
НАЗУСТРІЧ
ВИБОРАМ
На XXV з’їзді КПРС відзна

чалась значна роль радянських 
правових органів, у чому числі 
народних судів, у зміцненні со
ціалістичної законності, в охоро- 
ні інтересів нашого суспільства 
1 прав громадян. Важливою по
дією в громадському житті кра
їни стануть вибори народних 
суддів районних (міських) на
родних судів, які відбудуться II 
квітня. В республіці широко роз
горнулася підготовка до них. 
Утворено 148Ö виборчих округів, 
понад 32 тисячі виборчих діль
ниць. На підприємствах, в орга
нізаціях і установах відбулося 
висунення представників до 
складу дільничних виборчих ко
місій.

Вже в основному завершено 
роботу по складанню списків 
виборців. Усього в нинішніх ви
борах візьме участь понад 33 
мільйони чоловік. Уперше при
йде голосувати більш як 320 ти
сяч молодих іромадян — тих, 
кому до дня виборів сповниться 
18 років.

У республіці завершено прове
дення передвиборних зборів по 
висуненню кандидатів у народ
ні судді, окружних передвибор
них нарад. Кандидатами в на
родні судді районних (міських) 
судів зареєстровано 1486 чоловік.

Широко розіорнулн роботу 
агітпункти і клуби виборців. У 
них виставлено літературу до 
виборів, проводяться консульта
ції юристів, читаються лекції і 
проводяться бесіди з правових 
питань. Агітатори і політіпфор- 
матори активно ведуть пропа
ганду і роз’яснення документів 
XXV з’їзду КПРС, розповідають 
про дальше зміцнення і розви
ток соціалістичної демократії.
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Збори хвилювалися, збори шуміли, 
Збори вирували, виходили з берегів:
— Ні, не загинув товариш Кіров —■ 
Неслося з передніх і задніх рядів.

Рвучко підвівсь інженер Козі НИЖНІЇ, 
Став за трибуною, руку здійняв:
— Трибуна революції
Не можна вбити! —
Сказав.

— І добре було б, щоб у нашому місті, 
На видноті, у центрі, віднині
Гордо у небо пам’ятник звівся, 
Пам’ятник Кірову... перший в країні.

Збори хвилювалися, збори шуміли, 
Збори підхопили його слова.
І якось навколо аж заясніло:
— Червоний суботник. Суботник давай!

Георгій ШЕВЧЕНКО.
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ДНІ перебування в Москві, 
участь в роботі XXV з'їзду 

КПРС, зустрічі з іншими делегата
ми справили на мене незабутнє 
враження.

Мене особливо схвилювали ряд
ки з доповіді Голови Ради Мініст
рів СРСР тов. О. М. Косигіна «Ос
новні напрями розвитку народно
го господарства СРСР на 1976— 
1980 роки», де йдеться про пер
спективи розвитку машинобуду
вання, зокрема, сільськогосподар
ського: «Передбачити в 1980 році 
випуск сільськогосподарських ма
шин для рослинництва на суму 
2,8 мільярда карбованців. Розши
рити виробництво сільськогоспо
дарських машин і причепів для 
найбільш повного використання 
технічних можливостей тракторів 
типів К-700 і Т-150».

Дійсно, сільськогосподарське маши
нобудування розвивається швидкими 
темпами. Трудівники села одержують 
нові потужні еиергопасичені трактори. 
А кукурудзяні сівалки СКНК-6 і 
СКНК-8, наприклад, іцо їх випускає 
наш завод «Червєна зірка», можуть 
забезпечити високу якість посівних ро
біт при швидкості лише 4 кілометри на 
годину. Незабаром підприємство почне 
випускати сівалки СУПН-6 та СУПН-8, 
тоді швидкість зрєсте до 12 кілометрів.

В десятій п'ятирічці потрібко 
вирішити чимало важливих питань. 
Багато надій у нас пов'язано з бу
дівництвом корпусу № 91. Якщо 
він стане до.1 ладу в строк (тут 
справа вже за будівельниками), 
то в найближчі роки надсилатиме
мо замовникам повністю зібрані 
сівалки, а не окремими вузлами, 
як це робиться зараз. Всі частини 
посівних машин будуть правильно

ЩО ЗР0БИМ0- 
НАДІЙНО

підігнані і обкатані на стенді. А 
поки що колгоспники самі скла
дають сівалки.

Колектив бригади, яку я очолюю, ви
готовляє сошники для зернової анкер
ної сівалки. За останній час сталися 
відчутні зміни у технологічному про
цесі., скоротилися затрати ручної праці. 
Ми. наприклад, з працівниками відділу 
головного технолога механізували кле
пання сошника СЗА-3,0. Звичайно, 
зросла продуктпвнісіь праці, підвищи
лась якість.

Але, на »саль, успіх не завжди за
лежить тільки від нас. Гак до цього 
часу клепання сошника СЗЛ-3,6 зде
більшого робимо вручну, тему, що 
розмір його сторін неоднаковий. Це 
вже недоліки роботи ливарників. І нам 
доводиться їх лїкЕІдовуваги. А якби 
застосували кокільний спосіб лиття, і 
цей процес вдалося б механізувати.

В розділі «Основних напрямів 
розвитку народного господарства 
СРСР на 1976—1980 роки», де го
вориться про розвиток машино
будівної промисловості, вказано 
ьа необхідність економії металу. 
Це для нас зараз одна з найваж
ливіших проблем. Якщо конструк-

тори розроблять нові конструкції 
посівних машин, враховуючи вико
ристання низьколегованої сталі, 
це дасть величезний економічний 
ефект. »

В десятій п’ятирічці на підпри
ємстві відбудеться багате змін. 
Це — введення в дію конвейєра 
на дільниці складання сошників, 
заміна універсальних верстатів 
агрегатними та інші «новинки», 
І всі вони будуть направлені на 
підвищення продуюивності нашої 
праці, якості продукції. Трудівни
ки ланів одержать надійну, висо
копродуктивну техніку. .

о. кошурко, 
бригадир слюсарів-складаль- 
ників механоскладального це
ху № 2 орденів Жовтневої 
Революції і Трудового Черво
ного Прапора Кіровоградсько
го заводу «Червона зірка», Ге
рой Соціалістичної Пралі, де
легат XXV з’їзду КПРС.

Згадка та приємна: в 
день відкриття ХХУ 
з'їзду КПРС ми ра
портували, що Еиробилк. 
понад план 160 кубомет
рів виробів із залізобе
тону. У такому ж висо
кому ритмі працюємо і 
нині. Наше прагнення — 
трудитися весь 1976 рік 
так, як на передз’їздівсь- 
кій трудовій вахті: що
дня видавати надпланову 
продукцію, добиватись 
лише високої її якості.

Соціалістичне змаган
ня за дострокове вико
нання завдань першого 
року десятої п’ятирічки 
набирає все ширшого 
розмаху. Правофланго
вими його ми по праву 
вважаємо старших това
ришів, досвідчених елек
трозварників Л. X. Маля- 
ренка, В. І. Мороза, 
К. А. Леусова, які сло
вом і ділом допомагають 
молодим виробнични
кам, показують приклад 
комуністичного ставлен- 
до праці.

В ці дні ми з хвилю
ванням, глибоко вивчає
мо матеріали XXV з’їзду 
КПРС. Запевняємо, що 
накреслення рідної Ко
муністичної партії втіли
мо в життя. За сло
вом — діло: щозміни

ІЗ ЗВАННЯМ
ВИСОКИМ

перевиконуємо норми.
Особисто для мене 

перший день роботи 
XXV з’їзду КПРС став 
найсвітлішим святом у 
житті — 24 лютого я
сдержав картку канди
дата в члени КПРС. Щас
ливий і гордий з цього,- 
даю слово високо нести 
звання комуніста.

Л. БУРЯКОВСЬКИЙ, 
бригадир бригади х 
електрозварників це
ху № 1 Головного за
воду виробничого 
об’єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрі я », 
кандидат в члени 
КПРС.
м. Світловодськ.

ОСНОВНИЙ РУБІНІ
Півмісяця вистачило комсомольсько-молодіжному 

колективу слюсарів-складальників, який очолює кава
лер ордена Леніна, делегат XXV з’їзду КПРС М А\. 
Лаврепко, щоб виконати завдання лютого. Нині 
бригада комуністичної праці випереджає виробничий 
графік більше, ніж на декаду

Тут всі операції на потоці, починаючи з розкрою; 
металу, здійснюються комплексно. Кожен член ко
лективу оевеїв кілька суміжних професій, може вико
нувати не тільки свою роботу- Цим досяглл значної 
економії часу. Завдяки впровадженню передових ме
тодів праці, молоді виробничники знизили собівар
тість виготовлення кожної шафи станцій управління 
на 6 карбованців.

