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НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

ПІДБИТО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ 
МАЙСТРІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ МОЛОЧНОТОВАРНИХ ФЕРМ 

ГОСПОДАРСТВ ОБЛАСТІ ЗА 11 МІСЯЦІВ
МОСКВА. 15 грудня в Кремлі другий день працювала 

восьма сесія Верховної Ради СРСР. Па роздільних засі
даннях палат — Ради Союзу і Раді: Національностей — 
депутати продовжили почате напередодні обговорення 
питань про Державний план економічного і соціального 
розвитку СРСР, Державний бюджет СРСР на 1978 рік 
і про виконання Державного бюджету СРСР за 1976 рік;

Промовці говорили про те, що Пленум Центрального 
Комітету КПРС, який відбувся 13 грудня і на якому з 
великою промовою виступив товариш Д 1. Брежнев, ві
діграє величезну мобілізуючу роль у здійсненні соціаль
но-економічної програми, висунутої XXV з’їздом партії.

На сесії відзначалося, що за два роки десятої п’яти
річки досягнуто значного зростання економіки країни. 
Дальшого розпитку набули всі галузі промисловості. 
Характерним для цих років є підвищення техпіко-екоио- 
мічпого рівня виробництва і якості продукції. Загальний 
обсяг виробництва зросте па 10,9 процента.

Однією з важливих умов виконання плаву на 1978 рік, 
підкреслювалось на сесії, є зміцнення державної плано
вої дисципліни, забезпечення виконання плану кожним 
підприємством, кожною будовою.

У багатьох виступах відмічалося значення якнайшвид
шого поширення досвіду передових колективів, які доби
ваються на основі хорошої організації виробництва 
виконання і перевиконання плану.

Оплесками зустріли учасники сесії повідомлення ризь
кої прядильниці депутата Т. Б. Аіазуре про те, що вона 
вже виконала плав трьох років п’ятирічки. Текстильни
ця повідомила, що на підприємстві широко розгорнулося 
соціалістичне змагання під лозунгом «Жодного відстаю
чого поруч». Цей рух характерний для радянського 
способу життя, підкреслила вона. В жодній капіталістич
ній країні робітник не буде безкорисливо допомагати 
відстаючим. Там кожний змушений думати тільки про 
себе, про тс. щоб не залишитися без роботи. Т. Б. Мазу
ре, побувавши в складі молодіжної делегації в США, 
бачила це на власні очі. Порівняно з становищем робіт
ника у сг.іті капіталу особливо усвідомлюється велич га- 
равтев'аипх радянським людям соціальних прав, у тому 
числі грава на працю, сказала депутат.

Промовці підкреслювали, що в вашій країні послідов
но проводиться вироблена партією довгочасна програма 
розвитку сільського господарства, зміцнення його мате
ріальної бази. Трудівники сільського господарства в ни
нішньому році в складних погодних умовах добилися чи
малих успіхів. Реюрдну кількість зерна — 1 мільярд 127 
мільйонів пудів—продали державі хлібороби України. Ви
сокими є досягнення землеробів Узбекистану, які вперше 
здали на заготівельні пункти 5,7 мільйона тонн бдвовнп- 
сирцю.

Селянинові доводиться тепер мати справу із складни
ми машинамн, електрикою, хімією, агротехнічною і зоо
технічною наукою, сказав голева колгоспу «Оснежішь- 
кий» Пінського району Брестської області депутат В. А. 
Ралько. Це вимагає дедалі вищої загальноосвітньої та 
професійної підготовки людей.

(Див. 2 стор.).

Галина БІЛОЗЕР з колгоспу «Зо
ря комунізму» Ііоеоархангельсько- 
го району надоїла від кожної коро
ви 5011 кілограмів молока.

Надія МАКСИМЕНКО — кол
госп «Перше травня» Маловисків- 
ського району — 4502.

Надія ПАРАНЮК — колгосп іме
ні Шевченка Ульяновського райо
ну — 4257.

Любов ІРЖО В А — колгосп «Пер
ше травня» Мгловнсхівсьного райо
ну — 4054.

Галина ПОКЛАД—колгосп імені 
Леніна Долипського району — 3884.

Ольга ШЕВЧЕНКО — колгосп 
«Прогрес» Повомпргородського ра
йону — 388 і.

Тетяна КОВТУН — колгосп імені 
Мічуріна Новгородківського райо
ну — 3870.

Галина ОЛЕФІРЕНК.О — кол
госп імені XX з’їзду КПРС Бобри- 
ненькою району — 3868.

Людмила СОКВРСЬКА — мол« 
госп «Росія» Новоукраїисьиого ра
йону — 3861.

Валентина НОВАК — Ульянов-» 
еький відділок Маловнснівського 
чукрокомбінату — 3850.

Марія ТОЛУБ’ЯК — колгосп «Ро
дина» Долннсьхего району — 3831.

Ми кажемо: щоб критикувати, треба мати на цс моральне право, треба особистим прикладом утверджувати Сою. Член 
іатабу «Комсомольського прожектора» механоскладального цеху № 3 заводу «Червона зірка» с.тюсар-складальннк 
Андрій ТЮПЛ має такс прало. Андрій збирає полози до сівалки СКНК-8. І щозміни виконує норму на 180 процентів а 
еідміііноіо якістю роботи.

Фото В. КОВіПАКА.

т,

На звітно-виборну ком
сомольську конференцію 
Знам’янського відділка 
залізниці прийшли не тіль
ки її делегати, а й секре
тарі парткомів провідних 
залізничних підприємств, 
де трудиться багато ком
сомольців.

Було поо що говорити у 
звітній доповіді секрета
реві вузлового комітету 
Павлу Макарову. Адже на 
рахунку тринадцяти пер
винних комсомольських 
організацій та 73 груп ба
гато добрих справ, неви- 
рішених проблем. Пролу
нало добре слово про 
комсомольсько - молодіж
ну мікроколону громад
ського машиніста-інструк- 
тора Сергія Пугачова, яка 
виступила з почином — 
не відмовлятися від вели
ковагових поїздів. І відто
ді, не зважаючи ні на які 
труднощі, всі охоче пере
возять наднормові ванта
жі. За десять місяців у ве
ликовагових ешелонах від
транспортовано понад 
план більш як 120 тисяч 
тонн народногосподар
ських вантажів. І при цьо
му заощаджено ще й 25 
тисяч кілопат-годин елек
троенергії.

Доброю славою корис
тується у вагонному депо 
комсомольсько - молодіж
на зміна № 1 пункту тех
нічного огляду, де груп- 
комсоргом Раїса Іванова. 
У всіх членів зміни с одна 
спільна риса: почуття від
повідальності. Взасмови- 
могливість і взаємодопо
мога — характер стосун
ків у колективі. Це завдя
ки вправним рукам ком
сомольців Віктора Забо
лотного, Валентина Гори, 
Олега Ярмиша, Олександ
ра Андрющенка та бага
тьох інших не менше 12 
поїздів за зміну оброб
ляється швидкісним мето
дом. Всього з початку ро
ку набагато швидше від 
встановленої норми об
роблено близько 900 поїз
дів. Ось уже п’ять місяців 
підряд у зміні працюють 
без браку.

Чимало добрих справ на 
рахунку колективу пункту 
технічного огляду елек
тровозів (групкомсорг 
Анатолій Меркотан), ком
сомольсько - молодіжно
го колективу електрома
шинного цеху, де спілчан 
очолює Володимир Ілла- 
рІО>)ОВ.

