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КОЛЕКТИВИ, ЩО ЗДОБУЛИ ПРАВО ПІДПИСАТИ РАПОРТ XXIV З’ЇЗДУ КПРС і XXIV З’ЇЗДУ КП УкраїниПРО СВОЇ ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ: " * ЛІПИ
Автобаза тресту «Кіровоградсільбуд». Автобаза 

комбінату аОлоксандрІявугілля». Балахівський вугіль
ний розріз. Бандурівський вугільний розріз. Бобри- 
нецька районна друкарня. Будівельне управління ме
ханізації робіт тресту «Кіровоградзуглабуд». Відділ 
робітничого постачання Гайворонського відділку Пів
денно-Західної залізниці. Вільшанський район елект* 
ромереж. Виробниче об’єднання «Дніпроенергобуд» 
індустрія», ґайворонський комбінат хлібопродуктів.
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ВЛИВАЄМО І СВІЙ ТРУД!
Так. Сьогодні свято. Справжнє 

велико свято. Всіх народів неосяж
ної Батьківщини. кожної радян- 
ської людини. В Москві сьогодні 
відкривається XXIV з’їзд Комуніс- 
тичної партії Радянського Союзу. 
Мільйони на якусь хвилину засти» 
гнуть перед екранами телевізорів 
і біля гучномовців, звідки доли
нуть слова про відкриття високого 
форуму комуністів Країни Рад.

• Розпочнеться- ділова партійна 
розмова про поступ радянського 
народу на осяяному асепсрема- 
гаючими ідеями Ілліча комуністич-

• йому шляху. І все ж день відкрит
тя партійного з'їзду — дзвінкомоз- 
ний святковий деньї

Бо нині партія підводить підсу
мок невтомної роботи, дробленої 
нею, радянським трудівником піс
ля XXIII з’їзду КПРС — роботи са
мовідданої, кипучої.

Бо нині ще раз підкреслимо ту 
монолітну єдність ленінського за
гону комуністів і трудящих мас, 
що с першим і найголовнішим під
мурком впевненої, творчої ходи 
нашої Радянської держави, її по4 
ступального руху до комуністичної 
доби. '

Бо нині ми -рапортуємо про ва
гомі здобутки невтомного розуму і 
рук, що протягом передз'їздів- 
ської трудової вахти додали рідній 
країні і народного багатства, і мо- 
гуті, і ще більшого розгону на-ни
ві комуністичного будівництва.

Бо нині партія приступить до 
підсумкового обговорення і схва
лення планів на нову радянську 
п’ятирічку, головне завдання якої 
полягає а тому, щоб «забезпечити 
значне піднесення матеріального 1 
культурного рівня життя народу 
на основі високих темпів розвитку 
соціалістичного виробництва».

Разом з тисячами і тисячами 
рапортів свій звіт перед партією 
складає і орденоносна Кіровоград- 
щина.

Обсяг виробництва за роки п’ятиріч
ки збільшився майже о півтора разя, 
61 проценти приросту продукції досяг
нуто за рахунок підвищення продуктив
ності праці. Понад план реалізовано 2,4 
мли. тонн бурого вугілля, 050 тис. тонн 
брикету, 1C тис. тонн графіту. 2-11 млн. 
кіловат-годин електроенергії, понад 4,5 
тис. сівалок... Введено п дію ЗО великих 
підприємств і комплексів, споруджено 
800 тис. квадратних метрів житла... Вро
жайність зернових за 5 рокіп зросла па 
3,6 центнера... Побудовано 155 шкіл па 
37 тис. учнівських місць.,.

Валерій ЮР’ЄВЗ ТОБОЮ, ПАРТІЄ!
З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, З ТОБОЮ 
У ДЗВОНІ КОЛОСА, В ПІСНЯХ 
ВСТАЄ БАГРЯНОЮ ГАБОЮ 
СВІТАНОК ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ. 
ЙОГО НЕ ВІНЧАНО У ЛАВРИ, 
НА НІМ ТРУДА ГОРИТЬ ВІНЕЦЬ, 
ПЛУГАТАРІ, НЕБЕС ЖАРИ, 
ДАЛИ ЙОМУ ВОГОНЬ СЕРДЕЦЬ! 
З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, З ТОБОЮ 
ЗАВЖДИ ДОРОГА В НАС ОДНА. 
МИ Ж МОЛОДІ! ЗА ДАЛИНОЮ 
ГРЯДЕ НОВА НАМ ДАЛИНА. 
ЯК ТІ САДИ — НОВІ ЗАВОДИ, 
ВЕСЬ СВІТ У ЦВІТІ — БЕЗ ЖУРБИ, 
ВСІ ПЛЕМЕНА І ВСІ НАРОДИ 
ВКРИВА СЕРПАНОК ГОЛУБИЙ. 
З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, З ТОБОЮ, 
ОТАК, ЯК ЛЕНІН НАМ НАРІК, 
НЕ ЗНАТИ ТИШІ, СУПОКОЮ, 
БЕЗКРИЛЛЯ ДНЯ НЕ ЗНАТЬ ВОВІК! 
МИ Ж МОЛОДІ! ЗА ДАЛИНОЮ 
ГРЯДЕ НОВА НАМ ДАЛИНА, 
З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, З ТОБОЮ 
ЗАВЖДИ ДОРОГА В НАС ОДНА!

м. Кіровоград,

Гайворонська районна міжколгоспна будівельна орга
нізація. Голованівський лісгоспззг. Добровеяичківське 
районне об’єднання «Сільгосптехніка». Долннський 
птахокомбінат. Залізнична станція Знам'янка. Зна- 
м’янсьиа колійна машинна станція. Знам’ямська 
енергодільниця. Капустянське «ар’єроулравління. Кі
ровоградський мебльовик комбінат. Кіровоградська 
взуттєва фабрика. Кіровоградський ремонтний завод 

!•» «Укрсільгосптенхіка». Кіровоградський ремонтний за«
і, вод аУкрцукроремтресту», Колгосп «Асрорз» Олек-

орган к втрапського ОБКОМУ АКСИУ

ВІВТОРОК, ЗО березня 1971 року

Ось він — плід роботящих руй 
степовика!

І а ньому — частка невтомної 
праці передової комсомолі? та 
молоді області. Це яскраво аідби« 
лося у комсомольській (чередз’їзч 
дівській вахті.

Достроково, до 5 березня, завершил» 
квартальний план бригада Бориса Кри- 
вокопн з Олександрійського електроме
ханічного заводу. Десятий колективів 
працюють сьогодні на матеріалах, зеко
номлених за час передз’їздівськоіо со
ціалістичного змагання. Колектив МТФ. 
артілі (мені Щорса Ульяновського ра
йону (грункомсорг О. Донська>, зобот 
в’язавшись до дня відкриття з’їзду вн- 
робити по ОТО кілограмів молока на ко
ропу, нині має близькі» 700 кілограмів« 
Комсомольсько - молодіжні механізова
ні ланки Новоміїр'-ородсьного району, 
звернулися Із закликом—технічці культу« 
ри п першому році нової п’ятирічєи вн« 
рощуватн тільки своїми силами. Почка 
вкіс підтримали добровеличківці...

