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ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКО
ГО СОЮЗУ! БОРІТЬСЯ 
ЗА ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ 
ІСТОРИЧНИХ РІШЕНЬ 
XXV З’ЇЗДУ КПРС, ВЕ
ЛИЧНОЇ ПРОГРАМИ ДЕ
СЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ!

ВПЕРЕД, ДО НОВИХ 
УСПІХІВ У КОМУНІСТИЧ
НОМУ БУДІВНИЦТВІ!

(Із Закликів Ц1< КПРС 
до 1 Травня 1976 року).

НАСТРІЙ-
святковий

ба-Є дні, коли думки І ПОМИСЛИ 
гаті.ох людей об'єднуються єдиним 
прагненням, поривом. У такі дні лю
ди відчувають урочистість, настрій у 
них піднесений, святковий. Мені зда
ється, що день сьогоднішній саме та
кий. Свято у пас особливе — свято 
праці. Радісно усвідомлювати, що в 
усіх куточках нашої країни люди 
вийдуть па вулиці, в парки, стануть 
на свої робочі місця, щоб працею 
прикрасити пашу землю-

Я приїхав до Кіровограда з далекого 
сонячного Узбекистану. По.побнп цс міс
то і його людей. Приємно, то сьогодні 
мої товариші по інституту зроблять його 
ще красивішим: адже більша частіша тих 
двох тисяч студентів, які вийдуть на ко
муністичний суботннк, буде зайнята бла
гоустроєм міста. Якщо матимете змогу, 
то пройдіться вулицями Шевченка чи Ве
ронського, Яка Томиа чи Чел«сскінців, за- 
гляньте в парк імені Леніна та імені Бу- 
дьоіпіого, сквер Ленінського комсомолу і 
ви побачите, я:» уміють працювати май
бутні НСД?.ІОГІЬ

Я І мої однокурсники Гафур Садипоп, 
Тучсачбоіі Уиарои, Бурнбой Кенжаєв, Ха- 
міяр Уринбаєн пишаємось особливо: 17 
квітня працюватимемо на будівництві 
нового корпусу нашого інституту. Через 
два роки я повернуся до Узбекистану, 
прийду вчителем до рідної школи, іцо в 
районному центрі Лаіш Самаркандської 
області. 1 зустрінуіь мене троянди, що їх 
сьогодні висадять на шкільному подвір’ї, 
в міському саду учні. Хтось із них, ціл
ком можливо, через два роки приїде до 
Кіровограда, щоб стати викладачем ро
сійської мови і літсраіурн і на пьою че
катимуть світлі аудиторії нового корпу
су. Для цього вийдемо ми всі сьогодні 
на комуністичний суботннк. Бо радість 
від усвідомлення, що твоя праця потріб
на людям, — найбільша радість.

X. БАХРОМОВ, 
студент філологічного факуль
тету Кіровоградського педін
ституту імені О. С. Пушкіна.

БІЛЬШЕ,
ЯКІСНІШЕ

З хорошим настроєм почнемо ро
бочий день 17 квітня я і мої подру
ги. Нещодавно ми дізналися, що за 
підсумками соціалістичного змаган-
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ВИГОТОВЛЕНО! ПРОДУКЦІЇ.

Напередодні «чарвоної суботи» штаби підготов
ки і проведення комуністичного суботнина при 
райкомах та міськкомах комсомолу одержали по
відомлення із комсомольських штабів підприєм
ств, господарств, установ, навчальних закладів; 
Готові до ударної праці!

На прохання редакції, про те, як зустрічають 
«червону суботу» розповідають:

Перший секретар Світловодського міськкому ком
сомолу А. ДІБРОВА:

— Комуністичний суботник пройде під знаком 
ефективності і якості всіх робіт. 17500 юнаків і дів
чат району взяли високі зобов’язання. Комсомольсь
ко-молодіжна бригада формувати ників виробничого 
сб єднання «Дніпроенергобудіндустрія» те комсо
мольсько-молодіжний колектив плавильників ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу чистих мета

аз лів імені 50-річчя СРСР (бригадир Микола Петров, 
групкомсорг Михайло Титаренко) працюватимуть на 
зекономлених матеріалах та сировині, виконають дві 
зміньі норми.

З такою ж високою продуктивністю працювати
муть 81 комсомольсько-молодіжний колектив. Шість 
тисяч двісті юнаків стануть до своїх робочих місць.

Ударні загони комсомольців направлені упорядко
вувати стадіон, парк імені Шевченка міста Спітлоеод- 

' ська.

(Закінчення на 2-й стор ).

пя в першому кварталі зайняли пер
ше місце в районі серед комсомоль
сько-молодіжних колективів МТФ. В 
середньому кожна з нас за цей пе
ріод надоїла від корови своєї групи 
по 913,7 кілоірама молока.

Плани наші — зробити цей день 
днем ударної праці. В другому квар
талі кожна з членів колективу зобо
в’язалася щодоби отримувати по И 
кілограмів молока від корови. А 
вдень Всесоюзного комуністичного 
сі ботинка вирішили довести цей по
казник до 15 кілограмів Ударно бу
демо працювати і якісно. Постарає
мося, щоб все молоко цього дня пі
шло з ферми тільки першим сортом.

Розробили ми ще й програму 
впорядкування території навколо 
ферми. А в центрі подвір’я встано
вимо щоглу, на якій віднині будемо 
піднімати прапор на честь доярки- 
переможця в соціалістичному зма
ганні.

Г. ГРИНЬ, 
доярка, член комсомольсько- 
молодіжного колективу МТФ 
колгоспу ім. Мічуріна Невго- 
родківського району.

Рік видання XVII 
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під час «черьоіюї су.- 
боти» учні кірово
градського МЕДН’ЛЮ- 
ГО УЧИЛИЩА ІМЕНІ є. о. 
МУХІНА БУДУТЬ ПРАЦЮ
ВАТИ НА ШІОРЯДКУВЛН- 
Н1 ПАРКУ КУЛЬТУРИ 1 
ВІДПОЧИНКУ ІМЕІИ В. ї. 
ЛЕНІНА. А ТАКОЖ НА БУ
ДІВНИЦТВІ І БЛАГОУСТ
РОЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАК
ЛАДІВ ОБЛАСНОЮ ЦЕНТ
РУ.

Фото В. КОВПАКА.

Ціна 2 неп.

ГАВАНА. Кубинська мо
лодь разом з усім народом 
відзначає 15-у річницю іс
торичної перемоги над ім
періал істинними найманця
ми па Плайя-Хіроп. -150 
піонерів і членів Спілки 
молодих комуністів Куби 
вирушили в похід по міс
цях бойової слави. Загін, 
сформований з школярів і 
студентів, які прибули з 
різних куточків країни, 
має пройти десятки кіло
метрів від цукрового заво
ду «Аустраліа», де квітне
ві дні 1961 року був штаб, 
що очолював розгром 
миаяваи!-дл х ■

контрреволюціонерів, до 
Плайя-Хіроп, де ворогові 
було завдано нищівного 
удару.

В поході молодь зустрі
неться з колишніми учас
никами боїв і відвідає му
зей Перемоги в селиші 
Плайя-Хіроп.

ГААГА. Кілька тисяч 
юнаків і дівчат з різних 
міст Голландії взяли 
участь у святковій маніфес
тації, організованій в Ам
стердамі з нагоди ЗО Ї річ
ниці загальної Голланд
ської спілки молоді 
(АИ1В). Вона пройшла 
лід лозунгами боротьби за 
мир і безпеку, проти гопки 
озброєнь. Демонстранти 
вимагали збільшити асиг-

БЗЗЯНІВЕЗЕВЕ9ЄаХїЗЗВ£

нуванвя на освіту, лікві
дувати безробіття серед 
молоді.

ПАРИЖ. Учора були за
криті аудиторії, навчальні 
лабораторії та бібліотечні 
залп в університетах 
Франції — викладачі і сту
денти проводила націо
нальний День дій. Воші 
протестували проти роз
робленої властями рефор
ми вищої освіти, яка по
гіршує тяжке становище 
вищої школи, підпорядко
вуючи навчальний пронос 
інтересам підприємців, 
економічній кон’юнктурі.

