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В області 
проходять 
мітинги, збори 
па яких 
трудящі 
одностайно 
схвалюють 
зовнішню 
І внутрішню 
політику 
ЦК КПРС

ЧЕСТЬ 
ЗіЗАЧ

Свої
завдання— 

визначені
За кілька днів до від

криття XXV з’їзду КПРС 
колектив електростанції 

енергоді льниці станції 
Помічна достроково за
кінчив наладку автомати
ки нового котла. 24 люто
го він вже подавав теп
лову енергію на підпри
ємства залізничного вуз-

- МОСКВА. У Кремлі триває XXV з'їзд 
КПРС. З почуттям глибокої відповідально- 

| сті і заінтересованості обговорюють деле
гати Звітні доповіді Центрального Комітету 
КПРС і Центральної Ревізійної комісії 
КПРС,

■ Промовці в дебатах пропонують цілком 
і повністю схвалити політичну лінію і прак
тичну діяльність Центрального Комітету 
КПРС, усі положення і висновки Звітної 
доповіді, з якою виступив товариш Л. І. 
Брежнєв. Представники партійних, організа
цій з гордістю говорять про величезні ус-

" піхи в розвитку економіки, науки, культу
ри. В дев’ятій п’ятирічці, відзначається на 
з’їзді, зроблено новий великий крок у ство-

■ ренні матеріально-технічної бази комуніз- 
I- ‘ му.

Виступаючи на вечірньому засіданні з'їз
ду (25. лютого, кандидат у члени Політбюро 
ІЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії 

Узбекистану Ш. Р. Рашидов повідомив, що 
за роки дев’ятої п’ятирічки трудящі респуб
ліки зібрали 24,5 мільйона тонн бавовни — 
на 2,3 мільйона тонн більше, ніж передба
чалось Директивами XXIV з’їзду партії. 
Промовець відзначив, що досягнення тру
дящих Узбекистану — результат ленінської 

І національної політики партії, взаємодопо
моги всіх народів Радянського Союзу.

Значення дружби народів, яку повсяк- 
| денно відчувають у боротьбі за рубежі п’я

тирічки трудящі Грузії, підкреслив у своїй 
І промові перший секретар ЦК Компартії 
И Грузії Е. А. Шеварднадзе. Промовець спи

нився також на роботі партійної організа
ції республіки.

Про високу честь і відповідальність — 
працювати в рядах великої партії иомуніс-

■ тів, партії Леніна, говорила А. Ф. Єрофє- 
єва — прядильниця Івановського меланже-

| вого комбінату імені К. І. Фролова. Вона 
розповіла про те, як в ході соціалістично-

I го змагання колектив комбінату добиваєть- 
“ ся поліпшення використання устаткування, 

підвищення якості товарів народного спо- 
| живання.

З привітанням до делегатів з'їзду звер
нулись перший секретар Ц|< Компартії Ку
би, прем’єр-міністр Революційного уряду 

Б республіки Куба Ф. Кастро, перщий секре
тар ЦК СЄПН Е. Хонеккер, Генеральний

■ секретар ЦК КПЧ, президент ЧССР Г. Гу- 
| сак.
V ... -'Д к1.'. ■ ,П І . ~'І І ~~

26 лютого XXV з’їзд КПРС продовжував 
роботу.

Перший секретар Краснодарського край
кому партії С. Ф. Медунов розповів про до
сягнення хліборобів Кубані, завдання, які 
стоять перед ними в десятій п’ятирічці. 
Найважливіше з них — збільшення вироб
ництва високоякісного зерна. У краї-тре
ба провести великі роботи по зрошенню, 
поліпшенню структури посівних площ, що 
дасть можливість одержувати додатково 
мільйони тонн хліба. Промовець доповів 
з’їздові, що поставлене товаришем Л. І. 
Брежнєвим завдання — створити на Кубані 
велику зону одержання гарантованих уро
жаїв рису — виконано.

У нашій партії, сказав у своєму виступі 
перший секретар ЦК Компартії Азербай
джану Г. А. Алієв, міцно утвердився ленін
ський стиль керівництва. Сила ідей комуні
стів, підкреслив промовець, у тому, що во
ни відображають думки і сподівання наро
ду. Соціально-економічні завдання, постав
лені перед Азербайджаном XXIV з’їздом 
КПРС на дев’яту п’ятирічку, успішно вико
нано. Республіка досягла високих темпів 
розвитку народного господарства.

Президент Академії наук СРСР А. П. 
Александров інформував делегатів з'їзду 
про роботи радянських вчених у роки ми
нулої п'ятирічки. В нашій країні створено 
унікальні телескопи, найбільшу термоядер
ну установку «Токамак-10». Радянські до
слідження космосу вже дають велику ко
ристь народному господарству. Досягнення 
науково-техічного прогресу плодотворно 
впливають на розвиток економіки країни.

Середній Урал дас багато з того, що не
обхідно Батьківщині, продукція його під
приємств експортується б десятки країн 
СЕІту. Перший секретар Свердловського 
обкому партії Я. П. Рябов повідомив, що 
область достроково виконала зобов’язання 
на дев’яту п’ятирічку. Промовець розповів 
про розгорнуте на підприємствах Уралу 
під керівництвом партійних організацій- со
ціалістичне змагання, реконструкцію дію
чих підприємств.

Виступаючи з трибуни з’їзду, бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС (Кіровоградська область) О. В. Гі- 
талов висловив думку всіх землеробів кра
їни, коли розповів, який величезний пози
тивний вплив на розвиток сільського госпо
дарства справили рішення березневого

(1965 р.) Пленуму ЦК КПРС. На допомогу 
трудівникові села приходить дедалі більше 
машин і механізмів. Піклування партії про 
механізатора — центральну фігуру на селі 
— зобов'язує землероба ще краще пра
цювати на благо Батьківщини.

Хліб — слава і гордість Алтаю, сказав 
перший секретар Алтайського крайкому 
партії О. В. Георгієв. Крайова партійна ор
ганізація ставить завдання: довести серед
ньорічне валове виробництво зерна в де
сятій п’ятирічці до 8 мільйонів тонн. На Ал
таї ведеться наполеглива і постійна боро
тьба за одержання сталих урожаїв зерна. 
На значних площах впроваджено систему 
землеробства, яка захищає грунт еід вод
ної і вітрової ерозії.

Про величезну увагу Центрального Комі
тету КПРС до Радянської Латвії, постійну 
допомогу колоністам республіки в їх прак
тичній діяльності говорив перший секретар 
ЦК Компартії Латвії А. Е. Восс. Партія, під
креслив промовець, пробудила творчу ак
тивність та ініціативу широких мас трудя
щих. У роботі, яку проводить республікан
ська партійна організація, першорядне міс
це відводиться вихованню почуття друж
би, братерському співробітництву і взає
модопомозі радянських народів, розкрит
тю ролі великого російського народу в'роз- 
■итку кожної союзної республіки.

На з’їзді виступили з привітаннями пер
ший секретар ЦК УСРП Я. Кадар, перший 
секретар ЦК БКП, голова Державної ради 
НРБ Т. Живков, Генеральний секретар пор
тугальської Компартії Алваро Куньял.

На адресу XXV з’їзду КПРС безперерв
ним потоком продовжують надходити листи 
й телеграми з усіх районів країни, з сто
лиць союзних республік і гірських аулів, з 
великих індустріальних центрів і нових се
лищ, ще не позначених на карті. В них теп
лі слова привіту і побажання успіхів у ро
боті з’їзду, рапорти про трудові досягнен
ня, вияв готовності достроково виконати 
план першого року десятої п’ятирічки.

Автори цих листів і телеграм — колек
тиви підприємств і будов, колгоспники, 
вчені підтримують і схвалюють внутрішню 
і зовнішню політику Комуністичної партії, 
висловлюють почуття палкої вдячності то
варишеві Л. І. Брежнєву за його невтомну 
діяльність на благо нашого народу, в ім’я 
зміцнення миру.