Нині на залізниці всіма 
основними технологічними

БЕЗ СКИДОК 
НА ОБСТАВИНИ

НА ТРИБУНУ
ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

процесами керують за до
помогою складної апара
тури. Догляд за нею, на
дійність в експлуатації за
безпечують працівники 
дистанції сигналізації і 
зв’язку, де третина колек
тиву — комсомольці і мо
лодь.

Про трудову активність 
молодих залізничників 
свідчить той факт, що за 
підсумками соціалістично
го змагання у першому 
році десятої п’ятирічки 
300 з них нагороджено 
значком ЦК ВЛКСМ «Удар- 
ник-76», 26 — значком
«Майстер-умілець», 300 
присуджено звання удар
ника комуністичної праці.

Відзначаючи здобутки, 
доповідач і виступаючі не 
змовчали про недоліки, 
зокрема у внутріспілковій 
Та ідейно-виховній роботі.

Не зростає кількісно 
ко/лсомольська організа

ція станції Знам’янка, хоч 
тут працює чимало неспіл- 
кової молоді. Порушували 
Статут ВЛКСМ комсомоль
ці дистанції колії, але у 
первинній (секретар Сер
гій Печений) на це реагу
вали слабо, з порушників 
трудової дисципліни і 
громадського правопоряд
ку не питали з усісю прин
циповістю.

У Знам’янці є два учи
лища, які готують кадри 
для вагонного й локомо
тивного депо, другого бу
дівельного управління, 
дистанції цивільних спо
руд. Як відзначали висту
паючі, випускники, при
йшовши вже не на практи
ку, а в трудовий колектив, 
по кілька місяців не вико
нують планів, довго вхо
дять у ритм виробництва. 
Тому комсомольсько-мо
лодіжним колективам під
приємств залізниці варто 
було б взяти шефство над 

учнівськими групами, по
ступово готувати їх до 
трудового життя. Цим 
певною мірою досягли б 
не тільки більшої віддачі 
від молодого поповнення, 
а й запобігли б плинності 
кадрів.

Самокритично визнав у 
своєму виступі комсомо
лець Олександр Проша, 
що робота штабу «Комсо
мольського прожектора» 
була недостатньою. У міс
ті трапляються випадки 
дрібного хуліганства, час
то юнаки, а то й зовсім 
підлітки, з’являються в 
громадських місцях у не
тверезому стані. 1 все це 
тому, що комітети комсо
мольських організацій ма
ло дбають про відпочи
нок, дозвілля молоді. У 
місті влітку гостинно від
крив свої двері Палац 
культури залізничників. Та 
там поки що бувають ли
ше столичні й обласні 

актори та приїжджі з ін
ших міст ансамблі. Пояс
нюють це тим, що Палац 
було відкрито посеред 
року, кошти на оплату 
праці спеціалістів з відпо
відною освітою (художніх 
керівникіа^рткіе, ансамб
лів тощо) не виділені. 
Отож, такі обставини скла
лися, мовляв. Про органі
зацію звичайнісіньких ве
чорів відпочинку не спро
моглася подумати жодна 
комсомольська організа
ція. А тим часом юнаки, 
не знаючи, куди себе по
діти після роботи, нано
сять візити в питні за
клади.

Отож, не зважаючи на 
всі здобутки, комсомоль
цям залізничного вузла 
не тільки є на що спряму
вати свою увагу, а й необ
хідно активізувати діяль
ність без скидок на обста
вини.

Р. МАРЧЕНКО.
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НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
(Закінчення).

У господарстві багато зроблено для того, щоб усі ді
лянки колгоспного виробництва очолювали грамотні спе
ціалісти, щоб систематично підвищували кваліфікацію 
працівники колгоспу. Сьогодні тут працюють 40 спеціа
лістів з вищою і середньою спеціальною освітою.

Хороші результати роботи провідних галузей економі
ки сприяли дальшому підвищенню добробуту народу, 
зростанню культурного рівня радянських людей. На 
здійснення загальнодержавних заходів по. підвищенню 
народного добробуту за два роки десятої п ятирічкй ви
трачено 5,7 мільярда карбованців.

Планом на наступний рік передбачається дальший 
розвиток торгівлі і сфери обслуговування населении. Об
сяг побутових послуг буде збільшено на 8,5 процента, в 
тому числі в сільській місцевості — на 10,6 процента. 
Кількість дітей у дошкільних закладах, включаючи кол
госпні, збільшиться на кінець 197 8 року до 13,4 мільйона 
чоловік. За рахунок державних коштів будуть збудовані 
дошкільні заклади па 507 тисяч місць, загальноосвітні 
школи на 1,2 мільйона учнівських місць, у тому числі 
більше половини в сільській місцевості.

Висока культура виробництва і загальна культура й 
освіченість взаємозв’язані, заявила старша апаратниця 
Чирчицького електрохімічного комбінату дєпутаї В. О. 
Васильєва. В місті Чирчику єдиною сім’єю живуть і пра
цюють представники 38 національностей.

Депутати підкреслювали, що завдання Державного 
плану на 1978 рік спрямовані на комплексне розв'язання 
великомасштабних економічних проблем, гармонійний 
розвиток економіки і культури всіх союзних республік. 
Намічено прискорений розвиток продуктивних сил схід
них районів РРФСР.

Вирішальною ланкою у здійсненні заходів по розвитку 
Нечорноземної зони РРФСР є будівництво, відзначив у 
промові па сесії заступник голови Ради Міністрів 
РРФСР депутат О. М. Калашников. У нинішній п’яти
річці капітальні вкладення та будівельно-монтажні ро
боти в зоні значно зросли. Разом з тим встановлені на 
ці роки завдання виконуються не в повному обсязі.

Ряд критичних зауважень висловили н інші депутати. 
Промовці звертали увагу на те, що в розвитку економіки 
можна було добитися більшого, якби повніше використо
вувались резерви виробництва.

Депутатам доповіли, що постійні комісії Ради Союзу і 
Ради Національностей пропонують збільшити доходи 
бюджету на 135 мільйонів карбованців. Комісії вважа
ють можливим збільшити видатки на благоустрій район
них центрів, міст районного підпорядкування і робітни
чих селищ на 10,5 мільйона карбованців, придбання ін
вентаря, обладнання і капітальний ремонт будинків для 
закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпе
чення — на 113,5 мільйона карбованців, на придбання 
інвентаря, обладнання і капітальний ремонт будинків 
для сільських і селищних Рад — на 11 мільйонів карбо
ванців.

Усі промовці пропонували затвердити Державний план 
економічного і соціального розвитку і Державний бюд
жет країни на 1978 рік з урахуванням поправок і допов
нень постійних комісій палат Верховної Ради СРСР.

ф ф ф

МОСКВА. 16 грудня — заключний день роботи вось
мої сесії Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання. На 
роздільних засіданнях палат завершилось обговорення 
питань про Державний план економічного і соціального 
розвитку СРСР, Державний бюджет СРСР на 1978 рік і 
про виконання Державного бюджету СРСР за 1976 рік. 
Депутати підкреслювали, що план і бюджет країни роз
роблені відповідно до рішень XXV з’їзду КПРС з ураху
ванням підсумків перших двох років п’ятирічки і вимбг 
її головного економічного завдання — дальшого зростан
ня добробуту людей.