Демонстрації і мітинги 
відбулись більш як у ЗО 
університетських неп ірах 
країни. Це — один з най-

більшнх виступів студептів 
за останні роки.

ЛІМА. Чергова група 
студентів сільськогоспо
дарського університету Пе
ру відбула у віддалені ра
йони країни для подання 
допомоги місцевим селя
нам. Студенти передава
тимуть землеробам свої 
знання з агрономії, по ви
користанню різної сільсь
когосподарської техніки, 
створенню зрошувальних 
систем У той же час прак
тична робота допоможе 
студентам набути трудо
вих навичок, краше зрозу
міти проблеми, які стоять 
перед сільським господар
ством країни.

(ТА PC).
-?



-------- —----- ----------------------j^Молодей комунлр<( —17 квітяя 1976 року-------- -

Штрихи до портрета комсомольсько-молодіжного колективу і його групкомсорга

=з

Така помітна посада
Чи багато залежить під груп

комсорга у невеликому трудовому 
колективі? Якщо справ у нього: 
перше — вчасно нагадувати про- 
члеиські внески; друге — тримані 
в полі зору весь наявний склад 
комсомольців; трете —• різне, то 
на чергових звітно-виборних тако
го нетипового групкомсорга, зви
чайно, розкритикують і переобе
руть.

Комсомольський патажок пови
нен бути заспівувачем. Пам'ятає
те капітанів з команди веселих і 
винахідливих? Ініціатива, запал, 
вміння взяти на себе найважче. 
Не відаю, чи була колись (в часи 
найбільшої популярності цієї гри) 
на Гайворонському тепловоторе- 
мотному заводі команда КВВ. 
Але сформуй її зараз — кращого 
капітана, ніж Олександр Полянов 
даремно шукати.
Не будемо виходити з того, що 
найпомітніша риса характеру у 
Полякова — переливаюча череї 
край веселість. Він має почуття 
гумору і посміхається щедро іі ра
дісно (по.ггяпьтс на фото), але в 
ньому веселості якраз стільки, які 
глибокого, вдумливого ставлення 
до життя. А цс робить людину 
іцнрою, відкритою. З ним всі хо
чуть поділитися особистим. До
слухаючись ного порад, і старші 
за віком дивуються житейській 
мудрості хлопця: Полчков на за
воді авторитет..

Комсомольсько МОЛОДІ.КІІИЙ кз- 
лектк8 електрослюсарів Гайворои- 
ськоі о тепловозоремоптг.ого З.ІВО 
ду Кіровоградської області дош» 
відає: завдання дев'ятої п’ятиріч
ки, соціалістичні зобов'язання на 
честь ХХУ з’їзду виконані ус ніч
но. На трудовому календарі ко
лективу — 1978 рік. Продукцію
здаємо лише високої якості.

Рапорт підписали: 
В. Копачипський, 
Електрослюсарі 
Є. Макогон».

В перший день

ГОТОВІ
ДО .УДЛІ’ІІО'г

л. 
о.

С-рнгадярл 
Полухін. 
Полянов,

ПРАЦІ!

Хочеться йти 
на роботу

Буває усяке робоче місце. На 
одному працювати ирос то необхід
но. Бо з зарплату нічого буде до
дому приносити. А па іншому — 
працювати приємно. 1 не роз’їдав 
взуття підлога, просякнута ма
шинним маслом — тут вона чиста 
навіть в «пік» робочого дня. і на 
захаращених деталями стелажах, 
гарячково не шукаєш погрібною 
гаечного ключа — тут акуратно 
оббиті залізним листом столики, 
навіть дивують відсутністю зайвих 
речей. Все па своєму місці. Так і 
здається: ось вийме робітник з 
кишені хусточку іі протре те міс
це, звідки щойно взяв заготовле
не реле... Приємно працювати... 
На підвіконні квіти, і по-домаш
ньому затишно цокає настійний 
годинник і маятником. Це — ро
боче місце комсомольсько-моло
діжної дільниці електрослюсарів 
локомотивно-складального цеху 
Г айзоронського теплово торемон т- 
ного заводу. Групкомсорг — Олек
сандр Полянов.

— Що ж з того? — скажуть. _
Головне — як люди працюють, а 
щодо форми, то в кожному цеху 
зараз іде мова про цех (дільницю) 
високої культури виробництва. В 
соціалістичних зобов’язаннях

прнборіїі дошки, двигуни, реле, — 
взагалі все електрообладнання 
тепловозів.

І

і’.е 
записано. Та хлопці явно не під

_____ з 
власних домівок горщечки з кві
тами і прибрали свою невеличку 
дільницю, як дбайлива господина 
світлицю. І роблять вони все це 
не для гостей, а для себе — їм 
приємно працювати спільно, ра
зом, і праця для них не обтяжли
ва.

Зайги в подібну «робочу світли
цю» і запитати «на скільки про
центів виконуєте норму?», мабуть, 
було б... нетактовністю. Можливо, 
(хто зна!) й трохи пріп и зливо для 
людей, які йдуть на роботу, сум
лінно трудяться не заради процен
тів (в усякому разі — не заради 
єдиних процентів), а знаходять в 
спільній праці щасливий зміст 
жіпгя. 1 як потім вже, коли не 
можна було обминути в розмові 
ці ж проценти, сказав бригадир 
Віктор Копачипський: «За плани 
відповідаємо всі, бо заедания да
ється па бригаду. Оіже викопуємо 
і перевиконуємо ного ми не по
одинці, а всі разом».

Одне уточнення. Коли прямуєш 
до хлопців, ще здалеку помічаєш 
червоний транспарант над двери
ма: «Комсомольсько молодіжний 
колектив імені XXV з’їіду КПРС». 

слюсарі бригад 
з па дільниці)

гаслом зобов'язань позносили

«Знаєте, як ми 
працювали!!»

Полянов розповідає: «Прийшов 
я в колектив десь три роки тому. 
До цього працював тут же, на за
воді, в епергоцеху, черк тім елек
триком. Попередня і’сбота була 
■цікавою. Доводилося розв’язувати 
найскладніші головоломки, аби 
знайти причини неполадок в елек
тросистемі обладнання. Звичайно, 
потрібно було досконало знати 
схеми і вміти читані їх. Були дні, 
коли доводилося вдовольнитися 
кількома лампочками, які вкручу
вав у патрони «осліплих» верста
тів. Коли запропонували перейти 
на дільницю електрослюсарів, по
годився.

Думка про те, щоб -запропону
вати хлопцям позмаїатнея за 
присвоєння колективу ІУС1ІІ XXV 
з’їзду КПРС, виникла ше в люто
му минулого року, коли не було 
відомо точної дати відкриття пар
тійного форуму. Розповів я про 
свої задуми Валерію Боровкову- 
секретарю комсомолко кої органі
зації цеху аж під осінь, коли ви
їздили в підшефний колгосп «на 
кукурудзу». В понеділок зайшли 
до секретаря парткому. Вирішили 
обговорити це на зборах колекти
ву дільниці.

Були хвилини, коли я хвилював
ся за свою пропозицію. Знав, що 
вона мала стати першою значу
щою ініціативою колективу па за
воді. Велика відпсгідалі вість. Був 
би я в іншій бригаді, серед інших 
людей, пе знаю, чи висловив би 
це. Адже по-різному ще дехго 
ставиться до іпіціатньн: «а кому 
це потрібно?». Живуть ще в світі 
просто скептики. Є іі такі, що в 
усьому сумніваються: «Сказали 
«зверху», ось і виступив,..». Не 
хотілося чути такого. Тим паче, 
групкомсоргом я тоді ще не був, 
вибрали лише восени.

А у своїх товаришів вірив. Зро
зуміють правильно. І коли відбу
лися комсомольські збори, висту
пили Женя Макогон, Дмитро Ка
лении — підтримали. І, знаєте, як 
ми працювали?і».

