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ГЕКТАР СТАНЕ ЩЕДРІШИМ ЖЖ
У Звітній доповіді Центрального 

Комітету XXV з'їздові партії Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв підкреслив, що даль
ше піднесення сільського госпо
дарства партія розглядає як одне 
із загальнонародних завдань. Про 
цю настанову пам’ятають хліборо- 

1 Г" би колгоспу імені Телішевського 
Вільшанського району.

У першому році десятої п’яти
річки господарство мас продати 
державі майже 70 тисяч центнерів 
зерна, 18 тисяч тонн цукрових бу- 
рякіє, 11 тисяч центнерів насіння 
соняшнику. Значно зріс обсяг дер
жавних заготівель тваринницької 
продукції. Лише молока необхідно 
продати 21 тисячу центнерів. Ура
ховуючи зрослі завдання колгоспу 
на найважливіші ділянки пішли 
працювати комуністи. Поруч них 
трудяться комсомольці.

Цієї весни члени механізованих 
ланок М. Груші та І. Наливайського, 
де працює багато комсомольців, 
освоїли 169 гектарів земель на па
горках і схилах. Установили три на
сосні станції, кожна з яких щосе
кунди подає до зрошувальної си
стеми 200 літрів води. Вологу на 
замовлення одержують колгоспні 
городи, 50 гектарів люцерни, посія
ної в минулі роки. На 75-гектарній 
площі після збирання озимого жи
та на зелений корм посіють лю
церну. Перед цим на кожен гектар 
під оранку планують внести 40 тонн 
місцевих добрив. Ерозія відступить 
перед багаторічними травами, а 
достатня кількість вологи в 3—4 
рази підвищить урожайність бага
тої на білок кормової культури.

Вже нинішнього року в госпо
дарстві зрошуватимуть 240 гектарів. 
Ще сміливіші задуми у хліборобів

на 1977—1978 роки. Вони планують 
за три роки вкласти в будівництво 
зрошувальної системи понад 200 
тисяч карбованців. Синюха напува
тиме своєю водою 500 гектарів 
землі.

Молоді господарі колгоспу дба
ють про підвищення родючості зро
шувальних ділянок. Ланка механіза
торів, яку очолює комсомолець Ва
лерій Чибісов, з початку нинішньо
го року вже вивезла під майбутні 
врожаї 15 тисяч тонн місцевих доб
рив. У ці дні трактористи Ф. Беса- 
раб, П. П. Мельник вивозять доб
рива на перше поле польової сіво
зміни. Тут після збирання озимої 
пшениці на кожен гектар під гли
боку оранку внесуть по 35 тонн 
добрив. Щоб наступного року рясно 
Бродили цукрові буряки.

І. КОТОВСЬКИИ.

скільки слнжити У НОВОМУ

В ОДНОМУ СТРОЮ
З УСІЄЮ КРАЇНОЮ

ЩЕ свіжі в пам’яті кож
ного загальні збо- 

—. ри членів бригади, що об
говорювали питання по
довження строків роботи 
сільськогосподарської тех
ніки.

Молодим механізаторам 
особливо запам’яталися

• слова досвідченого меха- 
: нізатора Т. В. Миценка:

■ «Хліборобів радус те, що 
’ в десятій п’ятирічці надій- 
- де е сільське господарст

во багато потужної техні
ки. Але це змушує заду
матись над багаті ма проб
лемами. Про це говорив 
на XXV з'їзді КПРС Л. І. 
Брежнєв: «Тепер, у міру 
того, як зміцнюється /лате- 
ріально-технічна база сіль
ського господарства, на

завдання 
ефекіив- 
ьсі якісні

весь зріст постає 
підвищити його 
вість, поліпшити 
показники».

Ми розуміємо: моло
дим хліборобам належить 
насамперед підвищувати 
відповідальність за збере
ження техніки, її ефектив
не використання і подов
ження амортизаційного 
строку служби.

Я і мій напарник Михай
ло Беззубоє працюємо на 
своєму тракторі другий 
рік. Бачимо, що наші стар
ші товариші експлуатують 
такі машини вже по 9—12 
років. Чому не можемо й 
ми, комсомольці, того до
битися? Цього від нас ви
магають наші хлібороб-

ське сумління та комсо
мольська совість.

Що ж потрібно від кож
ного з нас, щоб збільшити 
строк експлуатації закріп
лених машин? Насамперед 
—знання. Від досвідчених 
механізаторів чув: «По- 
ламку легше передбачити, 
аніж ліквідувати». Пра
вильно. А щоб передбачи
ти, треба досконало ви
вчити машину. Сьогодні 
вже недостатньо вміти во
дити машину. Чи зможеш, 
наприклад, правильно від
ремонтувати сівалку на 
встановлену норму висіву, 
коли не знатимеш агротех
ніки даної культури? Ні. 
Отже, необхідно доскона
ло знати агротехніку, тоді 
працюватимеш із знанням 
справи, /матимеш високий 
коефіцієнт корисної дії 
машин.

Допускаються помилки 
в тих господарствах, де пе
репідготовці механізато
рів не приділяють належ
ної уваги. В таких колгос-

пах нерідко спізнюються 
з виконанням агрозаходів. 
Це викликано низьким 
рівнем підготовки кадрів, 
тим-то, на мою думку, й 
трапляються інколи пору
шення строків сільсько
господарських робіт.

Зараз ми доглядаємо 
посіви першого року де
сятої п’ятирічки. З першо
го ж Еиходу в поле меха
нізатори бключилис’я в рух 
за високоефективне вико
ристання сільськогоспо
дарської техніки. Хлопці 
укладають один з одним 
трудові договори, в яких 
передбачають строки ро
боти машин до капіталь
ного ремонту подовжити 
на 2—3 й більше років. 
Нинішню п'ятирічку ми ба
чимо в новому вимірі ---
ЕИМІрІ ЯКОСТІ.

П. КАСЯНЕНКО, 
тракторист колгос
пу «Перше травня» 
Маловискінсь к ого 
району.

Міаго^револющонер. Місто-воїн. Місто-трудівник. 
Таким знає країна Дніпропетровськ, якому мину
ло 200 років. В обстановці величезного політичного 
і трудового піднесення, викликаного істеричними рі
шеннями XXV з’їзду КПРС, відзначає він спій юві
лей. .

21 травня в Державному театрі опери та балету 
відбулись урочисті збори лредезавпиі :г> партійних, ра
дянських, громадських організацій і воїнів Радян
ської Армії, присвячені 200-річчю з дня .засіп вашій 
Дніпропетровська.