У відповідь на рішення XXV з'їзду паотії бригада 
визначила свій основний рубіж — виконати п’ятиріч
ку за три з воловиною роки.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олександрійсько
го електромеханічного заводу.

17 квітня—Всесоюзний комуністичний суботник

ВСІ НА РОБОЧИХ
При райкомі комсомолу почав діяти штаб 

по проведенню Всссскзного комуністичного 
суботника. За попередніми підрахунками в 
день свята праці на робочі місца заступлять 
близько шести тисяч комсомолшііи і молоді. 
Нещодавно п комсомольських організаціях 
колгоспу імені Шевченка, райобєднаннт 
* ЛІ{гоептсх,,1ка# І локомотивного депо стан
ції помічна пройшли збори, на пкнх спілчани 
намітили конкретні плани на 17 квітня.

Комсомольці колгоспу імені Шевченка працю
ватимуть па сівбі. А ті, хто не буде зайнятий на 
польових роботах, в тракторній бригаді оформ-

МІСЦЯХ
лпті, Ленінську кімнату, підготують наочну 
агітацію по матеріалах XXV з'їзду КПРС. Вся 
молодь колгоспу цього дня зобов’язалася зі
брати :> тонн металолому, на ріиінх роботах 
заробити близько двохсот карбованців. Ці 
кошти >а одностайним рішенням підуть V фонд 
п ятнрічкн. Підготовка до Всесоюзною субог- 
іінка почалася в кожній комсомольській орга
нізації району.

М. ЧАЙКА, 
інструктор Добровелпчківсь- 
кого райкому ЛКСМ України.

Комсомольські збори, при
свячені підготовці до Всесоюз
ного комуністичного суботнн- 
ка відбулись у Маловнсківсь- 
кій райспожнвспілпі. МолодГ 
працівники торгівлі районного 
центру намітндн план прове
дення суботника.

Групкомсоріїї відділів галан
тереї та «Дитячий світ» ра
йонного унїпсрмаїу Світлана 
Чумак і Марія Дорогань за
пропонували силами своїх ко
лективів обслужити віддалені 
села району: дарофіївку.

УДАРНА ПРАЦЯ —
ВІДМІННИМ СЕРВІС

Псрвомансьчс. Ноіовозпесен- 
ськс та Аккмівку.

А ко.мсорі комсомольсько- 
молодіжної бригади конди
терського цеху ресіорану 
«Вись» Вален піна Шапова ло
ва заявила шс її колектив вн-

гілан. З перевиконанням зав
дання працюватиме і комсо
мольсько-молодіжна бригада 
цеху безалкогольних напоїв.

Учасникам комуністичного 
суботіціка — відмінне обслу- | 
гтАтуРання — так вирішили мо-

Мнлої Внс-нустнть у цей день продукції .ТОДІ торговельники 
на 1І0 карбованців понад Rrt.
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«ИГ МОЛОДІ І 
господарі

Змагання 

тваринників} 

інтерв'ю 
відстаючим.
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НАСТУПИЗ найвідпові
дальніший період зи

мівлі худоби: до зелених 
кормів ще далеко, а запа
си вичерпуються. Як з та
ких умовах витримати 
стрімкий темп, не допус
тити зниження надоїв?

Завдання активу комсо
мольської групи з такий 
напружений період — по
силити організаторську і 
ідейно-виховну роботу, ви
значити конкретні завдан
ня кожному. У більшій мі
рі нам це вдалося тому, 
що під час зимівлі постій
но тримаємо в тюлі зору 
питання раціонального ви
користання кормів. Члени 
колективу мають доручен
ня і щодекади звітують 
про їх виконання на збо
рах, хоч звітами, а повно
му розумінні, не назвеш 
конкретні, ділові пропози
ції доярок. Збори такі ко
роткочасні і дівчата гово
рять про найважливіше. 
Обговорюючи, наприклад, 
матеріали XXV з’їзду пар
тії, звернули увагу, що 8 

нинішній п'ятирічці перед
бачається ширше викорис
товувати для годівлі тва
рин різні мінеральні під- 
кормки: при одній і тій 
же кількості кормів, але з 
використанням мінераль
них добавок, виробництво 
молока збільшується.

Невдовзі проаналізували 
раціон годівлі тварин, 
встановили, що в кормах 
бракує перетравного про
теїну — замість 105—110 
грамів на кормову одини
цю його припадало лише 
75. Тоді збалансували ра
ціон за фосфором, а за
раз ефективно використо
вуємо .замінники білка — 

РЕЗЕРВ
карбомід, діамонійфосфат, 
аміачну воду.

Коли ми вирішуємо під 
час наших виробничих на
рад питання раціонально
го використання кормів, 
завжди користуємося «Ек
раном якості молока». В 
ньому напроти прізвищ 
майстрів машинного доїн
ня проставлені кількість 
молока, його якість, жир
ність, загальна оцінка ро
боти (за п’ятибальною сис
темою). Показники про
ставляються щодня, і ко
жен член колективу в такий 
спосіб знає результати 
своєї роботи. Цю форму 

гласності змагання запро
вадили напочатку стійло
вого періоду. Зараз вже 
ясно, що вона виправдо
вує себе, бо кожен член 
колективу обізнаний що
дня не лише з кількісними, 
а й з якісними показника
ми роботи.

Наприкінці минулого ро
ку почав діяти пост «КП». 
Очолила його комуніст, 
передова доярка не тіль
ки в колгоспі, айв райо
ні —- Любов Костенко. 
«Прожектористи:» на фер
мі діють чітко, постійно 
проводять рейди, регуляр
но випускають стіннівки. 
Про роботу поста Люба 

розповідає не кожних збо
рах. Днями вона загострила 
увагу на тому, щоб постій
но контролювати раціон 
дійних корів. Здавалося б, 
дрібниця; одній корові да
ти більше на декілька кі
лограмів силосу, ніж дру
гій, а користь очевидна. 
Це теж стало значним ре
зервом додаткового ви
робництва молока-

Зараз середній надій на 
кожну корову по фермі 
становить 8,6 кілограма. У 
районному змаганні фер
ма — на кращому місці. 1 
проймає радість і гордість 
за членів нашого комсо-

мольсько-молодіжного ко
лективу — вони в авангар
ді змагання. Середній по
казник роботи молодих — 
9,1 кілограма молока, а 
Любов Костенко, Євдокія 
Міщенко, Ганна Олефірен- 
кова, Ніна Пугач, від кож
ної корови надоюють що
доби майже 11 кілограмів. 
То — результат дружної, 
злагодженої роботи всіх 
членів колективу, зосеред
ження уваги комсомольсь
кої групи на вирішенні го
ловних завдань.

В основних напрямах 
розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976— 
1980 роки передбачено 
збільшити виробництво 
продуктів тваринництва, 
довівши середньорічне ви
робництво молока до 94— 
96 мільйонів тонн. Зав
дання це реальне і для йо
го виконання потрібно 
спозна використати всі ре
зерви. Найголовніший, за 
рахунок якого можна до
битися значних зрушень у 
роботі, — підвищення 
якості продукції. Так вва
жають, накреслюючи свої 
плани, члени всього колек
тиву. Тож пре «Екран 
якості молока» дбатимемо 
не тільки в період зимівлі 
худоби. Використовувати
мемо його й далі.

Бо ж головним' своїм 
завданням у нинішній п’я
тирічці вважаємо підви
щення якості продукції.

В. МІЩЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіжно
го колективу МФТ 
колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Бобринець- 
кого району.

Нову людину — духовно багату політично і мо
рально зрілу, освічену і працелюбну — формує шко
да. Отож ііайчислепніший загін радянської інтеліген
ції _ більш як двохмільйонна армія вчіпсліг. — з 
особливою глибиною відчуває спою причетність до 
планів і справ партії. Про. те, як викопують і будуть 
виконувати свій почесний обов'язок — виховувати 
підростаюче покоління в дусі комуністичної ідейно?.- 
ті — педагеги нашої області, ті, хто робить лише пер
ші кроки на освітянській пиві, йшла мова га V об
ласному зльоті молодих вчителів, то закінчився вчо
ра. Про це ж розповідь одного з його делегатів — 
Ольги Кирнлівни Ляхошсрстної, директора Вишне- 
вецької восьмирічної школи Онуфріївськоїо району.

Виховувати комуністів.
Цю фразу пам’ятаю 

завжди. Незалежно від того, 
бачу своїх неспокійних ви
хованців, чи думаю про них, 
готуюся до уроків чи про
воджу їх. Відповідальність 
за долю кожного учня — 

це відповідальність за май
бутнє нашої країни.