■ «І мій труд вливається в труд 
.моєї республіки»... Під цим деаи 
зом комсомольці і молодь Кірово® 
градщини стають на вахту дев’ятої 
п'ятирічки, плани якої нині схва
лить XXIV з’їзд. І в цьому їх авто* 
ригет, і а цьому їх вірність Ленін« 
ським заповітам.

самдрівського району. Колгосп імені Гагаріна Світпо- 
подського району. Колгосп імені XX з’їзду КПРС Но- 
воукраїнського району. Колгосп «Дружба» Гакзорок
ського району. Колгосп «Заповіт Леніна» Мапозисків- 
ського району. Колгосп імені Ілліча Новгородці всько- 
го району. Колгосп імені Каліиіна Долннського райо
ну. Колгосп імені Карпа Маркса Ульяновського райо
ну. Колгосп «Комунар» Олександрійського району.

(Закінчення на 2-й стор.).
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роботу XXIV з’їзд 
Фото АПН,

Кремлівські!)! Палац з'їздів. Сьогодні тут починає

ВОНИ З ЧЕСТЮ
ДОДЕРЖАЛИ 
СЛОВА
КОЛЕКТИВИ, ЩО ЗДОБУЛИ ПРАВО 
ПІДПИСАТИ РАПОРТ XXIV З’ЇЗДОВІ КПРС 
І XXIV З’ЇЗДОВІ КП УКРАЇНИ ПРО СВОЇ 
ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ

(Закінчення).

ДЕЛЕГАТИ 
ПАРТІЙНОГО 
З'ЇЗДУ

11

Від з’їзду до з’їзду
Кременчуцька ГЕС народила місто 

Світлоаодськ. Кілька підприємств бу
дівельної індустрії — то, безперечно, 
її діти і батьки. Саме завдяки будів
ництву електростанції виросли завод 
металевих конструкцій, завод залізо
бетонних виробів, завод силікатної 
цегли. Сьогодні Світловодськ постачає 
будовам теплових електростанцій за
лізобетонні конструкції і вироби, теп
лоізоляційні конструкції, силікатну 
цеглу, металоконструкції для ліній 
електропередач, пересувні дерев’яні 
будинки, столярні вироби для житла, 
Камінь, щебінь — такі матеріали, без

ПЛЮСИ
ОБ'ЄДНАННЯ
яких не обійтись ні будівельникам, ні 
енергетикам - експлуатаційникам.

До 1070 року підприємства будівельної 
Індустрії Свігловодська, а також Кремен
чуцького заводу силікатної цегли, залізнич
не і укрупнене автомобільне іосподарства 
сіладалн один комбінат. 3"а роки восьмої 
освоював комбінат міцнів, розширювався, 
освоював нові виробничі потужності, з ус
піхом виконував замовлення. Проте цілко
вита юридична І фінансова самостійність 
окремих підприємств у деякій мірі гальму
вала розвиток комбінату.

На перший погляд може здатись, ні
би зміни носять чисто юридичний, 
формальний характер. Але це помил
кова точка зору, у чому ми переко
наємось на прикладах.

На базі Власівського заводу, або, як 
його називають, головного заводу за
лізобетонних конструкцій створене 
управління виробничого об’єднання, і 
лише цей простий захід дав значну 
еконо/лію державних коштів. Управ
лінський апарат скоротився десь чо
ловік на 130, а отже, і зменшились 
витрати—1970 рік дав понад 200 тисяч 
карбованців фактичної економії. 
Зменшилися непродуктивні затрати 
і знизилась собівартість продукції.

Окремі підприємства ввійшли в об’єднан
ня па правах внутріфірмоього розрахунку, 
тобто централізовано виробництво, всі 
фонди. Кошти — D руках одного хазяїна. 
Це, в свою чергу, дало можливість спрямо
вувати їх на .вузькі» ділянки виробництва, 
впроваджувати його спеціалізацію. Правда, 
по шляху спеціалізації зроблені лише пер
ші кроки, однак в дев’ятій п'ятирічці вона 
поглибиться, стане чіткішою, спроститься 
технологічнії* процес.

Створення виробничого об єднання

ми вважаємо одним з найзначніших і 
найкращих підсумків восьмої п’яти
річки. Особливо виросли виробничі 
показники господарювання в 1970 ро
ці, тобто за час існування об'єднан
ня. Порівнюючи з 1969 роком, ріст 
продуктивності праці становить 8,2 
процента, рентабельність виробництва 
із 18,7 підвищилась до 20,3 процента. 
Поліпшилась заробітна плата робітни
ків. За рік їхня розрахункова зарпла
та, без урахування її підвищення 
збільшилась на 4,8 процента.

Яскравою ілюстрацією до розвитку 
індустрії будівельних матеріалів між 
двома з’їздами КПРС є абсолютні 
цифри. Коли, скажімо, грошовий при
буток у 1966 році становив понад 4 
мільйони карбованців, то в 1970 — по
над 10 мільйонів. Останнього року 
восьмої п’ятирічки відправлено на 
будови лише збірного залізобетону 
256 тисяч кубічних метрів.

У нас ще немало нерозв’язаних пи
тань. Та в новій п’ятирічці, керуючись 
рішеннями XXIV з’їзду КПРС, XXIV 
з’їзду Комуністичної партії України, 
ми розв’яжемо їх. В цьому великою 
опорою нам будуть молоді виробнич
ники. Комсомольська організація 
об’єднання чималенька — близько 
800 чоловік. Комсомольці створюють 
молодіжні колективи, які добре заре
комендували себе у дні передз’їздів- 
ської вахти. Один із цих колективів 
очолює аюлодий комуніст, депутат 
міської Ради депутатів трудящих, член 
міського комітету комсомолу Володи- 
л^ир Семенов, Середньомісячний нор- 
мовиробіток бригади слюсарів-скла- 
дельників металевих опор ліній елект
ропередач В. Семенова — 165 — 170 
процентів. Творчий підхід до праці, 
велике горіння притаманні комсо
мольсько - молодіжним колективам 
Н. І. Вінничениа, І. Н. Черняка, де та
кож перевиконання зобов’язань ста
ло доброю традицією.

Зараз зусилля Інженерно-технічних 
працівників, робітників, комсомольців 
спрямовані у єдине русло: інтенсифі
кація виробництва. Більше продукції 
народним будовам! Нас партія кличе 
вперед — ми йдемо за партією. Ши- 
риться раціоналізаторський рух, бо
ротьба за економію матеріалів, 
електроенергії, робочого часу серед 
усього колективу об'єднання.

10. ДАЦЕНКО, 
генеральний директор виробни
чого об’єднання «ДнІпроенер- 
гобудіндустрія».