З трибуни сесії проззучали слова вдячності Централь
ному Комітетові КПРС, особисто товаришеві Л. І. Бреж
нєву за постійну турботу про благо народу, про мир і 
щастя людей.

Промовці відзначали, що восьму сесію Верховної Ради

ШКОЛА
ЛЕНІНА

підвищені вимоги до 
виховної роботи, особливо 
серед молоді, до поліп
шення політичної освіти, 
вдосконалення її системи. 
Це означає, по-перше, що 
теоретичне навчання моло
ді, його ефективність ПО
ВНІШІ бути нерозривно ПО-

МОЖЛИВІСТЬ
ЗРОСТАТИ

ДОСВІДОМ РОБОТИ ЗА ОСОБИСТИМ 
ТВОРЧИМ ПЛАНОМ ДІЛИТЬСЯ 

ПРОПАГАНДИСТ

ПАМ'ЯТАЄТЕ, у мате
ріалах XXV з’їзду 

КПРС, відзначалося, що 
в життя вступають нові 
покоління будівників ко
мунізму, відбувається при
скорений розвиток науки і 
техніки, який оновлює со
ціально-економічні умови 
життя і праці людей. Зро
стає їх обізнаність і поін
формованість. Загострює
ться класова боротьба, 
стає вптонченішою імпе
ріалістична пропаганда. 
Все це, зрозуміло, ставить 

в’язані з морально-психо
логічним кліматом, з ви
робничою обстановкою в 
колективі, з усім тим, що 
оточує людину на підпри
ємстві, в побуті, сім’ї, з 
пашею багатогранною ра
дянською дійсністю взага
лі. Звичайно, велика роль 
відводиться тут пропаган
дистові, його авторитету. 
А звідси виростає значен
ня самостійної підготовки 
пропагандиста, його робо* 
та зз особистим творчим 
планом.

СРСР скликано в період, насичений великими історич
ними подіями. Небувалим піднесенням політичної і тру
дової активності було ознаменовано 60-річчя Великого 
Жовтня прийняття нової Конституції нашої держави.

Тепер у соціалістичному змаганні, повідомив на сесії 
голова ВЦРПС депутат О. І. Шпбаєв, беруть участь по
над 110 мільйонів чоловік. До знаменної дати два і 
більше річних плани виконали повад 150 тисяч колек
тивів цехів, дільниць, змін, бригад, майже п’ять тисяч 
підприємств, понад 7,5 мільйона трудящих.

На промислову основу переводяться провідні галузі 
сільського господарства, забезпечується його неухильне 
піднесення, сказав у своїй промові на сесії бригадир 
бригади комплексної механізації об’єднання механізації і 
електрифікації сільського господарства Ради колгоспів 
Чадир-Лунзького району Молдавської РСР депутат 
С. М. Пармаклі. В республіці значну частину продукції 
землеробства і тваринництва дають інтегровані вироб
ництва 75 процентів механізованих робіт виконують 
міжгосподарські об’єднання по механізації і електрифі
кації сільськогосподарського виробництва.

В результаті землероби Молдавії виростили в ниніш
ньому, надзвичайно складному за кліматичними умова
ми, році озимої пшениці по 39,3 центнера з гектара.

Разом з колективами промислових і сільськогосподар
ських підприємств вагомий вклад в успішне виконання 
завдань п’ятирічки вносять радянські вчені. Наша наука 
досягла такого рівня, який дає змогу -розв’язувати 
складні науково-технічні проблеми. Про це говорив па 
сесії директор Фізичного інституту імені П. М. Лебедева 
Академії наук СРСР депутат М. Г. Басов.

Всі промовці заявили про рішимість радянських людей 
втілити в життя плани дальшою зміцнення могутності 
любимої Батьківщини. • ♦ •

О третій годині дня у Великому Кремлівському Пала
ці почалося спільне засідання Ради Союзу і Ради На
ціональностей.
. Тривалими оплесками депутати і гості зустріли товари
шів Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, А. А. Громико, 
А. П. Кирнленка, О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, 
М. А. Суслова, Д. Ф. Устинова, В. В. Щербицького, Г. А. 
Алієва, П. Н. Дсмічева, В. В. Кузнецова, Б. М. Понома- 
рьова, Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, К. У. Чер
ненка, І. В. Капітонова, В. І. Долгих, Я. П. Рябова.

Із заключним словом у питанні про Державшій план 
економічного і соціального розвитку СРСР на 1978 рік 
виступив заступник голови Ради Міністрів СРСР, Голо
ва Держплану СРСР депутат М. К Байбаков.

Верховна Рада СРСР роздільним голосуванням по па
латах одноголосно прийняла закон про Державний план 
економічного і соціального розвитку СРСР на 1978 рік.

У треті ему питанні порядку денного — про Держав
ний бюджет СРСР па 1978 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1976 рік — із заключним сло
вом виступив міністр фінансів СРСР депутат В. Ф. Гар
бузов.

Одноголосно було прийнято Закон про Державний 
бюджет СРСР на 1978 рік. Бюджет з урахуванням по
правок постійних комісій затверджено по доходах у су
мі 246 365 456 тисяч карбованців і по видатках у сумі 
246 134 956 тисяч карбованців з перевищенням доходів 
над видатками в сумі 230 500 тисяч карбованців. Прий
нято також Постанову про виконання Державного бюд
жету СРСР за 1976 рік.

У наступному питанні порядку денного — про обран
ня Верховного суду СРСР — виступив кандидат у чле
ни Політ бюро Ці\ КПРС, перший заступник Голови 
Президії Верховної Ради СРСР депутат В. В. Кузнецов.

Депутати обрали Верховний суд СРСР. Ного головою 
обраний Л. М. Смирнов.

З доповіддю про затвердження Указів Президії Вер
ховної Ради СРСР виступив секретар Президії Верхов
ної Ради СРСР депутат М. П. Георгадзе.

Верховна Рада СРСР затвердила Укази і прийняла 
відповідні закони і постанову.

На тому восьма сесія Верховної Ради СРСР дев'ято
го скликання завершила роботу.

(ТАРС).

Ще Ленін писав про це 
так: «Без певного само
стійного труда ні в одно
му серйозному питанні 
істини не знайти, і хто бої
ться труда, той сам себе 
позбавляє можливості 
знайти істину».

Мін творчий особистий 
план складається з 4 роз
ділів:

1. Питання марксист
сько-ленінської теорії.

2. Питання на теми за
нять комсомольської по
літосвіти.

3. Теорія педагогіки і 
психології.

4. Підвищення загально
го культурного рівня.

У першому розділі вка
зую, зокрема першоджере
ла, над якими треба пра
цювати. Ось деякі з них: 
«Завдання Спілок молоді», 
«Як організувати соціа
лістичне змагання», «Ма
ніфест Комуністичної пар
тії», «В. 1. Ленін про мо
лодь», «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання мо
лоді», матеріали Пленумів 
ЦК КПРС і ЦК Компар
тії України з відповідних 
питань.

В другому розділі акту
альні питання політики

КПРС. Опрацьовую їх си
стематично: " конспектую 
рекомендовані' літературу 
в робочому зошиті, доби
раю наочний матеріал, ви
користовую діафільми, 
альбоми, діаграми, даю 
практичні завдання ком
сомольцям при підготовці 
до занять.

