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ЗА ГІДНУ ЗМІНУ ТРУДОВУ
Вчора відбувся пленум обкому комсомолу, на якому було риь 

глянуто питання «Про роботу комітетів комсомолу області по 
підготовці дсстойноі зміни робітничого класу і колгоспного 
селянства». З доповіддю на пленумі висі уник перший секретар 
обкому Олексій Скічко.

В обговоренні доповіді взяли участь: перший секретар Кіро 
воградського місткому комсомолу Я. Бондар доставщнк-таке 
лажник Олександрійської шахти «Світ.топільська» В Грню- 
раш, вихователька молоді гуртожитку Кіровоградською заво
ду радіовиробів Л. Загреба, водій колгоспу «Победа - Вільшан- 
ського району В. Чумаченко, учениця І Іовомнргородського зоо- 
техиіку.му Г. Кривохачько, майстер машинно-тракторною пар 
ку колгоспу імені Леніна Кіровоградської о району М. Капуста, 
секретар комітету комсомолу колгоспу «Родина» Долннського 
району В. Дорош, начальник обласного управління профтех- 
севіти Д. І. Дузь та інші.

В обговореному питанні пленум прийняв постанову.

І
ПЕРША КОЛОНКА

ЩОБ ГОЛОСНІШЕ 
ЗВУЧАЛА ПІСНЯ

В нашій країні, як ні в одній іншій у 
світі, створені всі умови для всебічного 
розвитку кожної людини, для розкри- 
лення народних талантів. Величезний за
гін аматорів художньої творчості, що 
поєднав у .своїх лавах 25 мільйонів ро
бітників і колгоспників, службовців і сту
дентів, учнів і армійської молоді чи не 
найкраще ілюструє характерну рису со
ціалістичного способу життя — яскра
вий прояв духовного багатства радян
ського народу.

Нещодавно в нашій пресі була опублі
кована постанова Центрального Коміте
ту КПРС «Про заходи по дальшому роз
витку самодіяльної художньої творчос
ті», в якій зокрема говориться, що треба 
ще більше поліпшити умови для занять 
в усіх клубних закладах, на підприєм- 
стіах, у колгоспах і радгоспах, ширше 
залучати до самодіяльних колективів 
робітників, колгоспників, службовців, 
студентів та учнів, сприяти дальшому 
розвиткові народних театрів і любитель
ських музичних, хореографічних, хоро
вих колективів, студій' образотворчого 
кінофотомистецтва.

Сьогодні на Кіровоградщині лише 
в профспілкових колективах худож
ньої сзмодіяльності гранять свою 
майстерність 284 хори, 153 музичних, 
434 драматичних і 111 танцювальних 
гуртків, в яких беруть активну участь 
18 350 чоловік. Звичайно, ці цифри бу
ли б неповні, коли б ми не згадали і про 
76 клубів та Будинків культури, куди піс
ля робочої зміни поспішає 10 тисяч лю
бителів сценічного мистецтва на чергову 
репетицію.

Цими днями □ Кіровограді проходив 
міжгалузевий огляд-конкурс цехової ху
дожньої самодіяльності вибіркових 
творчих колективів з різних підприємств 
області. Високу виконавську майстер
ність на ньому продемонстрували ама
тори сцени Світловодського заводу чис
тих металів. Кожен третій робітник — 
учасник художньої самодіяльності.

Приємне враження справив виступ хо
ру ливарного цеху сірого чавуну заводу 
«Чеовона зірка» (художній керівник 
В. Парасенко), самодіяльної народної 
хорової капели «Медик» Кіровоград
ської обласної лікарні (художній керів
ник О. Смолянський), жіночий вокаль
ний ансамбль відділу головного кон
структора заводу тракторних гідроагре
гатів (художній керівник А. Бондаренко) 
тощо. Всього в огляді-конкурсі проде
монстрували свою майстерність 135 ко
лективів художньої самодіяльності.

Масовість і майстерність — саме ці 
риси визначали мету цього першого об
ласного міжгалузевого огляду-конкурсу. 
І все ж, як це не прикро, доводиться 
констатувати той факт, що на окремих 
підприємствах Кіровограда низові ланки 
художньої самодіяльності надто вже 
пасивні. Скажімо, на згаданий огляд- 
конкурс ремзавод «Укрсільгосптехніка» 
виставив... всього одного учасника, а 
обком профспілки автомобільного тран
спорту і шосейних доріг не спромігся на 
жодного...

Учасники художньої самодіяльності в 
основному — молоді люди. Отже, ззепі- 
вувачем у справі ширшого залучення 
молоді до самодіяльної творчості пови
нен стати комсомол. Формулу масовості 
розв язувати йому. А це можливо лише 
при повній активізації комітету комсо
молу на підприємствах і колгоспах, ву
зах і школах. Масовість. Вона продикто
вана духовними потребами життя, на
шого сьогодення.

Нличе 
,,червона субота“ 
ГЕНЕРАЛЬНА 
РЕПЕТИЦІЯ
Веселими голосами, дзвінкими піс

нями наповнились того дня вулиці 
Світловодська. Комсомольці і молодь 
міста еийшли на суботник, присвяче
ний XVIII з'їзду ВЛКСМ.

Після короткого мітингу і покла
дення квітів до пам’ятника В. І. Лені
ну дві тисячі робітників, службовців 
і школярів етапи до роботи. А потім 
у міськком комсомолу почали надхо
дити повідомлення; юнаки і дівчата 
впорядкували парк культури і відпо
чинку імені Т. Г. Шевченка, РевІЕську 
водну станцію, вулиці й алеї міста.

Добре попрацювали трудівники за
воду будівельних конструкцій зі свої
ми підшефними — учнями середньої 
школи № 1, робітники заводу чистих 
металів і учні десятирічки № 1. 
Приклад ударної праці показали пла
вильник заводу чистих металів Ва
силь Ратушний, апаратниця цього ж 
підприємства Людмила Полянська, 
комсомольці середньої школи № 4 
брати Іван і Леонід Велички.

С. ТИШКО, 
громадський кореспондент 
«Ліолодого комунара».

УРОЖАЙ-78:

Почесне друге місце
Набирає темпів посівна кам

панія в нашому районі. Цього 
року в пій візьмуть участь понад 
тридцять комсомольсько-молодіж
них сіпальних екіпажів. За умова
ми соціалістичного змагання, роз
робленими і затвердженими рай
комом комсомолу, переможуть ті. 
хто засіє найбільшу плош” в пай- 
коротші строки при високій якості. 
Комітети комсомольських органі
зацій господарств оперативно під
бивають підсумки трудового су
перництва. Так, в колгоспі «Про
грес» вперед вийшов екіпаж, який 
очолює член ВЛКСМ Володимир 
Шуржок. За день він засіяв горо
хом 24 гектари поля при нормі 22, 
виконавши завдання на 109 про
центів. Серед усіх екіпажів юспо- 
дарства комсомольсько-молодіж
ний займає друге місце.

В. ЧЕРНУХА.