м. Світловодськ-

Колгосп імені Крупської Гайворонського району. Кол
госп імені Комінтерну Онуфріївськего району. Кол
госп імені Леніна Світловодського району. Колгосп 
«Победа» Кіровоградського району. Колгосп «Прав
да» Знам’янського району. Колгосп «Прогрес» Долин- 
ського району. Колгосп імені Свердлова Доброве- 
личківського району. Колгосп імені Тельмана Голова- 
нівського району. Колгосп імені Фрунзе Ульяновсько
го району. Комбінат «Буддеталь» тресту «Кірово- 
градпромбуд». Кіровоградська фабрика «Прогрес». 
Маловисківський цукрокомбінат. Маловисківський за
вод сухого молока. Михайлівський вугільний розріз. 
Морозівський вугільний розріз. Новомиргсродський 
шкірзавод № 19. Новоукраїкський елеватор, Новоук- 
раїнський щебеневий завод. Олександрійський завод 
підйомно-транспортного устаткування. Олександрій
ський електромеханічний завод. Олександрійська 
шахта № 3—біс. Олександрійське автотранспортне 
підприємство № 10062. Помічнянський плодоконсерв
ний завод. Радгосп імені Карла Маркса Долинського 
району. Радгосп «Лісний» Кіровоградського району. 
Радгосп «Третій Вирішальний» Новгородківськогд ра- 
йону.Розрізо-монтажне управління тресту «Кіровоград- 
вуглебуд». Семенівсько-Головківська брикетна фаб
рика. Цегельний завод Онуфріївської районної між
колгоспної будівельної організації.

Колектив Олександрійського заводу підйом
но-транспортного обладнання першим в області 
виборов право підписати трудовий рапорт XXIV з’їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП України.

НА ФОТО: в новому цеху по виготовленню кран- 
балок в Олександрійському заводі підйомно-транспорт
ного обладнання.

ДЕЛЕГАТИ 
ПАРТІЙНОГО 
З’ЇЗДУ

Михайло Олександрович 
ду$ІГКНП. головний лікар 
обласної лікарні.

НАШ РАПОРТ

ЕФЕКТ КРАВЧЕНКА
Чомусь побутує враження, іцо раціоналізаторська дум

ка на ремонтних підприємствах у загоні. Мовляв, там же 
не випускають нової продукції, а лише ремонтують. Та 
ілженср-конструктор відділу головного . конструктора 
Олександрійського рудоремонтною заводу Василь Крав
ченко спростував це твердження. Вів один лише торік за
пропонував шість рацпропозиції“!. Економічний ефект від 
них — близько тридцяти тисяч карбованців.

Останній, і найцікавіший винахід В. Кравченка —• ка
бельний барабан. Пі. Василь не винайшов його, а вдос
коналив. Якщо1 раніше цей барабан був дерев’яний з на
різними канавками для троса, то тепер буде металевий. 
Канавки не нарізуватимуться, а папаюваїймуться.

Ефект від цього вже відчули вуглерозрізи, де успішно 
служить цей барабан. По-перше, подовжився строк мого 
служби у 4 — 5 разів. Та ц процес виготовлення цього 
барабана тепер набагато простіший.
Це ного подарунок XXIV з їзду КПРС.

Григорій Іванович АЛЕК- 
СЄЄВ, слюсар ремзаводу 
<Укрсільгосптехніка».

Марія Анамівна ЯМКОВА, 
ланкова колгоспу імені Фруи* 
зе Ульяновського району.

Фото В. КОВПАКА.

Вперше слово «мама» 
ми написали на класній 
дошці. За партою посту
пово усвідомили значен
ня слів — «біоклітина», 
«косинус», «атомне яд
ро». Тон вагомий багаж 
знань, який стане потріб
ним у подальшому жит
ті, допоможе правильно 
вибрати шлях і не зболи
тись з нього, дає нам 
рідна школа. Тож як 
важливо, щоб був він по
вен, щоб не залишилось в 
ньому порожніх місць 
через колишню неуваж
ність, недоробленість..

Старші товариші дали 
нам наказ: учитись. І ми 
виконуємо його. Якщо 
коротко сказати, чим жи
ве наша шкільна комсо
мольська організація сьо
годні, то це — виконання 
завдань республікансько
го огляду «Партії на вір
ність присягаємо». А ог
ляд, перш за все, це бо
ротьба за високі знання.

В школі працюють пос
ти всеобучу, за слабкішн- 

Іми учнями закріплені 
комсомольці « ВІДМІИІІИ-

І ки. Комітет комсомолу 
■ щомісяця аналізує стан

Під девізом
успішності, причому, з 
полі зору його не тільки 
певстигаючі учні, а й 
«трієчники».

Велику допомогу в бо
ротьбі за високу успіш
ність і відмінну дисциплі
ну падає шкільне радіо
мовлення, Тільки пролу
пає голос’- «Увага! Ува
га! Слухайте шкільну ра- 
діогазстуї», як біля ре
продуктора збираються 
учні. Вони почують, який 
клас сьогодні попереду, 
хто з учнів добре навчає
ться, а хто має незадо
вільні оцінки. Радіогазе» 
та повідомляє шкільні 
иовивн, як, наприклад, 
про зустріч дев’ятиклас
ників з КОМСОМОЛЬЦЯМИ 

с. Каїшк, про концерт, 
який показали учні Ю-га 
«В» класу робітникам це
гельні тощо. Зараз через 
радісгазету проводиться 
обговорення питання про 
зразкову поведінку.

Республіканська експе-

днція «В країну знань» 
активізувала роботу ва
шої шкільної комсомоль
ської організації. В шке-^ 
лі створено експедиційні 
загони по всіх напрям
ках. У нас багато відмін
ників --комсомольців. Це 
дев’ятикласниці Таня 
Ткаченко і Таля Мураш
ко. десятикласники Геор
гій Соколов, Михайло 
Степанов та їхні друзі. 
На «відмінно» закінчили 
третю чверть близько ста 
Юнаків і дівчат.

Перший етап оіляяу 
«Партії на вірність при
сягаємо^ ми закінчили 
успішно. Комітет комсо
молу школи набув лев^ 
ного досвіду і всі свсі 
зусилля направлятимемо 
в подальшому, як і до 
цього, на боротьбу за 
глибокі і міцні знання.

Людмила КОРЧОХА, 
секретар комітету ком
сомолу Новомнргород- 
СЬКОЇ СШ № 2.
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ЗО березня 1971 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ДЕЛЕГАТИ XXIV З’ЇЗДУ КПРС

НАЙВИЩЕ ДОВІР’Я
Москва зачаровує^ першого погляду. 

З першого погляду закохуєшся в її вули
ці, площі, архітектурні ансамблі, в її 
грандіозні і прекрасні споруди — від 
Кремля до Останкінської вежі, Віталій 
з захопленням вдивлявся в столицю з - 
вікна авто і переживав ті незабутні вра
ження, які може подарувати тільки Мо
сква.