Для слухачів у третьо
му розділі я особливо ви
діляю теми «Розвиток мо
ральних почуттів у праці», 
«Особливості та зміст тру
дового виховання у дітей» 
та деякі інші.

І останнє — підвищення 
свого культурного рівня. 
Тут планую свої поїздки 
до місць революційної і 
трудової слави радян
ського народу, відвідуван
ня музеїв нашого міста. 
Разом з гуртківцямп ми 
побували в музеї Сухо- 
млипського.

Впевнена, що особистий 
творчий план допомагає 
мені краще готуватися до 
занять, іти в ногу з жит
тям.

В. ПОЛЯНСЬКА, 
пропагандист гуртка 
«Основи комуністич
ної моралі» тресту 
«Олександріяважбуд».

2. І СЛОВО 
СТЛЛО 
ЗБРОЄЮ

Напружена робота «ВЦВК 
на колесах» тривала і в 
подальші дні. В частинах 
Першої Кінної армії про
водились мітинги, на яких 
присутні висловлювали 
одностайне прагнення 
виконати вказівки партії 
про якнайшвидший роз
гром чорного барона. 
Урочистою і сердечною 
була зустріч «Октябрь
ской революции» в Єлиса- 
ветграді. Про це розпові
дається в газеті «Извес
тия» Єлисаветградського 
повіту Військово-револю
ційного комітету (номери 
за 19 і 20 жовтня 1920 ро
ку). Газета за 20 жовтня 
вийшла під великою шап
кою «Єлисаветградский

ської в Єлисаветграді на 
вулицю Калініна.

Кожен день колективу 
агітпоїзда був заповнений 
напруженою працею в гу
щі мас, в частинах Першої 
Кінної армії. Вся ця ро
бота була спрямована на 
мобілізацію сил для як
найшвидшого розгрому 
ставленика Антанти —. 
Врангеля. Цій меті був та
кож присвячений мітинг у 
місті Знам’янці, після по
вернення агітпоїзда з Єли- 
саветграда. Проведений 
він 19 жовтня в бригаді 
особливого призначення, 
З проникливою, пристрас
ною промовою на ньому 
виступие М. І. Калінін. Він 
висловив тверду впевне
ність у тому, що Перша 
Кіннз армія завдасть оста
точного нищівного удару 
врангелівському охвістю 
білогвардійщини.

«Вперед, на останню га
дину — барона Врачге- 
ляі» — такою була одно
стайна думка учасників мі-

До 60-річчя встановлення 
Радянської влади на Україні

Рони 
боротьби

 .. ~ 
пролетариат горячо при- 
ветствует дорогого гос
тя — Всероссийского ста
росту товариша Кали- 
нина».

Агітпоїзд 17 жовтня зу
стрічали бійці місцевого 
гарнізову і трудящі міста. 
Серед зустрічаючих була 
делегація селянок—пред
ставників комітету неза
можних селян Єлисавет- 
градського повіту. * Неза
можниця Ковальова від 
імені селянок привітала 
Михайла Івановича і за 
давнім звичаєм піднесла 
йому хліб-сіль. «Спасибі, 
товариші жінки, за привіт 
та хліб-сіль, — сказав у 
слозі-відповіді М. І. Калі
нін. — Мені особливо 
приємно бачити вас тут 
організованими, свідоми
ми. Тут, на Україні, де гро
мадянська війна набрала 
небачено важких розмі
рів...»

Наступного дня Михай
ла Івановича та інших то
варишів з агітпоїзда уро
чисто зустріли учасники 
конференції правлінь 
профспілок, секретарів 
комосередків і представ
ників військових частин. 
На урочистому об’єднано
му засіданні, яке відбуло
ся в приміщенні Першого 
Радянського театру, Все
російський староста ви
ступив із доповіддю про 
міжнародне становище. 
Присутніх тепло вітав та
кож представник ВЦРПС 
Тарасова.

На доповідь М. І. Калі
ніна одноголосно була 
прийнята резолюція, у 
якій вказувалось: «Ми, 
представники пролетар
ських організацій і черво
ного гарнізону м. Єлиса- 
ветграда, констатуємо все 
більше і більше зростаю
чий міжнародний револю
ційний рух пролетаріату, 
керований Комуністичною 
партією і її штабом—Тре
тім Комуністичним Інтер
націоналом. Підкреслює
мо, що курс політики, 
взятої Комуністичною пар
тією в жовтні 1917 р., 
шлях громадянської війни 
проти капіталістів, помі
щиків є єдино правильний 
шлях через диктатуру 
пролетаріату, виражену в 
рядах робітників, селян
ських і червоноармійських 
депутатів, яка приведе 
трудящі маси всього світу 
до торжества мозолястих 
рук...»

На конференції внесена 
пропозиція про перейме
нування вулиці Миргород-

тингу. Під гучні вигуки 
«ура» червоноармійці і 
місцеві жителі гаряче ві
тали М. І, Калініна, С. М, 
Будьонного і К. Є. Воро- 
шилова. Після кожного та» 
кого мітингу червоноар
мійці, трудящі нашого 
краю подовго не відпуска
ли Михайла Івановича та 
його супутників. Розпиту
вали про здоров’я Володи
мира Ілліча, цікавились як 
справи на хлібному фрон
ті, яким буде майбутнє 
життя. На кожне таке за- 1 
питання М. І. Калінін та 
представники галузевих 
наркоматів давали вичерп
ні відповіді. Розмовляючи 
із трудящими Єлисавет- 
градицини, вони говорили 
про спільну боротьбу про
летаріату і селян проти 
капіталістичної експлуата
ції, закликали бідарів- 
гречкосіїв іти разом із ро
бітниками по ленінському 
шляху соціалістичного бу
дівництва.

Через два дні, 21 жовт
ня, М. І. Калінін з міста 
Олександрії телеграфував 
Володимиру Іллічу Леніну; 
«Закінчив роботу в Пер
шій Армії. За погодженіс
тю з Фрунзе їду поїздом 
у Другу Кінну».

Радянські війська пере
йшли у наступ по всьому 
фронту. Вони вбрід фор
сували Сиваш, в середині 
листопада повністю очис
тили від врангелівців 
Крим.

Агітпоїзди... Саме життя 
із незаперечною очевид
ністю довело значення та
ких формувань ідеологіч
них працівників. Відвіду
вання М. І. Калініним і його 
соратниками в складі агіт
поїзда ударних фронтів 
вливали бадьорість в лави 
червонозрмійців, зміцню
вали їх віру в кінцевий 
успіх робітничо-селянської 
справи. Уеага Всеросій
ського старости до всіх на
сущних питань, його по
стійна турбота про невід
кладні потреби бійців і на
селення у великій мірі 
сприяли посиленню бойо
вої могутності Червоної 
Армії у важкі роки грома
дянської війни та інозем
ної інтервенції. Разом з 
тим це був важливий етап 
на шляху до зміцнення 
подальшої дружби росій
ського і українського на
родів, до утворення брат
нього багатонаціонального 
Союзу нашої країни.

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласного 
державного архіву.



** грудвя імт рОКу
»Молодий комув&рн З опор

1.
Пропозиція була несподіваною. Йому 

вчорашньому випускникові Київського 
державного художнього інституту, Вік» 
тору Френчку досвідчений майстер’ чтен 
спілки художників СРСР А. Ю. Мацієв- 
ськнй якось сказав:

— Хочеш працювати зі мною? Річ 
серйозна. Треба створити монумент за
гиблим червоиозорівцям.