Завдання, які поставив 
XXV з’їзд перед школою, 
спрямозані на виховання 
патріотів, переконаних ін
тернаціоналістів, вірних ле
нінців. Формування такої 
людини починається з ран
нього дитинства. Нам пар
тія довірила своє найбільше 
багатство — підростаюче 
покоління. І ми повинні цю 
дезіру виправдати.

Комуністична ідейність — 
це сплав знань, переконань 
і практичної діяльності — 
підкреслив партійний з’їзд. 
Ми не можемо зихозати ці 
риси в школярів, якщо вони 
не будуть притаманні кож
ному з нас. Дати справді су
часний урок може тільки 
справжній майстер своєї 
справи. У тих, хто лише не
давно прийшов в клас після 
студентських аудиторій, є 
ще багато своїх специфік-

НАМ - 
ВЧИТИ!
них проблем. Часом не ви
стачає досвіду, часом вмін
ня. Проте це не означає, що 
нас менше хвилюють ті 
проблеми, які повинні вирі
шувати всі педагоги нашої 
країни. Саме нам, моло
дим, в першу чергу, по
трібно докласти всіх зусиль 
до виконання завдань пар
тії. Над одним з них — ак
тивізації навчально-виховно
го процесу — зараз працює 
наш педагогічний колектив. 
Ще на початку цього на
вчального року в приміщен
ні школи не було жодного 
кабінету. Зараз вже облад
наний кабінет мови і літера
тури, своїми силами оформ
ляємо історико-географіч- 
ний кабінет.

Кожному вчителю нале
жить зробити ще багато для 
того, щоб робота наша при
носила радість всім: вихо
ванцям, їх батькам, країні, і 
тільки тоді вона буде радіс
ною і для нас. Ми, молодіі

СПОЧАТКУ СЛАВА, 
А ПОТІМ...

Колись про цей колектив 
йшла добра слава. Коли в Кіро
воградському райкомі комсо
молу. заходила моза про пере
довиків соцзмагання, завжди 
називали імена членів комсо
мольсько-молодіжного колек
тиву МТФ обласної дослідної 
сільськогосподарської станції. 
Так було і на початку минулого 
року. Та вже в кінці його про 
колектив згадували неохоче. 
Підсумки соцзмагання в ньому 
підбили із запізненням, вже то
ді, коли були визначені пере
можці обласного змагання се
ред комсомольсько-молодіж
них колективів. Рік доярки за
кінчили з високими показника
ми, але зобов'язання виконали 
не всі.

Чи проаналізували доярки 
причини невдач, чи вибрала 
комсомольська група правиль
ний напрямок роботи з молод
дю? Як комсомольські активіс
ти турбувалися про раціональ

не використання кормів під час 
зимівлі худоби, і особливо за
раз, у весняний період? Груп
комсорг ферми Віра Вербиць- 
ка, відповідала на ці питання 
без особливого ентузіазму. І 
що гозорити про комсомольсь
ку роботу, коли збори групи 
проводилися нерегулярно, та й 
на ті приходили не всі члени 
колективу. Підсумки соціаліс
тичного змагання на фермі під
бивають щодекади. Та це заслу
га не комсомольської групи, 
а спеціалістів, які приділяють 
фермі чимало уваги.

Ось і заспокоїлись- члени комсо
мольсько - молодіжного колективу, 
мовляв, надої хороші, допомагають 
нам підбити підсумки змагання —. 
нам менше роботи.

— Немає чого турбуватися, — за
певняє Віра. — Наші корови, як ка
зав зоотехнік, у порівнянні з кол
госпними, розкошують. Надої висо
кі. Віра Хомутюк, паша досвідчена 
доярка Галина Іванівна Давнборщ 
вже від кожної корови мають біль
ше, ніж по тисячі кілограмів мо
лока,

І все ж, не зважаючи на таку 
впевненість групкомсорга, не зава
дило б створити па фермі, як це 
зробили в більшості комсомольсько- 
молодіжних колективів МГФ облас
ті, на період зимівлі пост «Комсо
мольського прожектора», члени яко
го мали б змогу постійно слідкува
ти за збереженням і витрачанням 
кормів. Адже не в усіх доярок такі 
високі надої як у передовиків, та 
іі раціон годівлі вимагає покращен
ня. Час змарнований, та комсомоль
ські активісти не поспішають зі 
створенням поста «КП» і зараз, ко
ли наступив вирішальний період зи
мівлі худоби.

Щоб правильно спрямувати 
роботу комсомольської групи, 
групкомсорг має планувати ро
боту, тобто, передбачити прове
дення комсомольських зборів, 
організацію і гласність соціа
лістичного змагання, проведен
ня культпоходів, спортивних за
ходів тощо. Та саме план робо
ти комсомольсько-молодіжно
го колективу і відсутній. Чи не 
тому комсомольська робота на 
фермі пущена на самоплив? 
Згодьтеся, трудова слава ко
лективу не згасла б, якби ком
сомол сказав своє вагоме сло
во. Бажано, щоб цим зацікави
лись і члени комітету комсомо
лу господарства.

Ю. СТОРЧАК.
Кіровоградський район.

*2—і«™
На фото: О. К. Лнкошерстна. Во

на перша в області представлена до 
нагород.і Знаком ЦК ВЛКСМ «Кра
щому ачн гелю-комсомольцю». 

Фото В. КОВПАКА.

запевняємо партію, що зро
бити це. — в наших силах!

О. ЛИХОШЕРСТНА, 
директор Вишневенької 
восьмирічної школи 
Онуфріївського району.

Загроза ядерної катастрофи невідступ
но супроводжувала людство з моменту 
трагедії Хіросіми й Нагасакі. Жодна лю
дина не може ще й сьогодні вважати, 
що цієї загрози більше не існує. 1 все ж 
становище докорінно змінилося на кра
ще. Оцінюючи світову ситуацію е ціло
му, з тому вигляді як зона склалася на 
початок 1976 року, можна стверджува
ти: вперше в історії з’явилася реальна 
можливість закласти міжнародно-право
ві й матеріальні основи повного виклю
чення війни з життя людства.

В основі позитивних змін у міжнародному 
житті лежать, перш за г.сс, зміни в реальному 
співвідношенні сил па світовій арені. Зростан
ня могутності соціалістичних країн, ліквідація 
монополії Заходу на ядерне озброєння, ство
рення в СРСР могутніх засобів його доставки 
до цілі привели в свій час до «ядерної рівно
ваги». Свій вклад у боротьбу проти сил війни 
внесли демократична громадськість буржуаз
них держав, народи молодих звільнених дер
жав, які стійко відстоюють свою незалежність 
і суверенітет, нейтральні і ті. які не приєдна
лися. : •

АлЬ. в, свідомості мільйонів1 людей 'іс- 
ініціатива в пЬвороті йід * «холбд- 

ноі війни» до розрядки зв’язала перш за 
есе з Радянським Союзом. СРСР вніс 
прог|рзицію укласти загальноєвропей
ську. угоду про колективну безпеку ще 
в розпалі «холодної війни», на початку . і ФОС ------ ГП 1-м Ч.І

відмовились тоді прийняти радянську, 
пропозицію.

Майже десять років тому соціалістич
ні країни, комуністи всіх європейських 
країн знову запропонували скликати на
раду і створити основи системи безпеки 
в Європі. І знову до цієї пропозиції за
хідні політики і публіцисти поставились 
негативно або, в кращому випадку, 
скептично. Чимало зусиль доклали краї
ни соціалістичної співдружності, перш 
ніж державні діячі Заходу із зволікан
ням і застереженнями зважилися впер
ше сказати розрядці «так».

Важливу роль у боротьбі миролюбних 
сил відіграла Програма миру, проголо
шена XXIV з’їздом КПРС. Вона передба
чала необхідність посилення боротьби 
всіх миролюбних сил за остаточне ви
знання територіальних змін в Європі, які 
сталися в результаті другої світової вій
ни, здійснення корінного повороту на 
цьому континенті до розрядки напруже
ності й миру, проведення загальноєвро
пейської Наради з питань безпеки І спів
робітництва, створення системи колек
тивної безпеки; та ліквідації військових 
угруповань в Європі або їх військових 
організацій, розвиток і поглиблення 
співробітництва між державами в різних

..........

УНІВЕРСИШИ

ЗА РОЗШИРЕННЯ І
ф РАДЯНСЬКА ПРОГРАМА МИРУ ЗНАХОДИТЬ СВІЙ 

ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК В РІШЕННЯХ ХХУ З’ЇЗДУ КПРС,

)

Історія втілення Програми миру в жит-< 
тя — чудовий зразок виконання нашою 
партією взятих на себе зобов’язань.

