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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

На Кіровоградському заводі тракторних пдроагре- 
гатів взлто під особливий контроль випуск нове: про
дукції — гідростатичних трансмісій. На це спря мована 
й ініціатива «Осеоєнню нової продукції — иомсомоль- 
сьиу турботу!», з якою виступили КОМСОМОЛЬЦІ відділу 
головного конструктора оисіально-псршнсвих • зашик. 
Ініціативу схвалено заводським комітетом номсомолу, 
Кіровоградським МК ЛКСМ України.

Реданція газети «Молодий комунар» створила на 
підприємстві спеціальний корпункт.
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ЩОБ ТУРБОТД
НА ВСІХ ОДИН

5грудЖ ₽. • Вівторок, "15 січня 1980 року
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У прийнятій ЦК КПРС, Радою Міністрів СРСР і 
ВЦР1ІС постанові відзначається, що в сучасних умовах 
Із збільшенням масштабів виробництва, ускладненням 
господарських зв’язків, прискоренням науково-технічно
го прогресу підвищується значення кожної години, кож
ної хвилини робочого часу, суворого додержання правил 
внутрішнього розпорядку, створення стабільних кадрів 
на кожній ділянці виробництва. Однак иЬ практиці деякі 
органи господарського управління, керівники об’єднань 
ї підприємств, партійні, профспілкові, комсомольські ор
ганізації, Ради народних депутатів не враховують цих 
вимог і не приділяють належної уваги зміцненню трудо
вої дисципліни, поліпшешчо умов праці, забезпеченню 
високої організованості на виробництві, ритмічності в 

Ддоіоті.
ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС, підкрес

люється в постанові, вважають найважливішим завдан
ням партійних, радянських, профспілкових і комсомоль
ських органів, господарських керівників значне поліп
шення організаторської і політвко-ввховної роботи, спря
мованої па зміцнення трудової дисципліни, усунення 
втрат робочого часу на виробництві, раціональне викс- 
рпсташія трудових ресурсів, формування стабільних тру
дових колскнівів. Цю роботу слід розглядати як один з 
головних напрямів втілення в життя економічної і со
ціальної політики вартії, підвищення ефективності ви
робництва, виховання комуністичного ставлення до праці.

Партійні, радянські, господарські, профспілкові і ком
сомольські органи повинні комплексно підходити до гн- 
рішсніїя питань змівіісшія трудової дисципліни, ефек
тивного використання робочого часу в об’єднаннях, на 
підприємствах і в організаціях, глибоко вивчати етап 
справ па місцях, розробляти і здійснювати відповідні за
ходи. Не допускати необгрунтованого залучення робіт
ників і службовців па різного роду сільськогосподарські, 
будівельні, заготівельні та інші роботи. Активи.) уза
гальнювати і ііопшрюгатп .досвід колективів, які досн- 
ваються кращого використання робочого часу, зміцнення 
І^удозої дисципліни, скорочення плинності кадрів.

У постанові названо ряд конкретних заходів, спрямо
ваних па зміцнення трудової дисципліни і скорочення 
плинності кадрів па підприємствах. З деяких питань; 
Прийнято відповідні Укази Президії Верховної Ради 
СРСР.

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС висловили 
тверду впевненість у тому, що партійні, радянські, проф
спілкові, комсомольські організації, господарські органи 
активною і послідовною організаторською і масово-поліч 
•пічною роботою забезпечать дальшеузміннепня трудоког 
дисципліни в усіх ланках народної о’.господа'рєтня, поліп
шення використання трудових ресурсів.

(ТА₽С).

ГЖЕ, гідростатична 
трансмісія. її з нетер

пінням чекають замовни
ки — працівники сільсько
го господарства країни. 
Адже застосування транс
місії дасть можливість під-

індустріальним Всесоюзна
МЕТОДОМ

Соціалістичні зобов'я
зання комсомольсько-мо
лодіжної ланки по 
щуванню кукурудзи інду
стріальним методом
госпу «Зоря комунізму» 
Новоархаигельського рз- 
йону (ланковий Леонід Ко
лючий) на 19Є0 рік.

виро-

нол-

Ленінська
перевірка

Передпиборні збори ко
лективу бурякорадгоспу 
Ульяновського цукроком- 
бінату відкрив голова зав
кому профспілки В. Д. Ку
черенко, який надав слово 

^доярці господарства Н. А. 
Литвин.

Воно запропонувала виг 
сунути кандидатом 
путати 
республіки доярку госпо
дарства Л. Ф. Вальчук.

Передвиборні збори од
ностайно вирішили: вису
нути кандидатом у депу
тати Верховної Ради УРСР 
по Голованівському вибор
чому округу № 332 дояр
ку бурякорадгоспу Улья
новського цукрокомбінату 
Людмилу Феодссіївну 
Вальчук.

Верховної
У де- 
Ради

Передвиборні збори від
булися в колгоспі «Авро
ра» Вільшанського району.

Учасники зборів одно
стайно вирішили: висунути 
кандидатом у депутати 
Верховної Ради УРСР по 
Голованіесьиому виборчо
му округу № 332 доярьу 
бурякорадгоспу Ульянов
ського цукрокомбінаїу 
Людмилу Феодосіїену 
Вальчук.

В урочистій обстановці 
пройшли передвиборчі 
збори робітників, інженер
но-технічних працівників і 
службовців Головонівської 
райсільгосптехніни.

Одностайним було рі
шення передвиборних збо
рів: висунути кандидатом 
у депутати найвищого ор
гану влади республіки по 
Голованівському виборчо
му округу № 332 доярку 
бурякорадгоспу Ульянов
ського цукрокомбінагу 
Людмилу Фесдоєіїеііу 
Вальчук.

На XXI обласній звітно- 
виборній комсомольській 
конференції говорилося, 
що в 1980 році комсомол 
візьме шефство над поло
виною площ кукурудзи, 
що вирощуватиметься ін
дустріальним методом, іні
ціаторами цього, як відо
мо, стали молоді механі
затори нашого та Новоук- 
раїнського 
нас, авторах 
жить велика 
ність за широке 
ження прогресивного 
тоду. Тож сьогодні турбує
мося про висоноякісну 
підготовку техніки до по
льових робіт, про навчан
ня механізаторів.

• Цей рік знаменний ще й 
тим, що незабаоом від
значатимемо 110-річчя з 
дня народження В. І. Ле
ніна. На честь славного 
ювілею наше комсомоль
сько-молодіжна ланка бе
ре соціалістичні 
зання:

— на кожному 
тарів виростити 
альним методом 
мерів кукурудзи;

— провести 
один світловий день;

— зібрати урожай кача
нистої за чотири дні;

— знизити собіваотість 
1 центнера зерна до 3 кар
бованців 50 копійок;

— зекономити на тех- 
доглядах і ремонті техніки 
за оахунок ощадливого 
використання пального і 
мастил 1370 карбованців;

— трьом механізаторам 
підвищити класність.

до
22 КВІТНІ
П’ЯТИРІЧНЕ
ЗАВДАННЯ

ввщнтп продуктивність пра
ні тракторів і самохідних 
комбайнів порівняно з нині 
діючими аналогами на 18 
—ЗО процентів. Значно ско
ротиться час обслугову
вання і ремонту техніки, 
підвищиться економія паль
ного. Ці й інші фактори 
евідчать про доцільність 
розробки і впровадження 
гідпотрапемісії V впробпп-

прискорити впровадження' 
вузла у виробництво. Та 
ким чипом, наблизиться 
час, коли замовник» одер
жать необхідну продукцію 
Коли ж гідротрансмісія пі
де на потік, комсомольці 
та молодь ВГК оксіальпо- 
поршиеввх машин ме вва
жатимуть, що їхня місія 
виконана повністю. Ми ви
рішили здійснювати автор
ський нагляд зз процесом 
виготовленій». Інакше ка
жучи, не бути стлроїтім 
споглядачем, а впинати у 
технологію виробництва. 
Допомагати при потребі 
токарям, слюсарям, скла
дальникам, наладчикам 
Хоча конструкція трансмі
сій паче й проста, зле вона 
потребує виконаних за вн 
сокнм класом точності де
талей, вузлів. І вже сьо-. 
годні ті. хто працюватиме 
у складальному цеху, па-’ 
строєні трудитися відповід
но до вимог — тобто висо
коякісно.

Коли в нашій комсомоль
ській організації обгово-1 
рювалась ця іНїпі

На
г.е-

рвйоніе. 
почину, 
відповідало- 

впро.ввд- 
ме-

зобов'р

з 50 гек- 
їндустрі- 
78 цент-

сівбу за

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА ЗБОРАХ КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ ЛАНКИ.