Комсо/лольсько-моло- 
діжний колектив мон
тажної дільниці Кірово
градського заводу до
зуючих автоматів виго
товляє станції управлін
ня, освоює виробництво 
пультів ливарних доза
торів. Він став перемож
цем першого етапу зма
гання під девізом «Від 
60-річчя Великого Жовт
ня до 60-річчя ВЛКСМ— 
ударними, комсомоль
ськими темпами!» Одна 
з кращих молодих тру
дівниць колективу — 
комсомолка Любов Со
колова.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ
Підбито підсумки соціалістичного змагання 
серед молодих майстрів доїння і комсомольсько* 
молодіжних колективів молочнотоварних ферм області 
за перший квартал 1978 року
Валентина ЄПІШЕВА з колгоспу 

«Перше травня» Маловисківського райо
ну за три місяці одержала 1372 кілогра
ми молока від кожної корови своєї 
групи.

Світлана ПЕТРИЧЕНКО з колгоспу 
імені' Калініна ІІовоукраїпського райо
ну — 1200.

Валентина РУССУ з колгоспу «Росія» 
ІІовоукраїпського району — 1195.

Зінаїда ВИЗДОАГА з колгоспу імені 
Леніна Ульяновського району — 1165.

Людмила УТКІНА з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Онуфріївського райо
ну — 1162.

Ніна ФЕДЧЕНКО з колгоспу імені 
Чкалова Петрівського району — 1148.

Тамара ЗАПОРОЖЕЦЬ із колгоспу 
«Росія» ІІовоукраїпського району — 
1138.

Людмила ТАТАРОВА з колгоспу імені 
Пекіна ІІовоукраїпського району — 1133-

Наталія РОГОЖИНА з колгоспу 
«Мир» Гайвопопського району — 1087.

Наталія СИТА з колгоспу імені Леніна 
Долирського району — 1055.

Любов БОГУШ із колгоспу імені Кі 
рова Новоархангельського району — 
1038.

Любов ІРЖОБА з колгоспу «Перше 
травня» Маловисківського району—1022.

Володимир ГАПОНОВ з колгоспу іме
ні Кірова Олександрійського району — 
1012.

Серед комсомольсько-молодіжних ко
лективів ферм найвищих показників до
сяглії:

Комсомольсько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми КОЛГОСПУ імені 
XX з’їзду КПРС Бобрннеиького району 
(групкомсорг Володимир Міщенко’і. 
який одержав за перший квартал по 884 
кілограми молока від кожної корови.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
мелочнотврарної ферми № 1 колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського райо
ну (групкомсорг Валентина Єпішева) — 
866.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми Несватківськогс 
відділка Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олсксавдрівського ра
йону (ірупкомсорг Ярослава Андруща- 
кевнч) — 863.

і

Комсомольсько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми № 2 колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського райо
ну (групкомсорг Валентина Махно) — 
843.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
молочнотоварної ферми № 4 колгоспу 
імені Шевченка ІІовоукраїпського райо
ну (групкомсорі Ніна .Пубенець) — 794.

Комсомольсько-молодіжним колектив 
молочнотоварної ферми № І колгоспу 
«Більшовик» ■ Гайворопського району 
(групкомсорг Л|об.ов Ц-нмбал) — 788.

Відзначимо, що Маловнсківськпй. По- 
воукргїнськпй. Ульяновський, Олек- 
сандрівський райкоми комсомолу приді
ляють велику увагу розгортанню соціа
лістичного змагання на честь 60-річчя 
ВЛКСМ серел комсомольсько молодіж
них колективів та окремих тваринників, 
дбають про іїбгп гласність Скажімо, в 
Ііогоукраїиському районі 6 молодих 
■•вгрнпьпків за квартал одержали понад 
1000 кілограмів молока від кожної ко
рови І про не знають усі.

. Але в окремих райкомах якщо не зов
сім забули, то слабо пам’ятають про об
ласне змагання молодих працівників 
ферм. Так- с Знам’янськбму. Добровс- 
личківському: Більіранському Новгород- 
ківському Голован ізськом у і деяких ін
ших районах жодна доярка чи дояр не 
дссяглн тисячногр рубежу за квартал. 
Райкоми комсомолу слабо поінформова
ні про стан справ на тваринницьких фер- І 
мах. не хвилює іх і те. що КІЛЬКІСТЬ МО- І 
лодих трудівників ферм не збільшується. І 
а зменшується А у Свігловодському ра-! 
ноні не можуть назвати жодної молодої 
доярки.

Другий квартал іще тільки почався. 
Та час летить швидко І Іастанс пора під- І 
(дівати й підсумки річної роботи. І тоді і 
подекуди р\ками розводитимуть: тварин
ництво у пас. мовляв, постійно відстає, 
нелегко надолужити прогаяне Звичайно, 
нелегко, особливо ж толі, коли протягом І 
року НІЧОГО для Цього не робити. Тим 
часом комсомольці і молодь Кіровоград- 
щнпн поставили собі за мсту піднести 
тваринництво на належний рівень, стати 
на фермах дбайливими господарями. 
Жаль, що в названих вище районах про 
це забули._______________________ І
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ДЕЛЕГАТ.
КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

ДЕНЬ,
З ЯКОГО
ПОЧАЛОСЯ...

,,ЗІолодхгА комсукар“

МИ ЗЗИКЛИ до того, що 
у нашій країні кож

ному гарантовано пра
во на пращо, ревіту, охо
рону здоров’я тощо. І 
навіть не задумуємося, 
що може бути інакше. 
Зсе це починаєш цінува
ти ще більше, коли зу
стрічаєшся з іншим спо
собом життя.

Наприкінці минулого 
року заслужений само
діяльний ансамбль тан
цю УРСР «Ятрань» кіль
ка місяців гастролюаав у 
США, Канаді й Англії. 
І якось мимоволі все ба
чене в країнах капіталу 
зіставлялось із нашим 
життям.

Якось ми йшли цент
ральною вулицею Нью- 
Йорка, здалека почули 
чудову мелодію. Слуха
чів не побачили. Прохо
жі зрідка кидали дрібні 
монети в капелюх, що 
лежав біля ніг ще не ста
рого чоловіка. Наші му
зиканти авторитетно за
явили: так грати може 
лише здібна людина, що 
має спеціальну музи
кальну освіту. А вона 
опинилася у ролі жебра
ка. Іншого разу бачили, 
як безробітний худож
ник на вулиці креслив 
цікаві сюжети, малював 
портрети. Отже ні музи
кант, ні художник’ не

_________ ■ _______  15 жвілиігж Я.&78 року---------

змогли стати корисними 
для свого суспільства. 
Вони були для нього зай
вими.

Трапилось так, що ке
рівник нашого колективу 
під час гастролей захво
рів. За дві медичні кон
сультації було заплачено

Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

ДВА СПОСОБИ
ЖИТТЯ

Певно, не кожен пам'ятає той день, з якого почався 
його шлях до мапбутіїБої професії. А він обов’язково но- 
винек бути, той день. Інакше людина «розминеться» зі 
своїм покликанням і тоді жіііи їй буде якось нецікаво

Першого побачення з професією не призначиш, зустріч 
із нею часто несподівана. І захоплює вона не завжди з 
першого разу, хоча в Андрія Островерхого вийшло на
впаки. Вона захопила його відразу ж і так, що плани 
серйозно зайнятися радіотехнікою лишилися спогадом 
про дитинство. Сталося це тоді, коли він, ще воїн Ра
дянської Армії, побував на одному із заводій у Красно
ярську... То був день його першого побачення з профе
сією.