Урочисті збори відкрив голова Дніпропетровського 
міськвиконкому І. П. Лях. Звучать мелодії Держав-, 
них гімнів СРСР і УРСР.

З величезним піднесенням обирається почесна пре
зидія у складі Політбюро ЦК КГІРС иа чолі з Леоні
дом Іллічем Брежнєвим.

Слово надається членові Політбюро ПК КПРС, чле
нові Президії Верховної Ради СРСР. Першому сек
ретареві ЦІ< Компартії України товаришеві 
В. В. Щербицькому.

Під бурхливі оплески присутніх В. В. Щербшіький 
оголосив вітальний лист Леоніда Ілліча Брежнєва 
Дніпропетровському міськкому партії, міськникопко-і 
му. всім трудящим міста.

Висока оцінка ревоюііійннх, бонових і трудових за
слуг дпіпропетровців, сказав він далі, сердечні поздо
ровлення товариша Л. 1. Брежнєва глибоко хвилю
ють і надихають пас. усіх трудящих двічі орденонос
ної Дніпропетровщини, кличуть до нових звепшеньв 
ім’я процвітання нашої любимої Батьківщини.

Тут Перед війною товариш Л. 1. Брежнєв працював 
секретарем обкому партії, тут провадив велику робо
ту по організації оборони міста. Звідси Леонід Ілліч 
пішов на фронт. Сюди він повернувся, пройшовши 
важкими дорогами війни від першого її для до па
раду Перемоги. У хвилюючу демонстрацію відданості 
радянських людей справі партії, глибокої вдячності 
і поваги до Генерального секретаря її 11К вилилось' 
відкриття в сусідньому Дпіпродзержниську бронзо
вого бюста Героя Радянського Союзу. Героя Соціаліст 
тичпої Прані товариша .’1 1 Брежнєва.

Видатний вклад трудящих міста в боротьбу за 
владу Рад, за побудову соціалізму і комунізму гід
но відзначений Батьківщиною. Тон. В. В ПІербшш- 
кпй зачитав Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження м. Дніпропетровська орденом 
Леніна і під бурхливі оплески присутніх прикріпив 
високу нагороду до прапора міста. Потім він вручив 
представникам Дніпропетровська привітання ЦК 
Компартії України. Президії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР.

Перший секретар Дніпропетровського міськкому 
партії В. Г. Бойко, сталевар заводу металургійного 
устаткування. Герой Соціалістичної Прані 1. А. Ва- 
силенко. учасник революційних боїв на Катсрнно- 
славщині Я. А. Звижулєв, директор Південного ма
шинобудівного заводу О. М. Макаров, перший сек
ретар Дніпропетровського обкому партії О. Ф. Еат- 
ченко та інші у своїх виступах висловили сердечну, 
вдячність Комуністичній партії і Радянському уря
дові за високу нагороду і запевнили, то дпіпропет- 
ровці віддадуть усі сили, знання, досвід виконанню 
рішень XXV з'їзду КПРС. планів десятої п’ятирічки.

З величезним піднесенням учасники зборів наді
слали телеграму-відповідь Генеральному секретаре
ві ЦК КПРС товаришеві Л І Брежнєву, вітальні 
листи ЦК КПРС. Президії Верховної Ради СРСР, 
Раді Міністрів СРСР. а також ЦК Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ради і Раді Міністрів УРСР.

• ' (РАТАУ).

ПрРП виступі) газети про сільський Будинок культури
". не залишились непоміченими. З різних куточків об- 

ласті читачі інформують, радять, критикують Ясно одне: ~ І Л і 
як і зазначив голова колгоспу імені Мічуріна Новгород- 
кінського району Л. К. Сулима, «кутів зору» багато, без- — 2
ліч і граней проблеми — бі'н.ш чі; менш істотних, але, г М
безперечно, існуючих.

Читецька пошта підказала думку: треба зібрати фа- я.
хівців, усіх гііх, кого так чи інакше стосуються питання 
роботи сільських Будинків культури, за «круглим сто
лом» редакції, щоб тематично розширити і суттєво поглибити почату розмову.

На пашу пропозицію відгукнулися заступник начальника обласного управління 
культури І. П. Топчій, .завідуючі Кіровоградським і ІІовоукраїпським районними від
ділами культури С. Ф. Каушан та А. Г. Болтин, начальник відділу юстиції облвпков: 
кому А. Т. Тсрно, директор Бережпнського СБК (Кіровоградський район) ІО. К. Чн- 
голя, директор Іванівського СБК (Новоукраїпськнй район) О. Л. Скляренко, заві
дуючий десятимісячними курсами но підготовці керівників художньої самодіяльності 
В. С. Іванов.

Редакція винесла на обговорення корінне питання: «111о потрібно, щоб сільський 
клуб працював добре?».

«О ПОДВИГУ НАС
ПАРТІЯ ВЕДЕ

ВИВЧАЄМО
МАТЕРІАЛИ З'ЇЗДУ

І

Всі бібліотеки для дітей Кіровоградщи- 
нп протягом року брали участь у респуб
ліканській читацькій конференції «Партія 
веде». :

Особливу увагу пропаганді ленінської 
теоретичної спадщини приділили праців
ники Олександрійської бібліотеки. Роз’яс
нювали дітям взаємозв’язок ленінських 
заповітів з планами і ділами Комуністич
ної партії і радянського народу сьогодні.

Члени створеного при бібліотеці гуртка 
по вивченню історії комсомолу самостій
но працювали над творами В. 1. Леніна 
«Завдання Спілок молоді» та «Уроки ко
муни».

Ленінські ідеї знайшли своє відобра
ження і в багатьох масових заходах, та
ких як «дні бібліографії», «дві цікавих 
повідомлень». Тема «Вчимось у Леніна 
по-леніпському жити» прозвучала під час 
.захисту читацького інтересу та ленін
ських читань.

Вірними супутниками піонерів на марш
рутах Всесоюзного маршу під девізом

«Приклад беремо З КОМУНІСТІВ» приСВЯ; 
ченого XXV з’їзду КПРС. залишаються 
книги серій «Полум’яні революціонери», 
«За ленінськими заповітами». -Герої на
шого часу», що пропагуються’ в бібліотеці ’ 
на книжкових виставках, відкритих пере
глядах літератури, в циклах бібліографіч
них оглядів про комуністів. Головною на
шою мстою в розкритті ше однієї теми 
конференції — «Головні підсумки дев’я
тої п’ятирічки» — було трудове вихован
ня юної .зміни па прикладі героїн п’яти-, 
річки та ударної передз’їздівської вахти.