Соціалістичні зобов'я
зання КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОГО колективу сви
нотоварного комплексу 
колгоспу імені Леніна 
Знам’якського району 
(керівник Г. І. Косажз, 
грулкомсорг Катерина 
Зубкова) па 1980 рік.

Тваринництво завжди 
було ударним фронтом, 
однією з найважливіших 
ділянок сільськогоспо
дарського виробництва. 
Недарма такими почесни
ми вважаються на селі 
професії доярки, свинар
ки. І не покладає ча нас, 
молодих тваринниць, ве
лику відповідальність. 
Тож, зваживши свої ре
альні можливості, ваш 
КОМСОМОЛЬСЬКО - моло
діжний колектив бере на 
ленінський ювілейний рік, 
рік активної підготовки 
до XXVI з’їзду КПРС. 
такі соціалістичні зобо
в’язання:

— п’ятирічне завдання 
РНКОП8ТП ДО 22 квітня— 
*10-7 річниці з дня на
родження В. І. Леніна;

продати державі 22 
•»псячі центнерів тварин
ницької продукції:

— за рік одержати від 
свиноматок 27 тисяч по
росят;

— добитися 514 грамо- 
вого середньодобового 
приросту живої ваги тва
рин;

— довести рентабель
ність свинотоварною 
комплексу до 85 процен
тів.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБ
ГОВОРЕНО і ПРИЙ
НЯТО НА ЗБОРАХ 
КОЛЕКТИВУ.

КОМСОМОЛЬЦЯМ 2000-го
й’Д ударної праці кож

ного — до ударної праці 
колективу — за 
законом трудяться 
комсомольсько - 
дійсної бригади 
вОріччя ВЛКСМ 
друку Олександрійської 
фабрики діаграмних па
перів. Про життєвість 
цього принципу свідчить 
той факт, ідо колектив, 
очолюваний молодим ко
муністом 'Михайлом Під- 
Горвим, вже дає вроду к-

таким 
члени 
моло- 
імсні 
цеху

цію в рахунок другої по
ловінні 1980 року.

За лідерами суперни
цтва йдуть усі МОЛОДІ 
трудівники підприємства, 
які змагаються за право 
в донь народження Іллі
ча підписати рапорт 
комсомольцям 2000 ро
ку. «110 й річниці з дня 
народження В. І. Леніна 
— 110 ударних днів!» — 
такий девіз цього зма
гання.

знімну: слюсар Серпи ГОЛУБЕНКО і токар 
Петро РЕПЕЦЬКИЙ. Вони виготовляють нову продук
цію — гідростатичні трансмісії.

комітеті комсомолу заводу 
дійшли висновку, то -цвц 
вона пе обмежиться.■ Ду
маємо (і т.ік повинно бу
ти). що сільська молоді' 
також виявить комсомоль
ську турботу про нону про
дукцію. Правильно її еін - 
п,і у атукатиме. догляд» ти - 
ме. Бо віл цього залежати
ме ефект віддач» гіді?» - 
трансмісії, а значить, і роч 
пінок сільськогосподар
ського виробництва. V ІІЗС 
простежується така теп 
лекція. як у будівельпіжів. 
коли пасноруджетм об'*« і 
та працюють гсппідрядчи 
кн і субпідрядники, а аз 
кінцевий результат відпо
відають разом.

До речі, про будівель»»-' 
ків. А точніше, ппо будів
ництво корпусу МСК-3. в 
якому випускатимуть гід
ростатичні трансмісії. Све 
руджують приміщення ро
бітники будівельного уп
равління № 2 тресту «Кіро- 
воградмашважбуд». Але як 
споруджують? Строки зда
чі корпусу піл монтаж ус
таткування зриваються 
Пояснюють це перпт за все 
~“і кількістю 

таїш гідротрансмісій у людей на об'єкті. Щоб хо< 
сільському господарстві, «ьось вийти зі становншя 
Папі відділ, наприклад, 33-

) цікавлений у тому, щоб (Закінчення на 2-м стор.)-

цтво і подальшого її засто
сування. Вже тепер, хоча 
серійний випуск нової про
дукції ще не почався, на 
завод надходять численні 
замовлення з різких машп- 

| нобудівпнх підприємств 
| країни. Тому, щоб нрнско- 
Ірнтн виконання замовлень

і успішно почати виробни
цтво нової продукції, мо
лодь гідроагрегатпого й 
вирішила працювати під 
девізом «Освоєнню попої 
продукції — комсомоль
ську гарантію!». Чому са
ме комсомольці і молодь? 
Справа в тому, що V відді
лі головного конструктора 
оксіально-поршневиХ ма
шин підготовкою технічних 
креслень і документації 
займається в основному 
молодь. Дослідні зразки 
гідротрансмісій в експери
ментальному цеху виготов
ляють також молоді ввроб- 
ничпннн. Та й у новому 
корпусі, де буде встановле
но досконале устаткуван
ня, працюватиме здебіль
шого молодь.

Ініціатива спілчан має 
сприяти проведенню цілого 
ряду заходів: від виготов
лення креслень до експлуа- недостатньоюІ

І
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ДІАЛОГ З ТОВАРИШЕМ ЛЕНІНИМ

«ЯКБИ Я ЗУСТРІВСЯ З ЛЕНІНИМ...»
«Якби ти зустрівся з Леніним, про що б ти йому 

розповів, про що б запитав?» — пам’ятаєте, з та
ким запитанням звернулися ми до читачів «Моло
дого комунара» 1 січня цього року. Сьогодні 
діалог з товаришем Леніним починають:

ГУРТКІВЦІ ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ 
ТЕХНІКІВ:

— Я б розповів Іллі
чеві про тс, як щасливо 
живуть у нашій країні ді
ти, мої ровесники, як пік
луються про підростаюче 
покоління створені ним 
Комуністична партія, Ра
дянський уряд. Я б роз
повів йому про роботу 
будинків піонерів і обо
в’язково запитав би, про

що мріяли мої ровесники 
у далекому 1917 році.

С. ЖУК, 
учень 8-В класу се
редньої школи № 3.
— Розповів би, а по 

змозі й показав би, як 
здійснилися у нашій 
країні його грандіозні 
плани побудови соціаліз
му. А ще розповів би про

наш авіамодельний гур
ток, про тс, які цікаві 
змагання ми влаштовує
мо...

С. СЕМЕНКОВ, 
учень 8-А класу се
редньої школи № 6.
Я показав би Леніну 

нашу станцію, ми б побу
вали в усіх гуртках. І вій 
побачив би, який крок 
уперед зробила наша Віт
чизна за 62 роки, якщо 
навіть діти серйозно зай
маються технічною твор
чістю...

к. с„ 
учень 8-А класу серед
ньої школи № 6.

„Обранець...“
Двадцять два роки, вік 

вируючої молодості, 
вкрай наповнений прагнен
ням творчо працювати, вік 
утвердження життєвих іде
алів людини.

Наша ж розповідь—про 
юнака, коло ідеалів якого 
замкнулося на любові... до 
Христа.

Павло Антонов працює 
електриком енергетичного 
цеху заводу «Червона зір
ка». Баптист-розкольник.

. Власне кажучи, розмова 
І про нього йтиме не тому, 

що він віруючий. Це його 
особиста справа. Громадя
нам СРСР законом гаран
тується свобода совісті, 
тобто право сповідати 

ц будь-яку релігію або не 
сповідати ніякої, відправ
ляти релігійні культи тощо. 

Але У статті 59 Консти
туції СРСР говориться: 
«Здійснення прав і свобод 

І є невіддільними від вико
нання громадянином своїх 
обов язків. Громадянин 
СРСР зобов язаний додер
жуватись Конституції СРСР 
і радянських законів».

От якраз із дотриман
ням радянського законо
давства у Антонова та йо
го «братів і сестер во 
Христі» не все гаразд. 
Пропозицію зареєструвати 
секту вони свідомо ігнору
ють, чим злісно порушу
ють законодавство про ре
лігійні культи. За це їх не
одноразово притягали до 
адміністративної відпові
дальності.

