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ДО ДОШ ТРШІИХ ПЕРЕПОЕ!
З лютого в Кіровограді відбулися збори партійного, радян

ського, профспілкового, комсомольського й господарського 
активу області, які обговорили завдання партійних, профспіл
кових і комсомольських організацій, радянських І господар
ських органів по забезпеченню виконання соціалістичних зо
бов'язань трудящих області на 1979 рік.

У роботі зборів узяли участь делегації з Башкирі! та Оде
щини, трудівники яких змагаються з трудівниками Кіровоград- 
щини. З Башкирської АРСР — Голова Президії верховної Ра
ди республіки Ф. В. Султанов, чабан радгоспу Хайбуллінсько- 
го району, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ра
ди РРФСР К. С. Сулейманов, перший секретар Мелеузенсько
го міськкому партії А. Г. Шарафутдінсв, робітник Уфімєьнсго 
виробничого об'єднання В В. Рожков. З Одеської області — 
перший заступник голови облвиконкому В. А. Коваленко, чер
гова по стаиції Одеса-Сортувальна, Герой Соціалістичної Пра
ці О. Г. Циганкова, голова колгоспу імені Кірова Ачаньїасьнс- 
го району, Герой Соціалістичної Праці Є. П. Дунсьиий.

З доповіддю виступив перший секретар обкому Компартії 
України М. М. КСБИЛЬЧАК.

(Днв. З стор.).

ЕР Н ЕН Н Я
конину комуністично! партії
ГРОМАДЯН СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

Дорогі товариші! Громадяни Радян
ського Союзу!

4 березня 1979 року відбудуться ви
бори депутатів до Верховної Р<ди СРСР. 
Це — важлива подія в житті країни.

Виборча кампанія проходить в обста
новці великого політичного і трудового 
піднесення, демонструє тісну згуртова
ність трудящих навколо Комуністичної 
партії, всенародне схвалення і гарячу 
підтримку її внутрішньої і зовнішньої 
політики.

КПРС, як і раніше, йде на вибори в 
тісному союзі з безпартійними. Блок ко
муністів ґ безпартійних уособлює непо
рушну єдність партії, народу. В цій єд
ності — джерело всіх наших досягнень, 
гарантія повного торжества комунізму. 

• Радитися з трудящими, спиратись на 
колективний досвід, творчу ініціативу і 
свідомість мас — ленінська традиція 
партії. І сьогодні, звертаючись до ра- 
лянського народу. Центральний Комітет 
КПРС вважає необхідним доповісти про 
підсумки розвитку країни за період гііс- 
гя минулих виборів до Верховної Ради 
СРСР, зосередити увагу на актуальних 
завданнях господарського і культурного 
будівництва.

Це були роки, насичені видатними по
діями в житті країни. Відбувся XXV з’їзд 
ИГІРС, який виробив величну програму 
комуністичного творення. Виражаючи 
полю народу, Верховна Рада СРСР прий
няла нову Конституцію — Основний За
кон загальнонародної соціалістичної 
держави. Переконливою демонстрацією 
всесвітньо-історииних досягнень 
лізму стало святкування 60-річчя 
кого Жовтня.

Усі ми пишаємось тим, що в 
країні побудовано перше в світі суспіль
ство розвинутого соціалізму. Ця пере
мога — результат справді титанічних 
зусиль багатомільйонних мас. У ній — 
розум і праця, мужність і самовідда
ність, знання і досвід усіх поколінь ра
дянських людей. Успіхи Батьківщини 
сповнюють впевненістю наші серця, на
дихають на нозі звершення.

Товариші виборці!
Здійснюючи рішення XXIV і XXV з'їз

дів КПРС, наш народ добився значних 
успіхів у розвитку продуктивних сил. 
Працею радянських людей створено гі
гантський виробничий потенціал, який 

Лр дає змогу забезпечувати поступальний 
розвиток економіки — головного фак
тора зростання добробуту народу, три
мати на належному рівні оборону 
країни.

Динамічно розвивається соціалістична 
індустрія. За 1974—1978 роки вироблено 
промислової-продукції в 1,4 реза біль
ше, ніж за попереднє п’ятиріччя.

Близько чотирьох п’ятих усього при
росту одержано да рахунок підвищення 
гродухтивності/ гіраці.

Перетворюст'ь.Оя обличчя рідної краї
ни. Введено в/дію 1344 великих підпри
ємства. Серед них — КамАЗ і «Атом- 
маш», Вірменська, Ленінградська і Чор
нобильська атомні електростанції, Усть- 
ілімська і Токтогульєька ГЕС. Орен
бурзький газовий комплекс і Лебедин- 

I в. ський гірничб-збагачувальний комбінат, 
Могильовський комбінат шовкових тка
нин, Тираспольський і Шахтинський ба
вовняні комбінати, Курський шкіряний 

. завод. Послідовно здійснюється курс 
партії на розвиток галузей, які визнача
ють технічний прогрес, на зміцнення 
паливно-енергетичної бази, створення

стало 
зони

чсе-

великих територіально-виробничих комп
лексів, насамперед на Уралі, в Сибіру і 
на Далекому Сході. По-ударному бу
дується Байкало-Амурська магістраль.

Активно впроваджуються у виробни
цтво досягнення науки і техніки, прово
диться реконструкція і переоснащення 
підприємств на передовій технічній ос
нові. Освоєно й почато серійний випуск 
більш як 16 тисяч нових еидів промис
лової проаукції.

Неухильно розвивається сільське гос
подарство. Здійснюються великі заходи 
по перетворенню йсго у високсрозчи- 
нутий сектор економіки. У півтора рази 
зросла енергоозброєність сільськогос
подарської праці. У великих масштабах 
проводяться хімізація та меліорація зе
мель Загальнонародною справою 
перетворення Нечорноземної 
БРФСР.

Великою перемогою увінчалася
народна битва за врожай 1978 року — 
вперше зібрано 235 мільйонів тонн зео- 
на. Вагомий вклад у виробництво хліба 
вносять господарства цілинних земель. 
Створено добру основу для дальшого 
розвитку тваринництва.

Відзначаючи досягнуте, партія разом 
з тим бачить недоліки, нерозв’язані 
пробпеми. Ми маємо значно поліпшити 
капітальне будівництво, повніше задо
вольняти зростаючі потреби країни в 
металі і паливі, сільськогосподарській 
продукції, вдосконалювати роботу тран
спорту, зміцнювати планову, ▼ехі.слсі іч- 
ну і трудову дисципліну, додержувати 
економії в усьому, підвищувати продук
тивність праці і ефективність вироб
ництва.

Чергові завдання партії і народу все
бічно розглянуті на липневому і листо
падовому (1978 р.) Пленумах ЦК КПРС, 
на сесії Верховної Ради СРСР. У рішен
нях пленумів, виступах Генерального 
секретаря ЦК КПРС. Голови Президії 
Верховної Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва визначено найважливіші на
прями дальшого розвитку нашої еконо
міки і зростачня матеріального і куль
турного добробуту народу. їх здійснен
ня — першорядний обов’язок партійних, 
радянських, господарських 
ських організацій, кожного 
кожної радянської людини.

