
Кіровоградське. 
fJtteioTvta fr. f{.

tan jlfe

’/6 aficea

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВО>0АДСЬКОГО ОБКОМУ AKCMV

■у ПОЛЬОТІ космічний"!

І КОРАБЕЛЬ «СОЮЗ-32»
Відповідно до програми дослідження космічного простору

І 25 лютого 1979 року в Радянському Союзі здійснено запуск 
■ космічного корабля «Союз-32».

Космічний корабель пілотує екіпаж у складі командира ко- 
Ірабля підполковника Ляхова Володимира Панасовича і борт- 

інжеиера, льотчика-космопавта СРСР Рюміпа Валерій Вікто 
ропича.

Програмою польоту корабля «Сокв-32» передбачається стн 
кування із станцією «Салют-б».

У зв’язку з тим, що станція перебуває в космічному польоті

І
 близько півтора року, екіпаж корабля має провести додаткову 

оцінку можливості дальшого функціонування систем і апара
тури станції при роботі в пілотованому режимі.

Самопочуття товаришів Ляхова і Рюміна добре.. „
Бортові системи космічного корабля «Союз-32* працюють 

нормально.
Ефпаж прпе гупав до виконання програми польоту.
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НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

МИ ЗА МИРІ МИР — НАРОДАМ! ЦЕ — ОДИН З 
НАЙГОЛОВНІШИХ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЇ НА
ШОЇ БАТЬКІВЩИНИ — ПЕРШОЇ В СВІТІ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ. І НАША ВІТЧИЗНА СВЯТО ВІР
НА ЙОМУ. ТА МИ НЕ МОЖЕМО МОВЧАТИ, КОЛИ 
ЛЛЄТЬСЯ КРОВ НЕВИННИХ ЛЮДЕЙ. ОСЬ ЧОМУ 
МИ ЗАВЖДИ ПІДТРИМУВАЛИ НАРОДИ СВІТУ, ЩО 
БОРЮТЬСЯ ЗА СВОЄ СОЦІАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬ
НЕ ВИЗВОЛЕННЯ. ОСЬ ЧОМУ МИ СЬОГОДНІ КА
ЖЕМО: «МИ З ТОБОЮ, БРАТНІЙ В'ЄТНАМЕ!» ДО 
ЦЬОГО ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСУ ПРИЛУЧАЮТЬ 
СВОЇ ГОЛОСИ КОМСОМОЛЬЦІ, ВСЯ МОЛОДЬ КІ- 
РОВОГРАДЩИНИ. НИНІ В ОБЛАСТІ ТРИВАЮТЬ МІ
ТИНГИ СОЛІДАРНОСТІ З ГЕРОЇЧНИМ НАРОДОМ 
В'ЄТНАМУ, А 24. ЛЮТОГО ЮНАКИ І ДІВЧАТА ВИ
ЙШЛИ НА СУБОТНИК, ГРОШІ, ЗАРОБЛЕНІ НА НЬО

МУ, ПІДУТЬ ДО ФОНДУ БОРОТЬБИ З ГЕГЕМОНІСТСЬКИМ ПЕКІНОМ.
СЬОГОДНІ МИ ДРУКУЄМО ВІРШІ ЧЛЕНІВ ОБЛАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ОБ'ЄД

НАННЯ, ЯКІ ТАКОЖ ВІДГУКНУЛИСЯ НА ТРИВОЖНІ ПОДІЇ У В'ЄТНАМІ.

НАРОД В’ЄТНАМУ 
ПЕРЕМОЖЕ!

хе po

НЕ МОЖУ МОВЧАТИ
не можу я мовчачі, 
братерська ллється кров!

ne ІІІДКО- 
ГОЛОВ1І, 
ГСГСМу- 
сп а Ліо

Коли и’єінамськнй народ 
здобув перемогу над амери
канськими агресорами і 
утворилась слина соціаліс
тична в’єтнамська держава, 
китайські керівники споді
валися, що ця держава ста- 
не їх васалом, так само як і 

' сусідня Кампучія, де владу 
амоішлії пекінські маріонет
ка Але В’єтнам 
рився, не схилив 
не став знаряддям 
лістської політики
с-мців Мао Цзедуиа. Коли ж 
нпомпенська реакційна кліка 
Под Нота за указкою Пекі
на почала чини ги збройні 
напади на СРВ, В’єтнам дав 
їй рішучу відсіч, а кампу- 
чійські патріоти відправили 
цю кліку па смітник історії.

1 ось тоді китайські ке
рівники вирішили «як слід 
покарати» В’єтнам, який за
важав їм 
волю на 
півострові і був головною 
перешкодою па шляху здійс
нення їх експансіоністських 
планів у Південно-Східній 
Азії. Але. перш ніж паважії- 
тисі, па агресію,'пекінський 
лідер. Ден Сяоіііп зробив 
Ж за океан, щоб заручи
тися мовчазною згодою 
Сполучених Штатів на < ка
ральну акцію» проти СРВ. З 
безсоромною зухвалістю Ден 
заявив у Вашіпгтопі, що

днктувані свою 
Індокитайському

«В’єтнаму слід лані 
ший урок».

Та в’єтнамський і 
не з полохливих. За 
багатовікову історію 
не раз відбивав напади з 
Півночі китайських імпера
торів. великодержавну по
літику яких фактично нама
гаються нині продовжувані 
спадкоємці Мао. А за остан
ні роки він сам дав 
ший урок 
цузьким, 
капськпм

Про це говорять відчутні 
удари, що їх 
сорам в'єтнамські 
донні
ополченні, які вже 
ладу кілька тисяч 
ських солдатів і більше сот
ні танків. Запорукою цього 
є і гнівний протест народів 
усього світу, які засудили 
злочинні . дії китайської 
правлячої верхівки, і широ
ка підтримка в усьому світі 
Заяви Радянського уряду, 
який попередив, що «Радян
ський Союз викопає зобс- 

. в’язання, взяті на себе за 
догозор.ом про дружбу і 
співробітництво між СРСР і 
СРВ». Він поставив вимогу 
припинити агресію і негайно 
вивести китайські війська з 
території СРВ.

В. СЕРОВ.
(ТАРС).

народ 
свою 

і він

хоро- 
споча.тку фрап- 

а потім і амерп- 
ім періалістам.

війська і

іавдають агре- 
пріїкої'- 
іі а роди і 

вивели з 
кнтаї'і-
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НІ головной» НАПРЯМКУ
Більш цікавіше, ііаснчсніше,- 

глибше за обсягом теорії і прак
тики пройшов нинішній семінар 
перших секретарів міськкомів 
та райкомів комсомолу. Почав
ся він з участі в обласному 

£Ц&ьсті молодих переможців 
соціалістичного змагання в Кі
ровограді, продовжив роботу в 
Свігловодську, де було вивчено 
питання організації соцзма- 
гаїшя на заводі чистих мета
лів, в Олександрії учасники 
семінару ознайомились з робо
тою дискотеки, побували на 
шахті «Сві глопільська». На
вчання комсомольських кадрів

О, пі, 
Коли 
Поставлю слово я па чати. 
Щоб лунко відголос .'шов. 
Стократ катована земля ця. 
ІІехай подума кожен нас: 
Невже ж під мушкою злочинця 
Сонгмі повториться ще раз?! 
Знов крила чорні смерть здійма... 
У чім в’єтнамські діти винці, 
Що в Міжнародний рік дитини 
У них дитинства знов нема?! 
Коли, до братньої господи 
Ступає ворога нога, 
Через ліси і через води 
Браг брату руку простяга. 
Того тавруємі} ганьбою, 
Хто ца В’єтнам з мечем іде. 
Безславна смерть його там жде. 
В'єтнаме, брате, ми — з тобою!.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ. 
м. Кіровоград.