«Партія навчає нас. на працю і па под
виги веде» — ця думка пронизувала вп- 
,ступи юних читачів, у яких йшлося про 
книги, присвячені діяльності КПРС на всіх 
етапах історії

Вагомий наслідок участі бібліотеки в 
республіканській конференції: за пік стар
шокласники прочитали близько 20 тисяч 
книг про партію

А. КОРІНЬ.
заступник директора обласної 
бібліотеки для дітей.

м. Кіровоград.

ЧИ ЗЕКОНОМИШ J>
НА КУЛЬТУРІ? -."•
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На І 
ФЇРНДЇ 

МОЛОДІ І 
господарі

ІНТЕРВ’Ю

ВІДСТАЮЧИМ

Середньодобовий надій від кожної корови з господарствах Новоархангельського 
району порівняно невисокий — 7,5 кілограма. У першому кварталі цього року продано 
державі молока: першосортного — 79 процентів, другосортного — 21 процент. Отже, 
заздання перед молодими господарями ферм — постійно й наполегливо боротися за 
підвищення надоїв, за зисоку якість продукції.

Досвід колективу, який успішно справляється з цим, адресуємо відстаючим.

КІД в школі

f

»

ЯК ПОЗБУТИСЬ
«ЧЕРЕПАХИ»
ТРЕТИНА працюючих на фермі — мо- 

® лодь. Усі енергійні, запальні, пра
цьовиті — їм будь-яка справа під силу. 
В боротьбі за високі надої і високу 
якість молока дівчатам є на кого рівня
тися, с у кого повчитися майстерності. 
Зразки комуністичного ставлення до 
праці показує кавалер орденів Жовтне
вої Революції, «Знак Пошани» М. С. Ду- 
наєнко. Молоді доярки стараються не 
відстати від неї. Ніна ААалихатко — по
стійна суперниця Марії Степанівни. У 
обох — високі результати роботи, пріз
вища наставниці та учениці не сходять з 
дошки «Хто сьогодні попереду».

Під керівництвом партійної організа
ції комітет комсомолу добився високої 
дієвості трудового суперництва. Члени 
створеного на фермі поста якості Дмит
ро Бовкун, Марія Дубеняк, Євген Без- 
шийко щодня вручають дояркам, які 
сьогодні одержали молока більше, ніж 
учора, червоний вимпел з написом: 
«Спасибі вам!». Коли ж надій проти по
переднього дня зменшується, 6jnH ро
бочого місця появляється синій прапо
рець: «Підтягнись!».

Приємно зайти в корівник № 7, де 
-працює переважно молодь. Приміщення 
чисте, світле. Доярки охайні, в білих ха
латах. Тварини доглянуті. Доїльні апара
ти, молочний посуд, цідилки — у спеці
ально відведеній кімнаті, яка відповідає 
всім санітарним вимогам. Тут є холодна 
й гаряча вода, стіл для розбирання апа
ратів, стелаж для їх розміщення. Над 
робочими місцями доярок, поруч текстів 
соціалістичних зобов’язань, розпорядку 
дня, раціонів кормів — червоні прапор
ці. Це означає: дівчата щодня підви
щують надої. Молоді доярки з сьомого 
корпусу часто бувають володарками ще 
одного вимпела — «За кращий санітар
ний стан».

Щодекади члени поста якості разом з на
родними контролерами, спеціалістами підбива
ли ь. підсумки щоденних перевірок додержан
ня санітарних вимог кожною дояркою. Пере
можцям вручають червоний вимпел, відстаю
чим — синій із зображенням черепахи, па 
цьому вимпелі е напис: «Не відставай!». Вру
чення обох вимпелів відбувається па загаль
них зборах тваринників ферми. Володарі «че
репахи» не знають тоді, куди подіти від соро
му очі. Гому-то порядок па фермі останнім 
часом такий, що «черепахи» не вручили ніко
му. Все це позитивно позначилось на ході со
ціалістичного змагання: нехай доярка досягне 
навіть високих надоїв, та коли її робоче міс
це не в порядку, якість молока невисока — 
не бути їй переможницею. Тут слід згадати А 
про матеріальне стимулювання праці кол
госпниць. Середня зарплата доярки становить 
130—I5U карбованців. Крім цього, тваринниці 
одержують грошові надбавки за перевиконан
ня завдань, за сортність молока, вислугу ро
ків, класність, роздій нетелей тощо.

При визначенні переможців соціаліс
тичного змагання ми враховуємо не 
тільки виробничі досягнення тваринни
ка, а й його моральність, громадську 
активність. Не так давно стався у нас 
прикрий випадок з передовим доярем 
Василем Шаповалом. Зазіхнув

РАЙКОМІВСЬКИЙ «газик» востаннє підскочив на 
нерівній грушовій дорозі і вихопився на асфаль

тову стрічку шосе. І Іозоархангс.тьськ лишився далеко 
позаду. Ми їхали до володінь колгоспу імені Жовт
невої революції, а точніше — в село Шляхове. Тут, 
на молочнотоварній фермі, працює єдиний у районі 
комсомольсько-молодіжний колектив. Для завідую
чого відділом комсомольськії?; організацій райкому 
ЛКСМУ Володимира Горбенка, як і для мене, це 
була перша зустріч з молодими тваринниками.

— Раніше бувати тут не довелося... Працюю я в 
райкомі недавно, — відповів Володимир на моє зди
вування.
'Під’їхали до ферми. Групкомсорг комсомольсько- 

молодіжного колективу І ванна Холодепко саме чер- 
гуваяа»—

— Що ж, ходімо, погляньте-, які у нас умови праці. 
Може, допоможете ще якихось змін добитися, бо
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доярок дає нам
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відразу 
твари- 

вгодовані, си-

7\ ИСТОНОША ніколи 
* не проходить мимо 
цієї будівлі. Щоразу, ко
ли він появляється на 
подвір'ї, його оточує га
ласлива юрба.

— Тримайте, — сміє
ться поштар, подаючи 
дітям кілька різнокольо
рових конвертів. — Зно
ву ваші друзі з Болга
рії написали. А з Ханоя 
то зід кого листи?

