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МОСКВА. 21 березня в 
Кремлівському палаці з’їз
дів почав ро.боту XVI з’їзд 
профспілок СРСР — най
більш масової громадської 
організації, яка налічує в 
своїх рядах більш як 113 
мільйонів чоловік.

У привітанні Централь
ного Комітету КІ1РС з’їз
дові профспілок відзначає
ться, то партія високо ці
нить діяльність радянських 
профспілок, їх вклад у 
справу комуністичного бу
дівництва. ЦК КПРС по
бажав делегатам великих 
успіхів у роботі і висловив 
тверду впевненість у тому, 
що професійні спілки до
кладуть усіх зусиль для 
успішного виконання ве
личних завдань, поставле
них XXV з’їздом КГ1РС.

Бурхливими, довго не 
стихаючими оплесками зу
стріли присутні товаришів 
Л. 1. Брежнєва, 10. В. 
Андропова, В. В. Гришина, 
А. А. Громнко, А. П. Кпрп- 
ленка, О М. Косигіпа, 
Ф. Д. Кулакова, Д. Ф. 
Устинова, ГІ. II. Демічева, 
Б. М. Гіопомарьова. М. С 
Соломенцева. І. В. Капіто- 
пова, В. 1. Долгих, К. Ф. 
Катушева. М. В. Зимяпіпа, 
К, У. Черненка, Я. П. Ря
бова.

Одностайно було обрано 
почесну президію V складі 
Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з Генеральним секре
тарем ПК КПРС товари
шем Л. 1. Брежнєвим. •

Бурхливою, довго не сти
хаючою овацією зустріли 
делегати і гості Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва, який виступив 
з промовою.

Наприкінці своєї промо
ви товариш Л. І. Брежнєв 
оголосив Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження професій
них спілок СРСР орденом 
Жовтневої Революції — 

.за великі заслуги в рево
люційному русі і Великій 
.Жовтневій соціалістичній 
революції, в розв’язанні 
завдань господарського і 
культурного будівництва, 
активну участь у комуніс
тичному вихованні трудя
щих. Товариш Л. І. Бреж
нєв прикріпив орден до 
прапора ВЦРПС.

Генеральний секретар 
ПК КПРС передав прези
дії з'їзду привітання Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу XVI з’їздові 
професійних спілок СРСР.

Від імені делегатів з’їз
ду, від імені всіх членів 
радянських профспілок го
лова ВЦРПС О. 1. Шибаев 
палко подякував Цент
ральному Комітетові
КПРС, його Політбюро, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, особисто товарише
ві Леоніду Іллічу Брєжнє
ву за високу оцінку робо
ти професійних спілок.

Потім з’їзд почав обго
ворення першого пункту 
порядку денного. Із звітом 
про роботу ВЦРПС і зав
дання професійних спілок 
(Закінчення на 2-й стор.).

МОЛОДИЙ СІВАЧУ! 
ВІДМІННА НИВА-ТВОЯ ЧЕСТЬ!

НА ПОЛЯХ - ПОСІВНІ АГРЕГАТИ.’

ВЕСНА
ДИКТУЄ 

ТЕМПИ
Як повідомило ЦСУ 

СРСР, на початок березня а 
цілому по країні підготов
лено до весни 88 процентів 
тракторів. Багато областей 
Російської Федерації, Ук
раїни, республік Середньої 
Азії, Казахстану завершили 
підготовку причіпної грун
тообробної техніки. В ціло
му по країні плугів і культи
ваторів відремонтовано 93 
проценти. Готовий до робо
ти 91 процент тракторних 
сівалок, у тому числі 90 
процентів кукурудзяних. 
Відремонтовано майже де
в'ять десятих картоплесад
жалок.

Із загальної кількості пе
ревіреного на посівні якос
ті насіння ярих зернових і 
зернобобових культур (без 
кукурудзи) віднесено до 
першого і другого класів 
посівного стандарту 77 про
центів.

(Кор ГАРС).

ТИ НА ЗЕМЛІ—ГОСПОДАР

• ВІТАЮ ВАС, ЛЕЛЕКИ...
А серце таки починається 

з хліба, 
з малого окрайця 
од бурштинового нружала. 
Забарвлена правда 
в конкретний —

у колосковий — колір, 
у колір ранковий 
першої барикади, 
у колір землі...

(Борис НЕЧЕРДА).

IIАШУ Липняжку пізнаєш здале- 
** ку. Обіч містка через річку 
при в'їзді в село — чумацька кри
ниця. Над нею біла акація з леле
чим гніздом. Чорно-білі лелеки, 
майстерно витесані з дерева неві
домим майстром, звідси, зі шляху, 
здаються живими. І лелек, і ака
цію вважають липняжці символом 
свого села. Колись, як іше рясніла 
Липняжка солом’яними стріхами, 
майже на кожній хаті гніздилися 
лелеки. Тепер хати вкриті черепи
цею, шифером та цинком, і ці 
птахи рідко в’ють у нас гнізда. 
Акації ростуть і нині, огортаючи 
Липняжку на межі весни і літа па
хучим цвітом.

А двадцять восьмого червня 
1922 року акація в Липняжці вже 
відцвіла. Натомість червоніли в

садках вишні, врунилось на селян
ських наділах жито і розкошували 
край доріг липи.

Двадцять восьмого червня 1922 
року голова Липнязького комітету 
незаможних селян Яків Адамович 
Волосик повертався з районної 
наради. Радів щедротам майбут
нього ужинку, і тому, що зумів- 
таки згуртувати в тсоз вісімнад
цять бідняцьких господарств, і то
му, що селяни романтично назва
ли свою першу комуну — «Зоря 
нового життя». А ще думав тої 
зоряної ночі про двоповерховий 
млйн, котрий почали будувати, 
про дві пари очей у вдовиній хаті, 
яким не плакати від наймитування 
у куркулів, а книги читати треба...

Тоді справжні лелеки гніздились 
над чумацькою криницею. І коли

куркульські чорні руки махнули 
сокирою над головою більшовика, 
птахи злякано знялись у ніч, щоб 
уранці кинути з висоти липняжцям 
у серце сумну звістку...

Яків Волосик прийшов до нас 
як двадцятип’ятитисячний із дале
кого Петрограда. Моряк-балтієць, 
учасник штурму Зимового пала
цу, — йому замало було здійсни
ти революцію у своїй вітчизні, а 
хотілося звершити її на всій пла
неті, — він був першим комуніс
том у Липняжці. Завше в білій со
рочці, з-під розстебнутого комір
ця якої синів матроський тільник, 
він залишився в нашій па/л’яті 
усміхненим, нестримно енергій
ним, напрочуд життєвим. Може, 
через ту заповзятість, з якою 
встановлював владу Рад. Ту вла
ду, задля котрої й загинув.

Якщо ви їхатимете шосейною 
дорогою на Київ через нашу Лип
няжку і почуєте тривожний сигнал 

(Закінчення на 2-й стор.).

НА РАХУНКУ— 
КОЖНА 
ХВИЛИНА

Весну ювілейного року 
десятої п’ятирічки колек
тив комсомольсько-моло
діжної тракторної брига
ди колгоспу імені Каліні- 
на, де бригадиром кава
лер ордена Трудового 
Червоного Прапора Вік
тор Галушка, зустрів 
дружно, організовано. Ще 
на початку лютого вся 
техніка і сільськогоспо
дарський інвентар були 
тут готові. Насіння підго
тували тільки першосорт
не, подбали і про двозмін
ну роботу. Словом, про
думали все до найменших 
дрібниць.

Тому з самого податку 
посівної кампанії бригада 
•взяла високі темпи. За

три дні закрила вологу і 
підживила озимі на площі 
1700 гектарів. Швидко за
культивувала і засіяла 
близько ста гектарів го
рохом у суміші з вівсом. 

Кипить робота на ланах. 
Перед у змаганні ведуть 
комсомольці Микола Бо
родавка та Григорій Брат
ченко. На сівбі ярих хлоп
ці виконують по півтори 
норми щозміни.