НА ЗЕКОНОМЛЕНІЙ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Антионо готуються до участі 
у Зсесоюзному ленінсЬкому ко
муністичному суботнику .заліз
ничники міста Знам’янки. 21 
квітня водії локомотивів пове
дуть свої машини на зеконом
леній електроенергії. Підтри
муючи ініціативу москвичів, 
вони сирішили працювати з 
найбільшою віддачею. Ті, хто 
не буде в дорозі, в день свята 
граці відремонтують один елек
тровоз.

На колектив передового в 
місті підприємства рівняються 
інші трудівники. Так, працівни
ки швейної майстерні № 6 З.ій- 
м’янського місьчпобуткомбі па
ту вирішили в день суботника 
винонати півтори змінні норми.

С. І1ОПКОВ, 
завідуючий відділом ком
сомольських оріанізанііі 

Зпам'япської о міськкому 
комсомолу.

КУЛЬТАРМІЙЦІ — 
СВЯТУ ПРАЦІ

З ентузіазмом сприйняла мо
лодь Компаніївськсго району 
ініціативу колективів передо
вих підприємств Москви — 
провести 21 квітня комуністич
ний суботнин, присвячений 
109-й річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна.

Молоді виробничники вирі
шили працювати цього дня на 
заощаджених енергоресурсах, 
сировині та матеріалах і досяг
ти найвищої продуктивності 
праці.

Агітатори, лентори, культар
мійці подбають про ідеологічне 
забезпечення свята праці. Так. 
районна художня агітбригада 
«Горизонт» побуває в день су- 
ботника в трьох господарствах 
— колгоспах імені Тельмана, 
імені Леніна та «Комуніст». 
Члени лекторської групи Н.За- 
барянська, Ю. Ясиненко перед 
виступом культармійців прове
дуть бесіди із сільськими тру
дівниками.

І. ВЕЛІІКОРОД, 
другий секретар Комна- 
ніївськоїс райкому ком
сомолу. •

ДЕНЬ УДАРНОЇ
ПРАЦІ

Напередодні суботника і 
лоьомо-.івному депо станції 
Дочпнської. де створено чоти
ри комсомолі СЬКО МО.ІОДІЖДІ 
колони, відбувся мітинг солі
дарності з героїчним в'єтнам
ським народом, то бореться 
проти китайських агрссоркв.

Керівник однієї з комсо- 
МО'ІЬСЬІіО МОЛОДІЖНИХ КОЛО)) 
31 В. Шашло закликав троя
щих міста перерахувати свій 
одноденний заробіток до фон
ду допомоги в'єтнамському 
народові.

Суботняк був для ■ молоді 
районного центру днем удар
ної праці.

В. ЛИТВИНОВ, 
інструктор ДіРіирської о 
райкому комсомолу.

Минулої суботи на Кірово
градському заводі друкар
ських машинок відбувся су- 
ботник солідарності з В’єтна
мом, в якому взяли участь 
понад півтори тисячі комсо
мольців. Ударно потрудилися 
молоді робітнини: у фонд .до
помоги В’єтнаму, який муж
ньо протистоїть китайській 
агресії, було перераховано 
5 тисяч карбованців.

Фото В. ГРИБА.

ТИ—НЕПЕРЕМОЖНИЙ!
І крик, і зойк, і димна далина, 
Плач матерів — над вбитими синами. 
То знову смерч завихрює війна 
Над мирним полем братнього 

В'єтнаму.
Мені болить роз’ятрена душа, 
Палає гнів і ненависть клекоче: і
Солдати Мао йдуть через Веньшань, 
Йдуть на Ханой, як жовта потороча. 
Вони спішать, щоб смерть свою 

знайти.
Ганьбою вкритий крок їх кожний. 
З тобою — ми, І з нами — ти, 
В’єтнаме.
Ти — непереможний!

Георгій ШЕВЧЕНКО.
К і ровоградськ 11 н район.

завершилося зустріччю з пер
шим секретарем обкому Ком
партії України М. М. Кобилі,- 
чаком Вій зупинився на зав
даннях, ефективності і якості 
нашої роботи.

Трудящі області, сказав 
М. М. Кобильчак, зобов’язали
ся до 28 грудня викопати план 
четвертого року п’ятирічки по 
обсягу реалізації продукції і 
додатково реалізувати її на 
17 мільйонів карбованців. У га
лузі сільського господарства— 
виробити 3 мільйоні! 124 тисячі 
топи зерна і пролази його 
державі 1 мільйон 434 тисячі

тонн. Заготівлю м’яса, порів
нюючії з 1978 роком, збільши
ти на 19,2 процента, молока — 
на 16,4, яєць — на 10,2^ процен
та. У вирішенні цих завдань 
партійна організація Кірово- 
градщиип розраховує на актив
ну участь і допомогу комсо
мольців. усієї молоді області.

Ось чому сьогодні слід напо
легливо ширити підтримку се
ред молоді почину ростовчан: 
працювати без відстаючих; до
битись того, щоб кожен моло
дий робітник, хлібороб, брига
да, цех, завод, господарство 
викопали державні плани, взя
ті соціалістичні зобов’язання.

(Закінчення на 2-й стор.).

4 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ--------
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ
24 ЛЮТОГО В АКТОВОМУ 

ЗАЛІ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ ВІДБУЛАСЯ ЗУ
СТРІЧ МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ З КАН
ДИДАТОМ У ДЕПУТАТИ ”А- 
ДИ СОЮЗУ ВЕРХОВНОЇ РА

ДИ СРСР ПО КІРОВОГРАД
СЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУ
ГУ № 478 БРИГАДИРОМ 
ФОРМУВАЛЬНИКІВ ЛИВАР
НОГО ЦЕХУ КОВКОГО ЧА
ВУНУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА» ВІТАЛІЄМ ІВАНОВИ
ЧЕМ ГЕТЬМАНЦЕМ.

(Закінчення на 2-й стор.).
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П'ЯТОГО І ДВАНАДЦЯТОГО 
БЕРЕЗНЯ В КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ПОЛИГУРТКАХ ПО ВИ8ЧЕННЮ 
КУРСУ «КОНСТИТУЦІЯ РОЗВИНУ
ТОГО СОЦІАЛІЗМУ.» ВИВЧАТИ
МЕТЬСЯ ТЕМА «НОВА КОНСТИТУ
ЦІЯ СРСР ПРО ДЕРЖАВУ І ОСО
БУ». МИ ПОПРОСИЛИ ОДНОЮ 
З КРАЩИХ ПРОПАГАНДИСТІВ 
МІСТА КІРОВОГРАДА С. П. АВРА- 
МЕНКА РОЗПОВІСТИ, ЯК ВіН 
ПЛАНУЄ ПРОВЕСТИ ЦЕ ЗАНЯТТЯ, 
НА ЧОМУ ЗОСЕРЕДИТЬ ОСНОВ
НУ УВАГУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
НЬОГО.