Цікаве все-таки життя. До служби в армії любив скла
дати приймачі, мудру
вати над схемами. В 
армії був сапером. Та 
гарт було йому один 
лиш раз побачити 
струмок розплавлено
го алюмшію — і все 
перевернулося.

З дому, з і'оловапівсі.кою району, писали, що Ііобузь- 
кий нікелевий завод набирається сили. Ось куди тягнуло. 
Андрій і досі пам’ятає, коли прийшов у відділ кадрів’ 
підприємства — 3 лютою 1976 року. Дрібниця? Та пі, 
мабуть, бо всі ми пам'ятаємо час, коли стали до роботи. 
Не з рядових ця дата.

— Всього її не розкажеш. Дивитись, як хтось інший 
плавить метал, — одне, а підійти до печі, що дихає на 
тебе спекою (уявіть собі, півтори тисячі градусів), і не 
просто дивитись, а керувати вогнем... Хто б раніше поду
мав, що у мене це винде?!

Ніші можна іі озирнутися назад. Минуло два роки. 
Андрій Островерхий став металургом, плавильником. 
Своєю людиною в колективі. Своя людина'— цс коли в 
будь-яку хвилину сам можеш підставній плече, комусь 
допомогти, когось замінити. А замінити плавильника, що 
не один рік стояв біля печей десь у 1 іовокуенецьку, по
вірте, не так просто.

Андрій закоханий у професію металурга. Ні, він не 
складає про неї віршів, бо не має такого хисту, не зби
рає вирізок з газет. Він просто на одному подиху може 
змалювати процес плавки від початку до кінця. Та це 
зможуть усі металуріи, це звичайна річ. А він, розпові
даючи. запитально дивиться па співбесідника: «Ну як, 
цікаво? А що, я/а вона, металургія?» Важко уявити, що 
вона коли-небудь може його розчарувати.

— Гііч паща, невелика. Але вона підтримує ін
ші великі печі. Без неї завод може не виконати 
плану Ось так. А іноді її зупиняють, бо ліміт електро
енергії вичерпався. Невесело годі, чесне слово. План 
виконуємо, але... каша піч простоює.

На свою «кар’єру» Андрій не скаржиться, пе має тако
го права; протяіом року підвищив кваліфікацію на два 
розряди. II итіін у нього тепер. Та, мабуть, не’тільки в 
розрядах річ.

— Завантажиш піч огарком невчасно — на стабіль
ність процесу плавки не розраховуй. Різко підвищується 
температура, піч швидко виходить з ладу. Перевитрата 
електроенергії...

Бригада у них — що треба (за словами Андрія). Під
твердження цього — перше місце серед колективів під
приємств Міністерства кольорової металургії за підсум
ками минулого року.

Нещодавно в цеху провели збори, присвячені обгово
ренню проекту пової Конституції Української РСР. І ком
сомольці ухвалили таке рішення: відпрацювати 19 квіт
ни, в день початку роботи сесії Верховної Ради УРСР, 
з найвищою продуктивністю. Отже, не тільки .метал 
єднає людей у колектив. Це Андрій відчув і тоді, коли 
хлопці гуртом обновляли пам’ятник воїнам, що загину
ли при форсуванні Буї у. Всю душу вклали в цю роботу. 
Посадили ялинки, заклали алею... Потім була хвилююча 
зустріч з ветеранами війни, які втратили тут своїх бойо
вих друзів Таке не забувається.

— Необхідно, щоб якомога більше було таких справ, 
щоб не відбуватися несуттєвими заходами. То правиль
но, молодь треба активно залучати до комсомольської 
роботи. Але часто у пас це здійснюється виключно через 
художню самодіяльність чи спорт. А дехто взагалі вва
жає, що тільки комсомольська організація повинна да
вати щось молодій людині. А навпаки? Мій принцип: 
спочатку я — комсомолу, потім уже КОМСОМОЛ — мені. 
Тільки так!

Це вже слова не тільки плавильника, а й заступника 
секретаря комсомольської організації цеху.

Поки що найвища нагорода для Андрія--тс, що його 
обранії делегатом XVIII з’їзду ВЛКСМ. Щастя, якому 
позаздрить кожен двгдцятичотирпрічиий. Це ж отак, пе 
по гелебачеїшю, а престо перед тобою виступатимуть 
прославлені люди країни. А може, пощастить розмовля
ти з ними особисто. І Рому є що розказані про свій Го- 
лї»ва кінський район, про область. Островерхий нині особ
ливо цікавиться подробицями подвигу підпільної комсо
мольської організації «Спартак» у роки Великої Вітчиз
няної війни. Розкаже, звичайно ж, і про свій Побузький 
нікелевий.

Буде з’ї.’Д. А сьогодні Андрій збирається на роботу, в 
Цех, де працює опера юром його дружина Людмила. По
чався новий трудовий день. Продовження того першого 
дня, коли він ознайомився з професією металурга.

Ви зобов’язувались

емт Побузьке,
Л, РОМАНЮК.

велику суму грошей. А 
якби довелося ще роби
ти операцію?.. Наша пе
рекладачка розповіла, 
що їй за досить складну 
операцію й лікування 
довелося заплатити по
над п'ять тисяч доларіз.

Ми знаємо тільки на 
прикладі свого ансамб
лю, які великі кошти ви
трачає Радянська держа
ва на розвиток худож
ньої самодіяльності. Не- 
дешезо обходяться, на
приклад, наші костюми, 
поїздки. Але ми за це 
не платимо. У США теж 
є аматорські колективи. 
Однак за приміщення, 
де самодіяльні артисти 
проводять свої репети
ції, за навчання, навіть за 
костюми треба платити 
самим аматорам.

Коли ми приїхали до 
Нью-Йорку, перше, що 
вразила —як тут важко 
дихати, від того, що на 
вулицях дуже багато ав
томобілів, які забрудню
ють повітря вихлопними 
газами. Про яку охоро
ну зовнішнього середо
вища тут можна говори
ти? «Пробки» створюю
ться такі, що легше до
їхати, куди треба, вело
сипедом. Городяни не
охоче користуються мет
ро. Там брудно, темно, 
душно. Відчувається, що 
про громадський тран
спорт держава погане 
піклується. Як же було 
не згадати наш метропо
літен у Москві, Києві, 
Ленінграді, де кожна 
станція — справжній ви
твір мистецтва?

Вразило й те, що люди 
в містах США багато го
ворять про свої страхи, 
їх лякає, що увечері на 
вулиці та навіть і у влас
ній квартирі, можуть 
вбити, пограбувати,
згвалтувати, вони боять
ся втратити роботу, за- 
хворіти.

...Нині в республіці 
проходить обговорення 
проекту Конституції 
УРСР, кожна її стаття — 
це наше реальне життя. 
Як же цим не пишатись!

...Щодня я йду на ро
боту. Моя робоча сім’я— 
колектив заводу «Черво
на зірка», де я працюю 
в ремонтно-механічному 
цеху слюсарем-монтаж- 
ником. Мені нічого хви
люватися про завтраш
ній день. Знаю, що й ста
рість буде забезпечена. 
Це гарантує Конституція.

Є. РОЗГОНЕР, 
робітник Кіровоград
ського заводу «Чер
вона зірка», учасникх 
ансамблю «Ятрань».