І
і

І

(ТАРС) □

ла.
На мітингу, присвячено

му форуму комуністів 
країни, заступник секре
таря парторганізації В. Г. 
Гуртовий відзначив, що 
успішною працею робіт
ники електростанції від
повідають на турботу 
партії про^дальше підне
сення економіки нашої 
Батьківщини, зростання 
добробуту радянських 
людей.

Цю думку висловили і 
ветеран праці В. О. Са- 
він, групкомсорг Володи
мир Волошко, інші робіт
ники і службовці. Про

слухавши Звітну доповідь 
Центрального Комітету, з 
якою виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв, вони пов
ністю схвалюють внутріш
ню і зовнішню політину 
Комуністичної партії.

Г. ГУСЕЙ НО В, 
секретар комсомоль
ської організації енер- 
годільннці станції По
мічна.

ШКОЛА— 
В ДАРУНОК 
* ФОРУМУ

Напередодні початку ро
боти з’їзду юні жителі се
ла Богданівки відсвяткува
ли своє новосілля. Урочис
те відкриття нового шкіль
ного приміщення на 640 
місць було приурочене 
XXV з’їзду КПРС. В перший 
день роботи з’їзду школя
рі розпочали свес навчан
ня в світлих класах. До 
їх послуг — добре облад
нані кабінети хімії, фізики, 
географії, зручна сучасна 
майстерня, простора біб- 
ліотекз.

Г. ПРИЙМАКОВ, 
завідуючий районним 
відділом освіти. 
Знам’-янськии район.

ТЕЛЕГРАМА 
ДЕЛЕГАТОВІ
Відмінний трудовий дару

нок форуму комуністів країни 
підготував колектив вашого 
м'ясокомбінату, де більшість 
робітників — комсомольці н 
молодь. За 40 робочих днів во
ни виконали план першого 
кварталу.

З особливим піднесенням мо
лоді виробничники працюють 
в дні роботи з'їзду: виробля
ють по 25—26 тони м’яса і 
м’ясопродуктів щозміни при 
завданні 15 тонн. Правофлан
гові змагання Катерина Биіиу- 
ля, Леонід Чумаченко, Вален
тина Біла виконують змінні 
норми на 200—250 процентів.

На мітингу, присвяченому 
відкриттю партійного форуму, 
колектив підприємства вирі» 
шив надіслати телеграму деле
гатові. XXV з’їзду КПРС, пер
шому секретареві Доллисько- 
го ранкому Комуністичної пар
тії України П. Л. Гідулянову, 
в якій повідомляється, що за 
дні роботи з'їзду буде виго
товлено понад план'150 тонн, 
м яса і. реалізовано продукції 
на 300 тисяч карбованців.

Л. ГОРБЕНКО, 
пакувальниця Долнисько- 
го м’ясокомбінату.

Комсомог.ьсько-молодіжна бригада 
формувальників цеху сірого чавуну 
двічі орденоносного заводу «Червона 
зірка»... Славні сторінки в трудовій 
біографії має цей колектив. За роки 
минулого п’ятиріччя формувальники 
зробили своєю традицією — постійно 
нарощувати темпи, смілиес освоюва
ти виробництво нових марок дета
лей, по-господарськсму ставитись до 
устаткування і допоміжних матеріа
лів. Колектив номсомольськс-моло- 
діжної своє завдання в дев’ятій п'я
тирічці виконав за три роки і вісім 
місяців. Напередодні відкриття XXV 
з їзду КПРС бригаді було присвоєно 
почесне звання імені XXV з'їзду 
КПРС. Це право формувальники 
завоювали в соціалістичному зма
ганні між комсомольсько-молодіж
ними колективами заводу на перед- 
з їздівській вахті — за три дні до по
чатку роботи форуму комуністіз 
країни вони рапортували про завер
шення виконання завдання першого 
кварталу 1976 року. Біля джерел всіх 
успіхів колективу стояли комуністи, 
комсомольці, ветерани-наставники 
молоді.

Високі соціалістичні зобов’язання 
взяли члени комсомольсько-молодіж
ної бригади на 1976 рік. В перші дні 
роботи XXV з’їзду КПРС перед гро
мадською комісією в червоному кут
ку цеху вони захистили достовірність 
свого зустрічного плану на перший 
рік десятої п'ятирічки.

Розповідь читайте в сьогоднішньо
му номері «Молодого комунара».

Див. 2 стор.

ШИ ТВІЙ ЗУСТРІЧНИЙ?

Вагомий трудовий дарунок підготували XXV з’їздові КПРС формувальники комсомольсько-молодіжної 
бригади заводу «Червона зірка», яку очолює молодий комуніст О. Дацснко. 20 лютою есніі рапортувати пр» 
завершення завдання першого кварталу. За успіхи в соціалістичному змаганні на нерсдз’їздіиській трудовій вахті 
цей колектив завоював право називаться: «Імені XXV з’їзду КПРС»,

♦ото В. КОВПАКА, Ф. ГОНЧАРА.



})Молодні комуяярі(------------ £) спіор
ЕРЕД колективних ' 
рис характеру брдпг- 

.......... одна дуже сугтє 
ЯКЩО игілГіі-

ТО
ди є 
в а 
цялн, 
зробият і., 
під ціоїр , 
мк іде не спостерігали. 
Осі. і в ден ........
XXV з’їзду 
Дания

ЩОСЬ но’обі- 
оГкти’язкупо 
Відхилення 

правила за'ни-

. підкрнїтя 
гмінпе зав- 

ііеревкісонали на 
20 проценти». Бо ще за
довго до цієї події сло
во таке давали в та 
кому ритмі праціоват и 
в усі з'їздівські дні.

Зустрічний план па 
1970 рік ■ це теж сло
во перед КОЛГКІІІВОМ це
ху і всього заводу. Воно 
вимагає від кожного чле
на бригади додаткової 
напруги щозміни, щомі
сяця, щокварталу. За 
прикладом бригади, очо-’ 
люваііої Героєм Соціалі
стичної Праці, делега 
том XXV з’їзду КІІРС 
О. О. Кошурком, фррму- 
вальніїки комсомолі.- • 
сі.ко • молодіжної річне 
Завдання в пор.могодн 
пах зобов'язалися вико
пати достроково — до 
59-ї річниці Великого 
Жовтня. Готуючи трудо
ві дарунки до дим на
родження В. і. Леніна, 
Нони вирішили понад 
план виготовити 12 ти
сяч дисків ‘кукурядзя- 
ііих сівалок СКНК-Я. 
Ня ГИЩІІІІ рівсі.і. обі
цяють молоді робітники 
підняти і марку своєї 
продукції — здавати від
ділу технічного контро
лю я першого пред'яв
лення всю.

|к : і
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їх пла-
106-ій

П. Завіна: «Хочу пораду
вати. Незабаром суттєво по
ліпшиться завантаженість ва
шої дільниці...»

Значно вищий за всіма 
показниками зустрічний 
план бригади у порівнянні 
з тим, який довели колек
тиву «зверху». Чи не свід
чить це про те, що еконо
мічна і планова служби 
цеху допустили прорахун- 
ки?

На перше запитання від
повідає начальник плано
во-економічного бюро це-

ху, голова громадської ко
місії по захисту соціаліс
тичних зобов’язань Вале
рія Іллівна Мельниченко:

—• Жоден, найточніше 
розроблений, забезпече
ний сировиною і матеріа
лами план не враховує 
ще всіх невикористаних 
внутрішніх резервів брига
ди як виробничого колек
тиву. Хіба можна сплану
вати, приміром, грошовий 
ефект, одержаний від по
ліпшення організації пра
ці протягом року?