Центральний Комітет КПРС . ........... __
есх трудівників міста і села зустріти ви
бери до Верховної Ради СРСР новими 
трудовими звершеннями. Перетворити 
1979 рік у рік ударної праці, розгорнути 
гсенародне соці/лісі ичне змагання за 
успішне виконання планів нинішнього ро
ку і десятої п’ятирічки в цілому — наш 
бойовий лозунг!

Магістральним напрямом економічної 
стратегії партії було і пишається підви
щення ефективності виробництеа і якос
ті роботи, неухильне піднесення всіх га
лузей народного господарства. Голосу
ючи за кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних, радянські люди голосува
тимуть за дальше зміцнення економіч
ної та оборонної могутності нашої Бать
ківщини.

Товаоиші виборці!

Найвища мета соціалістичного сироб- 
ііицтва — найповніше задоволення зро
стаючих матеріальним і культурних по
треб радянських людей.

Успіхи в розвитку економіки благо
творно позначилися на зростанні жит-

і громад- 
чолективу,

закличає

дали мож.ли-ТЄВОГО рівня трудящих, 
вість здійснити ряд великих соціальних 
заходів. З часу останніх виборів реальні 
доходи на душу населення зросли но 
20 процентів..Середня заробітна плата 
робітників і службовців підвищилась на 
19, а оплата праці колгоспників — на 
26 процентів.

Поліпшилосі пенсійне забезпечення, 
виплати із суспільних фондів споживан
ня в розрахунку на кожну людину зрос
ли з 312 до 404 карбованців на рік.

У великих масштабах ведеться житло
ве будівництво. Справили нсгосілля 54 
мільйони чоловік Квартирна плата у нас 
с мінімальною і залишається незмінною 
ось уже більш як півстоліття.

Предмет особливої турботи 
держави — охооона Здоров’я 
ських людей. Розширюється 
лікарень і поліклінік, курортів, будинків 
відпочинку і пансіонатів. Розвивається 
фізична культура і спорт, активно йде 
гідгототка до Московської Олімпіади-ЕО.

Постійне зростання добробуту трудя
щих — очевидна реальність нашого 
життя. Разом з тим ще не повністю за
довольняється попит на деякі продо- 
гольчі і промислові товари, треба і далі 
підвищувати якість продукції, рсзіииріо- 
рати її асортимент, поліпшувати побуто
ве обслуговування населення. Паотія і 
держава добиваються розв’язання цих 
проблем, вживають заходів дгя більш 
повного забезпечення трудящих необ
хідними товарами і послугами.

Інтереси народу, піклування поо його 
благо — головне в діяльності Комуніс
тичної партії. Голосувати за кандидатів 
блоку комуністів і безпартійних — зна
чить голосувати за дальше підвищення 
рівня життя радянських людей, за 
стання добробуту кожної сім’ї.

Товариші виборці!
У Радянському Союзі неухильно 

спаяються наука, освіта, культура, 
науковий потенціал країни. Всьому сві
тові добре відомі наші досягнення в ма
тематиці, фізиці, хімії, біології та бага
тьох Інших галузях знань.

Міцніє зв’язок науки з виробництвом. 
Справжнім тріумфом вітчизняної науки 
і техніки етапи рекордні за тривалістю 
гольоти героїчних радянських космо
навтів. Уперше на навколоземній орбіті 
працювали міжнародні екіпажі з участю 
представників братніх країн. Зростає 
роль суспільних наук у дослідженні ак
туальних проблем комуністичного бу
дівництва.

Удосконалюється система народної 
освіти. Подією великого соціального 
значення стало здійснення загальної се
редньої освіти молоді Більш як у дєа з 
полоеинею рази зоосла кількість серед
ніх професійно-технічних учиг ищ. Усіма 
гидами навчання схоплено в нашій 
країні понад 95 мільйонів чоловік.

Великих успіхів досягнуто в розвитку 
культури. Найширші маси трудящих бе
руть активну участь у культурному бу
дівництві. Створено ночі твори літера
тури і мистецтва, які утверджують бла
городні комуністичні ідеали, принципи 
гуманізму.

Вирішальна пеоедумова нашого про
сування вперед — зростання комуніс
тичної переконаності трудящих. «Дер
жала, — підкреслював В І. Ленін, — 
сильна свідомістю мес. Вона сильна то
ді, коли маси все знають, про все мо
жуть судити і йдуть на все свідомо», іо-

КПРС і 
радяк- 

мережа

300-

тау партія надає величезного значення 
ідеологічній роботі, формуванню ноеог 
людини — активного будівника кому
нізму.

Партія і далі безустанно дбатиме еро 
всебічний розвиток особи, про постійне 
вдосконалення ідейно-виховної роботи 
Голосувати за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних — значить «-опссу- 
сати за дальший розквіт духсеного жит
тя країни.

Товариші еибооці!

Комуністична партія поиділяє неослаб
ну ^васу питання// соціально-політично
го розвитку нашого суспільства, впоєно 
палення демократії, широкого залучен
ня мас до управління справами суспіль
ства і держави.

Непорушний союз робітничого класу. 
колгосгіного селянства і народної інте
лігенції. який становить соціальну осмо
лу СРСР. став ше більш міцним і непо
хитним. Іде процес зближення всіх кла
сів і соціальних груп, зростає соціальна 
однорідність нашого суспільства, дедаг.і 
більше зміннюсться його МСраЛгНО-ПО- 
гітична єдність.

Досягнуто нових успіхів V здійсненні 
ленінської національної політики партії. 
Неухильно ПІДВИЩУЄТЬСЯ рівень еконо
мічного г_соЦІального розвитку всіх со
юзних і автономних республік. Ше глиб
ше увійшли в свідомість людей живо
творні ідеї радянського патріотизму та 
інтернаціоналізму. Яскраво розцвітають 
взаємно збзгтчечі національні культу
ри, які утворюють єдину радянську со
ціалістичну к/лнтуру. Комуністична пар
тія і далі проводитиме лінію на всебіч
ний розвиток і зближення всіх націй і 
народностей країни, зміцнюватиме ве
лику і непорушну дружбу наосдІЕ-брв- 
*ів, наш єдиний, могутній Радянський 
Союз.

Життя підтверджує незаперечні пере
ваги соціалістичної демократії над бур
жуазною, яка, за словами Леніна зав
жди вузька, лицемірна, брехлива, фаль
шива. завжди залишається демократією 
для багатих, обманом для бідних.

Там, у світі капіталізму, посилюється 
експлуатація людини людиною, постій
но нехтуються права трудящих, в наяв
ності економічна криза, інфляція, хро
нічне безробіття Жорстокість і сваво
ля. байдужість до долі людей праці, па
діння суспільної моралі — ось що таке 
сучасне буржуазне суспільство. Тому 
особливо цинічними є спроби зобрази
ти капіталізм чільним суспільством. Ні, 
капіталізм — це суспільство, яке приду
шує права людини. 11е — суспільс~во 
без майбутнього!

Прапор прав і свобод людини — пра
пор соціалізму. Тільки при соціалізмі 
вперш® в історії демократія стає вла
дою народу і для народу. Тільки соціа
лізм надійно гарантує громадянську і 
політичну рівноправність людей, справж
ню свободу особи Тільки соціалізм 
утверджує принципи демократії б усіх 
сферах суспільного життя.