L
a ремонтують с 
(саме дві бригади

Збори, які б 
хотілося повторити
«Москва ЦК КПРС. XXV з’їзду

ЗМІНУ НАЗВУТЬ КРАЩОЮ
У день комуністичного субот- 

кнка ще глибше усвідомлюєш: 
ти — маленька частинка велико
го народу, який дивував і дивує 
світ своєю самовідданістю, тру
довим героїзмом, безкорисливіс
тю, що так яскраво виявляються 
саме в суботннках. 1 коли цього 
весняного ранку стаєш до вер
стата, хочеться працювати кра
ще, ніж учора, щоб можна було 
з повним правом назвати цю змі
ну ударною-

Тому, готуючись до «червоної 
суботи», юнаки і дівчата вугле
розріз}' «Бапдурівський» зазда
легідь визначили свою основну 
мету: сьогодні показати найвищу 
продуктивність праці. Це стосу
ється і нас, молодих ремонтни
ків.

Обсяг робіт великий. Треба від
ремонтувати електровоз, екскава
тор, два бульдозери, чотири ва
гони, пофарбувати верстати. 
Важливо зробити все високоякіс
но, бо від якості залежить ре
зультат роботи гірників. І я впев
нений, що із завданням ми ус
пішно справимось, адже кожен а 
членів комплексної комсомолі.

В перший день роботи з'їзду, 
під час перезмінкиг зібралися на 
комсомольські збори. Заступник 
секретаря партійної організації 
заводу А. Є. Придатно урочисто 
поздоровив хлопців з присвоєнням 
колективу імені XXV з'їзду КПРС.

Полянов розповідає: «Тоді ми и 
зрозуміли — горді і впевнені в 
своїх силах — це паш робітничий 
характер: брати вищі рубежі, ви
конувати свою роботу так, як ні
хто інший; І після гарячих вітань, 
оплесків дали слово десяту п'яти
річку виконати.за чотири роки. До 
59-ї річниці Великого Жовтня па 
зекономлених і 
монтувати один 
липня 1977 року 
ні рубежі».

матеріалах відре- 
теилевоз До 1 

подолати дворіч-

Можемо (і 
необхідно) го
вори ги Про 
економічні ви
годи такого 
ставлення до 
роботи. Завдя
ки цьому кра
їна стає багат
шою, могут

нішою. Та хочеться говорити про 
інше багатство, незрізняне 
вимірне п цифрах, про яке 
йти мова лише в умовах 
лізму. Це — наші радянські

іі по
може 
соціа- 

___ _  люди, 
які беруть на себе зайві (з точки 
зору обивателя) турботи, мислять, 
діють з вищого горизонту сумлін
ня — свідомості комуністичної.

В обід, коли виникає 
стільки запитань

А по ілналося це, можливо, на 
рибалці — у бригадах чимало лю
бителів посидіти з вудочкою біля 
річки — чи з спільного відпочин
ку па Південному Бузі, або з ра
дості, коли друзі приходять.

В колективі е молоді, є іі дос
відчені, старші. Іван Пантслійо- 
вич Калсіїик — наставник. Якщо 
приходять «безвусі», як Васл 
Максимцо.м чи Женя Хоменко — 
на навчання до Паїїте.тійовнча. 
Визнаними майстрами сгоєї спра
ви вважаються Є. Макогон, 
В. Троян І, звичайно, бригадири 
Л. ПОЛУХЧІ, В. КоїІаЧІІНСЬКІІЙг 
майстер І'. Мацько.

— Ось сідаємо ми обідати, — 
розповідає 1. Каленик, - 
дискусія про все на свігі 
народного сіановнща 
суто домашніх, справ, 
роз’ясненнями — до 
групкомсорга.

Полянов розповідає: 
бригаді цікавляться всім. Без цьо
го неможливо. Тому мені, як 
групкомсоргові, і, до речі, агітато
ру. потрібно багато знати, бути в 
курсі всіх подій. Навчайся зараз 
в Ленінградському інституті вод
ного господарства на факультеті 
електротехніки. Так що глибше 
«віру таю» в професію. Люблю, 
крім усього, літературу — поезію 
Махновського, Єсепіна, Межслай- 
тіса, Шевченка...»

* * *
Сьогодні, в день комуністичного 

суботника, колектив працюватиме 
на робочих місцях. Мабуть, саме 
про таких — світлих серцем, мрія
ми іі ділами — в далекому 1918 
РОЦІ думали ті, хто виходив на 
перший суботпик...

Олександр Полянов заздрив їм 
— комуністам двадцятих. А учень 
7 _ «А» класу Гайворонсь-
кої СШ № 5 Ді.ма Комов у творі 
«Берн з комуністів приклад» на
писав: -
муиіста

Так і

і пішла 
від між- 

до наших. 
За всіма 
Поляиоїд,

«Люди в

І

І

сько-молодіжпої бригади___
кількома суміжними спеціальнос
тями, тож завжди може допомог
ти товаришам. Ремонтна техніка 
дає змогу добиватися високої 
продуктивності. Все залежить від 
уміння її експлуатувати. Цього 
вміння нам не бракує.

Багато мщоть зробити й ті, хто 
займається ремонтом залізничних 
колій. Вони теж добре знають 
техніку, вміло управляють нови
ми машинами, що пе так давно 
прийшли па вуглерозріз. Раніше, 
щоб замінити шпали, їх підніма
ли домкратами. Тепер це робить
ся з допомогою високопродуктив
ної техніки. Роботу, якою були 
зайняті чотири — п’ять робітни
ків, виконує один. І обсяг її ВДВОЄ 
більший. Головний наш резерв_
екопомія кожної хвилини. Буде
мо прагнути використати робочий 
час якомога ефективніше.

М. БЕРЕСТ, 
токар комплексної комсо
мольсько-молодіжної брига
ди енергомеханічного цеху 
вуглерозрізу «Бандурі»« 
СЬКІІЙ».

Олександрійський райам,

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.),
У фонд п'ятирічки комсомольці І молодь району 

перерахують 17 тисяч карбованців.
Перший секретар Онуфризськото райкому комсо- 

молу Микола КОЧЕРГА:
— гОнзки і дівчата нашого району стануть сьогод

ні учасниками всенародної демонстрації комуністич
ного ставлення до праці. Робітники, механізатори і 
майстри машинного доїння трудитимуться на робо
чих місцях, школярі зберуть 80 тонн металолом/, 
службозці упорядковуватимуть вулиці сіл та район
ного центру.

Зароблені гроші підуть у фонд п ятирічки.
Перший секретар Головзніеського райкому комсо« 

молу Микола СОБЧЕНКО:
— Минулого року в день комуністичного суботйихз 

комсомольці району на землі Ь.расногірки заклал 
парк імені героів «Спартака» у (яаиезятішому в краї 
місці, де зічним сном сплять нескорені підпільники^ 
Нині хлібороби та тваринники колгоспу «Україна» на
садять у паоку 200 дерев. Майже шість тисяч їх ро- 
зесників із господарств і підприємств району сз- 
нуть на трудову вахту до верстатів, до електропече., 
Гїобузького нікелевого, значний об єм робіт викона
ють молоді трудівники сільського господарства. Шко
лярі зберуть 60 тонн металобрухту. Девіз «червоної 
суботи»: те/лп, якість, майстерність.

Перший секретар Знам’ямського міськкому комсо< 
молу Катерина КІ8ЕРНИК;

— Коли читачі триматимуть сьогоднішній номер 
газети в руках, до райкому вже надійдуть перші ра
порти. Члени комсомольсько-молодіжної колони гро
мадського машиніста С. Токаря сьогодні проведуть 2! 
важковаговий состав, перевезуть понад план 546 тонн 
народногосподарських вантажів, комсомольсько-мо
лодіжна комплексна бригада Знам’янської дистанції 
цивільних споруджень (групкомсорг А. Шендриков) 
достроково закінчить ремонт будинку юстиції.

83 комсомольсько-молодіжні бригади включаться 
сьогодні з змагання, щоб видати продукції більше, 
кращої якості. Майже десять з полониною тисяч тру
дівників вийдуть на робочі місця, впорядковувати
муть сади і сквери Знам’янки, сіл району. 235 тонн 
металобрухту запланували зібрати школярі.