Бригада Олександра Да- 
ценка минулого року ви
конала півтори річні норми. 
Своє завдання □ нормого- 
динах на 1976 рік хлопці 
планують завершити до 7 
листопада. Але на відміну 
від попереднього року в 
цей же період вони бу
дуть кардинально поліп
шувати якість формуван- 

То ж -зобов’язання у 
наг.ру- 
же час

ня.
них тепер значне 
женіше, і в той 
цілком під силу.

А ось до пункту 
ну, присвяченого 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна, думаю, пот
рібно внести корективи. В 
січні бригада виготовила 
додатково 4250 штук ви
сівних дисків, Навіть за 
наближеними підрахунка
ми при таких темпах про-

тягом мало не чотирьох 
місяців можна здати 15— 
16 тисяч штук цих дета
лей, а не 12 тисяч, як за
писано в зустрічному. 
Згодна, що план бригади, < 
висунутий у відповідь на І 
план «зверху» — г-апруже- і 
ний. За рахунок яких, ще 
не повністю використаних, 
внутрішніх резервів ду
маєте дотримати свого 
слова?

Олександр Даценко — 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади:

— Перш за все, Валерія 
Іллівна, дуже слушна ва
ша пропозиція щодо ко
ректив у зустрічному. 

Точно бачимо, с у нас «за
пас міцності» і ми обов’яз
ково переглянемо пункт 
приурочений дню народ
ження Ілліча.

Складаючи програму 
роботи на перший рік де
сятої п’ятирічки, ми вихо
дили з досягнень і досві
ду, набутих в попередньо
му п'ятиріччі. Це була на
ша база, т£к би мовити, 
від неї починали всі роз
рахунки, що і лягли в ос
нову зустрічного. Але ко
ли тили надійні, не менш 
гарантованими мають бути 
і резерви, як запорука 
майбутнього успіху. В ми
нулому році лише за ра
хунок ущільнення робочо
го часу ми добилися збіль
шення продуктивності пра
ці на чотири проценти. 
Але чи постаралися спов
на, аби і хвилина не про
падала марно на зміні? На 
жаль, ні. Значить і надалі 
залишається в дії завдан
ня — раціонально вико
ристовувати робочий час, 
працювати за ущільненим 
графіком від дзвінка до 
дзвінка.

А скільки ще приховано 
можливостей в роботі су
міжних з нами дільниць: 
говорю про погодженість, 
чіткість взаємозв’язків. Від 
цієї скосрдиноваьості за
лежать багато в чому і 
темпи нашої роботи і 
якість. Коли б завжди із 
землеприготувальної діль
ниці надходила якісна 
формувальна суміш, біль
ша гарантія, що і у нас 
браку не буде. Або ми 
можемо виготовити фор
ми, а на заливній дільниці 
заллють 
металом. А в результаті— 
брак спільний. Ми зверну
лися до колективів суміж
них дільниць із пропозиці
єю боротись за якість при
датного лиття спільними 
зусиллями. Чекаємо їх 
конкретної відповіді. Вона 
не повинна затриматися, 
адже зацікавленість одна
кова в усіх.

Іван Пантелійовкч Завіна 
— секретер партбюро це
ху, член громадської комі
сії:

їх охолодженим

— Хочу порадувати те
бе, Олександре, і твоїх то
варишів. Незабаром сут
тєво поліпшиться заванта
женість вашої 
формувальною сумішшю. 
Прибули вже спеціальні 
бігуни для приготування 
цієї суміші.

Олександр Бойко — 
формувальник, 
бригади:

— Доповню про 
наші резерви... Бу
ває, заставимо 
весь конвейєр го
товими формами, 
а записників 
вистачає. Тоді 
простоювання 
нас. Я повертаюсь 
до висловлювання 
бригадира про по
годженість у ро
боті суміжних 
дільниць. В ком
плексі будемо ви
рішувати питання 
поліпшення орга
нізації праці.

Петро Храпунов 
— формувальник, 
член бригади:

— І треба зауважити, що 
цей комплексний підхід ні 
в якому разі не знімає 
відповідальності всієї
бригади і кожного зокре
ма. як за ефективність, 
так і за якість роботи. Ад
же є фактори в процесі 
народження кожної виго-

дільниці

член

дотримувати тех- 
виготовлення 

освоїти передові 
формування, ра-

продукцію з 
пред’явлення».
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ПРИЛЮДНИЙ
ЗАХИСТ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

го часу кожен член брига
ди оволодіє 
професією 
формувальних 
Доб'ємося цього 
швидше — значить не бу
демо чекати наладчиків 
при поломках чи інших 
«капризах» верстатів.

Федір Линюк — форму
вальник, член бригади:

суміжною 
наладчика 

машин», 
якнай-

був єдиний зипадок 'і... 
останній. Взаємодопомога 
і вимогливість один до 
одного сьогодні визнача
ють почуття високої ко
лективної відповідальності 
за спільну справу. А спра
ва у нас така: щоб більше 
вийшло з цеху якісних де
талей, щоб більше сівалок 
отримала країна від нашо
го заводу.

О. Даценко: «Гарантованими мають бути паші резерви як запорука 
майбутнього успіху»,

ж .. 'Ж- •

зели- 
нашої 
в по- 
пра-

Лилюк: «Великі мож
ливості для вашої бригади 
закладені в поліпшенні орга
нізації праці».

товленої нами деталі, які 
залежать лише від нас. 
Маю на увазі, приміром, 
справність верстатів. Ми 
не випадково включили в 
наш зустрічний такий 
пункт: «З метою економії 
і зниження втрат робочо-

— Маєте рацію — 
кі можливості для 
бригади закладені 
ліпшенні організації 
ці, використання устатку
вання. Гордимося, що зу
міли повністю ліквідувати 
простої на перезмінах. А 
це ми врахували при скла
данні зустрічного плану. 
Але, зрозуміло, не можіа 
спланувати ефект ентузі
азму кожного з нас, під
рахувати в якихось вимі
рах зростання свідомого 
ставлення до праці. За ро
ки дев’ятої п'ятирічки всі 
члени бригади підвищили 
свою кваліфікацію на роз
ряд, щороку були слуха
чами школи передового 
досвіду. Вчимося, підви
щуємо свою майстерність 
не для надбавки до зар
плати — вона . у нас дос
татньо висока, а щоб 
ще працювати, я б 
зав — красивіше.

Успіх зустрічного, 
чайно, залежить і від 
строю кожного 
тиві. А він — в 
лежності від 
один з одним, 
цьому у нас надійний: зав
жди приходимо на вируч
ку товаришеві. Наші ве’те- 
рани-наставники Д. С. 
Вінаров, П. М. Махонько з 
охотою вчать новачків, не 
приховують своїх «секре
тів». Ну, а якщо і «спітк
неться» хто — відверто і 
колективно висловлюємо 
свої думки «винуватцю». 
Наприклад, один наш то
вариш зробив прогул. Од
разу ж наступного дня на 
зборах принципово обго
ворили його вчинок. Це

коа-
ска-

ЗВИ- 
на- 

в колек- 
прямій за- 

стосунків 
Резерв в

Іван Федорович Крик — 
майстер дільниці форму
вання: •

— Бригада Олександра 
Даценка бере зустрічний 
план. Подивимося лише на 
його економічний бік: 
збільшення випуску при
датного литва. А чи не 
вийде так, що надпланово 
зроблені деталі, ті ж дис
ки, приміром, 
непотрібними 
складальному

Володимир 
Скатрут — майстер діль
ниці складання висівних 
апаратів механоскладаль
ного цеху № 1, член гро
мадської комісії:

— Ні, не вийде. Колек
тив нашої дільниці, куди 
від бригади О. Даценка 
безпосередньо надходять 
диски і барабани до ви
сівних апаратів, в свою 
чергу теж взяв зустрічне 
зобов язання: підвищити
продуктивність праці на 
десять процентів. Розра
ховували саме на те, що 
ви забезпечите нас дос
татньою кількістю деталей 
для надпланових сівалок,

Іван Пантелійович За
віна:

— Які особливості 
шого «зустрічного-76»?