Кожна хвилина на особ
ливому рахунку. Молоді 
хлібороби за неповних 
три дні засіяли 650 гекта
рів ярих, зорали 680 гек
тарів землі. Вони зобов’я
залися в ювілейному році 
одержати на круг по 36 
центнерів зернових з 
кожного гектара.

Є. X АЛЛ БЕРДА, 
керівнші корпункту 
«Молодого комунара» 
в Олександрійському 
районі.

ДМИТРО НІКОЛЛЙЧУК - молодші комуніст. Він 
ПРАЦЮЄ АПАРАТНИКОМ КИСНЕВО-КОМПРЕСОРНОГО 
ЦЕХУ ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ.

ДМИТРО НОСИТЬ ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «УДАРНИК КО
МУНІСТИЧНОЇ ПРАЩ». ВІН -АКТИВНИЙ УЧАСНИК 
X У дож 11ЬОІ САМО Д| я Льност І.

Фото Г. КОРОТКИХ.

Всі—
на комуністичний 
суботник!

ПЛЮС
ТРИ 

тонни
Сімнадцять тонн олій

ної фарби, крім іншої 
продукції, випускає що
дня кіровоградський за
вод «Хімпобут». А 16 
квітня, в день Всесоюз
ного комуністичного су- 
ботника, колектив під
приємства, зокрема, 
комсомольці й молодь, 
зебов язався поацювати 
високопродуктивно, ви
користовуючи заощад
жену сировину та мате
ріали, і виробити 20 тонн 
фарби.

Більш ніж п’яту части
ну цінної продукції за
водчани виготовлять із 
сировини, зекономленої 
з початку року.

М. КОРІННИЙ«



•>

j

2 стар
гм

,,Молголжй комунар" - 22 березня І&77 po»jr

НА XVI 3‘ІЗДІ ПРОФСПІЛОК ИР
ВІТАЮ ВАС,
ЛЕЛЕКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й сюр.).

азтомобіля поблизу містка, 
причаїлись дерев’яні лелеки, 
но дивуйтеся. Не дивуйтесь і 
рийтесь у правилах вуличного 
ху — 1- - -.......... З—І ::-----■
таючи першого комуніста 
няжки і члена нашого конекіиву. 
Так, саме члена нашого колективу, 
бо під час 
мольських 
ввести до 
діжного колективу шоферів авто
парку колгоспу імені Карла Марк
са Якова Адамовича Волосика.

НАС у колективі двадцять два 
водії. Річний план ми зобов’я

зались виконати до 7 листопади! 
виробити 2 мільйони тонна-кіло- 
метрів, зекономиїи 3 тисячі кіло
грамів пального, 6520 карбованців, 
передбачених на ремонт автома
шин.

На рахунок Якова Волосика ви
робимо о4 520 тонна-кілометрів і 
зекономимо 200 кілограмів паль
ного. Йдучи до ювілею, ми буде
мо боротися за звання колективу 
імені сі!-річчя Жовтня. А кращий 
екіпаж, який вийде переможцем 
у цьому змаганні, здобуде право 
називатись екіпажем імені Якова 
Волосика.

Наш колектив — молоді сучасні 
хлопці. Ми ж із Василем І орбен- 
ком та Петром Тарасенком — од
нокласники. Разом училися в авто- 
школі, разом працюємо. Василь — 
почесний батько мого сина 
Юрасика.

Петоэ Тарасенко утримує нині 
перше місце у змаганні серед на
ших водив. У його кабіні — на 
кумачевому фоні — світлі великі 
очі, каштановий чуб, матроські 
хвацькі вусики, міцно стиснуті 
уста. Це — перехідний червоний 
вимпел із портретом Якова Воло
сика. Поки що він у Петра. Та, під
биваючи підсумки змагання, я по
мічаю, що наступає на п’яти моє
му однокласникові Микола Торо- 
вик. Він торік тільки повернувся з 
армії, та завзяттям нікому не по- 

- ступається. Вже за підсумками ми
нулого року його нагородили по
чесною грамотою комітету ком
сомолу колгоспу та іменним го
динником.

Ми всі родом із Липняжки Наш 
завідуючий гаражем Антон Григо
рович Панченко теж закінчив на
шу школу, працював, як і ми, во
дієм.

Минулого року шістнадцять ви
пускників Липнязької школи пішли 
в сільськогосподарське вироб
ництво. Четверо з них — Сашко 
Брюховецький. Юрко Чумаченко, 
Валерій Липкан, Анатолій Дара- 
бен — щойно закінчили курси во
діїв.

Анатолій Дарабан працюватиме 
поруч свого брата Івана, який при
йшов в автогараж пісня школи 
тільки чотири роки тому і вже став 
ударником комуністичної праці, 
передовим водієм господарства.

Зростають у своїй професійній 
майстерності наші хлопці. Швидко 
зростають. Мабуть, тому, що пра
цюють поруч батьків-наставників.

Щасливий батько, який дочекає
ться на своєму робочому місці си
на. Дочекається, щоб узяв той 
кермо зі стомлених рук, щоб ПІС
ЛЯ роботи, поклавши мозолясту 
руку на плече, сказав серйозно і 
значуще:

— А відстаєш, батю...
Так, як дочекався свого сина 

Григорій Дем янович Гірудкун. Він 
ветеран праці і Великої Вітчизня
ної війни, а для нас просто Мико
лин батько, наш «батя», бо наш 
наставник. Він навіть і зовні схо
жий 
ний, 
рий 
зла.

А , -_____________
поруч старших. Ніби вчора здійма
ли ми з Миколою ГІрудкуном ку
ряву на вулицях Липняжки, над 
усе заздривши І ригорію Дем’яно- 
вичу, котрим вечерами йшов до
дому зморений і гордий працею.

Ае

не
• • РГто сигналять наші хлопці, ві-

Лип-

Всесоюзних комсо- 
зборів ми вирішили 
комсомольсько-моло-

на наставника, такий кремез- 
иіирокогілечий, такий суво- 

і нетерпимий до будь-якого

все-таки приємно працювати

К сьогодні ми йдемо з роботи по
руч нього.

Заперечите мені: мовляв, прос
то хороше бути дорослим. Ні, не 
просто дорослим, хороше стати 
поруч того, кого мав у дитинстві 
за ідеал, відчути себе господарем 
колгоспу, яким я вважав досі сво
го батька, тракториста; яким Іван 
та Анатолій Дарабани вважали 
свою матір, доярку. Відчути себе 
господарем, бо «серце таки почи
нається з хліба...»

Тим-то ми не просто водії, ми 
господарі свого колгоспу, свого 
села, своєї землі. Тим-то працює
мо без капітальних ремонтів ма
шин, економимо тисячі кілограмів 
пального. Тим-то влітку косили 
косами (о щасливе відчуття коса
ря!) дикорстучі трави на корм ху
добі. І добре косили — по 400 кі
лограмів здали господарству.

Ми — господарі. Тому вирішили 
кожен відпрацювати на сівбі одну 
добу. Тому обладнали обіч авто
парку спортивний майданчик та 
азтоклас. Ми — господарі. Тому 
так часто зустрічаємося з піонер
ським загоном імені Якова Воло
сика, допомагаємо школярам об
ладнувати класи, виконувати до
машні завдання. Знаємо, що й від 
нас залежить те, хто стане поруч 
нас, посивілих, через десятки ро
ків...

МИ — господарі. Тож цими дня
ми не приховували хвилюван

ня і радості, коли нашому кол
госпові на урочистих зборах вру
чали перехідний Червоний пра
пор ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРГ1С і ЦК ВЛКСМ, якого 
він удостоївся за перемогу у Все
союзному соціалістичному зма
ганні 1976 року.

