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9**хуі> з'їзд
профспілок
СРСР

МОСКВА. 25 березня з*- 
вершив роботу XVI з’їзд 
радянських профспілок. На 
ранковому засіданні закін
чились дебати по звітній 
доповіді БЦРПС і звіту 
Центральної Ревізійної ко
місії.

Делегати одностайно від
значали, що привітання 
Центрального Комітету
КГіРС, промова Генерально
го секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва на з’їз
ді стануть новим джерелом 
творчості радянських лю
дей, бойовою програмою 
дій профспілок.

Зарубіжні гості, які ви
ступали з привітання/ли, ви- 

•^соко оцінили роль радян
ських профспілок у мобілі
зації трудящих на виконан
ня грандіозних планів даль
шого підвищення добробу
ту радянського народу, під
креслювали, що профспілки 
в СРСР здійснюють надані 
їм широкі права, відзначали 
їх роль у розвитку соціаліс
тичної демократії.

Із заключним словом ви
ступив голова БЦРГІС О. І. 
Шибасв.

З їзд схвалив діяльність 
Всесоюзної Центральної Ра
ди професійних спілок за 
звітний період.

З’їзд одноголосно затвер
див резолюцію на звітну до
повідь ВЦРПС. Затверджено 
також доповідь Централь
ної Ревізійної комісії.

Делегати прийняли поста
нову про часткові зміни і 

доповнення у Статуті проф
спілок СРСР.

Потім відбулись вибори 
ВЦРПС і Центральної Реві
зійної комісії.

З величезним піднесен
ням делегати прийняли ві
тальний лист Центральному 
Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
від XVI з’їзду професійних 
спілок СРСР.

ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ФОРУМУ

Л1ССАБОН, 25 берез
ня. (ТАРС). 16—17 квіт
ня п Лісабоні відбуде
ться перший з’їзд Спілки 
комуністичної молоді 
Португалії (СКМП). В 
ного роботі візьмуть 
участь більш як 700 де
легатів.

Перший з’їзд Спілки 
комуністичної молоді 
Португалії, заявив на 
прес-конференції член 
виконкому ЦК СКМП 
Орасіу Руфіну, прсходи- 

чілме в складній політич
ній обстановці, що ха
рактеризується активни
ми спробами наступу 
правих сил, які ставлять 
собі за мету ліквідувати 
революційні завоювання 
25 квітня 1974 року. Вів 
закликав трудящу мо
лодь об’єднати свої зу
силля в боротьбі на за
хист цих завоювань.

ВРОЖАЙ - 77 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
СЬОГОДНІ! ЕХ, якби не ОТОЙ ДОЩІ 

■■ Зранку Володя поспі
шав: у колгоспі вже закін
чували сівбу ранніх зерно
вих. Тож і він хотів скоріш

впоратися зі своїми гекта
рами. І земля, здавалося, 
хотіла допомогти йому: тяг
нулася до нього своїми 
довгими гонами, спрагло 
вбирала кожну зронену зер
нину. Володя уже впевнено 
вирішив, що все-таки закін
чить сьогодні сіяти ячмінь 
на оцих ста п'яти гектарах. 
І раптом отой дощ... 
Хлопець з жалем поглянув

Першими у Знам’янське- 
му районі про закінчення 
сівби ранніх зернових ра
портували хлібороби йол-

Гострий сигнал

У ЗАГІНЦІ—
ЛИШЕ ТРИ

У господарствах району під 
час весняно-польових робіт ді
ють 97 штабів і постів «Комсо
мольського прожектора».

Добре до посівної підготува
лися механізатори колгоспів 
імені Дзержинського та імені 
Петрсвського. Пости цих гос
подарств повідомляють до ра
йонного штабу, що хлібороби 
закінчують сівбу гороху, ячме
ню, вівса. Комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж Миколи До-

НЕГОДІ НАПЕРЕКІР
ісспу імені Дзержин- У першому відділку 
ського. нолгоспу «Україна», як

Погодці умови вносять тільки стан грунту дозво- 
норективи у план прове- лие розпочати сівбу, у по- 
дення весняно-польових ле вивели агрегати члени 
робіт у колгоспах «Реди- комплексного комсомоль
ця», «Україна», але й у цих сько-молодіжного загону 
господарствах їх ведуть Михайла Волосовського. 
чітно і злагоджено. На культивації відзначили

ся А. Кравчук, Є. Плохий, 
секретар відділкової ор
ганізації Л. Пашинський, 
на сівбі вівса — О. Єеи- 
лов. На іншій ділянці яч
мінь сіс комплексний за
гін Володимира Бсзоя. Тут 
ровесники рівняються у 
роботі на П. Щербину та 
Л. Салімонсва.

У Кіровському відділку 
колгоспу «Родина» штаб

ГОДИНИ 
роша із колгоспу імені Дзер
жинського за чотири дні посіяв 
ячмінь на площі 160 гектарів і 
очолює районне змагання.

А ось в сусідньому радгоспі 
«Інгульський» поки не поспіша
ють. По-бойсвому настроївся 
працювати тут екіпаж молодо 
го комуніста Олександра Тя- 
жельникова, в складі якого 
молоді сівачі Микола Антонюк, 
Анатолій Шевченко, Віктор 
Еласенко. Та вже з першого 

дня посівної почалися неполад
ки, агрегат більше простоює, 
між працює, бо насіння поста
чають з перебоями. Разом із 
насінням у грунт передбачено 
вносити мінеральні добрива, та 
графік доставки їх на поле по
рушують, а один день їх зовсім 
не привезли. Бувають випадки, 
коли агрегат у загінці перебу
ває лише 3—4 години. До то
го ж у напружений період сів
би ранніх зернових проводять 
техогляд вантажних автомобі
лів.

В. МАКАРЕНКО, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Усгинівського райкому 
комсомолу.

1 ПШЕНИЦЯ ВРОДЯТЬ...
на зерно, що ще залишало
ся, на незасіяну землю. До
ведеться виводити свій аг
регат в поле ще й завтра.

Шкодував Володимир Ри- 
бачок за втраченим часом. 
Шкодував, бо знає йому ці
ну б таку гарячу пору для 
хлібороба, коли лік веде
ться не днями, а годинами 
і хвилинами. Не новачок він 
на цьогорічній сівбі. На
ступного року вже десять 
літ буде, як закінчив Ге- 
лованівське профтехучили
ще і повернувся до рідного 
колгоспу трактористом. 
Певне, важко й порахувати, 
скільки він з тих пір гекта
рів землі обробив. Он лише 
за минулий рік виробив на 
своєму Т-150 1746 гектарів 
углсвної оранки. Та, мабуть, 
люди все ж і рахують, і па
м'ятають всі гектари, і не
доспані ночі хлібороба. Бо 
як найдорожчу реліквію бе
реже він вдома орден Тру
дового Червоного Прапо
ра — високу відзнаку Бать
ківщини. А зовсім недавно 
в Сухий Ташлин прийшла ще 
одна радісна звістка — Во
лодимир Рибачок, молодий 
механізатор, став лауреатом 
премії Ленінського комсо
молу. По праці й шана. -

...А все-таки вродить цьо
го року ячмінь, обов’язково 
вродить. Встиг Володя вчас
но засіяти колгоспні гекта
ри. І навіть дощ не зу/иів 
йому завадити. І пшениця 
вродить, і буряки. Але то 
ще все попереду...

