т. (М).
18.30 — сНа запитання теле
глядачів відповідає член-ко- 
респондент АН СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М). 19.00—Кон
церт. к. т. (М). 19.35 — Бага
тосерійний худ. телефільм 
«Смок і Малюк». 2 серія, к. т. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— Спортивна програма, Між
народна товариська зустріч з 
футболу. Збірна Болгарії — 
збірна СРСР. 2-й тайм. (Бол
гарія). «Тираж «Спортлото». 
Міжнародна зустріч з хокею. 
Збірна Швеції—збірна СРСР. 
111-іі період. (Швеція). По 
закінченні — новппи. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Пе
редачі 1-ої програми. 16.55 — 
Телеплакат «Цифри нашого 
зростання». (К). 17.0В — Кон*. 
церт. (Запоріжжя). 17.30 — 
«Міжнародне жнтгя». (К). 
18.00 — «П’ятирічка якості і 
ефективності». (Ворошилов
град). 18.20 — Музичний ан
тракт. (К), 13,39 — «Вісті», 

,(К). 19.00 — Міжнародна то- 
нарнська зустріч з футболу. 
Збірна Болгарії — збірна 
( PCP. В перерві — «Сільсько
господарський тиждень». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 
— Худ. фільм «Світло у кінці 
тунелю». (К). 23.90 — Вечірні 
НОВІШІ!. (К).

ЧЕТВЕР
ПГ ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 — Новини. (М). 9.І0 
Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «На приз клубу «Золо
та шайба», к. т. (М).-10.30 — 
«Смок і Малюк». Багатосерій
ний худ. телефільм. 2 се
рія к, т. (М). 11.50 — Нови
ни. (М). 12.05 — «Народний
телеупіверситст. «Факультет 
науки і техніки». (К). 12.35 — 
«В дні шкільних канікул». 
Театр «Ліхтарик». (Д-к). 15.05

— «По рідній країні» Естон
ська PCP. к. т. (М). V6.45 — 
«Коваль Ігор Євстигнеєв» Те
ленарис. (М). 10.15 — «Шахо
ва школа», к. т. (М). 16.45 — 
Фільм — дітям.. «Ilpiiro.iti Бу- 
ратіно». Худ. телефільм. 2 се
рія. к. т. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 18.45 
— Рішення XXV з’їзду КПРС
— в життя. Спеціалізація — 
10 років роботи. (К-д). 19.15— 
«Розповідає T. С. Мальцев». 
Теленарис. (М). 19.45 — Бага
тосерійний худ. телефільм 
«Смок і Малюк». З серія, к. т. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30 
— Міжнародна зустріч з хо
кею. Збірна Швеції — збірна 
СРСР. к. т. (Швеція). В пе
рервах — чемпіонат СРСР з 
боротьби дзю-до. к. т. По за
кінченні — ііовпіііі. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Пере
дачі 1-ої програми. 15.15 — 
«ГІо рідній країні». Естонська 
PCP. (М). 15.45 — Теленарис. 
(М). 16.15 — «Шахова шко
ла». (М). 16.45 — Концерт.
(Львів). 17.15 — , «Екран мо
лодих». (В-д). 18.00 — Респуб
ліканська фізико-математнчпа 
школа».. Передача 2. (К). 18.30
— «Па музичній орбіті». (Х-в). 
19.00 — «Вісті». .(К). 19.30 — 
«Палітра». Репортаж з ви
ставки «Слава праці». Пере
дача 3. (К). 20.15 — Концерт. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 - «Час». (М). 
21.3Ô — О. Глазуиов. «Раймоіі- 
дд». Вистава. (Одеса). В пе
рерві — вечірні новини. (К).