А0П0/1ІТЗАНЯТТЯ

ДО

„МОЛОДИЙ КОМУНА!“*

американських оиборціа, на за
гальну апатію, яну культивує «де
мократія» США, що зводиться, за 
словами вченого, одо свободи лю
дини вирішувати, с» котрій годині 
і якою машинкою вона стригтиме 
свій газон».

Як тут не згадати передвибор
них кампаній! Сьогодні ми — свід- 
ни та учасники того, що висуває
мо до органу найвищої влади, на
приклад, робітника В. І. Г.егьманцп 
чи доярку Л. Лівітчук. їхні імена 
назвав народ. Пригадаймо, як ви
сувають кандидатів на виборах, 
скажімо, в США. історики розпо
відають, що Авраам Лінкольн, ба
лотуючись у палату представни
ків, витратив на свою виборчу 
кампанію осього 75 центів — прос-

трудящих, особливо молоді. 8 
СРСР усі види підвищення вироб
ничої майсіерності оплачує дер
жава, в США — самі трудящі. В 
журналі «Нозое время» пропаган
дист знайде свіжі дані про ге, як 
впрозадження механізації, авто
матизації ьа капіталістичному під
приємстві призводить до того, що 
тисячі робітників поповнюють ла
ви безробітних.

НАГОЛОШУ, що радянські лю
ди працюють не для збаїа- 

чоння купки монополістів, а зара
ди підвищення добробуту всього

2Т лютою 1979 року
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•П АМ’ЯТАЄТЕ? «Читайте 
ріть, я — громадянин 

ського Союзу!» — писав 
ковський. Ці слова й сьогодні ви
ражають: сутність нашого вели
кого патріотизму. Справді, щас
ливому життю радянських людей 
заздрять мільйони і мільйони 

. пригноблених та знедолених в 
усьому світі. Процитувавши поета 
при вивченні теми «Держава і 
особа», я згадаю крилаті слова з 
«Маніфесту Комуністичної партії» 
«Вільний розвиток кожного є умо
вою для вільного розвитку всіх» 
і підкреслю, що саме життя, со
ціалістична дійсність наочно де
монструють: наше суспільство
впевнено розвивається саме за' 
цим високим принципом, висуну
тим К. Марксом і ср. Енгельсом.

Гармонія, взаємодія громад
ських і особистих інтересів мож
ливі лише в умовах соціалізму, на 
базі суспільної власності, завдя
ки науковому управлінню всіма 
соціально-економічними процеса
ми на основі марксистсько-ленін
ської теорії. Свідченням цього — 
значно збагачені положення 
права радянських громадян, 
кладені в новій Конституції.

Зверну увагу слухачів на те, що 
а попередній Конституції СРСР 
(1936 р.) права та обов’язки ра
дянських громадян було записано 
в двадцяти статтях, а в новому 
Основному Законі — з тридцяти 
п'яти. Це яскравий вияв неухиль
ного розвитку і розширення со
ціалістичної демократії, свідчення 
того, що особа в радянському су
спільстві бере дедалі активнішу 
участь у всіх сферах життя.

Наголошу, що однією з особли
востей прав і обов’язків кожного 
з нас є їх гар-знтозаність. Із зро
станням суспільного багатства і 
духовної культури людей ці га
рантії зміцнюються, права та обо
в'язки виповнюються новим зміс
том. Як тут не .згадати (особливо 
в перший день після виборів до 
іЗерхозної Ради СРСР, коли відбу
деться заняття), що з носій Кон
ституції вперше записане і гаран
тується право громадян на участь 
в управлінні державними й гро
мадськими справами (стаття 48). 
Ним, фактично, ми й раніше ко
ристувались, але зоно не було 
конституційно закріпленим. Шир
ша використання цього права 
сприятиме підвищенню політичної 
активності всього населення, по
силенню його контролю за діяль
ністю державних органів.

Щоб підсилити сказану вище 
думну, для порівняння л пригадаю 
вислів американського соціолога 
Фінлі, який звернув увагу на полі
тичну пасивність широких мас

I ОСОБА

67 виробничих колективів 13. 
ВОДУ ВКЛЮЧИЛИСЬ У СОЦІаціС_ 

тичне змагання за досгрохо 
ве виконання п'ятирічки. Сьо
годні ьз трудовому календа. 
рі бригади, жу очолює 8і19_ 
лій Іванович, листопад «979 
року

Віддаючи 4 березня свої 
голоси за кандидатів бяог.^_ & 
комуністів і безпартійних, мо 
лоді виборці продемонстру
ють тим сами/л високу поііі- 
тичну СВІДОМІСТЬ, 
справі Жовгчя, < 

Ачит^сь і працювати 
" «в.«,—------,-■■■----- - гіо-л=;ііікь::ому, по-комуаіс-
змінах, що відбулися і

виборів, на

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

РИМ1ЩЕННЯ актового за
лу переповнене. Серед 

присутніх—представники сгу- 
ДЄіПСьКОІ молоді міста, пе
редовики виробництва, воїни 
Радянської Армії, ТІ, ХТО ЦЬО
ГО року голосуватиме вперше.

Збори відкрив перший сек 
регар міськкому комсомолу 
Я. Бондар. Він надав слово 
секретарю Кіровоградського 
міськвиконкому В. І. Агафін 
цю, який детально зупинивсь 
на тих і......—,
з часу останніх 
перспективах дальшого зро
стання економіки і культури 
обласного центру.

Гіергд мікрофоном — сек
ретар комітету комсомолу 
заводу «Червона зірка», до
вірена особа кандидата в де
путати С. Колосоа.

— Колектив нашого підпри
ємства на передвиборних зоо- 
рах 10 січня цього року одно
стайно назвав своїм кандида
том у депутати Ради Союзу 
верховної Ради СРі-Р зихс- 
ванця Ленінського комсомолу 
Б. І. Гетьмянця. Народився 
він у 1940 році в Кіровограді 
в сім’ї військовосл.ужбоицн. 
1954 року став членом ВЛКСМ. 
З 1963-го — чл-н КПРС. Цьо
го >н року починає працюва
ти на нашому заводі Тепер 
його ім’я відоме далеко за 
межами області. Хороший ви
робничник, ініціатор багатьох 
цінних починань, він заажДи 
у перших рядах тих. хто сво
їм трудом збагачує досягнен
ня нашого двічі орденоносно
го підприємства.

У виступі, Зокрема, зазна
чалося, що кожен член 
бригади В. І. Гетьманця ово
лодів суміжними спеціаль
ностями. Це сприяло скоро
ченню простоїв, підвищенню 
ефективності виробництва. У 
бригаді започаткували почи
ни; «П'ятирічці якості — ро
бітничу гарантію», «3,5 річної 
норми — до першої річниці 
нової Конституції СРСР!» На
слідуючи приклад бригади,

. вірність 
стргмяінни

пб-лг’ЦЙ^сьирм.у, по-комунк - 
тичному.