В день комуністичної праці молоді трудівники за
роблять 60 тисяч карбозанців. Це буде нашим внес
ком у фонд п’ятирічки^'

Сьогодні свято праці. І 
день незвичайний, урочис
тий,

В такий день приємно 
отримати гвоздики. Від 
старших чув, що вручали 
їх на перших суботниках. 
Нинішня «червона субота*, 
наше свято комуністичної 
праці, прийшла за тради
цією, народженою в ті дні. 
1 сьогодні молодь проде
монструє своє ставлення до 
праці. Разом з ветеранами 
юнаки і дівчата стануть за 
верстати, поведуть нивою 
трактори. Наш комсомоль
сько-молодіжний екіпаж 
сіє соняшник. Учора завер
шили сівбу цукрових буря
ків, впоралися з роботою 
на день раніше. У тому ж. 
темпі працюємо й сьогодні. 
Норма —- посіяти за день 
соняшник на площі 18 гек
тарів, а ми визначили ру
біж — 25.

До агрегату зерно підво
зять молоді трактористки:

ТРАДИЦІЯМ
Валентина Ракуненко та 
Людмила Рудшщька, по
ряд трудяться комсомоль
сько-молодіжні екіпажі 
Володимира Гавриленка 
та Василя Царенка, а на 
сусідніх навах досвідче
ним хліборобам допомага
ють ще двадцять молодик 
механізаторів. Певен, що 
рапорт хліборобів буде ва
гомим. Адже кожен пра
цює з найвищою продук
тивністю, кожен визначив 
своє завдання — виробиш 
1,3—1,5 змінних норм.

В. ТКАЧЕНКО, 
ланковий механізова
ної ланки по вирощу
ванню просапник 
культур колгоспу іме-і 
ні Чкалова Петрів- 
ського району.

Хочу бути схожим на ко- 
Олексаіідра Поля нова > 
написав...

М. СЕМЕНЮК.

володіє



17 квітня 1976
З стор

II А всіх робочих місцях, на будо- 
11 вах. вулицях і з лавках Кілово- 
града сьогодні можна помітити одну 
чудову рису дня; веселе завзяття у 
праці-

Завзяття це зрозуміле: кожеп хо
че працювати якнайкраще. Відомі 
червонозорівські комсомольсько-мо
лодіжні бригади Миколи Скліфуса, 
Раїси Скачко та інші під час с\бот- 
нпка виконають денну норму на 
118—120 процентів. На комсомоль
ських зборах, що напередодні про
ходили в кожній комсомольській 
організації, вирішено було 17 квітня 
трудитися з найвищою продуктив
ністю. І ось сьогодні на робочих міс
цях ударно працюють вісім тисяч 
членів Спілки.

Веселість у роботі теж закономір
на: традиційний суботннк — це свя
то, особливе, неповторне, тож і на
стрій у кожного святковий. У денд
ропарк вийшли комсомольці і мо
лодь спеціалізованого конструктор
ського бюро заводу радіозигобів, фі
ліалу інституту ’ «Укрмістобудпро- 
ект», інституту сільськогосподар
ського машинобудування. Вона упо
рядкують парк, підготують до ліга 
дитяче містечко (в усіх парках міста 
дитячим майданчикам буде приділе
но особливу увагу). І тут же. в пар
ку, працюватиме штаб. Члени ного 
випустять номер гумористичної стін
газети про хід суботника.

Два ударних загоїш — студентів 
інституту сільськогосподарського ма
шинобудування і курсантів льотно- 
штурманського училища — працюва
тимуть на риштуваннях комсомоль
ських будов Кіровограда — чавуно
ливарного заводу і заводу друкар
ських машинок. А всього зводити

муть будинки, поибиратимуть і при
крашатимуть наше місто 24 тисячі 
комсомольців.

Наше місто... Дуже багато міс
тить у собі той займенник «наше». 
В ньому — любов молодих кірово- 
градц-.в до свого обласного центру, 
гордість за нього-.. Щороку ширить
ся рух за місто високопродуктивної 
праці, високої культури і зразково
го громадського порядку.

ТАНИМ 
БАЧУ 

МІСТО

Ось красномовні факти: робітники 
цеху № 3 заводу радіозиробів на 
комсомольських зборах вирішили 
трудитися під девізом «Передовик 
той, поруч котрого не працює жо
ден відстаючий!» Колектив комсо
мольсько-молодіжної бригади Івана 
Ободовського із СМУ-200, підгриму
ючи почин делегата XXV з’їзду 
КПРС Юлії Евтушенко, зобов'язав
ся дворічний план монтажних робіт 

виконати до 80-1 річниці Великого 
Жовтая, а їхні суперники по зма
ганню. члени бригади, якою керує 
Григорій Хлізний, дали слово деся
ту п’ятирічку виконати за 4,5 роки.

На всіх підприємствах міста ство
рені й успішно діють штаби якості 
«За честь кіровоградської марки», 
шириться змагання «Зразковому 
місту — зразкове обслуговування»-*

Взагалі, боротьба за зразкове міс
то — складний, багатогранний про
цес. І якщо високопродуктивну пра
цю, як рису молодих кірозоградців, 
помічаєш дедалі частіше, то культу
ра і порядок іще не стали у нас 
зразковими. Очевидно, комітети ком
сомолу менше уваги приділяли цим 
питанням, аніж боротьбі за підви
щення продуктивності праці.

Недоробки поступово усуваються. 
Учні всіх шкіл узяли шефство над 
новими вулицями На заводі радіо- 
виробіз та з середній школі № ІЗ 
народився рух «Цех без браку, клас 
без двійок». Створено координацій
ну раду -молодіжних гуртожитків. 
Ми перебудовуємо роботу комсо
мольських оперативних загонів, на
цілюючи їх на профілактику право
порушень, на роботу серед підлітків. 
Нині розглядається проект створен
ня молодіжного кафе.

Це — лише деякі дані про бо
ротьбу за зразкове місто. Сьогодніш
ній день теж стане подією цього пре
красного руху. Адже субота — чер
вона, комуністична. Адже в пій — 
турбота про рідну країну, про рідне 
місто. Сьогодні і завжди.

Я. БОНДАР, 
перший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу. НОВІ ДЕВ'ЯТИПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ З 

РАЙОНІ ВУЛИЦІ ПОЛКОВА МІСТА КІРОВОГРАДА.
Фото В. Ковпака.

IRiükїї ПІНЦІ
w.'MWnal-lelana

ЯК
ПІДКОРИТИ 
ЕФІР?

ТЕТЯНА БОЙКО з Гпловачівського району та ТЕТЯНА 
БОНДАРЕНКО з Новоархангельсьха запитують, де можна 
набути професію радіотелеграфіста І чи можна їм потім слу
жити в лавах Радянської Армії.

З листами м:< познайомили начальника радіотехнічної 
школи ДТСААФ Є. С. ДОЗНЕНКА. Він повідомна, що при 
клубі діють посьмнмісячіїі платні курси: відділення телерадіо- 
механіків (плата за навчання — 102 карбованці), радіотеле*

графістів (85 карбованців). До школи приймаються юнаки та. 
дівчата а освітою за 8 класів.

Для вступу треба подати заяву та пред'явити . паспорт.
Заняття проводиіься тричі иа тиждень оса відриву віч 

виробництва.
Випускники радіотехнічної школи можуть працювати в усік 

областях країни, а також у лазах Радянської Армії.

а

Ві ТЕЛЕЕКРАН

з 19 по 25 квітня
ПОНЕДІЛОК

лл ПЕР11М ПРОГРАМА. £>.00
— Новини. (М). 9.10— Ран- 
нова гімнастика, к. т. (М).