П'ЯТНИЦЯ
пп ПЕРША ПРОГРАМА. 
/Q 9.00 — Новини- QM). 9.10 

— Гімнастика, к. т. (М).
9.30 — «Відгукніться, сурма
чі!». к. т. (М). 10.15 — «Смок 
і Малюк». Багатосерійний худ. 
телефільм 3 серія, к. т. (М).
11.30 — «В дні шкільних кані
кул». «Великий чарівник», 
к’ т. (К). 13.15 — «Телеиікола 
механізатора». (К). 13.45 —
Концерт. (X-п). 15.00 — Док. 
фільм. (М). 15.15 - М. Шоло- 
хов. «Піднята ціліша». (М).
16.15 — «Москва і москвичі». 
(М). 16.45 — «Фільм — дігям»3

сСувора гра». Худ. фільм, 
к. т. (М). 13.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Чарів
ний смичок». Мультфільм, к. т. 
(М). 18.25 — «Фронт Анголи». 
Док. телефільм. (М). 19.25 — 
Худ. фільм «Дівчата». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 —
«Кіпопаїїорама». к. т. (М). 
23.05 — Чемпіонат СРСР з 
боксу. Півфінал. (Сверд
лове!.!;). к. т. По закінченні— 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Пере 
дачі 1-ої програми. 11.30 —

'«Весняний настрій». Концерт.
(М). 15.55 — «П’ятирічка
ефективності і якості». (К). 
16.25 — Перший Всесоюзний 
фестиваль самодіяльної на
родної творчості «Самоцвіти». 
(Одеса). 17.10 — «Для вас, 
вчителі». Передача з фізики 
(К). 17.30 — Для дітей. «Пош
та передачі «О.ч івець-мал ка
пець». (К). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — «У 
пас на заводі». (Х-в). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Теле
плакат «Цифри нашого зро 
стайня». (К). 19.35 — Концерт. 
(К). 20.00 — Спортивна про
грама. В перерві — «На доб
раніч. діти!».> (К). Но закін
ченні — «Час». (Відеозапис).

СУБОТА
П-] ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 — І іоиііі!!і. (М). 9.10 
— Гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «Дітям — про звірят».
(•Л-д). 10.00—«Для нас. бать
ки!». (М). 10.30 — «Розповіді 
про художників». В. Фавор- 
ськнй. (М). Н.СО — «П’ятиріч 
ка якості і ефективності». Ре
портаж з Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагре
гатів. (К-д). 11.30 — На здо
буття Ленінської премії. 
М. Танк. «Нарочанські сос
ни». (М). 11.55 — Музична
програма. «Райкова пошта», 
к. т. (М). 12.25 — «Кннжчииі
іменини». До тижня дитячої 
книги, к. т. (М). 13.25 — Худ. 
телефільм «Призначається 
внучкою»'. V серія, к. т. (М).
11.30 — «Здоров’я». (М). 15.00
— «Людина. Земля. Всесвіт»,
к. т. (М). 15.30 — Музичний
календар, к. т. (М). 15.55 — 
«Бесіди па міжнародні теми 
політичного оглядача газети 
«Правда» ІО. А. Жукова».

' к. т.. (М). 16'10 — «Оператор 
' Кіпс в царстві каміння».

Мультфільм, к. т. (М). 17.00— 
«Очевидце — неймовірне» к. т. 
(М). 13.00 — Повніш. (М).
18.15 — «Інтерв'ю члена По- 
літбюро ЦК БКН голови Ра
ди Міністрів Народної ' Рес
публіки Болгарії топ. Стапко 
Тодорова. (М). Г8.30 — «Між
народний день театру», к. т. 
(М). 19 50 — Тел. док. Фільм 
«Час великих ’ звЄршені.» к. т. 
(М). 21 00 — «Час; . (М). 21.30 
— Концерт майстрів мистецтв 
для делегатів 'XXV з’їзду 
КПРС. (Відеозапис віл 4 бе
резня) к. т. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
«В дні шкільних канікул». 
Лялькова вистпка. (В-д). 10.00
— «Щоденник соціалістичного 