Тоді Віктор Френчко раптом відчув 
усім своїм єством ту високу Відповідаль
ність, яка лягла на нього після того, як 
дав згоду. З тієї хвилини молодий ми
тець поринув у пошуки композиційного 
вирішення скульптури. Серед сотень на
черків та ескізів він намагався віднайти, 
вірніше, вловити ту єдину і вірну мело
дію лінії, яка б органічно звучала в об
рисах його героїв, яка б змогла оживити 
холодний бетон.

Саме в такі хвилини напливали спога
ди про студентські роки, про години, 
проведені в майстерні академіка Михай
ла Григоровича Лпсенка. Пригадувалась 
ного приземкувата постать, пронизливі і 
замріяні очі. 1 руки. Великі, з вузлуватії» 
ми па’льцямн. Сильні, загрубілі і водно
час чутливі, мов руки музиканта.

а.
• В. ФРЕНЧКО. Михайло Григорович на

вчався у Леонори Блох, учениці самого 
Родена. Пристрасть і самовідданість 
улюбленому мистецтву великого фран
цузького скульптора панували в творчій 
атмосфері нашої майстерні. її керівник, 
незважаючи на свій похилий вік, запа
лював нас своєю неймовірно молодою 
енергією.

Я майже не пригадую його руки 8 спо
кої. Завжди ці пальці щось ліпили, ви
рівнювали, розгладжували навіть тоді, 
коли їхній господар стояв за кафедрою 
аудиторії.

3.
...Зараз на вулиці Медведева па про

сторому майдані, розграфленому чітки
ми квадратами гранітних плит, височить 
суворий і мужній монумент «Червонозо- 
рівці». Є в ньому і частка душі Віктора 
Френчка. Ця робота започаткувала його 

. творчі будні в Кіровограді...
** Коли проходив вулицями села Глин- 

ське, Світловодського району, мимоволі 
ловив себе на думці, що весь час нама
гається запам’ятати вирази облич, ха
рактерні жести, погляди, ходу глинчан. 
Ніби в своєрідному калейдоскопі, вони 
чергувались у його пам’яті, складаючись 
в образ засмученої, але нескореної 
жінки.

Чомусь пригадувались темні, згорьо- 
вані жіночі лиця його землячок із села 
Підзамочок, що на Тернопільщині. Не
втішним болем відсвічували очі сусідки*

Нам, мужчинам, у розмові з жін
ками завжди бракує слів для ви
словлювань. Ось і я, побачивши її 
вперше такою прекрасною, такою 
захоплюючою, почувши, як вона 
щось сказала своїм срібним голо
сом, спромігся лише пробурмо
тіти:

— Що-що?
— А що? — відповіла вона за

питанням на запитання, і погляну
ла так лукаво, що я навіть не зна
йшов, чим закінчити розмову. То
му, побачивши її вдруге, набрав
ся сміливості і спитав про те, що 
З того часу у мене бентежило:

— Ну, що?
— Ніщо, — вона опустила очі й 

усміхнулась. Від захоплення у ме
не знову перехопило подих. Я від
чував, що необхідно продовжити 
розмову, та не міг видавити з се
бе ні слова.

Наступного разу, коли я врешті- 
Решт відважився і рішуче запитав: 
«Ну, що?» — вона без манірності 
відповіла:

— А що?
Я почав підшукувати вирази, аби 

•Ще щось промовити у такий від- 
повідальний момент, а потім мах- 

вдови, що отримала у війну три похо
ронні на трьох синів.

Руки самі тягнулись до глини і він, 
похапцем перебираючи купи ескізів, по
чинав ліпити, відчуваючи, як під його 
пальцями холодне і липке місиво пере
творюється в живу і трепетну істоту.

Скульптура «Скорботна маги» 
В. Френчка народжувалась, як печаль
на і тиха пісня невгасимого горя матері« 
вдови. Сумна, ніби трохи обважніла по
стать селянської жінки, низько запнутої 
хусткою, застигла, опустившись на колі-

ПОРТРЕТ МИТЦЯ_______

МЕЛОДІЯ 
ЛІНІЇ
«■■■зянмнвакжммакамваямявввммяск

на прямо па сірий постамент. Очі її опу
щені. Опущені плечі, тужливий силует і 
руки. Руки «Скорботної матері»... Непри
родно великі, натруджені, опущені впо» 
довж тіла, вони наче тамують в собі 
неймовірну печаль страшної втрати.

4.
В. ФРЕНЧКО. 

Люблю рельєфи. 
Це — сьогодні 
скульптурні по
лотна, які пано
рамно розгорта
ють багатоплано
вий сюжет, дають 
можливість від
творити портретну 
галерею. В цьому 
році я виконав два 
рельєфи на поста
менті, де встанов
лений танк «Т-34» 
на Криворізькому 
шосе між Кірово
градом і селом 
Бережинкою.

Вони розповіда
ють про мужність 
радянських воїнів, 
світлу перемогу і 
незбориму міць 
нашої зброї.

Фото В. МОЩИНСЬКОГО.

нув рукою: «Та чи потрібні тут ба
лачки?»

Ми щасливо прожили деякий 
час. Та потім у нашому спільному 
житті почала проявлятися повна 
несумісність характерів.

— що? — якось запитав я.
— А, ніщо, — махнула вона ру

кою і раптом на очах у неї з яви
лись сльози.

— Та ти що? — сторопів я.
Вона все частіше була чимось 

незадоволєна. Я намагався знову 
відшукати дорогу до її серця, ви
кликати на відвертість.

__Ну, що ти, що? Ну, скажи, що?
__ Ніщо, — вона ображено за

мовкала, всім своїм виглядом 
даючи зрозуміти, що тема вичер
пана. Але ж не міг я піти, не ска
завши останнього слова! Підозрю
вав, що воно необхідне, але яке?

Остання розмова у нас вийшла 
гострою і привела до повного роз
ладу. Я вже бачив, що все це дар
ма, та все ж спитав суворо:

— Ну? Що?1
А вона так зухвало відповіла:
__ «Що», «що»... Ех, ти! Ніщо!
Я просто задихнувся від гніву. 

Більше не тратив красномовства і 
пішов, грюкнувши дверима.

Громадяни судді! Ви питаєте 
про причини розлучення з цією 
жінкою. Мене теж все непокоять 
сумніви: що я тоді їй не сказав? 
І коли це треба було промовити? 
Першого разу? Чи у самісінькому 
кінці? А може, ще з початку я 
ляпнув щось зайве?

Мої сумніви прошу занести до 
протоколу і врахувати при визна
ченні розміру судових витрат.

Сгратон ДІИШКО.
м. Кіровоград.

ВІДОМО, що 
О чим вища 

освіта і куль
тура людніш, 
тим більше у 
неї тяга до 
участі в яко
мусь клубі за 
інтересами чн 
в самодіяль
ній творчості. 
Саме про це 
йдеться у кни
зі А. Комар-
ницького «У світі захоп
лень» (К., «Реклама», 1977). 
Автор розповідає про ко
лекціонування, яке прино
сить людині і «романтику 
пошуку, і дослідження та
ємниць, і хвилювання пер
шовідкривача, і радість зна
хідки».

Збирачами «застиглих 
звуків» називає автор фе- 
лофоністів і розповідає про 
історію виникнення фоно
графа та грампластннкп, 
про тих, хто колекціонує 
платівки, про їх любов до 
«застиглих звуків», яка ви
нагороджується чудовими 
хвилинами естетичної насо
лоди, робить духовно багат
шим і змістовнішим життя.