Здається, я розповів про всіх 
наших хлопців, своїх однокласни
ків. З Іваном (я не буду називати 
його прізвища) ми теж училися в 
одній школі. І теж разом пропада
ли біля залізяччя в польовому та
борі, збивали росу на жнивних по
косах. Іван у селі не залишився. 
Після армії подався до міста: об
биває людям двері дерматином. 
Приїздить Іван до батьків у Лип- 
няжку в 
байдуже
тракторну бригаду, трохи погорд
ливо розмовляє з ровесниками і 
навіть морщить носа від наших 
пропахлих бензином та мастилом 
курток. Але я один знаю, чого 
варта оця вдавана Іванова бай
дужість і зверхність. Бо після кож
ної такої поїздки Іван до~ ранку 
сидить у своїй комфортабельній 
квартирі за пляшкою горілки, гри
має кулачищем по столу поліро 
ваного імпортного гарнітуру і лає 
свою дружину Зіну. І невтямки ій, 
Зіні, що то не борщ винен, а 
просто бунтує в Іванові хлібороб
ська сила, бунтує душа, звикла до 
степових просторів, бунтують ру
ки, котрим не манюні гвіздочки 
забивати — орати землю...

Мені жаль Івана. Жаль, бо сам 
вважаю себе щасливим. І я, і асі 
наші хлопці. Ми не осоромили 
пам’яті балтійського моряка, який, 
полишивши тротуари, вітрини, впо
рядковані сквери, приїхав до на
шої солом’яної Липняжки, аби 
проголосити нас господарями 
своєї землі. Загинув, аби могли ми 
усміхатися сонцю, цілувати пахучі 
дівочі уста, плакати над сонетами 
Петрарки, возити вантажі в різні 
кінці району, як у різні кінці пла
нети.

«Не осоромлю пам'яті», — даю 
я собі клятву, проїжджаючи повз 
обеліск Якову Волосику. Що ю 
значить для мене — не осоромити 
пам яті? Взагалі пам’ятати? Схиля
тися в зажурі? Ні, просто міцно 
тримати в руках кермо своєї авто
машини, продовжуючи далі, у віч
ність, оту дорогу від нашого міст
ка через Сухий Ташлик, яку почав 
для нас завзятий моряк-балтієць...

елегантному костюмі, 
(так здається) минає

м. низьок, 
шофер, групкомсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО ко
лективу автопарку колгоспу 
імені Карла Маркса Добро- 
велнчківського району.

(Закінчення.
Поч. ва 1-й стор.). 

СРС.Н у світлі рішень XXV 
і їзду виступив 10-

лова ВШ’ПЦ О. І. її 1 н- 
басік

\ І ,:д Проф( ' 
підкреслив доповідач, зі
брався в шаменінпі час. У 
цьому ропі минає 60-а річ
ниця першої в світі пере
можно: соціалісі тічпої ре
волюції. Радянський на
род під керівництвом Ко
муністичної партії втілює 
в жит ія намічені ХХ\ з із- 
дом К.ІіРС. величні плани 
комуністичного будівни
цтва. У відповідь на звер
неним наріії зробити деся
ту п'ятирічку' п’ятирічкою 
ефективності і якості ра
дянські профспілки вжи
вають усіх заході« до то
го, щоб цеп заклик успіш
но втілювався

Промовець
розповів про діяльність 
профспілкових організацій 
на вііробишітві, відзначив 
їх важливу роль у нідви- 
щеппі творчої активності 
трудящих, боротьбі трудо
вих колективів за підви
щення якості продукції, 
бережливе ставлення до 
народного добра. Говоря
чи про роль профспілкових 

організацій на селі, про-

В життя.
докладно

мт-леці. її: ІКрес.їНи, во
ші пок/ііікіпіі актнаїіо 
сприяти успішному здінс- 
і.еїшю аграрної політики 
парти, добивалися більш 
ПОВНОГО шікорис і аііІІТ (• •• ■ 
II )■.: ІЧіІЙХ І СОі'. ІЛЬІІ : 
ПІ.'ІЮІМ дій збільшення і; і- 
рооницітга продуктів СІЛЬ
СЬКОГО господарства.

Велике місце в доповіді 
гаїіняіи питання соціаліс
тичного змагання, яке на
було справді всенародного 
характеру. В змаганні сьо
годні беруть участь 97,5 
мільйона чоловік — це иа 
22,8 мільйона більше, ніж 
у 1972 році. Кількість 
учасників руху за кому
ністичне ставленця до пра
ці досягло 57,8 мільйона 
чоловік.

Профспілки дедалі шир
ше використовують сзиі 
великі права і можливості 
для того, щоб забезпечити 
найактивнішу участь тру
дящих у розв язаині ко
рінних питань економіки, 
всього життя країни.

У центрі діяльності 
профспілок — інтереси 
трудової людини. Проф
спілкові організації по
стійно дбають про поліп
шеная житлових і побуто
вих умов трудящих. При 
повсякденній допомозі і

під:[сімці ііартіїпгн'. пр аі- 
ніі* профспілки нраідаюю 
над комуністичним вихо
ванням мас.

Іішіі в радянських нроф 
СПІ.Л'.сіХ обї-дкалися Н|Ш: - 
ІИЧИО весь робі ній иж 
клас, вся народна інтелі
генція, численні загоїш 
сільських трудівників. Гірс. 
відає місце в них нале
жить 71-мільйонному ро 
бігничому класові. Вели
чезну соціально-політичну 
значимість має дальше 
об єднання у профспілку 
широких мас трудівників 
колі осліп. У вересні мину
лого року ”
профспілки 
сільського 
прийняли

ВЦРПС і м’і\ 
працівників 

господарства 
рішення про 

збільшення масовості проф
спілкових організації! у 
колгоспах. Тепер колгосп
ні профорганізації об’єд
нують 5,6 мільйона чоло
вік.

Промовець запевнив ле
нінський Центральний Ко
мітет КПРС, Політбюро 
па чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим у тому, що ра
дянські профспілки з чес 
тю справляться з високи
ми і відповідальними зав
даннями, які висунув XXV 
з’їзд КПРС.

(ТЛРС).

ВЗЯВ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ - ВИКОНАЙ!
м

>

12! РІІГАДА різальників металу Леоніда 
Артеменка з ковальсько-пресового це

ху, формувальників Олександра ДацеїтіЛ з 
ливарного цеху сірого чавуну, верстатників 
Наталії Стойко з механоскладального цеху 
Л? 1, бригади Олексія Попова, Наталії Ша- 
лабодн, Ганни Ступак... Перелік цей можна 
продовжиш. Кожен місяць ударної вахти 
на честь 60-рііпіого ювілею Радянської вла
ди. називає позич переможців соціалістич
ного змагання серед 
діжнп.х колективі!. 
«Червоної зірки». 
Напруженого зма
гання. Адже всі 
прагнуть відзначи
ти сласну дату 
гідними здобу і ка
ми у праці.

До першості йдуть 
не заради гу-чної сла
ви. Хіба думали при 
неї члени бригад«! 
Леоніда Артеменка. 
коли на ювілейним 
рік брали зобов'язав
ші значно вищі, ніж 
раніше, носі а вил н со
бі мету — вибороти 
почесне звання ко
лективу імені ЬО-річ- 
чя Великої о Жовтки 
і закликали всіх юна
ків і дівчат підприєм
ства підтримати їх? 
Пі, просто усвідоми
ли. що їм під силу 
робіни більше і кра
ще, ясно бачили «ер- 
спектину.

Комсомольсько молодіжна бригаду галь
ванічної дільниці створено-нівтора року то
му. Давно минув час адаптації, кили' ще 
можна було зробити скидку на брак досві
ду, неспрацьованість. Колектив уже сфор
мувався, добився стабільності в роботі. Мі
сячні завдання виконуємо не менш як иа 
110 процентів.

Але шукати бригаду в списках перемож
ців не радимо — це марно. Якщо й хвалять 
нас, то гілі.кн за дисцин.ііігу. Не за роботу. 
Па свою адресу чуємо здебільшого таке: 
ох. оці ще гальваностегії, весь час тягнуть 
назад цех металевих1 виробів! Спробуй за
перечити. адже так воно і є. Ми паче галь
мо для цеху.