Друзів у нас, учнів Го- 
лозанівської середньої 
школи № 4, багато. І 
свідченням того — лис
ти, адресовані інтерна
ціональному клубу «Гло
бус», часті зустрічі... 
Листи надходять звід
усіль — з Польщі, Угор
щини, Болгарії. Хороші 
друзі є у школярів у Ні
мецькій Демократичній 
Республіці. А студенти 
Ханойського металургій
ного технікуму навіть 
були у нас у гостях. Ще 
й досі згадують у школі 
ту хвилюючу зустріч. А 
як раділи ми, коли ста
ло відомо, що «Глобус» 
прийнято в члени Това
риства радянсько-в єт- 
намської дружби! Ми 
пишаємось тим, що по
чесними членами нашої 
дитячої інтернаціональ
ної організації стали ви
датні діячі світового ко
муністичного руху Лео
нід Ілліч Брежнєв. Люд- 
вік Свобода, Густав Гу
сак, Янош Кадар, Ерік 
Хонеккер, Ю. Цеденбал. 
Крім них, дали свою 
згоду бути почесними 
членами клубу Герої Ра
дянського Союзу льот- 
чик-космонавт В. В. Ні- 
колаєза-Терешкоза, пол
ковник О. Д. Каневський, 
Герої Соціалістичної 
Праці П. Т. Громійчук, 
О. П. Орлик та багато ін
ших знатних людей. Ве
теранів партії, передови
ків району, області ми

„ОИ ЧИЯ Ж ТО ХАТА
після критичного виступу районної газети маємо те
пер справний гужовий транспорт — нові вози випи
сали, а то ж не було чим навіть кормів доставля

ти, — розповідала 
дівчина.

Приміщення корів
ника. де працює біль
шість молодих доярок, 
потребує капітально
го ремонту. Стеля 
протікає, один із вхо
дів в аварійному ста
ні — завжди бійся, 
що цеглина на голову 
вп іде. Всюди брудно.

Здавалося, що молодь ферми звикла до таких умов праці, 
змирилася з ними. Та ні ж бо! На зборах комсомольської 
групи, на комсомольських зборах відділка, на зборах колек
тиву ферми молоді доярки не раз давали принципову оцінку 
стану умов, в яких їм доводиться виконувати соціалістичні 
зобов язанни. Свої претензії при найпершій змозі висловлю
вали секретареві Олександру Козакулу, члену комітету ком
сомольської організації господарства (відповідальній за ор
ганізацію соціалістичного змагання) Тамарі Рачкован. Не до
поміг комітет. Зайняв позицію сторонньою та ще й байду- 
жого спостерігача. А на фермі все залишилося, як і раніше.

В обох корівниках е устаткування для .машинного доїння. 
В одному встановили молокопроводи та доїльні апарати. Але 
навіть і цим обладнанням користуються тільки окремі дояр
ки. Інші не вміють, бо занять по підвищенню професійної 
майстерності НІХТО з ними не проводить, тож серед моло
дих жодного клас і ого спеціаліста. Тим часом, за другу 
декад) квітня наприклад, Іваїша Холодепко, довівши се
редньодобовий надій від кожної корови до 7.2 кілогра
ма. перемогла и соціалістичному змаганні своїх подруг. 
Трудове суперництво примушує дівчат стати майстрами ма
шинного доїння. Цікавляться вони спеціальною літературою. 
Олена Красюк учиться до того ж в Олександрійському зоо
технічному технікумі. Питаю, що читають тваринниці в сіль
ській бібліотеці. Остання книга, яку взяла Іваїша Холодеп
ко, — «Навчальна книга доярки». Отже є у дівчат бажання 
вчитися. Чому б комітетові комсомольської організації кол
госпу не підтримати потяг молоді до знань? І не лише під
тримати, а й організувати курси з фахового навчання, залу
чити до цієї справи спеціалістів, доспідчеинх тваринників.

Кормокухня ферми нагадує сьогодні рештки якоїсь фор
теці. Та ні, цій будівлі, кажуть, шість років. Вікон, підлоги 
немає. Стеля і покрівля — чисто умовні. В цьому «примі
щенні» зберігають насипом на підлозі комбікорми, дергь. 
Тут же запарюють корми для тварин. Легко здогадатися, 
як працювати на кормокухні взимку або з негоду.

До кормів на фермі ставляться неощадливо. Привезли □ 
кінці квітня дві машини силосу. Скидали недалеко від фер
ми просто неба, мовляв, швидко згодуємо. 1 потяглися си
лосні доріжки до корівників. Вітер теж допомагає розки
дати корми по подвір’ю. Однак це зовсім не турбує комсо
мольських «прожектористів». Воші зайняли позицію спогля
дача і в боротьбі за високу якість молока, яка в цілому по 
господарству шс низька. 32 проценти його в першому квар
талі здано другим сортом. Є над чим задуматись началь
никові штабу «Комсомольського прожектора» Анатолію 
Радковському. Не завадило б самому побувати в Шляховій 
на фермі.

На жаль, комсомольська організація не завжди ді
стає підтримку з боку правління колгоспу, не має 
міцного контакту з профспілковою організацією. А в 
райкомі комсомолу забули про свій — єдиний на 
весь район — комсомольсько-молодіжний колектив 
доярок...

о. .
о СКЛАДОВІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ.
© ЯКИМ БУДЕ ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ?
О ОДИН 1... ЗАБУТИЙ...

колгоспне добро. І хоча досяг найвищих 
по фермі надоїв, та переможцем зма
гання визначили не його, і премії він 
не одержав. Так ми колективно виховує
мо у людей комуністичне ставлення до 
праці, прагнемо, щоб трудилися вони 
передовсім свідомо, радіючи успіхам 
товаришів, уболівали за колгоспне доб
ро. Добре працюють члени поста якос
ті, комсомольські < прожектористи», ред
колегія газети «Тваринник». Велику ува
гу приділяємо підвищенню кваліфікації 
доярок. От і нещодавно, з кінці квітня, 
після підсумкових занять комісія з 
складі провідних спеціалістів господар
ства атестувала • тваринниць. Ураховува
ли зсе: знання теорії, практики, став
лення до роботи, дотримання санітарно- 
гігієнічних вимог, успіхи а праці. Від
радно, що молоді тваринники Ліда Пет
рова, Василь Шаповал стали майстрами 
машинного доїння першого класу. Дру
гий клас атестаційна комісія присвоїла 
Марії Осадчій, Анатолію Конозаленку. 
Висока кваліфікація 
змогу правильно 
експлуатувати до
їльні апарати, пов
ністю завантажу
вати їх. Коли за
вітаєте до нас, то, 
напезно, 
помітите:
ни
ті. Це тому, що працівники ферми на
вчилися цінувати корми. Члени поста 
якості постійно стежать за дотриман
ням графіка їх витрачання, диференці
йованих раціонів годівлі тварин, за при
готуванням кормів у кормоцеху і з го
дівницях. Полегшує роботу й те, що 
доярки заздалегідь знають, скільки і 
яких саме кормів виділено на стійловий 
період, на кожен місяць, скільки про
дукції треба виробити на одиницю ви
траченого корму. У кожної є особистий 
місячний план виробництва молока з 
обов'язковим урахуванням строків за
пуску та отелення корів. Це привчає 
кожного працівника до бережливості, 
акуратності, економії. Тому в нашому 
господарстві не побачите розкиданих 
по подвір’ю чи затоптаних у болото 
корміз. До речі, і з болотом боротьбу 
повели нещадну. Під’їзди до ферм ма
ють тверде покриття.