Але найчастіше забилося серце на 
Красній площі, коли разом з іншими по
сланцями комуністів Кіровоградщини на 
XXIV з'їзд КПРС він прийшов, щоб по
клонитися Леніну. Саме розливали а 
піднебессі свій малиновий передзвін 
Кремлівські куранти. І Віталію подума- 
лось, як це символічно, що саме цей 
відремонтований за ініціативою Ілліча і 
заведений за його життя годинник на 
Спаській вежі відраховує хвилини і го
дини історії нашої держави. Історії, од
нією з яскравих сторінок якої стане 
XXIV з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу, делегатом якого обрано і 
його, бригадира бригади формувальни
ків ливарного цеху ковкого чавуну заво
ду «Червона зірка».

В Георгієвському залі Кремля, де відбува-: 
лась реєстрація делегатів з’їзду і вручались 
тимчасові посвідчення, Віталій побачив І почув 
мову росіян, білорусів, грузин, вірмен, казахів,

лати,ш*п. людей багатьох інших націо-
1 він майже фізично відчув 

їиН,°г С1ІЬ ,,ашої партії, котра хоч і об’єднує 
люден з різними мовами, і звичаями, проте 
лишається назавжди зцементованою, єдиною. 
Про це почуття, яке охопило його тут, у Крем
лі, він ооов язково розповість, коли повернеться 
додому, товаришам по роботі.

Товариші... Тут, у-Москві, Віталій Геть
манець часто згадує своїх хлопців. З 
особливою теплотою — комуністів Пав
ла Цуканова, Віктора Лисенка, Георгія 
Дудника. Це завдяки їхньому ентузіазму, 
незламній волі бригада добилась великих 
успіхів і завоювала право називатись ко
лективом комуністичної праці. А бригада 
— це іце Борис Масловськин, Георгій 
Злоказов, Павло Ворона, Анатолій Васи
ленко, Галінзян Асатурін, Дмитро Гай
даенко... Не хлопці —- герої! Свою п’яти- 

> річку бригада В. Гетьманця виконала що 
до столітнього ювілею В. І. Леніна, зеко
номивши при цьому 180 тонн рідкого ча
вуну— ціло озеро. А сам бригадир за 

•_ п’ятирічку виконав сім з половиною річ- 
ь них норм. Коли до нього приходять за . 

досвідом, він неодмінно підкреслює:
— Потрібне глибоке знання виробни

чого процесу і постійне його удоскона
лення.

1 ділиться досвідом іциро, від усього серця. 
При цьому з притаманною йому скромністю 
змовчує про свою громадянську невгамовність,

І

З стор»

про свою партійну прнсірйсть, яка пропиляє
ться в будь-якій справі, за яку б він не брав
ся. Віталій Гетьманець саме та людина, яка 
відповідає уявленням про передопого робітни
ка нашою часу. Віталій вважає своїм партій
ним обов’язком запалювати прикладом това
ришів — і вів дає деталі в рахунок 1974 року. 
Думаючи про бригаду, про примноження тру
дових традицій, багато часу віддає навчанню 
молодих робітників, які вливаються п колек
тив. Він сприяє успіхові всього цеху, ділячись 
роздумами і досвідом з бригадою Володимира 
Всрбицького, з якою змагаються його форму
вальники. Гетьманець піклується про весь за
вод, коли виступає на партійних зборах з кри
тикою недоліків, які гальмують реконструкцію 
підприємства. В усьому ньому він розкриває
ться як робітник з широким державним по
глядом на життя. І обрання на XXIV з’їзд 
партії стало не тільки злетом його духовного 
розвитку, а н виявом найглибшого довір’я 
його робітничій честі і мудрості.

Готуючись до з'їзду партії, формуваль
ники бригади В. Гетьманця план першого 
кварталу зобов’язалися виконати до 15

березня, а річну програму завершити за 
9 місяців. Перший результат с: кварталь
ний план успішно виконано. Буде й 
другий результат, і неодмінно радісний 
теж. Хлопці, друзі Віталія, які в ці дні 
стоять на ударній з їздірській оахті, не 
підведуть... .

А сам Віталій прийде сьогодні в Крем
лівський Палац з'їздів. Наділений вели
кими повноваженнями, він разом з інши
ми делегатами XXIV з'їзду КПРС вирі
шуватиме питання величезного політич
ного, державного, історичного значення. 
Він, робітник, комуніст.

А. КРЯТЕНКО.
Завод «Червона зірка».

На фото вгорі: делегат XXIV з’їзду КПРС- 
Віталій Іванович ГЕТЬМАНЕЦЬ (другий спра
ва) з товаришами по роботі.

Фото В. КОВПАКА.

< І

ВХАТІ пахло любистком і м’ятою, 
.щ за ясними вінками, неначе 

сріонопері пташенята, пурхали со
нячні зайчики. Чи не так і тв. На
дійно, спурхнула з батьківського по
рога, подалася у світ кращої долі 
шунатн? А вона ж тут, ота доля, в 
теплому колосі, в прожилках добрих 
материнських рун. Кому ж ннву сія
ти завтра?

, Стара Чепелнха важко тупає по 
хаті. Старій Чепелисі здається, ідо 
ось-ось відкриються двері і на поро
зі постане усміхнена донька. Але то 
тільки здається. Ось уже дванадця
тий рік, як подалася Надійна з се
ла... А на материнському серці—жу
ра. та й перед людьми якось ке 
теє... А ссї ночї ще Й у сні таке 
приверзлося, що задовго до світан
ку прокинулася Чепелихз. до ранку 
очей не зімкнула. Привиділося їй ні- 
би-то Ті онуки геть біля хати яю- 
бнєток витоптали, м’яту, столочили, 
я потім почали крутнім золоті гало
ни чубатим соняшникам...

ї якби ж відала стара мати, то 
теляої суботи скрипнуть двері, па 
порозі з’явиться донька з внучата
ми, то медяників би напекла, пиро
гів наставила б на столі...

Тішиться бабуся внуками. А во
ни ж тамі пустуни, скачуть, моо 
козенята, навколо старої, смичуть її 
за поділ спідниці: «Ба. а коли від 
нашої хати до ставка трамвай ходи- 
-•име? Ба. а коли ти нас поведеш до 
маминих свинок?»

Тільки всміхається на те стпра 
Чепелнха.

А по обіді хвалиться доньці:
— Вовка Карандашоп теж учора 

иркїхав... З сім’єю...
— І Сергій Віліжіцький. — додає 

Надія. — Вже й на роботу влашту
вався, у нас, на свипофабриці!

II
Машина проскочила вибалок і опи

нилася па горбі. Внизу, в широкій 
долині, рясно видиїлися дахи будня- 
и-о. Село, як село. Та тільки в’їха-

ли на першу вулицю — увагу при
вернула велика кількість дерев. 
Влітку тут, мабуть, як у затншпому 
парку!

ІЦе одне, що особливо кинулося у 
вічі. Майже у кожному дворі стоя
ли нові цегляні буднихи, криті бля
хою чи черепицею. Поруч — хатини 
під солом'яними стріхами, деякі, 
правда, напіврозібрані, інші — на 
замку. На спомин чи що? В окремих 
дворах — цегляні піраміди. Значать, 
задзвенять по весні тут кельми, тес
лярські сокири!