Нова Конституція СРСР значно роз
ширила і збагатила соніально-єксноміч 
ні, політичні і особисті права і свободи 
громадян. Разом з тим для радянських 
людей права невіддільні від обов’язків, 
свобода — від громадянськсї відпові
дальності, особисті інтереси — від су
спільних.

(Закінчення на 2-& стор.)
> ' 1 •/ у=
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ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗИ
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Демократизм нашою ладу есе повні
ше втілюють у своїй діяльності Ради на
родних депутатів, які є політичною ос
новою СРСР. З прийняттям нової Кон
ституції робота Рад піднялась на більш 
високий ступінь. Зростає. їх роль у ви
рішенні питань господарського і куль
турного будівництва. Мільйони депута
тів, активістів Рад постійно працюють в 
гуїці народній, проходять школу дер
жавного управління. • •

Партія вважає своїм обов'язком все
мірно підвищувати активність профспі
лок, комсомої у, всіх масових організа
цій, трудових колективів, розвивати кри
тику і самокритику, уважно лраховува-: 
ти громадську думку, чуйно ставитися 
до потреб і запитів трудящих.

У країні здійснюється широка програ
ма законодавчих робіт на основі нової 
Конституції СРСР, вживаються дійові за
ходи по посиленню народного контро
лю, якнайсуворішому додержанню дер
жавної дисципліни, законності і право
порядку.

Комуністична партія і надалі виявля
тиме неослабну турботу про вдоскона
лення політично) системи суспільства. 
Голосувати за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних — значить голосу
вати за дальше зміцнення єдності і згур
тованості радянського народу, за 
неухильний розвиток соціалістичного 
народовладдя.

Товариші виборці!
Весь досвід нашого творення пере то

чує, що шлях, по якому ми йдемо, — 
правильний, ленінський шлях. Щоб до
битися нових успіхів на цьому шляху, 
забезпечити здійсненная програмних ці
лей, треба повністю використовувати 
можливості розвинутого соціалізму. Ак
тивна участь у реалізації цих можливос
тей — справа честі комуністів, комсо
мольців, усіх радянських людей.

Центральний Комітет КПРС зважає 
•життєво важливим, щоб кожна радян
ська людина виробляла з собі комуніс
тичну переконаність, активну життєву 
позицію, готовність, волю і змінна бу
дувати комунізм;

наполегливо боролася за підвищення 
продуктивності праці, ефективності і 
якості, підвищувала взаємну вимогли
вість і відповідальність за загальні спра
ви, розвивала дух колективізму і това
риськості;

наполегливо оволодівала знаннями, до
сягненнями науки і техніки, передовим 
досвідом, вдосконалювала свою профе
сійну майстерність, виявляла ініціативу і 
новаторство;

з усьому виявляла почуття господа
ря країни раціонально використовувала 
народне багатство, економила кожан 
кілограм зерна, металу, палива, охоро
нила рідну природу.

Комуністична партія закликає героїч
ний робітничий клас, славне колгоспне 
селянство, народну інтелігенцію, всіх 
радянських людей дедалі ефективніше 
використовувати економічний, наукояо- 
хехнічний і духовний потенціал суспіль
стві. Голосувати за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних — значить го
лосувати за новий розквіт нашої Батьків
щини, за її переможний рух до ко
мунізму.

Дорогі жінки! Славні донки Країни 
Рад!

Великим є ваш вклад у досягнення і 
перемоги радянського народу. Постійна 
турбота про жінку-трудівницю, жінау- 
матір — непорушний закон нашого су
спільства. Жінкам надаються широкі 
можливості для поєднання виробничої і 
громадської діяльності з вихованням ді
тей, турботою про сім’ю. Партія і дер
жава будуть і далі поліпшувати., умови 
граці га побуту жінок, забезпечувати 
дальше підвищення їх ролі в суспільно- 
політичному житті.

Комсомольці, юнаки і дівчата!
Ви .— спадкоємці і продовжувачі ге

роїчних справ стзрших поколінь. Ленін
ський ' комсомол, радянська молодь 
завжди на ударних ділянках господар
ського і культурного будівництва. Міль
йони молодих людей вперше візьмуть 
участь у виборах. Партія тьердо вірить, 
що комсомольці, юнаки і дівчата1 бу
дуть завжди і в усьому додержувати 
ленінських заповітів, гідно нести високе 
звання громадянина Радянського Союзу.

Шановні ветерани революції, війни і 
праці!

Безмежною відданістю Батьківщині, 
партії ви заслужили пошану і повагу на
роду. Багато з вас продовжують працю
вати, беруть участь у громадській робо
ті, вихованні молоді. Турбота про вете
ранів займає важливе місце з соці.іль- 

. ній політиці партії і держави.
Центральний Комітет КПРС висловлює 

впевненість, що радянські жінки, мо
лодь, наші ветерани віддадуть свої го
лоси за кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних, продемонструють високу* 
політичну свідомість, прагнення внести 
гідний вклад у загальну справу кому
ністичного творення.

Товариші виборці!
КПРС робила і робить усе необхідне 

для забезпечення мирних умов кому
ністичного будівництва.

Соціалізм і мир нероздільні. Від ле
нінського Декрету про мир і до наших 
днів зовнішня політика Країни 
пройнята миролюбністю, 
який втратив у боротьбі

Иад 
Наш народ, 
з фашизмом 

2С мільйонів сьоїх синів і дочок, добре 
знає, що таке війна. І немає для нас 
сгрази більш святої, ніж збереження 
міцного миру!

Партія і Радянська держава наполег
ливо і успішно втілюють в життя Про-

XXIV з’їздомграму млру, висунуту ЛЛІУ з їздам 
КПРС, і програму дальшої боротьби за 
мир і //іжнародне співробітництво, за 
свободу і незалежність народів, схва
лену XXV з'їздом партії. Мир на землі 
став більш надійним, а міжнародне сга- 
новище нашої країни тепер міцне як ні
коли. Зовнішня політика СРСР дістає 
схвалення і вдячність усіх прогресивних 
сил планети.

Радянський Союз висунув комплекс 
конструктивних пропозицій, спрямова
них на зміцнення загального миру, по
глиблення розрядки, припинення гонки 
озброєнь і на роззброєння, на утверд
ження принципів мирного співіснування 
держав з різни/л суспільним ладом. 
СРСР ведо наньлеїлизу боротьбу про
ти спроб імперіалістів і пекінських ке
рівників загосірити міжнародну обста
новку, повернути хід історії назад — до 
«холодної війни». Воля партії, воля ра
дянського народу до миру—непохитна.

Зміцнились позиції світового соціаліз
му. Подією ісюричного значення стала 
перцмога героїчного народу В’єтнаму, 
якому Радянський Союз-, братні країни 
подавали і подають всебічну допомогу 
і підтримку. В сім'ю соціалістичних дер
жав вступив народ Лаосу. Великими 
віхами з дальшому зміцненні соціаліс
тичної співдружності стали наради По
літичного консультативної о коміте т/ 
держав — учасниць Варшавського До
говору, кримські зустрічі керівників 
братніх партій і держав.