Радянські закони про 
релігію передбачають іс
нування лише таких орга
нізацій, які не завдають 
політичної та економічної 
шкоди державі, фізично 
не калічать віруючих. Га
рантуючи право свободи 
совісті, Радянська держава 
надала можливість і при
хильникам баптизму без
боронно сповідувати свою 
віру, мати свої молитовні 
будинки, справляти релі
гійні культи,

* Переважна більшість 
І баптистів сумлінно дотри

муються наших законів
Я про релігію. Саме це і не 

до вподоби групі релігій-
І| них фанатиків, яку в свій 
' час очолювали Прокоф’єя, 
ІВенс, Антонов. Вони ого

лосили, що таке ставлен
ня до законів є «зрадою» 
інтересів віри, звинувачу
вали керівників Всесоюз
ної ради євангельських 
християн-баптистів у «злит
ті з сатанинським світом», 

н тобто з державою, у від
ході від істини, який нібито 
загрожує всій баптистській 
церкві в СРСР і зажадали 

{замінити склад цього ду- 
хозного центру. За таку 
діяльність члени цієї гру
пи дістали назву «розколь
ників». Чого ж добиваю
ться ватажки розколу в 
секті баптистів?

Передусім — нічим не 
обмеженої «свободи» ре
лігійної пропаганди, пов
ної незалежності церкви 
від держави, тобто без
контрольної діяльності. 
Для цього вони створюють 
дитячі «школи» і гуртки, в 
яких задурманюють свідо
мість дітей релігією, до
магаються відкритих релі
гійних співів у громад
ських місцях, відміни атеї
стичного виховання дітей 
та підлітків.

Ватажки розколу остан
нім часом розгорнули 
злісну наклепницьку про
паганду серед віруючих- 
баптистів проти нашої ра
дянської дійсності, поши
рюють брехливі чутки про 
відсутність у нашій країні 
гарантованої свободи со
вісті. Вони влаштовують 
протизаконні зборища в 
приватних будинках, співа
ють у людних місцях релі
гійні пісні, створюють на
вколо себе ореол муче
ництва.

Б останні роки керівники 
розколу знайшли «друзів» 
за кордоном. Це зрадники 
Батьківщини, махрові на
ціоналісти, які прислужу
ють імперіалістам.

Отже, діяльність баптис- 
тів-розкольників має вод
ночас яскраво виражений 
антисуспільний характер, 
іде врозріз з інтересами 
нашого народу і Радян
ської держави.

Разом з тим розкольни
цтво — це прояв кризи 
баптизму. За новоявлени- 
ми «пророками» пішла не 
більшість віруючих, а лише 
мізерна частка фанатиків.

Члени общини баптистів- 
розкольників не гребують 
провокаційними діями, ви
дають себе за жертву не
справедливості, відмов
ляються від реєстрації об
щин у встановленому за
конодавством порядку і 
демонстративно протесту
ють проти законів нашої 
країни, розповсюджують 
саморобні видання. Екс
тремізм розкольників ак
тивно використовується ім
періалістичною пропаган
дою в ідеологічних дивер
сіях проти СРСР. Сектан- 
ти-екстремісти заграють із 
молоддю, покладаючи на 
неї чималі надії. Більше 
того, вони відводять ві
руючій молоді роль «удар
ної сили» в боротьбі з ате
їзмом. На Павла Антоно- 
ва, зокрема, теж покла
даються великі надії...

На «Жигулях», куплених 
за кошти віруючих, він 
роз’їжджає по общинах, 
бере участь у зборищах, 
які іноді влаштовуються і 
в нього вдома. Не так дав
но Павлові видалося за
надто вузьким коло його 
популярності і впливу на 
віруючих. Аби розширити 
його, він організував зо-

кально - інструментальний 
ансамбль і зі своїми «ко- 
легами-музикантами» «га
стролював» по нашій об
ласті, даючи «концерти». 
Мета цих поїздок — не 
розважати молодь, а на
самперед, привертати її 
увагу до бога, і, по мож
ливості, поповнювати лави 
борців проти «безбожного 
світу».

У молодому віці людина 
любить пригоди. Антонов 
теж шукає їх. Читаючи са
моробні брошури, юнак, 
можливо, відчуває себе 
героєм детективного ро
ману, у якому є і втечі від 
міліції на чужому автомо
білі, і конспірація, якою 
йому доводиться користу
ватися, щоб прикрити ді
яльність свою і «братів і 
сестер» во Христі. А ві
руючі вбачають у авантю
рах Павла насамперед 
«любов до бога». І юнак 
зовсім непогано себе по
чуває у ролі «обранця бо
жого». Він «бореться». Але 
за що і проти кого? Хоч 
раз задумувався Павло та 
іже з ним про свій обов'я
зок перед тими, хто гинув 
у боротьбі за Радянську 
владу, хто захищав нашу 
країну від фашистської на
вали, хто дні і ночі працю
вав на відбудові народно
го господарства після вій
ни, виборюючи празо по- 
людськи жити всім, у тому 
числі і Павлу Антонову, 
який, вивчившись, здобув
ши спеціальність, почав 
бурхливу діяльність проти 
«безбожників».

Недавно в енергетично
му цеху, де працює П. Ан
тонов, відбулись збори. 
Сотні очей з осудом диви
лись на Павла. Люди запи
тували;

— Яке ж ти маєш право 
порушувати наші закони?

Павло то досить спритно 
відходив від суті постав
лених запитань, то раптом 
починав переконувати сво
їх колег по роботі, що світ 
влаштований дуже розум
но, або згадував імена Ло
моносова, Ньютона, пов’я
зуючи їх із вірою... А як
що вдуматись, йому не бу
ло про що говорити.

Робітничі збори онерго- 
цсху гнівно засудили ан
тигромадську діяльність 
електрика Антонова і за
жадали її припинення.

...Коли людині 22 роки, 
вона вже не дитина і по
винна у певній мірі відпо
відати за свої вчинки.

О. АНОХІНА, 
працівник багатоти
ражної газети «Чер
вона зірка».

м. Кіровоград.

щов турвотл 
Нй вен 
ОДНА

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.]. 

адміністрація заводу трак
торних гідроагрегатів, ко
мітет комсомолу щодня 
виділяють по шістдесят ви
робничників, які допомага
ють будівельникам. А яка 
від цього користь? Мені, як 
і багатьом молодим кон
структорам відділу голов
ного конструктора оксіаль- 
ио-поршнепих машин, кіль
ка місяців довелося пра
цювати па об’єкті. При
значили пас у бригади. Бу
ла робота — виконували 
її. Ііе було — марнували 
час.

Я говорив про нерозв'я
зані проблеми, І перша з 
них — проблема завершен
ня будівництва нового кор
пусу. Адже підраховано, 
що оптимальні строки пов
ної здачі об’єкта під мон
таж устаткування—кінець 
нинішнього, 1980-го. А кон
кретний план заводу вже 
доведено. Десятки гідро- 
трапсмісін ми повинні до
ставити замовнику. Зви
чайно ж, експерименталь
ний цех із цим завданням 
не впорається. Не дозволя
ють потужності, та п іншої 
роботи вистачає. Тому піс-. 
ля схвалення ініціативи. 
«Освоєнню пової продук
ції — комсомольську тур
боту!» заводський комітет 
комсомолу створив штаб 
комсомольського шефства 
над будівництвом. Очолив 
його заступник секретаря 
комітету комсомолу Сергій 
Леонов. До складу штабу 
входять молоді представ
ники конструкторського 
бюро, виробничих підроз
ділів заводу, будівельників. 
У ньому ми вбачаємо не 
звичайного «шговхача», а 
дійового організатора за
вершення будівництва об’
єкта, не споглядача, а то
го, хто розв’язує нагальні 
проблеми, які виникають 
перед будівельниками.

Впровадження її у се
рійне виробництво висуває 
ще ’ряд проблем. По-перше, 
цей виріб складніший, ніж 
гідронасоси, що випускаю
ться підприємством. В гід- 
ротрапсмісії понад сто де
талей. Заготовки багатьох 
із них завод одержуватиме 
з підприємств різних галу
зей. З Вінницького заводу 
тракторних агрегатів над- 
ходптіїмуть гумові шланги 
високого тиску. З Душан
бе — фільтри. З Ровио — 
спеціальне литво. Хочеться, 
щоб комсомольські органі
зації названих та інших 
підприємств звертали біль
ше уваги иа якість дета
лей/ Ініціатива «Освоєнню 
нової продукції — комсо
мольську турботу!» адре
сується також і нашим мо
лодим колегам. Разом лег
ше працювати за принци
пом «Ваша якість — паша 
якість». А то нині, виго
товляючи експерименталь
ні гідростатичні трансмісії, 
стикаємося з таким: одне 
з підприємств поставляє 
заготовки для шайб. А щоб 
цю заготовку закріпити па 
верстаті для подальшої об
робки, робітник замість 
кількох секунд витрачає 
півдня, — так вона недо
сконало виконана... Тож 
рух «Освоєнню нової про
дукції — комсомольську 
турботу!» має бути акту
альним скрізь. Серед ма- 
шпнобудівиикіз і будівель
ників, ' працівників сіль
ськогосподарського вироб
ництва та інших галузей 
народного господарства.