ДОРОГИ ТІ Ж САМІ
як

зекономивши 
кіловат-годин

Щоб пересвідчитись у тому, 
виріс колектив нашої колони, очо
люваний С. Ф. Іокарем, потрібно, 
мабуть, привести деякі цифри. За 
перший квартал минулою року ми 
провели 382 великовагові поїзди, 
перевезли понад завдання 170 і 16 
тонн народногосподарських ванта
жів, зекономили 14 117 кіловат-го
дин електроенергії. За цей же пе
ріод 1973-і о провели 634 великоза- 
гоеих, перевезли 294 627 надплано
вих тонн вантажів, 
г.ри цьому 57 250
електроенергії. Ось така арифме
тика.

Але самі цифри, якими перекон
ливими вони не були б, ще ні про 
що не кажуть. І колектив той са
мий, і дороги ті ж, що й два, п’ять, 
десять років тому. Але оновився 
локомотивний парк, люди збагати
лись досвідом і, головне, кожен 
прагне зустріти 60-річчя ВЛКСМ 
справді по-комсомольськи. Тому й 
взяли ми підвищені соціалістичні 
зобов’язання на ювілейний рік.

Машиністам нашої колони дові
рили першими в депо освоїти нові 
електровози ВЛ-80. Взялися за 
справу з великим бажанням. Адже 
нова техніка потужніша від ВЛ-бОК, 
а це гарантує вищу продуктивність, 
дає можливість перевозити більше 
надпланових вантажів у великова- 
ісзих составах. Гак що цьогорічним 
показникам дизузатись нічого. І, 
взагалі, все нове притягує до себе.

Особлива розмова — про еконо
мію електроенергії. /Аіцно утверд
жується думка, що на великоваго-

вих можна економити більше. Це 
підтвердила практика. Здавалося б, 
дивно: важчий поїзд і енергії біль
ше «тягне». Що значить тільки зру
шити його з місця, витягти на під
йомі. Але це коли немає вміння, 
вірніше бажання боротися за нож
ну кіловат-годину. Мова йде про 
ставлення до роботи. Якщо маши
ніст відчуває якусь відповідальність, 
він використає кожен спуск або 
підйом, коли состав котиться за 
інерцією. У великовагових, підкрес
лю, інерція руху набагато більша. 
На невеликому підйомі поїзд вийде 
з її допомогою.

Отак і вчимося економити. Повто
рю вислів, що стаз хрестоматійним: 
машиніст вчиться у кожній поїздці. 
А потім, знайшовши щось нове, ді
литься ним з товаришами. Це — 
наша раціоналізація.

Іноді хочеться, щоб результати 
роботи залежали тільки від нас і ні 
від кого більше. Тому є причина. 
Незадовільний пропуск поїздів, ви
мушені стоянки (до речі, не рід
кість) — це гальма, які стали на 
шляху збільшення економії. На
приклад, аби зрушити з місця со
став, потрібно затратити 90 кіловат- 
годин електроенергії, що аж ніяк 
не входить у плани машиніста. 
Особливо часто незаплановані сто
янки доводиться робити на станціях 
Пантаївка, Королівка, Олександрія. 
Тож давно час поліпшити систему 
пропуску поїздів, яка на сьогодні 
має чимало вад. Точніше, не саму 
систему, а якість роботи станційних 
служб.

У рік ювілею Ленінського комсо
молу колектив колони зобов’язався 
повністю впровадити лунінський 
метод догляду за електровозами. 
Ще не так давно ми мали справу з 
«безпритульними» локомотивам 
«сиротами», коротше кажучи. Як це/^ 
Просто ні за ким вони не були за
кріплені, ніхто з машиністів роботу 
ремонтників не контролював. «Би
ли» їх, як хто хотів.

Нині за колоною закріплено 25 
електровозів. Не завжди доводи
ться на них їздити, але несемо за 
них повну відповідальність. Після 
ремонту бригада обов язково конт
ролює його якість.

Як ніколи, напружений рік. Ми 
зобов’язалися вибороти право но
сити звання колективу імені 60-річ- 
чя ВЛКСМ. 1 суперник у змаганні 
сильний. Це комсомольсько-моло
діжна колона Знам’янського локо
мотивного депо, яку очолює маши- 
ніст-інструктор Анатолій Іванович 
Онищенко. Тож зекономлені кіло
ват-години — ще не гарантія успі
ху. Ніхто з нас про це не забуває. 
Тому кожна поїздка — як невели
кий етап перед’ювілейної ударно; 
вахти.

В. ДЕСЯТНИКОВ, 
громадський машиніст-інструк- 
тир комсомольсько-молодіжної 

колони імені XXV з’їзду КПРС 
Знам’янського локомотивного 
депо.

свято 
РОЗМАИ-СЛОВА 

Позавчора на Кіровоградщин. 
відбувся традиційний День 
поезії. Вірші, присвячені буд
ням хлібороба і робітничим 
ударним змінам, ліричні поезії 
лунали в сільських клубах 
гуртожитках, у шнолах і цехах * 
заводів області. Активну участь 
в проведенні Дня поезії взяли 
молодіжні літературні студії 
«Сівач» (Кіровоград), «Вись* 
(Нозомиргород). «Пласт» (Олек
сандрія) та інші.

В обласному центрі свято 
поезії завершилось великим ве
чором, в програмі яного звуча
ли еірші кіровоградських ПО
РТІВ Віктора Погрібного, Анато
лія Кримського, Валеоія Гонча
ренка, Віталія Ципіна, Георгія 
Шевченка, Леоніда Народосоге 
та інших.

На цій зустрічі свої поезії 
прочитали гості, лауреати РсС‘ 
ПУ о ліванської комсомольсько, 
премії ім. М. Островського Во
лодимир Забаштансьний і мо
лодий поет, член СПІЛКИ ПИСЬ-Ъ 
менників України Анатолій «нг. 
чинський.

На фото: Володимир ЗА 
БАШТАНСЬНИЙ (ліворуч) і Ана
толій КИЧИНСЬКИЙ.

Фото а. ГРИБА»
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ми боремось. Так' як ^Гідхопили^н мрп' в жяттп те> заРади чого ми живемо, те, за іцо 
весен мав менше. В дГтях — наше "рапор т-’х’ хто прожиа Р°ки коротші і

«^ятаяега??.”U І« ^ суст„ь“оР точено,".і»л»»=’--ся про »пхопання д|„й. го- 
спільст.».. _ говориться в'статті Мпр'°к^^ «

до> сГм°»Іпрад^вжу1Нпо5иоеоУ<пі?иІЛоД.ІОТЬ ' наш/х читачі«- сьогодні «Клуб »одо- 
зети листом Мино/и Сенченка - Iй ™гар**> початУ на сторінках нашої га-
котрому вже за тпипичть ? «птЛ.а* ff ° рада' Ви Д°сРе нам ятасте лист інженера, 
туоботою поо дітей ЯлСіпnon хоче одружуватись, бо не хоче обтяжувати себе
nur-rr- и- ’ •• Д овляа’ «• лк же захоплення музикою, поїздки на риболовлю, ту
пів. уЬМиколіГхо.ловтяЧького життя? Лист викликав хвилю аідгу- 
своє небажання мати niTeuOSyM4U В?лен™на '• 3 Світловодська, наприклад,
жінка, що CHDimvr пп-й ЩніїГІл —к»е Зайнятістю на роботі, вона активістка, ділова 

ує ДО.11 інших, і їй просто «ніколи буде возитися з пелюшками*.