Олександр Даценко:
— Схвилювали нас сло

ва Звітної доповіді Цент
рального Комітету XXV 
з їздові КПРС, з якою ви
ступив Генеральний сек
ретар ЦК нашої партії Л. І. 
Брежнєв, про те, що го
ловним підсумком дев’я
тої п ятирічки є поліпшен
ня життєвого рівня радян
ських людей. І сьогодні ми 
трудимося, щоб багатшою

виявляться 
в механо- 

цеху?
Львович

стала наша країна, щоб 
жити стало краще. Ось і 
наш зустрічний повинен 
служити цьому завданню. 
Ми ставимо за мету до
сягти високої ефективнос
ті і якості виробничої ді
яльності бригади: підви
щити продуктивність пра
ці, збільшити випуск про
дукції за рахунок поліп
шення якості. Головна ж 
особливість нашого зуст
річного в тому, що він ба
зується на кращому вико
ристанні устаткування,
робочого часу, суміщенні 
професій.

У нас є досвід нарощу
вання темпів роботи. Ще 
два роки тому на форму
ванні дисків змінне зав
дання складало 600 опок. 
Зараз — 700. Тобто, на то
му ж обладнанні, майже 
в тому ж складі бригади 
ми збільшили продуктив
ність за цей час без мало
го на 17 процентів. Але 
не враховані тут ще такі 
фактори як зростання 
майстерності з кожним 
роком, що в думках кож
ного з нас можуть наро
дитись нові пропозиції. 
Вважаємо обгрунтованим 
такий пункт нашого зуст
річного — підвищити про
дуктивність праці на 
процентів.

Розробляючи план, 
■ходили з головного 
прямку десятої п’ятирічки 
— п’ятирічки ефективності 
і якості. Навіть одним із 
перших пунктів записали; 
«Здавати 
першого 
Чого гріха таїти, поки що 
через 
коси, 
тобто, 
два 
форм 
Ми знаємо причини 
біди. Одна справа, 
суміш надходить волога, ін
ша — якщо погано наби
вати форму і скоріше зні
мати-її з машини, а вона 
не спресувалася — обвали 
неминучі. Від нас вели
кою мірою залежить якість 
придатного литва. Уже 
розробили заходи бороть
би з браком. Ось вони: 
суворо 
нологію 
форм, 
методи 
ціонально використовуваси 
обладнання, в зразковому 
порядку тримати свої ро
бочі місця.

Напружений наш зуст
річний, без сумніву, але 
ми зважили і розрахували 
кожен пункт, кожну циф
ру і впевнено говоримо — 
виконаємо його з честю.

* Валерія Іллівна Мельни-
- ченко — голова громадсь- 
і кої комісії по захисту со

ціалістичних зобов’язань:

обвалювання, пере- 
засмічення форм, 
саме з нашої вини, 
проценти готових 
йдуть неякісними, 

цієї 
коли

Мельниченко:
— ‘.ПХ- присвяченого

п V рІЧ,:,,-ці з дни народження В. 1. Леніна, потрібно внести 
корективи...»

• Ви аргументовано до
вели, що «зустрічний-76» 
вам дійсно під силу. Від 
імені громадської комісії 
дозвольте побажати вам 
успіху. Віримо: слова сво
го дотримаєте.
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Фото В. КОВПАКА.

Російські пісні виконує учасниця художньої самодіяль
ності Буднику культури нрофтехосіітн Надія БАЛЬО- 
шен ко.

КИМ 1ІУТІіЛ =
ПРАЦЮЄ КЛУБ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

В Палаці культури профтехосві- 
ти створено профорієнтаційний 
клуб «Ким бути?», який підтри
мує тісний зв’язок з школами міс
та та області, оскільки трудове 
виховання і профорієнтація учнів 
є одним 
вапня в учнів комуністичної мо
ралі.

Тісний 
техосвіти підтримує СШ № 16. З 
цією метою в школах створений 
кабінет профорієнтації, де зібрані 
дані про робітничі професії, про
фесії сільського господарства, 
сфери обслуговування, котрі мож
на набути в Кіровограді.

З метою профорієнтації прове
дено ряд екскурсій на підприєм
ства міста: кондитерську фабрику, 
заводи «Червона зірка», трактор
них гідроагрегатів та «Більшо
вик».

Напередодні відкриття XXV 
з’їзду КГ1РС відбувся в середній 
школі № 16. спільно з Палацом 
культури профтсхосвіти, вечір зу
стрічі з молодими робітниками та 
учнями профтехучилищ міста на 
тему: «Робітниче звання — гор
дість моя», де виступили випуск
ники профтехучилищ та учні.

3. тематичною програмою висту
пили учасники ансамблю пісні і 
танцю Палацу культури профтех- 
освіти.

із основних питань ВЙ.ХО-

зв’язок з системою проф-

А. МАШУКОВА, 
організатор СШ № 16 
м. Кіровограда. і

„Молодий колгунаргг ----------
! ПРОСТОРОМУ фойє кінотеатру 

«Комсомолець» відкрито персо
нальну виставку фотокореспондента 
Василя Ковпака. Кожна робота — 
це закінчений фототвір, в котрому 
б'ється пульс життя.

Розпочинається вона 
працьовитих рук 
хлібороба з коро
ваєм на рушнико
ві. Поряд — план
шет, де автор роз
повідає про красу 
колгоспного жит
тя, зображуючи на 
тлі гілля широке 
поле з працюючим 
трактором. Далі — 
портрети героїв 
праці дев’ятої п'ятирічки, 
уважно слідкує за життям 
країни і в своїх творах ще і 
показує віхи пройденого, 
цілий стенд присвячено святкуванню 
30-річчя Перемоги. Схилили сиві го
лови ветерани, горить Вічний вогонь. 
Закінчується тема твором нашого 
сьогодні: двоє молодих батьків ве
дуть за ручки доньку по нашій щас
ливій радянській землі.

Дуже приємно бачити щиру зако
ханість автора в нашу рідну землю, 
в її міста, села. Людина праці — 
головний герой фотографій. Тут пока
зано і культурне життя нашої облас
ті. Молодіжні художні колективи, ан
самблі постають перед нами у ритмі 
руху, в красі мистецтва.

Символічно те, що глядачі вперше 
побачили виставку у день відкриття 
ХХУ з'їзду КПРС. Тоді у .фойє кіно-

3 стаор.

фотографією

Si1- ''ІД 
{РЕЦЕНЗІЇ

Азтор 
нашої 

ще раз 
Зокрема,

XXV з’їзду Комуністич-

нового партійного фо
нам наснаги на нові 
ім'я побудови кому- 

плани партії — це ппа-

театру працював телевізор і відвіду
вачі, переглянувши доробок фото
кореспондента, пригадавши події за
вершального року дев’ятої п’ятиріч
ки, стали свідками початку історич
ної події — 
ної партії.

Матеріали 
руму дадуть 
звершення в 
нізму. Адже 
ни народу.

Певною мірою виконувати нові зав
дання допоможе і виставка. Бо експо 
зиція Василя Ковпака поєднує в собі 
труд художника і публіциста. Воші 
показує, переконує, кличе.' У цьому 
митець бачить своє призначення. 
Хочеться подякувати автору і поба
жати йому творчого натхнення.

В. САМІЙЛЕНКО, V
художник.

Світлофор: зелений вогник

увага: діти на вулиці JWftW А
В будь-яку погоду дітей важко втримати вдома. їх 

^лять вулиці, стадіони, ковзанки. Захоплюючись 
грою, діти часто не звертають уваги на небезпеку, 
іцо їм загрожує.