О. МОВЧАН,
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації ВГК оксіально- 
лоршневих машин Кі
ровоградського заво
ду тракторних гідро
агрегатів.

ВИСТУПАЄ
ПОЁТ

Є. ДОЛМД-

ВОГОНЬ
В ОДЕЖІ СЛОВА

Цей січневий вечір в ак
товому залі Кіровоград
ського інституту сільгосп
машинобудування розцвів 
нев’янучим цвітом красно
го слова. Якось одразу на 
переповнені ряди слухачів 
накотилась висока хвиля 
тиші, па гребені якої про- . 
лупали перші поетичні - 
рядки членів обласного 
об’єднання, місцевих пос
тів Віктора Гаиоцького,

■ Валерія Гончаренка 
Віктора Погрібного.

Це був своєрідний про
лог до зустрічі ІТ відомим 
поетом, лауреатом Дер
жавної премії, заступни
ком голови Радянського 
комітету захисту мкру 
Євгеном Долматовським. 
Дружний вибух оплесків 
зустрів дорогого гостя, ко
ли він наблизився до мік
рофона...

...І враз ожили інші ви
бухи. Вибухи снарядів під 
селом Підвисоким Ново- 
архангельського району. 
Криваве'полум’я 1911 ро
ку. І добрі, засмучені очі 
української колгоспниці 
Марини Михайлівни Вер
бини. І її натруджені, ла
гідні руки, що ’ врятували 
пораненого радянського 
поста-воїпа.

А потім знову бої. Об
вуглені фронтові дороги. І 
круті береги Славутича.

Посивілий поет примру
женими, замріяними очима 
вдивляється в зал, в юні 
лиця студентів, серйозні 
обличчя викладачів. А над 
ними линуть мужні і суво
рі рядки:

Кто погиб за Днепр, 
будет жить века,

ІД

та

ГРО-

Коль сражался он, 
как герой^

Сторінки споминів, зі? 
режеиі грізними роками 
війни і роками повоєнної 
звитяги нашого народу. 
Сторінки поїздок по рід
ній країні і зарубіжні по
дорожі.

Понад дві години трива
ла' захоплююча розмова 
про сучасну поезію, твор
чість молодих літераторів, 
адже Є. А. До.тматовськиіі 
— професор Московського 
літературного інституту 
імені Горького. Його 
ми були талановиті радян
ські поети, і, зокрема, Єв
ген Винокуров, який ух?? 
сам веде секцію поезії в , 
цьому навчальному за- ’ 
кладі. .

Євген Аронович відпер? 
па численні 'записки, які 
надсилали йому із заду 
протягом усього вечорі. ‘ 
Наприкінці зустрічі’ ветс- • 
рай Великої Вітчизняної 
війни, учасник боїв за ви- і 
зволения Кіровограда, кан- І 
дпдат історичних наук І.Т, 
Артеменко підніс гостеві із 
Москви сувенір зі свяще- 
ПОЮ г----— ---------
щшш, обагреною 
радянських воїнів...

Я впевнена, що 
учасників цього 
присвяченого 35-й 
великої Перемоги, 
го залишаться в 
слова поета. Точніше, як 
сказав- колись Іван Фрак- 
ко. «вогонь в одежі слова».

Е. ЯНЧУКОВА, 
ВІДДІЛОМ 
обласної 

бібліотек^?

Ні

Валерій ГО

ЛЯ

Літератур«°*мяст< 
випуск «МЯЛОДОГС 
комунара», з

землею Кіровоград- 
обагреною кров’ю

в усіх 
вечора, 
річниці 
натов

пам 'яті

завідуюча 
мистецтва 
наукової 
їм. Н. К. Крупської.

В СОРОК ИТОН, В МАЕ
В сорок пятом, в мае, вопреки уставу 
Караульной службы, 1
Мы салютом личным подтвердили славу 
Русского оружья: у
Кто палил во тьму небес из пистолета 

| Кто из автомата.
На берлинской автостраде было это 
Помните, ребята? '
быстрой трассой а небо уходили пули 
И во мгле светились.
и они на землю больше не вернулись
В звезды превратились. 
И поныне мир наполнен 
Той весенней ночи.
Горе тем, кто это небо золотое 
Сделать черным хочет 
ЙОнГо0АОТлимьГРеЖе п;°ди 

«»Ж*- ’честь По5ед“

красотою

мы.
Євгений ДОЛМАТОВСКИЙ^/

Килина Мозчуненко 
ухозий працівник краєзнав
чого музею, ще зовсім мо
лода жінка з трикутним 
обличчям і дротя_ними ку
черями, сиділа поряд зі 

з переповненому 
акобусі й починала заво- 
ММСЫ

•— Килина. Археолог, __
п^дставила<^^зона. — мо- 
нею мене не?зизати прог- 
тфКилєю.

Спекотний день аипоз- 
н<гав салон розжареними 
милями спертого повітря, 
і/годи відкидались на м’я
кі сидіння, мов риби, «і? 
кевають зід задухи.

*“ Так от, щоб ви знали 
Ідеологія — це поезія 

піяання. Це —- найроман- 
т^нішв ділянка науки. В* 
ноіи-небудь бачили зідби- 

паг,ЬЦІв ЛЮДИНИ, що 

скажімо, три тисячі 
ІР*ІВ ТОмУ? Ні, А я 6а- 

ч/а.

Нести її були гарячкові 
і метушливі. Збоку здава
вся, що Киля перевертає 
&ими руками смажені 
мннц, на гарячій сково- 

I Зона поспіхом по- 
^евила на голові хуст-у 
« трикутним дашком 
сичала на Ті ніби заіожа- 
еіях кучерях, і почала 
з^зу:
7 А недавно, аи 

уЛІТЬ соб/, з одному по- 
міканн/ знайшли зовсім 
мг^оду римлянку. Повніє 
гйЗбер/гся череп • кістях' 
П;черепу . зста—

.«ебіжниця буга Іа „а:ної Вона

ікле брсви ’ гедь
Іоі кіХ° ГГХРУДОСЛО- 

р’зати до Щ Дома-
*ові ус?а\ ГО ПОЗН1 РУ- 
✓ином аеРх„’?ЗК7керни-л 
йРаало п Р КНЬО; Що 
h” ло U обличчю особ-

НЭ-

ТІЛЬКИ

лиаої гс 
ності, то..

Далі Кі

Цього 
був запо 
На почес 
старий 
Неподалі 
рений, із 
ким воле 
худорляз 
примруж 
лереповь 
втру і ле 
хався, хо 
гримасу 
них, міці 
Юнака з 
зар.

У цей 
рився на 
ра, який 
гукав і 
стримної 
му шалі:

— Бий 
— Бо- 
—- Руб 

г аллів!
На арі 

стокий І 
цями і 
ри, обл/ 
ми холе 
кували 
споитно 
Ударів с 
• так же 
«X один

Юна 5 
па пору 
ньої ма' 
ми Що 
Драглис 
чина всі 
ребувал 
вого і 
крила п 
носа зі 
зона 
поперек 
правиця 

. поакрас 
, дзвінко

— За 
убий ць<



ВИСТУП As
ПОЕТ

є- ДОЛ Мд. 

ТОВСЬКИЯ,

СЛОВА
Коль сражался ои,

как гороігв
Сторінки СПОМИНІВ, 

режеиі грізними, рокам: 
війни і роками повоєнної
звитяга нашого народу 
Сторінки поїздок по рід- 
мій країні і зарубіжні по
дорожі.

Понад дві години трипа
ла захоплююча розмова 
про сучасну’ поезію, твор
чість молодих літераторів, 
адже Є. А. Долматовський 
— професор Московського 
літературного інституту 
імені Горького. Пого учня
ми були талановиті радян
ські поети, і, зокрема, Єв
ген Винокуров, який у 
сам веде секцію поезії 
цьому навчальному 
кладі.