В книзі ви знайдете відо
мості про колекціонерів гі
тар, годинників, мікроскопів, 
олівців, люльок.

Львів’янин Анатолій Єв
генович Фенєєв зібрав одну 
з найбільших у нашій краї
ні колекцій зброї, військо
вого спорядження та знаків 
військової доблесті. В цій 
колекції є шпага мушкетера

5.
Йому 28 років. Самостійний творчий 

шлях Віктора Френчка вимірюється три
річчям роботи в кіровоградських худож
ньо-виробничих майстернях. Останній 
його твір — Пам'ятний Знак солдатам 
правопорядку, нещодавно відкритий в 
нашому місті.

В його майстерні полиці заставлені ма
кетами, бюстами, скульптурними ансамб
лями тощо. Туї же поруч лежить арма
тура, далі — засохлі грудомахи зелену
ватої глини, металеві злитки. Все це 
мовчазно підкреслює зміст буднів скульп
тора. Він повинен бути теслею, арматур
ником, бетонярем, електрозварником.

— І вдається?
— Та начебто. Ось, приміром, пра

цюючи над Пам’ятним Злаком, я викону
вав роботу електрозварника. Варив 
мідь...

У творчості Віктора Френчка лейтмо
тивом проходить тема війни і миру, те
ма комсомолу. «Хочеться працювати над 
образом молодого сучасника, — ділиться 
він задумами, — тим більше зараз, коли 
ми вступили у ювілейний рік, рік 60-річ- 
чя Лечінськогс комсомолу».

І знову — задуми. Перші начерки ескі
зів. Перші зліпки макету, де конче необ
хідно знайти свою, єдино вірну мелодію 
лінії. Лінії, яка повинна повнокровно 
пульсувати задумом митця в лискучому 
граніті, в дзвінкій бронзі і холодному 
бетоні.

В. ГОНЧАРЕНКО.

Дух громадянства
...а что такое гражданин? 

Отечества достойный сын.
(Н. Некрасов).

На твою книжкову полицю
т

ВМІЙТЕ
ЗАХОПЛЮВАТИСЬ

XVI—XVII сторіччя, коль
чуга, щит, ятаган, спис пер
ського воїна, російський кі
вер, французька «трикут
на», польська «конфедерат
ка» та інше.

Чимало цікавого автор 
розповідає про акваріуми, 
пре вирощування в до’маш- 
ніх умовах «корешо жит
тя» — женьшеню. Ось роз
повідь про харків’янина 
Ф. О. Фомєнка, який закоха
ний у канарок. Його канар
ки навчились насвистувати 
вальси Штрауса, «Полонез» 
Огінського. «Російське по
ле» Френкеля.

«Людина красива в праці, 
але треба, щоб кожний з 
нас був красивий своїми по
кликами — захопленнями, 
улюбленим заняттям, вмін
ням культурно відпочива
ти», — говорить автор в пе
редмові. Це підтверджує 
кожен з нарисів, про які ми 
розповіли.

В. ШИШЛОВА, 
головний бібліограф об
ласної бібліотеки імені 
А. Гайдара.

Високий громадянства дух, 
Тобі поезію живити, 
Щоб кращі почуття збудити, 
Розбурхати вогонь жагучих дум. 
Дух громадянства — саме він 
Нас кличе жить — не животіти: 
Змогти, добитися, схотіти. 
Йти до намічених вершин. 
Іти вперед, як зве наш час, 
Служить добі комуністичній. 
Дух громадянства!
Хай закличний, 
Нуртує він довіку в насі

Кость ЛЕСЄВ.
с. Солгутове 
Гайворонського району.

МАМІ
X 

Перше слово я мовила «мамо». 
Засвітилось воно, мов маяк. 
Рушником розстелився мій 

ранок, 
На якому розкрилився мак. 
То не квітка вогнено-багрова, 
То — матусі негаснучий слід. 
Поспішаю по стежці любові 
В царину молодих своїх літ. 
Нене! Кликала?.. Я прилетіла... 
Я прийшла, а тебе... вже нема. 
Відцвілася весна, облетіла. 
У траву впала тиша німа. 
Слід твій, мамо, мов квітка 

багряна, 
Не прочахне ніколи в мені. 
Ти зі мною, як дивне світання, 
Що народжує світлі піснії 

Людмила ПОПЧУК.
с. Защита 
Новомиргородського району.• • •

Я був у полі якось на світанні, 
Коли зоря займалась вдалині. 
Тоді осінній день передостанній 
Шумів вітрами рвійними мені. 
А в лісосмузі гнулися тополі, 
І тамували в жовтих кронах крик. 
А вітер віття, ніби руки голі, 
Заламував і рвучко листя сік. 
1 затихав... І падав їм під ноги, 
Як це не раз по осені бува... 
І зеленіло поле край дороги, 
Уздовж якої йшли ті дерева. 
А я стояв — і думка лиш єдина 
Моє єство окрилила на мить: 
То — дерева, а я ж бо є — 

людина, Я 
І мушу світ від бурі захистить. 9 

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.
м. Кіровоград.

® ПУЧОК КОЛЮЧОК І 

Не туди _ І
Вже завферми чуба рве: 
«Що це за корова? 
Сіна їй даю — реве, 
Силосу даю — реве, 
День ревіть готова».
Хтось гука:
— Ти дай води!
— Тю-ю-ю, а я і не туди...

Підтримали
Посеред Гав 

Сорока на Орла 
Таке казати почала:
— Ну й телепень,
І що він розуміє?..
А ті:
— Так, так,
І каркати не вміє...

Спільність
Побачивши Слона, 
Що сіно їв зелене, 
Баран повсюди став хвалитись 

так:
— Чи вам відомо, що в Слона

і в мене
Один і той же смак...
І люди є подібного гатунку: 
Шукають спільності у шлунку.

Борис ЧАЛІЛАИ.
м. Кіровоград. 
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Засніжило вулиці, площі і сквери. 
Гостинно зима розчиня свої двері. 
Ачей, під наметами спить листопад. 
Грудневий, посрібнений Кіровоград. 
Вдягла білу шубу ялинка зелена. 
Мов каже вона: «Не турбуйтесь за мене. 
Дала мені одяг чудовий зима, 
Лиш вітер-пустун хай мене не займа!»

В. ВАСИЛЕНКО. 
Фото В. ГРИБА.

ДОДОМУ стпріиииа Іван Заніздра повернувся в травні 44-го. Важко пора
нений, він уже твердо знав — на фронт йому повернення не буде. З 

чого і як починати нове життя? Де відшунати таке заняття, яке було б по
сильним і близьким? Вирішити цю проблему допомогли друзі-комсомольці. 
Це вони залучили його до роботи у військовому відділі райкому комсо
молу. А потім його запросили до райкому партії.

— Час відновити роботу організацій Тсоавіахіму. Цю справу хочемо до
ручити вам, Іване Кіндратовичу, — мовив секретар.

Іван Заніздра став гологою Рівнянськоі районної ради Тсоавіахіму. І ось 
уже тридцять три рони займається оборонно-масовою роботою.

А нині він голова Новоукраїнського райкому ДТСААФ.