9.30 — «У світі тварин», к т.
10.30 — «Клуб кіпоііодорожей».
к. т. (М). 11.30 — Кіножурнал.
(К). 11.40 — «Шкільний еісран*. 
Фізика для уч. 6—8 кл. (К*.
12.10 — «Екран молодих». (К). 
11.40 — «Шлях у майбутнє».
Док. фільм, к. т. (М). 15.30 — 
«Наш сад», к. т. (М). 16.00 — 
«Фільм — дітям». Худ. фільм, 
к. т. (М). 17.15 — «Улюблені
вірші», к. т. (М). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — «У
конскому малюнку — сонце», 
к. т. (М). 18.30 — «Щоденник
соціалістичного змагання». (М). 
19:15 — Телеспектакль «Вона 
народилась у сорочці», к. т. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30—

•4 — «Наша адреса — Радянський
Союз», к. т. (М). 22.30 — Чем
піонат світу з .хокею. 36. СРСР 
— зб. США. (Потыца) к. т В 
перервах — повний, чемпіонат 
Європи .з вільної боротьби, к. т. 
ІЛ-Д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Новини. (К). 11.30 — Концерт 
ЇМ). 16.10 — «П'ятирічка ефек
тивності і якості». (К). 16.40 — 
«Народні таланти». (Львів). 
17.25 — «Партійне життя».
(Херсон). 17.55 — Телеплакат 
«Цифри нашого зростання». 
(К). 18 00 — Реклама, оголошен
ня (К). 18.15 — «Програма ве
личиях звершень». Бесіда 7. (К). 
18.’«) — Для дітей. «Зірочка». 
(Харків). 19.00 — «Вісті». (К). 
19 '■> — «На ланах республіки». 
(Одеса). 19.45 — «Вітчизно моя 
неозора». (К). 20.15 — «Па до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
«Час». (М). 2].ЗО — «У світі рос
лин*. (К). 22.13 — Худ. фільм 
«Червоний дипломат*. Перша 
серія (К). 23.20 — Вечірні и-з-
винц. (К).

ВІВТОРОК
М ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

— Новини. (М). 9.10 __
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — «Улюблені вірші», 
к. т. (М). 10.15 — «Вола народи
лась у сорочці». Телеспектакль, 
к. т. (М). 16.35 — Для дітей. «Ти 
для мене». Лялькова вистава. 
1К-.Ч. па Республіканське телеба- 

, яепня). 17.30 — «РебеЖі десятої 
і.'ятирічкг». (Дон-дьк). 18.09 — 
«Рішення XXV з'їзду КПРС — 
в життя». Виступ завідуючого 
відділом пропаганди і агітації 
11 овом и р городе ы>ог о райкому
Компартії України іов. Клахог- 
ннка В А. (К-д). 18.15 — «Хочу 
все знати». Кіножурнал, к. т. 
|М). 18.25 — «Польова пошта 
«Подвигу». (М). 18.55 — «Па-
родна творчість». к. т. (М). 
19 П — «Сім’я У.іьяпових». Худ. 
фільм, (М). 21.00 — «Час». (М). 
2'. 36 — Те девіз док. фільм.
«Оя'.-ксаидр Твэрдовський». (М), 

22 30 — Чемпіонат Європи з 
вільної боротьби, к. т. (Л-д). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 —
Новини. (К). 11.25 — Із циклу
телефільмів. «Ленінський аль
бом». «Екзамен». (К). 11.40 — 
«Шкільний екран». Українська 
література для уч. 10 кл. (К).
12.10 — «Народний телеунівсрси- 
тет». Факультет здоров’я. (К),
11.45 — «В буднях великих бу
дов». Кінопрограма. (М). 15.45
— «Образ В. І. Леніна у су
часній радянській літературі». 
(М). 16.-1ё—«Автоград на Камі». 
Теленарис. (М). 17.15— Концерт
ний зал телестудії «Орля». (М). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Для дітей. «Ман
дрівки Гпатика-юннатика». 
(Д-к). 19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— «Поезія». (К). 20.00 — Концерт 
ансамблю скрипалів. (Харків).
20.45 — «На добраніч, діти!»
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30
— Худ. телефільм «Червоний 
дипломат». 2 серія. (К>. 22.35
— сСтарт». (К). 23.20 — Вечір
ні новішії. (К).

СЕРЕДА

Рсс-
17.30 
(К.). 
(К).

к. г. 
XXV 

<Вче-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
у! — Новини. (М). 9.10 —
*•* Ранкова гімнастика, к. г. 
(?-і). 9.30 — Концертний зал те
лестудії «Орля», к. т. (М). 10.15
— «Сім’я Ульяіюсих». Худ. 
Фільм. (М). П.35 — «Музичний 
антракт». (К). і 1.40 — «Шкіль
ний екран». Історія для учнів 
10 класу. (К). 12.10 — Художній 
телефільм «Червоний дипло
мат». 2 серія. (К). 15.40 — «Ша
хова школа», і;, т. (М). 16.10 — 
«Літературні зустрічі». (М). 
17.00 — «Тваринництво — удар
енії фронт». (Кіровоград на 
нубліранське телебачення».
— «Міжнародне- життя».
18.00 — «День за днем».
18.15 — «Веселі нотки». 
(М). 18.30 — «Рішення
з’їзду КПРС — в життя».
ні селу». (К-д). 19.00 — «Чемпіо
нат світу з хокею. Матч учас
ників фінальної групи». (Поль
ща). к. т. В перервах — «Тираж 

з 
к. т.

(М.). 
творів

«Спорглото». Чемпіонат 
класичної боротьби. 
(Л-д). 21.15 — «Час».
21.45 — Концерт з
І Штрауса», к. т. (М). 22.30 — 
Чемпіонат світу з хокею. Матч 
учасників фінальної групи, к. т. 
(Польща). В перервах — 1. Но
вішії. 2. Чемпіонат Європи з 
класпчиої боротьби, к. т. (Л-д).

ДРУГА ПРОГРАМА, і 1.00 —
Повніш. (К). 11-15 — із циклу 
телефільмів «Ленінський аль
бом». «Липень 1917-го». (К). П.35
— «Народна творчість». (М). 
17.00 — «Слово ученому». (М). 
17.15 — «Відгукніться, сурмачі!» 
(М). 18.00 — «Реклама, оголо
шення». (К). 18.30 — Для ді
тей. «іскорка». (Донецьк). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30 — Доку
ментальний фільм «Знайомтесь.

Польща». (К). 20.00 — «Пісні 
для вас». Концерт. (Львів). 20 15
— «На добраніч, діти!» (К).
21.15 - «Час». (М). 21.45 - 
В. Валісв. «Дарую тобі життя». 
Вистава. (Харків). В перерві — 
«Сільськогосподарський тиж
день». (К). По закінченні — ве
чірні повніш. (К).

ЧЕТВЕР
ПО ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
££ — Новики. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т. 
(М). 10.15 — «Весна двадцять 
дев’ятого». Телевізійний худож
ній фільм, к. т. (М). Ц.50 — Но- 
вини. (М). 12.05 — Документаль
ний фільм «Три весни Леніна». 
(М). ІЗ.10 — «Слово про робочу 
людину». (Сімферополь). 14.45
— Телевізійний документальний
фільм. (М). 15.29 — «В. 1. Ле
нін». Композиція за поемою 
«Володимир Ілліч Ленін» та 
віршами В. Маяковського. к. т. 
(М). 16.05 — «Дорога через пе
ревал». (М). 16.25 — «Творчість 
юних*, к. т. (М). 16.55 — Уро
чисте засідання, присвячене 
105-й річниці з дня народження 
В. 1. Леніна. Концерт, к. г. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 - «До
кументальний екран», к. т. (М).
22.45 — Чемпіонат Європи з кла
сичної боротьби», к. т. (Л-д). 
По закінченні — повіти. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 — 
«Із цикле телефільмів «Ленінсь
кий альбом». «Один день пе
троградського літа». (К). 11.50
— Новини. (К). 12.05 — Доку
ментальний фільм «Три весни 
Леніна». (К). 15.25 — Для дітей. 
«Зірочка». (К). 16.05 — «Респу
бліканська фізико-матемстичпа 
школа». (К). 16.35 — «Кіножур
нал». (К). 16.45 — «Народні та
ланти». (К). 17.30 — Докумен
тальний фільм «Живий Ленін». 
(К). 17.55 — Урочисте засідання, 
присвячене 105-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна. Кой- 
церт. В перерві — «Вісті». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Розповіді
про Леніна». (К). 23.20 — Ве
чірні повніш. (К).