СЦЕнЙДанонсСл1тамт71;пй"КДІЯ еКлУ6Г aifi'Cpana найбільш цікаві. Листом 3. МІ- 
четося а’ід.тоаіетчТмІ.ТЛ>п-'Дг1Лу К>СТИЧ!' облвиконкому, до речі, матері трьох дітей, хо- 

л сти Миколі Сенченку. вдавалося б, що спільного між дисциплінованим, 
кою°«чолнипа УР’оноаа>кеним інженером, який вільний час проводить не за пляш
кам таке В П°ЛОН1 музики, і злочинцем? Нібито нічого. Але, нехай вибачить
повідає s листі кЯмье.1^ИИОЛа Сон_ченко> характерна риса злочинця, про котрого роз- 
слабніше ™ В’ м,сценно. — егоїзм. 1 якщо у Миколи егоїзм виражений, може, трохи 
слаоніше, то у героя листа він доведений до абсурду.

за-

Пошту клубу коментує юрист
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ВТРАТИВШИ 
ЛЮДСЬКУ 
ПОДОБУ

ІДКЕНіЦ засідання 
аза*«* ооласного суду. 
На лаві підсудних — иать- 
ко. Хто ж ця людина і що 
вона заподіяла? Це Ци- 
вінський Анатолій, який 
посягнув на життя езоєї 
шестирічної доньки.

Серпневого вечора діти 
вже спали, коли він, їхній 
батько, напившись, розбив 
балконне вікно і вліз у 
кімнату. Дружина, поба
чивши його, озвірілого, на 
балконі, злякалася погроз, 
роздягнена бігла по схід
цях з криком; «Рятуйте 
моїх дітей!»

Не думала вена в ту 
мить, що він, замкнувши 
зсередини двері, схопить 
сплячу доньку і, незва
жаючи на її прохання; 
«Тату, я буду слухатись 
тебе», — на очах свого 
одинадцятирічного сина 
Геннадія по-звірячому ки
не її з балкона. Так закін
чилося зовсім коротке 
життя Надіики Цивінської.

Розлюченим, страшним 
зостанеться назавжди в 
пам’яті сина батько, ієна 
з великою дитячою триво
гою розповідає людям і 
суду, як жалібно кричала 
і просилася сестричка у 
п’яних батькових руках. 
І ІІе не відомо, чим би кін
чилося все й для ї єни, як
би а двері не почали рва
тися люди. «Ось вам ваші 
аліменти!» — такими сло
вами звернувся після 
скоєного батько до сина.

Батько? Дружина Цивін- 
ського розповідає про їх
нє спільне подружнє жит
тя. Навіть страшно поду
мати, що поруч нас жила 
така людина. Цивінський 
постійно пиячив, зчиняв 
дома бійки, скандали. Зну
щався із сім'ї.

Діти весь час заздрили 
тим, з ким батьки ходили 
в парк, у кіно. Діти Цивін- 
ського цього не бачили 
ніколи. Завжди були з ма
мою. Замість того, щоб 

повести дітей у кіно чи 
театр, він доводив сім ю 
до того, що діти з матір ю 
змушені були запасатися 
продуктами на вихідні дні 
і сидіти у своїй кімнаті.

Постійні погрози дру
жині «я тебе заріжу есе 
одно», «я тебе викину з 
балкона» важким тягарем 
лягали на дитячі серця. 
Недарма ж Гена, коли від
почивав улітку в піонер
ському таборі, писав три
вожні листи сестричці та 
мамі, хвилюючись за них.

Ніхто в залі не міг стри
мати сліз, коли голова су
ду читав ці листи: «Мамо, 
як справи, чи не ображає

тато тебе?..» Син хвилю
вався тому, що від батька 
можна було чекати 
всьоїо.

Ця людина давно втра
тила не тільки серце бать
ка, а й взагалі людську 
подобу. Галина жаліла 
його, надіялась — розкає
ться, особливо тоді, коли 
після надмірного вживан
ня спиртного він тяжко 
захворів. Раз у раз бігала 
до лікарні, дбала, щоб 
швидше- одужав.

«Я думала, що він усе-. 
таки стане людиною, бо ж 
у нас діти», — каже Гали
на. Та час не виправив 
його, навпаки, жити з ним 
їй ставало дедалі нестерп
ніше. Йому нічого не до
помогло: ні умовляння 
адміністрації, де працюва
ла Галина, ні часті розмо
ви з директором* птахо
комбінату, де він працю
вав.

Дитинство...
Яке воно щасливе й 

безтурботне в наш часі 
і обов'язок наш — боро
тися з тим, щоб не було 
випадків, подібних до ви
падків у сім’ї Цивінсько- 
го: Мати і діти серед ночі 
шукали притулку у сусі
дів, знайомих, у кочегарці.

Останнє слово підсуд
ного. Що ж скаже цей не
гідник? Зал переповнений. 
Усі чекають.

Настала та хвилина, ко
ли треба глянути людям 
в обличчя. «Я вчинив тяж
кий злочин, востаннє про
шу простити мені. Я хочу 
жити, як і всі».

«Я хочу жити...» Життя 
дороге для кожного. І зно
ву в моїй пам’яті вимальо
вується таке коротке жит
тя Надіики. Спокійна, зав
жди слухняна, працьовита. 
3. переддень своєї смерті 
вона так гарно прибрала 
в татовій кімнаті...

І ось тепер стоїть він 
перед людьми, перед за
коном і каже, що йому 
хочеться жити.

Радянські закони гуман
ні, але й суворі до тих, хто 
заслуговує кари.

Ім’ям Української рес
публіки, ім’ям усіх людей, 
ім’ям убитого дитинства 
злочинця засуджено до 
розстрілу.

Зал оплесками зустрів 
вирок суду.

д;ти — наше майбутнє. 
Ми — з наших дітях, і то
му їх треба берегти, вихо
вувати, але так, щоб не бу
ло соромно глянути лю
дям у вічі.

В. М1СЦЕНКО.

ПРОДОВЖУЄМО 
РОЗМОВУ

ДІТИ: 
ЩАСТЯ ЧИ 
ТЯГАР?

Уже в перші дні Радян
ської впади було скасовано 
буржуазні закони, пні ста
вили жінку в нерівноправ
не становище з чоловіком. 
Протягом шістдесятиріч
ного життя нашої держази 
законодавство про шлюб і 
сім’ю розвивалось і вдо
сконалювалось. 27 червня 
1966 року верховна Рада 
СРСР затвердила Основи 
законодавства союзу РСР і 
союзних республік про 
шлюб і сім’ю, вони набра
ли чинності з 1 жовтня 
1968 року.

У нашій країні визнає
ться тільки шлюб, зареє
строваним в органах загсу. 
Основи законодавства і 
Кодекс про шлюб і сім’ю 
застосовуються лише о су- 
перечках між особами, які 
перебувають у шлюбі, за
реєстрованому в органах 
загсу. Водночас ці закони 
інакше розв’язали питан
ня про останозлення по
ходження нешлюбних ді
тей.

Згідно з чинним законом 
батько народженої поза 
шлюбом дитини може по
дати спільну з матір'ю 
заяву до органів загсу та 
бути зареєстрованим иать- 
ком дитини. В разі відмо
ви батька добровільно за
реєструвати дитину і на
звати себе її батьком, ма
ти дитини має право звер
нутись до суду з позовом 
про встановлення батьків
ства.