■ НАРИС шяжяннавжяякзг

ДУХ ЗЕМЛІ
Машина мчить далі. Дорога без 

вибої». Асфальт. Поруч мене — 
секретар комсомольської організації 
колгоспу Валентина Книшова. Вона 

і комеьтує:
— Он дільнична лікарпя на 35 

. місць. Але це пас не зовсім влашто
вує... Будуємо лову, типову. Є п пас 
і поштове відділення, і кілька шкіл, і 
магазинів вистачає...

Раптом її очі спалахують змов- 
ннцьни:

— А ви знаєте що такс агроном- 
ентомолог?.. Мовчите. Ото ж то! В 
нашому селі за останній час з'яви
лися професії, про котрі раніше 
ніхто й гадки не мав. Цікаво знатй? 
Прошу: свинар — оператор, теле
майстер, рентгенолог, інструктор по 
спорту... Коли раніше в селі було 
лише два «Інтелігенти» — піп і йо
го донька, то зараз одних вчителів і 
лікарів маємо більше п’ятдесяти. А 
ще близько сорока спеціалістів з ви
щою освітою!

Цікавим є той факт, шо колгоспні 
спеціалісти — не якісь там «пересе
леної», а місцеві жителі. Серед них

— Петро Довгань, артільний інже- 
пер-електрнк. Після школи працю
вав у рідному селі. Потім поїхав до 
сільськогосподарського інституту, 
закінчив, повернувся до батьків
ського двору... Така ж доля і п Ми
коли Кубракова, який працює нині 
інженером по механізації трудоміст
ких процесів тваринництва.

Тамара Сікорська. Оля Грищенко, 
Валентина Яцечко після школа на
вчалися в Дмитрівській однорічній 
сільськогосподарській школі. А пиві
— теж в рідному селі.

Таких прикладів молена було б на
водити багато.

Але кілька слів про школу. Ком
сомольська організація колгосгу — 
справжній друг школярів. Серед 
старчюкласпнків особлиио часто 
можна бачити вожатих-виробиичии- 
ків: виховательку дитсадка Любу 
Лебеденко, тракториста Василя 
Сидоренка, шофера Василя Пугача, 
кухарку Олену Грищенко.

Для школи колгосп виділив пс.члд 
тридцять гектарів землі. Дерзай, 
юносте! І учні разом з шефами-хол- 
госігннками вирощують па своїх ді
лянках високі врожаї кукурудзи, со
няшників, картоплі. Та, мабуть, го
ловна суть навіть не в цифрових 
показниках урожаю. Головне те, шо 
діти вчаться відчувати дух землі, 
його озовгіу крагу і велич. То й пе 
ДИВНО, шо з торішніх випускників 
жоден не байдикує: одні навчаються 
в спеціальних учбових закладах, ін
ші — працюють в колгоспі.

Лише цього навчального року ар
тіль направила на навчання 20 хлоп
ців і дІізчат. Вони — колгоспні стн- 
пепдіати.

— ПІ
Коли над селом пролітали осінні 

журавлі, в Будинку культури гри
міли урочисті проводи новобранців 
долап Радянської Армії. І кожен 
майбутній воїн низько схиляв голо
ву перед червоним полотнищем ар
тільного прапора, клявся бути вір
ним Вітчизні рідній, не посоромити 
честь село. 1 на згадку новобранцям 
лягали на долоні мішечки Із зем
лею, Із тією святинею, по котрій ти 
зробив перші свої кроки, на котрій 
проріс І заграь зернами твій перший 
тугий колос.

— IV
Секретар парткому колгоспу Анд

рій Олександрович Мпнжеаій кивнув 
головою на купу листів:

— Заяви... Минулого року прийня
ли до колгоспу близько 120 чоловік... 
Одні з них у свій час подалися були 
шукати тепліших місць, Інші вперше 
приїхали з сусідніх областей. А за
раз маємо заяви не тільки з ближ
ніх міст, а навіть з Сибіру, Грузії, 
Узбекистану!

Гак що доводиться правлінню кол
госпу замислитися: а як приїжджі 
будуть влаштовані? Вже зараз, крім 
типових одноповерхових будинків, 
артіль починає зводити двоповерхові 
котеджі з всіма побутовими .зруч
ностями.

І не дивно, іцо кожен, хто зали
шається назавжди в рідному селі, 
відчуває справжню турботу з боку 
правління, партійної та комсомоль
ської організацій.

Ось лише кілька фактів. Жодне 
весілля чи звіздіїїш не проходять 
без втручання колгоспу. Молодожо
ни отримують від Імені всіх одно
сельчан придане у вигляді шафи, 
ліжка чи якоїсь іншої цінної речі. А 
маляті — обов’язково колясочку, та 
ще з простирадлами, повзунками, 
шапочкам« І т. д.

Кожен новобранець отримує гарну 
дорожну валізу і не пусту, а з 
усим, що необхідно воїнові. Коли ж 
вчорашній солдат знову повертає-

ться до рідної артілі — йому випла
чуються підйомні .в сумі двохсот 
карбованців.

Колгосп імені Леніна спеціалізує
ться по виробництву м’яса. Але є я 
господарстві Гі солідна тваринниць
ка ферма. З високими надоями! Ад
же кожна доярка знас. що коли во
на до сьомого листопада надає З 
тисячі кілограмів молока — отри
має премію у вигляді золотого го
динника, коли пощастить взяті» від 
кожної корови ще на пївтисячі кіло
грамів більше — отримає холодиль
ник чи телевізор!

Лише цього року по туристських 
путівках за кордон, на Кавназ; по 
санаторіях і курортах роз’їхалося 
близько ста праиївііпків господар
ства. І кожна путівка — за рахунок 
колгоспу.

Знову ж таки це — лише далекий 
відсоток від тих прикладів, котрі 
гопорпть про турботу за сільського 
трудівника

— V
Просто не хотілося виїздити З ЦЬО

ГО гарного, по-справжньому оновле
ного села.

Глибоко запалі. п душу і, стара 
Чепелнха з донькою Надією та вну
чатами. і вчорашні выпускники міс- . 
цеяої школи, а нині шофери ЙІтп ‘ 
Хлівинй, Володька Грищенко, Саша 
Вовн. Гриша Д;хугап.

А ще лукавий погляд колгоспної 
секретар-машиністни Віри Сірик. Во- ’ 
на теж після десятого класу виїхала 
до Дніпропетровська. Здобула про
фесію друкаря, одружилася у віїсті 
над Дніпром... І все-таки приїхала 
до рідної хати.

— Звичай іо. з моею спеціальністю 
неважко було б влаштуватися в '• 
місті, але село для мене — псе! Тим 
більше, горджуся тим, шо я —- пер
ша друкарка в нашому селі, і від
чуваю, лцо досить потрібна людям.