Країна Рад — вірний і надійний друг 
народів Азії, Африки і Латинсько; Аме
рики, які у боротьбі відстоюють свою 
свободу і незалежність. Ми висловлює
мо солідарність і підтримку народам 
Анголи, Ьфіопії, Афіаністану, Кампучії 
та інших країн, які стали на шлях рево
люційно-демократичних перетворень.

КПРС розвиває зз язки з братніми 
партіями, сприяє зміцненню єдності 
міжнародного комуністичного і робіт
ничого руху на принципах мнрксизму- 
ленїнізму і пролетарського інтернаціо
налізму.

Партія і далі виступатиме за широке 
міжнародне співробітництво, за згурту
вання всіх революційних, прогресивних 
сил сучасності. Голосувати за кандидатів 
блоку комуністів і безпартійних — зна
чить голосувати за наше щасливе жит
тя, за мир на землі.

Послідовно проводячи миролюбну 
зовнішню політику, Комуністична партія 
і Радянська держава приділяють водно
час неослабну уаагу зміцненню оборон
ної могутності країни і її героїчних 
Збройних Сил. Партія впевнена в тому, 
що доблесні воїни Армії і Флоту будуть 
і далі гідно виконувати свій патріотич
ний і інтернаціональний обов’язок, все
мірно підвищувати бойову готовність; 
пильно стояти на варті революційних 
завоювань соціалізму.

Центральний Комітет КПРС заклинав
вас, славні радянські воїни, віддати свої 
голоси за кандидатів блоку комуністів 
і безпартійних. Цим ви знову виявите 
безмежну відданість Комуністичній пар
тії, соціалістичній Вітчизні!

Товариші виборці!
Усі наші досягнення і перемоги зв'я

зані з діяльністю Комуністичної парті:— 
керівної і спрямовуючої сили радян
ського суспільства. Зросли роль і авто
ритет парт'ї, ширшими і міцнішими ста
ли її зв'язки з мі>сами. Сповтена твор
чих сил і. енергії, КПРС іде назустріч 
своєму XXVI з їздові.

Керуючись ученням марксизму-лені- 
ьізму, партія впевнено веде народ до 
комунізм/. Радянські люди одностайно 
підтримуюГо її глудру політику, плодо 
творну діяльність Центрального Коміте
ту КГіРС, Політбюро ЦК на чолі з вірним 
продовжувачем справи великого Леніна, 
невтомним борцем за мир і комунізм 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

Центральний Комітет КГІРС заявляє, 
що Комуністична партія завжди буде 
беззазітно служити народові, безустан
но боротися за щастя радянських лю
дей, за процвітання любимої Батьківщн-Л 
ни, за торжество комунізму.

Товариші виборці!
Наступні вибори до найвищого органу 

Радянської влади будуть першими піс
ля прийняття нової Конституції СРСР. 
Виборчу кампанію характеризують ді- 
лозиіість, висока а<тивьість радянських 
людей. На передвиборних зборах іде 
всенародне обговорення найважливіших 
питань нашого життя, висловлюються 
зауваження і пропозиції, спрямовані на 
дальше поліпшення роботи державних, 
і осподарських і громадських організа
цій. Втілення в життя наказів виборців 
є надзвичайно важливою частиною ро
боти партійних органів, Рад народник 
депутатів.-

Центральний Комітет КПРС закликає 
вас, дорогі товариші, громадяни Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік, 
одностайно проголосувати за кандида
тів блоку комуністів і безпартійних. Сво
їм голосуванням ви знову продемон
струєте вірність справі Жовтня, справі 
партії, рішимість втілити в життя накрес
лення ХХУ з’їзду КПРС, прагнення жи
ти, працювати і ооротися по-ленінсько- 
му, по-кому містичному?

ВСІ НА ВИБОРИ!
ХАЙ ЖИВЕ НАША БАТЬКІВЩИНА — 

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
РЕСПУБЛІК!

ХАЙ ЖИВЕ РАДЯНСЬКА ВЛАДА!
СЛАВА ВЕЛИКОМУ РАДЯНСЬКОМУ 

НАРОДОВІ!
ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІ- 

НІЗМУ, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КОМУНІС
ТИЧНО! ПАРТІЇ — ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕ
МОГИ КОМУНІЗМУ!
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Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

КЛУБ 
молодого 
ВИБОРЦЯ

У Дні підготовки до виборів у Верховну гаду Союзу 
РСР колектив Знам янського локомотивного депо став 
на трудову вахту на честь цієї визначної події в житті 
радянського народу.
. Стала на вахту и номсомольсько-молодинна електро- 
возна вантажна колона, в січні вона значно перевико

нала план проведення великовагових поїздів, завдяки 
чому понад норму перевезено десятки тисяч тонн на

родногосподарських вантажів, зекономлено оагато кі
ловат-годин електроенергії.

Дружний Колектив колони бореться і за те. щоб п’я
тирічний план по основних техніко-економічнкх показ
никах виконати до 110-ї річниці з дня народження 
В. I. Леніна, великими трудовими здобутками зустріти 
80-річчя комсомолу України.

На знімку (зліва направо): члени комсомольсько- 
молодіжної електроиозної колони — машиніст комсо
молець Анатолій КОРЧЕВИИ/його колега і товариш по 
ипоЧ1 вПетР° АРНАВЕНКО, машиніст-інструктор, член 
гЛп<м,. помічник машиніста комсо
мольської організації 
ЛИТВИНСВ.

_ ■ ' • ——• iivhii-тпгіп гі її і к І <1 г\М '»і
глопець Борис БОСНЕНЙО і машиніст, секретар комсо- 

1 пкгкип. цеху експлуатації Володимир

. . Фото Б. ВІТОХІНА^

ЗУСТРІЧІ
НАДИХАЮТЬ

Кімнати Повюродкіа- 
ського районного Буднику 
культури, де обладнано 
куточок молодого вибор
ця, приваблює теплом і 
затишком. А ще тим,’ що 
туг можна знайти літера
туру, яка розповідає про 
радянську виборчу снсіс- 
му, про переваги радян
ського'способу життя, со
ціаліст ичної демократії, 
перед демократією бур- 
жуазною.

Особливо охоче відвіду
ють цю кімнату молоді 
виборці — учень сільсько
го профтехучилища Воло
димир Петриков, вихова
телька дитсадка Наталія 
Плотникова, викладач му
зичної ніколи Рака Бср- 
шадськз та багато інших 
товаришів. Вони ■ знають, 
Що свій вільний час прове
ду іь цікаво. І- «£> поми
ляються, Цими днями, на-

приклад, тут відбувся ве
чір молодого виборця, 
організатори якою запро
сили на зустріч з молод
дю делегата Х.Х1І1 з’їзду 
КПРС, ПІ Всесоюзного 
з’їзду колгоспників, відо
му в районі тваринницю 
Катерину Петрівну Дніп
ровську, ’

в. ДІМ(Н,

ПЕРШІ
ЗАНЯТТЯ

«Лііпняжці, Тишкізці, 
Піщаному Броді, Помічній 
почали свою роботу клуби 
молодого виборця.

Перші лекції прочитали 
голови виконкомів сіль
ських рад Б в Опаренко 
О. С. Губяр, Д. О. Голо
вань,. лектори. райкому 

= парти та райкому комсо
молу І. С. Гринюк, М» Чай

ка, працівники прокура
тури.