Але відповідно до статті 
53 Кодексу про шлюб і 
сім’ю української РСР при 
встановленні батьківства а 
судовому порядку за осно
ву беруться не стільки ме
дичні критерії, скільки ін
ші обставини, передоачені 
законом.

Які ж це обставини? При 
встановленні батьківства 
беруться до уваги:

спільне проживання і 
ведення спільного госпо
дарства матір’ю і відпові
дачем до народження ди
тини. до того ж стосунки 
цих осіб повинні бути ха
рактерні для сімейних, 
тобто вони лозинні прожи
вати о одній квартирі, 
кооперувати засоби, піклу
ватись одне про одного, 
купувати меблі, речі тощо;

спільне виховання або 
утримання дитини;

подані матір’ю до суду 
докази, які з достовірністю 
підтверджують визнання 
відповідачем батьківства.

У пункті 3 постанови 
Президії Верховного суду 
СРСР від 4 грудня 1969 ро 
ну «Про практику застосу
вання судами Основ зако
нодавства Союзу РСР і со 
юзник республін про шлюб 
і сім’ю» підкреслено, що 
закон, як і раніше, стоїть 
на позиції підтримання 
усталених сімейних сто
сунків, а не випадкових 
зв’язків.

Щоб установити батьків
ство, позивачка має довес
ти хоча б одну з трьох за
значених. вище обставин. 
На практиці ми стинаємо
ся з випадками, коли мати 
дитини а судовому процесі 
твердить, що дитина наро
дилася від відповідача. На 
підтвердження мати вису
ває такі докази: тривалий 
час зустрічалися, бували у 
неї і у нього вдома, відпо
відач обіцяв одружитись.

Ці обставини підтверджу 
ють і свідки. Та згідно з 
вимогами закону дані до
кази не беруться до уваги.

У народному суді Ленін
ського району міста Кіро
вограда торік було розгля
нуто цивільну справу К. і 
С. про встановлення бать 
ківства. Позивачка тверди
ла, що жила разом з С. од
нією сім’єю майже рік, у 
результаті у неї народився 
син Дмитро. Позивач же 
доводив, що в цей час він 
жив зі своєю законною 
дружиною, в її домі знахо
дились І його особисті ре 
чі, майно. Гроші теж при
носив дружині.

У судовому засіданні 
свідки пояснювали, що С. 
бував у квартирі позивач
ки. Суд у своїй ухвалі вка 
зав, що зустрічі К. і С. нес 
достатніми доказами для 
встановлення батьківства, 
і відмовив у задоволенні 
позову.

Народний суд міста Світ- 
лооодська, розглянувши 
справу М, і Д„ встановив, 
що Д. — батько Ольги, нат
ра народилась 3 липня 
1977 року. Хоча Д. й відмо
вився записати себе оать- 
ко?л дитини в органі загсу, 
суд установив, що сторони 
проживали в будинку 
батьків Д. Майбутня мати 
була там прописана. Зо 
сени Д. влаштував пози
вачку на роботу як дру
жину, згодом відвідував и 
вагітну в лікарні. За таких 
обставин народний суд об
грунтовано встановив
батьківетєо по факту 
спільного проживання, ве
дення господарстса сторо
нами до народження ди
тини.

Діти, які народилися по
за шлюбом, при встанов
ленні батьківства в добро
вільному порядку чи су
дом, мають ті ж самі пра
ва, що и діти, які народи
лися в^ зареєстрованому 
шлюбі.

У тих окремих випадках, 
коли неможливо встанови
ти батьківство, подасться 
державна допомога одино- 
ній матері. За нею зали
шається й приво помісти
ти дитину на утримання і 
виховання повністю за 
державний рахунон.

Законом також стирає
ться горезвісний прочерк 
в актовому запису про на
родження дитини. Запис 
про батька роблять за 
прізвищем матері, а ім’я і 
по батькові — за її вка
зівкою.

Як бачимо, радянсьнесі- 
мейне законодавство сто
їть на сторожі інтересів 
діте’и, що народилися від 
оатьків, які не перебува
ють у шлюбі, допомагає 
одиноким матерям у вста
новленні батьківства, в за
лученні фактичних бать
ків до участі о утриманні 
і вихованні своїх дітей. 
Але встановлення батьків
ства — це складний шлях, 
що нерідко пов'язаний з 
розголошенням' інтимних 
сторін життя жінки, і тому 
хочеться порадити нашим 
читачам: кохайте і будьте 
коханими. Але пам’ятайте, 
що тільни зареєстрованим 
шлюб в органах загсу по
роджує права та обов'язки 
подружжя.

В. МЕТКА,! 
член обласного суду.

ХОЧА ЛИСТА НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
«Яка велика радість бу

ла у нас із дружиною, ка
ли в нашій молодій сім’ї 
народилася дитина! Та ця 
радість згодом затьмари
лась. Нашій дочці вже рік 
і десять місяців, але в ди
тячі ясла ми її досі не во
димо. Не раз я ззертазея

в жіночу раду і завком 
профспілки, та відповідь 
щоразу була одна: місця 
в дитячих яслах немає»,— 
розповів у листі до ре
дакції т. Небесний, елек
тромонтер Світлозодсько- 
го заводу чистих металів.

Редакція направила цьо-

го листа адміністрації 
Світлозодського заводу 
чистих металіз. Помічник 
директора т. Козинець по
відомив, що дитину Не
бесних улаштовано 1 в ди
тячі ясла-садок № 3 за
воду.

ЗАЗДРЮ!

ВИРІЖ І ПОКЛАДИ ДО КОНЗЕРїД

Яка твоя думна
про те, що ти прочитав на ц,ій сторінці?

Чим ти пояснюєш зниження проценту народжуваності дітей?

Скільки дітей у тебе? Про яку сім'ю щодо кількості дітей ти мріяв або мрієш?

Коли І де, на твою думку, треба ечити людину бути хорошим батьком, матір’ю? 

Чи зміцнює сім’ю дитина?

Відповіді вклади в конверт і разом з цією анкетою відправ па адресу: м. Кірово
град, вуя. Луначарського, 36, редакції газеі я с-Молодий комунар».

Мені вже за двадцять. Я 
маю вищу освігу. кварти
ру з усіма вигодами, ім
портні чобітки-козачки і 
дублянку.

Однак я нещаслива. 
Прийшовши після роботи 
додому і одягнувши приве
зений із Белграда халат, 
котрому позаздрить кожна 
жінка, я падаю на засте
лену килимом канапу і ре
ву вголос.

Гірко усвідомлювати, що 
на вулиці усі ходять вдвох, 
а я одна. Я ніби не гірша 
за інших. З подругами 
розмови точаться місяця
ми одні і ті ж: хочеться 
мати сім’ю і дітей.

А ось сім’ї якраз і не 
має. Інші нас заспокоюють, 
знайдете і ви своє щастя. 
Не віриш у ті заспокоєння, 
коли бачиш, лк до дверей 
задсу підходять моло
денькі дівчатка в білих су
кенках. А ми втратили 
вже свій час і надіятись 
немає на що.

Заздрю, від усієї душі 
заздрю тим, хто має дітей, 
сім’ю. Якось промайнула 
думка: народити дитину 
без чоловіка. І одразу оді- 
гнала її, осудять люди і 
не зрозуміють.