Н. ВІКТОРОВА.
На фото: Володимир РИ

БАЧОК — игхапізатор колгоспу 
«ДрухтСа® Вільшапсьиого ра
йону.

Фото В. КОВПАКА.

підготовки і проведення 
весняно-польових робіт 
очолив секретар відділкс- 
вої комсомольської орга
нізації Віктор Цверчков, 
який разом із комсомоль
цями Віктором Богданом 
та Володимиром Ковальо
вим ударно тру деться на 
сівбі ячменю.

Ю. МИХАЙЛОВ.
Звам’адсьхвй ргїгеп.

ВСІ — НА ВСЕСОЮЗНИЙ 
КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК!

ГАРАНТУЄМО НАЙВИЩІ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 

Юнаки і дівчата районного об’єднаним 
«Сільгосптехніка» палко підтримали почин 
москвичів — вийти 16 квітня на комуністич
ний суботи»#. На відкритих комсомольських 
зборах, що відбулися в цехах і майстернях 
підприємства, молоді трудівники твердо ви
рішили: в цей день від кожного — найвища 
продуктивність праці В суботнику візьмуть 
участь понад 150 юнаків і дівчат. Вони від
ремонтують 2 трактори Т-74 10 насосів, ви
возитимуть на поля органічні й мінеральні 
добрива, зорють понад 300 гектарів лану, 
зберуть 3 тонни металевого лому

В КУДРЯ, 
секретар комсомольської організації 
Олександрійського районного об'єд

нання «Сільгосптехніка».
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Посівна:

• Як сумлінний секретар 
отримав доручення 
правління колгоспу...
о вибрав для себе 
«вузьке коло»

Ще декілька дніз тому Василя Завалка можна 
було побачити на сільському стадіоні чи в стрі
лецькому тиру, зустрітися з ним у кімнаті комі
тету комсомолу. Тепер у колгоспній конторі всі 
знають: інструктор п<? спорту на польовому стані 
тракторної бригади — з світанку і до пізнього ве
чора. Бо сівба.

Йому, як секретареві комсомольської організа-
• ції, правління колгоспу доручило координувати 
■дії всіх механізаторів одного відділку. І ось Ва

силь Завалко вже турбується, щоб від першого і
• до останнього дня сівби дотримувались графіки 
роботи агрегатів, щоб до них вчасно доставляли 
насіння і пальне, щоб при потребі допомогли сі-

• вачам ремонтники.
...Біля комсомольсько-молодіжного агрегата 

. Віктора Кравченка Василь з’явився о 7-й годині 

. ранку. Ячмінь уже привезли. І тракторист запус
тив мотор. Але сівальники мають прийти тільки 
через годину — для них зміна починається о 8-й. 

' Завалко бачить, що грунт уже підсох, і мож- 
’ на починати роботу.

— Поїхали, Вікторе! Я — за сівальнике...
Того дня Кравченко справився з роботою на 

двадцяти гектарах (при, нормі для Т-54—11). А на
ступного раптом несподіванка — пошкоджена 
помпа. Через декілька хвилин Завалко вже знає 
про аварію, терміново доставляє ремонтників. 

-Швидко усунули неполадки, і до вечора Крав- 
< ченко засіяв 18 гектарів.

З випередженням графіка працював на Т-74 
Олексій Приходько: щодня мав по 27—32 гектари.

Олексій Шеремет, справившись з сівбою у 
своєму відділку, перейшов теж сюди, на поле, де 
пост очолює Василь Завалко. І теж був на рівні 
з' Поиходьком...

Завалко стежив, щоб кожного дня «блискавки» 
повідомляли про результати праці молодих сіва
чів, заповняв щоденник соціалістичного змагання, 
який виставлений біля будинку механізатора, пе
редавав відомості в райком комсомолу — про 

-кращі агрегати. І вважав, що у нього у відділку 
есе гаразд.

Але кому ж все-таки треба було вручити вим- 
’ пел, хто перший — Приходько чи Кравченко? 

Вимпели, як з’ясувалось, поки що в конторі кол
госпу.

— Вручимо по закінченні сівби.
Приходьку, Шеремету, Кравченку? Всі агрегати 

працюють позмінно, а Віктор сам, — з світання і 
до заходу сонця. «Чоловік хоче заробити, і ста- 

. рається, поспішає». Звичайно, в нього і цифра 
більша.

— А якість?
— Якість, мабуть, сповна можна буде визначи

ти, коли появляться сходи.
І, нарешті, чому мова йде лише про сівачів 

одного відділку?
— Тут — найкращі. В інших — трохи не вихо

дило.
Які показники в усіх 26 молодих механізаторів 

колгоспу «Україна», Василь так і не сказав. І це 
зрозуміло: «він на посту у відділку № 1». А дія 
комітету комсомолу мала бути ширшою. І не ли
ше на час сівби ранніх зернових. Як, скажімо, бу
дуть працювати механізовані ланки по вирощу
ванню кукурудзи та цукрових буряків, що очолю
ють Б. Чернявський та А. Твержинський?

•— Вони вже не молодіжні. Ланкові вийшли з 
комсомольського віку, — Василь ніби й радий то
му, що тепер вони ке під його контролем.

Але чому тоді не створено інших молодіжних 
колективів?

Час мати чіткі накреслення комітету комсомолу 
на день Всесоюзного комуністичного суботника. 
Та Василь теж досі не зорієнтувався і тут, бо 
справді зайнятий.

— Ще треба пооадитися з головою колгоспу.
Ось і виходить, що у сумлінного секретаря є 

іще одне «але».
А це, мабуть, тому, що якогось починання всі 

74 комсомольці колгоспу в першу .чергу чекають 
від нього, Василя Завалка. Інші ж комітетники до 
ініціативи далеко. Секретар має доручення прав
ління колгоспу і намагається з ним справитись 
якнайкраще. Але ніхто йому не підкаже, не 
зорієнтує: тут упущення, тут вузьке місце, а тут 
ще зовсім нічого не зроблено.

На важіль активності в цьому місці повинен був 
покласти «руку» райком комсомолу.

„ , М, ВІНЦЕВИЙ,
Добровслпчківськии район;

ҐГ* ЩОСЬ від напруження наступальних 
воєнних дій в кожній посівнін кам

панії. Нинішня теж не виняток. Тільки 
наступ підготовлений і продуманий де
тально ще задовго до виходу на бойові 
позиці'1'. Адже в землю кладемо насіння 
на особливий урожай — урожай юві
лейного року. На врожай, який кожен 
молодий хлібороб бачить тільки рекорд
ним. Це надія. Щоб здійснилася вона — 
щоденні турботи. Про це й хочу поділи
тися думками.

На початку березня за рішенням комі
тету комсомолу відбулися комсомоль
ські збори. Зібралися молоді хліборо
би — порадитися, як працювати їм на

весняному полі. Таким був і порядок 
денний; «Організація соціалістичного 
змагання між комсомольцями і молод
дю колгоспу під час весняно-польових 
робіт другого року п ятирічки». З діло
вими пропозиціями виступили спілчани 
на зборах. Не буду переповідати про всі, 
скажу про головні. На зборах створили 
комсомольський штаб «Посівна-77»* За 
твердили два комсомольсько-молодіжні 
сівальні екіпажі, які очолили за пропо
зицією комітету кращі трактористи — 
комсомольці Володимир Гіравиленко і 
Григорій Кривенко.