Хоч і правильно це, та все ж образливо 
нам. Бригада старається, торішній план 
виконали на кілька днів раніше строку. Під
водить якість. Лише 65 процент із нашої 
роботи приймають з першого пред’явлення, 
а в соціалістичних зобов’язаннях на 1977 
рік записано: не менше 85 процентів про
дукції здавати першим сортом. Про якість 
починаємо думати наприкінці місяця, коли 
відчуваємо, що з планом усе гаразд. Потім 
основна увага — кількості. Не тому, що нам 
так хочеться, що такі ми нетямущі Ні. В 
невигідних умовах змушені виконувати свої 
зобов язаиня і плани. Про ці умови мн к 
вирішили розповісти в обласній молодіж
ній газеті.

Здавалося б, немає нічого простішого, 
ніж очистити перед гальванічною обробкою 
деталі, які надходять з цеху. Звичайно, ко
ли робити цс з допомогою мийних машин, 
а не вручну. Обіцяли нам: будуть машіиш.

КОМСОЯОЛЬСЬКО-МОЛО-

НЕ НАЗИВАЙТЕ
Н А С
НЕТЯМУЩИМИ

ЧОМУ КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНА БРИГАДА 
ГАЛЬВАНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ 
ВІДСТАЮЧА! А ТОМУ...

почекайте трохи. Чекаємо довго, очищаючи 
металеві вироби руками.

Якби тільки це, то ще півбіди. Коли ж 
болти оцинковуються лише наполовину, а 
на катодах утворюються нарости з цинку, 
тут ми без сліосарів-ремріиннків нічого не 
вдіємо. Приходять, розцннновують катоди, 
латають дірки у паннах (їх ми робимо, ви
биваючи деталі, що застрягають там). Доб
росовісні вони, слюсарі, нічого не скажеш.

Завжди вчасно до- / 
поможуть.

Л з електриками 
ніяк не знайдемо 
спільної мови. Для 
того, щоб процес 
гальванування про
ходив нормально, 
потрібен високім 
струм. Вони його 
не забезпечують, 
як і температурив 
сушильних шафах. 

На дільниці ніяк 
не можуть пустити 
в експлуатацію ав
томатичну ліпно. 
Вона -вже давно 
стоїть несправною. 
Ми одного разу 
підрахували, що, 
працюючи на ти, 
могли б оциикову- 
вати щодня иа пів
тори тонни деталей 
більше і, головне, 
добитися високої 

якості, бо ж за низьку якість пас тепер не
добрим с.ісвом згадують робітники скла
ла.її,них цехів. Могли б позмагатися за пер
ша-11» із кращими комсомольсько-молодіж
ними колективами заводу. Могли б переві
рити свої сили.
вашій ставляй« в,‘Р°бів одержав ноче усіатку- 
яі тчи ип Ііг.’^аВатн (’,-чьи,с продукції, (альванічпл 
лаючи шкоді, якостГ |но^СВарИТ,,> ’Н' 1М' 
ІСЧІІПІОІ-ічітД *К0СТІ- ‘НОЧІ МИ не дотримуєш» 
«не ніж ппи»ль . аах,,|,»Угмо процес раиі-«0?« ПапХР?Д°’ Але розумійте: план - це 
умови оіііінкпи^УаЛСи ’К'РСЗ УСІ оті незадовільні 
гочнну х ІГ. г УІМо замість сорока хвилин понад 
«.КІСНОЇ обпобкі цього *,аСУ ,,е ДОСИТЬ для добро- ».кіснп. обробки деталей. Адже треба не зменшу
вати кількості.

,. такий термін: положення поза
не Дивимось на трудове с».неї?' 

шштво просто як на змагання за пешіїісп-. 
Розуміємо його глибше. Адже тільки У 
піп*.7*Ші1 3І)оста,°ть внробинчі колективи, а 

/л,гаючих виходять у передові, шукають 
< іпірХ нЄсіС^В)8’ '|(’И ие б> |п гіршими віт су-

• іаша бригада спроможна показу»ь‘1 
;ім!,и результати, ніж сьогодні. Сподівйє- 
'-ято-н'.Т мЙ)ИМКу алл,і«істраиії, раиіона.л-

' ^о>к-тиво. допоможуть нам нозбу; 
свого"б(ж?ЄСІІОг ршґі аутезйдер*6- Л ми' 51 ' 
Бчіч-П^ 8 боргу не лишимося. Ьо « # 

: •“ л наша — комсомольсько-молодіжна- "

ДОЛИНСкк?ВХ ~ 6Р”гааиР> г- н^‘ 
к гі/ЛС’ЬКА’ Л КАРМАЗІНЛ, 
гЛ.-«- и.А — члени комсомоль 
■у '■'л0,п°Діжної бригади гальванічної 
йав.. Н и Цеху МЄїа“,’<*внх виробів «*•: 
воду «Червона зірка»,

Я. Кіровоград.
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ПОСАДИ СВОЄ ДЕРЕВО
Сивий дід садив яблуньку, а вьти диву

вався:
— Навіщо, стараєтесь, дідусю, адже по

мрете. не всіїшиеге скуштувати солодкої о 
улоду.

— Не з'їм Я — інші з’їдять. Мені спасибі 
скажуть ,— відповів дідусь,

Сидір Артемович Ковпак у князі сВід Пу
тивля до Карпа і > розповідає, як .люди під 
час перерв між оранкою, сівбою, а в годн
ий тяжких випробувань — між ©ом ми сади
ли дерева па пустирях, озеленювали землю. 
Багато іменнях дерев посаджено людьми па

},МолодйА комужар“
території.»узею і. к.. Кариенка-Кароги на 
хуіорі Надія, в Каиеві біля могили І. Г. 
Шевченка. Вони розрослися, стали могутні
ми. завжди нагадуючи про вічну людську 
пам ять. Дерево, посаджене па честь Зна
менної дати, на честь новонародженого, з 
приводу зустрічі друзів, закінчення школ і...

о чого починаєт еся Батьківщина? З кар- 
тинкл на букварі, д товаришів гвоіх. із сіль
ської дороги, з деревця, яке ні посадиш. 
Не гайся ж, настала ьссиз посади свой 
деревце!

А. СНІСАРЕНКО, 
член Товариства охорони природи, 

с. Турія
І іовомнргородського району.

Коли виникли музичні ін- 
сірументи? іЦо значить 
«слегка* її «серйозна» музи
ка? Звідки родом мазурка і 
низька? Як навчигнся ро»у- 
міги симфонічні ТВОрИ ком 
яоиїторів? Про цс наші юні 
читачі зможуть дізнатися, 
прочитавши «Першу книгу 
про музику» В. Васиноі- 
Гросман.

Пісня. танець. марш... 
Світ музики тримається на 
них «китах». А де прочмта-

З сшор.

ПРО МУЗИКУ ї МУЗИКЛНТШ
ЦІЛИЙ ТИЖДЕНЬ ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ ШКОЛЯРІВ 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ДИТЯЧІЙ книзі ІА Л1УЗИЦІ 
ти про них? У книзі компо
зитора Д. Кабалевського 
♦ Про трьох китів та про 6а- 
іаіо іншого». Читач дізнає
ться, чи можна бачній му
зику —- так, 1і)и саме бачи
ти! — або чути живопис.чи 
можуть музика і література 
існувати одне бел одного. 
Розповіді супроводяться ре
продукціями з картин Леві- 
типа, Рєпіпа, Чіорльоіііса, 
Грекова.

«Над рікою Уірагою» на-

зоала С. Могилсвська свою 
повість про дитячі та юмаць 
кі роки Фредеріка Шопена 
Г.жсну Делакруа, Жорж 
Санд — друзам Шопена - 
також присвячено немало 
сторінок книги.

В. ЩИПІЛОВА, 
головний бібліограф 
обласної бібліотеки 
для дітей імені А. II. 
Гайдара.

СТРІЛЕЦЬКИЙ спорт — най
більш масовий серед усіх 

військово-техн:чмих видів спор
ту. Кульовою стрільбою на Кі- 
ровоградщині захоплюються 
тисячі юнаків і дівчат. Біль
шість із них не задовольняється 
складанням нормативів комп
лексу ГПО і навіть третього 
спортивного розряду.