Нерідко можна бачити, як діти катаються па сан
чатах та ковзанах поблизу доріг, де проходить транс
порт, а то і па проїжджій частіші вулиці. Чи 
варто доводити, що це небезпечно? Так, спускаючись
3 гірки біля 10-ї школи в місті Кіровограді, учень
4 класу Віталій Гриценко вдарився об колесо авто
мобіля, який щоішо зупинився. Зламалися лише сан
чата. Добре, що на цьому все закінчилось.

А от для учениці 6 класу ГІетрівської середньої 
школи Алли Штилюк цілком безпечна гра в сніжки 
закінчилась дуже погано. Захопившись, дівчинка ви- 

.. бігла з воріт на вулицю і, посковзнувшись, упала 
прямо під колесо вантажного автомобіля. Важко 
травмовану, її відвезли до лікарні.

Всього за минулий рік на вулицях і дорогах нашої 
області в результаті порушень правил руху загинула 
21 дитина. 77 дітей травмовано.

Дорослі в таких випадках мусять бути небайдужи
ми! Адже мова йде про життя дітей.

Але часто-густо саме з впин дорослих трапляються 
нещасні випадки. Учениця першого класу Кіровоград
ської школи № 32 Наташа Горенька разом зі своєю 

^»абусею перебігала вулицю перед тролейбу- 
який не зміг рантово загальмувати. Трапилось 

нещастя: обох відправили до лікарні. Шестирічна 
Лариса Гаишелюк, граючись, вибігла на проїжджу 
частішу вулиці і потрапила під мотоцикл. Загинула 
під колесами грузовика учениця 4 класу Сазонівської 
восьмирічної школи Віта Шсрстньова, яка з матір’ю 
переходила вулицю в забороненому місці. Таких при. 
кладів можна навести ще багато.

Очевидно, причину подібної статистики слід шука
ти в самій організації навчання дітей правилам до
рожного руху, в практичному закріпленні знань.

Зараз проходить республіканський конкурс з пра
вил дорожного руху «Зелений вогник», оголошений 
Міністерством внутрішніх справ УРСР, Міністер
ством освіти УРСР, ЦК комсомолу України та рес
публіканським Товариством Червоного Хреста. АІета 
11010 ~~ пропаганда правил дорожного руху серед 
Дітей, виховання в них навичок дисциплінованої по
ведінки на вулицях і дорогах та у громадському 
транспорті. В конкурсі беруть участь заголи юних 
інспекторів руху.

Розповімо трохи детальніше г.ро цей конкурс.
Юні інспектори руху повніші твердо знати дорожні знаки 

та їх значення, правила для пішоходів та пасажирів, марки 
Автомобілів і вміти «розвести* їх на перехрестях. А ті. хто 
«іддає перевагу велосипеду, мусять не тільки вправно ката
лись, а ії знати, які вимоги ставляться до велосипедиста та 
ного машини. Юні санітари покажуть своє вміння допомог
ти потерпілим. надані їм першу медичну допомогу.

Команди.переможці районних і міських змагань одержать 
право взяти участі, в обласному конкурсі, якіїіі відбудеться 
Р квітня в місті Кіровограді.

__ > Команди, які займуть 2—3 місця и обласному конкурсі, 
нагороджуються цінними подарунками та дипломами, а за- 
тш юних інспекторів руху, що посяде І місце, одержує пра
во брати участь у фіналі республіканського конкурсу «Зс- 
лениіі вогник». Всі члени команди нагороджуються путівка
ми в піонсрськнП табір ЦК ЛКСМУ «Молода гвардія* з 15 
кзітівг по К» травня цього року.

ыд того, наскільки активно включаться у конкурс 
учні та педагоги наших шкіл, залежить, як зміниться 
•У майбутньому сумна статистика дорожчих при
год,

Л. ЩЕРБИНА, 
інструктор обласної дсржавтоінспекції, лей
тенант міліції^

«РОЗДУМИ
НА ЗУПИНЦІ 
ТРОЛЕЙБУСА»
— так називався лист па 
того читача 10. Баланцова 
та коментар до нього на
чальника Кіровоградського 
тролейбусного управління

О. Кунакова, вміщений у 
«Молодому комунарі» 27 
січня. В обох матеріалах 
піднімались проблемні пи
тання поліпшення роботи 
кіровоградських тролейбу
сів.

Як повідомив виконуючий 
обов’язки завідуючого мі
ського відділу комуналь
ного господарства М. .П. 
Настасієнко, після виступу 
газети вжито цілий ряд за
ходів.

Так, у депо почали пра
цювати комплексні бригади 
по обслуговуванню рухо
мого складу, впроваджено 
технічний контроль за якіс
тю ремонту машин. Для ма-

теріального зацікавлення 
ремонтників розроблено і 
введено положення про пре
міювання бригад в залеж
ності від якості ремонту і 
кількості повернень тролей
бусів з лінії. Організовано 
чергування інженерно-тех
нічних працівників в нічний 
час, коли машини готуються 
до виїзду на лінії.

Бідніші тролейбуси, котрі 
повертаються з маршрутів 
з-за несправності, проходи
тимуть через ремонтно-тех
нічний пункт.

Щодня спеціальна комісія 
аналізує причини вимуше
них заїздів з лінії, намічає 
заходи до їх усунення. Ад-

міністрація добивається під- і 
впщсшія рівня технічних 
знань робітників і. водіїв.

Має налагодитись рух | 
електротранспорту. Органі- ; 
зоваїїі проміжні дііспсічер- ' 
ські пункти па лініях, носи- і 
ясно контроль за дотримай- • 
ним графіків. Двічі на мі- 1 
сяць проводяться іпструк- і 
тивпі наради з водіями з | 
питань безпеки та регуляр
ності руху. Па них розби- ; 
раються усі випадки пору
шень трудової та транс
портної дисципліни.

Всі ці-заходи дозволять 
значно поліпшити робочу | 
міського тролейбусного | 
транспорту.

КІНЕЦЬ

ЗИМИ.

ЛМл.
В. ЖУЖГОВЛ.

Міністерство зв'язку СРСР випустило маркований 
конверт, на якому зображено пам’ятник Кірову в місті 
Кіровограді. Автори цього монумента — скульптор 
М. Манізер та архітектор В. Вейман. Малюнок па кои- 

КЗ верті зробив художник В..ІПатііхін.Иа Новий конверт — ще один з численних експонатів фі-
РСИОіРТСД лателістичного літопису життя і діяльності Сергія Миро

новича Кірова. А вперше його портрет з’явився в 1935 
році на марці, котра вийшла до першої річниці з дня 
смерті трибуна революції. Потім поштові мініатюри ви
пускались до 70-річчя і 80-річчя від дня народження ПРУіРЇЮЦСІІПс М Кірова. Не раз також виходили і марковані кои- іііЯІиОПіівПи верти і ; зображенням пам’ятників революціонеру, міст 
і вулиць його імені.

КІРОВУ працівник правління Всесоюзного товариства 
філателістів.

ПОГОДА
В БЕРЕЗНІ

Березень — перший місяці, 
песни, КОЛН середи ьодобоїи 
температура повітря перехо 
литі, через 0 градусів в сто
рону її підвищення.

За багаторічними епосі«рс 
женцями мінімальна темпера 
тура повітря опускається до 
—35 градусів, але є роки, і:о 
ли березень — місяць луже 
теплий й максимальна темпе 
ратура повітря досягає 21—23 
градусі» гепла.

Березень в цьому році пе
редбачається звичайним. Се 
редньомісячна 
повітря віл І градуса 
до 2 градусів 
близько норми, 
кількість опадів

івичаіНіим. 
температура 

тепла 
морозу — 
а місячна 
15—20 мілі-1

метрів — мрпше норми.
Наііхолодиіше буде в пер

шій та на початку другої де 
кади, коли температура повіт
ря вночі буде віл б—11 та 10— 
15 градусів морозу, впень чіл 
0—5 гра.чуіііі тепла До 3—5 
градусів морозу, а потім спо- 
стсрії йтиметься підвіїшсішя
температури.