Світ був уважним свідком найважливі
ших етапів боротьби СРСР й інших co-« 
ціалістичних країн за вирішення склад
них і гострих європейських і загально
світових проблем в першій половині 
70-х років. Підписання Угоди між СРСР 
і ЛРН в серпні 1970 року про незасто- 
сування сили и визнання непорушності 
кордонів, нормалізація відносин Польсь
кої Народної Республіки, Чехословаччи- 
ни і НД? з Федеративною Республікою 
Німеччиною, чотирьохсторонньої Угоди 
по питанню Західного Берліну і, нареш
ті важливі погодження Радянського Уря
ду з США в 1972-1974 роках __ аС- ці

■ _____________

вузлові моменти міжнародних відносин 
є документальним і практичним свідчень 
ням унікального комплексу зусиль Ра< 
Яо деРжави по зміцненню миру.

і. коли ідея, висловлена в 1954, а по. 
тім в 1906—1967 роках, перемогла і знайшли 
своє втілення в заключному акті загальиосврр‘ 
ленської Наради, слід повністю відновити іс< 
ори ту справедливість і ще раз підкреслив 

■п і’ і розрядка не кон’юнктурний лозунг, ' 
притаманний Радянському Союзу головний 
зміст його зовнішньої політики.

орадп справедливості слід сказати, щопері^ 
ДІЇ потепління траплялись, хоч і нечасто, і » 
насп іенііі иорожнемею атмосфері багаторічна 

* внми°пХо±.,Я*- Ллс всі вони були тнмчасо- 
. / 0 и,ІІКамц в довгій історії тієї госк-

серйоОщїх°побшоваЯкь, ЧаСТ° Д*ВаЛа Гр,,ВІ І

Чя не трапиться й зараз щось подібне? Не



------- 27 березня 1976 року,_____ ._________________ ^Молодий колгуиар*«* ............................ ............ 3 OJQttOp

ВІРНИЙ СИН РЕВОЛЮЦІЇ
О ІМЕНЕМ Сергія Мироновича Кірова 

пов'язана історія нашого міста. Згід
но Постанови ЦБК СРСР і ВУЦВК від 
27 грудня 1934 року місто носить ім’я 
Сергія Мироновича. Про це клопотали 
трудящі на траурних мітингах, зборах, 
що проходили на підприємствах, в учбо
вих закладах, установах.

Робітники заподу «Червона зірка» заявили: 
«Пам'яті, про Кірова завжди житиме в серцях 
трудящих! Ми збудуємо фабрики, літаки іме
ні Сергія Мироновича, щоб завжди жила світ
ла пам’яті, про нього. Просимо нашему .місту 
надати ім’я товариша Кірова».

26 грудня Н»і1 року на зборах міською акти, 
ву Єлпсаветградської партійної організації бу
ла прийнята резолюція такого змісту: «...Пар- 
тійішй актив просить обласний комітет і Цент- 
рааміий Комітет партії про зміну назви нашо
го пролетарською міста в місто Кірово».

26 грудня 1934 року також відбуїся міський 
комсомольський актив. «Вище класову револю
ційну пильність. Ніякої пощади ворогам ра
дянське: держави», — так говорили в своїх 
виступах комсомольці-активісгн. Актив одно
стайно ухвалив вимагати від міської Ради по
рушення клопотання про зміну назви міста на 
місто імені Кірова.

Гаряче зустріли трудящі Посгайову ЦВК 
СРСР і ВУЦВК про присвоєння місту імені 
С. М. Кірова

В листі до газети «Соціалістичний наступ» 
передові робітники міста писали: «ім'я Кірова 
надано нашому місту. Це велика честь для 
нас. І саме це покладає велику відповідаль
ність на нашу партійну~організацію, па кож
ного робітника, колгоспника, трудящого міста 
й села...

Це значить, що в місті не повинно бути жод- 

іюгп відстаючого підприємства, яке не вико
пало б державного плану...

Цс значить — висока продуктивність 
праці в цехах заводів і фабрик, на кол
госпних і радгоспних ланах...»

І трудящі міста всі свої зусилля, по- 
_мнсли і прагнення спрямували па те, 

щоб бути гідними високого імені.
Активну .участь в громадському житті

ВЗІРЕЦЬ
ДЛЯ
МІЛЬЙОНІВ
міста брала молодь. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада фабрики «Шьейпром» 
зобов'язалася «...випускати високоякісну 
продукцію, працювати по кіровському, 
допомагати кожному робітникові, кожній 
бригаді виконувати виробничі завданая, 
щоб в 1935 році зробити фабрику пере
довим підприємством легкої промисло
вості міста».

Комсомольці заводу «Червона зірка» 
Степан Лук’янченко, Віра Грудська, Ва

силь Гелехов, Таня Сергач та інші стати 
ініціаторами стахаповського руху. Воші 
перевиконували свої норми в 4—6 разів, 
передавали свій досвід іншим робітни
кам. В 1936 році комсомольці заводу 
«Червона зірка» внесли 116 рацпропози- 
цін, від впровадження яких зекономлено 
68700 карбованців.

' грудня 1936 року я трьох комсомольських 
організаціях міста були проведені збори, при. 
свячені життю і діяльнесті С. М. Кірова. В 
ппх взяло уіість 10223 чоловік, із них 3126 
комсомольців. Виступаючи на комсомольських 
зоорах механічного цеху № 1 заводу «Червона 
зірка», бригадир комсомольської бригади Іме
ні V1H з'їзду Рад; стахаиовець К. II. Кочетов 
заявив: «Зарі'з; як ніколи, нам треба лідзц- 
ЩН7П революційну пильність... Ми комсомоль
ці і молоді, ще тісніше згуртуємось навколо 
Комуністичної партії». На цих зборах молодь 
міста брала зобов’язання працювати і вчиш
ся по-кіровському.

В резолюції, прийнятій на мітингу, ирисвяче- 
шму першому випуску школи № 22, записано: 
«Кришталевий образ Сергія Мироновича буде 
для нас, майбутніх будівників комуністичного 
суспільства, зразком самого прекрасного, зраз
ком того, як треба вчитися, жити, боротися і 
перемагати»

С. М. Кіров і сьогодні з нами, як був 
він в одних рядах з нашими батьками і 
старшими братами.

Г. ТУРЧА НІ НА, 
науковий працівник партархіву Кі
ровоградського обкому Компартії 
України,

U

Я його 
СЛУХАВ

У 1920 році я працював агітато
ром Кустанайського політвідділу. 
Був членом бюро Кустанайського 
міськпарткому, а потім — секрета
рем партійного комітету.

Приїхавши до Кустанаю, Сергій 
Миронович Кіров ознайомився з ро
ботою Кустанайського губному пар
тії і докладно розповів партійному 
активу міста про міжнародне стано
вище у зв’язку з віроломним напа
дом на Радянську Росію папської 
Пальті. Він закликав партактив до 
зміцнення оборонної могутності мо
лодої радянської держави. Говорив, 
зокрема, про забезпечення промис
лових цеігтрів і Червоної Армії про
довольством та поповнення рядів 
оборонців країни.

Увечері Сергій Миронович висту
пив перед радянськс-нартіншім ак
тивом з лекцією на тему: «Релігія і 
комунізм». Мені, як пропагандисту 
атеїстичних знань, дуже сподоба
лась лекція. Кіров говорив яскраво і 
образно, наводив багато прикладів 
із ленінських праць. Він переконли
во довів, що релігія протистоїть ко
мунізму. Щоб очистити шлях, гово
рив він, нам потрібно викорчувати 
коріння релігії і викинути її гальма 
із-пГд коліс революції, аби швидше 
рухатися до нашої мети — до кому
нізму.

Ці зустрічі з полум’яним револю
ціонером. його слова висвітлили па 
багато років вперед все моє подаль
ше життя.

А. ЩЕРБА> 
старий більшовик, член КПРС 
з 1919 року.

и А цій, залитій щедрим сонцем площі Кі- 
■■ ровограда, від ранньої весни і до піз
ньої осені всіма барвами веселки пломені
ють квіти: червоні маки, тюльпани, ніжні не
повторні своїми пахощами ружі- Кажуть, 
іцо саме ружі найбільше полюбляв Сергій 
Миронович Кіров.

Час безсилий над безсмертними діяннями 
розуму та рук соратника і однодумця вели
кого «Леніна. З неослабним інтересом чита
ють і сьогодні молоді кіровоградці спогади 
людей, яким пощастило знати його за жит-
тя, захоплюються крилатими рядками три
логії — поеми М. Ба
жана «Безсмертя», в 
якій з переконливою 
силою художньої
правди змальовано 
образ видатного діяча 
Комуністичної партії, 
революцією мобілізо
ваного та поклика-

ГОЛОВНА
ПЛОЩА
МІСТА

ного..-
Центральна площа міста напрочуд при

ваблива не лише в дні всенародних свят, 
коли вона нагадує сцену, де виступають 
прославлені колективи самодіяльних митців 
степової Кіровоградшини. Вона має свою 
принадність і в будні — гомінка і своєрідна 
— привітна для городян і гостей.