Щоб переконатися в цьому, 
досить завітати до обласного 

< стрілецько-спортивного клубу 
' ДІ’СААФ. Тут щодня з ранку 

до вечора лунають постріли. 
Одна за одною виходять на 
вогневий рубіж команди або 
навчальні групи стрільців. Віль
них місць на лінії вогню тут ні
коли не буває. Розкрити ««сек
рети» влучної стрільби, стати 
справжніми майстрами цікаво
го й мужнього виду спорту 
молоді допомагають штатні та 
громадські інструктори і тре
нери О. М, Алехна, В. П. Чер- 
нявський, М. А. Денисенко, 
О. М. Шилов, Г. В. Кобяноз. Ці 
досвідчені вихователі вміло й 
наполегливо «вирощують»
юних стрільців і дорослих, тре
нують членів збірних команд 
області, готують їх до відлозі-

НА МІШЕНІ НЕ ЗАВЖДИ „РЕШЕТО“
• ЩЕ РАЗ ПРО РОЗВИТОК СТРІЛЕЦЬКОГО СПОРТУ В ОБЛАСТІ

дальних зустрічей з кращими 
спортсменами України. Саме 
тут, у стінах клуЬу ДТСААФ, 
можна зустрітися з найсильні- ч 
тими стрільцями області, зо
крема, з абсолютними чемпіо
нами 1976 року із стрільби з 
гвинтівки—диспетчером ШВЛП 
Василем Бородаем, випускни
цею медичного училища Ап
лою Тиде.

Чемпіони із стрільби з пісто
лета — ообітники-мервонозо- 
рівці Володимир Товстоган і 
Наталія Фіногєноза. Перемож
ці в юнацькій групі — Олек
сандр Булкін, учень середньої 
школи № 11 м. Кіровограда, і 
Тамара Тиде, робітниця заводу 
друкарських машинок (гвин
тівка), Сергій Тимченко, учень 
середньої школи № ІЗ, і Оль
га Коре-ієвсі, учениця машино

будівного технікуму (пістолет).
У клубі можна побачити и 

сьогоднішній рівень майстер
ності провідних стрільців. І не 
на графіку чи якійсь таблиці, а 
на звичайних «робочих» міше
нях. Є тут вітрина з назвою 
«Краща мішень». Біля неї, як 
біля езіжої газети, завжди 
людно. Красуються мішені, на 
яких чорні яблучка з «десят
кою» світяться, мов решето. 
У Н. Фіногенової 290 з 300 
можливих (МП-4). На очко біль
ше в мішені О. Близнюченка 
(РҐІ-4). Поруч — мішені юна
ків. Добре попрацювали три 
Сашка. О. Капель з положення 
«стоячи» вибив 92 Із 100 мож
ливих (МГ-4). О. Тупиця з по- 
леженмя «лежачи» вибив 99 
очок, а О. Булкін, стріляючи з 
коліна, всіма десятьма кулями 

влучив у «десятку». 93 очка 
в мішені Алли Тиде (стрільба 
стоячи).

Дивляться на цю «продук
цію» високої якості члени клу
бу і гості, досвідчені стрільці І 
початківці, — і кожен радіє за 
успіхи своїх товаришів.

Так день у день працює цей 
назчально-спортивнии заклад, 
який став методичним центром 
для названих колективів. Тіль
ки торік у його стінах підготов
лено двох майстрів спорту. 
Це — учень школи № 13 Ігор 
Кузьмін та учень будівельного 
технікуму Олександр Герих. 
Дев’ятеро членів клубу подо
лали кандидатських рубіж, а 16 
стали першорозрядниками.

І цього року непогані пер
спективи. Впритул ПІДІЙШОВ до 
заповітної норми майстра

Олександр Булкін, а О. Близ- 
нюченко вже взяв цей рубіж. 
Ось-ось стануть кандидатами в 
майстри сестри Алла і Тамара
Тиде.
■|Г УРБОТИ працівників клубу 
■ не обмежуються лише 
вихованням членів клубу. Не
мало уваги еони приділяють 
«гостям», що організовано від
відують клуб, користуються 
його послугами. За два останні 
роки через тир пройшло по
над десять тисяч юнаків і дів
чат з первинних організацій 
ДїСААФ та інших колективів 
обласного центру. Не змен
шився наплив до тиру й нині, 
І це викликає не зовсім приєм
ні роздуми. На перший погляд

(Закінчення на 4-й стор.).

ЗА РІШЕННЯМ Гене
ральної Асамблеї ООН 

21 березня відзначається 
в усьому світі як Міжна
родний день боротьби за 
ліквідацію расової ди
скримінації. І в наші дні, 
у вік величезних досяг
нень науки, культури, ос
віти, боротьба проти 
нелюдської теорії і прак
тики расизму — проти 
гноблення і дискримінації 
людей на національному, 
расовому грунті — лишаю
ться актуальним завдан-* 1 

важливий воєнний плац
дарм на стику Індійського 
і Атлантичного океанів. 
Щоб не втратити еконо
мічні і стратегічні позиції 
в цьому регіоні, вони й 
намагаються зберегти ре
жими расового гноблення 
і сваволі.

Але расизм існує не 
тільки в африканських 
кранах. Расистська теорія
і практика процвітають і в 
«цивілізованих» державах 
капіталістичного світу. І 
сьогодні в США мільйони 
людей — негри, індіанці, 
мексіканці, пуерторікан-

ням.
Найбільш концентрова

ний вираз расизм знахо
дить у Південно-Африкан
ській Республіці. Як і в 
гітлерівській Німеччині, 
расову дискримінацію в 
цій країні зведено а ранг 
державної політики. Сис
тема «роздільного прожи
вання», так званого апар
теїду, яка грунтується на 
кольорі шкіри, прирікає на 
рабське становище міль
йони африканців. Під гні
том ПАР перебуває и ін
ша африканська країна — 
Намібія, яку незаконно 
анексував режим Прето
рії.. У Родезії біла мен
шість тримає в колоніаль
ному ярмі народ Зімбаб
ве — корінне її населення.

Расистські режими збе
рігаються в цих країнах 
тільки тому, що їх підтри-

БРУДНА ВИТІВКА
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мують іззовні — США та 
інші західн« держави, і 
спрага тут не тільки в то
му, що країни Південної 
Африки — це найбільші в 
капіталістичному світі
джерела видобування зо
лота алмазів, хрому та ін
шої мінеральної сировини. 
Імперіалістичні кола роз
глядають цей район як

РАСИЗМ-
ПОЗА
ЗАНОНОМ 

ці — зазнають дискримі
нації. Практично їм закри
тий доступ до цілого ряду 
професій. Вони виконують 
найбруднішу і найважчу 
роботу. Посилюється ра
сизм і в Англії. Тут нерід
ко спалахують запеклі 
кампанії цькування «ко
льорових» — вихідців з 
країн Азії і басейну Каріб- 
ського моря. В жахливих 
умовах живуть абориге
ни — корінне населення 
Австралії і Нової Зеландії. 
Жорстокого переслідуван
ня зазнають араби, які 
проживають на окупова
них Ізраїлем територіях.

Боротьбу проти расово
го гноблення і сваволі 
безустанно ведуть прогре
сивні сили в усьому світі. 
Виступаючи на XXV з’їзді 
КПРС, Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв підкреслив, 
що радянські комуністи 
вважають одним з най
важливіших міжнародних 
завдань, які вимагають 
розв’язання, повну лікві
дацію всіх залишків систе
ми колоніального гноб
лення, ущемлення рівно
правності і незалежності 
народів, усіх вогнищ ко
лоніалізму і расизму.

Расизмові не повинно 
бути місця на землі. Його 
необхідно викоренити з 
життя людстваї

Молодь оореться за свої права
Майже два мільйони юнаків і дівчат в 

індустріально розвинутих капіталістич
них країнах Західної Єзропн у минуло
му році не мали роботи. В Англії було 
зареєстровано 610 тисяч безробітних з 
числа молоді, ч Італії — 420 тисяч, у 
ФР11 — майже 300 тисяч. \ новому 197/ 
році, всупереч райдужним прогнозам де
яких економістів, безробіття на Заході 
і.е тільки не скорочується, а продовжує 
зростати. Економічна криза у країнах 
капіталу поглиблюється, несучи ще нові 
іяготіі трудовом}' народові.