Закінчується період стійлового утри
мання худоби, який вимагає зід нас 
особливої організованості, злагодженос
ті з роботі. Завдання молодих тварин
ників ферми — не зупинятися на досяг
нутому, закріплювати успіхи у спразі 
поліпшення якості молока. Вважаємо, що 
таке завдання нам під силу. Хочемо ли
ше підкреслити ще раз: за якість необ
хідно боротися всім, у всьому, повсяк
часно. І тоді успіх не ззоариться.
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секретар 
відділка,

К. БЕБКО,
парторганізації третього

ЛІ. ДО В ГАС,
комсомольської оргаїїіза-секретар

ції колгоспу імені Кірова.
с. Сверд.іикове
Новоархангельського району.

Фото И. ЛИТВИНОВА.

10. ДМИТРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».
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Відбувся фестиваль дитячої самодіяльності колек
тивів шкіл Ленінського району міста Кіровограда. 
Він буз складовою частиною І Всесоюзного фести

валю самодіяльної художньої творчості трудящих. 
Фестиваль засвідчив дальший роззиток дитячої ху
дожньої творчості, зростання масовості всіх її жан
рів і видів, підвищення ідейно-художнього рівня ре
пертуару та виконавської майстерності окремих 

учасників і колективів, поліпшення естетичного вихо
вання підростаючого покоління. Було представлено 
музичний, хореографічний, театральний, образотвор
чий і декоративно-прикладний жанри мистецтва.

«Суворе жюрі», до складу якого входили висококваліфі
ковані спеціалісти з музично-педагогічного факультету Кі
ровоградського педінституту імені О. С. Пушкіна, музич- 
,,ого . ...... ' музичної школи № |, дало високу оцінку
творчим колективам шостої, двадцять четвертої, тридцятої 
середніх шкіл і тридцять третьої, восьмої і вісімнадцятої 
восьмирічних шкіл.

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
паш громадський кореспондент.

часто запрошуємо на 
уроки мужності, заочні 
подорожі по союзних та 
автономних республіках. 
Часто влаштовуємо по
ходи місцями бойово, і 
трудової слави радян
ського народу. Регуляр
но проводимо в школі 
мітинги та урочисті лі
нійки солідарності з пат
ріотами, що борються за 
мир і свободу.

А на початку цього ро
ку на адресу інтерклубу 
надійшов незвичайний 
лист. Це була подяка 
першого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
коза за ту велику робо
ту, яку виконує «Гло
бус» по вихованню учнів 
у дусі радянського пат
ріотизму і пролетар
ського інтернаціоналіз
му. Нас дуже схвилюва
ла ця висока відзнака. І 
ми з новими силами 
включились у підготовку 
до знаменної події в іс
торії нашої Батьківщи
ни — 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Наш клуб 
візьме участь у респуб
ліканському огляді КІДів, 
присвяченому цій даті.

т. ЛЬВОВИЧ, 
секретар комсомоль
ської організації Го- 
лованівської серед
ньої школи № 4.

Н. КЛИЛХАНОВА, 
президент інтерклу
бу «Глобус».
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Чи зекономиш
на культурі?
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

<1 БМІН думками почав І. П. Топ- 
мій: — Проблема підготовки 

кадрів для сільських культурно- 
освітніх закладів була й залишає
ться першорядною. В Кіровоград
ському районі, скажімо, понад 
двадцять сільських клубів, та лише 
два їх керівники мають спеціальну 
освіту. А в Долинському районі 
немає жодної людини з відповід
ною підготовкою.

Де, спитаєте, вихід? Ми бачимо 
його в тому, щоб керівники кол
госпів і радгоспів готували культ
освітні кадри за рахунок госпо
дарств. Передові (в найширшому 
розумінні слова) голови колгоспів 
області так і роблять. Усім сьогодні 
зрозуміло, що без високої культу
ри не можна досягти значних еко
номічних результатів. Спроможні 
ж, наприклад, у Покровці і Клин
цях (нині їх об’єднує один кол-

його

•7 госп) тримати двох керівників для 
двох хорів, трьох акомпаніаторів, 
хореографа. А голова колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району 
В. В. Бабенко міркує так: «Еконо
мити на культурі — недалекогляд
но. Тому при першій же можли
вості я допомагаю своїм культар
мійцям».

Подібних прикладів, на жаль, ще 
мало. Яких же заході з ми вживає
мо, щоб розв'язати, хоча б частко
во, проблему кадрів? Насамперед 
розширюємо роботу курсів по під
готовці керівників художньої са
модіяльності. Розуміємо водночас: 
за короткий строк не підготуєш 
повноцінного працівника культури. 
Тому зміцнюємо й розширюємо 
к серіальну базу Олександрійсько
го культосвітнього училища, котра 
нині не задовольняє вимог. Збіль
шимо кількість випускників Кірово
градського музичного училища, 
зони працюватимуть керівниками 
хорів, оркестрів на селі.

B. С. Іванов: — Матеріальна база 
курсіз підготовки сьогодні задо
вольняє нас. Я хочу звернути ува
гу на добір майбутніх наших під
опічних. На місцях, як правило, 
ставляться до цього байдуже, фор
мально, посилаючи на навчання ви
падкових людей. Чимала вина в 
цьому й районних відділів культу
ри, які не шукають здібних людей.

C. Ф. Каушан: — Вважаю, що 
клубний працівник — одна з поміт
них постатей на селі. На культур
ній ниві я працюю чимало років. 
Багато дечого змінилося на кра
ще. Незмінним зосталось великою 
мірою ставлення до працівника 
сільського Будинку культури як до 
якогось, пробачте, нероби і ледаря. 
Гадаю, що сільський клуб запра
цює по-справжньому, коли докорін-

свято
-

ДУХОВОЇ

МУЗИКИ

но зміниться ставлення до 
працівників.

Урахуйте, що протягом 
тільки за планами а Будинку 
тури має відбутися 36 тематичних 
вечорів, не менше десяти заходів 
для дітей, 36 концертів тощо. Од
ним словом, за скромними підра
хунками, — всього 180 заходів. 
Красномовна статистика, чи не так?