Хто на хвильку зупиниться, а хто мовчки 
в задумі стишує кроки. Кладуть на високо
му постаменті букеті: квітів святково одяг
нені юнаки та дівчата після випускних 
шкільних вечорів — наче з живим Кіроїшм 
радяться: ким бути?

І це цілком природно: коли треба зробити 
вибір життєвого шляху, прийняти тверде 
рішення, ми прагнемо зіставляти свої вчин
ки із славним життям людей, котрі є для 
нас неперевершепим взірцем.

Головна площа міста. На піл відбувають
ся найважливіші події. Вона — з чудо
вим пам’ятником Сергію Миронсвичу, — 
мов символ нашої ідейної переконаності, 
глибокої впевненості у завтрашньому дні.

«МИ —
кіровЦг»

— Ми — кірозці. Це— 
велика відповідальність, 
— так коротко сказав 
тракторист племрадгоспу 
«Кірозський» Кірово
градського району ком
сомолець Євген Медве
дев.

Слоза не випадкові. 
Сам Євген—хороший ви
робничник. Закінчивши 
Оникіївське училище ме
ханізації, сів на Т-150 і 
щодня виконує нор
ми на 110—115 процен
тів. Вже сьогодні вся за
кріплена за ним техні
ка готова до виходу в 
поле. Комсомолець як 
свою особисту справу 
сприйняв і підтримав 
звернення членів комсо
мольсько - молодіжних 
тракторних бригад про 
ефективне використання 
і продовження строків 
роботи сільськогоспо
дарської техніки,

М. КИРИЛЮК-

СТЕПІВ
ОКРАСА

Ц АПЕРЕДОДНІ юви 
" ■ лейної дати в біб
ліотеці імені І. К. Тобі- 
левича з успіхом про- 
йшоз усний журнал 
«Місто, в якому ми жи
вемо». Першу його сто
рінку «Кіровоград — степів ясна окраса» відкрила 
учениця 32-ї школи Віта Басіна. Вона прочитала вірш 
Л. Народового «Місто моє», розповіла про історію 
міста, починаючи від заснування фортеці Єлизавети 
і до сьогодні.

«Естафета п’ятирічок» — таку назв/ мала друга 
сторінка журналу. її вів учень Олексій Стойко. 
Йшлося про внесок дев’ятої п’ятирічки в індустрі
альну карту Кіровоградщини, розвиток промисло
вості, побутозого і медичного обслуговування. 
А Тетяна Самоходська зупинилась на планах деся
тої п’ятирічки, які накреслив XXV з’їзд КГІРС.

Висзітлити третю сторінку «Кіровоград будуєть
ся» ми запросили старшого архітектора «Укрміськ- 
будпроекту» В. Л. Мельниченко. Свою розповідь 
про розвиток будівництва вона супроводжувала 
показом забудов на карті-схемі нашого міста, до
кладно зупинилась на перспективах забудівлі, на 
розширенні транспортної мережі.

Закінчився журнал переглядом літератури про 
Кіровоград.

О. Б. ХУСИД, 
зав. бібліотекою імені Г К. Тобілсйича.

м. Кіровоград.

Н. ДОБРІМ,
1______ ___ ____ LZZ

© І К О С О Е

. У 1928 році для організації допомоги 
безпритульним дітям були створені не
величкі майстерні, в яких розмістились 
деревообробний та канатний цехи. Тут 
діти набували професійних навичок, а 
гвечері вчились у загальноосвітній шко
лі. «Друг дітей» — так влучно називали 
ковостворепу організацію. Саме з неї і 
виріс сучасний завод, який з 1949 року 
носить ім’я С. М. Кірова.

На ньому зараз працює чимало ком-

сомольців і молоді, які до дня ювілею 
полум’яного революціонера підютували 
трудові подарунки: газоелектрозварник 
Кирило Марков добився відмінної якос
ті вироблюваної продукції. А складаль
ниця заводу комсомолка Галина Соро
кина до дн і народження С- М. Кірова 
виконала спій виробничий план берез
ня, оволоділа ще однією суміжною спе
ціальністю.

В. СОЛОДЧУК, 
робітник заводу імені С. М. Кіро
ва.

ПОГЛИБЛЕННЯ РОЗРЯДКИ
виявиться розрядка тільки коротким перепо
чинком?

! Щоб цього не трапилось. Радянський Союз 
Виступив з рядом важливих ініціатив і пропо- 
Знпій.

, Насамперед СРСР вважає, шо формула 
усвіт ясно тільний», висунута радянською ди
пломатією ще в 30-і роки, не тільки повністю 
Оберегла своє значення, але в наш час, у вік 
Ядерної зброї н балістичних ракет, набула ще 
Глибшого змісту. Історичним успіх, досягнутий 
в Європі внаслідок загальноєвропейської На- 
І>ади, пс принесе міцнего миру, якщо розрядка 
напруженості не буде поширена на інші ко.і- 
«шентн. Більшість із 113 війн і збройних кон
фліктів, які виникали в 1945—1972 роках, про. 
ходили ца території Азії, Африки і Латинської 
Америки.

Радянський Союз пропонує стзорити 
Систему безпеки, «зону миру» перш за 
все з рзйоні, де напружзністо зберігає
ться й сьогодні —- в Азії. Цю пропози
цію зустрінуто із схваленням громад
ськістю й політичними діячами ряду кра
їн — Індії, Афганістану, Цейлону та ін
ших, 3 позною підставою представники 

і ряду інших держав ставлять пи- 
Тачня про пеоенесення нагромадженого 

в Європі досвіду по зміцненню безпеки 
на інші райони. Звичайно, при умові пов
ного урахування специфіки цих районіз. 
Зробити розрядку надбанням всіх на
родів, всіх континентів — значить вико
нати одну з важливих умов, необхідних 
для надання їй необоротного характеру.

Радянський уряд висунув ідею мате
ріалізації розрядки. Який зміст вкладає
ться в цю пропозицію? Перш за все, мо
ва йде про доповнення політичної роз
рядки військовою — припинення гонки 
озброєнь, досягнення реальних резуль
татів у справі роззброєння. За даними 
експертів ООН, щорічні військові витра
ти у всьому світі досягли 250—300 міль
ярдів доларів. Тільки в регулярних 
збройних силах у всьому світі нарахову
ється більше 20 мільйонів чоловік. Ра
зом з робітниками й інженерами, зайня
тими на військових підприємствах, близь
ко 60 мільйонів чоловік відірвані від 
мирної, творчої праці.

Але найголовніше — нагромадження 
смертоносної зброї, продовження гонки 
озброєнь носять у собі постійну небез
пеку нової збройної катастрофи, яка за
грожує існуванню всього людства. Ось 
чому Радянський уряд наполегливо до
магається скорочення озброєння і в кін
цевому результаті повного роззброєння.

Радянський Союз виступає за повис приті
нення випробувань ядерного озброєння, він 
вніс пропозиції про заборону біологічних засо
бів ведення війни, про заборону розробки но
вих видів озброєння, про скорочення на Ю 
процентів військових бюджетів посівших чле
нів Ради Безпеки ООН. СРСР прагне домогти
ся згоди про скорочення збройних сил і озбро
єння в Центральній Європі.

Інша важлива лінія матеріалізації розрядки 
— всебічний розвиток економічних зв’язків За 
останні роки торгіпля з такими країнами, як 
ФІ’ІІ, Франція. Італія, Японія зросла г. декіль
ка разів. При цьому Радянський Союз підхо
див ь до справи не з чисто економічних позицій, 
а з повним розумінням взаємозв'язку полінія
ної розрядки І її матеріального втілення.

Головним її нашій політиці по відношенню 
до капіталістичних держав, відзначні: у Звіт
ній доповіді ЦК КПРС на XXV з’їзді париї 
Л. І. Брежнєв, була іі залишається боротьба 
за утвердження принципів миріїрто співісну
вання. за міцний мир, за. ослаблення, а п.’май- 
б\ піьому і усунення небезпеки пової - -сіЦіивоі 
війни. ■ • і : ■ і

Радянський іСоюз спевнений-рішучості 
і надалі з подвоєною енергією прово
дити політику миру, домагаючись при
боркання сил війци і агресії, заб.езле.чу

ючи права народів на езободу, незалеж
ність і соціальний прогрес. В доповіді 
Л. І. Брежнєва викладена програма даль
шої боротьби за мир і міжнародне спів
робітництво, за свободу і незалежність 
народів, яка с продовженням і розвит
ком Програми миру, що одержала ши
роке визнання миролюбних, прогресив
них сил планети.