В першій та третій декадах 
переважатиме хмарна погода, 
місцями опади. Найтеплішс 
має бути в третій декаді бе
резня. коли температура по
вітря вночі буде 0—б. ПЛСШ> 
10-15, в окремі дні до 15—/0 
градусів тепла.

Працівникам сільського гос
подарства потрібно звернути 
особливу увагу на збережен 
ця пологи в грунті.

ІІаяішніі стан зволоження 
грунту свідчить про необхід
ність ' максимального збере
ження води, яка знаходиться 
поки що в сніговому покричу 
Виходячи з довгострокового 
прогнозу погоди па березень 
місяць, коли кількість опадів 
очікується менше норми, 
можна чекати, що на початок 
весняних польових робіт запа
си пологи п грунті будуть 
меншими, ніж звичайно.

О. ЖАРИКОВА,
агрометеоролог Кіро
воградського гідро- 
мстбюро.
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М А ЙСІЕРНІ СІ Б
ЮНИХ СТРІЛЬЦІВ

Закінчились республіканські заочні стрілецькі 
змагання, * яких-' взяли участь юні спортсмени 
середніх шкіл області. За час місячника оборон
но-масової роботи на вогневі рубежі вийшли 
26 524 юні спортсмени, з яких 10 561 учень ви
конав нормативи комплексу ГПО і 766 — розряд
ні нормативи всесоюзної спортивної класифі
кації.

Найбільшого успіху в обласних змаганнях до
моглися учні Ульяновської середньої школи № 2 
Віктор Блідар і Віктор /Аарунич: з 100 можливих 
вони вибили по 99 очок. На очко менше мали уч
ні Олександр Кубай (Новомиргород), Ігор Кузь- 
мін (Кіровоград), Василь Сивенко (Ульяновка).

У командному заліку перемогла збірна коман
да Кіровоградської середньої школи № 13, на 
рахунку якої 1845 очок. Друге місце в стрільців 
Ульяновської середньої школи № 2 (1840 очок), 
третє — у Гайворонської середньої школи № 2 
(1738 очок). Ці команди готували до поєдинків 
військові керівники шкіл K. І. Дряпіко, Ф. В. Ми- 
шоловка, І. С. Теслюк.

П. ВАНЯШИН, 
інспектор шкіл облвно.

• ВАЖКА АТЛЕТИКА

На помості—а ваша рдів ці
В спортивному залі кіровоградського заводу 

«Червона зірка» закінчилась першість обласної 
ради ДСТ «Авангард» з важкої атлетики. В сво
їх вагових категоріях чемпіонами товариства ста
ли кіроаоградці Федір Чайковський, Михайло 
Дмитрієв, майстер спорту Георгій Машнягуца, 
кандидат у майстри спорту Олександр Рогозін, 
майстер спорту Вячеслав Рогозін, десятикласник 
школи № 23 Іван Немов.

В. ШАБАЛІН.

СПАРТАКІАДА 
„БАДЬОРІСТЬ 
І ЗДОРОВ’Я“

За рішенням правління 
спортивного клубу Кіро
воградського педагогіч
ного інституту імені 
О. С. Пушкіна тут розпо
чалась спартакіада «Ба
дьорість і здоров’я».

В "спортивному залі 
вже пройшли поєдинки з 
волейболу та настіль
ного тенісу. Свою спор
тивну майстерність де
монстрували понад 40 
викладачів. Перше місце 
після двох видів про
грами у команди фізико- 
математичного факульте
ту, яка перемагає ре
зультативністю і масовіс
тю. З настільного тенісу 
призові місця зайняли 
кандидат фізико-матема- 
тичних наук В. М. Євла- 
денко, старший викладач 
кафедри математики 
10. П. Пігарєв і завідую
чий кафедрою англійсь
кої мови Б. В. Кучннсь- 
кпй. У вихідні дні викла
дачі кафедри фізики на 
чолі із завідуючим ка
федрою І. 3. Ковальовим 
виїжджають на лижах у 
район Озерної Балки.

Спартакіада «Бадьо
рість і здоров’я» три
ває. Попереду змагання 
з шашок та шахів.

Є. ХРОМОЧКІН, 
голова правління 
спортивного клубу 
педінституту.

28 лютого 1976 року -------- -

ТРЕТІ ПРИЗЕРИ
На республіканських 

змаганнях в Каховці кі
ровоградський майстер 
спорту Олег Флоринськил 
став першим призером о 
класі машин 125 кубіч
них сантиметрів.

„СНАЙПЕРИ
ЕФІРУ“
ІІа базі обласної ра

діотехнічної школи
ДТСААФ тривала рес
публіканська першість та 
особисто-командні об
ласні змагання з швид
кісного прийому та пере
дач радіопрограм. Тут не 
мали собі рівних кияни 
Наталка Яшук, Володи
мир Іванов і Олександр 
Кравчук. Першими в об
ласті виявились «снайпе
ри ефіру» кіровоградиі 
Людмила Балан, Василь 
Горбань, учениця Цвіт- 
нянської СШ Олександ- 
рівського району Ольга 
Павлівська та олексаид- 
дійськпй спортсмен Ген- 
вадій Снтниченко.

В. МАШУК, 
суддя всесоюзної ка
тегорії. Річниця ДЮСШ

Минув рік, як в 
Кіровограді від
крито неву дитячу 
спортивну шко
лу. Тепер тут під
вищують свою
спортивну май
стерність майже 
740 школярів об
ласного центру. 
Наприклад, секції 
плавання відвіду
ють 452 юних 
спортсмени, тре
нуються 245 лег
коатлетів. 21 з них 
вже стали розряд
никами. А серед 
гімнастів їх уже 
53.

Фото
А. ПЕЧЕІ11ОКЛ.

ПОНЕДІЛОК

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 9.10 
— к. т. Гімнастика. (М). 

9.30 — Мультфільми. (М).
10.00 — к. т. «На XXV з’їзді 
КПРС». (М). 11.00 — к. г. 
«Клуб кіноподорожей». (М). 
15.40 — «Рідна природа».
(К). 16.10 — «Телсплакат».
«Цифри нашого зростання». 
(К). 16.15 — «Партії бійці». 
Теленарис. (Одеса). 16.30 —
Концерт. (К). 17.00 — «Партій
не життя». (К). 17.30 - Для 
школярів. «Сурмач». (До
нецьк). 18.00 — к. т. «Щоден
ник XXV з’їзду КПРС». (М). 
18.30 — к. т. «Ми граємо і 
співаємо». (М). 18.45 — к. т. 
Вистава «Протокол одного за
сідання». (М). 21.00 — «Час» 
«На XXV з’їзді КПРС». (М)’. 
22.00 — к. т. «На вулиці Не- 
жданової». (М). По закінчен
ні — «Кіровоградщипа в дні 
роботи XXV з’їзду КПРС». 
(К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— «На XXV з’їзді КПРС». 
(•“). 11.05 — Концерт радян
ської пісні. (К). 11.20 — Но
вини. (К). 11.35 — «Фотохвп- 
линка». (К). 11.40 — «Шкіль- 
ний екран». Фізика для уч
нів 9 класу. (К). 12.10 — Кон- 
церт-вітапня делегатам XXV 
з’їзду КПРС». (К). 13.05 — 
«У світі рослий». (К). 11.45 — 
«Весна труда». Док. фільм. 
(М). 15.45 — «Надія». Худ. 
фільм. (М) 17.20 — «Хочу все 
знати». Кіножурнал. (М). 
17.30 — «Умілі руки». (М). 
18.00 — «Щоденник XXV з’їз
ду КПРС». (М). 18.30 — «Ек
ран молодих». (Х-в). 19 00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «Друж
бі міцніти». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
«Час». «На XXV з’їзді 
КПРС». (М). 22.00 — Худ.
Фільм «Останній день зими». 
(К). 23.25 — Вечірні новини. 
(К).