Настає найурочистіша час
тина зборів. І оловуючий на
дає слово Віталію Івановичу 
ГЕТЬМАНЦЮ.

— Нинішня виборча кампа
нія проходять в обстановці 
небувалого політичного і тру
дового піднесення трудящих, 
які отінюють в »ниття рішен
ня XXV з’їзду КПРС. липнево
го і листопадового (1978 р.) 
Пленумів ЦК КПРС.

Наша доба — це час широ
кого наступу технічного про- 
гресу, час трудових подиигіні 
звершень в ім’я рідної Вітчиз
ни. Бути на передньому краї 
боротьби за будівництво ко
мунізму — першочергове зав
дання кожної молодої люди
ни. справа нашої робітничої 
честі, і це добре усвідомлю 
югь члени моєї бригади. Ми 
взяли собі за правило — доб- 
росозісно працювати, підви
щувати свою майстерність, 
нести особисту оідповід«»’^’ 
ність за доручену справу. По
стійно шукаємо резервів ви
робництва. Так. минулого ро
ку від впровадження рацпро- 
позицій одержано чималий 
економічний ефект — понад 
5 тисяч 
трудові ЦН 
вклад у створення матеріаль
но-технічної бази комунізму, 
втілення в життя історичних 
рішень партії, принципів но
вої Конституції СРСР.

В. І. Гетьманець подякував 
молодим виборцям за вияв
лене довір'я- і .запевнив,, що 
докладе всіх зусиль, аби по
стійно його виправдувати.

суспільства, тобто для самих себе. 
Звідси — почуття оптимізму, влас
ної гідності, гордості за свої успі
хи та успіхи товаришів. Матеріаль
на забезпеченість, радість вільної, 
творчої праці, активна участь у 
справах держави і суспільства, 
вільний час, що дас змогу кожно
му розвивати свої талант, творчі 
здібності — такі реальні резуль- 
ити соціалізму.

Вдумаймося в змтст одного з 
найважливіших принципів Програ
ми КПРС: «Усе в ім'я людини, для 
блага людини». Це не просто по
літичне гасло. Це — вихідне по
ложення програми конкретних 
дій, у яких дістають реальне вті
лення ідеї і передбачення осно
воположників марксизму-лені- 
ьізму.

Пропагандной,мабуть, звер
нули увагу, що у своєтлу ви

ступі я старався спинитися на пи
таннях, які не конкретизуються в 
підручнику і методичних розроб
ках. Ішлося, передусім, про нотат
ки для розповіді. Бесіду ж по те
мі «Держава і особа» треба готу
вати заздалегідь, як і всі інші.

Особисто я вважаю найбільш 
єфектиз.-юю бссіду-дискусію. То
лу прагнутиму наперед дати кіль
ком слухачам завдання підготува
ти кілька дискусійних виступів. 
Теми їх приблизно такі: «Держа
ва — мені, я — державі», «Чи 
утверджує праця особистість?», 
«Права людини і американська 
дійсність», «Людина, держава, вій
на», «Що зобов язує право?» та 
інші в розрізі питань, винесених 
на обговорення тематичним пла
ном. Виступи повинні бути корот
кими — 5—7 хзилин, але конкрет
ними. Потім починається їх обго
ворення. І тут уже необхідна май
стерність пропагандиста, щоб 
спрямувати розмову в потрібне 
русло.

При підготовці до бесіди слуха
чі мо чуть, виготовити цікаві діа
грами, плакати, дібрати вирізки з 
журналів і газет, що відповідають 
темі.

Звичайно, слід обов’язково спи
нитися на результатах виборів до 
Верховної Ради СРСР. Добре бу
ло 5 виготовити показову діагра
му двох виборчих кампаній.

У дні передвиборної кампанії 
появилося чимало документаль
них фільмів, які можна винести на 
коротка обговорення при вивчен-

то виставив для виборців бочку 
сидру. Томасу Джефферсону, щь 
домагався поста президента, дове
лося витратити 50 доларів, витра
ти на вибори кандидатів у І9ио, 
1964, 1966 ромах сягнули вже 175. 
20U і 300-. мільйонів доларів. Тоб
то, попросту кажучи, грошова елі
та купувала собі титули губернаго
рів і президентів. Мільйонери 
н. Дюпон і Д. Нонфеллер IV стали, 
наприклад, • уоернаторами штатів 
Делавер і Західна вірджінія. При 
цьому з трьох мільйонів, витраче
них на виоорм Рокфеллером, два 
він поклав своїх. Де вже тут тяга
тися робітникові чи фермерові з 
такими толстосумами! А тому и 
не дивно, що коли член уряду на
шої держави О. В. Гіталов перебу
вав у иША, йому долго не вірили, 
Що він звичайний бригадир трак
торної бригади, і називали ного ін
женером.

Цікаві факти для порівняння 
прав радянських /подій з правами 
простого народу в буржуазних 
країнах можна знайти у брошурі 
U. Корінова «Суспільство знехтува
них прав» («Знання», серія міжна
родна, А» іи, <977 р.).
. АЛІ я докладно спинюся на 
Лч політичних правах і свободах 
радянських громадян: обирати і 
бути обраними до органів влади, 
об’єднуватися а громадські орга
нізації, свобода слова, друку, збо
рів, мітингів (на Заході про де
монстрацію, мітинг треба заздале
гідь попереджати органи 
поліцію, 
тощо).

Право
Слухачам, певно, буде ціказо до
відатися, що в нашій країні до ре
волюції не було поняття «грома
дянин». Осіб, які проживали в 
дореволюційній Росії, називали 
принизливим словом «підданий». 
Про які еже проза тут могла йти 
/лоза! Тепер же, окрім соціально- 
економічних і політичних прав, 
Конституція СРСР закріплює та
кож особисті свободи громадян— 
недоторканність особи, житла, та
ємницю листування, право звину
ваченого на захист і т. д. Розкри
ти коаще суть цих прав допоможе 
книга І. Бутка «Громадянин Ра
дянського Союзу» (-(Радянська 
школа», 1973 р.).

Широкий тут простір і для ви
користання місцевих матеріалів. 
Найкраще проілюструвати кон
кретними прикладами можна роз
повідь про то, як Радянська дер
жава гарантує конституційні права 
'ромадянам СРСР. Право на поа- 
цю, скажімо, гарантується вільним 
вибором професії, роду занять Г 
роботи за покликанням, здібнос
тями і професійною підготовкою ні згаданої вище геми. Я б радив 

спинитися на одному з них—«Су
перечка про людину». Перегляд 
стрічки спонукає до глибоких роз
думів про людину і державу, про 
те, як державний устрій формує 
людину.

влади, 
погоджувати маршрут

громадянина СРСР...

та з урахуванням запитів суспіль
ства. Тут доцільно протиставити 
ставлення Радянської держави і 
правлячих кіл США, наприклад, до 
питання підготовки до праці, під
вищення професійної кваліфікації

одержано чималий

карбованців. Наш? 
досягнення — це

Л. ЛИСЕНКО.