н. ПАЛИВОДА.
Колгосп імені Леніна 
Долинського району.

ІНЖЕНЕРИ? У НАС-СВОЇ
ГАДАЮ, зі мною погодяться, якщо скажу, що 

олексапдрійцям зараз багато хто заздрить. Ад
же відкриття вищого учбового закладу у звичай- 
вему районному центрі — це велика подія.

Але зараз мова пе про привілеї. А про те. чим 
займається наш Інститут. Вірніше — Олександрій
ський філіал Дніпропетровського гірничого інститу
ту Імені Артема.

В тому, ще він відкрився у 1966 році, є щось 
символічне. Бо інститут — ровесник п’ятирічки. 
Зараз, аналізуючи пройдений тилях і вчитуючись’ 
в рядки Директив,звернених безпосередньо до нас, 
можна без перебільшення сказати, що наше існу
вання відчутне.

Олександрійський філіал став не лише учбовий, 
а й культурним центром. У кас часто проводяться 
вечеря відпочинку, цікаві вогники, де молодь гарно 
проводить своє дозвілля. Організаторами таких за
ходів є, звичайно, наші студенти.

Олександрії щороку потрібно 150 інженерів, і в 
недалекому майбутньому мн повністю задовольня
тимемо цю потребу, інженери будуть свої. А пе
ревагу цього не треба доводити. Звісно, що лю
дина. яка живе і працює в одному місті, та ше • 
освіту здобуває без відриву від виробництва, не 
буде «відпрацьовувати» два роки, а поіім їхати в 
■ошуках «справжньої роботи». Забезпечення буде 
стабільним.

Але це один бік справи. Інший — наша вауково- 
досліднипька робота, зокрема, участь в ній на
ших студентів.

Звнчайпо. перераховувати все те, над чим ми 
працюємо чи вже зроблено — немає можливості. 
Та й потреби. Наголошу лише »»а тому, що зна
йшло епос застосування безпосередньо па підпри
ємствах Олександрії.

Робітник електромеханічного заводу, студент тре
тього курсу вашого інституту Анатолій Горюнов 
розробив пристрій для контролю освітлення шла
мових вод па брикетних фабриках. Це справжня 
знахідка. Особливо дли умов Олександрії (маю на 
увазі незначні водні ресурси). Цей пристрій знайде 
широке застосування. Більше того, наші науковці 
вже працюють над розробкою подібної установки 
для очищення природних ВОДОЙМІІЩ.

На Олександрійському авторемонтному заводі 
теж знайшла застосування розроблена в нашому 
інституті установка для відновлення зношених де
талей автомобілів.

Багато пінних раціоналізаторських пропозицій 
запропоновано нами для шахт І вугільних розрізів. 
Так, на Бапдурівському вугільному розрізі успіш
но діє автоматичний пристрій по визначенню рі
жучого органу екскаватора підносно забою., її ав
тор _ доцент В. П. Грибков і старший викладач 
В. Г. Загородній.

А нашим «Методом но проходці траншей у 
скельних грунтах» користуються на гірничозбага- 
•іувальвому комбінаті міста Комсомольська І на бу
дівництві Каракумського каналу.

Цей перелік можна продовжувати. Колектив на
шого Інституту І падалі буде працювати з иопііою 
піддачею. Є у пас для цього всі умови.

П. МИРОНОВ, 
заступник декана загальногехнічного фа
культету Олександрійського філіалу Дні
пропетровського гірничого інсіитуту імені 
Артема.

Прийшла весна, і на колгоспних лапах знову загули мотори
НА ФОТО: закриття пологи в колгоспі «Дружба» Новоукраїнського району 

Фото'». КОВПАКА.
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ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
ОБЛАСНА НАРАДА ЛІТЕРАТОРІВ

«Літератори орденоносної Кірово-енергії трудящих мас, нового ситузіаз- 
градщиии палко схвалюють нові ііла- *•-- ’ —!— ’ —--- ------
нн Комуністичної партії Радянського 
Союзу,- Ми будемо дбати про зрос
тання.своєї художньої майстерності, 
щоб всебічно, па рінні вимог нашого 
часу висвітлювати багатогранний об
раз радянської людніш, кликати на
шого сучасника своїм щирим голосом 
до звершення нового трудового ПОДВІ1- 
іу в ім’я торжества ленінських ідей».

Ці рядки записало в резолюції па
ради літераторів області, які напере
додні відкриття великою партійного 
форуму зібралися, щоб обговорити 
важливий історичний документ «— 
проект Директив XXIV з’їзду КПРС 
по новому п’ятирічному плану. Допо« 
відач голова обласного літоб’єднання 
В. О. Погрібний, відзначивши, що за 
час між партійними з’їздами майстри 
слова Кіровоградщиии видали «на 
гора» більше літературної продукції, 
ніж за всі попередні майже двадцять 
років існування обласного літератур- 
пого об'єднання, підкреслив необхід
ність підвищення художньої майстер
ності, розширення тематики в худож
ній творчості літераторів, посилення 
уваги до людпнн-трудівііика, звершень 
нашого сучасника.

ІІові плани партії вимагають пової

му і горіння, і велика честь випадає 
нам, митцям, щоб пристрасним, прав
дивим словом додати всього цього на
шому читачеві. Така думка була про
відною у виступах члена СГ1У О. Мо
торного, І. Гельмана, відлов і дал нього 
секретаря обллітоб’сдиаїшя В. Бази- 
лсвського, керівника літі рупії В. Ко
лесникова (м. Олександрія), С. Шев- 
рякова (Голован івськнй район), голо
ви обласного об’єднання самодіяльних 
композиторів О. Смолянського, голови 
літстудії «Вись» ЛІ. Сухова (м. Ііово- 
миргород), члена літстудії «Сівач» 
Є. Железнякова, М, Житнього (смт. 
Компаніївка).

На. нараді з промовою виступив за
відуючий відділом пропаганди і агіта
ції обкому КП України О. К. Піску- 
нов. • ■■ - :

В роботі паради ззяв участь заступ
ник завідуючого відділом пропаганди 
і агітації обкому.партії І, П. ОліфЬ 

' рейко. ■ : і г и : ■
Розглянуто питания про прийом в 

члени літоб’єднання- Ними стали 
В. Бондаренко, А. Саржевський, 
Д. Таиськин (м. Кіровоград).

Увечері цього дня в Палаці піоне
рів відбулася зустріч літераторів Кі- 
ровоградщшш з молоддю обласного 
центру

НАРОДЖЕНА 
У ВОСЬМІЙ

ПОМІТНО вщухав шторм, І над кораб« 
лем пронеслися фашистські літаки. 

Круто розвернулися, перейшли в атаку» 
Навколо корабля здіймаються сірі водя
ні смерчі- Падає, мертвим.навідник гар
мати; на його місце сїає офіцер Обже* 
лян. Його теж поранено. І хоч атаку від
бито, та судно приречене на загибель: 
крізь пробоїну рзеться вода.