імперіалістична проти анда, яка здій
няла галас з приводу того, що в соціа
лістичних країнах нібито ущемляються 
права людини, соромливо замовчує, що 
с. так званому' «вільному світі» людина 
позбавлена одного з найбільш життєво 
важливих прав — права на працю, яке 
законодавчо гарантоване в усіх соціаліс
тичних країнах.

Молоді люди в країнах капіталу, які 
вступили в життя, сповнені бажання 
знайти застосування своїм силам, але 
експлуататорська система прирікає їх па 
бездіяльність. Молодій людині там 
не легко здобуті! освіту, це коштує вели
ких грошей. Але й ті, хто закінчив ніко
ли, роками шукають собі місце в житті.

ВІДЕНЬ. (Кор. ТАРС). Не
гідну роль противника роз- 
ридкм І поглиблення взаємо
розуміння між народами вія» 
на себе університет в австрій
ському міси Граці. Він надав 
свої приміщення націоналіс
тичним праеорадика.’п.ннм сту
дентським корпораціям «Бур- 
шеншафтен», які влаштували 
там провокаційне зборище І 
виставку про соціалістичні 
країни. Зібрана на ній з до
помогою неонацистів макула

тура, являє собою нднгрубіпіі 
наклепи на соціалістичний 
лад і йоіо досягнення.

Звертає на себе увагу і той 
факт, що брудна вилазка 
несумісна з політикою постій
ного нейтралітету Австрії, бу
ла організована під покрови
тельством властей землі Штірії 
і міста Грана. Така кампанія, 
пише в цьому зв'язку газета 
«Фольксиїтімме», глибоко во
рожа політиці миру і спрямо
вана проти положені» Заключ-

а люди, які мають дипломи вузів, нерід
ко змушені працювати офіціантами або 
носудомнйкамн. Тривале безробіття, 
невпевненість у завтрашньому дні мо
рально огіустошують молодих людей, 
штовхають їх на шлях злочинності.

Тож не випадково трудяща молодь у 
капіталістичних країнах з кожним роком 
посилює боротьбу за свої життєві права. 
Боротьбу молодого покоління підтриму
ють усі передові сили сучасності — ко
муністичні партії, профспілки, широкі 
перегни громадськості. В цьому зв’язку 
і,елпке значення має міжнародний проф
спілковий форум з проблем трудящої 
молоді, який закінчився цими днями в 
столиці Кіпру — ІІікозії. Представники 
профспілок з 75 країн обюворпли 
проблеми, зв’язані із становищем моло
дих трудящих і діяльністю профспілок 
на захист законних прав та інтересів мо
лодого покоління. Форум прийняв хар
тію вимог трудящо' молоді, ь якій за
фіксовано такі вимоги як право па пра
що. рівну заробітну плату за рівну пра
цю, право на професійну підготовку й 
освіту та ін.

В. ГОНЧАРОВ, 
Н. КОЧЕШКОВ. 

(ТАРС).

пого акта наради з питань 
безпеки І співробітництва о 
Європі.

Спілка студентів комуністів 
Австрії а опублікованій тут 
заяві закликав всі демокра
тичні сили країни вести по
слідовну боротьбу проти будь- 
иких проявні націоналістичних 
і неонацистських тенденцій і 
добитися закриття наклеп- 
ініцікої антіїсоціадісти'ікої 
«виставки*, яка ганьбить уні
верситет. покликаний поширю
вати ідеї гуманізму і дружби 
між народами.

І. МАСЛО В.

Ефіопія — найдавніша незалежна 
держава Африки, і спер ця одна з 
найбільших країн континенту йде 
по шляху проїресивннх перетво
рень.

На фото: урок географії в 
школі міста Лалібелп провінції 
Волло. Це одна з 30Ü нових шкіл, 
збудованих за останні дна роки.

Радянський учений М. АГАФО- 
НОВ та ефіопський спеціаліст 
Т. ХАЙ.'ІО ча дослідному полі май
бутньої фітопаотолОгІчної лабора
торії. Аудінництво- якої ЗДІЙСИКШ- 
їі.си при сприянні Радянського Со
юзу. Радянські спеціалісти вивча
ють місп-ві сорти зернових культур 
і їхні хзоробн. допомагають ефіоп
ським учешім і колективам сіль
ськогосподарських дослідних стан
цій.

Фото !О. УСТИМЕНКА. 
(Фотохроніка Т АРС).
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(Закінчення. Поч. на 3-й стор.). 

начебто и приємне явище — 
масовість завжди відрадно від
значати, але є в цієї «медалі» 
і зворотний бік, який свідчить 
про незабезпеченість молоді 
Кіровограда потрібною спор
тивною базою для розвитку 
стрілецького спорту, і насам
перед тирами. Крім того, пе
ревантаженість клубу ДТСААФ 
не може не відбиватись на 
виконанні ним своїх основних 
завдань.

Тим часом рада клубу та ад
міністрація змушені поступати
ся своїми інтересами заради 
підтримки потягу молоді до 
важливого еиду спорту.

— А що подієш, — каже на
чальник клубу О. М. Алехна, — 
коли в обласному центрі по су
ті немає тирів, крім нашого й 
динамівського, який нещодав
но став до ладу.

1 справді, в Кіровограді на
лічується лише 13 тирів, в ос
новному 25-метрових. Хіба во
ни можуть задовольнити по
треби всіх колективів, якщо 
тільки первинних організацій 
ДТСААФ у місті понад триста? 
Не дуже густо тирів у. школах: 
на кожні три — один. Не ма
ють своїх тирів спортивні ко
лективи промислових підпри
ємств. Навіть червонозорівці 
мандрують через усе місто до 
обласного клубу ДТСААФ, щоб 
провести звичайне тренуван-

НА МІШЕНІ
НЕ ЗАВЖДИ „РЕШЕТО“

ня, заняття чи стрільбу за про
грамою ГПО.

Може, кращі справи з тиро- 
еим господарством в інших 
містах чи сільській місцевості 
області? На жаль, ні. Забезпе
ченість тирами й там дуже 
низька. Майже на такому рівні 
вона в Олександрії, Знам’янці 
і Світловодську. Ще бідніші 
тирами райони. Лише один тир 
у Долинському, по три в Голо- 
ванівському, Вільшанському та 
Онуфріївському. Всі ці тири 
належать школам. Багато шкіл 
у селах зовсім не мають тирів. 
Немає їх і в більшості колгос
пів. Гірше те, що в якійсь мірі 
знизилась активність сільських 
корективів у будуванні тирів 
так званим господарським спо
собом, з допомогою колгосп
ної техніки. Хиба ця не єдина, 
разом з нею проти розвитку 
стрілецького спорту виступає й 
інша — відсутність стрілецької 
спортивної зброї в багатьох 
секціях і гуртках. Немає з чого 
стріляти зовсім не тому, що 
зброя ця стала дефіцитним то- 
 з

єаром. Навпаки, гвиніівки ма
сового користування можна 
придбати. Біда в тому, що на 
місцях не створено умов для її 
зберігання за правилами та 
інструкціями.

Тож і залишилися без зброї 
ті організації, які вчасно не об
ладнали кімнат для зберігання 
її. Обладнання кімнат у цілому 
по області йде дуже повільно. 
Досить сказати, що ряд кол
госпних первинних організацій 
ДТСААФ зовсім не має зброї. 
Це, зокрема, колгоспні колек
тиви Олександрійського, Боб- 
ринецького, Добрсвеличків- 
ського, Вільшанського й Пет- 
рівського районів. Лише . по 
одній колгоспній організації 
мають зброю в Кіровоград
ському, Компаніївському та 
Устинівському районах. Далеко 
не всі оборонні колективи кол
госпів забезпечені стрілець
кою технікою і в інших райо
нах.

