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У ТВОРЧОМУ ПОШУНУ-МІЛЬЙОНИ
В Москві, у Великому Кремлівському Палаці відбувся п’я

тий Всесоюзний з’їзд науково-технічних товариств. Делегати 
підбили підсумки проведеної роботи по технічному вдоско
наленню виробництва, зміцненню зв’язку науки з практикою, 
намітили конкретну програму дій на найближчі роки.

Науково-технічні товариства об'єднують у своїх рядах 
понад 8,5 мільйона вчених, спеціалістів, передовиків вироб
ництва, які беруть активну участь у розв’язанні важливих 
народногосподарських завдань. Економічний ефект від реалі
зації новаторськііх пропозицій членів Н7 в дев’ятій п’яти
річці становив десять мільярдів карбованців.

За останні роки члени НТТ виконали великий обсяі робіт 
по створенню й осьоенню високопродуктивних машин та 
устаткування, тгаіівоьішіїх матеріалів, прогресивних техноло
гічних процесів. Значний вклад вносять НТТ у прискорення 
науково-технічного прогресу ь сільському’господарстві.

У прийнятій з’їздом резолюції підкреслюється, що това
риства зосередять зусилля вчених, інженерів, іехпіків. робіт
ників — новаторів і трудівників сільського господарства на 
дальшому підвищенні ефективності суспільного ^виробництва 
і прискоренні темпів науково-технічного прогресу.

(ТАРС).
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60-РІЧЧЮ КОМСОМОЛУ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!
■■

Щоранку ти, читачу, зриваєш листок 
календаря: починається ще один день 
1978 року. Року, котрий стане в історії 
комсомолу знаменною віхою, бо це рік 
60-річчя ВЛКСМ, рік XXIII з'їзду комсо
молі! республіки та XVIII з'їзду ВЛКСМ. 
І це не просто червоні дати календаря. 
Це свята, що вже нині визначають ко
жен наш день, кожну прожиту нами го
дину. Бо вже сьогодні ми замислюємось 
над ти/л, як і з чим ідемо до них.

«Відмінне навчання, ударна праця — 
наш подарунок XXIII з’їздові ЛКСМУ»,— 
так вирішили комсомольські організації 
середньої школи № 119 міста Києва, де
сятирічки № 4 міста Золотоноші, Гельмя- 
зівської середньої школи Золотонісько
го району Черкаської області та піонер
ський загін імені О. Кошового 6 «А» кла
су Макіївської середньої школи № 48 
Донецької області. Так, навчання — то 
нині твій головний обов’язок перед дер
жавою. А відмінне навчання — це і є 
твій дарунок з'їздові. Із 76 комсомольців 
середньої школи № 4 міста Золотоноші 
20 зобов’язалися закінчити третю на
вчальну чверть відмінними оцінками, 
45 школярів — оцінками «5» і «4». І все 
ж не тільки навчання. Комсомольці і 
піонери 119-ї Київської середньої школи 
дали слово річний план збору макулату
ри виконати до дня відкриття XXIII з’їзду 
ЛКСМУ. Комсомольська організація цієї 
ж школи вирішила відпрацювати на 
ударній комсомольській будові Дніпров
ського району — будівництві дитячого 
садка 480 людино-днів. Комсомольці 
Гельмязівської десятирічки до дня від
криття з’їзду підготують техніку своєї 
учнівської виробничої бригади, потрібну 
для весняних робіт, старшокласники 
створять ленку юних тваринників для 
роботи на радгоспній фермі. В ході 
ударного двомісячника, який проведуть 
комсомольці і піонери десятирічки № 48 
міста Макіївки Донецької області напе
редодні з їзду, заплановано зібрати 
15 тонн металевого лому, а на зароблені 
гроші спорудити обеліск.

Ось чим жизуть нині твої однолітки Б 
містах і селах нашої республіки, Ініціати
ва школярів «Відмінне навчання, ударна 
праця — твій дарунок XXIII з’їздові 
ЛКСМУ» знайшла широку підтримку й 
у піонерів нашої області. Піонерські за
гони імені Валі Котика Димитрівської се
редньої школи № 1 та імені Улі Громо
вої Трепівської десятирічки Знам’ян- 
ського району вирішили закінчити третю 
чверть без жодної трійки. На трудову 
вахту «XXIII з’їздові — 23 ударні дні» 
стали комсомольці середньої школи 
№ 16 міста Кіровограда. Найкращих у 
день відкриття з’їзду буде сфотографо
вано біля прапора школи, А учні Бірків- 
ської десятирічки Олександрівського ра
йону в цей день рапортуватимуть про 
свої успіхи шефам — комсомольцям 
колгоспу «Іскра». їм буде чим звітува
ти— нині школярі прозадять на полях 
снігозатримання, організували збір міс
цевих добрив. Дванадцять старшоклас
ників допомагають на колгоспних фер
мах — почала свою роботу ланка юних 
тваринників.

Сьогодні ти зірвав черговий Тіисток 
календаря: почався новий день 1978 ро
ку. Як пройде він у тебе, що встигнеш 
зробити для того, щоб твій дарунок 
з їздові став вагомішим? Зберіться зі 
своїми однокласниками на комсомоль
ські збори, порадьтеся, ще раз пере
гляньте свої соціалістичні зобов’язання. 
Зустріньте свій комсомольський форум 
відмінним навчанням, ударною працею.

У НАШІЙ ГАЗЕТІ ВЖЕ РОЗПОВІДАЛОСЯ ПРО ПЛАНИ 
комсомольсько-молодіжного КОЛЕКТИВУ ЕЛЕК- 
ТРОВОЗНОЇ ВАНТАЖНОЇ КОЛОНИ ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ 
КПРС ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО. 
НИЖЧЕ ДРУКУЄМО СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
МОЛОДИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ НА ТРЕТІЙ РІК П’ЯТИ
РІЧКИ.

На рахунку нашого колективу багато добрих справ. Торік, 
приміром, ми перевезли понад план сотні тисяч тонн народио- 
господарсіквх вантажів, провели майже 1700 великовагових 
составів, заощадили тисячі кіловат-годин електроенергії. А ни
ні, в рік 60-річчя ювілею Ленінського комсомолу, беремо нові, 
підвищені соціалістичні зобов’язання. Відповідаючи на Лист 
ИК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
даємо слово:

— планові завдання року по всіх техніко-економічних показ
никах виконати до 28 грудня;

— у великовагових составах провезти понад завдання 0,5 
мільйона тонн народногосподарських вантажів згідно з гра
фіком;

— зекономити 320 тисяч тонн кіловат-годин електроенергії;
— що 15 членів колективу стануть за праве крило електро

воза;
— що 30 молодих локомотивннків отримають права маши

ніста;
— іцо 5 машиністів підвищать класність;
— повністю застосувати лунінський метод по догляду за 

електровозами;
— успішно завершити навчальний рік у системі комсомоль

ської політосвіти;
— брати найактивнішу участь у громадському житті;
— продовжувати шефство над класом середньої школи № 2 

м. Знам’янки.
Викликаємо па соціалістичне змагання колектив комсомоль

сько-молодіжної електровозної колони, очолюваний машиніс- 
том-інструктором т. Онищенком.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
ПА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНОЇ ЕЛЕКТР0В03Н0Ї ВАНТАЖНОЇ КОЛО
НИ ІМЕНІ XXV З'ЇЗДУ КПРС ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО.