Галина СЛОБОДЕНЮК, 
м. Кіровоград.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Що б ви 
порадили Галині?
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„ЗУПИНИВСЯ—КРОК НАЗАД...“
На комсомольських зборах так 

1 вирішили: кожен комсомолець 
мас скласти залік з фізичної та 
військово-технічної підготовки і 
стати значківцем ГПО. Першими 
взяли на себе таке зобов’язання
допризовники.

Почали з пропаганди нормати
вів і вимог комплексу. Щоб усі 
знали, яку висоту треба подола
ти. Доручення отримали фізорги 
і комсорги. Провели бесіди в 
кожній групі, орієнтували своїх 
ровесників, як треба тренува
тись. І щоразу називали імена 
чемпіонів області з багатобор
ства ГПО і їхні результати. Фіз-, 
орг Олена Репенько так і під
креслювала:

— В учнів Кіровоградського 
машинобудівного технікуму Во
лодимира Твердоступа і Миколи 
Лахаузова не кращі умови для 
тренувань, ніж у нас. Але вони 
поставили перед собою високу 
мету і вперто йшли ло перемоги. 
Отримали значки ГПО. Але на 
цьому не заспокоювались. Від
чували, що здатні на більше. 
Тож заняття в спортивній секції 
у них щодня. І ось результат — 
найсильніші в області. їм по-доб
рому заздрили на вогневому ру
бежі і в плавальному басейні, на 
легкоатлетичних секторах. Твер- 
доступ тепер — чемпіон області, 
кандидат у майстри спорту. Ото 
ж я й кажу: у нас теж є гарне 
спортивне містечко. маленький 
олімпійський стадіон. То ж спро
буймо наблизитись до чемпіонів.

І еони тренувались. Григорій 
Гавриленко І Галина Рубцова, 
Сергій Брейко і Віктор Головчен- 
ко, Віталій Кодачснко і Сеогій 
Кочерга, Люба Корніснко і Таня 
Юріц — найбільш завзяті і напо
легливі. Першими виконали нор
мативи. Потім перекрили їх. 
І стали чемпіонами — поки що
с училищі.

А Надя Хрієнко пішла далі. На 
обласних змаганнях трудрезер- 
вівців не мала собі рівних у 
стрибках у довжину. Вона тепер 
переконана: цей успіх від того, 
що регулярно займалась в секції 
з багатоборства ГПО. Такої дум
ки І кваші боксери колективу

фізкультури Віктор Іванов, Сер
гій Біджаков, Петро Яровенко, 
Сергій Гончарук, які теж здобу
ли призові місця в області. їхній 
тренер А. М. Акуліч зауважу
вав їм:

— Перш за все — ГПО. Бо це 
основа фізичного удосконалення. 
А потім уже спеціальна підго
товка.

Повернулись з обласного тур
ніру баскетболістки, яких тренує 
В. Г. Жежерл. Теж з нагорода
ми. Обласна рада ДСТ «Трудові 
резерви» нагородила борця кла
сичного стилю Віктора Омсльчсн- 
ка. Чемпіонські медалі присезли 
з Кіровограда волейболістки тре
нера В. Г. Шарка. А футболісти, 
дивись, уже на республіканських 
змаганнях... Всі вони були в 
списну тих, хто складав нормати
ви ГПО. І не заради того, щоб 
тільки отримати золотий чи сріб
ний значок. А задля власного фі
зичного гарту і бадьорості. Щоб 
потім, коли вийдуть на ришту
вання новобудов, мати силу і за
взяття на довгі роки. І праця їх
ня переросте в красу. Бо все, що 
робитимуть — то чесними і міц
ними руками.

Нині другокурсниця Олександ
рійського профтехучилища № 7 
делегат XVIII з’їзду БЛКСМ Оле
на Репенько з приємністю від
значає:

— Тоді на комсомольських збо
рах не було байдужих. І то був 
початок активності в фізкультурі 
і спорті.

І фізорг Олена Репенько знову 
йде до своїх друзів. Своїм влас
ним прикладом (вона краща во
лейболістка. баскетболістка учи
лища. продовжує займатися □ 
секції багатоборства ГПО) і сло
вом спортивного агітатора і про
пагандиста кличе юнаків і дівчат 
йти далі. Бо: «Хто зупинився, той 
зробив крок назад...»

М. ВІНЦЕВИЙ.
На фото: кращий значкі

вець ГПО другокурсниця Галина 
РУБЦОВА.

Тренер В. Г. ЖЕЖЕРЯ з баскет
болістами.

В. КОВПАКА.

ШАШКИ. Вісім днів у Кі
ровограді тривала особис
та першість області з ро
сійських шашок. Добре 
провели всі зустрічі май
стер спорту з «Колоса» 
Мари Соколовський (він 
набрав вісім з половиною 
очон з десяти) і першороз
рядниця авангардівка Те
тяна Логвинова. У неї та
ка ж кількість очок. Вони 
завоювали чемпіонські ти

тули 1978 року. Другими 
призерами стали нандидат 
у майстри спорту спарта- 
ківець Микола Король (у 
нього на пів-очка менше, 
ніж у переможця) та Емі
лія Барна з «Авангарду». 
До речі, вона виконала 
норматив першого розря
ду. Третя сходинка діста
лася майстрові спорту із 
студентського товариства 
«Буревісник» Володимиру

Миронову і тринадцятиріч
ній спартаківці Тетяні Ду
бівці.

РУЧНИЙ М’ЯЧ. Чемпіо
нат республіканської ради

«Спартака» відбувся в До
нецьку. В ньому взяла 
участь і чоловіча команда 
нашої області. Вдалими 
були її виступи. Кірово
градці, після організаторів 
посдинніо — донечан, по
сіли другу сходинку, на 
третій — ворошилоаград- 
Ці. Готував наших гандбо
лістів до цих змагань Во
лодимир Климентійович 
Гурський.

УДАЧІ ВАМ, 
ЮНІ

Завтра починаються ігри 
другого кола першості 
Радянського Союзу з фут
болу серед юнаків 1960— 
1963 років народження. 
Спортивну честь нашої 
області захищають два 
колективи — вихованці 
груп підготовки молодих 
спортсменів при кірово
градській команді класу 
«А» другої ліги «Зірка» та 
олександрійський «Крис
тал». Турнірну таблицю 
третьої зони серед стар
ших юнаків, за підсумка- 
ми першого кола, що про
ходив восени минулого 
року, очолює миколаїв
ський «Суднобудівник». 
Він у своєму активі має 
одинадцять очок. Стільки 
ж на рахунку «Зірки» і 
херсонського «Кристала». 
Але в них гірше співвідно
шення забитих і пропуще
них м’ячів. Отже, поєдин
ки за місце, яке дає право 
на продовження боротьби 
за чемпіонський титул, бу
дуть напруженими і ціка
вими. В першому турі на
ші земляки зустрічаються 
між собою. Цей матч від
будеться на стадіоні в Кі
ровограді.

Серед команд молод
шої вікової групи попере
ду йдуть також миколаїв
ці. У них десять очок. На 
три очка менше у кірово- 
градців.

Набагато гірше турнірне 
становище в олександрій- 
ців. Вони знаходяться у 
другій половині таблиці. 
Матчі, згідно затвердже
ного календаря, проходи
тимуть лише по неділям.