Комсомольсько-молодіжний колектив ферми М 2 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобринецької о району 
за заслуги перед комсомолом та у зв’язку з 60-річчьм 
ВЛКСМ нагороджено Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ . 
Колектив ферми успішно закінчив минулий рік. Віз 
кожної корови він одержав по 3514 кілограмів моло
ка. До 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна 
молодь зобов язалася- виконати п’ятирічне завдання 
но надоях.

передові доярки ферми Любов 
КОНДРАТЬЄВА і Ніна ПУГАЧ.

Фото і. КОРЗУНА.
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

У полі зору комсомольських 
організацій повинні завжди бу
ти питаиші бережливого витра
чання, економії всіх матеріаль
них і трудових ресурсів. Ком
сомол зобов’язаний активно 
включатися в боротьбу за до
тримання встановленого ліміту 
економії електроенергії. З цією 
метою необхідно систематично 
проводити рейди, 
викривати факти 
ства, притягувати 
дальності винуватців.

Нинішнього року в області 
мас стати до ладу поза шахта 
«Новомиргородська». ЇГ будів
ництво затягується у зв'язку з 

сміливіше 
марнотрат« 
до відіюві-

нестачею робочої сили. Було б 
добре, аби комсомол області 
взяв шефство пал’введенням в 
ДІЮ ЦІЄЇ новобудови. При цьо
му необхідно скоріїста ї пси дос
відом шефства над споруджен
ням залізниці Долинська -- 
Помічна. Заклик партії: «Мо
лодь — на роботу у вугільну 
промисловість!» повинен знайти 
достойніш відгук в обласній 
комсомольській організації.

Значного поліпшення вима
гає керівництво роботою ком« 
сомольсько-молодіжппх бригад 
будівельних організацій, шеф
ство над спорудженням об'єк
тів соціально-культурного при
значення. Очевидно, па кожно
му із таких об’єктів потрібно 

створити комсомольські штаби, 
які мали б тісний контакт з 
ГСІїНІДрЯДШІКЗ.МП.

В області широким фронтом 
здійснюється програма концен
трації і спеціалізації сільсько
господарського виробництва, 
перехід його па сучасну інду
сі ріальну основу. Для ЦЬОГО 
потрібні енергійні, ініціативні, 
озброєні сучасними знаннями 
працівники, спроможні підняти 
сільське господарство на якісно 
новий рівень. 1 тут комсомоль
ські організації повинні пока
зувати приклад. В першу чергу 
необхідно спрямувати зусилля 
на скріплення молоддю про
віяних галузей землеробства і 
тваринництва. Іоловна увагз 

має буси зосереджена на збіль
шенні чисельності механізатор
ських кадрів. Особливо цс сто
сується наших південних, схід
них і центральних районів оо- 
ласті ле невисталає механіза
торів.

Ударною ділянкою роботи 
комсомольських організацій є 
громадське тваринництво. На 
жаль, в окремих господарствах 
продовжує зменшуватись кіль
кість молоді серед доярок, саи- 
парок і інших категорій тва- 
ришінків. Не можна вважати 
за нормальне явище, коли в 
Ь льяновському. Компаніївсько- 
му. Кіровоградському, Онуф
рії всько.му і Петрівському ра
йонах на МТФ і комплексах 
немає жодного комсомольсько
му. тоді ж його колективу.

Великої уваги надає обласна 
партійна організація збільшен- 

по випуску, розширенню асор 
".Ііменту і підвищеною ЯКОСТІ 
товарів народного споживаная. 
Комітети КОМСОМОЛУ ПОВНІЙ!! 
активніше згуртовувати молодь 

- на вирішення цього важливого 
завдання. Тут слід підтрпміїтц. 
рух КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ /ІО
НІЙСЬКОГО району міста Кірово
града «Товарам народного 
ВЖИТКУ — КОМСОМОЛЬСЬКУ !іі- 
рашік» якості!»

Гіровідннмн напрямами ді- 
гльності комітетів комсомоли 
повинні постійно перебувати 
питання і 
трудового і морального внхо- 
вания молоді Бажано, щоб \ 

роботі вони добііна- 
не і більш активного засвоси- 

ия комсомольцями, всіма юна
ками і дівчатами високих ідеї- 
л*а радянського способу жит
ія, комунізму.

І-ІСНІЇО-ПОЛІТИЧНОіо.
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З ст о у

ВТРАТИ НЕ ТІЛЬКИ ЕКОНОМІЧНІ...
Даено цс було а чи недавно, ноли кожен із цих чо 

Ітирьо/сот юнаків у нер.шучості стояв перед дверима 
оникпзського професійно-техн.ччого училища № 7 • маловисн.всьноглу районі, не поспішаючи ^ооби^и 
ній уНп'"тРн°адият2КУпЧИСЬ загпянУіи в день прийдеш-

тГие? Хить3пппИ-ЯіаЧИНаПР>МШЛИ вчитися до СПТУ, 
.о цс -.відмить про їхню готовність стати робітниками 

чи механізаторами, як вирішили стати ними аипускни- 
ни Місцевої восьмирічної школи Минулого року всім но'тХ» тдтои"«^?"'" тим₽са„Уим од
МиЛ ґас відомим почин костромич, в.
труцозэ книжка 1* кон<ного з них появиться новенька 

Рн і . ? І а в ній - перший запис.
Наша розповідь — про підготовку молодих < ЛІСТ1В в Ояиннвсьному СПТУ, про небезпідставні 

лювання його директора та —- ~ щставм.
ні самі учні.

і твариипицтва. 
матеріально-тех-

рокії 
ви- 

ЗДО-

ванни училища. Під
готовлено майже шість ти
сяч спеціалістів для ріль
ництва 
Зросла 
нічна база. До послуг уч- 

техпіка: 
T-150R, 

«Ни-

шв — сучасна 
ірактори ТІ 50, 
'Г 74, Т-70, комбайни 
в з», «Колос», КС-6.

— Ось уже три 
юнаки оволодівають 
браною професією і

спеція -
__ і яви

ще про те, чим незадоаопе-

6} рають середню освіту,— 
каже директор СИТУ О. Г. 
Жердій. — Тепер паш і ви
пускники можуть продов
жувані яарчащія в серед
ніх спеціальних чи щіщих 
учбових закладах. Умови 
для цього є.

Олександр Григорович 
охоче продовжує перелік 
хороших справ. Та як тіль
ки мова зайшла про його 
вихованці?, він спохмур
нів. Бо ж куди дітися від 
кричущого факту: чимала 

кількість правопорушень, 
ііевстні аючпх значно біль
ше, ніж тих, хто вчиться 
без трійок. А Віктор 
Мандзпк і а Анатолій 
Хміль не раз залишали 
училище. Силоміць вер
тали їх.

Уже потім я пошкодую, 
що не почала знайомства 
з училищем саме з гурто
житків та зовні неприваб
ливих майстерень. Бо са
ме тут і крилися перші 
причини низької успішнос
ті та правопорушень учнів.

У коридорі одного з гур
тожитків слух різонули 
гучні звуки музини. Басо
витий голос щосили волав 
щось на зразок < Халі-галі».