Дивно, що нескладна спра
ва, посильна кожному колек
тивові, чомусь перетворилась 
у проблему, яку розв'язують

надто повільно. Мається на 
увазі будівництво тирів та об
ладнання кімнат для зберіган
ня спортивної зброї. Ця та ін
ші причини стримують розви
ток стрілецького спорту в се
лах і містах, а в результаті — 
і в цілому в області. Слід лише 
поцікавитись підсумками об
ласних змагань, виступами на
ших команд на першості Ук- 
раїни. Минулого року деякі 
районні збірні команди на об
ласній першості з кульової 
стрільби показали дуже низькі 
результати — це стосується 
стрільців Устинівського, Но- 
соархангельського й Петрів- 
ського районіз, команди яких 
посіли останні місця.

Еже багато років сільські ра
йони не поповнюють збірної 
сбласті. На останній першості 
України збірна команда Кіро- 
Еоградщини не показала висо
ких результатів. Чоловіки були 
21-ми, жінки зайняли 11-е міс
це. На такому ж рівні виступи
ли і юнаки. А 1975 року чоло
віки мали 17-е місце, жінки — 
10-е і юнаки — четверте. Як

т-тт—----------- ------- 1.

рачимо, помітна тенденція д^ 
і:паду. В цьому винні і обласн| 
ради спортивних товариств 
«Авангард» і «Єпартак», які в 
Останні роки знизили увагу до 
кульової стрільби. і

Прийшла весна — пора най
більшої активності в стрілець-; 
кому спорті. Сьогодні є над 
чим замислитись і обласній, 
федерації кульової стрільби, І 
тим, хто відповідає за розвиток 
важливого військово-приклад
ного виду спорту — від керів
ників гуртків до обласних ке
рівних органів. Завдання поля
гає в тому, щоб усунути зга
дані недоліки і почати новий 
спортивний сезон масовими
поєдинками команд, складан
ням нормативів з комплексу 
ГПО, новими досягненнями 
провідних спортсменів.

Спільними зусиллями моло
ді, дтсаафівських і комсомоль
ських комітетів перешкоди на 
шляху до нових рубежів у 
стрілецькому спорті області 
можна і треба подолати. Це 
тим більш посильна справа, як
що вона розв’язуватиметься з 
активною допомогою керівни
ків господарств, комітетів 
профспілок.

С. ОЛЕРСЬКИЙ, 
заступник завідуючого по
заштатним відділом оргма- 
.сової роботи і військово- 
патріотичного виховання 
обкому ДТСАДФ, суддя 
республіканської категорії.

маявмтдв

22 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. Фільм «Три товсту
ни» 11.15 — К. т. «Очевидне — 
неймовірне», ю.25 — «Сурмач». 
16.55 — «Цифри нашого апостан- 
нп». 17.00 — «Соціальний порт
рет колективу Херсонського 
комбайнового заводу ім. Г. Пет- 
ровського». Передача 2. 17.30 — 
«Тслешкола механізатора». 18.00
— Новини. 19.25 — Говооять де
легати XVI з’їзду ппофспі.тг.к 
СРСР 19.40 — К. т. Д.іп моло
ді. «Моя п’ятирічка». (Кіпово- 
гряд). 1'1.50 — к. т. Телефільм 
«Сім’я Заііепі'іих». 1 сепія. 21.00
— «Час». 21.30 — «Поезія». Аль
манах. 22.30 — К т. Міжнародні 
змагання я важкої атлетики на 
«Приз дружби». (Вільнюс). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Наша б’пгоафіч. Рік 1934». 
11.00 — Новини. 11.15 — Фільм 
«До підніжжя вогню». 1140 — 
«Фізика для учнів 8 класу». 
12Л0 — Телефільм «Ад’ютант 
його ппсвосходнтелі.ства». 2 се
рія. 14.30 — Документальний
фільм «Колгосп колгоспів». 15.20
— «О. Гріїї Сторінки творчості». 
16.05 — «А'іпесч молодих». 17.05
— «Музичні вечори для юнац
тва». 18.<10 — Реклама, оголо
шення 18.30 — «Рубежі десятої 
п’ятирічки». 18.45 — Маленький 
концерт. 19.00 — Вісті. Ю 30 — 
«Вітчизно, моя неоаопа». 20.45— 
«Ня добпеніч, діти!» 21.00 — 
«Чаг». 21.30 — «Пісні для ваг». 
22.25 — «Старт». 23.10 — Но
вини.

днем». (Кііровоград). 18.15 — 
К. т. «Хочу псе знати». 18.25 — 
Документальний телефільм «За
хищаючи Батьківщину». 19.25 — 
К. т. Тираж «Споптлото». 19.35— 
«Говорять зарубіжні гості XVI 
з’їзду профспілок СРСР». 19.50
— К. т. Телефільм «Сім’я Заііс- 
піних». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. Концерт. 22.00 — 
Спортипна програма. В перер
ві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальні Фільми. 1100 — 
Новини. 11.15—Музичний фільм 
«Дудук». 11.45 — «Щоденник 
соціалістичного змагання.». 12.00
— Телефільм «Ад’ютант його
поевосходительства». З серія. 
14 30 — Документальний теле
фільм «Ціна краплини». 14.55 — 
Фільм «У місті «С». 16.45 —
«Наука сьогодні». 17.15 — «Від
гукніться. сурмачі'» 18.00 —
«Міжнародне життя». 18.30 — 
«Маленький концерт». 18.45 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». 19.00 — Вісті. 19 30 — 
«Слався. Києве. Жовтнем ося
яний!» 20.45 — «На добраніч, ді
ти'» 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Продовження літературно-мис
тецького вечора «Слався. Києве, 
Жовтнем осяяний». По закін
ченні —новини.

дьонов. «Діти Пянюшина». Ви
става. 20.50 — «На добраніч, лі
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Продовження вистави. По за
кінченні — ііоиннн.

К. т. Мультфільми. 18.55 — К. т. 
«Зустріч з сільськими трудівни
ками Почннковського .району 
Смоленської області». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. «Артлото». 
22.45 — К. т. Міжнародні зма
гання з плавання. По закінчен
ні — НОВИНИ.

23 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМ*. 9 00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9-30 — Г. Хугаєв. «Аилоп і
Сандро». 10 15 — К. т. «Клуб 
иіноподорожей». 16.-30 — «Фізи
ка для учнів 8 класу». 17 00 — 
«Соціальний портпет колективу 
Херсонського комбайнового за
воду ім Г. Пстрогіег-кого». Пе
редача 3. 17.30 — «На шкільних 
широтах». 18.00 — «День за

24 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 4.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — Телефільм для дітей. 
«Нікого немає вдома». 1—6 серії. 
10.25 — К. т. Е. Гпіг. «Ліоичні 
п’єси». 11.00 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1936». 14.30 —
К. т. Ппогоама науково-популяр
них фільмів. 15.00 — К. т. «Ро
сійська мова». 15.45 — Теле
фільм для дітей. 16.40 — Кіно
варне про прссувальнніпо Черво- 
ноапмійського заводу на Донба
сі Героя Соціалістичної Прані 
Н. Ф. Максименко. 17.00 — «Со
ціальний портрет колехтпву 
Херсонського комбайнового за
воду ім. Г. Петровського». Пе
редач:1 4. 17.30 — «Республікан
ська Фізико-математичва шко
ла». ’8.00 — «Щоденник соціа
лістичного змагання». (Кіпопо- 
грал). 1.8 45 — К. т «Ленін
ський університет мільйонів».
19.15 — Фільм «Волга-Волга». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Кописгг для делегаїів і гостей 
XVI з’їзду профспілок СРСР. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Кінофестиваль «Ленінський аль
бом». Документальний фільм 
«Напередодні» 11.00 — Новини.
11.15 — Телефільм «Ад’ютант 
його превосходительства». 4 се
рія. 16.40 — «Шахова школа». 
17.10 — «До відкриття Тижня 
дитячої музики». Коннерт. 18.09 
— Реклама, оголошення. 18.30— 
«Любителям хоооиого співу» 
19.00 — Вісті. 19.30 — С. Най-