* *

Близько 600 тисяч кар
бованців надпланового 
прибутку одержав мину
лого року колектив По- 
бузького нікелевого заво
ду. Новий поштовх твор
чій ініціативі заводчан дав 
Лист ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС іЦК 
ВЛКСМ про розгортання 
соціалістичного змагання 
в третьому році п’ятиріч
ки. Свідчення цього — ви
сокі зобов’язання, взяті 
ними на 1978-й: випустити 
понад завдання 60 тонн

ня до 7 жовтня — першої 
річниці нової Конституції 
СРСР.

О. РІЗНИЧЕМКО, 
громадський корес- 

• пондент «Молодого 
комунара».

емт ПобуЗьке.
* , * *

Якщо кілька років тому 
лише окремі члени ком
сомольсько - молодіжного 
колективу третьої молоч
нотоварної ферми кол
госпу «Більшовик» одер
жували від кожної корови

Валеїлічіа ЄПІШЬВА працює дояркою па молочнотоварній фермі № 1 
колгоспу «Перше травня» Маловисківською району і з року о рік до
бивається високих надоїв молока.

В минулому році Валентина від кожної з 18 корів надоїла по 3956 
кілограмів молока при річному зобов’язанні — 3100.

Валент» на Єпішсва — групкомсорг ферми.
Фото В. КОВПАКА

по

комсомольський
3000 иілогра- 
молока, то ни- 
такий надій

ТЕЛЕТАЙП1
феронікелю зекономити
2 мільйони кіловат-годин 
електроенергії І 1300 ТОНН 
умовного палива.

Підприємство молоде 
Молоді і його трудівники. 
Тож саме молодим трима
ти високо авторитет заво
ду. Свідомі цього, вони 
розгорнули соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 
60-річчя Ленінського ком
сомолу під девізом «Жод
ного відстаючого поруч!». 
Підмогою в трудовому су
перництві стане ефектив
ніше використання внутрі
господарських резервів, 
економія матеріальних, 
енергетичних га фінансо
вих ресурсів, використан
ня досвіду новаторів.

Три комсомольсько-мо
лодіжні бригади, понад 
двадцять молодих вироб
ничників зобов’язалися 
виконати трирічне завдан-

став мінімальною 
нормою для всіх. 
А депутат облас

ної Ради комсомолка На
талія Рогожина торік на
доїла від корови понад 
4000 кілограмів. На неї 
рівняються ровесниці Та
мара Глуговська та Любов 
Цимбал з першої і другої 
молочнотоварних ферм.

Нині, у відповідь на Лист 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання соціа
лістичного змагання за 
виконання і перевиконан
ня плану 1978 ооку і поси
лення бооотьби за підви
щення ефективності ви
робництва і якості робо
ти», молоді тваринниці 
широко розгорнули тру
дове суперництво за під
вищення продуктивності 
стада, якості продукції, 
ефективне витрачання 
кормів.

Н. ЗЕМНОРІЙ.
Гайворонський район.
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ЯНІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

• ГПО НА МАРШІ •

112 мінус 3 - прогрйш
ФІЗКУЛЬТУРА і СПОРТ І1А СЕЛІ: ДІАПАЗОН ДІЇ

ДІАЛОГ ВЕДУТЬ: ВИПУСКНИК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ФІЗКУЛЬТУРИ, ІНСТРУК- 
тор ПО СПОРТУ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ Є. БОНДЮК 
І НАШ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ М. ШЕВЧУК.

КОРЕСПОНДЕНТ. Колектив 
ЇІЗкультури вашою колгоспу 

ражаеться одним із провід- 
НКХ у районі. Де вн Бачите 
найбільш значущі плюси в ді- 
рЛЬності комсомольських і 
фізкультурних активістів, на 
ЩО передусім спрямовується 
(уни робота но фізичному 
вихованню молоді? Ось, на
приклад, цифрові дані: з 207 
комсомольців вашої первинної 
Організації 112 значківців 
ЙІО, 146 спортсменів-розряд- 

Ків. Багато це чи мало? 
Яку тут можна провести пара
лель щодо якості?

Бондюк. 112 — це ті, хто 
регулярно займається фіз
культурою і спортом. Ко
жен після одержання 
значка ГПО продовжує 
тренуватись. Бо старти по
вторюватимуться. Учасни
ки Ленінського 
«Рішення XXV 
КПРС—у життяі», розроб
ляючи свої особисті комп
лексні плани, зокрема, за
писали: «Скласти норма
тиви ГПО. Езяти участь у 
роботі спортивних секцій». 
І приємно, що першими з 
цим завданням справили
ся призовники — 13 на
ших комсомольців пішли 
служити в армію, склавши 
залік із фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки. І ще приємніше, що 
чемпіонами з багатобор
ства ГПО стали кращі мо
лоді виробничники — ме
ханізатор Микола Крав
ченко, завідуючий репро
дуктивним відділенням 
свинокомплексу Василь 
Зінченко, шофери Петро 
Балабаноз і Григорій Дов- 
гань.

КОРЕСПОНДЕНТ. А як ви 
розцінюєте той факт, що се
ред 112 комсомольців-зцачків- 
ців ляше гри дівчини? Цс — 
Ірина Дерні, Люба Ссдюк, 
Люба Вощина, котрі працю
ють у дитячому садку, ллє ж 
у секціях немає дівчат-доярок, 
трудівниць свинокомплексу. 
членів рільничих ланок. Дни
на пасивність.

Бондюк. Гадаю, що їм 
не подарували такого за
хоплення ще в школі. На
віть під час уроків фіз
культури у хлопців більша 
активність. А якби проду
мати сценарій тих же 
«Стартів надій», програма 
яких в однаковій мірі ці
кава і для дівчат, і для 
хлопців, якби стабілізува
ти чисто «жіночі» види 
сгїорту, зрушення, я пе
вен, були б.

Взагалі, проблему цю 
розв’язати не так уже й 
важко. Хай не ображаю
ться мої колеги зі шкіл, 
але, знову підкреслю, во
ни таки не досить принци
пово ставлять вимоги пе
ред своїми вихованками. 
І починати треба з цікавих 
змагань, щоб відкрити їм 
справжню красу спорту. 
Перший крок — від про
паганди фізкультури і 
спорту — дійової, ефек
тивної, цілеспрямованої. 
В низовому колективі 
фізкультури повинен бути 
ключ для розв’язання цієї 
проблеми. Адже дівчата 
нерідко соромляться ви
йти на спортивний майдан
чик, бо не мають краси
вого спортивного костю
ма. А де його дістати? В 
місцевих магазинах немає. 
В інших їх продають лише 
за готівку. Багато зале
жить і від того, які у нас 
спортивні бази. Якщо ти
пові — вже добре. Але де 
ж той вимріяний спортив
ний зал у новому Будинку 
культури, з душовою, роз
дягальними?

КОРЕСПОНДЕНТ: Ми час
то підкреслюємо, що в облас
ті неабиякі прорахунки а роз-

витку олімпійських видів 
спорту, що повільно зростає 
майстерність сільських спорт
сменів. Серед магістрів пере
важно 
секцій, 
йому і 
ж і з 
разд, 
цифри

заліку 
з’їзду

вихованці спортивних 
що працюють в облас- 
районініх центрах. Але 
масовістю не все га- 
Часто-густо у звітах 
високі. То чи слід ста

вити в список ім’я фізкуль
турника, який випадково раз 
на рік вийшов на волейболь
ний майданчик? Так і з гро
мадськими інструкторами: в 
селах їх «готують» цілими 
сотнями. Але що то за ін
структор, коли вій ис допоміг 
підвищити фізичний гарт жод
ному зі своїх товаришів?