змагання». (Донецьк). 10.30 — 
«Сільські обрії». (Х-н). 11.00— 
«Народні таланти». (Ужго
род). 11.39—Телеплакат «Циф
ри нашого зростання*. (К) 
11.35 — «Любителям хорового 
співу». (Львів). 12.20 — «Су
ботній репортаж». (Чернівці).
12.50 — «Закон і ми». (К)
13.30 — «В дні шкільних капі 
кул». Конкурсна програма 
«ІОіііор-76». (К). 14.20 — «Лю
дина, і природа». (К) 11.50 — 
Вистава «Протокол одної і 
засідання». (К). 17.00 — Спор 
тишіа програма. (К) 18.ГО —
«Екран передового досвіду» 
(К). 18.20 — «Вечірня музпчш 
пошта». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Міжнародна кі 
нопрогр.тма «Глобус». (К)
20.50 — «На добраніч, діти!*
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.8( 
— «Сатиричний об’єктив». (К) 
21.55 — Худ. телефільм «При 
боркання непокірної». (К)
23.20 — Вечірні новішії. (К).

НЕДІЛЯ

Й ПЕРША ПРОГРАМА.
12.30 — «Сільська і оди 
на». (М). 13.30 - Тел.

худ. фільм «Пріїзіїачається 
внучкою». 2 серія. т. (М).
14.45 — «Нам, герої праці». 
Концерт, к. т. (М). 15.15 —

л 
СПРОСИЛ
У
ЯСЕНЯ...

9’ СІ»* /І| ОТ’М-ТНЛ *1МГ 'О АО -»ой

тв-л*и м-мо-гл» чІ-М »с!н-«е-іо лисг-мі *іяг> іяі>

«Літбесіди». к. т. (М). 16.00— 
«Міжнародна панорама», к. т. 
(М). 16.30 — Мультфільми,
і;, т. (М). 17.00 — «Клуб кіно- 
подорожей», к. т. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 13.15 - «До
200-річчя Державного акаде
мічного Великого театру Со
юзу PCP». Балет С. Про
кофьева «Ромсо і Джульетта». 
(М). 21.00 — «Час*. (М). 21.30
— Чемпіонат СРСР з боксу. 
Фінал, к. т. (Сссрдлоиськ). По 
закінченні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.35 — 
«Товари — народу». (К). 14.05
— Для дітей. «Чебурашка». 
Лялькова вистава. (К). 15.00— 
«Слава солдатська». (Одеса). 
16.00 —' Першість СРСР з во
лейболу.- «Буревісник» (К) — 
«Локомотив» (М). (Одеса). 
17.05'.— «Сім’я». (Донецьк).
17.50 — Музичний антракт. 
(К). 18.00 — «Ви нам-писали». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— «Говорять делегати XXV
з’їзду КПРС». (Д-к). 19.40 — 
Телеплакат «Цифри нашого 
зростання». (К). 10.45 —
«Творчість». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 2Г.00 — 
«Час*. (М). 21.30 — «Новини 
кіноекрану». (К). 23.00—Кон
церт. (К). 23.30 — Вечірні но
вини. (К).

З телефільму 
аіооиія долі, або 
з легким паром!».

Музыка
М. ТЛРНВЕРДИЕВА.

Слова М. КНРШОНА.

Я спросил у ясеня: 
«Где моя любимая?» 
Ясень нс ответил мне. 
Качая головой.
Я спросил у тополя: 
«Где моя любимая?» 
Тополь забросал мена 
Осеннею листвой.
Я спросил у осени: 
«Где моя любимая?» 
Осень мне ответила 
Проливным дождем.
У дождя я спрашивал: 
«Где моя любимая?» 
Долго дождик слезы лия 
За моим окном.
Я спросил у месяца: 
«Где мол любимая?» 
Месяц скрылся о облаке. 
Не ответил мне.
Я спросил у облака: 
«Где моя любимая?» 
Облако растаяло
В небесной синеве, 
«друг ты мой 

единственный!
Где моя любимая?
Ты скажи,

где скрылася? 
Знаешь, где опа?». 
Друг ответил преданный, 
Друг ответил искренний: 
«Была тебе любимая, 
Была тебе любимая, 
Была тебе любимая.,» 
А стала мне жена».
Я спросил у ясеня, 
Я спросил у тополя, 
Я спросил у осени,,,



4 елпор.

Пияцтву
бій!