За першими організаційними кроками 
прийшла й безпосередня і найважча для 
членів комітету та штабу «Посівна-77» 
робота. Чому найважча? Основна робо
та — вона обов'язкова, і обов’язково — 
бути окрім усього ще й там, де вирі
шується сьогодні доля майбутнього вро
жаю. Лодзійних, якщо не більше, зусиль 
вимагає від кожного нинішнє весняне 
поле. Та дума не про те, як вберегти се
бе від перевтоми, а про те, як найкраще 
зробити все, що намітили.

Організації соціалістичного змагання 
комсомольський штаб посівної відводить 
нині чільне місце в своїй діяльності. Ра
зом із комітетом комсомолу члени шта
бу, до якого увійшли комсомольські 
активісти, молоді спеціалісти колгоспу, 
розробили умови суперництва між обо
ма комсомольсько-молодіжними екіпа
жами сівачів та водіями —- найбільшої 
категорії молоді, зайнятої на посівній. 
За цими умовами — підсумки підбиваю
ться щодня і обов'язково доводяться до 
відома всіх учасників змагання.

Нелегко, повторюю, це робити. Бо 
нинішня весна дарує хліборобам свої 
«сюрпризи». Рано прийшла і якось зра
зу. Значні площі господарства мають 
хвилясту поверхню. Тому не дуже ми й 
зраділи раптовому потеплінню — на па
горбах сіяти можна, в балках і низинах 
трактор не зайде — болото. Спробуй за 
таких умов одержати дружні сходи. 
Згадую, як на засіданні правління кол
госпу вирішували, кому першому почи
нати посівну, Не всі згоджувалися, щоб»

за днем
день

На фото внизу: напередодні посівної у членів комсо
мольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу «біль
шовик» Гайворонського району був святковий і радіс
ний — перший секретар обкому комсомолу О. Скічко 
вручив колективу — переможцю у соціалістичному зма
ганні серед комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад Кіровоградщпііп у першому році п'ятирічки — 
перехідний Червоний прапор обкому ЛКС.ЇІ України. На
города зобов’язує. Молоді хлібороби поклали у грунт 
зерно ячменю і гороху за три з половиною дня.

В обласний штаб по підготовці та проведенню весняно- 
польових робіт надходять рапорти про успішне завер
шення сівби ранніх зернових. Одними з перших такі по
відомлення прийшли від хліборобів колгоспу «Победа» 
Кіровоградського та колгоспу «Більшовик» Гайворон- 
ського районів. У цих господарствах сівбу ранніх ярих 
завершили на день раніше, ніж планували.

Па фото вгорі: під час сівби ячменю у другому від
ділку колгоспу «Победа» Кіровоградського району. Цю 
культуру у відділку посіяли за два дні.

БУДЕ 40!
Комсомольсько - моло

діжна тракторна бригада 
колгоспу виборола пере
хідний Червоний прапор 
обкому комсомолу. Отри- 
/дуючи почесну нагороду, 
хлібороби дали слово ви
ростити на круг по 36 
центнерів зернових. Ко
мітет комсомолу встано
вив вимпел «Кращому мо
лодому сівачу», розробив 
умови соціалістичного 
змагання серед молодих 
трактористів, сівальників, 
на всіх відділках створили 
пости якості.

У ці дні ми ознайомили
ся із листом Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Леоніда Ілліча Бреж- 
нєза Краснодарському 
крайкому КПРС і крайви
конкому. Надаючи велико
го значення рухові за 
одержання найвищих уро
жаїв, колектив визначив 
новий рубіж: зберемо з 
кожного гектара по 40 
центнерів зернових.

Сівбу бригада, як і пла
нувала, провела успішно. 

Червоний вимпел комі
тету комсомолу виборов 
Борис Заліпський.

Д. СУХЛНЕВИЧ, 
тракторист, 

В. МЕЛЬНИК, 
агротехнік колгоспу 
«Більшовик» Гайво
ронського району.

комсомольсько-молодіжні екіпажі про
бували свої сили першими. Зрозуміло, 
колективи лише формувалися. Крім 
трактористів, які їх очолили, до складу 
екіпажів увійшли і неспеціалісти — різ- 
норобочі, працівники культури. Виника
ло природне побоювання, чи не вийде 
на перших порах як у тій байці про ле
бедя, щуку та рака. Молодші учасники 
того засідання правління все-таки на
стояли, щоб і в перший день довірили 
комсомольсько-молодіжним. Вмотивову
вали це тим, що, мовляв, від початку й 
до кінця вони повинні звідати і труднощі 
і удачі нарівні з досвідченими сівачами. 
Іак що агрегати Володимира Правиленка 

ТІЛЬКИ що

„ПОСІЯНО 
комсомольцями - 
ПОСІЯНО ВІДМІННО«

Вірні ньому девізу юнаки 
і дівчата колгоспу імені 
Шевченка. Провівши весня
но-польові роботи на висо
кому рівні, хлібороби ЦЬОГО 
господарства достроково 
завершили сівбу * ярих, а 
комсомольська організація 
визнана кращою на першо
му етапі соціалістичного 
змагання за високі врожаї, 
нагороджена грамотою рай
кому комсомолу.

Комітетом комсомолу гос
подарства відзначені молоді 
механізатори Я. Татчук, 
М. Вербецький, Я. Шпак, 
В. Маковійчук, О. Червоний.

На сівбі ранніх зернових 
у районі брали участь май
же 300 молодих хліборобів.

в. корінний, 
інструктор Ульяновсько« 
го райкому ЛКСМУ,

і Григорія Кривенка у складі всіх п’яти 
сівальних екіпажів колгоспу вийшли на 
пробні посіви: сіяли на підсохлих пагор
бах, обсівали краї ланів.

І хоча того дня жоден екіпаж, навіть 
в норми не вклався, та вже на ранок 
тракторних бригадах інформаційні бю- 
летні повідомляли про результати по
чатку посівної. Не чулося біля тих листі
вок поздоровлень навіть на адресу най
більш везучих. Перемовлялися і вихоп
лювалося з гурту: «Тільки б підтряхло. 
Завтра вже розвернемося». Маленька, 
скромна листівка не тільки констатувала 
результати першої о дня роботи в полі, 
вона кликала жити днем завтрашнім.

Специфіка посівної кампанії — корот
кочасність. Тільки ось гогода трохи під
водить — то дощ, то зранку приморозки. 
А так розрахували закінчити посів ран
ніх ярих за три дні Тому і форми робо
ти з молоддю на цей період ■вибрали та
кі, щоб бути найближче до тих, хто сьо
годні на передньому краї боротьби за 
врожай. Точніше, майже вся робота — • 
голі. Комітет комсомолу разом із шта
бом посівної установив перехідний мер* 
вонии вимпел, який вручатимемо щодня 
прямо біля агрегатів. Сюди ж прийдуть 
в обідню перерву до хлопців політін- 
форматори: молодий комуніст, помічник 
бригадира тракторної бригади Віктор 
Вівчаренко та комсомолка, вчителька 
історії Коробчинської середньої школи 
Наталя Пилипенко. Принесе до екіпажів 
свіжі газети й журнали бібліотекар В- *• 
Каптенар. І обов язково ж до них у гості 
приїдуть з концертом учасники агіт-чі> 
культбоигади Будинку культури зі своїм 
новим весняним репертуаром.