П’ЯТНИЦЯ

Й ПЕРША ПРОГРАМА. 11.05
Новішії. (К). 11.20 — Теле
фільм «Здрастуй, завтраш

ній день!» (К). Н.40 — «Шкіль
ний екран». Російська лігерагу. 
ра для учнів 10 класу, к. г. (К)<
12.10 — Художній фільм «Розпо
віді про Леніна». (К). 15.15 —
«Ми знайомимось з природою», 
к. т. (М). 15.30 — «Москва І
москвичі». к. т. (М). 16.00 —
«Фільм — дітям».’ «Республіка 
Воронячої вулиці». Художній 
фільм, к. т. (М). 17.15 — «Насе
ленню — про цивільну оборо
ну». (Миколаїв). 17.40 — «В ефі
рі — пісня». (К). 17.45 — «Що
денник соціалістичного змаган
ня». (Д). 18.00 — «День за
днем». (К-л). 18.15 — Мульт
фільм. к. т. (М) 18.30 — «Ува
га: пусковий об’єкт». Рейдовий 
матеріал із Кіровоградського 
ч гуііно-ливаріюго заводу». 
(К д). 18.50 — Телефільм. (К-д). 
19.00 — Чемпіонат світу з хо
кею. Матч учасників фінальної 
групи, к. т. (Польща). В перер-

взх — чемпіонат Європи з кла
сичної боротьби, к. т. (Л-д).
21.15 — «Час». (М). 21.13 —
«Естрадна програма телебачен
ня 11ДР». к. т. (М). 22.30 -
Чемпіонат світу з хокею. Матч 
учасників фінальної групи, к. т. 
(Польща), В перервах — повн
ії и, чемпіонат Європи з класич
ної боротьби, к. т. (Л-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 —
Новини. (М). 9.10 — Рачкова
гімнастика. (М). 9.30 — «Твор
чість юних»». (М). 10.00 — 
«Олександр Твардовськпй». Тсл. 
док. фільм. (М). 10.55 — «Паша 
адреса — Радянський Союз». 
(М). 17.15 — «Один за всіх, всі 
за одного». (Л-д). 18.00 — «Ре
клама. оголошення». (К). 18.30
— «Піонерський калейдоскоп».
(Харків). 19.00 — «Вісіі». (К).
19.30 — Телефільм. (К). 19.50 — 
Концерт. (К). 20.45 — «ііа до
браніч. діти!» (К). 21.15 —
«Час». (К). 21.45 — Худ. фільм 
«Тепле осіннє сонце». (К). 23.05
— Естрадний концерт. (Львів). 
23.50 — Вечірні новіти. (К).

СУБОТА
л ж ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
/Д — Новини. (М). 9.10 --

’ Ранкова гімнастика, к. т. 
(М). 9.30 — «Дітям — про Зйі-

ЕСЛИ СЕРДЦЕМ МОЛОД

,4 на fj- po-3j Htr^no-яа'
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Слова А. Демент! еза 
и Д. Усманова.

А иа карге города пгт 
пока.

Вместо крыши — белые 
облакд.

Если сердцем молод, — 
Значит новый город 
Будет наверняка.

Припев:
Я сегодня гам, где метет 

пурга, 
Я сегодня там, где ноет 

таЙ1а.
Я сегодня там, где друзья 

близки, — 
Нет причины дли тоскн.

рят». к. т. (Л-д). 10.00 — «Для 
вас, батькіі!» (М). Ю.ЗО — Кои- 
церг молодих артнегіь естради, 
к. т. (Талліи). 11.00 — «Приро
да і людина», к. т. (М). 11.30
— «Лауреати Ленінської премії
1976 року в галузі літератури, 
образотворчого мистецтва і ар
хітектури». (М). 12.10 — Кон
церт Державного кубанського 
козачого народного хору. к. т. 
(М). 12.55 — «Що? Де? Коли?» 
Вікторина, к. т. (М). 14.05 —
«Здоров’я», к. т. (М). 14.35 — 
Чемпіонат Європи з класичної 
боротьби, к. т. (Л-д). 15.10 —
«Фільм — дітям*. сБуїшебаке». 
к. т. (НДР). 15.50 — «Молодь 
планети», к. т. (М). 16.20 —
«Повніш муз. життя». к. т. 
(Л д). іб.ЗО' — Мультфільми, 
к. т. (М). 17.15 — «Бесіда на
міжнародні теми політичного 
оглядача газети «Правда». 
Ю. А. Жукова». к. т. (М). 18.00
- Новини. (М). 18.15 — О. Гла-
зуиои. «Урочиста увертюра». 
(М). 18.30 — «Очевидне — ней
мовірне». к. т. (М). 19.30 — Худ. 
фільм «Інспектор карного роз 
шуку». (М). 21.00 — «Час».
(М). 2І.30 — Концерт нар. ар
тистки СРСР Клавдії Шульжсп- 
ко. к. т. (М). Гіо закінченні — 
повніш. (М).

Музыка Е. Мартынова.

В честь любимых- улицы 
назовем, 

На прощанье песни свои . 
споем. 

Следом ла мечтою 
Нам идти с тобой» 
Вновь ТЦГЖ11ЫМ путем. 
Прнпев.
А дорога выбрана 

пявсегда: 
Будем стропгг. новые 

города.
Лишь бы пас любили, 

Лишь бы не забыли, 
Все осилим тогда. 
Припев.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Мультфільм. (К). 10.10 — «П’я
тирічка ефективності і якосгі». 
(Миколаїв). 10.30 — Для дітей, 
«Царівна—жаба». Лялькова ви
става. (К). 11.30 — «Ііітерклуб», 
(К). 12.30 — «Народні таланти», 
(Ужгород). 13.00 — «Сім’я». (До
нецьк). 13.45 — «В ім’я миру», 
(К). 14.00 — «Любителям бале
ту». Фільм-концерт. (К>. 14-30
— Для дітей. Театр «Ліхтарній», 
(Д). 15.00 — Док. фільм «Роз
повіді про дружбу». (К). 15.50
— Для дітей. Мультфільм «Бе
гемот і сонце». (К). 16.00 «Му. 
зична пошта*. (К). 16.45 — «Ми
— радянський народ». (Харків).
17.30 — «Школа передового до
свіду». (К). 18.00 — «Сатирич
ний об’єктив». (К). 13.30 — «Біс» 
ті*. (К). 19.00 — Чемпіонат Єв
ропи з Футболу. Зб. ЧССР — 
зб. СРСР. (М). 20.45 — «На до» 
браній, діти!» (К). ,21.00- —•
«Час». (М). 21.30 — «Знайомст
во зблизька». (К). 23.00 — Ве* 
чірні новини. (К).

НЕДІЛЯ

ЙПЕРНМ ПРОГРАМА. 9.00 
— Іісеиіш. (М). 9.10 —
Ранкова і імпастика для ді- 

тей. к. т. (М). 9.30 — «Будиль
ник». к. т. (М), 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу». (М)-. 11.00 
— «Пісні країни Иіоиерії». 
Концерт, к. т. (М). 12.00 — 
«Сьогодні — Всесвітній день по- 
ріднених міст». (М). 13.30 —
«Муз. кіоск»', к. т. (М)-. 14.00 — 
«Ліг. читання», к. т. (М). 14..10 
— «Муз. програма»,- к. т. (М). 
15.00 — Чемпіонат світу з хсі; 
ксю. Матч учасників фінальної 
груші, к. т. (Польща). В пе
рервах — мультфільми. її. г’г 
(М). 17.15 — «Клуб кіпоііодоро- 
жей». к. т. (М). 18.00 — ■ Нови
ни. (М) 18.15 — «Радянський Со
юз очима зарубіжних гостей». 
(М). 13.30 — Чемпіонат світу
з хокею. Матч учасників фі
нальної труїш, к. т. (Польща), 
15 перервах—мультфільми, к. г. 
По закінченні — «Співає Ми
кола Огренич». (М). 21.00 —' 
«Час». (М). 21.30 — «Ваша дум
ка». к. т. Гіо закінченні — поїш* 
ііи._(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Телефільм «Експромт». (К).
10.10 — Концерт, камерної музи
ки. (Миколаїв). 10.40 — Для ді
тей. «Годинник з зозулею». Ля
лькова вистава, (К). 1130 —•
«ІОпіор-75». (К). 12.35 - «Гово
рять делегати XXV з'їзду 
КПРС». (Харків). 12.50 — «Мо
лоді голоси». (Львів). 13.20 — 
«Перпіотрапию назустріч». (Д). 
13.50 — Для дітей. Мульт
фільми. (К) 11.15, — «Сла
ва солдатська». (Харків). 15.00 
— Худ. фільм «Клишоногий 
друг». (К). 16.25 — «І живе п 
моєму серці пісня». Концерт. 
(Донецьк). 17.00 — Першість 
СРС.Р . з футболу. «Чорномо
рець» _ «Локомотив». (К).
18.15 — «ІИодсппик соц. змаган
ня». (Одеса). 19.00 — «Вісті», 
(К). 19.30 — Телефільм «В Яс
ній Поляні». (К). 20.00 — «Нові 
мелодії року». (К). 20.45 — «Па 
добраніч, лінії» (К). 21.00 •—
«Час». (М) 21.30 — Худ. фільм 
«Дочки матері». (К). 23.05 
Вечірні новини. (К),
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повернупся 
причіпні: 

про яку говорив, і здоров'я, котре tie
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А як відпочиваєте ви?