Бондюк. Згоден, у пер
шу чергу ми маємо поста
вити знак оклику біля сло
ва «масовість». Звідки вхід 
і куди вихід? Якщо на ок
ремих виробничих дільни
цях немає позмінної ро
боти, нам, фізкультурним 
активістам, доводиться 
працювати у вузькому ко
лі. І дуже бідне те госпо
дарство, де стадіон тільки 
в центрі села, на централь
ній садибі колгоспу. Хто 
прийде сюди за 5—10 кі
лометрів? Треба, щоб 
спортивні майданчики бу
ли в усіх бригадах, біля 
будинків тваринників, у 
механізаторському містеч
ку. Тоді наші юнаки і дів
чата зможуть потренува
тися, відпочити під час 
обідньої перерви, після 
зміни. А коли у вихідний 
день спартакіадні зма_ган- 
ня — будь ласка, всі на 
центральний стадіоні Усі
єю бригадою, ланкоюі Не 
буде так — порожнітиме 
найкращий спортивний 
комплекс, якщо він один 
на п'ять виробничих діль
ниць, на село, що розки
нулось понад річкою на 
п ять кілометрів.

І все ж той зразковий, 
типовий комплекс пови
нен бути. Бо на звичайних 
земляних бІГСЕИХ 
ках не підготуєш 
СМЄНІЕ високого 
Тим часом навіть 
вограді немає таких 
якщо не лічити стадіону 
спортклубу «Зірка». Поза
торік ми, сільські спорт
смени, раділи: для облас
ної ради «Колоса» виділи
ли кошти на бу;%тництво 
навчально-курсової бази. 
Там могли б тренуватись 
навіть олімпійці. Та колиш
ній начальник комбінату 
«Кіровоградважбуд» В. С. 
Бабін примусив нас знову 
сумузати. Тоді, в 76-му, з 
виділених на будівництво 
100 тисяч карбованців 
освоїли всього 17. Торік 
будову знову заморозили. 
Цього року мало бути но
восілля. Ми прийшли оце 
на вулицю Сугокліївську, 
сподіваючись побачити 
шестиповерховий будинок, 
а гам ще й стін немає. 
Знову заморозили базу. 
Оце таке «шефство» над 
селом. Міг би сказати тут 
своє слово й Кіровоград
ський міськком комсомо
лу. Діяв би на будові ком
сомольський штаб, було б 
і новосілля.

КОРЕСПОНДЕНТ. Іпструк 
тор по спорту з вищою осві
тою на селі. Такс трапляється 
рідко. Правильно вирішило 
ііраплііииі колгоспу, пославши 
вас споїм стипендіатом у сто
личний вуз. Але й віддача по
винна бути помітною.

Бондюк. Я, звичайно, 
стараюсь. Відчутна допо
мога з боку громадського 
активу, в якому кра ці 
спортсмени. Щороку
представники нашого 
лективу фізкультури 
складі збірних району ви
ступають на обласних зма-

доріж- 
спорт- 
класу. 

у Кіро- 
баз,

ко- 
в

ганнях, завойовують там н 
призові місця. І есе ж я 
незадоволений тим, що І 
встиг зробити. Мені дору-1 
чили обоз’язки голови ко- і 
мітету ДТСААФ, я й сек
ретар комсомольської ор
ганізації, ще й організа
цією Товариства сприяння 
розвиткові водного транс
порту і охорони життя на 
водах керую. Спробуйте 

. охопити все це. Щоб тіль
ки зібрати членські внески 
з усіх 1300 дтсаафівців, 
розповсюдити білети ло
тереї оборонного това
риства — тижня мало. То
му я згадую Людмилу 
Корнєву, яку вибрали за
ступником голови кол
госпу імені Шевченка по 
роботі з молоддю. Якщо 
ввести таку посаду в усіх 
господарствах і чітко 
значити обов’язки 
людини, то користь буде 
справді відчутною, 
структор по спорту 
займатися тільки 
ним вихованням.

КОРЕСПОНДЕНТ. Цс так. 
Та хай він буде навіть магі
стром міжнародного класу — 
один у полі не воїн.

Бондюк. Я вже казав, 
що моя опора — на гро
мадський актив, на тих же 
чемпіонів і рекордсменів. 
Хто вони? Вчорашні моло
ді воїни, котрі звільнили
ся в запас із лав Радян
ської Армії. Це люди, які 
пройшли велику школу 
мужності, загартовані ідей
но і фізично, мають не
абияку військово-технічну 
підготовку. Ось де справж
ні наставники майбутніх 
значківців ГПО. Ось звід
ки резерв. І на таких хлоп
ців ми покладаємо великі 
надії. Якщо кожен звіль
нений в запас воїн мати
ме доручення згуртувати 
фізкультурників з вироб
ничих дільниць і пере
дасть свій досвід, своє 
вміння їм, буде успіх. Тіль
ки хай же й майбутній 
значківець сам постарає
ться, не чекаючи запро
шення на стадіон. Бо ж ба
дьорості і сил не позича
ють. їх плекають щодня, 
щогодини — щоб вистачи
ло на все життя.

Ми, сільські фізкультур
ні активісти, чекаємо діло
вої допомоги від райко
мів комсомолу і спортко- 
мітетів. Я оце був на об
ласних змаганнях і роз
мовляв з товаришами з 
інших районів. У них чи
мало нерозв’язаних про
блем. От і хочуть вони, 
щоб той же інструктор чи 
секретар, приїхавши в се
ло, не інспектував роботи 
комітету 
повчав з 
гостюючи 
ганізації 
трібна конкретна допомо
га: ось так пропагувати 
спорт, ось так провести 
спартакіаду. Хай розбере
ться в усьому грунтовно, 
а потім уже і йде в сусід 
ню організацію. І хоча той 
інструктор не встигне по
бувати за день у шести 
селах, зате в одному місці 
поставить собі п’ятірку. 
Завтра — в іншому. Звід
си — якість і ефективність 
у нашій роботі.

А якщо не приїде сек
ретар чи інструктор? Че
кати рішення чи положен
ня? Ні, це вже не в нашо
му комсомольському ха
рактері. Погрібні власна 
ініціатива і діло.

ВИ- 
такоі

А ін- 
має 

фізич-

комсомолу, не 
трибуни взагалі, 
в первинній ор- 
годину-дві. По-

До Єлисаветграда звістка про пере; 
можне збройне повстання в Петрограді 
прийшла 26 жовтня 1917 року.

28 жовтня 1917 року газета «Известия 
Е.тисаветградского Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов» опуб
лікувала повідомлення про повалення в 
Петербурзі влади буржуазного Тимчасо
вого уряду і створення Ради Народних 
Комісарів.

Того ж дня відбулися масові мітинги 
робітників промислових підприємств І 
солдатів місцевого гарнізону.

Робітники заводу Ельзорті (тепер за
вод «Червона зірка») висловили свою 
готовність підтримати Ралу Народних 
Комісарів усіма силами і засобами.