Сільські бібліотекарю 
дбали, щоб у клубах ж)' 
лодоіо виборця завжди 
можна було знайти лі'?- 
рагуру про радянську^* 
борчу систему, про прдаз 
та обов’язки виборців. Ок
ремо дібрано книги, бро
шури для тих, хто впери® 
братиме участь у виборі 
до Верховної Ради СРЫ* 
Тут' же плакати, тематіїч* 
добірки. Що рОЗПОВІДВіО’-* 
про тих, кому народ дов»; ; 
і»яє , кермо державй? 
влади.

Райком комсомолу взй 
ПІД свій безносе,ІСД'1^
контроль роботу створу ; 
и в X к я V б І в. Ком СОМ О.ЧЬ? 
працівники побували !|Я 
перших заняттях, гогуіоіЬ 
лекції і виступають,**^ 
ми перед МОЛОДИМИ ВіиГф' 
Цими.

Л. КДШПРУК. 
перший секретар Доб- 
?опелнчкївського ря®" 

ЛКСМУ,
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Л О НОВИХ ТИЛОВИХ ПЕРЕМОГ!
З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ ПАРТІЇ М. М. КОБИЛЬЧАКА НА ЗБОРАХ ПАРТІЙНОГО РАДЯНСЬКОГО 
ПРОФСПІЛКОВОГО, КОМСОМОЛЬСЬКОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ ї ЛЮТОГО* 1979 РОКУ.

секретаря ЦК
Вор-

г

В обстановці високого полі
тичного й трудового піднесен
ня трудящі борються за вті
лення в життя історичних рі
шень XXV з’їзду партії, планів 
десятої п'ятирічки. На нові 
славні звершення наших лю
дей надихають рішення липне
вого й листопадового (1978 р.) 
Пленумів ЦК КПРС, виступ 
товариша Л І. Брежнєва.

У країні широко розгорнула
ся підготовча до виборів у 
Верховну Раду СРСР. З вели
кою одностайністю й ентузіаз
мом радянські люди назвали 
своїм першим кандидатом у 
депутати Верховної Ради СРСР 
видатного діяча Комуністичної 
партії і Радянської держави, 
полум яного борця за справу 
А-иру і комунізму, вірного, 
непохитного продовжувача 
справи великого Леніна — і е- 
нерального 
КПРС, Голову Президії 
хозної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва. В числі перших 
кандидатів у депутати Верхов
ної Ради названо членів і кан
дидатів у члени Політбюро ЦК 
КПРС, секретарів Центрапьно- 

Комітету, інших керівників 
Комуністичної партії і Радян
ської держави. Кандидатами в 
депутати висунуто кращих 
представників робітничого кла
су, колгоспного селянства, 
трудової інтелігенції.

Обласні збори активу прохо
дять у знаменні дні, коли вся 
наша соціалістична Батьківщи
на відзначає як свято братер-. 
ствз і дружби народів 325-річ- 
чя возз'єднання України з Ро
сією Ми раді, продовжує до
повідач, що в ці святкові дні 
разом з нами дорогі гості — 
делегації братньої Башкирі! та 
Одеської області. Дозвольте 
ще раз гаряче й сердечно при
вітати наших дорогих гостей і 
побажати їм, усім трудящим 
Башкирської АРСР та Одеської 
області щастя, здоров’я і но
вих успіхів у виконанні історич
них рішень XXV з'їзду КПРС.

Доповідач еід імені облас
ного комітету партії та облас- 

- ної Ради народних депутатів 
І^гордечно вітає учасників збо

рів, усіх трудящих Кіровоград
щини з великим і радісним 
святом дружби народів нашої 
країни.

Зін підкреслює, що з єдиній 
сім’ї народів братів трудящі 
Кірозоградщини знесли пев
ний вклад у розвиток економі
ки країни. Промисловість об
ласті виконала завдання 1976 
року по виробництву, обсягу 
реалізації продукції і по про- 
дуктизносп праці. Порівняно з 
1977 роком приріст обсягу 
реалізації продукції становить 
6,3 процента, що більше плану. 
Проведено значну роботу по 
підвищенню якості продукції. 
З державним п ятикутником 
випускається 164 вироби, що 
вдвоє, більше, ніж на початку 
п'ятирічки.

Порадували Батьківщину тру- 
^їзники сільського господар

і між Кіровоградською та Одеською облкртАміх;
і.—------------------------------------ -------------------- ---------------------- —Під час підписання договору про соціалістичне змагання між Ніровоградщиною та Башкирською АРСР (зліва)

стаа. Іорік одержано рекорд
ний урожай зернових куль
тур — по 35,7 центнера з гек
тара, державі продано 1 млн. 
410 тис. тонн зерна. Областо 
перевиконала план 1978 року і 
трьох років п ятирічки з ціло
му по закупках цукрових буря
ків, справилася із завданнями 
по продажу державі озочів і 
картоплі.

Досягнуто певних позитивних 
результатів у капітальному бу
дівництві. Підвищився рівень 
капітальних вкладень, на 13 
процентів зросло введення а 
дію основних фондів, забез
печено приріст обсягів підряд
них будівельно-монтажних ро
біт.

Однак високі показники про
мовляють не тільки про успіхи, 
а й про недоліки. Це видно з 
даних про хід нашого змаган
ня з трудівниками Башкирської 
АРСР та Одеської області.

План по обсягу реалізації 
промислової продукції наша 
область виконала на 100,2, 
Башкирів — на 101,1 процента. 
При цьому темпи зростання 
реалізації у нас були приблиз
но однаковими. І Кірозогрвд- 
щина, і Башкирів з деяким пе
ревищенням виконали план по 
продуктивності праці у про
мисловості, темпи її зростання 
у наших друзів вищі на 0,7 
процента.

У нас нижчий процент вико
нання планів по введенню в 
дію основних фондів, загаль
ному обсягу капіталовкладень 
та будівельно-монтажних ро
біт, але вищі показники по 
темпах уведення з дію основ
них фондів, зростання капіта
ловкладень, збільшення обся
гу будівельно-монтажних ро
біт.

Башкирські тваринники випе
редили нас по продажу дер
жаві м’яса і молока.

Далеко не так, як хотілося б, 
виглядають наші показники 
порівняно з результатами ро
боти трудящих Одеської об
ласті. Наші сусіди краще вико
нують плани в промисловості і 
будівництві, зони добилися 
збільшення порівняно з 1977 
роком виробництва м'яса, мо
лока і яєць, випереджають нас 
по продажу державі 
Нинішнього року нам 
подолати відставання 
зому суперництві.

Чимало необхідно 
працівникам промисловості. 
Хоча планові показники тут в 
основному виконуються, але 
багато колективів не справ
ляються зі своїми соціалістич
ними зобов язаннями по реалі
зації надпланової продук
ції. Більше того, 6 підприємств 
не виконали навіть планів по 
реалізації виробів, недодали 
державі продукції на 15 міль
йонів карбованців. Допущено 
відставання у прирості про
мислової продукції. Мають 
місце суттєві недоліки в ро
боті транспорту, особливо за
лізничного.