ЧИ ВАРТО ДОЯРЦІ
СТАВАТИ
АРТИСТКОЮ

He-

В. Ш А БА ЛІН.

Г. ДУБІВКА.

по

на посаді худож-
респхблікаисвкнх 
з віііськово-нри-

Кіровоградський обласний театр ляльок по
катай юним глядачам нову виставу за п’є
сою И. Гернст і Т. Гуревич «Гусеня». Цс 
перша вистава відкритого прийому, коли гля
дач бачить не лише ляльку, а й актора, який 
мерує нею.

Цікаві пригоди Гусеняти побачили діти об
ласного центру, Бобрипця та Ноягородкн. 
Нині колектив театру ляльок показує виста
ву юним глядачам Знам’янки та Олександрії.

На фото: сцена з вистави «Гусеня»: веду
чий — акгор Віталій ДОЛ ГАНЕВСЬКИ Й, 
Лисиця — актриса-ляльковод Віра СУЧКО- 

А.
Фото В. КОВПАКА.

Пристрасне поетичне слово завше збуджує, 
понпнті, душу чистими, світлими помислами 
й чуттями. Промовисті твори громадянського 
звучання і тирі, хвилюючі ліричні вірші 
мандрували 13 квітня Кіроноградщині,

збираючи трудівників у різних куточках на
шої області.

Леонід Народовці!, Георгій Шевченко, Вік
тор Гапоцькии Людмила Санітоі.оча, Євген 
Железников та інші поети панюго міста за-
вітглп до червонозоріьців, під час обідньої 
перерий побували в цеху металевих виробів, 
у механоскладальному № 4 та ливарному це
ху ковкого чавуну. І всюди робітники наго
роджували літераторів щедрими є плесками. 
У дружніх розмовах трудівники «Червоної 
зірки» розказували про свої успіхи у здій
сненні величних накреслень XXV з’їзду 
КПРС.

Не менш вдячною стала згодом студент
ська аудиторія шанувальників поетичного 
слова в педінституті. Тут юнаки і дівчата ві
тали, крім членів обласного літературного 
об'єднання, і свого товариша, майбутнього 
філолога Сергія Х.тустикона.

А найцікавіше, певно, було на традиці 
му поетичному турнірі в музичному училищі. 
Кожен з одинадцяти учасників запропонував 
слухачам І жюрі три поетичні твори. Першої 
нагороди удостоївся учасник цього свої рід
ного творчого конкурсу Валерій Гончаренко.

Свято посгії, яке щороку проводиться на 
Кіровоградщіші 13 квітня, в день народжен
ня пролетарського поета Дсм’яиа Бедного, 
за доброю традицією пріїміїожи’іось подіями 
в районах області, де місцеві літератори зу
стрілися з трудівниками на багатьох вироб
ничих ділянках.

А. НЕЧИТАЙЛО.
На фото: члени обласного лігоб’едіїання 

після поетичного турніру.

IIЕІЦОДАВНО я по- 
“ дав заяву на роз
рахунок. Чому так 
сталось? Хотілося са
мому розібратись: то 
був хвилинний наст
рій, чи вихлюпиулмсь 
одразу внутрішня не
вдоволеність, причи
ною котрої протягом 
усього часу моєї роботі»
нього керівника Будинку культури були, го
ловним чином, зовнішні і часто-густо 
об’єктивні обставшш, навіть, образи. '

Для мене отой самоаналіз був не марною 
справою, не тимчасовою примхою, бо свою 
роботу я люблю душею, поривався до неї, 
можна сказати, з самого дитинства і при
кладав для досягнення мрії чимало зусиль.

Бути працівником культури — мета мого жит
тя. Ще до школи не ходив, а випросив батьків 
купити мені гармошку. Вчився самотужки. То бу
ли найкращі хвилини мого дитинства. Потім я за
хворів і два з половиною роки лікувався п сана
торії. Там, па моє щастя, діяв філіал Олсксанд- 
рівської музичної школи. Не дивлячись ні на що, 
я став навчатися музиці. І мені попестило, бо 
зустрівся тут з доброю і проникливою людиною 
Віктором Демидовичем Княшком, вчи гелем музи
ки. Він прищепив мені глибоку любов до культу
ри взагалі і зокрема до музичної. По закінченні 
першого класу мене одразу перевези до третього. 
Вчився я наполегливо, захоплено. З кожним днем, 
на кожному новому уроці мої уявлення про світ, 
про людей у ньому, завдячуючи мистецтву, роз
ширювались. Здавалося, що іі лікування просува
лось швидше.

Закінчив я чотири класи школи. .Прощаючись, 
довго розмовляли з Віктором Демидовичем. Він 
радив вчитися далі, і я його послухав — вступив 
до Олександрійського культосвітнього училища, 
яке, на нревс інкиГі жаль, за сімейних обставин 
довелось залишити.

Пішов працювати до бригадною клубу колі оспу 
імені Фрунзе села Новоолсксандрівки. Старався, 
як міг, але відчував: надто мало знань, нема від
повідного фундаменту. Тому і подався до Кіро- 

! воірада на десятимісячні курси ііідголсвки керів- 
| внків гуртків художньої самодіяльності.

. Можливо, комусь з читачів здасться, що 
я._так докладно оповідаючи свою біографію, 
хочу заздалегідь викликати якесь співчут- 

| тя до себе. Пі. І, перш за все, тому, що я 
І знаю мсту свого життя. а цс, вважаю, най- 
I іоловнішс для людини. Закони нашої краї- 
I пи, радянський спосіб життя падає всі мож

ливості для досягнення цієї мсти. Були б 
бажання і воля. Так я міркую.

Повевнувшнсь з армії, прийняв Катсрн- 
I півський сільський Будинок культури і ОДНО- I часно виконував обов’язки художнього ке- 
I рівнина Та коли лосі на моєму шляху до 
І мети здебільшого зустрічались, образно ка- 
I жучп, троянди, то у Катернпівці познайо- 
I мився з колючками.
І Прийняв я тоді два баяни, дві балалайки, 
І скрипку і мапдотіну. До сьогодні наш арсе- 
I пал інструментів пе збільшився. Амортизу- 
I вався, щоправда. І все-таки ми працювали. 
І Були, та і є хлопці, дівчата, дорослі вже 
І колгоспники, котрі люблять співати і грати. 
І ІІа них і розраховували.

СЕЛІ

Пригадую зараз одну розмову з Ларисою 
Оришко. Співає вопа’просто чудово.

Підтвердженням тому — районні, обласні 
огляди, де зона, як солістка, завоювала чи
мало нагород. Лариса працювала в Будинку 
культури, організувала дівочу вокчльпу гру
пу, яка добре зарекомендувала себе. Та 
раптом вона подає заяву на розрахунок. Я 
сни гав: «Чому, Ларисо?». Відповіла корот
ко: «Для чого мені .ходити сюди лише за 
грішми? Не можу так». Одразу не збагнув 
її думку...

Та не все-таки було потім, пізніше, а спо
чатку ж ми .ходили з нею но селу, говори
ли з людьми, запрошували їх до участі у 
художній самодіяльності, обіцяли, то буде 
і цікаво, і весело. Люди відгукнулись. Інак
ше н не могло бути: час такий — не .хлібом 
єдиним живе людина.