Євген Аронович відп^Жп- 
на численні -записки, які 
надсилали йому із залу 
протягом усього вечора. 
Наприкінці зустрічі' вете
ран Великої Вітчизняної 
війни, учасник боїв за ви
зволення Кіровограда, кан
дидат історичних наук І. Т, 
Артеменко підніс гостеві із 
Москви сувенір зі свяще- 
?ою землею Кіровоград- 
........  ---------- кров’ю

ГРО
^•»одя# КОМУНАР“

Леонід НАРОДОВИЙ

ЧАС

СВО'Х 
поди-

Літературно-мистецький 
зипуск «Молодого 
комунара». Н® 1

У грудні минулого року 
вони з успіхом виступали в 
обласному центрі на за
ключному концерті-огляді 
творчих досягнень сіль
ської художньої самодіяль
ності Кіровоградщини, при
свяченого 325-річчю воз
з’єднання України з Ро
сією. Дівчата — учасниці 
танцювального колективу 
Новомнргородського ра
йонного Будинку культури 
(художній керівник А. Ті- 
тенко).

У репертуарі самодіяль- 
• них танцюристів — україн

ські та російські танці, хо
реографічні К0МІІ03ИЦЧ то
що.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Фото І. КОРЗУНА.

Дужче!! Ось так!
Юлій Цезар, який байду

жим поглядом ковзаз і по 
арені, і по лицях 
земляків, знічез’я 
вився на неї.

— Ти не знаєш цієї кра
суні? — запитаз він свого 
сусіда, ще зозсім молодо
го лірика Валерія Катула.

ОПОВІДАННЯ архе

2-3 cm op

Відцвіли жоржини, 
Відродило жито.
Ще одну годину 
Недарма прожито. 
Збережуть засіки 
Запашне насіння, 
І нове засяє
В світі колосіння.
Рік за роком...
Ніби
І нема різниці: 
В сонячному німбі 
Линуть дивні сни ці, 
Мов повільні птиці 
Прилетіли звідкись. 
Із роками в років 
Наростає швидкість. 
Крильна швидкість думки, 
Кревна швидкість серця. 
Забаривсь в дорозі — 
На життя не сердься. 
День-шукач рушає 
На нові орбіти — 
У минулім часі 
Не зостанься скніти.
Хай ти є людина, 
Чи народ великий —- 
Час тобі єдиний
Вимір сонцеликий. 
Неспокійний, кличний, 
Весняний, величний, 
Йде майбутній 
Самобутній
Час комуністичний!
м. Кіровоград.

БРОСТІ ПЕРШОЦВІТУ
ДЕБЮТ «МК»

щінні, обагреною 
радянських воїнів...

Я впевнена, що 
учасників цього 
присвяченого 35-іі 
великої Перемоги, 
го залишаться в 
слова поета. Точніше, я 
сказав- колись Іван Фраї 
ко, «вогонь в одежі слова 

Е. ЯНЧУКОВА, 
відділом 
обласної 

бібліотек^ 
їм.’ Н. X. Крупської.

В УСІХ 
вечора. 
річниці 
падов- 

пам’я

завідуюча 
мистецтва 
наукової

і
і
І

вопреки уставу

»дтзердили славу

аде было это,

э уходили пули

ІЄ не вернулись,

:Н красотою

золотое

>ди всей планеты, 

розным в честь ПооеД-» 

гении ДОЛМАТОВСК*^

Я,

Чилина Мовчуненко, на
уковий працівник краєзнав
чо -о музею, ще зовсім мо
лода жінка з трикутним 
обличчям і дротяними ку- І 
і.еоями, сиділа поряд зі І 
м- эю а переповненому < 
аз-обусі й починала заво- І 
Іди і

— Килина. Археолог, — » 
эдстазилас^она, — мо- і 
'є мене н<?зизати проє- 1 

то Килею. і
Спекотний день аипов- ' 

нюзаз салон розжареними ' 
хвилями спертого повітря, 1 
і л юди відкидались на м'я- 1 
кі сидіння, моз риби, що 
ко =ають від задухи.

— Так от, щоб ви знали, 
Зр -еологія — це поезія 1 
пі знання. Це — найроман- 
тк- ніша ділянка науки. Вч 
«о ли-небудь бачили відби- 
гс> пальціа людини, що 
эки па, скажімо, три тисячі 
років тому? Ні. А я ба- 
чи іа-

>Кести її були гарячкові 
,ч. етушливі. Збоку здаза- 

-ося, що Киля перевертає 
-о -ими руками смажені 
,.л-инці на гарячій сково- 
о; іці. Вона поспіхом по- 
пОавила на голові хустку, 

трикутним дашком 
урчала на Ті ніби заіржа- 
имх кучерях, і почала 

зн^зу:
А недавно, ви тільки

,-зуіть собі, з одному по- 
оманні знайшли зовсім 

л’, оЯОДУ римлянку. Повніс- 
„рЗ зберігся череп і кістяк. 

у черепу вчені встанови- 
що небіжниця була 

'и3дзвичайної вроди. Вона 
Зла прямий класичний 
с, дозгі густі брови і ледь 
-укле чоло кольору сл'о- 
Озої кістки. І якщо дома- 

г5-озати до цього повні ру
бінові уста з характерним 
3ЦҐИНОМ верхньої губи, що 

ьн2л1-ааало •’ обличчю особ-

лизої гордості і принад
ності, то...

Далі Килю я не слухаз.
2.

Цього разу амфітеатр 
був заповнений по вінця. 
На почесному місці сидіз 

диктатор Сулле. 
вичепу- 
корот- 

вмостився 
Він

старий л 
Неподалік нього, 
речий, із завитим 
ким волоссям, 
худорлявий молодик, 
примружено позирав на 
переповнені ряди амфіте
атру і ледь помітно посмі
хався, ховаючи презирливу 
гримасу у куточках тон
ких, міцчо стиснутих уст. 
Юнака звали Гай Юлій Це
зар.

У цей час цирк перетво
рився на багаторотого зві
ра, який волаз, кричаз, по
гукав і захлинався в не
стримному ненажерливо
му шалі:

— Бий підлих фракійціз!
— Бо-я-гу-зи-и-и!
— Рубайте жалюгідних 

галлів!
На арені почався жор

стокий герць між фракій
цями і галлами. Гладіато
ри, обливаючись струмка
ми холодного поту, наска
кували один на одного, 
спритно ухиляючись від 
ударів смертоносної криці 
і так же спритно завдаючи 
їх один одному.

Юна красуня Юлія сиді
ла поруч своєї матері, літ
ньої матрони з квадратни
ми щоками і круглими 
драглистими плечима. Дів
чина всім своїм єством пе
ребувала з полоні крива
вого поєдинку. Чутливі 
крила прямого класичного 
носа збуджено тремтіли, 
вона щохвилини зикидала 
поперед себе тендітну 
правицю з розчепіреними 
прекрасними пальчиками і 
дзвінко закликала:

— Заколи його! Галл, 
убий цього підлого раба!

олог
— Знайомий з нею, — 

захоплено відповів поет. і
— Хто ж зона? • '
— О, це — найкращий 

витвір Аполлона.
— Ну що ж, з Аполлона і 

справді гарний смак, — 
посміхнувся Юлій Цезар і, 
ще раз глянувши з бік 
Юлії, додав, — хоч мені 
здається, що нз цей раз 
сонцесяйний бог трохи пе
рестарався. Він надто бага
то попрацюзав над фор
мою, забувши наповнити її 
відповідним змістом.

Юлія давно запримітила 
Цезаря. Зласне, це С 
неважко. Молодий патри
цій з’являвся на вулицях 
Рима, оточений жвавим 
гуртом друзів, і розсипаз 
дотепи, як щедрий багач 
золоті монети. Появлявся 
він і з Етруському провул
ку, де здебільшого шаста
ли плебеї та сумирні раби, 
і в Сенаті серед поважних 
римських державних дія
чів. І кругом його гострий 
розум не маз собі супер
ників, що одних захоплю
вало, інших насторожува
ло, а декого і лякало.

Але дізчина полонила 
своїми чарівлизими сітями 
зовсім Іншого, двадцяти
п'ятирічного Тимея Попи- 
лія, сина відомого багатія, 
який торгував рабами, 
склом, папірусом, шовком 
і навіть аласною созістю.

Тимей, коротконогий і 
присадкуватий юнак, по
кохав Юлію безнадійною і 
відчайдушною любоз’ю, у 
якій слабодухі натури зго
рають, як метелики на вог
ні яскравого багаття. Ти
мей Попилій божеволів од 
свого кохання.

Комсомолка Катерина Євсович жи
ве в Новгородці, де працює корес
пондентом районного радіомовлен
ня. Вірші почала писати ще в школі. 
Деякі з них друкувались на сторінках 
районної газети.

Поезії Катерини нагадують набуб
нявілі Зрості, що ось-ось мають ви
бухнути зеленню перших листочків. 
Звичайно, їй ще бракує майстерності, 
свіжих епітетів, порівнянь тощо. Але 
в несміливих рядках початкуючої по
етеси пульсує щира любоз до рідної 
землі і світлий смуток першого ко
хання.