Передовсім вона свідчить про 
неабияке завантаження клубного 
працівника, про велику значущість 
його праці. Уявіть собі: господар
ству дали 10 тисяч гектарів землі, 
всіляку техніку і не дали жодного 
працівника. Таке, скажете, немож
ливе. А чому ж тоді подібне відбу
вається з клубами? Чому при такій 
завантаженості, при нестачі «робо
чої сили» директор клубу нерідко 
розносить по хатах податні листів
ки чи виконує ще якусь дрібну 
«поденщину»?

І. П. Топчій: — Сергію 'Федоро
вичу, є ще одна влучна паралель. 
Ось учитель, скажімо, працює з 
одним класом, а завідуючий клу
бом виховує, можна сказати, есе 
село...

С. Ф. Каушан: — Так. Ідеться про 
відповідальність, котрої вимагає від 
людини посада. Відповідним повин
не бути й ставлення керівників гос
подарств.

Ми часто говоримо про ініціатив
ність культпрацівника. Вона потріб
на, як повітря. Але не бездумна, 
як це іноді буває. Вона повинна 
випливати із знання життя свого 
колгоспу, села, країни, світу, якщо 
хочете. її основа — талант і праце
любність, широка загальна культу
ра. І, ясна річ, — любоз до своєї 

їй. Лише за та- 
стає і корисною,

року 
куль*

справи, відданість 
ких умов ініціатива 
і ефективною.

Ю. К. Чиголя: —
кою Сергія Федоровича, бо саме 
заздяки підтримці правління нашо
го колгоспу нам, клубним праців
никам, удалося створити творчу 
атмосферу, в котрій з цікавістю 
працюють і хористи, і танцюристи, 
і музиканти. Вдалося подолати чи
мало перешкод у роботі.

Своєю
тих, хто 
культури 
дять до 
не було 

шення. Культармійці здобули авто
ритет у селі.

І. П. Топчій: — До речі, про ав
торитет, Свого часу я, керуючи 
сільським клубом, був членом прав
ління колгоспу, на засіданнях яко
го ставив питання роботи культур
ного закладу. Переваги безперечні. 
На жаль, такої практики у нас іще 
немає.

С. Ф. Каушан: — Ось у нашому 
Покровському завдяки постійній

Я згодна з дум-

діяльністю ми переконали 
сумнівався. Наш Будинок 
люблять односельці, хо- 
нього. За шість років тут 
жодної бійки, правопору-

увазі правління колгоспу до питань 
культури поліпшилась робота Бу
динку культури і, що дуже важли
во, сформувався як керівник ди
ректор цього закладу. Можна ска
зати, що сприятливий вплив пар
тійної організації та адміністрації 
відіграли тут головну роль.

О. Л. Скляренко: — А комсомоль
ська організація, районний комі
тет ЛКСМУ, як правило, стоять 
осторонь проблеми відпочинку на 
селі і роботи клубів. Нацл контакти 
з райвідділом культури мають, зде
більшого, випадковий характер. А 
хотілось би, щоб працівники відді
лу частіше приїздили до нас на ре
петиції гуртків.

І ще одне. Коли вже переведу
ться так звані варяги? Від них часто 
шкода справі: знижується заінтере
сованість, підривається авторитет 
місцевих культармійців. Потрібно, 
мабуть, щоб районний комітет ком
сомолу взяв під свій контроль ро
боту клубних закладів.

А. Г. Болтян: — Невід’ємною і, я 
гадаю, головною ознакою праців
ника культури є його актизне гро
мадське життя, його громадська та 
ідейно-політична зрілість. Без цьо
го, як і без професійних якостей, 
людині нічого робити в культурі. 
Нерідко трапляється: керівник клу
бу не відповідає своїй посаді, а ми 
його тримаємо, бо нема кращого... 
Переконана, що це — негативна 
практика.

А. Т. Терно: — Ю. К. Чиголя го
ворила, що біля їхнього Будинку 
культури за шість рокіа не було 
випадків хуліганства. Відрадно чу
ти це, бо, чесно кажучи, саме біля 
сільських клубів, котрі або зачи
нені, або працюють погано, молодь 
бешкетує. Нині в районах створено 
координаційні центри правового 
виховання. Будинки культури мають 
стати їхніми помічниками.

Нещодавно ми узагальнили дос
від роботи Заваллівського Будинку 
культури Гайворонського району. 
Тут діють клуби «Сучасник», «Зи- 
хідного дня», «Щит і меч», «Ніж
ність». Художня агітбригада підго
тувала цікаві програми: «Пияцтву— 
бій!», «Назвемо їхні імена». Повто
рюю: діють, а не записані на папе
рі. Шукають нових цікавих форм 
подачі місцевого матеріалу. Ко
ристь очевидна.

Єлисаветградка Олександрівсько- 
го району колись займала після ра
йонного центру друге місце по пра
вопорушеннях. Нині тут при клубі 
працюють кіностудія, гуртки ху
дожньої самодіяльності, агітбрига
да. Жодний випадок пияцтва, ху
ліганства не проходить поза ува
гою культармійців: прямо зі сцени 
вони дають 
бій.

І. П. Топчій:
Згадаймо, чи 
художніх творів, де б головним ге
роєм був культармієць? Гадаю, що 
й наша преса недостатньо ще ви
світлює позитивний досвід сіль
ських будинків культури. Він є. Да
вайте звернемо на нього серйозну 
увагу.

негативним явищам

— Ще один момент, 
багато є кінофільмів,

Минулої неділі трудящі Кіровограда 
стали свідками небувалої досі урочис
тої події — обласного свята 
музики.

Колони оркестрів міських, 
і сільських будинків культури 
можців другого туру першого

духової

районних
— пере- 

______ . . ,,, . Всесоюз
ного фестивалю самодіяльної творчості 
трудящих — під величаві ритми маршів 
«Слава Вітчизні», «Салют Москві», 
«Слава гвардійцям», «Марш ГПО» пря
мували до пам’ятника С. М. Кірову.

«Винуватців» багатолюдного свята ві
тає заступник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко. Вона відзначила, що 
в оглядах-конкурсах за жанрами взяли 
участь 645 колективів. Серед них — ЗІ

духовий оркестр. І переважна частина 
кращих сурмачів прибули па марньпа- 
рад і свято духової музики. Разом з ни
ми — кращі танцювальні і хорові само
діяльні колективи області.