Збори робітників і солдатів, робітниць 
і солдаток міста Єлисаветграда, заслу
хавші: делегацію петроградських матро
сів і солдатів, ухвалили таку постанову: 

«...Висловлюючи довір’я владі Ради 
Народних Комісарів у 
центрі Рад робітничих, 
солдатських та се.іян-

. ських депутатів на міс
цях, ми всіма силами го
тові підтримати Ради 
проти контрреволюцій
них посягань, з чийого 
боку вони 1ІЄ були 6. 
Видати товаришам де
легатам лишок наявного 
хліба для революційного 
пролетаріату і для рево 
люційної армії. Хай жи
ве мир, свобода і со
ціалізмі».

Звістки про перемогу 
Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, 
про II Всеросійський 
з'їзд Рад і прийняті ним 
декрети про землю, про 
мир, про створення Ра
дянського уряду швидко 
докотилися до села.

Збори селян Дмитрів
ни, Знам’япської волості 
4 листопада ухвалили 
резолюцію, в якій гово
рилося: «Тепер усі ми 
підтримуємо і будемо підтримувати тіль
ки владу народних комісарів, владу ро
бітничих солдатських і селянських депу
татів, діяльність яких спрямована на за
хист інтересів пролетаріату і трудящого 
селянства».

На початку і рудня 1917 року на за
клик більшовиків трудящі міста 
активну участь у виборах своїх 
ставппків на Перший Всеукраїнський 
з’їзд Рад. Перед депутатами сопи поста
вили завдання домагатися проголошення 
з’їзду правоспльною владою на Україні 
і здійснення лозунгів Жовтневої рево
люції.

Делегатом на з’їзд від єлнеаветград- 
ських робітників був більшовик В. М. 
Спрсижип, він узяв діяльну участь у ро
боті з'їзду і був обраний з’їздом до 
складу першого Центрального Виконав
чого Комітету.

В умовах зростаючого революційного 
піднесення 20 грудня 1917 року відбуло
ся чергове засідання Єлксаветградської 
Ради робітничих, солдатських і селян
ських депутатів. Більшовики ставили ка
тегоричну вимогу про переобрання Ради 
і створення Військово-революційного ко
мітету. Незважаючи на опір угодовців, 
21 грудня 1917 року відбулися переви
бори Ради. До президії Ради 
більшовики Я. М. Шкаид, Т. М. Гул: 
нпцькпй, А. М. Поволоцький, 
виконкому було обрано М. X. Черииіно- 
ва, К. А. Сеульського, В. М. Спренжпна, 
Г. 1. Кочерещенка, П. С. Мог іжевського, 
Я. І. Щербу та інших. Новий виконком 
Ради па своєму засіданні ухвалив рі
шення про створення загонів Червоної 
гвардії.

Новообраний виконком Єлпсаветград- 
ської Ради 18 січня 1918 року було пе
ретворено у Військово-революційний ко
мітет, який оголосив, що 19 січня

сІчня 1978 року ---------
влада в місті і повіті переходить до його 
руК.

Знаходився Військово-революційний 
комітет у приміщенні колишнього кава
лерійського училища, яке дістало в ті дні 
назву «Єлисаветградськіш Смольний». 
Тут же видавався «Бюлетень Військово- 
революційного комітету». Звістка про 
перехід влади в місті і в повіті в руки 
Військово революційного комітету ШВИД
КО дійшла до всіх волостей і сіл повіту, 
трудящі зустріли її з величезною ра
дістю.

Головним завданням Військово-рево
люційного комітету було — ліквідувати 
повітову Українську раду і загони добре 
озброєних гайдамаків.

На зборах більшовіїкіз 26 січня 1918 
року обрали штаб Червоної гвардії в 
складі Д. Д. Божора, Т. М. Гуляїшцько- 
го, К. І- Кродожона та інших. Начальни- 

. ком штабу Червоної гвардії призначили

„ІІТРІіЖйі
ТІЛЬКИ РАДУ
НАРОДНИХ

нКОМІСАРІВ
29 СІЧНЯ — 60 РОКІВ ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ

ВЛАДИ В ЄЛИСАВЕТГРАДІ (КІРОВОГРАДІ)

взяли 
пред-

ввійшли

членами

<

М. X. Чернишова.
Було вирішено провести додатковий 

набір у Червону гвардію. На заклик 
більшовицької організації першими від
гукнулися понад 600 робітників заводу 
Ельворті. Щоб закрити доступ у Червону 
гвардію випадковим, ненадійним елемен
там, від кожного, хто вступає в її ряди, 
вимагали рекомендації не менше трьох 
робітників. 28 січня за рішенням Є.тиса- 
встградського Військово революційного 
комітету робітників і червоногвар&ійців 
з допомогою солдатів 657-го Прутського 
полку і 9-ї автомобільної роти почали 
збройне повстання. Загони Червоної 
гвардії і революційні солдати під керів
ництвом членів ревному оточили штаб 
гайдамаків, що знаходився в одному з 
корпусів кавалерійського училища, і роз
громили його. Водночас червсиогвардій- 
ці оточили приміщення дворянського зі
брання, де^засіда.іа Українська Цент
ральна рада. Охорону, що складалася з 
гайдамаків, було розігнано, а всіх-членів 
ради арештовано.

Але гайдамаки ще не були повністю 
розгромлені. Вони сховалися в Пушкін* 
ському училищі (тепер школа № 7), 
звідти обстрілювали червоногвардійців.

29 січня червоногвардійці повели рі
шучий наступ на укріплення гайдамаків 
і розгромили їх. Так, після довгої і впер
тої боротьби, 29 січня 1918 року в місті 
було встановлено Радянську владу.

Після встановлення Радянської влади 
в Єлисаветграді ревком послав червоно- 
гвардіиців на допомогу робітникам і се
лянам Бобрипця, Новоукраїнки та інших 
міст. Наприкінці січня і на початку лю
того 1918 року прапор Жовтня замайо
рів в усіх містах і селах нашого краю.

О. Н/ХГОРНИИ, 
директор ооласного державного 
архіву.



28 року лІИотгодягй комунар'г З стор
СЛУЖБА СЕРВІСУ в

ЩОРАНКУ задовго до дев'я
тої вони галасливими 

зграйками влітають на свій 
поверх, у свої секції. Одягаю
ться у блакитні кокетливі хала
тики, чепуряться перед лю
стерками, сортують нові това
ри, звіряють ціни і нетерпляче 
поглядають на годинник. Та
піднесена й схвильована ат
мосфера трошки нагадує те
атр — останні хвилини перед 
виставою і чекання: який сьо
годні буде глядач? В універ
сальному торговельному об'- 

і. єднанні «Кіровоград» щоранку 
чекають нетерпляче: який сьо
годні буде покупець?..

Чи просто бути продавцем? 
Непросто і навіть важко, ска
жуть вам дівчата — продав
щиці з бригади № 3 другої 
секції «Музтовари». І відразу 
ж додадуть: зате цікаво. Про
давщиці Марина Тимчук і Лю
да Малохатько, Тетяна Данило- 
ва і Віра Ніколаєнко, бригадир 
Люба Довгошия справді вва
жають свою професію найці
кавішою. Саме тому так ввіч
ливо, культурно обслуговують 
у секції кожного покупця. І 
висококваліфіковано. Погодь
теся, що набагато складніше 
мати високу кваліфікацію в 
їхній секції, ніж у секції 
«Канцтовари», скажімо. А 
втім, це питання дискусійне. 