Сьогодні ми вперше друкуємо лі
ричні вірші Катерини Єзсович і зичи
мо їй вагомого ужинку на нелегкій 

ниві справжньої творчості.

■аІ

Якось, минувши тріум
фальну арку, і ступаючи 
широкими кам’яними пли
тами вулиці, він побачиз 
попереду Юлію. Це чарів
не створіння ішло якоюсь 
недбалою і з той же час 
напрочуд граціозною хо
дою. Пружавий тонкий 
стан пропливаз між статуй 
античних богинь, ніби зма
гаючись із ними неземною 
вродою і довершеністю 
спокусливих форм. В од
ному місці Юлія зупини
лась і поставила на висо
кий бордюр тротуару пра
ву ногу. Рабиня тієї ж ми
ті стала
правила 
сандалії.

Тимей

навколішки і по- 
їй кріплення на

добре запам’ятав І 
те місце. Це було недале- І 
ко від критої колонади, де 1 
римляни шукали у спеку 
прохолоду, а в негоду хо- І 
валися від дощу.

Уночі він, крадучись, І 
мов злодій, підійшов до І 
сірого бордюра і, озираю- ' 
чись на всі боки, похапцем , 
опустився на землю. Потім 
нахилив свою гулясту го
лову і поцілував ще теп- 

було'лий від сонячного промін- І 
— ня граніт, на який ступила 

нога його коханої. I на 
який після цього плюнув | 
спересердя Валерій Катул, 
обдумуючи уїдливу епігра- І 
му на задавакуватого Юлія І 
Цезаря.

3.
— А ви знаєте, що 

дівчина...
— Яка дівчина?
— Та римлянка ж, 

проговорила Киля-архео- 
лог, — каліка.

— Як каліка? — не вто
ропав я.

— Дуже просто. По кіс
тяку вчені встанозили, що 
юна красуня була горба
тою.

Киля сиділа розпашіла і 
трохи стомлена. Вона під
била під хустку мідні куче
рики, хруснула для чогось 
пальцями. Потім зітхнула і 
сказала:

— А ви кажете, що ар
хеологія нецікава наука.
м. Кіровоград.

ця

Подаруй мені мить, 
Щоб у ній потонула. 
Тільки серце щемить, 
Зазира у минуле.
Бо кохання цзіло, 
Ми ж його затоптали. 
Чи було — не було — 
На ромашці гадали.
А воно проросло 
Поміж трзз ковилою...
А воно попливло, 
Як вінок за водою.

ХАТА
Батькова хата всміхалася вікнами. 
Груші на дах опиралися вітами. 
Осінь черлена вогнилася листям. 
Яблуні з яблуках — ніби в намисті. 
В хаті дитинства світиться райдуга. 
Батьківська хата повниться радістю. 
Батько, як соняхи ще недозрілі, 
Гладить онукам голови білі.

Володимир ЛАШКУЛ.

СИН ГРАЄ НА 
БАЯНІ
Нахиливсь над обеліском травень, 
Дзвонить листя, ніби ордени.
Мін синочок грає на баяні, 
Як вертались воїни з війни! 
Спогад серце спалює потрошку, 
Пригадав я тата край села. 
Він хотів купить мені гармошку, 
Та війна купити не дала.

м. Бобринець.

Людмила ГРІНЧЕНКО-ПОПЧУК,

МУЗИКА ЖИВА
Проснузся степ. Немов жива 

симфонія, 
Дзвенять пташині дружні голоси. 
Спалахують в ранкових перших 

променях 
Червоні маки з зідблиском роси. 
Сплелося сонце з травами 

шовковими, 
Відбили води неба синяву. 
А я іду, красою зачарована, 
Вслухаюсь з музику живу.

м. Нозомиргород.

Євген ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

« * «
Сідає сонце. День на склоиі.
Дрімає море вдаліші...
Морський камінчик па долоні —
І світло мріється мені!
Сідає сонце. День на склоиі.
Дрімає море вдалині.
Сніги січневі. Даль відкрита. 
Човни на березі... Сніги...
Зненацька — птаха. Спогад літа, 
Мотив липневої іогп.
ііадовіфуги —
Сніги. Сніги.
Крутий цей берег. Доля круто 
Вершить судьбу, СППІІЯ моря.
Та серце в камінь не закуто — 
І смуток тихо відгори.
Сідає сонце, день па склоиі, 
Дрімає море вдалині...
Морський камінчик на долоні — . 
І легко мріється мені.,

. м. Кіровоград.

Анатолій КРИМСЬКИЙ,

с. Володимирівна

Кіровоградського району.

ПРОХАНИЙ

»

ПИСЬМО

Проснись перед сходом сонця
— думай про мене.
Перші промені у віконце
— думай про мене.
Соловей по весні защебече
— думай про мене.
Осінь змахне крилом лелечим
— думай про мене.

* $ *

Прощально плакали вокзали, 
Десь місяць зорі загубив, 
Сніжинки танули й кричали:
— Він розлюбив!
— Він розлюбив!
Тумани стиха шепотіли,. 
Квітчались інеєм слова...
В розлуку вірить не хотілось, 
Любов іще була жива..! 
Завіють знову сніговії, 
І до вікна прилинуть сни.
А серце буде, буде вірить 
Й чекати нашої весни.

А тиша тут,
А тиша тут...
Чуть, як сніжинка падає.
І від простуд,
Усіх простуд —
Колючий сніг — за пазуху.
А тиша тут,
А тиша тут...
Та це для тих, хто слухає.
І лиш тук-тук,
І лиш тук-тук,
У грудях дятел стукає.
Які сніги,
Яка снага!
Які шляхи-доріжечки!..
...Сніг від простуд 
Допомога,
А від кохань —
Нітрішечки.

Владимир ДЕРУСОВ

Бумажная поросль — 
Конвертик, как почка, 
Да здравствует скорость! 
Да здравствует почта! 
Два дня — п готово. 
Каких-то два дня 
Письмо из Росгова 
Искало меня.
Товарищ далекий, 
Спасибо тебе
За светлые строки 
В нелегкой судьбе. 
Спасибо, хороший,
Ты — радость и свет. 
Да жаль — невозможен 
Обратный ответ.
Письмо пз Ростова — 
Последний привет, 
Последнее слово. 
Ведь адреса пет...
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Четвер, 17 січня

Чоловіки. ■♦Автомобі
ліст» (Ленінград) — •♦Локо
мотив» (Київ). По закінчен
ні — Новини. Субота, 19 січня

Вівторок, 15 січня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — М. Шо
лохов. «Піднята цілина». 
.Фільм-вистава. По закін
ченні — Певніш. 14 ж. .. 
Повніш. 14.50 — Док. тй. 
лефільми. 15.40 — «Рідна 
природа». 16.00 — Концерт 
Державної ордена Трудоно- 
го Червоного прапора за- 
єлуягеиої капели бандурис
тів УРСР. Художній керів
ник — народний артист 
УРСР М. Гноздь. 16.30 — 
До 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна. «По 
ленінських місцях». Ка
зань. 17.00 — Кубок світу 
в гірсько-лижного спорту. 
(Австрія). 17.30 — «Буди
нок за околицею». Док. те
лефільм. 18.30 — Мульт
фільм «Лисиця і Заєць». 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00—Фільм-концерт «Ко
ли ми вакохаиі». 19.20 — 
/Ниття науки. 19.50 — Теле
фільм «Відкрита книга*. 
Фільм другий. 1 серія. 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм- 
коїіцерт «Посвячення». З 
участю народної артистки 
СРСР І. Архнпогої. 22.05 — 
Сьогодні у світі. 22.20 — 
Очевидне — неймовірне.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Відгукні
ться. сурмачі! 9.35 — Худ. 
телефільм «Відкрита кни
га». Фільм другий. 2 серія. 
10.55—ФіЛ ьм-кої 11 іс.рт « Та
нець — ЖИТТЯ моє». По 
закінченні — Новини. 14 30
— Новини. 14.50 — Док. те- 

. «фільми. 15.35 — 1905-й 
рік у творах російських 1 
радянських художникіи. 
'<5 00 — Концерт. 
Шахова школа 
Улюблені ліпші. 
Дон. телефільм 
Куш». До ВО-річчя 
родженая, 18 30 
нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — ЛеїіінсьниІі 
університет мільйонів. Ра
дянська виборча система 
пайлемократичніша в світі. 
19.35 — Грас 
артистка РРФСР О. Ердслі 
(арфа). 19.55 — Худ. теле
фільм «Відкрита киї::;.-. 
Фільм другий. З серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Обличчя 
друзів. Веде передачу пи
сьменник А. Алексій. 22.20
— Сьогодні у світі. 22.35— 
Грає вокально-інструмен
тальний ансамбль «Апель, 
син».