МІШАЄ уже рік з того часу, як 
™ відбулися VIII Всесоюзний з’їзд 
ДТСААФ та IV з’їзд оборонного 
Товариства України. 1. К- Заніздра, 
член Центрального комітету 
ДТСААФ України, свою роботу піс
ля форумів, як і завжди, почав з 
ділової розмови з членами президії, 
активістами райкому ДТСААФ, з 
райкомом комсомолу про ті завдан
ня, які випливали з рішень з’їздів. 
Відбулися наради активу, семінари 
голів комітетів первинних організа
цій оборонного товариства, окре
мо — в колгоспах, шкільних та ін
ших колективах. Багато зусиль було 
докладено для ознайомлення тру
дящих і учнівської молоді з мате
ріалами з’їздів. Активно попрацю
вали в цьому напрямі агітатори з 
позаштатного відділу пропаганди 
райкому ДТСААФ.

Старт був вдалим, а ще кращим 
став фініш — Новоукраїнська орга
нізація ДТСААФ прийшла до 
60-річчя Великого Жовтня в числі 
лідерів по загальних показниках 
своєї рсботи. І це вже не вперше.

Відбулися 198 змагань з військо
во-технічних ВИДІВ спорту, в’яких 
взяли участь 5714 дтсаафівців. Є ще 
574 спортсмени-розрядпикн! 
РІЗНОМАНІТНА і цікава робота 
• тривала в низових колективах з 
військово-патріотичного виховання 
молоді. Надовго запам’ятається 
агітпохід комсомольсько-молодіж
ного загону «Вершники революції» 
у села району, через Бобрннець, 
Компановку і до Кіровограда.

До отчої слави

ПЕРШИЙ 
НАСТАВНИК- 
ФРОИТОВИК

У ДІЛОВІЙ СПІВДРУЖНОСТІ —
РАЙКОМ ЛКСМУ
І РАЙКОМ ДТСААФ

І1е менший інтерес у юнаків і дів
чат викликали районний конкурс на 
кращу патріотичну пісню, зіркова 
мотоестафета за програмою фести
валю молоді України. Цікаво про
йшли в районі ігри «Зірниця» та 
«Орля».

Плідну роботу ведуть райком 
ДТСААФ і райком комсомолу в уні
верситеті майбутнього воїна та в 
кіноклубі майбутнього воїна, які 
діють при районному Палаці куль
тури. Вдало проведено похід моло
ді «Дорогами слави батьків».

Шириться пошук загонів черво
них слідопитів. Вони існують у кож
ній школі. Ось, наприклад, школа 
імені М. І. ЛІокряка. Це невели

ка восьмирічка, де оборопво-масову 
роботу очолюють учитель фізвпхо- 
ваїшя М. Ф. Пойченко, секретар 
комсомольської організації учешгДО 
Ірина Железняк і старша піонерво- 
жага .'І. А. Ланецька. Червоні слідо
пити школи зібрали цікаві мате
ріали про героїв-земляків, які діяли 
в районі в роки становлення Радян
ської влади, під час Великої Віт
чизняної війни. Оформлено красиві 
альбоми з фотографіями і даними 
про життя і діяльність першого ва
тажка комсомольців району Івана 
Дсмченка, про героя громадянської 
війни Марка Ісайовича Мокряка.

Корисну роботу ведуть і тимурів- 
ці. цієї інколи. Підлітки активно 
допомагають у господарегві інвалі
дам та ветеранам війни.

Або інше. Члени клубу «Пошук» 
Глодосьхоі середньої школи встано
вили більше ста імен загиблих ге
роїв-земляків.
□•А РАЗ райком ДТСААФ разом з 
** райкомом комсомолу працюють 
над виконанням спільного плану ■ і 
заходів, присвячених 60-річчю Ра
дянської Армії. Будуть лижні агіт-г 
пробігн і змагання на призи пам’яті 
героїв-земляків, воєнізовані естафе
ти, конкурси «Нумо, хлопці!», спор
тивні поєдинки з багатоборства 
ГІІО. Аїолодь прийде на тематичні 
вечори «Непереможна і легендарна». 
У школах — вікторини, в дтєаафф- 
ських клубах — старти допризовни
ків. На .всі ці заходи активісти обо
ронного товариства запрошують ве
теранів громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, офіцерів Радян
ської Армії і Флоту, БОЇНІВ-ЗСМЛЯ- 
ків, які приїжджають у відпуст
ку. І серед них — І. К. Заніздра. Як 
фронтовик, як наставник майбутніх 
ьеїнів. '

С. ОЛЕРСЬКИИ, 
заступник завідуючого поза
штатним відділом пропаганди 
та військово-патріотичного.’ 
виховання молоді обкому 
ДТСААФ.

До редакції надходять лисів, я яких читачі часто запитують 
про перспективи житлово-кооперативного будівництва в Кірово
граді, про порядок організації житлово-будівельного кооперати
ву, обов’язки його членів. Ми попросили прокоментувати ні лис
ти завідуючого відділом обліку і розподілу житлової площі при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської Ради народних 
депутатів Д. Г. Мсзуля.

ТУТ ЖИТИМЕШ ТИ
її ИТАННЯ про організацію

ЖИТЛОЕО-будІвеЛЬНОГО ко
оперативу порушується перед 
житловим управлінням, відді
лом комунального господар
ства виконкому місцевої Ради 
народних депутатів, підприєм
ством, установою, організа
цією, які разом з профспілко
вими організаціями проводять 
загальні збори громадян, ба
жаючих вступити в кооператив.

Після затвердження рішення 
про організацію кооперативу 
виконкомом відповідної місце
вої Ради народних депутатів за
гальні збори приймають ста
тут, що теж реєструється ци/и 
же виконкомом.

Членами кооперативу мо
жуть бути громадяни, які до- 
сягли 18-річього віку, постійно 
проживають, а також прописа
ні на території даного місто. З 
дозволу виконкому міської Ра
ди народних депутатів до жит
лово-будівельних кооперативів 
можуть прийматись громадяни, 

які проживають у приміській 
зоні, не мають житла на пра
вах особистої власності і три
валий час працюють на одно
му підприємстЕІ, в установі чи 
організації міста.

Потреба в житлі для вступу 
в кооператив визначається від
сутністю на кожного члена 
сім'ї норми середньої забез
печеності житловою площею в 
даному населеному пункті (в 
м. Кіровограді вона становить 
7,3 кв. м. на кожного члена 
сім’ї). Тими, що потребують 
житла, вважаються також осо
би, які проживають у непри
датних приміщеннях або за 
станом здоров’я потребують 
ізоляції. Особи, які мають на 
правах особистої власності бу
динок (частину будинку), мо
жуть бути прийняті до житло- 
Е.о-будівельного кооперативу 
лише у тому випадку, коли на
лежне йому житло або ж не
придатне для постійного про
живання, або ж не задоволь

няє потреб сім’ї у житлі. Не 
можуть бути членами коопера
тиву підприємства, установи, 
організації.

До житлово-будівельного ко
оперативу приймаються особи, 
які перебувають на обліку для 
вступу до кооперативу. Причо
му, ті, що вже стоять в чергах 
для одержання житлової пло
щі в будинках місцевих Бад, 
державних, кооперативних і 
громадських організацій та ба
жають єступити до кооперати
ву, приймаються в першу чергу.