Всього неповні два дні йде посівна в 
колгоспі. А обстановка в комітеті дійсно 
бойова. Впору вішати на дверях ого
лошення: «Всі — в полі».

І. ямковий, 
секретар комсомольської органіка« 

. ції колгоспу імені Шевченка Ново* 
миргородського району« >
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тебя, земля!

родися
РАДЯНСЬКИМ союз

ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИРУ, ЗА РОЗРЯДКУ

ПОТРІБНІ У ПОЛІ
«Прожекторист» на посівній... Фігура, 

погодьтеся, недругорядиа. З року в рік 
в цьому переконуємось. Бо, де правду 
подінеш, бувають на полі й такі випад
ки, що потребують не доброго слова а 
гострого, дошкульного, критичного? А • 
дотепний малюнок або фото говорять ■ 
красномовніше від усяких слів; В арсе
налі комсомольських дозорців завжди 
знайдеться позитивний приклад. ’ Інколи 
він набагато переконливіший, ніж кри
тика. Побачить у «блискавці» якнй-не- 
будь нехлюй-тракторчет прізвище свого 
товариша і задумається: хіба я гірший?

Підготовку до весняно-по.тьоннх. робіт члени 
штабу «Комсомольського прожектора» кол
госпу < Комуніст» Компаніївського району 
розпочали заздалегідь. Склала детальний 
план висвітлення найрізноманітніших питань, 
пов’язаних з посівною кампанією, вивчн.ііі 
стан справ у господарстві.

Ще в лютому комсомольські дозорці" переві
рили наявність посінного матеріалу, його 
якість Хоча особливих порушень правил збе
рігання зерна виявлено не було (до речі, 
«прожектористи» не вперше побували тут і це 
пало відчутні результати). їв все ж довелося 
сказати господарникам на окремі недоліки.

Наступний рейд штаб «КП» провів з 
метою перевірки готовності техніки та 
причіпного інвентаря до роботи в полі. 
На початку березня, саме перед . посів- Чимало довелось попрацювати

зреагувало: у перший же день сівби всі 
агрегати були готові вийти в поле.

• Основна робота чекала комсомоль
ських дозорців саме там. Тільки настала 
погоЖа динна, взялися до справи. 11а 
«розкачку» часу не лапо,-ранні зернові 
сіють швидко. А треба встигнути скрізь. 
Розпланували все так, ’щоб жодне пи
тання не лишилося без уваги. Головне — 
якість роботи сівачів. Слідкували, аби ті 

. не робили огріхів, сіяли за всіма прави
лами технології, вносили мінеральні доб
рива. Не обминали порушників, але ії • 
хвалили тих-, хто цього заслужив. Петро 
Палій і Федір Оннськів попрацювали 
прекрасно. При високій якості.виконання 
норм довели до 105—110 процентів. Тут 
же «Прожектористи» випускають «блис
кавку».

Умови відпочинку сівачів члени штабу 
. Л\ІІ» перевірили під час одного з рейдів. 

. У Першої равенці є і агіткуточок, і пере
сувна бібліотечка, вчасно забезпечують 
гарячими. обідами. А в Полтавці пре 
агіткуточок забули. Знову «прожекто
ристи» беруться до роботи.

Ранні зернові в колгоспі вже посіяли, 
і комсо- 

нсю. Цікавило «прожектористів» і те, як молі.ськцм дозорцям. А скільки ще иале- 
працюватимуть пересувні ремоптііі май-, жить зробити! Йде боротьба за врожай 

ДРУГОГО року п’ятирічки. І воин теж від
повідають за його долю.

В. СМОЛДИРЄВ, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу «Комуніст» Компані- 
ївського району. 

■ стерні. -Для цього їх. потрібно, забезпе
чити всіма необхідними' запчастинами.
І відразу помітили прорахунок. Залита- - 
лося зовсім мало часу ,а чотири трактори 
і три сівалки іце чекали ремонту. На ви
пуск стіннівки «Комсомольського про
жектора/ керівництво колгоспу негайно

ВІЛЬНО, невимушено 
тає пісня. Начебто не 

ось ці люди, яких везе ма
шина польовою дорогою, її 
почали, а сама вона зроди
лася під високим небом 
весни. Це — поклін полю 
від них, артистів. Тут, на 
просторі, голоси звучать 
якось по-іншому, не так, як 
на репетиціях в Будинку 
культури. Хочеться настрої
ти свої голоси, цей найчут- 
ливіший і найніжніший ін
струмент, на тональність 
прозорого, дзвінкого повіт
ря. Прислухатися...

Скільки вже таких виїздів

справи», — так про нього 
сказала секретар парткому 
відділку № 2 колгоспу 
«Дружба» Г. І. Боса.

Декламаторові, учаснико
ві драмгуртка Миколі Ада- 
менку віднийі доведеться 
помудрувати, як би в ску
пому бюджеті часу викроїти 
годину-другу, щоб не про
пустити репетицію. Для ме
ханізованого загону, де він 
працює трактористом, на
стала гаряча пора. В ці дні 
посівна поступово набирає 
розгону. Почали сіяти овес. 
Дощ, правда, спинив на де
який

В обласному центр! 
ьрнто першу чергу універ
сального торгового об’єд
нання «Кіровоград». Тор
гівля в ньому ведеться за 
принципом великих спожив
чих комплексів — «Культу
ра в побуті» з мі крокомп- 
лсксо.м «Все для у' 
квартири», «Все для -----
ків», «Все 
для шиття

Загальна 
кованого 
8 тисяч квадратних метрів 
площа торговельних заліи — 
4.5 тисячі квадратних мет
рів.
'На фото: у торгопсль 
них залах; загальний вягліїх, 
об’єднання «Кіровоград».

Фото В. КОВПАКА.

убрання 
ї чолові 

для жінок», «Все 
і в’язання» тощо.

площа новозбу- 
приміщення —

Люблю

Музыка Р. МАЙОРОВА.

Стихи В. ХАРИТОНОВА.

Вот она, земля моя счастливая, 
Во» она, любовь моя красивая, 
Светлая, прекрасная, 
Словно солнце ясное.
Вот они, л::са мои высокие, 
Воі они, поля мои широкие. 
Ты моя прекрасная.
Вся мол земля.

Припев: 
Берегу тебя, берегу тебя я. 
И пою тебя, и пою тебя я, 
II люблю, и люблю тебя я, 
Самая сердечная моя!

Вот она, лыжня моя .звенящая. 
Вот она, сирень моя пьянящая, 
Утро родниковое.
Словно песня нопап.
Вот она, заря моя рассветная. 
Вот они. друзья мои заветные, 
Ты моя прекрасная, 
Вся моя земля.

П р н и е и:
Берегу тебя, берегу тебя я, 
И пою тебя, и пою тебя я, 
II люблю тебя, и люблю тебя я, 
Самая сердечная моя!