Ці недопіки пояснюються 
тим, що багато партійних, ра
дянських, профспілкових, гос

молока, 
належить 
а трудо-

зробити

подарських органів, їхніх ке
рівників ще без належного по
чуття відповідальності ставля
ться до виконання вимог XXV 
з’їзду КПРС, не виявляють по
стійної турботи про поліпшен
ня керівництва розвитком еко
номіки, розгортанням дійового 
соціалістичного змагання за 
підвищення продуктивності 
праці, безумовне виконання 
планів і соціалістичних зобо
в'язань.

Повільно усуваються недолі
ки в капітальному будівництві. 
План уведення з дію основних 
фондів виконано лише на 59 
процентів, капітальних вкла
день — на 96, будівельно-мон
тажних робіт — на 87 процен
тів. Недовиконано також пла
ни по сільському будівництву, 
спорудженню житла, дитячих 
дошкільних, а також лікарня
них закладів.

Не забезпечує виконання по
ставлених перед нами завдань 
сільське господарство. Зсі ра
йони, крім Онуфріївського, 
Петріаського й Долинського, 
не виконали своїх соціалістич
них зобозязань по вироб
ництву зерна. Найнижчий уро
жай зернових одержали госпо
дарства Устинівського, Компа- 
ніїзського, Вільшанського ра
йонів. Тим-то з початку п'яти
річки недобір зерна по облас
ті становить 440 тис. тонн, а 
заборгованість державі — 256 
тис. тонн.

Не позною мірою викорис
товуються резерви збільшення 
виробництва цукрозих буряків. 
Торік вісім районів не викона
ли планів продажу 
цукрозої сировини.

Особливо серйозні 
ня були з розвитку 
ництза. Область недодала дер
жаві 68 тис. тонн молока, 13 
тис. тонн м’яса, 41 тонну вов
ни і зменшила закупки моло
ка, яєць і вовни порівняно з 
19/7 роком.

Що треба зробити, щоб 
безумовно виконати плани і 
зобов’язання четвертого року 
п’ятирічки?

Листопадовий (1978 р.) Пле
нум ЦК КПРС підкреслив, що 
найважливішим завданням 1979 
року, як і наступних років, є 
посилення боротьби за ефек
тивність і якість роботи. Ця бо
ротьба має вестися широким 
фронтом — у промисловості, 
сільському господарстві, на 
транспорті, в будівництві, у 
всіх ланках виробництва та уп
равління. Результатом цієї бо
ротьби повинне бути неухиль
не підвищення продуктивності 
праці, приведення в дію ре
зервів і можливостей збіль
шення випуску і підвищення 
якості продукції при мінімаль
них затратах.

У здійсненні цих завдань 
важливу роль покликане віді
грати соціалістичне змагання. 
Колективи підприємств про
мисловості, транспорту, будів
ництва, сільського господар
ства, установ узяли високі зо
бов’язання на нинішній рік. 
Тепер, коли плани чітко визна
чено, треба продуманими гос

державі

упущен- 
тзариіі-

подарськими заходами, орга
нізаторською і політичною ро
ботою забезпечити досягнення 
намічених рубежів.

Нині немає важливішого зав
дання, ніж розгортання всена
родної боротьби за найсуворі- 
шу економію, раціональне ви
користання наязник матеріаль
них ресурсів, і передусім, па
ливно-енергетичних.

Першочерговим завданням 
трудівників села є успішне 
проведення зимівлі громад
ського тваринництва, збільшен
ня виробництва і заготівель 
продукції ферм. Партійним, 
радянським, господарським 
органам належить провести 
винятково велику роботу по 
вдосконаленню технології на 
тваринницьких фермах і комп
лексах, поліпшенню роботи 
міжгосподарських підприємств 
і об'єднань, впровадженню у 
виробництво нових методів 
утримання і годівлі худоби. 
Треба підвищити заготівельну 
дисципліну, підвищити відпові
дальність керівників і спеціа
лістів за виконання планів по
ставок державі тваринницької 
продукції, навести порядок у 
витраченні м'яса та інших про
дуктів на господарські погре
би. Лише за таких умов може 
бути забезпечено виконання 
взятих зобоз язань.

Центр ваги організаторської 
і масозо-політичноі роботи 
слід перенести з трудові ко
лективи. Завдання партійних 
організацій — постійно вдо
сконалювати форми і методи, 
підвищувати дієвість цієї робо
ти, посилювати її роль у вико
нанні планових завдань і зобо
в'язань. Усіма засобами ідео
логічного впливу треба 
рюзати з трудових колективах 
атмосферу творчого пошуку, 
відповідальності кожного за 
доручену справу, нетерпимос
ті до розхлябаності, безгоспо
дарності, порушень ТруДОВО: 
дисципліни.

Необхідно виробити ВИМОГ
ЛИВІШИЙ підхід до питань со
ціалістичного змагання. Йсго 
організацією значно краще по
винні займатися облпрофрада, 
галузеві обкоми профспілок, 
обком, міськкоми і райкоми 
комсомолу. Не можна мирити
ся з тим, що осторонь соціа
лістичного змагання часто ли
шаються радянські й госпо
дарські органи.

Далі доповідач говорить про 
традиційні зв язки Кіровоград- 
щини та Башкирської АРСР, 
щиро дякує башкирському на
родові за велику допомогу у 
відбудові зруйнованого вій
ною господарства області.

Добиватися нових успіхів у 
виконанні поставлених партією 
завдань нам допомагає й жи
вотворна сила змагання з тру
дящими Одеської області. Ни
ні всі райони наших областей 
змагаються між собою. Міцні
ють зв'язки промислових під
приємств Кірозоградщини і 
Одещини. Наші сусіди нагро
мадили чималий досвід комп
лексного управління якістю 
гродукції, впровадження но-

ство-

скріплбно
про про- 

традиціино- 
змагання з'

чої техніки Його використову
ють у практичній роботі бага
то колективів підприємств і 
об'єднань Кірозоградщини. 
Хлібороби нашої області зби
рають багаті врожаї озимої 
пшениці одеських селекцій. 
Приємно, що й одеські това
риші теж багато цінного чер
пають для себе з досвіду кі- 
розоградців.

Сьогодні буде 
підписами договір 
доаж'ення нашого 
го соціалістичного 
братньою Башкирією та Оде
ською областю. Це змагання 
далі зміцнить наші зв’язки, 
співробітництво додасть нам 
сил, творчої енергії з боротьбі 
за виконання історичних рі
шень XXV з'їзду КПРС.

Від імені учасників зборів 
тоз. М М. Кобильчак запевняє 
ЦК КПРС, Політбюро ЦК на чо- • 
лі з товаришем Л. І. Брежнє
вим, ЦК Компартії України, що 
трудящі Кіровоградської об
ласті свято виконуватимуть 
свій найвищий патріотичний та 
інтернаціональний обов’язок— 
самовідданою працею всемір
но зміцнюватимуть економічну 
могутність нашої великої лю
бимої Батьківщини, успішно 
виконають плани і зобов’язан
ня 1979 року.

‘На зборах виступив керів
ник делегації трудящий Баш
кирської АРС? — Голова Пре
зидії Верховної Ради респуб
ліки Ф. В. СУЛТАНОВ. Від іме
ні-Башкирського обкому КПРС. 
Президії Верхозної Ради, Ради 
Міністрів республіки він вру
чив президії зборів пам’ятний 
адрес і подарунок — макет 
пам'ятника В. і. Леніну, спо
рудженого в м. Уфі 7 листопа
да 1924 року.