— Днювальний розва
жається. — відповів на 
моє здивування секретар 
комсомольської організа
ції К. М. Федорченко. А 
сам прикрикнув: — Ану, 
виключи приймач!

Праворуч пустував щит, 
па якому вивішують газе
ту «Механізатор». Абсо
лютно не відповідав своє
му призначенню «Комсо
мольський прожектор». 
Підлога брудна, фіранки 

на вікнах обірвані, стіни 
обвалені. Лише в одній з 
оминутих кімнат панува
ли затишок і спокій. її гос
подарями виявились брані 
Спиельниковії та М. Лук’я- 
іісико. Саме сюди іі запро
син нас майстер В. Я. Чу
мак. гукпувцлі решті хлоп
ців негайно поприбирати.

Можна було б і далі ма
лювати цю непривабливу 
картину, та дуже вже хо
четься, щоб усі наболілі 
питання стали предметом 
обговорення на комсо
мольських зборах. І лягли 
б тоді у протокол гіркі 
слова про ге, що в учили
щі не діють гуртни худож
ньої самодіяльності, клуб 
вихідного дня. А ще ж не 
так давно слава про хор 
хлопчаків Оникіївського 
СПТУ линула далеко за 
межі району. Він був на
віть переможцем обласно
го огляду-коннурсу само 
діяльної творчості системи 
профтехосзіти, присзяче- 
ного 60-річчю Великого 
Жовтня. Тепер про це на
гадує лише диплом, що 
припав добрячим шаром 
пилу. Інструменти для 
естрадного ансамблю дав 
ненько чекають керівника 

художньої самодіяльності. 
Нема його, хоч аін ой ик 
потрібен. Можливо, з його 
появою учні цікавіше про
водили б своє дозвілля, не 
вешталися б довгими зи
мовими вечорами, шукаю
чи розваг «на стороні*.

І не виключили б тоді з 
комсомолу Сергія Коза
ченка. Миколу Гсрапімси- 
ка, Сергія Коркача, безна
дійно махнувши на них 
рукою. Війні самих хлоп
ців ми не зменшуємо. Ді
стали, як кажуть, по заслу
зі. Але ж не перший рік у 
списку правопорушників 
читаємо їхні імена. Дореч 
по нагадати, що, крім «бе
сід удома та в кабінеті ди
ректора», існують І ІНШІ 
ефективніші методи впли
ву на людсіжу свідомість. 
Трудове виховання має 
чимало форм Исправили 
по було б думати, що, сві 
домо йдучи ,в училище, 
навчаючись гут два—три 
роки, юнак раптово втра
чає інтерес до колись 
улюбленої справи. Тож чи 

залишиться він в учили
щі — справа самого учи
лища: комітету комсомо
лу. иедколектнву, А піде 
геть —» значить розчару
вався в чомусь, не зустрів 
того, на що сподівавсь. 
Такі трапі недопустимі.

Адже йдеться не тільки 
про енономічні втрати. 
Перше розчарування — 
нуди серйозніший удар. І 
де гарантія, що не зоста
вить він синяка байдужос 
ті, душевної опустошенос- 
ті в юному сеоці? Училище 
має навчи.и своїх вик.о 
аанціз і професійної май 
стерності, і вміння розви
вати свою людсьну ціка 
вість, відточувати думки й 
почуття. Щоб труд на бла 
го народу залишаз слід 
тривалої радості.

Згодні з цим і в Мало- 
її індійському райкомі ком 
сомолу. Та чомусь ні у ко
го тут не доходять руки 
до виправлений недоліків.

Л. ІШІЬЧИНСЬКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Малишісківськнй райок.

ського міського виборчо
го округу ;; кандидатом у 
депутати Верховної Рад? 
СРСР тої». О. М. Коснгіннм. 
19.30 — «Актуальна каме
ра». 20 00 —Концерт. 20.45 
— «На добраніч. діти’». 
21.00 — «Час». По запін
ившії — фільм --.Перший 
рейс-. Кубок УРСР з ху
дожньої гімнастики.

КОМІСАРИ

В «ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА»------
Той день Ліда Лагода пам’ятатиме зав

ис і?»- День, коли вона вперше прийшла 
Л^Жіколи, тільки зн'.е не як учениця, а як 
щ^ата-виробн-.-.чниця першокласників.

для інших, бути завжди сер^А дітей. 
Отак, як Ліда.

Цій дівчині справді можна позаздрити. 
Бо там, у четвертому нласі восьмирічної 
школи Ж 12 м. Кіровограда, на неї че
кають вісімнадцять допитливих, цікави«, 
симпатичних дівчаток і хлопчиків.

Клас і комсомольсько-молодіжна брига
да. Що спільного між ними? Інтереси, за
пити, він? А між четвертокласниками і 
комсомольсько-молодіжною бригадою з 
панчішної фабрики, де працює комсо
молка Лідія Лагода, зав’язалися дужа 
теплі, дружні стосунки. Піонери разом 
зі своєю вожатою хіба один раз робили 
цікаві екскурсії по фабриці! вони _ втке 
мають уявлення про всі професії на 
панчішній. А спеціальність нетельниці — 
спеціальність вожатої — їм знайома най
краще.

Шість років тому прийшла Ліда на 
панчішну після закінчення Кіровоград
ського МПТУ № 4. Любить вона свою ро
боту, людей. Але...

— Мрію стати педагогом. Можливо, на
віть цього року спробую вступити до пе
дагогічного інституту. Бо вірю в червоні 
вітрила благородної і почесної професії 
вчителя.

На фото: вгорі — підшефні Люда 
ШАРГАН, Світлана КРИЛ08А, Люда ПІД
ВАЛЬНА і Таня ТУПЧІЄНКО — теж заго
нові вожаті, у першачків; середньому — 
Л. ЛАГОДА на робочому місці: внизу — 
зібралися осі гуртом.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — О. Вампілов.
«Будинок вікнами в поле«-. 
Телевистава. 9.45—<> сві
ті тварин». 14.30 — Нови
ни., 11.50 — «Твій труд -- 
Твоя висота». 15.50 — «Vo 
війська мова». 10 20 —
«Об'єктив». 16.50 — Кон
церт. 17.15 — «Відгукш 
тьсл, сурмачі ’.» 17.45 — 
«Людина. Земля. Всесвіт».
18.30 — «День за днем». 
(К-д). 18.40 — Оголошення 
(К-ц). 18.45 — «Сьогодні У 
світі». 19.00 — Фіяьм-кои 
церт «Борис Мокроусов 
Пісня». 19 25 — ,<11 «зустріч 
виборам до Верховної Ра 
ди СРСР». 19.55 — Те.чс 
фільм «Активна зона-. 
1 серія. 21.00 — «Час». 
21.45 — Телефільм «Ак 
Tuend зна». 2 серія По з і- 
кінченій «Своїозори у сві 
ті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 09
— Новини. 10.15 —, «Оріев 
тир». 11.00 -- КЩожуршм 
«Наука І техніка». 11.10 — 
Концерт. 11.40 — «Шкі.'іь 
ніпі екран». 9 клаі*. Укра 
їнська література. .12,05 — 
Телевистава «Залишаюся 
самим собою». 14.00—К. т. 
«Панамські казки»; (К-Д н<» 
Республіканське телеба 
чення). 15.55 — К. т. Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». (К-д па Республікан
ське телебачення». 16.15— 
«Фізико математична шко
ла». 16.45 — «В ефірі — 
пісня». 16.55 — «Палітра».
17.30 — И>рбі.ти дружби». 
18 00 — Реклама. Оголо 
шення. 18.30 — «Мережи 
во таїпоо». 19.00 — «Акту
альна камора». 19.30 — 
«Новини кіноекрана».20.45
— «На добраніч, діти!»
21.G0 — «Час». 21 15 —
«Дійові особи та виконав 
ці*. 22.45 — Кубок УРСР 
з художньої гімнастики. 
По закінченні — новини.