Прагнучи зміцнити розрядку і зробити її не
оборотною, Радянський Союз робить нові, 
конкретні кроки у всіх сферах міжнародного 
жі.ття, СРСР вніс консіруктишіі пропозиції ІІО 
створенню транспорт,’! й енергетичної інфра
структури в Єпропі, піп активно працює разом 
з іншими державами над проблемами захисту 

навколишнього середовища, освоєння космічного 
’простору, боротьби з тяжкими захворювання
ми. Нарешті, саме Радянський Союз широко 
відкрив двері для інтенсивного культурного 
обміну з іншими народами.

Прагнення поглибити розрядку і роз
ширити зону її дій, зробити розрядку 
постійною відзначає зовнішню політику 
КПРС і Радянської держави. Є всі під
стави сподіваїись, що плоди Цієї 
послідовної політики миру, які вже по- 
зи^и^і;о. відбива;оться. на долі європей
ський народів, благотворно вплинуть і на 
долю народів інших континентів,. на 
зміцнення загального миру на землі.

Ілля КРЕМЕР.
■’ АПН.
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О ЕСНА прино- 
** сить нам, кро- 
пивчичанам, радіс
ні зустрічі не тіль
ки з глядачами, а 
й гарними новими 
п’єсами, над яки
ми з задоволен
ням працюємо.

Нещодаєно ми 
винесли на розсуд 
шанувальників те
атрального мис
тецтва свою на
ступну прем'єру — 
музичну комедію 
за п’єсою А. Цага- 
релі «Витівки Хануми», музику до якої на
писав композитор Кончеллі.

Драматургічний матеріал надзвичайно 
цікавий тим, що, крім по-справжньому ко
медійних ситуацій і характерів, у ньому за
кладено глибокий соціальний зміст. Події 
п’єси відбуваються в кінці XVIII століття в 
Грузії. І темперамент героїв, і музика, що 
містить в собі куплети, арії, танці, — все 
сприяє перенесенню уяви глядача тільки в 
Тифліс, у Грузію, а не деінде.

У виставі зайнята майже вся творча мо
лодь театру, і ми, молоді, з великим бажан
ням працюємо над матеріалами не тільки 
тому, що це відповідально, що це наша 
професія, а ще й тому, що комедія — це 
особливий світ. Він дає широкий простір 
для прояву акторської і режисерської фан
тазії, це світ, в якому все неможливе стає 
можливим і навіть природним. В той же час 
— це надзвичайно складний жанр, і тим 
більше виростає бажання подолати цю 
складність, визначити в собі нові грані 
улюбленої професії.

Цікаве художнє оформлення чудово 
сприяє колориту вистави і дає можливість 
надзвичайно швидко і дотепно трансформу
вати сценічний майданчик з одного місця 
дії в наступне.

Що й говорити про хвилювання перед 
прем’єрою Вона для нас — свято. І ми хо
чемо, щоб вистава наша принесла вам ра
дість від зустрічі з театром, ясні веселощі, 
добрий відпочинок, залишила в ваших дум
ках іскринку роздуму про буття, про бо
ротьбу за світле кохання, про нетлінність 
чистоти, честі людської.

Отже, запрошуємо вас, дорогі друзі, в 
наш театральний дім на прем’єру музичної 
комедії за п’єсою А. Цагарелі «Витівки Ха
нуми».

Як кажуть в Грузії: наш дім — ваш дім.
В. КОРОЛЕНКО, 

актор, секретар комсомольської орга
нізації музично-драматичного театру 
ім. М. Л. Кропивницького.

Міжнародний 

день театру

З BHCHOHJ—
У НАШ AIM...

СЦЕНА — паче звихрений вітром липневий 
степ: тепле різнобари'я польових квітів, зо

лоті колоскові промені, навіть пахощі землі — 
все захоплює душу, око, усе в русі, яким во
лодіє цілеспрямована, продумана гармонія. 
Танцює «Юність»! І нема потреби придумува
ти гучні епітети, бо ще хвилина і зал вибухне 
щирими оплесками, а це — найвища і найточ
ніша оцінка майстерності молодих танцюрис
тів.

! ось, нарешті, оплески — вияв подяки глк- 
дачів і хвилина перепочинку для виконавців. 
Відпочинку, щоправда, відносного: треба готу
ватись до наступного танцю. До художнього 
керівника самодіяльного народного ансамблю 
В. С. Босого підходить, важко дихаючи, тан
цюрист.

— Василь Снльвестровнч, я вийду і на «Лісо
рубів».

— Чому? Адже стомнпся.
—Справа в тому, що Микола не дуже впевне

ний у собі, не відшліфував до кінця рухи, сам 
знає про це. А я витримаю, не бійтесь.

Василь Снльвестровнч погоджується. Знає: 
не від зневаги до свого колеги по колективу 
іде пропозиція, а від усвідомлення відпові
дальності за кожний концерт, від вболівання 
за честь ансамблю.

Не одразу склалось таке. Не одразу про 
п ягдесятьох п’ятьох студентів, яких об’єднала 
любов до народного танцю, можна було з пов
ним правом сказати: «колектив», коли один за

всіх і всі за одного, коли особисті і загальні 
інтереси стають органічною часткою кожного, 
коли, врешті, гармонія, що панує на сцені, є 
мірою взаємовідносин і поза нею.

Таке форму- ______ __________
вилось ропа
ми, збиралось 
по крихтах,, 
закріпл ю ве
лось, ставало 
головною от- 
накою і при
щеплювало с ь

• НА ЗДОБУТТЯ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ
М. ОСТРОВСЬКОГО

„ІОІПСТЬ“-

кожному новачку, бо, як відомо, ансамбль 
підданий постійній природній плинності. 
Саме ця плинність примушує і художнього 

керівника «Юності», і його найперших поміч» 
ннків — ядро ансамблю: секретаря комсомоле» 
ської організації Володимира Бачинського, Во» 
лоднмира Чайчовською, Тетяну ДяЧенко, Люд- 
милу Храпаченко винятково прискіпливо від» 
бнрати поповнення, визначаючи не тільки по* 
тснційні танцюрнстські можливості юнака чи 
юпки, а й їх товариські якості, рівень їх гро
мадянської і ідейної зрілості.

— Зараз, — розповідає Василь Сильвестро* 
вич, — я можу спокійно їхати у творче відряд
ження, бо знаю, що без мене хлопці і дівчата 
працюватимуть ис менше. Працелюбство — 
характерна риса кожного. Відточиш щонай
менший рух — справа його честі і любові до 
танцю, до колективу. Новачкам допомагають 
досвідчені.

У становленні творчою обличчя ансамблю 
неабияке значення має один .з головних прин
ципів роботи: не тільки танцювати, а й дума
ти над тим, що ти виконуєш, знати про той чи 
інший танок щонайбільше. Такий підхід ство
рює атмосферу колективного пошуку кращих 
хореографічних рішень, примушує виконавця 
бачити не лише спої функції, а й загальний 
малюнок па сцені.

Ось так — від репетиції до репетиції, під 
концерту до концерту — з року в рік йде ко
пітка і виснажлива робота. І все це задля то
го, щоб концертні зали будь-де: у рідному Кі
ровограді, в Анкарі, Софії, Белграді, Парижі, 
Брюсселі, Нікоіії вибухали щирими оплесками 
— найвищою і найточнішою оцінкою майстер
ності.

Про «Юність» наша газета писала чимало« 
Читачі пам’ятають розповіді про перебування 
«Юності» у 1975 році на Кіпрі, коли там від
бувались драматичні події боротьби патріотів 
за спою національну незалежність. По повер
ненню кожний учасник ансамблю був нагород
жений Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ, в якій 
зазначалось: «За мужність, стінкісь і витрим
ку, виявлені в період подій на Кіпрі».

— Ось тоді, в Нікозії, в ті винятково напру
жені хвилини я остаточно переконався в тому, 
що ми — одне ціле: і у думках, і у танцях,— 
сказав В. С. Босий, згадуючи цю коротку, але 
яскраву сторінку з біоі рафії ансамблю.

Сьогодні, коли ти, читачу, тримаєш нашу га
зету з розповіддю про земляків, про твоїх ро
весників, ансамбль «Юність» у складі радян
ської молодіжної делеіаі.ії перебуває у Пор
тугалії — гарячій точці нашої планети.

Ми впевнені, що кіровоградці з честю витри
мають і цей новий іспит на ідейну зрілість і 
професійну майстерність.

10. КАМІНСЬКИЙ.