17.00 —
17.30 —

18.00 —
♦Ернет

З ДНЯ >111- 
— Веселі

Друга програма

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Адреса досвіду». Промис
лове виробництво молока 
господарствами 
10.45 — «Музична .. ___
на». 11.40 -- «Шкільний ек
ран». 10 клас. Українська 
література. 15.45 — Нови
ни. 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.20 
.— «Від виборів до виборів». 
16.50. — Док. телефільм 
«Ділова розмова». 17.05 — 
«Жива музика». Лялькова 
вистава. 18.00 — «День за 
днем». (К-д'. 18.15 — Теле
фільм. іК-л>. 18.30 — «Па
літра». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Ест
радний екран-79». 20.50 — 
«На добрапіч діти!» 21.00 
— «Час». 21.35 — «Звучать 
’-кпяїяеьиі народні пісні. 
? і .55- Телеплфнал «Старт». 
"а яакія«’енн’ — Новини.

Криму. 
Віктори-

10.00 — Повніш. 10.15 — 
«Шахтарські горизонти».
10.45 — Худ. Фільм «Голов
ний «пінок». 15.45 — Нови
ни. 15.55 — Для малят.
«Срібний дзвіночок». 10.15
— «Республіканська фі.ш- 
ко-математична школа».
16.45 — «Пароль — «Друж
ба». Концерт. 17.20 — «Клич 
магістралі». Розповіді про 
ВАМ. Передача 2. 18 00 --
«День за днем» (К-Л). 18.1 > 
-- Оголошення. (К-Д). 18.20
— Телефільм. (К-д). 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00
— «Народна творчість». 
іК-д) 20.00 — «Співає Анна 
Герман». 20 45 — «Вечірня 
каика». 21 00—«Час». 21.35
— А. Петров. «Створений 
світу». Балетна вистава. В 
перерві — Йосипи.

яткнця, січня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.50—Гім

настика. 9.10 — АБВГДен- 
І<І£- ‘^40 — Худ. телефільм 
«Відкрита книга». Фільм 
другий. 4 серія. 10.45 — 
Для нас. батьки. 11.15 —По 
музеях 1 виставочних за
лах. Архітектура — ДІТЯМ.
11.45 — Більше хороших 
товарів 12.15 — Телекіуб 
«Москвичка». 13.20 — Ти
ране «Спортлото», 13.35 — 
Поет Михайло Ісаковський. 
До 80-річчп з дня народ 
ження. 14.30 — Повніш.
14.45 — Паша адреса —
Радянський Союз. 15.30 — 
Мультфільми. «Нісші куль- 
бабок». «Стійкий олов’яний 
солдатик». 16.00 — Очевид
не — неймовірне. 17.00 — 
Худ. телефільм для дітей. 
«Тамбу-ламбу». 17.30 —
Концерт. 18.00 — Фі.тьми- 
прнзери 22-го Міжнародно
го фестивалю кінотсле- 
фільмів у м. Лейпцігу. «Не- 
закінчений репортаж». Док. 
телефільм. Автори — чі- 
ліі'к ькнй письменник Е. Ла- 
барна та політичний огля
дач В. Дунаев. 19.10 —
Чемпіонат Європи з новь- 
побіжного спорту. Чолові
ки. 500 М. 19.35 — До 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. «Вірність ма
тері». Худ. фільм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Золота нога. 
(НДР). 22.30 — Кубок світу 
з гірськолижного спорту. 
(Швейцарія). По замінчсшіі
— Новини.

Друга програма
10.00 — Повний. 10.15 — 

«Мелодії рідного краю».
10.45 — «Компас туриста» 
11.30 — Кіноальмаиах для 
дітей. «Зірочка». 12.25 — 
«Доброго вам здоров'я». 
12.55—Фільм-впстава «Діч 
сім'ї за п’єсою М. Кропінь 
шгцького. 14.40 — Кінопро- 
грама «На олімпійській 
хвилі». 15.25—«ІІнрн, ішрк. 
цирк» 15.55 —- Вперед, ор
лята!» 16.35 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 17.30 -- 
«Повніш кіноекрана». 19.00
— «Актуальна камера» 
19.40 — Молодіжна програ
ма «Трикутник». 20.45 — 
«Па добраніч, Діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. те

лефільм «Сержант міліції». 
1 і 2 серії. По .закінченні— 
Повний.

НОВІ ПОСЛУГИ СТО№2

Кіровоградська станція 
технічвого обслуговування 
№ 2

ПРИЙМАЄ

ЗАМОВЛЕННЯ:

па виготовлення чохлів 
для сидінь автомобілів;

шліфування колінчатих 
валін і розточування бло
ків циліндрів двигунів;

заряджання акумулято 
рів батарей;

вулканізацію камер; 
фарбування автомобілів; 
рихтування та зварю

вання кузовів автомобілів;
ремонт мотоколясок, мо

тоциклів і мопедів.
При станції працює пост 

діагностики усіх систем, а 
також мийка автомобілів.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, Аджам- 
ськпн переїзд, СТО № 2. 
їхати автобусом № 20 до 
кінцевої зупинки.

ПОСЛУГИ ФАБРИКИ 

«РЕМВЗУПЯ»

По вулиці Сугоклеїв- 
ській, № 15 відкрилась 
спеціалізована майстерня. 
Тут зможуть вставити за- 
/лск-«блискавку» у чобіт
ки, виконати дрібний і се
редній ремонт взуття.

Користуйтеся послуга
ми нашої майстерні!

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 16.

Кіровоградський обласний 
вапчальвнн комбінат 
УПК ЦСУ УРСР

Середа, 16 січня

Перша програма
Я 00 — «Час». Я.40 — Гім

настика. 9.05 — Мульфіль* 
ми «Кольорове молоко». 
«Гридькові книжки». 9.25— 
Телефільм «Відкрита кни
га». Фільм друїий. 1 серія.
10.35 — Клуб кіноподооо-
лгей. По закінченні — Но
вини. 14.30—Новини. 14.50 
Лок. фільм «Краснопірці». 
15.40 — Народні мелоіії. 
16.00 — Тележурнал «На
ставник». 16.30 — «Гори
зонт». 17.30 — Російська 
мола. 18.00 — Відгукніться, 
сурмачі! 18.30 — У кожно
му малюнку—соице. ~~ 
Сьогодні у світі. " 
Пісня 2____ "
19.40—Телефільм 
та книга».
2 сепія. 21.00 — «Час».
21.35 — Вечір поезії К. Ку- 
ліева в Концертній студії 
Оетанкіпо. По закінченні — 
23.05 — Сьогодні у світі.

18.45 
19.00 — 

палена й близька.
___ «Відкри- 

Фільм другий.

Перша програма
8.00 і— «Чає». 8.40—Гія. 

мастика. 9.05 —« Творчість 
юних. 9.35 — Худ; теле
фільм «Відкрита ипиіа». 
Фільм другий. З серія. 10.40 
— Голоси народних інстру
ментів. Баяв. По закінчеч- 
пі — Повніш. 14.30 — По
тнім 14 50 — Док. фільми 
про охорону Здоров'я в 
СРСР. «Лінія долі», «Діало
ги про здоров’я». «Запи
шіть адресу». 15.50 — Мис
тецтво перекладу. Про 
V Міжнародну конферен
цію перекладачів радян
ської літератури. 16.30 — 
Концертний зал телестудії 
«Орля*. 17.15 — Справи 
московського комсомолу. 
17.45 — В гостях у казки. 
Прем'єра художнього теле
фільму ПДР «Стоптані че
ревички». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Народна 
творчість. Телеог.чяд. 19.45 
■— Від виборів до ппборін. 
19.55 — Худ. телефільм
«Відкрита ішига». Фільм 
другий. 4 серія. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Концерт
майсурін мистецтв. По за
кінченії і—Сьогодні у світі.