г Високу кваліфікацію треба ма- 

затверджені Міністерством 
торгівлі УРСР. Отже, тільки 
пункт перший;

«Зустрічайте кожного по
купця привітно. З постійним 
покупцем вітайтесь, але ні в 
якому разі не допускайте фа
мільярності, не звертайтеся 
на «ти» навіть до свого зпа- 
йомого покупця. Коли підхо
дить покупець, не чекаючи від 
нього запитання, ввічливо 
спитайте: «Який ‘товар вас 
цікавить? Чи не зможу я вам 
допомогти у виборі товару?» 
і т. д.

А тепер погляньмо, як вті
люють у життя ці правила мо
лоді працівники універсально
го торгового об єднання. Сек
ція жіночої білизни. З од
ного боку кілька молоденьких 
продавщиць жваво обговорю
ють, ховаючи сміх у кулак, 
якусь новину. По другий бік 
секції над касиром схилилася 
подруга в хутряному пальті і 
терміново просить поради: чи 
йти сьогодні на побачення? 
Посередині секції бабуся в 
чорній плюшевій шубці благає 
молоду продавщицю:

— Мені дайте іншу сорочку, 
з етикеткою. Я не собі беру...

— Бабі потрібна та етикетка, 
як мені — клопіт. Аби тільки 
голову морочити, — сердито 
бурчить продавщиця, все ж 
етикетку знаходить і віддає, 

міряти модні черевички, пози
чати грошей і телефонувати 
знайомим.

Справді, кому не хочеться 
бути гарно одягненим і взу
тим? А тим паче, коли тобі ще 
й двадцяти немає? Та й можли
вість придбати модну одяган- 
ку чи взуття в універмазі пра
цівникові його значно більше, 
ніж у сторонніх. А спокуса? 
Погодьтеся, щодня на очах 
дівчат щось привозять, «ви
кидають», щодня на їхніх очах 
захекані жінки і ровесники 
виймають із гаманців гроші і 
з неприхованим торжеством 
несуть додому омріяні джин
си чи чобітки-«козачки». По
годьтеся, що важко утрима
тись у тому /лорі купівлі—про
дажу. Важко. Але треба.

Ми всі гарно живемо. Ми 
стали багато купувати, бо має
мо на те і можливості, і кош
ти. Але ж мусить бути якась 
межа, яка оберігала б нас вгд 
споживацтва!

Не так давно держінспекція 
по якості товарів торгівлі ро
била перевірку □ кількох від
ділах об’єднання. Старші про
давщиці секції № 4 «Парфю
мерія — сувеніри» Г. Шар
пак та І. Петргі./.з заховали 
під прилавком 40 олівців губ
ної помади, близько півсотні 
баночок крему «Женьшене
вий», різноманітні шампуні і 

прямо пропорціональне мо
ральним якостям людини?

У комітеті комсомолу мене 
намагалися переконати, що 
виховна робота з молодими 
продавцями ведеться система
тично. Як доказ наводили 
цифри. Дівчатка з УТО можуть 
на те відказати, що нерідко 
просто тікають з тих масових 
заходів і що зустріч з відомим 
поетом часто здається їм нуд
нішою, ніж штовханина в 
черзі біля прилавка.

Недавно молоді продавці 
об єднання їздили по досвід 
роботи в краще торговельне 
підприємство країни — Він
ницький центральний універ
маг. Захопленню і заздрощам 
не було меж. У нас буде так,~ 
як у Вінниці, — вирішили на 
зборах.

Що сьогодні з вінницького 
досвіду впроваджено в Кіро
вограді? Найбільше дивувала 
дівчат у Вінниці чистота. То 
справді чудово, коли в секції 
ні пилинки, коли через кожні 
дві години продавець — юнак 
у накрохмаленій до хрускоту 
сорочці і напрасованому ко
стюмі, чемно вибачаючись пе
ред покупцями, бере в руки 
швабру й акуратно протирає 
підлогу...

Продавець має тримати своє 
робоче місце в порядку. Істи
на, що наче не потребує дока-

— Дівчино, заберіть назад 
чи поміняйте. Нам ця духовка 
вже обійшлась у копієчку, на 
дорогу скільки витратили. Дру
гий день до вас приїздимо...

— Товар ускладненого асор
тименту. Йдіть до гарантійної 
майстерні...

— Та подивіться — це ж за
водський брак...

— Ми її не випускали...
Діалог триває ще довго. В 

тому ж дусі. Нарешті бобрин- 
чани із злощасною духовкою 
добираються до третього по
верху з наміром зайти до ди
ректора.

— Туди не можна, — кате
горично каже чергова на 
службовому вході Олена Ре- 
менна. У директора є прийом
ні дні.

Графіка ж прийому відвіду
вачів ні мені, ні господарям 
бракованої духовки так і не 
вдалось побачити ні на першо
му, ні на другому поверсі. 
Певно був на. третьому...

— Туди не можна, йдіть до 
чергового адміністратора.

Бракована духовка — у ад
міністратора. Відповідь та ж 
Хама.

— Товар складного асорти
менту. Звертайтесь до гаран
тійної майстерні.

Кінець кінцем обурений Ми
кола Савелійович Топчій ви

ти скрізь. Продавець-кон- 
сультант (саме таку спеціаль
ність мають продавці об'єд- 
нання) повинен добре орієнту
ватись як у марках вітчизняних 
та імпортних пральних порош
ків, так і в складній фото- і 
радіоапаратурі.

Продавці бригади «Музтова
ри» чудово орієнтуються не 
тільки в музичних інструмен
тах, а й у музиці взагалі. Тим- 
то до них охоче йдуть по по
ради і консультації покупці. 
Бригада носить ім'я XXV з'їз
ду КПРС, вийшла переможцем 
серед комсомольсько-моло
діжних крлективів об’єднання 
за минулий рік.

До дня відкриття XXI11 з’їз
ду комсомолу України дівча
та зобов’язалися виконати 
квартальний план товарообо
роту. Чи дотримають свого 
слова комсомольці? Мабуть, 
дотримають. Адже план чет
вертого кварталу минулого 
року вони виконали на 193,6 
процента. А піднесення охопи
ло їх під час прийняття нової 
Конституції СРСР. Тоді у дів
чат народилась ініціатива: 
план трьох років п’ятирічки 
виконати до річниці Конститу
ції. Так вирішили зробити й 
молоді продавці бригади № 13 
секції № 11 «Чоловічий три
котаж» комплексу «Все для 
чоловіків». Тетяна Шквира, 
Надія Чегодар, Оля Завдавай- 
ло, Наталка Негрієнко та інші 
продавці зарахували до скла
ду своєї бригади Михайла 
Громового, члена підпільної 
комсомольської організації 
«Спартак».

-« Висококваліфіковано працю
ють молоді спеціалісти Галина 
Кошеленко з бригади «Все 
Для шиття і в’язання», молода 
комуністка Світлана Толоченко 
з комплексу «Культура в по
буті» та багато інших продав
ців, котрі вибрали професію 
за покликом серця. Про таких 
кажуть, що вони народилися 
Для того, щоб бути продавцем, 
слугувати людям і приносити 
•м радість. Ці дівчата вважа
ють, що їм тому й пощастило 
з житті.

. , Та не поспішаймо з виснов
ками. Спершу спробуємо 

уточнити, чи всі працівники 
іО вважають за щастя вдало 

° Рану професію? Згадаємо 
правила поведінки продавця, 

ще довго адресуючи неласка
ві слова «надокучливій» бабусі.