А після обіду тисячі кіровограднів оп
лесками зустрічали оркестрантів у пар
ках імені Леніна, Перемог і, імені 50-річ- 
чя Жовтня, імені Крючкова, знову — па 
площі імені Кірова. Свято духової му
зики стало справді масовою і урочистою 
подією не тільки для самодіяльних мит
ців, а й для трудящих нашого обласного 
центру, які познайомнлнея з десятками 
чудових творів, майстерно виконаних 
оркестрами,

А. МИХАЙЛІВ.

ПРАЦІВНИК 
БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ: 
ЯКИМ ВІН 

ПОВИНЕН БУТИ?

Збираючи фахівців за круглим столом, ми пере
слідували ще одну мету: колективно розробити анке
ту «Працівник Будинку культури, яким він має 
бути?».

Розмова у редакції переконала: питання це най
суттєвіше. Тому вирішили за доброю традицією ви

нести його на широку аудиторію читачів. їх думки, 
пропозиції завжди ставали у пригоді, не раз допо
магали віднайти найдоцільніші шляхи реалізації за
думів редакції.

Культармієць на селі — постать,як ми переконали
ся, помітна. Коло його обов’язків значне. Велика і 
відповідальність. А кожний новий день нашого жит
тя висуває все нові вимоги.

Яким же він має. бути, носій культури на селі? 
Сподіваємось, що відповіді на запитання анкети, кот
ру ми сьогодні пропонуємо, окреслять грані його 
особистості, висвітлять характерні риси, визначать 
позитивні і негативні моменти у його роботі.

Хотілося б, щоб, відповідаючи, читачі наводили 
конкретні факти, що траплялись у їх селі, районі.

1. Директор Будинку культури — тільки адмі
ністратор? Чи особа творча?

2. Культпрацівник — людина помітна. В чому має 
виявлятися його громадська та ідейно-політична 
зрілість?

3. Комсомольський актив і керівник художньої 
самодіяльності. Які принципи взаємостосунків?

4. Особисті якості: які з них приносять найбільшу 
користь справі, підносять авторитет культар
мійця?

Див. 4 сюр.
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5. Чи здатна спеціальна підготовка замінити вдачу, 
хист завідуючого клубом?

6. Як підтримують ініціативу культармійця у ва
шому колгоспі?

7. На ваш розсуд: який завклубом кращий — свій, 
місцевий чи приїжджий? Чому?

(7) ДЛЯ УЧЕПИШ кіро
воградської СІЧ № 17 ТЕ
ТЯНИ КОГЮТІІТ ПЛАВАННЯ' 
ОДИН З НАЙУЛЮБЛЕНІ
ШИХ ВИДІВ СПОРТУ. ВО
НА ТРЕНУЄТЬСЯ в МОР
СЬКІЙ ШКОЛІ ДТСААФ.

СТУДЕНТКА ФАКУЛЬ
ТЕТУ Ф13ВНХОВАИНЯ КІ
РОВОГРАДСЬКОГО ПЕДІН
СТИТУТУ ІМЕНІ О С. ПУШ
КІНА ЛАРИСА ІУСЬ ТЕПЕР 
МОЖЕ МІРЯТИСЯ МАЙ
СТЕРНІСТЮ З 1-РОВІД1 НІ
МІЇ СПОРТСМЕНАМИ РЕС
ПУБЛІКИ. ОСЬ 1 НА ЗМА
ГАННЯХ з ХУДОЖНЬОЇ 
ГІМНАСТИКИ СЕРЕД ПЕД
ВУЗІВ УКРАЇНИ МАЙСТЕР 
ОКИНУ Л. ГУСЬ БУЛА В 
ЧИСЛІ ПРИЗЕРІВ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

8. А який директор у вашому Будинку культури?

в. Чого ще не вистачає для того, щоб ваш клуб 
працював добре?

10. Коротко про себе, адреса

ЗАПОЛНИ, ВИРІЖ 1 НАДІШЛИ ДО РЕДАКЦІЇ.

У повітрі— 
„мала авіація“

Фінішували обласні зма
гання юних авіамоделістів 

З КСрДОЕИХ (прив'язних) 
мініатюрних моделей літа
ків. Тут не мали собі ріе- 
ьих вихованці Гайворон- 
ської станції юних техні
ків. А в особистому заліку 
першим був десятиклас
ник Світловодської серед
ньої школи № 3 Віталій 
Гармаш (швидкісні моде
лі). Його мікролітак роз
винув швидкість до 128 кі
лометрів на годину.

Найбільш цікавими були 
поєдинки на моделях-ко- 
піях. Зменшені в десятки 
разів, ці маленькі літаки 
повторювали «гочерк» ве
ликих повітряних лайнерів. 
Виготовивши гарну мо
дель і виконавши в повіт
рі всі еволюції польоту, 
перше місце виборов де
сятикласник Кіровоградсь
кої середньої школи N2 14 
Олександр Статовський, 
що займається авіамоде
лізмом у міському Палаці 
піонерів. Нагрумгенз бо
ротьба точилася на моде
лях «повітряного бою».

Поєдинок виграв екі
паж з Кіровоградсько
го Палацу піонерів — пі
лот Володимир Гросул, 
механік Ігор Голофаєв.

П. КУРЗОВ. 
майстер спорту СРСР.

0 Можна по-різному відпо
відати па вічне запитання: то 
таке шахи — спорт чи мисте
цтво? Проте в шахах є така 

де їх зв'язок з мпсте- 
исзпііеречіїнй. Це — 

композиція, шахові 
В них у чистому ви- 
можпп побачити 

багатство

м. Кіровоград,

Луначарського, 36, 

редакція газети 

«Молодий комунар».
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комбінацією, яка приводить 
до красивого фіналу.

В етюдах Троїцького тор
жествує ідея пспнчеріїпості 
боротьби па шаховій дошці. 
1 1923 року йому но достоїн
ству було присвоєно знання 
заслуженого діяча мистецтв.

Видатний етюдист склав 
за своє життя понад ти
сячу етюдів. Пропонуємо 
читачам розв’язати етюд.

складений О. О. Троїцьким 
на початку своєї творчості:

Білі: Креї, Ф111, Сс8, 
Ке8 (4).

Чорні: КрІ.і.З, ТЬ4, СЬ2, 
ші. (5, у4, йЗ (6).

тілі .починають і вн- 
граіоть.’-

rice 
шахів, 
серця

галузь, 
цтвом 
етюдна 
етюди, 
гляді
естетичне 
яке захоплює розум 
тисяч людей.

Основоположником 
ного етюдя, який лап 
яскравий художній напрям, 
по праву вважається . .Олек
сій Олексійович Троїцький, 
видатний радянський шаховий 
композитор. Нинішнього року 
йому сповнилося 110 років • з 
дня народження.