Неділя, 20 січня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40—Гім
настика. 9.05 — Концерт.
9.30 -• «Будяльнпк». 10.00
— Служу Радянському 
Союзу! 11 00 — «Здоров'я». 
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.15 — Наука і техніка.
12.30 — До 50-річчя кол
госпного будівництва. Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Худ. 
телефільм «Вічний По
клик». З серія. — «В чому 
твоя віра?» 15.15 — Путів
ка в життя. Прем'єра док. 
фільму «Ким бути?» 16.05 
—За вашими листами. Му
зична програма. 16.50 - 
Клуб кіноподорожей. 17.50 
’— Мультфільм «Заяча лаз
ня». 18.00 — Міжнародна 
папопама. І8.45 — Чемпіо
нат Європи з конькобіжно- 
го сппоту. 19.35 — Радян
ський Союз очима зарубіж
них гостей. 19/їО — Пре
м’єра худ. телефільму 
«Своє щастя». 21.00 —
«Час». 21.35 — Поем 'єр.т 
фільму-концерту «Нам час 
до опери...» П» закінченні
— Новини.

НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ

на платні курси по під
готовці бухгалтерів про
мислових підприємств (ве
чірнє відділення, строк на
вчання 18 місяців) та опе
раторів обчислювально- 
клавішних машин (денне 
відділення, строк навчання 
3,5 місяця).

Адреса навчального ком
бінату: 316050, м. Кірово
град, пров. Плетений, 12 
(біля обкому ДТСЛАФ). 
Тел. 3-10-39.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 20.

Кіровоградське бюро подорожей те екснурсій

ЗАПРОШУЄ

нолективи підприємств, колгоспів, радгоспів, вузів, 
технікумів і училищ взяти участь у подорожах до та
ких міст:

МОЖНА ВИГРАТИ «ВОЛГУ»

Севастополь — 4 дні;
Дніпропетровськ — 3 дні;
Полтава — 3 дні;
Київ — 3 дні;
Бендери •— 3 дні;
РахоЕО — з 27 по 31 січня;
Мукачево — з 25 по 29 січня та з 29

Наша адреса: м.
січня по 2 лютого.

Кіровоград, вул. Фрунзе, 8. Тел.
15-23, 7-02-61.

Зам. 13.
Бюро подорожей та екскурсій.

З 18 січня ц. р. в м. Кіровограді буде продовжено 
продаж білетів спеціального випуску олімпійської 
грошово-речової лотереї «Спринт».

У серії розігрується 20 автомобілів, у тому числі 
2 азтомобілі «Волга», а також 335 506 грошових ви
грашів на суму 843 000 крб.

Максимальний грошовий виграш — 10 060 крб.
Купуйте білети олімпійської грошево-речової ло

тереї «Спринт».
Бажаємо удачі!

Кіровоградське агентство вСпортлото».

Кіровоградська обласна автошкола
добровільного товариства иАвто/лотолюбитель УРСР?» 

проводить набір учніс 

на курси підготовки 
мотоциклістів категорії «А» та водіїв лєгкоенх ев- 

тсмобілів категорії «В».
Особи, які закінчили курси, мають право працюва

ти шоферами.
Строк кавчання — 2 місяці.
Звертатись на адресу: м. Кіровоград, вул. Габдрах

манова, 3, тел. 3-03-98.
У районах області звертатись до голів районних 

рад товариства «Автомотолюбитель УРСР».
Зам. 21.  '

Ппетсноташлицьке виробниче спеціалізоване 
відділення сільгосптехніки

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Інженера по капітальному будівництву і ремонту, 
юрисконсульта, 
бухгалтерів, 
старшого товарознавця, 
завідуючого складом.
Оклади згідно штатного розкладу.
Шоферів-гонщииів, 
слюсарів по складанню машин, 
робітників-вантажників.
Оплата праці відрядно-преміальна. Ремонтники за

безпечуються житлом.
Адреса: станція Плетений Таиїлик Малсвиснівськс- 

го району Кіровоградської області.
АДМІНІСТРАЦІЯ-

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Джерела». П.10 — Кон
церт російського романсу, 
11.40 — «Шкільний сколи». 
6 илас. Фізика. 15.45 — 
Новини. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок» 
16.20 — «3. Леніним у сер
ці». 16.50 ‘— Док. фільм 
«Найближчий телефон-ав
томат». 17.00 — «Орбіти 
Дружби». 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Ого
лошення. (К-д). 18.20—її. т. 
«Джерела», іК-д). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 
— Док. телефільм «Особис
тість починається з дитин
ства». 20.00 — «Здрастуй, 
рій олімпійський». Спор
тивний огляд». 20.45 — «Па

• добраніч, діти’». 21.00 —■ 
«Час». 21.35 —• Худ. фільм 
«Головний свідок». 22.40 — 
Чемпіонат СРСР з волейбо-

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Студія «Золотий ключин». 
11.20 — Зеучать україн
ські народні пісні. 11.40 — 
♦ Шкільний екран». 10 клас. 
Російська література. 15.45 
— Новини. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний ДЗВІНОЧОК». 
16.15 — Док. фільм «Швіи- 
кість — МОЯ стихія». 1С.30 
-- Грають юні музиканти. 
17.00 — «Людина і закон» 
(К-д). 17.10 — Оголошення. 
(К-д). 17.15 — «Рік п’ятий, 
завершальний». 18.00 ;
Док. телефільм «Естафета». 
18.30 — Концепт тріо бан
дуристок Українського те
лебачення і радіо. 19.00 — 
«Актуальна камепа».' 19.30 
—Л. Дмитерно. «Навіки ра
зом». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, літи!» 21.00 — 
«Час». 21.45 — Продовжеч- 
ня вистави «Навіки ра
зом». 22.45—Новини. 23.00 
Чемпіонат СРСР з волейбо
лу. Чоловіки. «Динамо» 
(Московська область) -•« 
«Локомотив» (Київ).

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Концерт артистів Черні
вецької філармонії. 11.10 — 
«Інтерилуб». -11.55 — Ко
роткометражні художні те
лефільми. 13.05 — В. А. 
Мопарт. Симфонія
13.35 — Дек. ___ т
і3.50—«Слава солдатська». 
14.50 — Грає квартет бая
ністів. 15.35 — «Мода-80». 
16.20 — Майстри зарубіж
ної єс грали. 17.50 — М. За- 
рудний. »Пора жовтого лис
тя». Фільм-ннстава. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 
— Продовження , фільму- 
виставм «Пора жовтого- 
листя». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. телефільм 
♦ Сержант міліції»., З серія. 
По закінченні — Повний.

__  № 39. 
телефільм.
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Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

До уваги профспілкових 
комітетів підприємств та 
установ, колгоспів і рад
госпів

Кіровоградське бюро по
дорожей та екскурсій

ЗАПРОШУЄ 
ВИРОБНИЧІ 
КОЛЕКТИВИ

у вихідні дні (з 1.8 по 20 
січня) на подорож турпоїз
дом до столиці України 
міста-героя Києва, а також 
на одноденні авіаекскурсії 
па літаках «ЯК-40» У такі 
міста:-

Волгоград, Новоросійськ. 
Київ, Єреван, Рига, Ленін
град, Мінськ, Львів.

По довідки звертатись 
па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Фрунзе, 8, тел. 
7-15-23, 7-02-61.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 24.

До уваги учнів технікумів і студентів вузів!
Кіровоградське бюро подорожей та екскурсій

ЗАПРОШУЄ
• провести зимові канікули у таких містах: 

Рахів — з 27 по 31 січня;
Мукачево — з 25 но 29 січня та з 29 січня по 2 лю

того;
Єреван — з 27 по 3) січня,
Севастополь — з 18 по 21 січня, з 22 по 25 січня та 

з 29 січня по 3 лютого;
Дніпропетровськ — з 25 по 27 січня.

По довіднії звертатись на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Фрупзс, 8. Тел. 7-15-23, 7-02-61.

'■ ДИРЕКЦІЯ.

19 і 20 січня

ГАСТРОЛІ
• * 4

акторів Київського державного ордена Леніна ака
демічного українського драматичного театру їм. Іва
на Франка, заслужених аріистів Української РСР 

Валерія Івченка і Богдана Ступки.
Актори візьмуть участь у виставі театру ім. М. Л. 

Кропивницького «Дикий Ангел» эа п’єсою О. Ко<ю- 
мійця:

Ангел Платон Микитович — заслужений артист 
УРСР Б. Івчснко;

Маляр — заслужений артист УРСР, лауреат Респуб
ліканської премії ім. М. Островського Б. Ступка.

Ласкаво запрошуємо на зустріч із відомими артис
тами театру та кіно.

Приймаються заявки на колєктибпє відвідування 
вистав.

ДИРЕКЦІЯ. 
Зам. 19.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета ' • '
виходить 
у вівторок, ‘ 
четвер
1 суботу. '

І 316050. МСП

■ м. Кіровоград,

■ вул. Луначарськсго, 36.

. відділ пистіо 1 масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45*36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського нгиттп. 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
еидаоницте» 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Гпінии, 2.
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