Секція парфюмерії. Рая Со- 
куренко теж щось жваво об
говорює зі своєю знайомою, 
мало звертаючи уваги на кіль
ка раз повторену просьбу по
купця: «Дівчицо, мені тільки 
мило купити. Я поспішаю».

Зрештою бажання купити 
мило переростає в прагнення 
дорватися до книги скарг, і 
через кілька хвилин розчерво- 
ніла й присоромлена Рая ви
літає з кабінету адміністрації. 
Наталка Крилова із секції 
взуття навіть втрачала свідо
мість від бурхливих розмов з 
покупцями.

— Так, покупець пішов не
чемний, — доводили мені в 
УТО. Докори ті були якоюсь 
мірою й справедливі. Тут же, 
на першому поверсі, довелося 
спостерігати непривабливу 
картину: стояла черга за
цитрусовими. Заплакана жінка 
підійшла до продавщиці.

— Відпустіть без черги дві 
штуки... Моя сестра лежить у 
лікарні, їхати до неї далеко...

Зчинився гвалт. У кожного 
виявились діти, хворі, родичі. 
Рискуючи дістати скаргу і за
лишитись без преміальних, 
продавщиця все-таки відпусти
ла без черги ті дза злощасних 
фрукти....

Покупець, може, й справді 
не завжди буває чемним. Од
наче зразок культури і людя
ності (як і було в даному ви
падку) все-таки має подати 
саме працівник прилавка. Та
ка робота. Робота, що вимагає 
високої культури поведінки, 
високих моральних якостей.

Чого вчитися покупцеві і як 
зберігати спокій, коли праців
ники прилавка у них на очах 
порушують правила торгівлі?

Кілька тижнів тому в секцію 
жіночого взуття надійшли ім
портні модні черевички. Було 
прикро спостерігати за праців
никами УТО, котрі побачивши 
ті заморські черевички, без
церемонно відпихали вбік по
купців і, зрештою, оточили 
тісним колом своїх колег.

Можна було зрозуміти спра
ведливий гнів та осуд відвіду
вачів магазину. Можна було 
зрозуміти й молодих дівчат, 
продавщиць, які, залишивши 
свої робочі місця і забувши 
про все на світі, побігли при

духи — всього на суму 290 
карбованців. У секції жіночого 
взуття було на той час 8 пар 
жіночих чобітків, відкладених 
нібито для продажу в роз
строчку, хоча не було вказано 
дати, коли товар відкладено. 
В цьому ж відділі зберігалося 
товару на суму 390 карбован
ців, відкладеного нібито для 
віддачі по перерахунку, але 
реєстрації про це або якихось 
рахунків взагалі не було.

А Ірина Гумницька не тільки 
заховала від покупців 15 олів
ців ризької губної помади, а 
й при перевірці загорнула цо 
помаду в паперовий кульок, 
намагаючись довести, що там 
— цукерки.

У пояснювальних записках 
Ірина Гумницька і Галина 
Шарпак призналися, що від
клали ті дефіцитні товари для 
себе і своїх товаришів по ро
боті.

Влітку працівники держін- 
спекції одержали від Ірини та
ку ж пояснювальну записку. 
Тоді вона приховала під прила
вок 80 «тіней» для повік, хоча 
перед цим сказала, що такого 
товару в продажу немає. За 
порушення елементарних пра
вил торгівлі молодих продав
ців заслужено покарала адмі
ністрація. Але чому комітет 
комсомолу не глянув на ці га
небні вчинки під іншим кутом 
зору?

Чи не криється за тими «ті
нями» духовна порожнеча лю
дини, котра будь-якою ціною 
прагне дістати ті ж самі ім
портні черевики, модну пома
ду, речі, що підносять її уяв
ний престиж в очах ровесни
ків? Адже не раз у місцевко
мі, в кабінеті адміністратора 
доводилось розбирати кон
флікти між дівчатами, не одна 
мати в сльозах прибігала скар
житись, що вся заробітна пла
та дочки йде тільки на «ган
чірки»...

До речі, в торговельному 
об'єднанні «Кіровоград» пра
цює 200 ще зовсім юних. 
Що візьмуть вони із собою в 
життя з перших уроків своєї 
трудової діяльності? Поїздку 
до Красногірки на могилу 
слартаківців, розмову про мо
ральні обов’язки будівника 
комунізму чи фетишизацію 
речей, перебільшення їх зна
чення, перебільшення, іноді 

зів. Але протирати підлогу 
протягом робочого дня і мити 
її щовечора, виконуючи обо
в’язки прибиральниці, — речі 
різні. В УТО (принаймні на 
другому поверсі) дівчата саме 
так і роблять:« замість приби
ральниць, яких штатним роз
кладом передбачено в об’єд
нанні близько 40, миють підло
гу самі. Де вони, чому їх не 
вистачає, так і не вдалося з’я
сувати в місцевкомі профспіл
ки. Навпаки, тут усіляко нама
галися запевнити мене, що то 
правильно, коли фахівець із 
середньою спеціальною осві
тою (210 продавців об'єднання 
закінчили технікум радянської 
торгівлі) виконує обов'язки 
прибиральниці, хоча заро
бітна плата її вища від плати 
продавця...

Є в торговельному об’єд
нанні ще одне нововведення: 
постійне чергування продав

ців біля службового входу. До
цільність цих чергувань пояс
нюється кількома факторами: 
дирекція має прийомні дні 
для відвідувачів, на третьому 
поверсі підсобні приміщення, 
Товарів на мільйони карбован
ців і т. д. Такі чергування по
трібні ще й для того, щоб до 
складських приміщень не мали 
доступу особи сторонні, мов
ляв, щоб та сама продавщиця 
не провела по дефіцитний то
вар свою подругу. Це — теоре
тично. Хоч і тут комітетові 
комсомолу та адміністрації 
об’єднання доцільніше вихо
вувати підлеглих так, щоб во
ни не водили манівцями до 
складу своїх друзів. А прак
тично продавець - консуль
тант, той самий спеціаліст із 
середньою освітою, крім обо
в'язків прибиральниці, мусить 
виконувати ще обов язки сто
рожа. А як же годі творче 
зростання, ініціатива і підви
щення майстерності?

А може, не потрібна продав
цю кваліфікація?

Січневий ранок. У секції 
«Електротовари» на першому 
поверсі стоять заплакана жін
ка і насуплений чоловік. По
руч — електродуховка вар
тістю 36 карбованців. Подруж
жя Топчіїв з Новоградівки 
Бобринецького району купило 
її три дні тому. Вдома вже 
роздивилися, що духовка не
справна. 

магає директора або заступ
ника. Дівчата із секції «Елек
тротовари» починають плакати И 
і нарікати на покупців: «Куди 
ви дивилися, коли купували?» 
Обидві сторони плачуть. Про
давців можна зрозуміти, роз
мова йде на підвищених то
нах, плану товарообороту сек
ція не виконує. Подружжя 
Топчіїв, яке другий день їздить 
із злощасною духовкою до Кі
ровограда, теж можна зрозу
міти.

Як закінчився конфлікт? Як у 
казці про добру фею. Зійшла 
із загадкового третього по
верху заступник директора 
Л. М. Угрюмова, мило вислу
хала колгоспного шофера, ви
кликала товарознавця-бракере, 
і духовку відправили на за
вод...