Створили ми непоганий ансамбіь народ
них інструментів: дядьки, справжні ентузі
асти, приходили у більшості із своею «музи
кою». Організували агіткультбригаду, яка 
зайняла третє місце у районному огляді, а 
лід час жнив була першою по обслугову
ванню населення.

Було в мене і прагнення, і змога (бияви- 
лось чимало бажаючих) створити музіїчно- 
інструмситальнип гурток. З такою думкою 
прийшов до секретаря парткому нашого 
колгоспу імені Щорса Д II. Кузьменка. 
Пропозиції він не відхилив. Пообіцяв допо
магати звозити на заняття людей. Зрадів я, 
домовився з хлопцями, що будемо працюва
ти. Та не вийшло по-нашому. Пі.ііо не зво
зив людей. Вперше зійшлися всс-іакп. самі. 
Удруге прийшла половина. І зрозуміло: ко
му хочеться після робочого дня з Богданів
ни (чотири кілометри) чи з Очеретяного 
(три кілометри) .ходити пішки до централь
но! садиби. Ось так лише із-за транспорту і 
не вдалось реалізувати цінчіпі задум.

З цим транспортом ціле горе: треба, ска
жімо, агіїкультбригаді їхати у райцентр на 
огляд. Готова колгоспу В О: Паїшспко за
здалегідь знає, шо треба виділити мікроав
тобус «Кубань». Збираємось. Всі збуджені, 
трохи .хвилюються, ба ж Попереду відпові
дальний виступ. Чекаємо годину, другу, 
третю — ніякої «Кубані» нема і, виявля
ється, пе буде. Тож, вибачте, запхали нас 
всіх у «бобик» і повезли. Який може бути 
виступ? Який настрій? А те попппеи сказа
ти, бо не раз нарікали самі культармійці, со
ромно нам виїжджати за межі села, сором*

но, бо, хоч і виступаємо не гірше багатьох, 
колгосп не придбав для агітку.п.ібригади 
жодного костюма.

Не потрібні ми господарству? Не потрібен 
отой ентузіазм, з яким хороші виробничники 
йдуть до художньої сцени, бо відчувають у 
ньому потребу? Не знаю, як відповісти на 
ці запитання. Один з членів правління на
шого колгоспу сказав так: «Навіщо Будин
ку І.'/ЛІЛ УрІІ виділяти гроші? От якби ВОШІ 
нам прибуток давали...» «Воші» — це ті ж 
самі колгоспшіг.п. шо славно трудяться на 
полях і фермах, бо, як відомо, наше госпо
дарство — одне з передових у районі.

Може, оті слова і характеризують став
лення керівппцва колгоспу до свого Будин
ку культури, до його працівників.

В свій час її вже залишав клубну роботу. Виг.'іпг- 
ся па тракторист і гадав, що краще відпрацюва
ти па тракторі і бачити результати своєї праці — 
реальні, конкретні; усвідомлювати, що твоя пра
ця необхідна люд їм.

Щоправда, і тоді я не залишив сцени — ввечері 
приходив до клубу і продовжував керувати гурт
ками. бо не було кому робити, бо інакше я не 
міг. Мене просили повернутІІСЬ. обІІІЯ.'ІІІ 
доплату, будинок v розстрочку, адже 
з батьками у старій хаті.

У червні минулого року я псе-таки 
до Будинку культури. Тому було дві 
моя мета, 
дуже мінне.

Багатьом у селі відомо, яким було став
лення до самодіяльних акторів. Хоча б з 
того, шо у Братському Посаді клуб згорів, 
колі: у ньому розмістили кухню, а у Мар- 
фівському клубі, де рік не було завідуючого, 
працював медпункт.

Повертаючись до улюбленої роботи, мір
кував так' можливо, щось і вийде, можли
во, керівництво зрозуміло. Врешті... я всту
пив знову по культосвітнього училища.

Помилився я в своїх надіях — як було 
раніше, так і за нітилось. Ось тоді згадав 
слова Лариси Оришко, і соромно стазо пе
ред людьми: ходили, запрошували, обіцяли, 
шо буде цікаво і весело, а довести справу 
до кінця не змогли. Не можемо, бо нема ні
яких умов для роботи — роботи творчої, на
пруженої. відповідальної.

І я написав заяву :іа розрахунок...
В. ЧУБІНОВ.

д Більше 50 спортсменок 
області взяли участь в зма
ганнях з кульової стрільби па 
кубок імені Героя Радянсько
го Союзу Людмили 
чеико. В особистому 
серед жінок перемогу 
Наталка Фііюгепова. 
чат турнірну таблицю 
Валентина Ткаченко, 
стрільби з дрібнокаліберної 
гвинтівки наііси.п пішими ви
явились теж представниці об
ласного центру — Ніна Мосто
ва і Тамара 'Гіда.

Командою перемогли спорт
сменки Ленінського райкому 
ДТСЛЛФ міста Кіровограда.

Павліо- 
заліьу 

здобула 
а у дів- 
очолила 
Під час

В. МАШУК.
суддя Всесоюзної 
тегорії.

* На 
змагаьнях 
владного багатоборства учень 
Кіровоградського технікуму 
механізації сільською госпо
дарства Віталій СохоловсііКііП 
став бронзовим призером се
ред юніорів, долаючи полосу 
перешкод. Таку ж нагороду 
пін одбржав в стрілецькому 
плгдпішу чоловіків, викопавши 
норматив кандидата у майст
ри сперту.

В. УФІМЦЕВ.
В Донецьку фінішувала 

особиста першість республі
канської ради товариства 
••Авангард» з класичної бо
ротьби серед юніорів. В ній 
взяли участь і вихованці Кі
ровоградського сіюртпипого 
клубу «Зірка». Майстер спор
ту Олександр Дехіещепко за
воював зпаппя чемпіона серед 
важковаговиків. Бронзовим 
призером у другій півсепсдіііи 
пазі став Ілля Чубар. П’ятими 
у своїх вагових категопіях бу
ли Олег МнхаГілик та Володи
мир Мпкрюков.

* В Кіровограді закінчи
лись особисті змагання облас
ної ради ДСТ < Спартак» па 
кубок шахово-шгінкового клу
бу. В них взяли участь 14 най- 
сіі.іьпіи их шашкістів товари- 
стза. Після тижнево" бороть
би перше місце і кубок облас
ної ради здобув першорозряд
ник Григорій Ковтоніск.

село Катєршіівка 
Долішського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли ми зв’язалися з Ка- 
теринівкою, нам повідомили, ще Володи
мир Чубінов не пішов з Будинку культури. 
Правління колгоспу виділило давно обіця
ний будинок.

Що ж можна тільки радіти, що людичз, 
яка по-справжньому любить свою справу, 
залишилась все-таки при ній Конфлікт у Ка- 
теринівиі розв’язується. Але питання, пору
шені Чубіновим, виходять за межі одного 
села, вони, знаємо, хвилюють багатьох. Са
ме тому редакція вирішила надрукувати ви
ступ В. Чубінова, не коментуючі його, бо 
розраховує на відгуки, думки і пропозиції 
наших читачів.

* Пі змагання стали вже 
■традиційними. Ось і тепер, в 
них взяли участь 433 учні ва
шої школи. За кубок ’імені 
Героя Радянського Союзу 
Д. Медведева боролись кращі 
гімнасти — спорі смепн-роз- 
рядники. з.іачківці ГПО. За
довго до змагань школярі об
ладнали стенд, в класах від
булись бесіди про життя і по
двиги Д. Медведева.

Перед гімцастамн виступили 
учасники Великої Вітчизняної 
війни О. Ф. Петрова. ІО. А. 
Змачннс.ькнП. -
В напруженні боротьбі пе
ремогли спортсмени б' «Б» 
класу-

М. ДИШЛЕВИЙ, 
вчитель Кіровоградсь
кої СШ № 34.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Киропоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Зи050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя — 2-45-35. відділу пропаганди« 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 10595. Індекс 61197.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки. 2.

ПОГОДА
Вдень 1« квітня по території області та по місту Кіровограду 

пі рсдбачагться .мінлипа хмарність, місцями копоткочисітіїй 
дощ. Вітер ііівпічпо-східпнй. 9-12 меіріп па секунду Темш:- 
р; ,ура повітря по області 11-16, по місту __ 13-15 градусів
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