Культура, воно, зна
єш, діло складне і отвєт- 
ственне, — такий катего
ричний висновок зробив 
директор Хмелівського 
куща громадського хар
чування тов. М. Г. Глади- 
лін у дискусії з голосом 
власної совісті. — Якщо 
вже підносити її на на
лежний рівень, то у куль
турницькій справі без 
фантазії — як без рук.

Та й взявся М. Г. Гла- 
дилін за культуру в селі 
Хмельовому. У сільсько
му Будинку культури пра
цював буфет. Але сіро 
працював, без вогнику. 
Хто коржика купить, хто 
— цукерку. І директор 
вносить «свіжий стру
мінь»: дає дозвіл на про
даж у Будинку культури 
спиртних напоїв.

Прокинувся такий же 
ТЕорчий зуд і в буфетни-

САТИРИЧНО-
ГУМОРИСТИЧНА
СТОРІНКА

пМолодяі жоь&увлр“ —

Фейлетон
ХОКЕЙНОГО

СЕЗОНУ

націдила в

птри-

хильнули 
«Гуляння»

до
ЗАВЕРШЕННЯ

ці Г. П. Слободи. Вона 
розширює клієнтуру сво
го буфету, знайомлячи з 
Бахусом юних хлопців. 
Усім добре: - хлопцям — 
нові знайомства, буфетни
ці — план.

Якось підійшли до при
лавку не зовсім повноліт
ні Михайло Паровишник 
та Василь Галактіонов та 
й кажуть:

— А пригости нас, шин
карочко, мед-вином!

— Ех, була б я вашою 
матір ю, я б вам показа
ла вино! — зітхнула «шин
карочка» і 
склянки.

Хлопці 
«гульнули», 
кінчилося бійкою.

Втім, ніхто не здивував
ся. Останнім часом біля 
Хмелівського Будинку 
культури випадки хуліган
ства та інших правопору
шень стаються мало не 
щодня.

— Та хіба хулігани лише 
в Будинку культури напи
ваються? — справедливо 
обуриться шинкарка.

Ні, не лише. Приклад 
Г. П. Сподоби наслідує і 
продавець Хмелівського 
сільпо М. А. Дворникова. 
Вона «відпустила» дві 
пляшки «Кагору» підліт
кам, після чого хлопчаки 
теж пустили в хід кулаки.

. Отже, нешаблонний під
хід до торгівлі — це

КЯ ИКОДА наближався до клубу, 
хвацько перебираючи струїш 

гітари. «А нам — все равно, а нам— 
все равно!» — з надривом виводив 
він. І раптом, бренькнувши, гітара 
замовкла. Микола втупився у афі
шу на клубних дверях: «Сьогодні, о 
лев ятнадцятій голині, відбудуться 
відкриті комсомольські збори кол
госпу. присвячені обговоренню по
ведінки злісного бешкетника і п’я
ниці Миколи Кажана».

Він сплюнув. «Не жартував таки 
секретар», — промовив крізь зуби. 
1, ~ притримуючи гітару, тихенько 

котився
1, _ притримуючи гітару, 
зайшов до клубу, звідки 
різноголосий гомін.

Коли Микола^ зайшов, шум враз стих. 
«Понижають. — задоволено посміхнувся 
він. — Що то значить — фігура!». До 
трибуни піднявся секретар і сказав:

— Ну. якщо головний герой з’явився. 
■ оді розпочнемо збори. Дозвольте зачи
тати його послужиш') список. За піппоку 
Микола Кажан шість разів вчиняв бійку 
У нетверезому стані, тричі затримувався 
дільничим і раз навіть зумів потрапити 
у вптпсрсїінік в місті, куди поїхав на дві 
години! Ти можеш пояснити свою пове
дінку. Кажан?

— 1 ак, хай пояснить! Вийди, по
кажись, герой! — почулись вигуки.

Микола озирнувся. «Ага, репе
тують Наталка і Сергій. Нічого, цих 
обробимо», — вирішив він. 1 вже 
сміливіше підійшов до секретаря.