Коментарі, мабуть, зайві.
Час, котрий використовують 

дівчата на миття підлоги і 
чергування, мабуть, треба все- 
таки використовувати на під
вищення кваліфікації. Недарма 
спеціальність їхня звучить 
значуще: продавець-консуль-
тант.

І погодьтеся, що замало по
їхати на екскурсію в передове 
підприємство і сліпо перейня
ти його досвід, не підготував
ши для цього грунту. Внутріш- [ 
нім переконанням для юних > 
працівників прилавка повинна 
стати необхідність зробити свій 
магазин кращим. Чи проросте 
воно, це переконання, в необ
хідність, скажімо, в Олени, 
чергової на службовому вході, 
яку попередньо змусили роз
писатись у журналі про те, що 
вона пройшла інструкцію, кого 
пускати і кого не пускати на 
третій поверх? На це запитан
ня має відповісти комітет ком
сомолу УТО. Бо коли Олена 
охоче закриває собою службо
вий вхід од відвідувачів, то ін
ші дівчата кажуть, що їм со
ромно гам стояти, адже не для 
того не один рік а технікумі 
вчилися.

Проблем у працівників при
лавка УТО, як бачимо, виста
чає, як і у кожного колективу, 
котрий проходить стадію ста
новлення.

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого кому
нара».
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• ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК 
ОБОРОННО — МАСОВОЇ РОБОТИ

У дні місячника дтсаафівці Кіровограда ведуть огляд якос
ті військово-технічної підготовки молоді. В гуртках, секціях, 
клубах і школах оборонного товариства кожне заняття, ко
жен урок наставники молоді прагнуть провести на найвищо
му7 рівні.

На фото: йде заняття в радіошколі. Працює колектив
на радіостанція. За пультом — майстер спорту СРСР Вален
тин ДОБРбВОЛЬСЬКПИ і Валерій КУЗНЄЦОВ.

Фото В. ГРИБА.

ф У світі цікавого
СКАРБУ ВІСІМ СТОЛІТЬ

Ківш екскаватора підняв 
брилу злежаної протягом ві
ків землі, і перед будівни
ками нового кінотеатру в 
місті Азові Ростовської об
ласті відкрилось мідне роз
сипище монет Спеціалісти 
визначили, що їх вік 
близько восьми століть, кар
бування — татарське. Таку 
древню знахідку виявлено 
на території Приазов’я 
вперше. Як потрапили сюди 
ці монети?

— Вдалося встановити. — 
сказав старший науковий 
співробітник Азовського
краєзнавчого музею Н. Фо- 
мпчов. — що па місці, де 
знайдено скаоб, у тринадця
тому столітті стояв Венеці
анський замок, частина іта
лійської колонії Таїш. Він 
часто зазнавав набігів татар, 
а скарб — слід колишніх 
битв.

Відомо, що колонія Таиа 
була розташована на вели
кому торговельному шляху 
З Західної Європи на Дале
кий Схід. Сьогодні вона є од
нією з рідкісних пам’яток 
на території нашої країни.

му комбінатах за кілька 
днів мікроби розкладають 
різні шкідливі сполуки, які 
містяться у водоймах біоло
гічного очищення підпри
ємств. Для розмноження 
мікросапітарів учені підібра
ли спеціальне «.меню»: від
ходи цукрового виробництва 
— буряковий жом, рубаний 
гчерет, сірчанокислий амо
ній. Така пожива стимулює 
розмноження 
мів. Чим їх 
швидше вони 
шкідливі сполуки й очища
ють воду.

Па кількох заводах Казах
стану почалося спорудження 
нових водойм біологічного 
очищення.

мікроорганіз- 
більше, тим 
розкладзюті

«МЕНЮ» МІКРОБІВ

Давно встановлено, що де
які види мікробів нейтралі
зують шкідливі хімічні речо
вини. На цьому принципі й 
грунтується біологічний ме
тод очищення промислових 
стоків. Він успішно застосо
вується в Казахстані. На 
комбінаті «Ачполіметал» в 
Кентау, Текслійському свин
цево-цинковому та Балхась
кому гірнпчо-металургійно-

СЕЛО ЗАПРОШУЄ
В /АУЗЕЙ

Перших відвідувачів прий
няв недавно філіал Яготни- 
сікого історичного музею 
« Добраничівська стоянка». 
Сільський музей споруджено 
на кошти місцевого колгоспу 
«Дружба» і Київської об
ласної організації Україн
ського товариства охорони 
пам’ятників історії та куль
тури.

Майже чверть століття то
му неподалік села Добрани- 
чігка на березі річки Та- 
танки з’явилась експедиція 
Інституту археології АП 
УРСР. Дослідники виявили 
тут стоянку первісних люгей 
часів палеоліту. Було знай
дено кістхи вимерлих тва
рин. різноманітні поедметп 
побуту, прикраси. Сьогодні 
багато цих предметів експо
нується в музеї.

(ТАРС).

- ---

ЗО СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55— 
.Мультфільми. 9.25 — «В гостях

МУЗИКА А. МОРОЗОВА.

г пг н» лмемтд ким

тоитепо-ка чта-£т-ся.

адйтг-пока

чтсягі-пека

ИСК-ЗАЛ „МН
Повільно крутиться лискучий

■ чорний диск грампластинки. 3І нами наодинці популярні співа-
(] ки 1)Е Магомаев, Л. Лещенко,

Д. Гнатюк, Л. Мокрснко. Пісні 
дзвінкою спіраллю змінюють І одна одну і наповнюють душу
світлою замрією.

Ці.оіо року і а сторінках «Молодого комунара» ми відкри
ваємо дьск-зал. де ви, шановні читачі, зможете замовити 
улюблену пісню, поділитися роздумами про тон чи інший 
музичний твір, дізнатися про творчий шлях відомою компо
зит ера. тощо.

Нинішнього року редакція отримала кілька десятків листів 
від шанувальників естради. Вони прохають надрукувати но- 

I ти і слова пісень, що їм сподобалися. Скажімо, Л. Бродова, 
■ та Л. Соколенко з Новоукраїнського району пишуть: ' «Ми 
І дуже любимо співачку Анну Герман. А найбільше полюбили 

ми в її виконанні пісню «Черемхи цвіт». Тоні надрукуйте, 
будь ласка, цю пісню в газеті».

Іноді наші адресати вказують прізвища композитора і 
поста. Наприклад, Л. Свягченко з Новоукраїнського району 
звертається до нас: «Мені доводилось чути пісню «На даль
ній станції зійду», слова до якої написав Михайло Таннч, 
а музику — Володимир Шаїнський. Помістіть її в «Молодо
му комунарі».

А буває, що автори листів наводять лише кілька рядків з 
почутої пісні і теж просять пас надрукувати її в.газеті. 
Звичайно, ми старатимемось викопувати прохання наших чи
тачів, подаючи в першу чергу ті пісні, па які прийде най
більше замовлень. Сьогодні одну з них ми й друкуємо в на
шому диск-залі.

прописные истины
СЛОВА М. РЯБІ НІ ПА.

Не надо е любви советовать, 
Кто любит, тот сам 

разберется,
И песня моя поэтому
С припевом таким поется.

Припев:

Любите — покуда любится, 
Ревнуйте — пока ревнуется, 
Страдайте — пока

страдается, \ 
Мечтайте — пока мечтается.

А если кого покинули — 
Тому не дарите участья... 
Обиды прошли и схлынули, 
И снова борьба за счастье.

Припев.