Фото і текст Л. ЛАПІНЬ.

І БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — Телефільм «Ак 
тиква зона». 1 1 ‘2 серії. 
14.30 — Новини. 14.50 —. 
Док. телефільм «Москва. 
Пори року». 15.40 — «Як 
вас обслуговують?» Пст- 
рівськнй район, (К-д). 16 09
— Телефільм. (К-д). 16.10
— «Щасливе дитинство». 
Піонерський концерт. 16.55
— Зустріч виборців Мос
ковського міського вибор
чого округу з кандидатом 
у депутати Верховної Ра
ди СРСР тов. О. М. Косигі- 
ним. 19.25 — Фільм «Світ
лий шлях». 21.00 — «Час». 
По закінченні —. концерт 
Державного північного ро
сійського народного хор;,.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— «Срібний дзвіночок». 
18.15 — Кіноогляд «Моск
ва». 16.25 — Концерт паї 
ріотичної .пісні. 16.55 — 
Зустріч: виборців Москов-

2 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. J0.00

— Новими. 10.15 — «Гімн 
людині». Народний артист 
СРСР композитор Л. Ре- 
вуцький. 11.10 — Теле
фільм «Уроки прекрасно
го». 11.40 — «ціцільїінії 
екран». 10 клис. Російська 
література. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Док. фільм 
«Прапор над світом». 15.30
— «Шахова школа». і(>00
— «Уславлені працею».
Радгосп «П’ятихатський*. 
(К-д). 16.20 — Телефільм.
(К-д). 1.6.10 — «День за 
днем». (К-д). 16.50 — Ого
лошення. (К-ДІ. 16.55 — 
Зустріч виборців Бауман- 
ського виборчого округу 
м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Радії 
СРСР гов Л І. Брежнєвим. 
21.00 -- ;Чзс». Репортаж 
про зустріч виборців Ба- 
уманського виборчого ок 
русу м. Москви з Кандида 
том у депутати Всоховіїоі 
Ради СРСР тов. Л. 1. Бреж
нєвим. По закінченні 
концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. B.GO
— «Час». 8.35 — Гімнасти-, 
ка. 9.00 — Фільм «Па ио 
латку' віку». По .-гакінчеи 
ні — новини. 15.55—«Сріб
ний дзвіночок-» 16.15 — 
Кіножурнал. 16.25 — Для 
дітей. «СОнечне КОЛО». 
16.55 — Зустріч виборців 
Бауманськрі*о виборчого 
округу м. Москви і канди
датом у депутати Верхов 
кої Ради СРСР тов. Л. І 
Врсжнєвим. Концерт. В пе
рерві — «Актуальна кимс 
ра». 2100 — «Час». Репор 
таж про зустріч виборців 
Бауманськоі о виборчої о 
округу м. Москви з канди
датом у депутати Верхов
ної Ради СРСР тов. Л. І. 
Брежнсвим. По закінчен
ні — коицерг.

3 БЕРЕЗНЯ
ІІЕРЩД ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 9.00 — «Творчість
юних- 9.25 — «Для вас, 
батьки». 9.55 — «Більше 
хороших товарів». 10.25 — 
«Ранкова пошта». 10.55. — 
«Рух без небезпеки». 11.25
— «Му.іабонсмент». 11.55
— Док. телефільм «Ма
гістри з Москви», 12.55 — 
Хокей: «Динамо» (Москва)
— «Торпедо » (Горький). Б 
перерві — тираж «Спорт
лото». 15.25 — «Здоров'я». 
16.10 — «ВЬселка», III Між
народний фестиваль теле- 
програм народної творчос
ті. Болгарія. 16.45 — До 
25-річчя освоения цілин
них і перелогових земель. 
17.35—Мультфільми. 18.05
— «Очевпднс-неіімовірнс». 
19.05 — Естрадна програ
ма 21.00 — «Час». 21.35— 
«йіпопапорама».. По закін
ченні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Попини. 10.15 — «По 
рідній країні». 11.10—«На
зустріч виборам до Вер-

ховпої Радо СРСР». «Дсііу- 
тати і яшттл*. 11.40 — Для 
дітей. Музичний фільм . 
«Комарики». 11.55—«Ком- ■ 
сомольськи традиція». 
12.55 — «Сонячні кларке» 
ги». Телстурнір колективів 
художньої самодіяльності. 
14.00 — «Назустріч вибо
рам до Верховної Ради 
СРСР». «Суботній репор
таж». 11.40 — «Витоки віч
ності». Передача з Дер 
жавного архіву літератури 
та мистецтва Української 
РСР. 15 15 — «Голосую за 
професію». 16.15 — М. Ду 
иаєвський. «Три мушкете
ри». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Музич
ний фільм. 20.40 — «На 
добраніч, ^іти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Середина життя». 1 серія. 
22 45 — Чемпіонат СРСР з 
волейболу.

4 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.10 — Гімнасти-
іга для дітей. 9.00 — «Віт
чизни». Вокальний цикл 
О. Нихмутової па слова 
М. Добронравова. 9.30 — 
«Будильник». 10.00—«Слу
жу Радянському Союзу!» 
11.00 — Фільм «Дивна іс
торія. схожа на казку». 
12.80—«Сільська година». 
13.30 — «Музичний кіоск». 
1'1.00 — «Сьогодні — день 
виборів до Верховної Ради 
СРСР». Репортаж з вибор
чих дільниць. 14.10 —
С. Дангулов. «Визнання*. 
Фільм-вистава. 16.35 . — 
«Клуб кіноїіодорожей». 
17.35 — Репортаж- з вибор
чих дільниць. 17,45 —
'Мультфільм ■ «В ' порту*. 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — Теле
фільм «Летюча миша». 
21.00 — «Час». 21.45 — 
«Святковий концерт». Но 
закіпчешіі — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО
— Новини. 10.10 — «Свято 
народовладдя». Репортаж 
з виборчої дільниці, 10.25
— Фестиваль піонерської
пісні. 11.15 — «Доброго 
вам здоров'я*. 11.45 —
Концерт для виборців. 
12.ЗР — «Слово про рідчу 
Вітчизну». 12.50 — «Свято 
народовладдя-. Репортаж 
з виборчої дільниці. 13.00
— Телефільм «Веселі сно
видіння». 15.10 — «Свято 
народовладдя». Репортаж 
з виборчої дільниці. 15.25
— «Славз солдатська». 
16 25 — Студія «Золотий 
ключик». 17.20 — «Свято 
па родовладдя ». Репортаж 
з виборчої дільниці. 17.35
— Концерт майстрів мис
тецтв України. 1 відділен
ня. 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 — Концерт 
майстрів мистецтв Украї
ни. П відділення. 20.50 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час*. 2.1.45 — Теле
фільм «Середина життя». 
2 серія. По закінченні — 
новини.