• СПОРТ

А Близько тридцяти югіорів бра
ли участі. в особистій щршості об
ласної ради ДСТ «Авангард» з 
класичної боротьби. Ці поєдинки 
проходили в Олександрійському 
Палаці спорту. Переможцями у 
своїх вагових категоріях були кі
ровоградці — вихованці заслуже
ного тренера України Миколи 
Романсика і майстра спор і у Мн-

коли Бондаря: Олег Михайлик, 
Олександр Демещепко, Сергій 
Алимов, Олександр Жигулі». Во
лодимир Микрюков, Ігор Рудой 
та сиітловодці Григорій Фоменко, 
Василь Отепко і Олександр Б.ття- 
шов (вони удосконалюють свої 
здібності під керівництвом трене
ра — майстра спорту Володимира 
Трофименко).
А Від змагання до змагання зрос
тає майстерність здібної спорт
сменки з Олександрійсгкого інду
стріального технікуму ПЕангардів- 
ки Ольги Демехи, яку тренує Ми
кола Жеребятьєв. На юнацькій

першості України з легкої атлети
ки у закритих приміщеннях, що 
відбулася у Донецьку, наша юна 
спортсменка в бігу на 1500 метрів 
не мала собі рівних. Вена першою 
пересікла фінішну стрічку за 4 
хвилини 40 секунд і стала чемпіон
кою респбулікп.
А Десять видів спорту входять 
до заліку Спартакіади-76 обласної 
ради ДСТ «Трудові резерви». По
єдинки з класичної боротьби про
тягом двох днів тривали у залі 
ПТУ № 2. На борцівських кили

мах свої здібності демонстрували 
170 представників із 19 колективів 
фізкультури. В командному залі
ку по групі міських профтехучи
лищ сильнішими були берці Кіро
воградського МТУ № 2.

Вісім кращих борців будуть за
хищати спортивну честь Кірово- 
градщннн на особистій першості 
республіканської ради ДСТ «Тру
дові резерви», яка відбудеться з 
З і.о б квітня у Ворошиловград).

В. ШАБАЛІН.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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ал ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00— 
X/ Новішії. (М). 9.10—к. т. Ран

кова гімнастикі. (ЛІ). 9.30— 
К. т. Мулі тфільми. (М). ІО.СО—к. т.

«Очевидне — неймовірне». (М). 
11.00 — к. т. «Клуб кіноподоро- 
жен». (М). 16 15 — «Партійне 
життя». (Львів). 16.45 — к. т. 
Телевіз багатосерійний худ 
фільм «Капітан Немо». І серія. 
<М) 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — к. т. «Двічі по 
дпа — чотири». Муз. казка. 
(М). 18.30 — «Щоденник сон. 
.змагання» (М). 19.15 — к. т.
Телеспектакль «Ланцюг». (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 - к. т. 
Показові виступи чайснльніїппх 
фігуристів світу. (М). По закін 
ченці — НСГІІНН. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 51.05-Но- 
ВНИИ (К). 11.20 — «У дні шкіль
них канікул». Лялькова вистава 
«.Марта па канікулах». (В-д).
12.20 — Республ. Фіз.-мат. шко
ла». Передача Г. (К). 12.50 —
Док. фільми. (К). 14.30 — Док. 
фільми (М) 15.15 — «Ми по
знайомимось з природою». (М).
15.45 — «Мамина школа». (М).
16.15 — «Народна Болгарія •— 
роки творення». (М). 16.45 —
«За накресленнями XXV з’їзду 
КНРС». «Програма величних 
звершень». Передана 4. (К).
17.00 - Кубок СРСР з футболу. 
«Шахтар» — сНеФтчі». (До
нецьк). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — Муз. фільм «Мелодії 
Дагестану». (К). 2О.;Ю — Пер
шість СРСР з волейболу. Жін
ки. «Локомоті в» (М) — «Дина
мо» (М). (Одеса). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 —

7^ Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Луначарського. 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36. відділу вій* 
єьково патріотичного виховання ?з спорту — 2-46-87.
БК 10582^ індекс 61197,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
». Кіровоград, вул. Глінки 2.

Зам- № 126, Тираж 60 000.

по 4 квітня
«Час». (М). 21.30 — Худ. фільм 
«Піднята ціліша». І серія. (К). 
23.00 — Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК
ОЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
ЛІ — Новини. (М). 9.10—к. т.

Райкова гімнастика (М).
9.30 — к. т. «Умілі руки». (М). 
10.00 — к. т. «Фільм — дітям». 
«Славний хлопчик». (Болгарія).
11.20 — Новини. (К) 11.35 — 
Першість СРСР з волейболу. 
Жінки. «Аврора» (Рига) — «Бу
ревісник» (К) (Одеса). 12.35 — 
«В дні шкільних канікул». Худ. 
фільм «Матрос Чижик». (К). 
14 30 — к. т. «По Болгарії». Кі- 
попвограма. (М). 15.20 — к. т. 
А_. Бородін. Симфонія № 2. (М).
15.50 — к. т. «Адреси молодих».
(М). 16.50 — к. т. Багатосерій
ний тел, худ. фільм «Капітан 
Немо». 2. серія (М) 18.00 —
Новини. (М). 18.15 — «Турботи 
сільські». Теленарис. (М). 18.45 
«Рішення XXV з’їзду КПРС — 
в життя». Передача з Кірово
градського заводу радіовпробів. 
(К-д). 19.15 — Телефільм. (К-д). 
19.35 — к т. Виступ міністра юс
тиції СРСР В. І. Теребилова 
(М). >9.50 — «Вважайте‘мене до
рослим». Худ. фільм. (М). 21.00 
— «Час» (М) 21 ЗО — к. т. Фес
тиваль пісні «Червоний мак» в 
л,с-ТІ Блзгоевграді. (Болгарія).
12.50 — к. т. Чемпіонат Європи 
з настільного тенісу. (Прага) 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.35 - 
«В дні шкільних канікул». Худ. 
фільм «Матрос Чижик». (К). 
16.55 — «Рубежі десятої п'яти
річки». (Д-к). 17.25 — Для ді. 
тей. Мультфільм «Казка про 
місячне сяйво». (К). 17.35 — «Па 
лапах республіки». (Запоріж

жя). 17.50 — «Цифри нашого 
зростання». (К). 18.60 — Док. 
фільми. (К). 18.30 — Фільм-кон- 
церт. (К) 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Екран молодих». (Х-в).
20.15 — «Телешкола механізато
ра». Заключна передача. (К.)
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Худ. фільм «Піднята ціліша*. 2 
серія. (К). 23.10 — Вечірні повн
іш. (К)

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М) 9 10 к. т. 
Ранкова гімнастика. (М).

9.30 — к. т. «Відгиніться. сурма
чі!» (М). 10.15 — к. т. «Фільм — 
дітям». «Великий приборкувач». 
(М). 16.00 — Всесоюзні змагання
школярів із стрибків V воду. 
(Д-к). 16.55 — к т. Тел. ба
гатосерійний худ. фільм «Капі
тан Немо». З серія. (М). 18.00 — 
«День за днем». (К д). 18.15 — 
к. т. «У кожному малюнку сон
це». (М). 18.30 — «Людяна і за
кон». (М). 19.00 — к. т. «Зна
йомство з оперою». М Мусовг. 
ськпй. «Борис Годунов». (М)
21.00 — «Час»'. (М) 21.30 - к. т. 
«Тираж «Спортлото». (М) 21.40 
— к. т. «Нумо, дівчата!» По за
кінченні — новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 - 
Новини. (К) П45 — Міжнарод
на програма «Глобус». (І<). 13.05
— «В дні шкільних канікул». 
Телефільм «Очкарик». (К). 13.50 
—Щоденник соціалістичного зма
гання». (Запоріжжя) 14.30—Тел. 
док. фільми. (М). 14.55 — «Лі
тературні зустрічі». С. Михал
ков. (М) 15.40 — «Г-існі 1 танці 
народів СРСР». (М) 16.25 — 
«Наука сьогодні» (М) 16.55 — 
Муз. антракт. (К) 17 05 — 
«Екран — молодих». (Х-в). 17.45
— «Сільськогосподарський тиж
день». (К). 18.00 — Док. фільм 
(К). 18.30 — Фільм концерт. (К). 
19.00 —.«Вісті». (К) 19.30 -
«Актори і ролі» (Д-к) 20 45 — 
«На добраніч, діти!» (К) 2І.00
— «Час». (М). 21.30 — Худ.
фільм «Піднята цілина». З се
рія. (К). 23.10 — Вечірні новини. 
(К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ЧЕТВЕР