Слово надасться керівникозі 
делегації трудящих Одещини— 
тершому зуступникозґ голози 
облвиконкому 8. А. КОЗАЛБН- 
КУ. За дорученням Одеського 
обкому партії та облвиконко
му, всіх трудізникіз області 
вій вносить пропозицію про
довжити соціалістичне змаган
ня між нашими областями на 
1979 рік. На знак глибокої по
ваги і щирої дружби В. А: Ко
валенко вручає президії зборів 

• одеський коровай.
На зборах активу з урочис

тій обстановці відбулося підліг 
сгіяня договорів про соціаліс
тичне змагання між трудящими 
Кіровоградщини та Башкир
ської АРСР, Одеської і нашої 
областей.

З великим піднесенням учас
ники зборіз надіслали вітальні 
листи Центральному Комітето
ві КПРС, Генеральному секра 
тарезі ЦК КПРС, Голозі Прези 
дії Верховної Ради СРС? това
ришеві Л. І. Брежнєву, Цент 
ральному Комітетозі Компар
тії України.

Після зборіз кращі колекти
ви художньої самодіяльності 
Кіровоградщини та артисти 
Державного ансамбля народ
ного танцю Башкирської АРСР 
дали великий концерт.
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ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ

СТЕЖКАМИ БРАТЕРСТВА
Гості з братньої Башки

ри, що приїхали на Кіро 
воградщнну з нагоди від
значення 325-річчя воз
з’єднання України з Ро
сією. знайшли \ своїх ук
раїнських друзів слова 
пайіцнрішої приязні, зняв 
глибокої поваги і любові

Як найдорожчих людей 
зустрічала їх цими днями 
шах гарська Олександрія. 
У переповненому залі Бу
динку культури шах і и 
«Свіглопільська» відбувся 
концерт лауреата всесоюз
них і міжнародних кон
курсів Башкирського дер 
жавного ансамблю народ
ного ганцю. Митців брат
ньої республіки від імен' 
громадськості Олександрії 
щиро привітав еаступиик 
голови МІСЬКВИКОНКОМУ 
Б К Глущенко Артистам 
було вручено букети жи
вих квітів, сувеніри. У 
відповідь керівник ан
самблю заслужений ар

тист РРФСР, народний 
арнісі Башкирської АРСР 
Анвар Рахмутдінов сер
дечно подякував господа
рям за теплий прийом.

Шахтарське місто відві
дали члени делегації Баш
кирської АРСР Файзула 
Валейовнч Султанов. Аг- 
дай Ганейович Шарафут- 
дінов. Василь Васильович 
Рожков. Кільдебай Сулей
манович Сулейманов. Пер
ший секретар міськкому 
Компартії України 1. М. 
Урині кий розповів гос
тям про здобутки і пер
спективи трудових колек
тивів. про джерела вели
кої дружби, яка єднає на
род український з росій
ським, про братерські 
зв'язки, що існують між 
робітниками Олександрії і 
численних підприємств 
РРФСР. Розмова велася 
також навколо перспек
тив. котрі об’єднують гір
ників Башкирії і шахтарів

виробничої о об’єднання 
«ОлсксаТідріявутілля».

З інтересом башкирські 
друзі оглянули МІСТО. ЙОГо 
новобудови, побували в 
Булиику урочистих подій,

Сердечними були зустрі
чі з робітниками електро
механічного заводу імені 
XXV з'їзду КІ1РС. Тут 
гості цікавились організа
цією праці, нововведеїіня- 
ми, раціоналізацією, ви
нахідництвом, виробничи
ми контактами з підпри
ємствами Б а ш к ирс ьг. ої
АРСР

Серед шахтарів вугле
розрізу «Морозівський», 
де також побували гості, 
йшла мова про перспекти
ви розвитку видобутку 
бурого вугілля на Кірово- 
градщппі та його брикету
вання.

Тога ж дня членів брат
ньої делегації зустрічали 
теплими обіймами хлібо
робі;' Знам’япськото райо-

ну. На кордоні Олександ
рійського і Знам’янськиго 
районів гостей зустріли 
перший секретар Зпам'яп- 
ського міськкому Компар
тії України В II. Івлєвта 
голова райвиконкому Г. Т. 
Костенко; тут башкир
ським друзям вручили кві
ти. Далі машини з гостя
ми вирушили до контори 
колгоспу імені Дзержии- 
ського. тут традиційний 
хліб-сіль піднесли їм жи
телі гостинної Гіантазіїв- 
ки. Голова колгоспу Герой 
Соціалістичної Прані В. Г. 
Аленьков розповів послан
цям Башкирії про здобут
ки і перспективи госпо
дарства, про ударну пра
що хліборобів у десятій 
п'ятирічці, спрямовану па 
розв'язання завдань XXV 
з'їзду КГ1РС.

Тепло зустрінуті хлібо
робами, гості знайомилися 
із соціально-культурними 
об'єктами Пантазіївкп. 
обмінялися па прощання 
сувенірами.

ВІВТОРОК-\

75-рІччя подвигу
ських .моряків. ...... .
«Крейсер «Варяг». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Старовин
ний російський романс 
22.10 — «Хокей: СРСР — 
Канада». Про історію зу
стрічей 
надських 
кінченії!
світі».

ПССІП- 
•l’bll.M

радянських і к’д. 
хокеїстів. По за- 
— «Сьогодні у

ПОТИСК РУК, 
ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ

І Перебування делегацій 
Башкирської АРСР та Оде
ської області в гостях у 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гітапоса.

Мороз і пронизливий ві
тер не остудили тепле 

І дружніх обіймів. Комишу- 
I ватці зустрічали своїх ло- 
н братимів з Башкирії та 
II Одеської області. В гості 

до уславленого механіза
тора. депутата Верховної 
Ради СРСР, деічі Героя 
Соиісліс іичної Праці заві
тали: Ф. В. Султанов — 
Голова Президії Верховної 
Ради Башкирської АРСР/ 
депутат Верховної Ради 
РРФСР, А. Г Шарефутді- 
ков — перший секретар 
Мелеузовського міськко
му партії. В В. Рожков — 
робітник Уфимського ви
робничого об єднання, 
К. С. Сулейманоє — чабан 
радгоспу Хайбуллінського 
району, Герой Соціаліс
тичної Праці, депутат Вер
ховної Рад« РРФСР; пер
ший заступник голови ви
конкому Одеської облас
ної Ради народних депута
тів В. А. Коваленко, чер
гова по станції Одєса- 
Сортувальна, Герой Соціа
лістичної Праці О. Г. Ци- 
ганкова, голова колгоспу

імені Кірова Ананьївсько- 
го району Одеської облас
ті, Герой Соціалістичної 
Праці Є. П. Дунський. Су
проводили гостей перший 
секретар Кіровоградсько
го обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кобильчач. 
голова облвиконкому Д П. 
Максименко, заступник 
голови облвиконкому М. І. 
Куроп’ятник, секретарі 
Новоукраїнського райко
му партії А. М. Литвин. 
М. М. Суворов, інші пар
тійні та радянські праців
ники.