23 квітня кіровоградці 
прийматимуть свого най
ближчого конкурента в бо
ротьбі за вихід до фіна
лу — херсонський «Крис
тал». ЗО квітня вони грати
муть в Запоріжжі із «Стрі
лою». 5 травня «Зіока» 
приймає вихованців ДЮСШ 
міста Одеси. А потім дві 
зустрічі на виїзді. 14 трав
ня кіровоградці поміряю
ться силами у Миколаєві 
з «Суднобудівником», а 21 
травня — в Одесі. Матч зо
нальної першості «Зірка» 
проведе у себе вдома — 
28 травня зі своїми ровес
никами із севастополь
ської «Хвилі».

Отже, м’яч на центр. 
Удачі Еам, юні футболісти!

В. ТВЕРДОСТУП.

КОНДРАТЮК о. П. Роз- 
гпток соціалістичної теорії 
морального виховання мо
лоді. К., «Вища школа». 
1977. Ціна 1 крб. 90 коп.

У монографії на основі 
широкого використання
праць В. І. Леніна розгляну
то питання розвитку теорії 
і практики морального вихо
вання трудящих, особливо 
молоді, у передреволюцій
ний'і, головним чином, у по- 
жовтневий період. Призна
чена для студентів педаго
гічних інститутів, учителів 
шкіл, працівників органів 
народної освіти.

КОТЛЯР о. Є., ТАЛА- 
ЛАИ М. Й. Молодь прихо
дить на виробництво. М., 
ГІрофвидав. 1978.

Автори на матеріалах со
ціологічних досліджень да
ють рекомендації, пов’язані 
з трудовим використанням 
випускнинів шкіл, із закріп
ленням їх на виробництві.

Адреса — Радянський Со
юз. Колективна збірка. До
нецьк, 1976. Ціна 11 коп.

У книжці автори розпові- 
дають про свої долі, про ко
лективи. в яких вони пра
цюють, ділиться думками 
про радянський спосіб жит
тя, про те, що ми розуміємо 
під тим, що таке радянська 
людина. Книжка розрахова
на на широке коло читачів.

ХАРЧЕВ О. Г., ОДИН
ЦОВ В. II. Соціалістичне 
змагання г виховання моло
дих робітників. М., «Зна
ние», 1977.

У брошурі відзначаються 
виховні функції соціалістич- 
ного змагання, його роль у 
формуванні світогляду су
часного молодого робітника.

БАЛТРУНАС В. С. Пат
ріотичне та інтернаціональ
не виховання молодих тру
дівників. Бібліотечка на
ставника. М., Профвндав, 
1977.

У цьому виданні такі роз
діли: «З чого починається
Батьківщина», «Виховує ко
лектив», «Наставники обмі
нюються досвідом».

ДІОНІН В. М., ПРОСКУ- 
РА В. В. Зроби крок пер
шим. Видання друге. М„ По- 
літвндав, 1975.

В одному із соціологічних 
опитувань велика група мо
лоді назвала донецького гір
ника О. Г. Стаханова найві- 
домішим радянським робіт
ником. Життю і трудовому 
подвигу цієї людини присвя
чено книгу «Зроби крок пер
шим».

Г. МАТВІЄНКО, 
завідуюча магазином’ 
«Пропагандист».

м. Кіровоград,

Понеділок -
17 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 
■— «Час». 8.35 — Гімнастика.
■::: -------

І 7) Наша адреса і теле<
316050. ГСП Кіровоград 50, еуп. Луначарськото, 36. 
телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольської о життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.
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8.55 — Мультфільм. 9.15 — 
Фільм для дітей. «Республі
ка Воронячої вулиці». І0.30 
— Концерт радянської пісні.
10.55 — «Очевидне — ней
мовірне». 14.30 — «Сильні
ше за вогонь». Кіг.опрогра- 
ма до 60-річчя радянської 
пожежної охорони. 15.20 — 
«Творчість М. Ісаковського». 
15.50 — «Наш сад». 16.20 — 
Теленарис «Айсара Аіізаку- 
лова». 16.30 — «Пісні і танці 
народів СРСР». 17.00 — «Ро
би з нами, роби як ми, роби 
краще за нас». 18.00—«День 
за днем». (К-д). 18.15—«Сірія 
сьогодні». 18.45 — Грає лауре

ат міжнародних конкурсів 
Русудагг Гвасалія (скрипка). 
19.05 — «Рік третій — рік 
ударний». «За ефективність 
праці па кожному робочому 
місці». 19.45 — Телефільм 
«Місяць довгих днів». 1 се
рія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Міжнародний матч з боксу; 
збірна Куби — збірна СІНА. 
(Гавана). По закінченні —но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К. т. Док. телефільм «До
нецьк». 10.30 — Для дітей. 
«Сонечко». 11.00 — К. т. Но
вини. 11.15 — «П'ятирічка

Газета виходить 
у вівторок, четвер 

суботу.

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

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

Зам. № 163, Індекс 61197,

ефективності і якості». 11.45
— «Доброго вам здороь’я».
15.30 — К. т. «Завжди на 
посту». (До 60-річчя ство
рення радянської пожежної 
охорони). 10.30 — Концерт 
учасників художньої самоді
яльності. 17.00 — К. т. Кіпо- 
трплогія «Радянська Украї
на. Роки боротьби і пере
мог». Фільм перший. 18.00 — 
«Партійне життя». 18.30 — 
Реклама. Оголошення. 19.00
— «Вісті». 19.30 — К. т. «Сто
рінки творчості». Степан 
Олійник. 20.30 — Сільсько
господарський тиждень. 
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20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30—Фільм 
«Зелений вогник». По закін
ченні — к. т. Новини.

18 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 

— К. т. Док. телефільм «Дні
пропетровськ». 10.30 — Для 
школярів. «Пароль—«Друж
ба». 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — Горлівськс виробни
че об'єднання Донецької об
ласті «Стирол». 11.40 — К. т. 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Українська література. 12.10
— «Щасливе дитинство». 
Концерт. 16.30 — К. т. Кіно- 
трилогія «Радянська Украї
на. Роки боротьби і перемог». 
Фільм другий. 17.25 — На 
?'с2річ ХУШ з'їзду влкем. 18.00 — Новини. 18.15 — 
♦Шсня-78». 18.45 — Бесіда 
на міжнародні темп. 19.30 — 
Телефільм <? МІСЯЦЬ довгих 
ДНІВ». 2 серія. 21.00—«Час».

21.30 — Телефільм «Маріет- 
та Шагіпяи». Фільм 1-й.
22.25 — Концепт з творів 
О. Скрябіпа. По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Один за всіх, всі 
за одного». 9.35—Телефільм 
-Місяць довгих днів». 1 се« 
рія. 10.45 — Концерт моло
дих виконавців. 14.30 —Док. 
фільми. 15.25 — «Знай 1 
умій». Для юних техніків. 
16.10—«Село: діла і пробле
ми». 16.55—«Зелений марш». 
Фільм-копцсрт. 18.00 —
К. т. Виступає Черкаська мі
ська народна хорова капела.
18.30 — К. т. «Сонячне ко
ло». Концерт. 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.40 — Музичний 
фільм «Покликання». 20.30—• 
К. т. «Говорять депутати 
Верховної Ради УРСР». 20.45
— К. т, «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «По 
рідній країні». 22.10 — Спор
тивна програма. По закін
ченні — к. т. Новини.
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