ВІВТОРОК

2 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).9.І0 
— к. т. Гімнастика. (М). 

9.30 — к. т. Мультфільми.
(М). 10.00 — к. т. «На
XXV з'їзді КПРС». (М). 
11.00 — к. т. «Очевидне — 
неймовірне». (М). 14.45 —
к. т. «Відкриваючи світ». 
Док. фільм. (М). 15.35 — к.т. 
Концерт радянської пісні. (М). 
16.05 — «Образ комуніста у 
творчості М. Шолох’ова. (М). 
16.45 — к. т. «Виступ ансамб
лю «Волинянка». (М). 17.15 — 
к. т. — «Відгукніться, сурма
чі!» (М). 18.00 — к. т. «Що
денник XXV з'їзду КПРС». 
(М). 18.30 — к. т. «Вірші і піс
ні про, Москву». (М). 18.45 — 
к. т. Док. фільм «Головний 
день житгя». (М). 19.45 — 
к. т. Тсл. худ. Фільм «Фан
тазія». (М). 21.00 — «Час»,
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
22.09 — к. т. «Нумо, дівчатаі» 
(М). По закінченні — новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «На XXV з'їзді КПРС». 
(М). 11.05 — «Танці народів 
СРСР». (К). 11.15 — Нопіпіц. 
(К). 11.30 — Док. Фільм
«Кпила». (К). 11.10 — «Шкіль
ний екран». Українська літе
ратура для учнів 9 класу. 
(К). 12.10 — Худ. фільм «Ад
реса вашого дому». (К). ’6.30 
— «Екран молодих». (Д-к). 
16.45 — Док фільм «На попо- 
зі побітпичої ппофесії». (К). 
17.00 — Муз. фільм «Колхід- 
ська сюїта». (К) 17.45 —
«Партії бійці». Теленарис. 
(ВопошиловградЕ 18.00 —
«ІІІодениик XXV з'їзду 
КПРС». (М). 18.30 — «Суп- 
мач». (Донецьк). 19 09 — «Ві
сті». (К). 19.30 — Телсплакат 
«Цифри нашого зростання». 
(К). 19.85 — «Монолог про
мопс». .Піт. птетача. (Оие- 
са). 20.05 — «Любителям ба
лету». (К). 20.4." — «На до- 
бпаніч. діти’» (К). 21.00 —
«Час». «На XXV з'їзді 
КПРС». (М). 22.00 — Кон
церт тріо бандуристок укра
їнського телебачення і радіо. 
(К). 22..’’•О — Всесоюзний тгп- 
нір з вільної боротьби (К). 
23.10 — Вечірні новини. (К).

СЕРЕДА

З ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).9.І0 
к. Т. Гімнастика. (М).

9.30 — к. т. «Умілі руки».
(М). Ю.ОО — к. т. «На XXV 
з’їзді КПРС». (М). 11.00 —
к. т. «Фантазія». Тел. худ. 
фільм. (М). 11.45 — «Твій
труд — твоя висота». Кіно- 
програма. (М). 15.30 — к. т. 
«Фільм — дітям». Тсл. корот
кометражні худ. фільми. (М). 
16.35— «Наука сьогодні». (М). 
17.05 — «Адреси молодих». 
(М). 18.00 — к. т. «Щоденник 
XXV з’їзду КПРС». (М). 
18.30 — «Екран заппошуе». 
(К-д). 19.00 — к. т. «Музичні 
вечори для юнацтва». (М). 
19.55 — к. т. Док. телефільм 
«Фронт Анголи». 21.00 — 
«Час». «На XXV з'їзді 
КПРС». (М). 22.00 — к. т. 
Кубок європейських чемпіонів 
з футболу/«Динамо» (К) — 
«Сент-Етьенп» (Франція). Пе
редача з Сімферополя. В пе
рерві — тираж «Спортлою». 
(М). По закінченні — «Кіро-

з 1 по
воградщина в дні роботи XXV 
З’їзду КПРС». (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
- «На XXV з’їзді КПРС». 
(М). Ц.05 — «Слава праці». 
Репортаж з республіканської 
художньої виставки, присвя
ченої XXV з'їзду КПРС. Пе
редача І. (К). 11.35 — Муз. 
антракт. (К). 11.40 - «Шкіль
ний екран». Суспільствознав
ство для учнів 10 класу. (К). 
12-10 — «Квіти живі». Телсви- 
става. (К). 16.00 — «Щоден
ник соціалістичного змаган
ня». (Х-в). 16.30 — Телепла-
кат «Цифри нашого зростан
ня». (К). 16.35 — Для дітей. 
«Театр «Ліхтарик». (Д-к). 
17.10 — «Зростання керівної 
ролі КПРС». Бесіда І. (К). 
17.30 — Для дітей. «Хатппка- 
веотинка». (Донецьк). 18.00 — 
«Щоденник XXV з'їзду 
КНРС». (М). 18.30 - «Вісті». 
(К). 19.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футболу. 
1/4 фіналу. «Динамо» (К) —
«Септ-Етьєпп» (Франція). 
(Сімферополь). 20 45 — «На 
добраніч. Діти!» (К). 21 00 — 
«Час». «На XXV з’їзді 
КПРС». (М). 22.00 — Концерт 
Державного заслуженого ака
демічного ансамблю танцю 
УРСР. (К) 22.40 - Вечірні
повнин’ <К).
ЧЕТВЕР

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9 00 — Новини. (М). 9.10 
— к. т. Гімнастика. (М). 

9.30 — к. т. «Виставка Бурл- 
тіпо». (М). 10.00 — к. т. «На 
XXV з’їзді КПРС». (М). 1І.0С 
— «Адреси молодих». (М). 
14.45 — В. Маяковський. «Як 
живий з живими». (М). 15.30 
— «Основи радянського зако
нодавства». (М) 16.00 —
«Москва 1 москвичі». (М). 
16.30 — к. т. «Шахова школа». 
(М). 17.10 — к. т. «Світло на 
обличчях». Тел. лок фільм. 
(М). 18.00 — к. т «Щоденник 
XXV з’їзду КПРС». (М). 
18.30 — к. т. «У кожному ма
люнку — сонце». (М). 19.09 — 
к. т. Концерт лля лелегатів 
XXV з’їзду КПРС. (М). 21.45 
— «Час». «Нл XXV з’їзд! 
КПРС». (М). 22.45 - к. т.
Чемвіонат СРСР з хокею. 
«Динамо» (М) — «Спартак». 
2 і 3 періоди. (М) По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
11.05 — Лля дітей. «Тигзсвя 
Пстрпк». Лялькова вистава. 
(К). 12.00 — «Нові мелодії ро
ле». (К). 12.30 — Новини.
(К). 15.35 — «Партії бійці». 
Теленарис. (Х-в). 15.55 —
«Щедрість талантів». Концерт. 
(Д-к). 16.25 — «Зростання ке
рівної ролі КПРС». Бесіда 2. 
(К). 16.45 — Для школяпів.
«Дівчатка — хлопчик»». (До
нецьк). 17.15 — Д. Шостлко- 
вич. «12 симфонія» (К). 18.00 
— «Щоденник XXV з’їзду 
КПРС». (М). 18.30 - «Па ла
нах республіки». (Миколаїв). 
18 45 — Лля дітей. Мульт
фільм «Лпузі» (К). 19 00 — 
«Вісті». (К). 19 30 — Муз. ан
тракт. (К). 19.40 — Кіноогляд 
«Роки і дозі». Частина 5 (К). 
20.40 — Тслеплакпт «Ци»Ьпп 
пап’ого зростання». (К). 90.15 
— «На добраніч, діти!» (К). 
21 00 — «Народна твлпчість». 
Муз поогпама (К) 21 —
«На XXV з’їзді КПРС». 
«Час». (М). 2245 — Концерт 

(к).
П'ЯТНИЦЯ

5 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10 
— к. т. Гімнастика. (М).