ЗИЧАТЬ 
ВЕСНЯНОМУ 
ПОЛЮ 
УЧАСНИКИ 
КОНЦЕРТНОЇ 
БРИГАДИ

було у Любові Миколаївни 
Буянової і Раїси Петрівни 
Слівченко: здається можна 
було б звикнути. Не звикає- 
ться. У цьому — весь сек
рет їхньої вірності колекти
вові, невтомних пошуків сві
жого мистецького почерку.

У кожному колективі є 
люди, які становлять, так би 
мовити, його ядро, надійну 
Основу. За ними хочеться 
йти. На них радісно рівня
тися. Для Миколи Шпильки 
та його дружини Тамари, 
Катерини і Віктора Іванюків 
участь у концертній бригаді 
стала справжнім сімейним 
захопленням. Варя Компа
нієць, Надя Поклад та їх 
лодруги-десятикласниці до- 
сягли чималих успіхів у тан
цювальному ансамблі під 
керівництвом Віри Змієв- 
ської.

Кожного наступного за
няття у керівника художньої 
самодіяльності Єлизавет- 
градківського Будинку куль
тури С. Ю. Баклана чекають 
з нетерпінням, тому про 
відвідування репетицій мо
ва не заходить. «Степан 
Юхимович — душа всієї

час роботи, та зараз, 
коли сонце пригрі
ває нежартома, хі
ба довго стояти? 
Так що будь напо- 
готозі, механіза- 
тореї

Шофера, тракто
риста, медсестру, 
електрика, про
давця, нянечку —- 

І всіх разом, в один 
колектив, зібрала 
любов до худож
нього слова, заду
шевної пісні, ба
жання поділитись 
цією любов’ю ■ з 
трудівниками - од
носельчанами.

На засіданні пар
тійного комітету 
колгоспу і викон

кому селищної Ради було 
вирішено, що концертна 
бригада виступатиме перед 
сівачами не рідше одного 
разу на тиждень. Зваживши 
на те, що за дві години, по
ки від агрегата до агрегата 
розвозять обід, 
встигають дати

аматори 
______ Н два—три 
концерти, можна тільки ві
тати їх ентузіазм. Програма 
виступів добре продумана: 
вона невелика, різноманіт
на. Є в ній і танок, і гумо
реска, і пісня, і сценка. Дос
від минулих років підказує, 
що особливо подобаються 
номери, підготовлені на за
мовлення,

...Найкраща нагорода їм 
навіть не аплодисменти. 
Посівна — час напружений, 
швидкоплинний. Коли ж і 
скинути втому, підбадьори
тись, як не в ці хвилини пе
репочинку, скрашеного май
стерністю самодіяльних ар
тистів. Приємно, якщо лю
дям стає веселіше.

Т. ФЕДОРОВА,
Олександрійський райок.

Промова Генерального секретаря 
1ДК КГІРС Л. І. Брежнєва на XVI 
з’їзді профспілок СРСР викликала 
винятковий інтерес в усьому світі. 
Вона привернула до себе найпильні- 
шу увагу державних і політичних 
діячів у різних країнах світу. Судя
чи з відгуків зарубіжної преси, цей 
виступ Генерального секретаря ЦК 
КГІРС сгав однією з найголовніших 
політичних подій поточного мо
менту.

■Такий інтерес зрозумілий: адже в 
промові Л. І. Брежнєва широко 
охоплені найбільш’ актуальні питан
ня міжнародного становища. В пій 
дано глибокий аналіз відносив Ра
дянського Союзу з, провідним її капі
талістичними країнами, а також об
становки в тих районах світу, де 
зберігається напруженість. У про
мові підтгерджуєіься курс Радян
ського Союзу на розрядку міжна
родної напруженості, дається відсіч 
тим силам на Заході, які намагаю
ться спинити цей процес.

Промова Генерального секретаря 
ЦК КГІРС Л. І. Брежнєва, як від
значає більшість органів преси, є 
винятково притягальною, бо в ній е 
«ясна логіка і сила аргументації*.

Газета «Вашіигтои пост», що ви
ходить в американській сголині, під
креслила, що промова Л. І. Бреж-

нєва, в якій значну увагу приділено 
радянсько-американським відноси
нам, «повністю захопила уваї у аме
риканських стратегів». Цей підви
щений . інтерес до висловлювань 
Л. 1. Брежнєва політичних кіл США 
пояснюється тим, що в них даю 
оцінку станові і перспективам відно
син між двома країнами на ниніш
ньому етані, коли у Вашінгтоні від
булася зміна адміністрації.

Промова Л. І. Брежнєва, відзна
чають газети, була відвертою і твер
дою і в гой же час конструктивною, 
Генеральний секретар ЦК КІІРС 
не закриває дверей для дальшого 
розвитку радянсько-американських 
відноснії, веде лінію на конструктив
не завершення переговорів щодо об
меження стратегічних озброєнь на 
основі владивостоцької домовле- 
НОС І і.

Кожен виступ .товариша Л. 1. 
Брежнєва, і це світова преса особ
ливо підкреслює, містить конструк
тивні висновки і нові пропозиції, які 
стосуються зміцнення політики роз
рядки та розвитку широкого і взає
мовигідного міжнародного • співро
бітниці ва. 1 цього разу Генеральний 
секретар ЦК КІІРС висунув реаліс
тичні пропозиції щодо забезпечення 
мирного врегулювання становища 
на Близькому Сході.

Коментуючи ці пропозиції, бей
рутська газета «Ас-сафіре» зазна
чає, що воші «спрямовані па під
тримку справедливої справи араб* 
ських народів. У той час як США,— 
продовжує газета, — повністю поді
ляють позицію Ізраїлю, Радянський 
Союз ’закликає до забезпечення 
невід’ємних прав палестинського 
народу, включаючи його право на 
самовизначення і створення власної 
держави». Газета відзначає також, 
що США обмежуються пропозиція
ми про створення «вогішщадля бі
женців», тоді як Радянський Союз 
пропонує міжнародні гарантії 
близькосхідного врегулювання.

Підсумовуючи міжнародну реак
цію па промову Л. І. Брежнєва па 
XVI з’їзді профспілок СРСР, бол
гарська газета «Земледелию знамс» 
пніЬе: вся кипуча діяльність КГІРС, 
весь колосальний, потенціал СРСР. 
поставлені па службу великим, бла
городним і гуманним' цілям — люд
ському щастю і мирові. У рік юві
лею Великого Жовтня СРСР знову, 
закликає народи і керівників дер
жав до кардинального розв’язання 
актуальних проблем, які хвилюють 
усі народи нашої планети.О. ДНІЧКШ. І (ТАРС). ’
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І?) Наша адреса і телефо

ЧЕТВЕР, 
ЗІ БЕРЕЗНЯ

СЕРЕДА. 
ЗО БЕРЕЗНЯ

П’ЯТНИЦЯ, 
1 КВІТНЯ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кирове»р.ідекого оОкомл 

Л КОМУ. г. Кировоіраа. 
Газета печатается 

па украинском языке.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, «ул, Глінкн, 2.

316050. ГСП- Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання то сперту — 2-46-87.