Відмовившись віл складання 
домінуючих у той час етюдів, 
які мало чим відрізнялися віл 
звичайного ендшпілю, він па-' 
близив етюд до практичної 
партії. В ного творах просто
та початкової позиції таїть у 
собі складні, багаті ідеї. У 
процесі розв'язання епода за 
тихими ходами йдуть ефектні 
жертви, чіткі маневри фі
гур закінчуються чудовою

і

сучас
ному

0 На чемпіонаті Україи- 
сі кої ради ДСТ «Спартак» 
з шахів серед жінок, - ідо 
відбувся п' Кнпіі. 
градська шахістка 
дат у майстри

кірово- 
капди- 
спорту 

Фаїиа Гершмап. набравши 
10,5 очка з 13 можливих, 
випередила своїх супер
ниць і завоювала перше 
місце. Тепер чемпіонка гра
тиме в пірпихт; Централь
ної раді! «СНІ'РТІ’К* в Но- 
горосійсі ку.

В; БЕКАЄВ.

ФУТБОЛ „ЗІРКА СКА (ОДЕСА)—1:3 ■ *
Ще на початку цього матчу уболіваль

ники робили підрахунки, маючи надію 
па перемогу «Зірки»: візьмуть наші зем
ляки два очка — ввійдуть у трійку ліде
рів. І цс в той час, коли в запасі пропу
щена гра з «Автомобілістом». Якщо у 
«Фрунзепця» після одинадцяти ігор бу
де 13 очок, то, маючи кращу різницю за
битих і пропущених м'ячів, «Зірка» з 
таким же балансом вийде па третю схо
динку турнірної таблиці. А якщо шс Гі 
наступний тур пройде щасливо, то паші 
земляки доступатимуться хіба що «Крив-

басу». Бо в нього чималий запас забитих 
м’ячів (13), а пропущено лише два.

Але надії кіровоградців не виправда
лись. Невдало зіграв захист і воротар 
Іонов. Наші земляки програли з ра
хунком 1:3.

Тепер після дев'яти матчів у «Зірки» 
11 очок — восьме місце в турнірній таб
лиці. А в першій трійці «Кривбас» (10 
ігор — 15 очок), «Металіст» (10—14), 
«Фрупзепець» (11—13).

... • ~~ ■ —-—~

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

відома абонентів Кіровограда
Можливість користуватися міжміською автоматичною теле

фонною станцією надається всім абонентам, то мають служ
бовий, квартирний або готельний телефони, підключені до 
АТС-2, АТС-3, АТС-4. крім телефонів, номери яких починаю
ться на 21, 38 (набирання з них телефонів не гарантоване з

ОБЛАСТІ

конструктивних причин станції).
Абоненти відомчих АТС виходу па АМТС не мають.
Через Кіровоградську автоматичну міжміську станцію здійс

нюється зв’язок із иііжчсзйзпаченіїмн містами:

Місто Умовний помер
№ телефону 
ДОВІДКОВОГО

міста (код) бюро міста

Київ 89-044-2 24-95-85
Черкаси -•> 89-047-00 7-11-09
Донецьк 89-062-0 93-05-22
Миколаїв 60-051-00 5-15-55
Одеса «9-048-0 22-22-22
Дніпропетровськ «9-050-0 46-22-90
Кривий Ріг 89-667-0 22-22-22
Полтава 60-053-00 7-30-51
Біла Церква «9-044-63 5-І2-99
Фастів «9-044-65 5-30-40
Володарка 89-044-69 5-15-32
Псрсяслав-Хмслиишькин 89-044-67 3-19-09

РАЙОННІ ЦЕНТРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ

Олсксаидрінка
Світловодськ
Олександрія
Петрове 
Знам’янка 
Долііпська
Мала Писка
Ног.оукраїнка

Для виклику абонента іншого міста необхідно знятії трубку 
5 набрати: , ;

89 — вихід па автоматичну станцію: 
умовний номер потрібного міста — код;

ЮТІ ГіІ'і • їйIIІ—ТИ'

89-202-0
89-203-0 
«9-204 
89-20« 
89-207-0
89-208
89-210 
89-211-0

Наша адреса і теле
316050. ГСП, Кіровоград-50. вул. Луначгрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 11297, Індекс 61197,

номер телефону абонента, якого викликають;
номер телефону, з якого робиться виклик.
Після подвійного сигналу, через 20—40 секунд, ви ночуєте 

«посилку виклику»: якщо тривалі гудки — чекайте відповіді, 1 
якщо короткі (сигнал «зайнято») — покладіть трубку і чербз .ї*- 
деякнй час повторіть набирания.

Пам’ятайте! Якщо помер телефону абонента, якого викли
каєте. в обласних і республіканських центрах складається 
менш як із семи знаків, а в районних центрах Кіровоградської 
області — менш як із п’яти знаків, то перед набиранням но
мера телефону абонента слід набрати відповідну кількість пу
лів. шо доповнюють номер телефону абонента, якого виклика
ють, до семи знаків для обласних і до п’яти знаків — для ра
йонних центрів.

Примітка: Перед набиранням номера телефону абонента 
Києва слід набрати цифру 2. {•.

Наприклад, номер телефону в Києві — 20-28-71,
у Черкасах — 7-31-18.
в Олександрії — 3-37-51.
у Зпам’янці — 23-12.
номер вашого телефону 2-58-20, — необхідно набрати*
На Київ 89-044-2-20-28-71-2-58-20
Па Черкаси 89-047-90-7-31-18-2-58-20
На Олександрію 89-204-3-37-51-2-58-20
На Знам'янку 89-207-0-23-12-2-58-20
Якщо номер телефону, з якого набирають, не буде набраний 

або набраний неправильно, — з’єднання не відбудеться.
Набирати треба уважно, по поспішаючи.
Якщо номер довго по набирається, необхідно заявити про 

це черговому АМТС по телефону 2-58-20 або 2-80-99.
Лля одержання довідок у питаннях розрахунку за міжміські 

телефонні розмови з квартирних телефонів у'кредит 1 авансом 
звертайтесь по телефону 2-80-75 або 2-54-23.

При користуванні АМГС відповідальність за оплату вартос
ті розмов несе власник телефону (власник квартири, керівник 
пі піриємствл, установи, закладу).

Грипалість розмови ррхується автоматично з моменту від
повіді абонента, якого викликають.

Корнступтсся АМТС — ■’.ручним і швидким способом зв’язку! 
КІРОВОГРАДСЬКА

ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
І «МОЛОДОП КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкома 
ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Зам. № 213, Тирані 60 000,
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