25 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини, н. 10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — Телефільм для дітей 
«Нікого немає вдома». 7—14 се
рії. 10.40 — К. т. Концерт. 11.25
— К. т. «Ленінський унівспситет 
мільйонів». 16.30 — «П’ятиоічкя 
ефективності і якості». 17.00 — 
«Соціальний п-іртп-т колективу 
Херсонського комбайнового за
воду їм. Г. Петроягі.кот*. Пе
редача 5. 17.30 — К т. Кіножур
нал. «Фитиль». 17.40 — «На ла
нах республіки*. 18 00 — "День 
за днем». (Кіровоград) 1»,15 — 
К. т «Веселка». Другий Міжна
родний Фестиваль телепрограм 
народної творчості. Ірак. 18.55— 
К. т. «Говорять делегати XVI 
з’їзду профспілок СРСР». 19.10
— К. т. «Музичні зустріч!». (Кі
ровоград). 20.00 - «Наша біо
графія. Рік 1937». 21.00—«Час».
21.30 — К. т. «Кінопянор.зма». 
23.00 — Чемпіонат СРСР з во- 
лейболу. Чоловіки. ЦСКА — 
МВТУ. По .закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальні фільми 10.45 — 
Естрадний коїшсот. 11.00 — Но
вини. 11.15 — Телефільм «Ад’ю
тант його превосходительства». 
5 серія. 12.30 — «Урок мужнос
ті». 13.15 — «інформація і на- 
ухово-т-хнічний ппогрсс». 14.30
— Кінопрогоама «Будні великих 
будов». 15 30 — Фільм — дітям. 
«Дивовижний заклад». 16.45 — 
«Москва і москвичі». 17.15 — 
Ксиисптнмй зал телестудії «Ор- 
л'і». 18.00 — «Струни серця». 
Концерт. '8.30 — «Письменник і 
час». 19 00 — Вісті. 19 31) — «Ак
тори і ролі». 20.45 — «На лобоя 
піч. піти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Фільм «Цілком порядні хлоп
ці». 22 45 — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Фільм-концерт «Запрошення іо 
танцю». 10.30 — «Тслешкола ме
ханізатора». 11.00 — Новини. 
11.15 — Фільм «Попелюшка». 
12.35 — «Здоров'я». 13.05 — «У 
дні шкільних канікул». «Запи
шіться v чарівники». Музична 
гра-внетавя. 14.35 — «Катруснн 
кінозал». 15.35 — «Суботній ре
портаж». 16.05 — «Екран моло
дих». 17.01) — «Жовтневий за
спів». Випуск 12. 17.20 — «Закон 
і ми». 18.00 — «У сьїіі рослин». 
19.00 — Вісті. 19 30 — Концепт. 
19.45 — «Наша біографія. Рік 
1935». 20 45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». °І ЗО — Те
лефільм «Майор Вихор». 1 се
рія. 22.35 — Першість УРСР з 
важкої атлетики. 23.20 — Но
вини.

І

316050. ІГСГЇ. Кіровсград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19066.

ITECJGJ 
ГАЗЕТА"

І
Іі

ДРУЗІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ПА НАШУ ГАЗЕТУ. 
ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ТИХ, ХТО ЩЕ НЕ ПЕ
РЕДПЛАТИВ «МОЛОДОГО КОМУНАРА».

ГАЗЕТА — ВАШ ДОБРИЙ ДРУГ І ПОРАД
НИК. ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИТИ НА 
ПОШТІ, В АГЕНТСТВАХ чСОІОЗДРУКУ», А ТА
КОЖ У ЛИСТОНОШ.

Т. D. о. редактора М. СЕМЕНЮК. ’

26 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 0 00- 

Ночини. 9.10 — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. т. «Умілі руки». 10 00
— К. г. «Для вас. батьки!» 10 30
— К. т. «Ранкова пошта». 11.00
— К. т. Н. Гспнет. Т. Гурспііч. 
«Гусенятко». Вистава Кірово
градського обіленого театру ля
льок. (Кіровоград). 11 10 — К. т. 
«Рух без небезпеки». 12.10 — 
К. т. Музичний абонемент. 12.45
— К. т. «Конкурс винахідників».
13.45 — К. т. Тираж «Споптло
то». 13.55— К. т. «Людина. Зем
ля. Всесвіт». .14.40 — К. т. Фільм 
«Кресало». 16.00 — К т. «Здо
ров’я». 16.30 — К. т. Л. Мінкус. 
Дивертисмент з балету «Баядер
ка». 17.00 — К. т. «У світі тва
рин». їв.00 — Новини. 18.15 —

27 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9.30 — К. т. «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11.00 — К. т. 
Зустріч юнкорів телестудії «Оп- 
ля» .з Героєм Соціалістичної 
Праці, ланковим колгоспу імені 
В. І. Леніна Черкаської області 
М. В. Ппіхном. 12.00 — К. т. 
«Музичний кіоск». 12.30—«Сіль
ська година». 13.30 — К. т 
«Етапи великого шляху». Фільм 
«Земля». 15.05 — К. т. «Літера
турні бесіди». О. Новиков При
бой. 16.05 — К. т. «Міжнародна 
панорама». 16.35 — К. т. Кон
нерт. 17.00 — К. т. «Клхб кіно- 
подорожей». 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т Мультфільми. 18.40
— К. т. «Радянський Союз очи
ма зарубіжних гостей». 18.55 — 
К. т. Лоне де Всг.ч. «Фуспте 
Овехуіід». 21.00 — »Час». 21.30
— К т. «Міжняподний день те
атру» 22.40 — К. т. Міжнародні 
змагання з плавання. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.15 - 
Кіноиаріїс «Порт Григоріпка». 
13.25 — «Народні пісні в оброб
ні Бетховена». 13.55 — «У дні 
шкільних канікул». «Кпижчнні 
імеиіПін». 14.45 — Журнал «Ін
теграл». 15.25 — «Слава солдат
ська». 16.25 — К. т. Концепт хо
рової капели «Трембіта». 17.15— 
«Екран молодих». 18 00 — «Ви 
нам писали». 19.00 — Вісті. 19.30 
— Телефільм «Майор Вихор». 
2 серія. 20.«і5 — «На добояніч, 
Літії!» ?і.00 — <-Ч?«’». 21.30 —
Телефільм «Майок Вихор». З се
рія. По закінченні — новини.
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Бердянське сере ден: міське
ИрОЄ^ЄСЛЙЕЕ0-ТЄХЕЕЕЕВІІїЄ 

училище Ж 25

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

мелолі. іцо закінчила 1977 року восьмирічну школу, 
на такі спеціальності з трирічним строком навчання:

лицювальник-плитковик-мозаїст,

маляр по альфрейно-жнвописних роботах (вступни
ки складають екзамен з маліоваїїйй),

електрогазозварник,

монтажник конструкцій — муляр,

машиніст кранів баштових, самохідних ї стаціо
нарних,

електромонтажник по освітленню, освітлювальних 
силових мережах та електроустаткуванню,

столяр по виробництву сучасних меблів.

Па ці спеціальності з однорічним строком навчання 
приймають юнаків і дівчат, які мають середню освіту.

Початок занять з 1 вересня 1977 року.

Заяви приймають ло 1 вересня. Навчання в учили
щі безплатне. Іногороднім надають гуртожиток.

Учням в установленому порядку виплачують з«т ро- 
Сгти. виконані в процесі виробничого навчання.

Наше місто — курортна здравниця всесоюзного 
значення. Забудова міста йде за генеральним плавом, 
молодіють його старі квартали. В місті споруджую
ться нові і розширяють випуск своєї продукції діючі 
промислові підприємства.

Бердянськ — важливий морський порт, сюди захо
дять вантажні й пасажирські кораблі.

Наша дрсса: 332440, м. Бердянськ Запорізької об
лає і і, пул. Ульянових, 88, середнє міське професійно- 
технічне училище № 25.

ДИРЕКЦІЯ.
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