Перемагаючи біль, Обжелян кинувся 
рятувати поранених. Лівою рукою під
тримував непритомних моряків, правою
гріб проти хвиль. В зубах затиснув парт- ' 
кзиток. Солона морська вода роз'їдає 
рану. Поклавши на холодний пісок врято
ваного матроса, Обжелян знову кидає- • 
ться а море. П’ятнадцятьом бойовим 
друзям врятував життя воїн-комуніст.- А 
потім... Загойдалася земля, каруселлю

- 5$ березім 107'1 року» — 

н знову напливає маревом минуле...

бандитськими покидьками, то илукінш

ПС д5”-і. ОМ«Ч»» »бс7"“л гу”
бсн А куркулі його гноять п ямах, закн

■жїїйГп.еЕа-’оЙ“ Є-«-

Книша у Голооанівському лісі, Олександра оа-

НАГОРОДИ
ОЛЕКСАНДРА 
ОБЖЕЛЯНА

Тії ІД ЧАС канікул кожен день Такі 
Соломко, як багатьох її подруг і 

.товаришів, розпочинався в класній 
, кімнаті музичної школи. Сьогодні спі- 
: шила прийти раніше. Перед тим, як 

Ганна Сидорівна і Тамара Яківна 
розпочнуть бесіду про життя і твор
чість Бетховена, хотіла Євгену Григо
ровичу зіграти нову пісшо, яку щойно 

і розучила.
Коли прозвучали останні акорди еАпасіо- 

аати», вчителька закінчила свою розповідь?
— Цей твір дуже любив слухати Боло- 

цимкр Ілліч. Називав музику дивовижною, 
нелюдською І був готовий слухати її ідо* 
дня.

Діти ще довго перебували

впливом вічно живої, вічно хвилюю
чої музики великого німецького ком
позитора, а розмова про ного музику 
тривала і в’класах. -

Коли ж класні кімнати опустіли, ди
ректор іііколн Ганна Сидорівна Ба« , 
ришник розповіла:

— Наша школа організована в пер
шому році минулої п’ятирічки,- Вчите., 
лі не без підстав кажуть про неї: «На
роджена восьмою п’ятирічкою». В 
школі часто влаштовуються тематичні 
музичні вечори,' творчі звіти, які ко
ристуються великою популярністю і а 
учнів, і у їх батьків. Тому бажаючих 
займатися музикою дуже багато.

За п’ять років кількість учнів у 
школі зросла вдвоє. Якщо раніше у ■ 
нас навчалися переважно діти служ
бовців, то зараз — діти робітників Г 
колгоспників. Значно зріс загальний 
рівень культури, посилюється потяг 
до класичної музики.

Зараз школу відвідують 150 пітей. 
Уже відкриті класи при Будинку куль
тури цукрового/зав'оду, а з часом, ко« 
ли буде споруджене нове приміщення,' 
перед вчителями волинської музичної 
школи відкриються ще ішірші можли
вості виховувати у дітей любов до му
зики, любов до прекрасного.

Ю. ЛІВАШНИКОВ-
Нд фото: викладач Є. Г. АВРАМЕНКО 

проводить заняття з Танею СОЛОМКО. "

ФОТО АВТОРА.
смт. Долинська,

гойднулося небо. Перед «ям постала йо
го рідняв його село, друзі...

...В селі Тншківці, що за Добрввеличківаою, 
па майдані людно. Оглядаючись, гомонять 
селяни, тихо втирають сльози жінки.

Тремтячими руками мати пригортала мало
го Сашка, непомітно показувала на солдатів у 
зелених мундирах.

— Це чужинці, енну, погані люди,,. При- 
йшли, щоб да землі нашій вбивати.

• На Сашкозих очах бузувіри вели до шибе
ниць Його односельчан — партизанів Гарбаеп- 
ського. Бабенка.,, Рзстрілюзалц І вішали 
цок.

Прийшов додому І до матері:
- Я їм помщуся, обов’язково помщуся... 

Крута стежка - вела хлопчину у вир життя. 
Померла його мати. Почалися роки тривожиої 
юності: хлібозаготівля, ліквідація неписьмен
ності, колективізація на селі. І вже Олександр 
Обжелян — комсомолець, Над молодим енту
зіастом куркульня готувала розправу. Стріляли 
по ньому з обрізів, робили -спробу живцем 
вкинути в криницю.,.
ПІЗНЬОЇ осені стомлений Олександр повер- 

.“ * нувся додому, .Мачуха щось буркотіла під 
ніс і відвертала люті очі. Одного весняного 
вечора' Олександрові пе відчинили двері. Всо 
арозуміло... Додому більше по Повертався. 
Спав на столах в сільському клубі, обідав у 
друзів-комсомольців. Аж ось Олександра Об- 
желяна викликали в Новоархаигсльський ОД 
ЛКСМУ. ..

— Тобі вчитися треба, друже. — почав поз- 
мову секретар. — Підростає дітвора, стаз піо
нерами, а дитячих вожаків мало.

— Нічого ке дам і додому більше пг при
ходь, волоцюго! — гримнула бездушна мачу
ха. — Продався нечкетивим, нехай вони тебз 
одягають і харчують.

Заскрипіли сінешні двері, суко стукнув за
сув... Та юнак не впав у розпач. Мріяв про 
навчання. В латаних штанях, босий добрався 
до окружного міста Псрвомайська. Шість міся- 
дів навчався ца курсах піонервожатик,

...На короткий час поверталась свідо
мість. Лежить на піщаному березі. Поруч 
—- поранені. Над Таманню бринить світа* 
нок, Там, за чорною кіптявою, на клапти
ку землі гримить канонада, стрекочуть 
кулемети. Радянські витязі звільняють 
сплюндровану фашистами кримську 
землю. ' :

кликали в райком партії, аагЛ
— Молодий ще ти, а труднощі нхяття онф 

встиг пізнати. — почав розмову секретар. 
Поїдеш до Москви, вчитися -знову будеш.

І розпорядився готувати документи ДЛЯ ВІД« < 
ряджешія Обжеляїіа на навчання.

...За подвиг на Чорноморському узбе« 
рожжі Олександр Васильович^ був наго* 
роджений орденом Червоної ЗіркИг £ 
лише через сім місяців повернувся Ш 
стрій...

Січневі бої під Будапештом. Вдень £ 
оночі не втихає артилерія, кипить вода # 
тихому Дунаї. Військова частина,- а якій, 
воював Обжелян, потрапила з: отекізии^ 
Треба було вивезти важливі.документи. 
Завдання не з легких. І виконаю його до» 
ручили капітану Обжеляну.

Встановивши на вантажній автомашині 
кулемет, він з групою бійців «а великій 
швидкості проскочив на околицю міста 
Дуне-Пентала. Гітлерівці спочатку, прийч 
лялй їх за своїх, і лише після того, як куч 
леметники відкрили по них вогонь, зало* 
потіли ворожі міномети. Машина проско* 
чила нейтральну зону. Документи булі-9 
доставлені в штаб Дунайської флотилії* 
На грудях офіцера засяяв орден Вітчизч 
іняної війни І! ступеня...