. ОГОЛОШЕННЯ
Редакції газепі «Мо

лодий комунар» терміно
во потрібен на постійну 
роботу кур’єр.

Звертапіся на адресу: 
м. КІРОВОГРАД. ВУЛ 
ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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ЯКЩО У ВАС. МОЛОДЯТА, 
ВЕСІЛЛЯ...

СКАРБИ
КООПЕРАЦІЇ

Пісні блакитний день гідкрили. 
В Кіровограді гомінкім 
Скляними крилами вітрини 
Пливуть у райдузі дзвінкій. 
Дивись: гармонія і тація 
В естампах світлих оживе. 
Свої скарби кооперація, 
Мов дивну книгу, розкрива. 
Квітчасте поле на доріжках, 
Сонця закруглених свічад. 
’ грають радісні усмішки 
В очах бабусь, в очах дівчат, 
Костю/ли, хустки білі, сині 
(Ми раду їм завжди дамо)... 
Заходьте в наші /лагазини. 
Ласкаво просимо!
Ждемо!

Обнялися дубок і тополя, 
А над ними хмаринок хода. 
Це яскраві з’єдналися далі, 
Це ідуть молодий, молода.

Хай над вами засвітиться зірка, 
Хай весілля святково шумить, 
Хай же друзі бажають вам: 

«Гірко!» — 
Та вино у бокалах іскрить.

ільній долі — еєликє 
роздолля, 

Бо любов ваша мудра, гір зета 
Зацвітає, неначе у полі 
Голоеіють дорідні жита.

Вам бажаємо щастя лункого, 
Хай веселкою світиться цвіт. 
До весілля свого золотого 
Би, тополя й дубок, доживіть!

У магазинах споживчої кооперації Кіровоградщини для молодят є в про
дажу все: весільні наряди для нареченої і нареченого — плаття, фата, костю
ми, модельне взуття тощо.

А ще магазини можуть на замовлення подати вам послугу в організації 
весільного застолля. У них для цього с затишні, привітні зали, широкий асор
тимент напоїв, закусок, смачних та солодких страв.

БОРН»

Чсрсн'і.икй сгодзвін тарілок, 
ЛлЄіЬІ.Ч ложок сріблястий ДЭЩ. 
Добрг ЧІ-КІ. хороше діло — 
Ухрзї’ !>■ яіі гарячий борт.
Н.іхнс борні цей осіннім степом, 
Щось таье в ньому справді є, 
іЦо від нього стає нам тепло, 
Навіть весело всім стає.
Ми їмо його, не смакуючи. 
Ми їмо його, в ложку дуючи, 
і хрумтить на зубах капуста 
Молодим апетитним хрустом. 
Куховарка ж воркує мило: 
«їжте, друзі, побільше!» Що ж, 
Добре діло, хороше діло — 
Український гарячий борщ!

МАГАЗИНИ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 
ТА УНІВЕРМАГИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

ПРОПОНУЮТЬ ОБНОВИ

ДЛЯ ЖІНОК — 
теплі, нарядні чисто

шерстяні жакети вар
тістю 50—65 крб., шер
стяні плаття (середня 
ціпа—.60 крб.), сорочки 
та гарнітури з капрону 
й ацетатного шовку по 
II —15 карбованців.
Тим, хто віддає пере
вагу індивідуально гір*" 
шитому одягу, 
мендуємо 
шовкові 
костюми.

реко- 
шерстяні та 
тканини на 
плаття...

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ -
різноманітні костюми, нарядні та повсякденні. 

Вартість шерстяного костюма — від 90 до 130 кар
бованців. У великому асортименті — чоловічі брю
ки з шерстяних тканин. Вартість — 25—35 кар
бованців.

МАГАЗИН № 2 «ДАРИ ПРИРОДИ» КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬККООПТОРГУ ЗАПРОШУЄ МОЛОДИХ 

ДОМОГОСПОДАРОК.
Тут у широкому виборі < ковбасні, м’ясні, бакалійні продук

ти харчування, кондитерські вироби, овочі, фрукти і консер
вація з них.

Магазин працює щодня з 8 до 20

КООПЕРАТОРИ 
КІРОВОГРАДЩИНИ 
ЗАПРОШУЮТЬ

відвідувати виставкн-продажі 
кулінарних виробів. Там мож
на придбати напівфабрикати 8 
м'яса, риби, овочів, здобне та 
дріжджове тісто, а також гото
ві страви, торти, тістечка, пе
чиво.

Користуйтеся послугами під
приємств громадського харчу
вання споживчої кооперації!

ЯКЩО У ВАС БАНКЕТ ЧИ СІМЕЙНЕ СВЯТО, 
РЕСТОРАНИ ТА КАФЕ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

ПРИЙМУТЬ ВАШІ ЗАМОВЛЕННЯ НА ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ ЇХ. СВЯТКОВО НАКРИТИЙ СТІЛ, ЗАТИШНИЙ 
ЗАЛ, ПРИВІТНІ УСМІШКИ ОФІЦІАНТОК, ВЕСЕЛА 
МУЗИКА ЗРОБЛЯТЬ ТАКИЙ ВЕЧІР НЕЗАБУТНІМ.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ КІРОВОГРАДЩИ
НИ!

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины

На украинском языке.
БК 31785.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП.

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0,5 друк. ари.

Лишки сільськогосподарських продуктів — сало, м’ясо, 
борошно, цукор, сухофрукти тощо, а також птицю, худобу 

ЗАКУПОВУЮТЬ
у населення заготівельні організації споживчої кооперації 
Кіровоградщини.

Ціни — за домовленістю.
При необхідності кооператори нададуть гару і транспорт. 
Сільськогосподарська продукція закуповується в необмеже

ній кількості.

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар. відділ учнівської молоді — 

-г-4Ь-87; відділ комсомольського шиття,
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-С5; нічна редакція — 
3-03-53.

Індекс СІ 107.

ДОРОГИЙ
НЕ ДАРУНОК — 
УВАГА

Це всім відома істина. 
Але... Напередодні свята 8 
резня для кожної матері, 
сі, сестри, дружини, знайомої 
купуватимуться подарунки.

ОТОЖ ПРАЦІВНИКИ СПО
ЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Кі- 
РОВОГРАДЩИНИ ЛАСКАВО 
ЗАПРОШУЮ І Б ПОКУПЦІВ 
ДО СВОЇХ МАГАЗИНІВ, ДЕ 
Є ДУЖЕ БАГАТО ТОВАРІВ 
ПОДАРУНКОВОГО АСОРТИ
МЕНТУ.

Шановні покупці! Постарай
тесь завчасно придбати свят- 
ког.і подарунки у магазинах 
споживчої кооперації.

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.

ні........... ..

Друкарня імені Г. М. Димитрооа 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому 
Компартії України.

м. Кіровоград, оуп. Глінкк, 2.
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