— Я, звичайно, щиро каюсь у цих 
негідних вчинках, які допустив. Але 
давайте подумаємо, земляки, чи не 
самі ви винні у тому, що сталося? 
Чи достатньо уваги ви надавали то
му, хто став на слизький шлях, тоб
то мені?

— Нічого собі, увага, треті збори

ПОШТА

«КОЛІСНОЇ

МАЙСТЕРНІ»

20 березия 1070 poxy -Г

спорт

І...
за-

справжнє мистецтво. Зро
зуміло, що за мистецтво 
треба платити. Тож дії 
згаданих «шинкарок» пра
цівники міліції занотували 
У відповідних протоколах 
і направили їх на розгляд 
адмінкомісії райвиконко
му. І висновки не забари
лись. Згідно законодав
ства, на працівників, котрі 
порушують правила тор
гівлі спиртними напоями, 
накладається штраф від 
Ю ^о 15 карбованців, а в 
разі повторення пору
шень — штраф від 50 до 
100 карбованців чи при
тягнення до одного року 
виправних робіт.

От лише незрозуміло, 
чому відповідальні това
риші із райспоживспілки, 
які безпосередньо керу
ють шинкарками і заохо
чують їх до порушень за
конодавства в ім'я всемо
гутнього плану, уникають 
відповідальності?

А шкода. Якби М. Г. 
Гладилін замість відписок 
міліції відписав на користь 
держави дес яток-другий 
карбованців штрафу з 

'власної кишені, то навряд 
чи вів би він безконфлікт
ні дискусії про культуру 3 
голосом власної совісті.

в. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
заступник начальника 
відділення УВС Кіро
воградського облви
конкому.
Хмельовес.

Маловисківського району.

йому присвячуємо!—вигукнув хтось 
(хто Микола не помітив).

Але він продовжував:
— Навіть на афіші прізвище моє 

написали, па все село прославили. 
Хіба можна так травмувати юну 
душу? Чи не краще було б назвати 
збори «Про виконання статутних ви
мог деякими комсомольцями?». Го
ловне — підхід!

Глухни гомін, що котився залом 
змовк. Усі слухали Миколу. Дехто 
потупив очі. «А п справді, може 
хлопець виправитись хоче», — ска
зала Наталка Сергію.

А Микола продовжував:
^С|".. ти* Сергію, чи тп, Наталко, хоч 

раз прийшли до мене І запитали: будеш 
третім? Я маю па увазі третім другом,— 
відразу уточнив він, почувши двозначний 
сміх V залі.

Iа тп ж сили волі не маєш! — спро
бував було взяти хід зборів у свої руки 
секретар.

— Не маю? Хочеш парі? Три тижні, 
двадцять один день, не питиму!

— Не може бути! От фантазує! Давай, 
давай. Кажан, напусти туману! — загу
дів зал.

НУ- я яаі'* доведу! — рішуче мовив 
Кажан і сів па місце.

...1 дійсно, з того дня Миколу Ка
жана як підмінили. Хильнути —

Малюнки

Г. СЛВ’ЮКЛ.

6 Зб’Оду j

іїісірц.

МІНІАТЮРИ З НАТУРИ 
НА ПРИЙОМІ У ЛІКАРЯ

— У пас знову нерівний кров’яний тиск. Таки не 
мались — хильнули.

— То що ж мені тепер робити?
— Треба бути постійним.
...1 пін почав вживати спиртне щодня.

КОМУ КРІСЛО?
Начальник знав давнє правило: «Не брати собі 

ступиики розумнішого, бо він може зайняти моє 
ло». Але думав і про інше: «Краще хай візьме 
своя людина, аніж хтось з сторони. Бо той. хто 
мене, не побоїться вибрати у заступники».
БЕЗ ЗАПІЗНЕНЬ

Пін був пунктуальним: на роботу (коли почали і 
пати зарплату зранку), приходив першим.
ЩОБ ПІЗНАТИ ДРУГА

«Друзі пізнаються в біді». І він намагався повсякчас 
відсунути їм «свиню».

М. КРОКУН.