Переможним салютом народ зустрів 
Кінець війни, 3 фронтів додому поверта’ 
лйся солдати. І коч Олександр ‘Базильсн t 
вич з боях був контужений (сім раз пот 
ранений), продовжував службу -паї флот/: 
Та рани давали себе знати. Невдовзі по« ” 
оернувся до сім’ї, б Москву,

Не сиділось вдома колишньому воїнуи 
пішов працювати. А нині бере активну 
участь в громадсько-політичному .-житті 
свого підприємства. Комуніст ^лиінаєтьса 
а строю,

0/K0B1W* 
учитель Маловискізської CUI Tfe ?.

Танцювальная колектив «Юність» Кіровоградського педінституту —- студент-
Ська гордість. Він відомий не тільки о нас, а й за рубежами Вітчязмні 
до партійного з 'їзду ансамбль «Юність» підготував нову програму,’

Фото В, КОВПАКА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. ЗО БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 0.55 — 
Відкриття XXIV з’їзду КПРС, 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (Л’). 11.30 — 
Світ соціалізму. (М), 
Телевісті,. (К)? 10.25 ■' 
ти XXIV з’їзду КПРС. Телена
рис «Олександр Мордюк». (К). 
10.40 — Для школярів «Знає
мо, вміємо, робимо».-' (К). 17.40
— Телевісті. (К). 18.00 — Ре
портаж про відкриття XXIV 
з’їзду КПРС. (М). 19.00—Ук
раїнське кольорове телебачен
ня «Звучить бандура». (К). 
<9.30 — Кольорове телебачення. 
Художній фільм ’«Секретар 
парткому». І серія. (ПІ). 20.40— 
Концерт. Виступає Державний 
академічний російський хор 
імені П’ятняцького. '(М). 21.09
— На XXIV з’їзді КПРС. (М), 
22,00 — Спецвипуск Інформа
ційної програми «День за 
днем». (Кіровоград), 22.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з хокря з шай
бою. СРСР - США, (Швейца
рія). П перерві телевісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 - 
Відкриття XXIV з'їзду КПРС. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (М),

СЕРЕДА. ЗІ БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. Ю.ОО — На 
XXIV з’їзді КПРС. (М). 10.30— 
В дні шкільних канікул. Ху
дожній фільм .«А фортеця бу
ла неприступна». (М).’ 11.35 — 
Для школярів а Веселі чобіт-

і
ки». (Херсон). 12.09 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з хокея з шайбою. СРСР
— США. (М), 13745 — Тслевіс-
ті. (К). 13.55 — Українське ко- __ _______ ...•^—4—Д
льорове телебачення. Естрад- 
яий юяцерт 'Київська весна»,

). 12.00 (К). 10.15 — Для школярів ==щ=
— Делегд- «Сурмач». (Донецьк). ,16.45 — /Ж 

•С. Телена* «Робітничий плас рапортує "^Ть* 
щюк». (К). З’ЇЗДУ». (М). 17.20 - Теле*

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 35.
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,33* 

відділу військово-патріотичного виховання І спор« 
ту <= 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 00200? Яндекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, М. Кіровоград, вул. Глііікн, 2,

— Теле
фільм. «Україна. Кроки п’яти- Фінляндія, (Швейцарія) 20.15 
річки», II серія. «Час уперед». — — ..............._.<• _
(К). 17.50 — Телевісті. (К),
18.00—Щоденник з’їзду КПРС, 
(М). 18.15 — Для школярів. 
Кантата О, Пахмутової «Чер
воні слідопити». (М), 18.40 — 
Делегати .XXIV з’їзду КПРС. 
(ЛІ). 19.00 — Кольорове телеба
чення. Художній телефільм 
сСекрстар парткому» ц серія 
(М). 20.15—На XXV з’їзді КПРС 
Програма «Час». (М), 21.00 —• 
Концерт двічі Чсрпоиопрапор- 
пого їм. Олександрова ан
самблю пісні і танцю Радян
ської Армії, (М). 22.00 - Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат світу з хокея з шайбою, 
Швеція — ФРН. (Швейцарія). 
23.10 — «Зустріч з піснею». 
Концерт. (Львів). 23.50 — Теле, 
вісті, (К).

ЧЕТВЕР. ї КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. Ю.ОО - И а 
XXIV з’їзді КПРС. (М). 10.30- 
Художній телефільм «Взлітна 
смуго». (М). И.40 - Для шко- 

вТЛІЙ нерший Вірш», 
(К). Па Москву.. 12.10 —> Теле
вісті. (К). 17.15 — Голубий
екран - школярам. «Володі« 
"пр Ульянов» (Кіровоград).
17,40 - Телевісті, (К). 18.00 Д 
мГій'к »’ЬДУ КПРС.плпй?і8, 5 “ Ьо,|черт для Пере

довиків виробництва. Трансля
ція З Колонного залу Будин
ку спілок. (М). ю.іг,^ & 

койся а шайбою. Швеція Д

— на XXIV з’їзді КПРС; Про
грамі «Час», (М). 21.09 — Ко
льорове телебачення. Художній 
/.ЛЬ|” 'весілля в Малинівці», 
(М). .22.30 — Чемпіонат світу з 
конец 3 шайбою СРСР — 
ІССР, (Швейцарія), В перерві 

телевісті. V'

пп»пТ?ЧН'М’ 2 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. Ю.ОО - 
{ftainXX,Vu3’,JAl КПРС. (ГЛ). 
IU.J9 — Концерт колективі» 
кудожньої самодіяльності міст 
rWan"a . І Рнбінська. (М), 
і*’00.7 Телевісті. (К). 11.10 — 
Телефільм «Кораблі йдуть»* 

./ ‘■3j — Шкільний ctiyaii, 
J J л,теРатУРа для у<« 

«Jlkn’n? к?асУ- Лсся Українка* 
«Лісова пісня», (К). 12.15 
Кольорово телебачення. Чемч 
п1°1’аІ,Ап,тУ з хокея з шай«

«Коокі?п’в 7,11° “ Телефільм, 
«Лп^.. п ,ятиРІчки». III серія, 

.людина І прогрес». (К). 18.00.И1/ з’їзду -, 

«Ірші, наші пісні»/ Концерт. 
БудинкяЧ?пі3 Алойного зану 
зЇЇЖ..іІлои; (М>- K).ig“h 
КПРГ /му г?ст* xx,v .писали» fl/rk MO с(311 
3’S KTIpP’ r/0,30 “ Hft XKÎV 
(АП 2 Çp-t C* [JP°rPaMa “Час»* 
SIêIIH„’,5A”rKrt’OP'>ae те/їсч 
Мачука»’. npÂpT^êSS^

P«™. (M). 23,80—Телевісті (K

>, .Зам. Л. 1884. ~Тит.5Ш0*,. . РеДактор В. ПОГРІБНИЙ.
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