Обсяг 0,5 друк. ори. Індекс 61197,

К. т. Гімнастики. 
Художній теле- 
історії» 10.45 -- 
біографія. Pi« 
«Співає Ю. Гу-

у вівторок, четвер, 
суботу.

Телефільм.
21.30 — К. т.
К т. Міжнародний тур-

К. т. 
«Веселі 
« Наша 
U 45 -

11.25 
університет 

15.10 — «Траса
15..30 — Лялькова

К. т. «Здрастуй, 
- К. т. «Наукз 
> — К. т. «Від,- 

сурмачі» 18.00 —

БК J623I Тир ж 61 Б20.

ІДЕАЛИ? 
ПОРУЧІ

Мене зацікавила, схвилювала 
дискусія, почата в газеті. Але 
чому публікуються лише листи, 
в яких ідеться про негативні 
риси нашої молоді? Адже роз
перезаних, нахабних, самовпее- 
нених «героїв» не так уже й 
багато. Є ж спразжня молодь, 
сучасна, весела, щира у своїх, 
помислах, Еелична в труді! Це 
сена будує КамАЗ і БАМ, Са
мотлор і Зейську ГЕС. Чому ж 
не згадати про ці гарячі серця, 
сильні духом натури?

Кілька слів про тих, хто ие 
знає, де себе подіти. Це в 
основному підлітки, юнаки до 
17 років. Саме в цьому віці хо
четься якесь заявити про себе, 
показати себе дорослим, а го
ловне — вільним, ні від кого 
не залежним, самостійним. І ось 
юні «заявляють» про себе: по
чинають пити, палити, лихосло
вити. Вони спроможні на 
справжні почуття, але помил
ково вважають, що для них 
найважливіше — «свобода». В 
їхньому розумінні — ие неза
лежність, можливість не підко
рятися кому б то не було, ні
чого не прощати, навіть найдо
рожчій людині.

Першочергове значення для 
цих юнака чи дівчини мас дум
ка про них друзів, здебільшого 
таких же віком, як і вони.

Щоб завоювати авторитет 
(дозволю собі зауважити — де
шевий авторитет) у певному 
колі, багато хто з цих мело.-.лх

людей намагається видати себе 
за такого собі бувалого, роз
в’язного хлопця-друзяку чи 
козир-дівчину.

Це ■— еід невміння визначи
ти мету життя, іноді просто від 
нерозуміння справжніх ідеалів. 
Та ось такий хлопчина потрап
ляє в інше оточення або ж в 
інші життєві обставини, які не 
дають йому змоги позувати. 
І тоді раптом виявляється, що

більше, що життя дає нам ти
сячі позитивних
Озирнись довкруг і ти поба
чиш, скільки ноеколо тебе хо
роших, справжніх людей. І зов
сім не обов’язково шукати 
ідеалу дня наслідування серед 
будівників БА/Ау. Ідеал поруч 
тебе —- за верстатом у цеху 
заводу- «Червона зірка», на 
спорудженні нового будинку 
над Інгулом, за кермом авто-

прикладів.
Згодна з Л. Башмаковою, що 

є у нас ось такі Світлани. Вони 
першими впадають в очі, і від 
них перших же потім відвер
таються. І правильно, що хлоп
ці не поважають їх. Більше то
го, сміються з них, можуть на
віть ударити. Звідки ж вони 
беруться у нас, оці Світлани?

їх не дуже багато, більше 
добрих і чесних, працьовитих і 
вдумливих...

• ЩО ДОЗВОЛЕНО МОЛОДОСТІ?
• ДИСКУСІЙ ШІІІ КЛУБ „MK“

знція є провідними рисами мо-. 
годі нашої епохи. А щоб ми, 
молоді, не ділилися на сучас
них і ультрамодних, які також 
називають себе сучасними, по
трібно більше приділяти уваги 
комсомольській роботі, не об
межуватись лише зборами і 
внесками, іншими словами — 
треба, щоб усе життя стало 
комсомольською спраеою. Ось 
про це й слід би поговорити 
учасникам дискусії.

Н. СІОРЛ, 
санітарка.

є. Киршіівка
Добровеличківського 
району.

риси, нетрі юнйк так показно 
зневажав, притаманні йому.

І він теж мріє про чисте, 
світле кохання, над яким ще 
єчора насміхався. Йому теж хо
четься ГОВОРИТИ І ЧуТИ =
слова...

Неначе новими очима 
ться -хлопець на світ, і

ніжні

диви- 
йому 

бачиться все зовсім пс-іншому. 
А колишні погляди видаються 
навіть дивними...

Я сама переступила через 
це. Але не хотіла б, щоб мої 
слова були сприйняті, при?лі- 
ром, отак: настане час, і люди
на сама зрозуміє, що 
го прагнула, не тим, 
трібно, жила. Ні!

Життєву позицію 
навіть необхідно визначити ще 
в юному віці. Тільки треба для 
цього вчасно й серйозно заду
матись: як ти живеш, до чого 
прагнеш, що даєш іншим? Тим

не до то
чим по-

можна і

мобіля, зі скальпелем у четвер
тій міській лікарні... Придивись 
уважніше, ровеснику. І якщо 
сьогодні ввечері чи у вихідний 
день тобі нічого робити — за
думайся, для чого взагалі ти 
живеш. .

І МЕЛЬНИКОВА.
м. Кіровоград.

кого
ВВАЖАТИ
СУЧАСНИМ?

Що змусило мене написати 
вам? Певно, насамперед ба
жання не збільшувати числа 

залишає порожні 
жіночих туалетних,

тих, хто
ПЛЯШКИ Б 
хоча б умовно.

/Лода займає в нашому житті 
не останнє місце, та у декого 
вона витісняє все. Однак че 
слід забувати, що сучасна мо
да орієнтується на одухотворе
ність, інтелект людини, вона 
тільки підкреслює особистість, 
а не спотворює її. І як це гірко 
й прикро, що ті, хто називає 
єебе «сучасними», виконуючи 
модні танці, не розуміють 
справжнього змісту цього сло
ва. Хіба може бути 
той, хто не помічає за 
©Дяганками тих нових 
звершень, до яких 
наш народ, 
плани партії; не помічає тих 
горизонтів, які пропонує і від
криває нам наука; не може 
зрозуміти й оцінити справж
ньої краси танцю, музики?

Мені здається, що захопле
ність, ентузіазм, висока еруди
ція, рішучість, прагнення до 
нового та активна життєва по-

сучасним 
модними 
трудових 
прийшов 

втілюючи в життя 
не помічає

Цікаво, на що сподівалася 
редакція, починаючи диску
сію? Почути, що молодь осу
дить сучасні танці? Як би не 
такі

Мені, власне, подобаються 
саме сучасні танці. По-перше, 
кожен зможе, а по-друге, вони 
справді молодіжні, енергійні, 
запальні.

Чи не тому в проектах сучас
них будинків культури на дру
гому поверсі здебільшого пла
нується кафе, де можна потан
цювати?