Пою прописные истины, 
Об этом, конечно, 
И все-таки сердце 
Все тог же припев

все знают.., 
искренне 
повторяет.

(Іоденжно.

/.№• СнТ’іЯ.

СТМ- ДОи ТС-Г.О кй

Припев:

любится,Любите — покуда
Ревнуйте — пока ревнуется, 
Страдайте — .рока 

страдается, 
Мечтайте — пока мечтается.

Ф Куточок 
колекціонера

МОСКВА
ОЛІМПІЙСЬКА

і

«Москва. Олімпіада-$0». Ці 
слова дедалі частіше звучать 
у широких колах спортивної 
громадськості, в розмовах чис
ленних прихильників Олімпій
ських ігор — пристрасних, 
азартних спортивних змагань.

І не випадково. Адже 1080 
року одна із столиць країн 
соціалістичної спідружності, 
місто-герой Москва, приймати
ме цвіт спортивної молоді сві
ту, що збереться на XXII 
Олімпіаду. 1 втому, що нашу 
столицю в жовтні 1074 року 
було проголошено містом на
ступних Олімпійських ігор, — 
визнання величезного вкладу

країни Рад у зміцнення друж
би і співробітництва між на
родами. успіхів спортивних 
організацій, які багато зроби
ли для розвитку олімпійсько
го руху.

Видається література виго
товляються сувеніри до на
ступних ігор. Міністерство 
зв’язку СРСР разом із Всесо
юзним товариством філателіс
тів започаткували видання 
марок, блоків та інших мате
ріалів, присвячених важливій 
події.

Перше таке видання — три 
поштові мініатюри та блок —

популярність 
матеріалів.

І

здійснено в грудні 1970 року. 
На одній з марок серії (ху
дожники М. Литвинов, Г. Ком
лев) — малюнок, що символі
зує передачу естафети Олім
пійських ігор Монреалем Мо
скві: руки, які передають од
на одній факел з олімпійським 
вогнем. Емблеми монреаль- 
ської і московської олімпіад. - 
Стрічка з текстом: «Ігри XXI) 
Олімпіади. Москна-80».

Протій ом минулого року Мі- , 
ністерство зв’язку СРСР вида- « 
ло диі олімпійські серії. Ос-, 
тання з них надійшла в про
даж у вересні з п’яти марок І 
і номерного блока (художник ІЖ.^ 
М. Литвинов). Як і попередня. , '' 
вона присвячена окремим ви- ( 
дам змагань.

Видано також конверт і по- і- 
пітону картку з оригінальними — 
марками і малюнками.

Про широку 
марок та інших

окрасою філателістичних 
ставок.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
заступник голови прав
ління обласного -відді
лення Всесоюзного то
вариства філателістів.

присвячені наступним Олім
пійським іграм, свідчить хоча . 
б те, що вони не залежуються 
на прилавках газетно-жур
нальних кіосків і магазину 
«Союздруку» в обласному 
центрі, стали гідним попон 
ненцям зібрань колекціонерів

у казки». 11.10 — «У свігі тва
рин». 11.30 — Док. фільм «Гри
горій Іванович Пстровськиіі». 
14.50 — «Сторінки історії». 15.20
— «Громадянином бути пови
нен». 15.50 — Фільм-концерт 
«Грає ансамбль альтистів». 10.00
— А. П. Чехов. «Гри сестри». 
17.30 — К. т. «Мереживо .тан
цю». (К-д на УТ). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15— Вірші— 
дітям. 18.30 — «Народні мело
дії». Концерт. 18.45 — «Моя 
п’ятирічка». 60-річчю ВЛКСМ— 
ударну працю. (К-л). 19.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.30
— В. Катаев. «Фіалка». Тс- 
лсвпстава. 21.00 — «Час», 21.30
— «Адреси мотодих». 22.40 — 
Сьома симфонія С. Прокоф’сва. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 —

«Любителям оперної музики».
10.30 — К. т. «Сонячне коло». 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
К. т. «Вітчизни вірнії сини». 
Рапортують воїни Червонопра- 
порного Західного прикордонно
го округу. 10.00 — Виступає хо
рова капеля медпрацівників 
м. Коломиї. 10.30 — «Наука — 
виробництву». 17.00 — «Партій
не життя». 17.30 — К. т. «Ме
реживо танцю». 18.00 — Теле
фільм «Чудо-чуднеє, ливо-днв- 
псє». 18.30 — К. т. «Зимові ме
лодії». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — «Твоя життєва позиція». 
Передача 5. 20.30 — В ефірі — 
пісня. 20.45 — К. т. «На добра
ніч. піти!» 21.00 — «Час». 21.30 
— М. Старицькнй. «Сорочин- 
ський ярмарок». Вистава. В пе
рерві — к. т. Новини.

31 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Фільм «Кого звуть Сухе-Ба-
тор». 10.05 — Фільм-коїщерг
«Зима в Жслязовій Волі». 10.35
— В. Катаев. «Фіалка». Теле- 
вистава. 14.30 — «Твій труд — 
твоя висота». 15.15 — «Пам’ят
ники найдавнішого мистецтва». 
15.45 — «Ради і життя». 16.15— 
«Творчість Ч. Діккенса». 17.00— 
Зустріч юнкорів телестудії «Ор
ля» з двічі Героєм Радянського 
Союзу Маршалом Радянського 
Союзу В. І. Чуйковим. 18.00 —

Новини. 18.15 — Мультфільм 
«Лисиця і Вовк». 18.25 — Док. 
фільм «Республіка Шрі Лап
ка». 18.45 — «Золоті зірки Ук
раїни». КІііонарис. (К-д). 19.00— 
сЕкран запрошує». (К-д). 19.30 
— До 60-річчя Радянської Армії. 
Фільм «Балтійська слава». 
21.00 — «Час». 21.30 - «Май
стри мистецтв». Народна ар
тистка СРСР А. К. Тарасова. 
22,35—«Пісні М. Тарнвсрдієва». 
Фільм-концерт. По закінченні— 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Шахтарські горизонти». 10.45— 
«Російські романси у виконанні 
Г. Ковальової». 11.00 — К. т. 
Новини. 11.15 — «Любителям 
балету». 11.40 — К. т. «ПІ кіл ь-

ний скрап». 10 клас. Українська 
література. 12.10 — К. т. Фільм 
«Солом’яний капелюшок». 1 се
рія. 15.15 — Ударні комсомоль
ські будови Донбасу. 15.45
К. т. «Народні таланти». Кон
церт. 16.30 — К. т. «Екран мо
лодих»,. «Голосую за профе
сію». 17.30 — Телевізійна школа
механізатора. 18.00 - Науково-
ііопуляріпій фільм «Сонце у 
лоні». 18.30 - К. т. Співає ГГ

- К. т. 
«Весел- 
«У світі 
20.45 — 

----- - діти!».
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. '■Ве
чірня музична пошта». 22.15 —1 
«Старт». По закінченні — к. т. 
Новини.

липа Ненашева. 19.00 — 
«Вісті». 19.30 — к. т. 
ка». 20 30 — Телефільм 
співучих візерунків». 
К. т. «На добраніч.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
об їденого управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тетяні Лебедсвій — пер
шому секретареві Ленін
ського райкому ЛКСМУ 
м. Кіровограда і Олегу 
Іщенку — першому секре
тареві Новоукраїнського 
райкому комсомолу, 
сьогодні реєструють свій 
шлюб.
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