п за- 
кріс- 
верх 
знає

внда-

ТЕХНІКА 
ПЛЮС

НАТХНЕННЯ
Мабуть, немає красиві

шого виду спорту, ніж 
спортивна гімнастика. Але 
одна краса була б непо
трібною і некорисною без 
атлетизму, віртуозності, 
постійного оновлення та 
ускладнення комбінацій. 
Гімнастика високого кла
су, яка претендує на ус
піх у змаганнях, має поєд
нувати в собі високу 
ніку, ризик, 
ність.

Саме така 
панує на всесоюзних зма
ганнях найсильнішіїх спе
ціалізованих к о м ан д 
ДЮСШ профспілок, що 
проходять зараз в Кіро
вограді. Такі складні еле- ле
менти, як подвійний 
рует, 
виконує 
учасник 
10—12

тех-
оригіналь-

тенденція

пі- 
сальто 
третій 
Років

ш-пі. Навіть у_ вихідний. З роботи— 
додому. Друзі-вшшвохи сумно об
говорювали цю драматичну подію 
за осиротілим столом у'«Леваді»

А комітет комсомолу тріумфував.
— Сьогодні — три тижні, як Ка

жан відрікся від горілки. Що то 
значить вчасно і принципово поста
вити питання! — задоволено, поти
рав руки секретар.

І раптом у розкрите вікно 
долинув дикии брязкіт гітарні 
и яшш спів: «А вам — все 
равно!».

. Секретар, Наталка, Сергій 
Я та інші комітетники вилетіли 

па вулицю і... завмерли.
Я Шалено крутячи педалі, па 
З велосипеді мчав Кажан. Він

полишив кермо і, тримаючи в 
руках гітару, щосили бив по 

сі рунах. Довге волосся гривою вія
лось по вітру. А па тротуарі зляка
но хрестились на велосипедиста дві 
бабусі.

— Привіт вихователям! — заво
лав Кажан. — Святкую перемогу 
над собою! Двадцять один день нив 
чисту криничну воду! Беріть пляш
ку. Приходьте у гості! — махнув він 
рукою, кидаючи якийсь папірень, і 
завихлявши, помчав далі.

Секретар підняв папірень. То ви
явився звичайний табсль-калспдар, 
у якому рівненькими колонками па 
числах місяця голкою було проко
лено двадцять одну дірочку.

МАЙЖЕ

ЛІ

м. ВІДЕНКО.

ди

Освідчуйтесь' гпік««!,Л,’?КУ'ІаТП ПІСНЮ «Я В.1С ЛЮбліО СОЛІСТКИ». 
«Груп? Лівч-п / -Л г У ,пр1'н7Т|,"х листах, а не через редакцію.

В іінновзйгег/»«' ДПІІ вілповіль ,ІЯ наше запитання».

Іїроспмо пас надрукувати пісні «Выросли
Чопи? г а''Є необхідно точніше

орне, Балтійське чи. може. Барепцове?
дети». «Татьянин день». Мой адрес — морс 
вказувати свою зворотню адресу. Яке саме'морсі

Черговий по «Колісній майстерні»
М. КОРІННИМ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОП КОММУНАР, 
оргвн Кировоградского обком» 

ЛКСМУ. г. Кнропоград.

ЗібО$О. ГСП. Кіровоград 50, еул. Луканадського, 36. 
елефон»: відповідального секретаря та відділу 

^омсльськог0 *ИПЯ ~ 2'45’35' в»АДіпу пропаганди, 
ЛіДйілу ЛИСТІВ І масової роботи — 2-45-36, відділу еій- 
льново патріотичного виховання та спорту — 2-46-67.

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

поліграфії і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, пул. Глінки 2. ’

ЛК 11090, Індекс 61197. дам, № Н7, Тирам 60 000,

Еечір. Став. В ставку 
запоєм 

Сонні жаби квакають. 
Над ставком спинились 

двоє — 
Про любов балакають.

— Любиш?
— Ох-х... «
І знову тиша. 
Місяцем милуються.
Потім чути:
— Любий Гриша, 
Хіба ж так цілуються? 
Знову шепіт. Обнялися.