В. ЧЕРНОВ.
м. Олександрія.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
Почини. 9.10 — К. т Гімнастика. 
9.30 — К т. «Веселі нотки». 9.45
— К. т. «На ппііз клубу «Золота
шайба». 10.30 — Телефільм
«Пташино молоко», і 1.15 — К. т. 
«Клуб кіі’опочопожей: 15.90 — 
До«ямонтзтьпяй телефільм
«АСУ п дії» 15.10 — К. т. Туч
ков «Чотири неспокійні дні в 
ГЄгЯииочці». Телевистава. І се
рія. 1(1.45 — К. т. «Москвичі на 
м.-иіпіі п’ятирічки». 17 15 — К. т. 
«Кнкжчіпі тиждень». 181)0 —
НЬвини 13.1.5 — К. т. «У кожно
му мялю«ку — сонце». 18.30 — 
К. т. М Доіго. «Па-дс-де з ба
лету «Далекі на да». 18.40 —
«П'ятирічка ефективності і якос
ті'’. ( К’повограа). 19 10 — фільм 
«Весілля з приданим». 21 60 — 
«Час». 21.30 — К т Концерт. 
По •»лиінченяі — новини

ДРУГА ПРЛІРАМА 10.00 - 
Телефільм «Лва клени». 10.45 — 
Мучичиий фільм «Заїло« з піс
нею». 11.00 — Новини. 11.15 — 
«Телеупіперситет ІІЛУКИ і техні
ки». 11.45 — «Зустріч юнкопів 
телестудії «Опля» з Гепоєм Со
ціалістичної Прані М В Прих- 
ном». 16.45 — «Рубежі десятої 
п’ятирічки». .'7.00 — «Мелодії 
кохання». 17.30 — «Телешкола 
механізатора». 18.00 — «Рекла
ма. оголошення». 18.30 — Фільм- 
кенцєрт 19.00 — В*сті. 19.30 — 
«Актори і рочі». 20.20 — Науко
во-популярний Фільм «До під
ніжжя вогню» 20 45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.36 — «У світі музики» 22.15
— «Старт». По занінчеині — но
вини.

ри неспокійні дні в Кудяпевці». 
2 серія. 16.25 — Г 
весно'». М.45 — 
сьогодні!». 17.15 
гукпіться,
«День за днем». (Кіровоград). 
16.15 — К т. Мультфільм «Най, 
най. най...». 16.35 — К. т. Кон
церт. (°.00 — К. т. «Європа: час 
змін». 19.35 — К. т. Тираж 
«Спортлото». 19.45 — Б. ІЯкяар- 
кіи. «Весняний огляд». Тслеви- 
става 21 00 — «Час». 21.30 — 
К. т. «Музичне жнітя». Теле
журнал. 22.44 — К. т. Докумен
тальний фІЛиМ про спорт Но 
закінченні — ноянпи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальний Фільм. 11.00 — 
Новини. 11.15 — Концерт хоро
шої капели «Трембіта». 12.05 — 
Ібрагімбеков. «За все добре». 
15.35 — «Шахтарські обрії».
16.25 — Для малят. «Сонечко». 
17.00 — «Щоденник ес.ціалістич- 
пого змагання». 17 15 — «Сіль
ськогосподарський тиждень». 
17.30 — «Клуб юних олімпій- 
ців*. 18.00 — «Розквіт україн
ської радянської пауни». 18.30— 
Вісті. 19.ro — Концепт худож
ньої самодіяльності і майстпів 
мистецтв для делегатів IV з’їз
ду вчителів Української РГР. 
20.45 — «На добпаніч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «Новини 
кіноекрана». 22.45 — Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 - 
Новини 9.10 — К. т. Гімнастика. 
0.50 — К. т. «Творчість юних«. 
JO W — Hf* умово- популярні філь
ми для жітей. 10.30 — К. т. Те
лефільм «Зустрічі на Медео». 
11.35 — «ЛЮдина і закон». 15.00 
— Документальний телефільм. 
ІЙ.ів — К. т. В. Тучков »Чотн-

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.00 
Новини. 9.10 — 
9.30 - 
ФІЛЬМ 
К. т.
1937». ■■
ляєв». 12.35 — «Школа «Світло
фора». (Кіровоград). 17 00 — 
«Співає піонерів». 17.3'5 — К. т. 
Концерт ТА. (Ю — Новини. 16 15
— К. т. «Вірші — дітям». 18.30 
—К т. «Народна творчість». Ге- 
леоглпд. 19.15 — К. т «Ленін
ський університет МІЛЬЙОНІВ». 
19.4.5 — К. т. Фільм «Лікаря ви
кликали?» 21 00 — «Час». 21.30
— «Розповіді про театр». 22..35
— К. т. Естрадний концерт. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
»У дні шкільних канікул». 
Лялькова вистава «.Пошарим». 
>1.00 — Новини. 11.15 — «Слава 
солдатська». 15.00 — Докумен
тальні фільми 15.45 — Мульт
фільми за казками К. Чуиов- 
єьклго. 16 15 — «Пачка, техніка, 
прогрес*. 16.45 — «Шахова шко
ла». 17.15 — «Один за всіх, всі 
за одного» 16.00 — Тележурнал 
«Проірєс» 18.36 — Фільм-кон- 
церт «Веселка». 19 60------ Вісті.
19..30 — Зустріч студентів Києва 
з академіком АП УРС.Р М. М. 
Амоєьвим. 20.45 — «На добра
ніч діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— «Київ музичний». По закін
ченні — новіти

ПЕРША ПРОГРАМА...........
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. «Один за всіх, г.сі 
за одного». 10.15 — К. т. Фільм 
«Лікаря викликали?» 
К. т. «Ленінський 
мільйонів». 
«Дружби».
вйстава «Ведиезайці». 16.55 — 
<-На ланах республіки». 17.15 — 
Для дітей. «Старти надій». 16.00 
— Новини 18.15 — К. т. «Мо
сква і москвичі». 18.50 — К. т. 
Другий Міжнародний фестиваль 
телепреірам паподцої творчості. 
Угорщина. 19.15 — Фільм «Вед
мідь». 20.00 — К. т. «Ваша 
біографія. Рік 1938». 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. «Ці неймо- 
піепі музиканти». 22.30 — К. т. 
«Міжчаполний турнір із спор
тивної гімнастики ня приз гале
ти «Москоу ні.юс». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60 - 
Концерт дитячих хореографіч
них колективів. 11.00 — Поясни. 
11.15 — Мультфільм 11.4(і — 
Для учнів 6 класу. Розвиток мо
ви. 15.00 — Документальні Філь
ме. 15.40 — «Поезія М. Лєрмон
това; Альбом Одоєвського». 
16.20 — Фільм для дітей. «До 
нас прилітзють птахи» '7..30 — 
«Об’єктив». 18.00 — Концерт.
18.30 — «П’ятирічка ефектив
ності і якості». Кіровоградське 
ГСКБ посівних млиімн. (Кірово
град — на Республіканське тс 
лебачення). 19.00 — Вісті. 19..30— 
Співав О. Всдегмніков. 19.55 — 
М. Горький «Міщани». Фільм- 
пнетава 90.45 — «На добппн’ч, 
діти!» ’21.00 — «Час». 21.30 — 
Продовження фільму-вистави. 
По закінченні — новини.