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

9.30 — к. т. «Веселий концерт». 
(М) 10.00 — «Вважайте мене до
рослим» Худ фітьм (М). 14.39 
— к. т. Док. фільми. (К). 15.00 
— «Російська мова». (М). 15.45 
— к. т. «По рідній країні» . Лат
війська PCP. (М). 16.15 — к. т. 
«Шахова школа». (М). 16.45 — 
«Республ. фіз.-мат школа». 
Передача. 2. (К) 17.15 — «Твор
чість юних». (К-д) 18.05 — Те
лефільм. (К-д). 18.15 — к. т.
«Бешкетлнве кошеня». (М).
18.20 — «Ленінський університет 
мільйонів». (М). 18 50 — «Аніс-

. кін і Фантомас». Тел. худ. 
фільм. 1 і 2 серії. (М). 21.00 — 
«Час». (М) 21.30 — к. т. «Наша 
адреса — Радянський Союз*. 
(М). 22.30 — «Музичні зустрічі».
(К-д)
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 - 

Теленарис. (М). 17.15 — «Книга 
V твоєму житті». (М). 18.00 —
Для дітей «Дівчатка — хлопчи
ки». (Донецьк). 13.30 — Док.
фільм «На дорогах України». 
(К). 19 30 — «Вогню не пройти». 
(К). 20.00 — Естрадний концерт. 
(Львів). 20 45 — «На добраніч, 
літи'» (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «Усмішка». (К). 22.00 — 
«Старт». (К). 23.00 — Вечірні 
новини.( К).

П’ЯТНИЦЯ

2 ПЕРШ А ПРОГРАМА. 9.00
— Повніш. (М). 9.10 — к. т.
Ранкова гімнастика. (М).

9.30 — «Аніскіп і Фантомас». 
Тол. худ. фільм. 1 і 2 серії 
(М). 1І.40 — «Шкільний екран». 
Російська літ. для учнів 10 кл. 
(К). 12.10 — Муз. антракт. (К). 
12.25 — «Телгшкола механізато
ра». Заключна передача. (К).
11.20 — к. т. «В буднях великих 
будов». Кінонрограма. (М). 15.20 
«Основи радянського законодав
ства». (М) 15.50 — «Москва і
москвичі». (М). 16.20 — Телена
рис. (М). 16.50 — к. т. «Фільм— 
дітям». «Ральф, здрастуй!» (М) 

«МОЛОЛСЯ КОММУНАР» - 
орган Кнроппградского обкоме 

ЛКСМУ с Кнрлпоград.

18.00 — «День за днем». (К-д).
13.15 — к. т. Програма телеба
чення Угорської Народної Рес
публіки до 31-ї річниці визволен
ня Угорщини від фашистських 
загарбників. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30—к. т. «Співає нар. авт. 
СРСР 1 Архипова». (М). 22.35— 
к. т. Міжнародні змагання із 
спортивної гімнастики на приз 
газети «Москау ншос». (М). Іїо 
закінченні — новини.

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 11.05 — 
Новини. (К). 11.20 — Телефільм 
«Смугасте обличчя». (К). 16.20— 
«П’ятирічка ефективності і якос
ті». (Д-к). 16 50 — «Неводні та
ланти». (Чернівці). 17.25 — Теле- 
плакат «ЦнФви нашого зростан
ня». (К). 17.30 — «Населенню 
про цивільну оборону». (К). 
18.00 — Камерний концерт. (К).
18.30 — «Тележурнал «Прогрес». 
(Хаоків). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Екран молодих» (К)
20.45 — «На добраніч, діти!»
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 - 
Авторський вечір композитора 
О. Білаша. В перерві — вечірні 
новини.

СУБОТА
Ч ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
** — Новини. (М) 9.10 — к. т.

Райкова гімнастика. (М). 9.30 — 
к. т. «АБВГдсйка». (М). 10.00 — 
«Для вас. батьки!» (МГ 10.30 — 
к. т. «Музична програма «Ран
кова пошта». (М). 11.00 — «По 
музеях і вистіївочних залах». 
(М). 11.25 — «ІІа здобуття Ле
нінської премії». Зульфія. Цикл 
віршів «Райдуга». (М). 11.50 — 
к. т. — Концерт. (М). 12.30 — 
«Більше хороших товарів». (М). 
13.00—«Людина і заксп». (К-д).
13.30 — к. т. «За вашими листа
ми». Музична програма. (М) 
14.10 — к. т. «Здоров’я». (М).
14.40 — Фільм — діг-ім «Доля 
барабанщика». (М) 16.10 —
к. т. «Співдружність». Тележур
нал. (М). 16.40 — к т. «На аре
ні цирку». Виступ болгарськії.'’ 
артистів (М). 17.00 — к. т. «У 
світ) тпарип». (М) 18.00 — По
вніш. (М) 18.15 — к. т. Мульт
фільм. (М). 18 35 — к. т. Тел. 
док. фільм «Бостгпські контрас
ти». к. т. (М). 19 05 — к. т. «Хо
реографічні мініатюри». (Л-д)
19.30 — к т. Вистава «Дивна мі
сіс Ссвідж». (М). 21 00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т Продовження 
вистави. (М), 23.35 — к. т. Між
народні змагання іі спортивної 
гімнастики на приз газети «Мос
кау ньюс». (М). По закінченні
— новини. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
Худ. фільм «Сказання про ма
тір». (К). 11.05 — «Екран моло
дих». (К). 11.50 — Концерт ест
радної пісні». (К). 12.20 — Для 
дігей. «Кіножурнал». (К) 12.30
— Всесоюзний турпір з боксу па 
приз імені героїв-дссаптввків.

(Миколаїв). 13.50 — «Народний 
телеуніверситет». Факультет 
здоров'я. (К). 14.00 — «Наука — 
виробництву». (Д-к). 14.39 —»
«Сонячне коло». (К). 15.00 
«Донецькі самоцвіт». (До
нець). 15.50 — «Палітра». (К)«1
16.30 — «Щоденник соціалісти’!-’ 
ного змагання». (Чернівці). 16.45 
— «Суботній репортаж». (К).
17.15 — «Народні таланти», 
(Х-в). 17 45 — «Школа передово
го досвіду». (К). 18.15 — «Наші 
гості». (К). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Мультппаворама». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!»
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 — 
Худ. фільм «Ще можна встигну
ти». (К). 22.40 — «Піспя-76»,
(К). 23.10 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ
4 ПЕР11М ПРОГРАМА. 9.00

— Новини. (М). 9.10—к. т. 
Райкова гімнастика для дітей, 
(М). 9.30 — к. т. «Будильник», 
(М). 10.00 — «Служу Радяпсь« 
кому Союзу». (М). 11.00 — к. т, 
«Вперед, хлопчаки!» (М). 12.00—* 
к. т. «Музичний кіоск» (М),
12.30 — «Сільська година». (М),
13.30 — «Сьогодні — День геоло
га», (М) 13.55 — к. т. Музична 
програма «Вам, геологи». (М), 
14.35 — к. т. Худ. фільм «Грана
товий браслет». (М). 16.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу «Ди
намо» (Тбілісі) — ЦСКА. '(Тбілі
сі). В перерві — новини. (М),
17.45 — к т. «Міжнародна пано
рама». (М) 18.15 — к. т. Мульт
фільми. (М). 18.45 — к. т. Тел, 
худ. фільм «Каштанка». (М).
19.50 — к т «Фантазія на теми 
пісень А. Островського». (М). 
20.00 — к. т. «Клуб кіноподоро* 
жей». (М). 21 00 — «Час». (М).
21.30 — Міжнародні змаганпя на 
приз газети «Москау ньюс». 
(М). 22 00 — «Година Великого 
симфонічного оркестру». По за
кінченні — новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 -* 
Худ. телефільм «Вершники» з 
(К). II 55 — «Говорять делегати 
XXV з'їзду КПРС» (Одеса), 
12.05 — Для школярів «Сурмач», 
(К). 12.40 — «Огляд резервів 
економії». (Донецьк). 13.00 —
«СіНвае Дмитро Гнатгок». (К)<
13.15 — «П'ятирічка ефективнос
ті і якості» (Миколаїв). 13.45 — 
«Екран молодих». (К). 14.45 -«• 
«Слава солдатська». (Львів), 
15.40 — «На ланах республіки», 
(Д-к). 15.55 — «Подорож по
Спортлапдії*. (К). 16.40 ~ 
Мультфільми. (К). 17.00 — 
.«Першість СРСР з фут.болу 
«Ш а хта р» — «Д пна мо» (Мінськ), 
(К) 19.00 - «Вісті». (К). 19.30— 
Худ. телефільм. «Великий при
боркувач». (]<). 20.45 — «На до
браніч. діти!» (К). 2і.00-«Час». 
(М). 21.30 — Спортивна програм 
ма. В перерві — вечірні повніш.
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