9.35 — к. т. «Весняний хоро
вод». (М). 10.00 — к. т. «На 
XXV з’їзді КПРС». (М). 11.00 
— к. т. Концерт. (М). 11.30 — 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
14.45 — к. т. «Вірші радян
ських поетів». (М). 14.55 —
«Молодь планети». _(М). 15.40 
— «Фільм — дітям». «Тимур 
і його команда». (М). 17.00 — 
Телеплакат «Цифри нашого 
зростання». (К). 17.05 — «На
ука — виробництву». (Д-к). 
17.40 — Для дітей. «Павлись- 
кі казки». (К-д на республі
канське телебачення). 18.00 — 
к т. «Щоденник XXV 'з'їзду 
КПРС». (М). 18.30 — «Рубе
жі десятої п’ятирічки». «Па 
озброєння — передовий ДО
СВІД». Виступ начальника 
комбінату «Кіровоградпаж- 
буд» В. С. Бабіна. (К-д). 18 45 
«Зустріч з делегатам» XXV 
з’їзду КПРС». (М). 19.15 — 
Худ. фільм «Весна». (М). 
21.00 — «Час». «На XXV з’їз
ді КПРС». (М). 22.00 - к. т. 
Чемпіонат світу з фігурного 
катання. Парне катання. До
вільна програма. (Швеція). 
По закінченні — «Кіповотад- 
шина — у дні роботи XXV 
з’їзду КПРС». (К-л).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15 00 — 
«Па допомогу школі». Росій
ська мова для учніп 9 класу. 
(К). 15.30 — Для дітей.
Мультфільм «Казка нво гуч
ний барабан». (К). 15.15 —

7 березня
«Щоденник
змагання».

соціалістичного
(Донецьк). 16.10

— Концерт радянської пісні. 
(Х-в). 17.00 — «Вперед, хлоп
чаки!» (М). 18.00 — «Що
денник XXV з’їзду КПРС», 
(М). 18.30 — «Любителям ба
лету». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Худ. телефільм «А 
пароплави гудуть і відхо
дять». (К). 20.45 — «Па до
браніч, діти!» (К). 21.00 —•
«Час». «На XXV з’їзді
КПРС». (М). 22.00 — «Твор
чий вечір Державного акаде
мічного українського драма
тичного театру їм. І. Франка, 
В перерві — вечірні новини, 
(К).

СУБОТА

6 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Гі.мнастгшз.

(М). 9.30 — к. т. «Золота зі
рочка Москви». (М). 10.00 -• 
к. т. інформаційна програма, 
(М). 11.00 — к. т. Концерт.
(М). 11.15 — к. т. Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Чоловії;іг. Довільна програма, 
(Швеція). 12 45 — к. т. Муз, 
ппограмл «Ранкова пошта», 
(М). 13.15 — к. т. «Співдруж
ність». Тележурнал. (М). 13.45 
— к. т. «Здоров’я». (М). 14.15 
— к. т. «У світі тварин». (М>. 
1515 — к. т. Мультфільми,
(М). 15 45 — к. т. «З віком
нарівні». Док. фільм. (М)і 
16.35 — Концерт. (М). 16.55 — 
Урочисте засідання, присвяче
не Міжнародному жіночому 
Дню 8 Березня. Вистава «Лю
бов’ю за любов» В ігерепвах 
— док. Фільми. (М). 21.00 — 
«Час». (М) 21.30 — к. т.
Чемпіонат світу з фігуппогд 
катання. Спортивні танці. До
вільна програма. (Шпсігія), 
22.55 — і:, т. Матч збірних
команд СРСР — СІПА з лет» 
кої атлетики. (Л-д) По за» 
ківченві — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 50 — 
Для дітей. Муз. Фільм «Спі
вають піонерські сурми», 
(К). 10.00 — Інформаційна
програма. (М). 11.00 — Муз, 
телефільм «Майстри мистецтв 
України». (К). 11.15 —
«Слава праві». Репортаж. Пе
редача 2. (К). 12.20 —- О. Ар» 
бузов. «Іркутська історія»; 
Телевнстапа. (ІО. 14.20 —
Концерт. (К). 15.15 — «Субот
ній репортаж». (Львів). 15.45 
— ФІльм-концерт «Мелодії мо
єї Батьківщини». (К). 16.10 — 
Для дітей. «Сонечко». (Запо
ріжжя). 16.40 — Муз. фільм 
«Улюблені мелодії». (К); 
16.55 — Урочисте засідання І 
концерт, присвячені Міжна» 
родпому жіночому Дню 8 Бс» 
РР.ЗГГЯ. В перерві — «Вісті»; 
(К). 20.00 — Док. Фільми,
(К). 20 45 — «На добраніч, лі
ти!» (К) 21.00 - «Чяс».(М); 
21.30 — Худ. Фільм «За твою 
долю». (К). 22 55 — «Муз,
поигтя». (К) 23.40 — новини, 
(К).
НЕДІЛЯ

7 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 - Новини. (М). 9.10 
к. т. Гімнастика для лі- 

тей. (М). 9.30 — к. т. «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». (М). 
11.00 — к. т. Чемпіонат світу 
з фігурного катання. Жінки, 
Довільна програма. (Швеція). 
І2.30 — «Сільська година», 
(М). 13.30 — к. т. «Музичний 
кіоск». (М). 14.00 — «Мамин 
день». (К-д). 14.45 — Теле
фільм. (К-л). 14.55 — к. Т,
Худ. Фільм «Повість про жіп» 
ку». (М). 16.30 — к. т. Чем« 
піонат СРСР з хокею. ЦСКА 
— «Динамо» (М). В перспві 
— новини і мультфільм. (М). 
18.55 — к. т. Худ. Фільм
«Спій хлопець». (М). 20.00 — 
к. т. «Клуб кіноггодопожей». 
(М). 21.30 •— к. т. Концепт 
майстрів мистецтв. (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «Екран молодих». (Львів), 
10.45 — Для Дітей. «Завтра 
мамине свято». (К). 11.05 — 
Мультфільм. (К). 11.15 - ХУД; 
фільм «Цемент». (К). 13.25 — 
«Иайніжиіше — лам. появу- 
ГИ». Літ. театр. (Д-к). 13.55 — 
«Партії слава — народу хва
ла». Літ.-муз. композиція, 
(К). 14.55 — «Рішення XXV 
зЧзду КПРС — в життя», 
(К). 15.25 — Для дітей.
Мультфільм. (К). 15.40 — Тс- 
леплакат «Цифри нашого зро
стання». (К). 15.45 - Дляд!» 
тсй. Фільм-вистпва «Лва кле
ни’. (К). 16.30 - Для дітей.
«Олівець- ма.тювець». (К)-

~ «Слава солдатська»; 
(В-д). 18.00 — «Троянди для 
Жінок». (К). 19.00 — «Вісті», 
(К). 19.30 — Науково-попу
лярні фільми. (К). 19.50 —
«Актори і ролі». (К). 20.50 — 
«На добраніч. діти!» (К); 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Худ. фільм «Мелодії Волій- 
ського кварталу». (К). 23.05 
~ Вечірні новини. (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
орган Кировогрпдского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тв відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67,

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Вдень 28 лютого но території області | місту Кіровограду 

передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Ві
тер західний, 7 10 метрів на секунду. Температура попіт|ьі 
по області плюс 4 — мінус 1, по місіу 0-2 градуси тепла.

За даними Українського бюро погоди 29 лютого — 1 бе- 
чезня очікуватиметься хмарна л проясненнями погода, місця
ми слабкі опади. Вітер північно-західний, 5-10 часом 10—15 
метрів на секунду. Температура повітря вночі б, мінус £ 
■»день близько 0 градусів. •'дС І
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