...На руках носитиму... 
Кину пити... Пригорнися! 
Навіть не палитиму! 
Куплю косу номер десять 
В продавщиці Машки 
І коситиму для тебе 
Польові ромашки...
— Люди ж рвуть...
— А я — косою!
И ромашки й тюльпани 
Хай вмиваюц-ця сльозою...

Та ти, Гриша, п’янийі
— О! Дивись на цю

Килинку!
Яке заспівала!
Чи ти мені на горілку 
Троячку давала?
Ну й сиди сама

над ставом 
В осоті оцьому, 
Жди Ромеу, а я — чао! _
Пішов спать додому.,, 
Ніч була. В ставку єдина 
Сонна жаба квакала.
Над ставком одна дівчина 
Аж до ранку плакала.

В. СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ,

додому...

/

подвійне 
кожний 
змагань.

тому в програму
майстрів спорту входило 
немало таких елементів, 
які зараз, особливо на 
опорних стрибках, під си
лу першорозрядникам.

На змаганнях виступає сім
надцятирічний десятикласник 
з Єревана Едуард Азарян — 
сии дворазового 
Олімпійських ігор, 
світу у вправах па 
Альберта Азаряна. А виконує 
пін з великою майстерністю, 
бажанням і наполегливістю 
найскладніші вправи за про
грамою майстрів спорту. Зна
менитий батько Едуарда за
своїв подібні вправи п знач
но старшому віці. Досить 
сказати про унікальний зіскок 
з перекладний, що включає в 
собі пірует з переходом на 
подвійне сальто. «азарянів- 
ський хрест» на кільцях або 
комбінації на інших знаряд
дях.

Едуард Азарян непооди- и 
нокий в своїй спортивній 
творчості. Цікаву й склад
ну програму показують 
Сергій Лашпн з київсько
го «Авангарду», його од
ноклубник з Дніпропет
ровська Володимир Шає- 
вич, Альберт Анісімсб 1 >
Ігор Воронович з ленін
градського «Зеніте», ьа- 
ронезький слартаківець 
Юрій Вєтохін та інші. До 
речі, після першого дня 
змагань перші троє ліди
рували в особистому залі
ку серед тих, хто виступав 
за програмою майстрів 
спорту, ц решта вели пе
ред серед кандидатів у 
майстри спорту.

Найкращі результати у 
своїй групі показали пер
шорозрядники Андрій 
Сайфулін (Новосибірськ), 
Сергій Войтенюк («Черво-^^. 
ний прапор» з Мінська) - 
та його одноклубник Фе
дір Григоренко.

Змагання тривають. Вчо
ра гімнасти виконували 
довільну програму. Сьо
годні найсильніші спорт
смени вестимуть боротьбу 
у фіналі за першість на 
окремих знаряддях. Після 
цього остаточно визна
читься 
місць, бо результати 
ступі* 
чаються 
лік.

чемпіона 
чемпіона 

кільцях

остаточно
доля і командних 

•и- 
фінелістів вклго 
у загальний

О. ДЛИЬКИЯ.
і
іСПАРТАКІАДА 

«СПАРТАКА»
П КІРОВОГРАДІ ЗАКІН

ЧИЛИСЬ ЗМАГАННЯ ПЕР
ШОГО ВИДУ МІЖСПІЛ
КОВОЇ СПАРТАКІАДИ ОБ
ЛАСНОЇ РАДИ ДС* 
«СПАРТАК» З ШАХІВ.

Змагання проходп.іп в двох 
групах. В кожній э нвх 
чистунило по 6 команд. Піс
ля тижневої боротьби пер
ше місце здобули спортсме
ни обкому профспілки КОМ£<А 
ііалшіиків. За команду »>'«* 
тупали кандидати в майстри 
спорту Георгій Дубівка. Фе« 
Дір Мамонт, псршороірял- 
ники Леонід КолосовськиЛ 
та Паленіии Слободян. В 
другій групі — па першому 
місці спортсмени обкому 
профспілки зв'язку.

Редгнтор М. УСПАЛЕНКО.
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