«і ним». 
«Час».
22.15 ~ -
пір із споптипної гімнастики па 
приз газети «Москоу иьюс». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Веселі ритми». Ї0.15 — «Школа 
перелопого досвіду». 11.00 — 
Новини 11.15 — Завтра — День 
геолога. Телефільм «Зима — 
непольопий сезон». 12.20 —
«Жоптп<вий заспів». Випуск 13. 
12.50 — «Славою овіяні». 14.05— 
Концерт Українського народно
го хору імені Г. В. Верьовки.
14.30 — Тслсфестиваль театрів 
Радянської України. М. Шоло
хов. «Піднята цілина». 10.45 — 
«Любителям балету». 17.30 — 
«Наша біограф’». Рік 1939». 
18.36 — Вісті. Iе 00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(К.) — «Карпати». 20.45 — «На 
лобпаніч. літи!» 21.00 — «Час».
21.30 — «Пісня на конкурс».
22.30 — «Футбольний огляд»...

НА КНИЖКОВУ полицю
10 облкішго-До магазину №

торгу надійшли нові видання:
В. ЗЕМЛЯК. Зелені млині:. 

Роман. «Дніпро».
«Зелені млини» — колоритна 
розповідь про українське кол
госпне село, про його добрих, 
зворушливо щирих, працьови
тих людей.

А. ЗВІРИН. День твого іме
ні. «Каменяр», Повість.

«. .Ти пам’ятаєш, як наш 
старий учитель Семнч гово
рив. що с дні. яким залиша
ють своє ім’я? То він говорив 
про особливі дні. які були у 
Ньютона. Дарпіна. Мічуріпа... 
А я думаю, що навіть щодня 
кожна людина залишає щось 
у житті...»

Так мовить один із персона
жів твору споєму колишньому 
однокласникові,- Ця думка ви
значає смисл вчинків людей 
сучасного колгоспного села, 
про долі яких розказує автор 
у своїй повій повісті.

• ' . і ’ І
В. ПОПОВ, і цс називають 

буднями... Роман. «Дніпро».
Новий роман «І цс назива

ють буднями...» присвячений 
металургам. Пого відзначено 
премією Всесоюзного конкур
су ВЦРПС і Спілки письмен
ників СРСР 1972—1974 рр. на 
кращий твір про робітничий 
клас.

Г. ЯКОВЛЄВ. Микола 
Островськціі. «Молодь»

На основі нового докумен
тального матеріалу автор роз
повідає про той період життя 
Миколи Островського. коли 
пін працював райкомсомолор- 
ганізатопом у прикордонному 
районі Волині. Поо те. як 

•зміцнювалась у збройних су
тичках Радянська влада, як 
гартувапся характер самого 
Миколи Остповського. Й веде 
мову у своїй книжці Г. Яков- 
лєв.

Т. САЛАМАТКІНА, 
завідуюча магазином.

і

СУБОТА,
2 КВІТНЯ ~

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т Гімнастик;*. 
9.30- К. т «АБВГЦейка». 10 00
— К. т. «Для вас. батьни». 10.30
— К. т. «Райкова пошта». 11 00
— «Більше хороших товарів». 
11.30 — К. т. «Розповіді про ху
дожників». 11.55 — К. т. «Пісні 
і танці наполів СРСР». 12.25 — 
К. т. О. Новиков-Прибой «ІІу- 
сіма». 12,55 — К. т. «Рух бет 
небезпеки». 13.25 — К т. Типаж 
«Спортлото». 13.35 — Телефільм 
«Золотоволоскп». 15.05 — К. т. 
«Здоров’я». 15.45 — К. т. »Му
зичний абонемент». 16 30 — К. т. 
Теле журна е «Співдружність» 
17.00 — К. т. «Оченчдне — ней- 
мояіпне». 18.00 — Новини. 16.15
— К. т. Мультфільми. 16.45 — 
К. т. О. Скрябін. Симфонічна 
поема >9.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболе’ «Шахтло» — «Тор
педо» (М.1. 2 тайм. Ї9.45 - 
К. т. «Зустрічі з Аркадієм Ран-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9.30 - К. т. 
ник». 10.00 — К. т. 
дячському Союзу!» 
Телефільм «Ті, і»о 
исл». 12.00 — К. 
пий кіоск». 12.30 
година». 13.30— < .’і 
1 сепія. 14.55 — К. т.
— День геолога». Бесіди з мі
ністром геології СРСР €. Коз- 
ловськнм. 15 10 — К. т «За па
шимо лисіамн*. Музично про
грама для геологів. 16.00 — 
«Сторінки творчості письменни
ка О. Толстого» 16 50 — К. т. 
Фільм-кописрг. 17.00 — К. 
«Міжнародна панорама». і/.Зіі
— К т. Мультфільми 1 ч 00 —
Новини. 18.15 — К. т »ПІсня- 
77». 16.15 — К т. «Клу6 кіноііо- 
яорожей». 19.45 — Телефільм 
«Якщо я понохаю». 2100 —
«Час*. 21.30 — К. т. «Годила 
Великого симфопічИого орке
стру*. 22.25 — К. т. Спортивна 
програма. По закінченні — по- 
ВПІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Співає піонерів». 10.30 — Теле- 
школа механізатора. 11.00 —
«Повернення». Телепнстааа. 
13.20 — «Сьогодні—День геоло
га». Виступ заступника міністра 
геології УРСР Ю. В. Буііииз. 
Документальні фільми. 14.15 — 
«Слав.-; солдатська». 15.15 — 
«Сузір’я». 15.55 — «Пісні друж
би». 16.25 — Фільм «Народжен
ня радянського кіно». 17.35 — 
Концерт. 18.20 — «Сатиричний 
об'єктив». 19 45 — Концерт. 19.00
— Вісті. 19.30 — «Музичні вечо
ри для молоді». 20.45 — «На 
лобпаніч. літи!» 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм «Підозра». 23.00
— Новини

Будиль- 
«Слуя-.у Pa
ll .09 — К т. 
дають Фа- 
T. «Музнч- 

— «Сільська 
ас. vnepea’» 

'Сьогодні

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮИ.

: середи« міське 
професій іво-тсх пічне 

училище Л5 25

мелоді-, то закінчила 1977 року восьмирічну школу, 
на такі спеціальності з трирічним строком навчання: 

лицюяальннк-плнткоЕик-мозаїст,
маляр но альфрейно-живописних роботах (вступни

ки складають екзамен з малювання),
електрогазозварник, 
монтажник конструкцій — муляр, 
машиніст кранів баштових, самохідних 1 стаціо

нарних,
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

силових мережах та електроустаткуванню,
столяр по виробництву сучасних меблів.

На ці спеціальності з однорічним строком навчання 
приймають юнаків і дівчат, які мають середню освіту.

Початок занять з 1 вересни 1977 року.
Заяви приймають до 1 вересня. Навчання в учили

щі безплатне. Іногороднім надають гуртожиток.

Учням в установленому порядку виплачують за ро- 
бсли, викопані в процесі виробничого навчання.

Наше місто — курортна здравниця всесоюзного 
значення. Забудова міста йде за генеральним планом, 
молодіють ного старі квартали. В місті споруджую
ться нові і розширяють випуск своєї продукції діючі 
промислові підприємства. ’' ‘

Бердянськ важливий морський порт, сюди захо
дять вантажні й пасажирські кораблі.

Наша дрсса; 332440, м. Бердянськ Запорізької об
ласті, вул. Ульяиових, 88, серсдве міське професійно- 
технічне училище № 25.
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