Для зарахування на облік 
громадянин подає заяву, в якій 
вказує, з якої кількості кімнат 
він бажає одержати квартиру, 
та хто з його сім’ї буде вселе
ний разом з ним. До заяви до
дається:

я) підписане повнолітніми 
членами сім’ї письмове зобов'я
зання про звільнення поперед
ньої житлової площі;

б) виписка з домової кіпіги 
про склад сім’ї та прописку, 
видана відповідним житлово- 
комунальним органом;

в) клопотання адміністрації 

і фабзавмісцевкому підприєм
ства, установи, організації про 
прийняття на облік;

г) довідка медичного закла
ду, саііспідстанції, бюро тех
нічної інвентаризації (у необ
хідних випадках) та інші необ
хідні документи.

Будівництво кооперативного 
житлового будинку може роз
початись лише після внесення 
кооперативом у банк власних 
коштів у розмірі не менше 
40 процентів вартості будів
ництва, після оформлення кре
диту і одержання дозволу на 
будівництво.

Кошти кооперативу складаю
ться з вступних внесків його 
членів, пайових внесків, внес
ків на утримання експлуатації 
та капітальний ремонт будинку 
(будинків), та інших надход
жень.

Заселення будинків проводи
ться виключно членами коопе
ративу по ордерах, які видають 
виконкоми місцевих Рад народ
них депутатів.

Член кооперативу має такі 
основні права:

а) проживати з сім’єю в на
даному житловому приміщенні;

б) обирати і бути обраним 
де- керівних органів коопера
тиву;

в) в будь-який час вийти з 
ксопе.зативу за поданою за
явою;

г) за згодою загальних збо
рів членів кооперативу обміня
ні приміщення, в якому меш
кає, на інше.

Особі, яка вибула з коопера
тиву, повертаються пайові 
внески. Вступний внесок та 
рнєски на капітальний ремонт 
будинку не повертаються.

На закінчення консультації 
хочеться назвати кілька цифр, 
що ілюструють практичне вті
лення статті 44 Конституції 
СРСР, в якій йдеться про жит
лове будівництво.

У КірсЕОграді вже побудова
но і здано в експлуатацію по
над 3 тисячі кооперативних 
квартир. Зводяться два дев’я
типоверхові кооперативні бу
динки на проспекті «Правды» 
та вулиці Пацаєва. У них неза
баром вселяться 323 сім’ї.

♦ СІВАЧ» 
ЗАПРОШУЄ

Завтра, 18 грудня, в 
приміщенні редакції га
зети «Молодий кому
нар» (вхід з двору) від
будеться чергове занят
тя міської молодіжної 
літературної студії «Сі
вач».

Початок занять о 16-й 
годині.

17) Наша адреса і телефони
316650. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вуд}. Глінки. 2.
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Понеділок -|
19 ГРУДНЯ

ЛЕГША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.50 — К. т. Мультфільм 
«Світова королева», 11.00 — 

К. т. «У світі тварин». 14.00 — 
К. т. «Будні великих будов» 
Кінопрограма. 15.00 — К. т. 
«Книга. Час. Читач». 15.30 — 
К. т. «ГІІО на марші». 10.15 — 
К. т. «Грае Ф. Ліпс» (баян). 
16.45 — к. т. «Мамина шко
ла». 17.15 — К. т. «Один зр 
всіх, всі за одного». 18.00 — 
♦День за днем». (К-д). 18.15— 
В. Драгунський. «Деннскові 
оповідання». 18.35—К. т. «Твор
чість народів світу». 19.05 — 
К. т «Ювілейному року — 
ударний фініш». Рапортують 
трудящі Запорізької області. 
В передачі бере участь пер
ший секретар Запорізького 
обкому Компартії України 
М. М. Всеволожський. 10.50 — 
Фільм «Мертвий сезон». 1. ? 
серії. (21.00 — «Час»). 22.35 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

К. т. Концерт народного ар
тиста СРСІ* Д. Гнатюка. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Док. телефільм «Одеса».
10.30 — К. т. «Спіпас Софія 
Ротару». 11.00 — К. т. Нови
ни. її.15 — «Під прапором 
Жовтня*. Звітують трудящі 
Запорізької області. 12.45 — 
К. т. «Ленін. Жовтень. Украї
на». Репортаж з Київського 
філіалу Центрального музею 
В. І. Леніна. Передача 2. 
17.05 — К. т. О. Гончар. «Пе
рекоп». Літературний театр. 
18.00 — «Щасливе дитинство». 
Концерт дитячої художньої 
самодіяльності. 18.30 — К. т. 
Док. телефільм «Порив». 18.45 
— Маленький концерт. 10.00— 
К. т. «Вісті». 19.30 — Ліричні 

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировырадскшо обкома 

ЛКСМУ, г. Кировы рад. 
Газета печатается 

на украинском языке.

мелодії». 19.45 — К. т. «Віт
чизно моя. неозора». «Україна 
в сім’ї братніх республік». 
20.45 — К. т. «На добраніч, ді
ти!» 21.0(К— «Час». 21.30 — 
М. Зарудпнн. «Вірність». 
Фільм-пистава. По закінчен
ні. — К. т. Новини.

ВТОРОК-*
20 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Один за всіх, 
всі за одною». 10.15 — Фільм 
«Мертвий сезон». 1 серія. 11.20 
— К. т. «Пісні і танці народів 
СРСР». 14.00 — «Твій труд — 
твоя висота». Кінопрограма. 
15.00 — К. т. «Творчість ху
дожників - монументалістів».
15.30 — «Сторінки історії».
«Олександр Вепський». 16.00— 
«Російські письменники про 
дітей». 16.30 — К. т. «Робіт
нича гарантія москвичів». 
17.00 — К. т. Док. телефільм. 
«Радянська Україна». Роки 
боротьби й перемог». 1 серія. 
18.00 — «П’ятирічка ефектив
ності і якості». «Ефективність 
використанню капіталовкла
день в тресті «Олександрія- 
важбуд». (К-д). 18.15 — К. т. 
«Веселі нотки». 18.30 — «Му

зичний салон». (К-д). 19.00 “• 
Міжнародний турнір з хокею 
на приз газети «Извсстлл»: 
збірна СРСР — збірна Фін
ляндії. 21.00 — «Час». 21.30 —• 
К. т. Концерт майстрів мис
тецтв. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
К. т. «Міста і люди Радян
ської України». Док. теле
фільм «Дніпропетровськ». 10.30
— К. т. Музичний фільм «Рейс* 
прогулянка». 11.00 — К. т. Но
вини 11.20 — К. т. Док. фільм 
«Порив». 11.40 — «Шкільний 
екран*. 8 клас. Фізика. 12.10— 
М. Зарудіпій. «Вірність». 
Філі.м-внстава. 16.25 — «Шах
тарські горизонти». 17.10 —’ 
К. т. Музичний фільм «Покли
кання». 18.00 — «Здоров’я ді
тей — турбота спільна». 18.30
— К. т. «Пливи, бригантино!». 
Фільм-нонцерт. 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — Тележурнал 
«Старт». 20.30 — Говорять Де
путати Верховної Ради УкрЗ" 
їиської РСР. 20.45 — «Ііа 
раиіч, діти!». 21.00 — «Час»'.
21.30 — К т. «Під прапором 
Жовтня». Звітують трудящі 
міста-героя Кисва. В передачі 
бере- участь член Політбюро 
Компартії України, перший 
секретар Київського міськкому 
партії О. П. Ботвин. По закін
ченні — к. т. Повніш.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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