Зустрічалися друзі, су
перники по змаганню. 
О. В. Гіталов сердечно 
поздоровив побратимів зі 
славним святом 325-річ- 
чям возз’єднання України 
з Росісю, що послужило 
нагодою для цієї зустрічі. 
Дівчата в національному 
українському одязі вручи
ли дорогим гостям хліб- 
сіль на вишитому рушнику, 
квіти. Усмішки, теплі ру
костискання, братні обій
ми, поцілунки. Відчувало
ся, що зустрілись побра
тими, а тому й зрозуміли
ми були для башкирської 
делегації сердечні слова, 
сказані О. В. Гіталовим 
українською мовою:

Г. КУЗЬМ І НА.

На знімку: Ф. В.

— Запрошуємо вас щи
ро до нашої хати!

У кабінеті голови кол
госпу імені XX з’їзду 
КЯРС В. К. Гіоповкіна від
булася тепла, сердечна 
розмова. Гості цікавилися 
справами передового гос
подарства, досвідом ро- 

^боти бригади О. В. Гітало- 
ва, ділилися своїми вра
женнями від перебування 
на Кіровоградщині.

Потім — невелика екс
курсія в село. Олександр 
Васильович розповів гос- 

. тям історію Комишувато- 
го, показав, як змінило 
село своє обличчя за ос
танні роки. Члени обох 
делегацій побували в Ко- 
мишуватській середній

СУЛТАНОВ та 0. В. ГІГАЛОВ. 

школі. її директор Н. А. 
Калиниченко, вчителі оз- 
найо/аили побратимів із 
сучасними, добре облад
наними кабінетами-класа- 
ми, де навчається юна 
гітаг.оЕська зміна.

Чи не найбільшу ціка
вість викликали у гостей 
відвідини тракторної
бригади двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. 
Гіталова. Затримались во
ни біля старенького ХїЗ 
№ 6581, на якому Олек
сандр Васильович починав 
свою трудову діяльність.

— Бігає?—запитав хтось 
жартома, певно, не споді
ваючись на позитивну від
повідь.

— Бігає, — відповів Гі
талов. — Цей тракторець 
нещодавно брав участь у 
святковій демонстрації.

Олександр Васильович 
показав башкирським та 
одеським гостям нову 
техніку, що допомагає йо
го бригаді боротися за 
високі врожаї. І тут же 
висловив упевненість, що 
незабаром сільські госпо
дарства одержать ще до
сконаліші машини,

Г ості оглянули готову 
до роботи посівну й грун
тообробну техніку, буря
козбиральні комплекси, з 
цікавістю слухали розпо
відь знатного бригадира 
про перспективи розвитку 
колгоспного виробництва 
у найближчі роки.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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6 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА 3.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Творчість
юних». 9.35 — В. Гусє.в 
«Весна в Москві». ‘і’ільм- 
висгава. По закінченні — 
новини. 14.30 — Новини.-

.50 — Док. фільми. 15.45 
«Рідна природа». 16.05 

К Трсньов. «Любов 
Ярова». 16.55 — Концерт 
художніх колективів Укр-і- 

• їнської РСР. 18.00 —
♦ Хлопці справжні». 18.40
— «День за днем». (К-Д). 
18.40 — Оголошення. (К-д). 
18.45 — ♦Сьогодні 
19.00 — «Життя 
19.20 — Концерт. 
Телефільм «День 
день останній*. 
«Час». 21.35 
життя». По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Рес
публіканський телсфестн- 
валь піонерської жіені. 
11.15 — Науково-популяр
ний кіноогляд «Резонанс». 
12.30 — Відеопепортаж
про вшанування Героя Со
ціалістичної Праці компо
зитора С. П. Лтодкспгча. 
13 35 — Для школярів.
-Орієнтир». 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —
♦ Назустріч виборам до
Верховної Ради СРСР». 
16.35 — Фільм - концерт.
17.00 — Баскетбол. Чолові
ки. ЦСКА (Москва) — «Бу
дівельник» (Київ). 18.30 — 
«Телспост на ударній бу
дові». 18.-15 — ФІльм-кон- 
церт 19.30 — «Актуальна 
камера». 20.00 — «Землю 
люди прикрашають». Кі- 
нопрогпама 20.50 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час*. 21.35 — «325-ріМчю 
возз'єднання України з 
Росією присвячується». 
Концерт. По закінченні — 
новини.

у світі», 
пачки».

19.50 — 
перший, 
21 00 — 

«Музичне

з
п ри
ло і- 
Ро- 

«Чяс»). По 
«Сьогодні у

18Л5 — Телефіль?.!.
18.30 •— «Любителям

7 ЛЮТОГО

8 ЛЮТОГО

ПЕРІ и А ПРОГРАМ/). 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Один за всіх, 
усі за одного». 9.50 — Те
лефільм «День перший, 
лень останній». 11.00 — 
Грає заслужений артист 
РРФСР Данилов (балалай
ка). По закінченні — но
вини. 14.30—Повіти. 14.50
— Док. телефільм - Відвер
та розмова». 15 50 —
♦ І. Соколоп-Микитов» Сто
рінки життя і творчості. 
16.30 — «Знай і умій». Для 
юних техніків. 17 15 — Ви
ступає державний ан
самбль пісні і танцю Комі 

‘ЛГ’РР «Ранкова зоря».
♦День зп днем».

АРСР 
18.00 
(К-д). 18.10 — Оголошення. 
(К-д). ........ ...........
(К-д). ....... .......
оперної музики». 19.00 
Урочистий концерт, 
свячений 325-рі«л,ю 
з’єднання України 
сією. (21.00 
закінченні 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю00
— Повніш. 10.15 — Кон
церт 11.25 — «Сторінки 
великої дружби». 11.55 — 
Для школярів «Рульові — 
до нітурвалу». 15.55 —
«Срібний дзвіночок». 10.15 
~ Для юнацтпа. «Атестат 
ввічливості». 16.55—Мульт- 
<|>ільм. 17.15 - «’Справи 
МОРДОВСЬКОГО КОМСОМОЛУ» 
17.45 — Гоає Б. Петров. 
(Фортепіано) 18.15 — «Від- 
гупніться, сурмачі!» 18 15
— «Сьогодні у світі». 1900
— «Актуальна камера», 
і-і.ЗО — Баскетбол. Чолові- 
пч-. гГЛ\'Д'г.е.іьнш (Київ;-. 
І II (Мінськ) 20.05 — КІ-

Р>-пі » 20 15 — «Па цоб- 
р.шіч. дггн^ 21.00—Час». 
•и>м-н 1(‘’"/Ьі н м «Старі
ЧШН.І ГСРІЯ' 1,0
ІЄНІІІ — НОВІШІ!

ПЕРША ПРОГРАМА. Г>00
— «Час». 8.4() — Гімпасги- 
ка. 9.05 — « Відгукніться 
сурмачі!» 9.35 -- Концерт 
В. Співакова. 10.25—«Клуб 
кіиоподорожей». По закін
ченні — нрпини. 1130 — 
Новини 14.50 --«Тпііі груд 
твоя висота» Док. фільмір 
15.45 — «Російська мова» 
16.15 — Передача з іюіь 
нотної студії Остапі,іио. 
18.00 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 18 30
— - У кожному малюнку— 
сонце». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — -Пазу- 
стріч внбг рам до Всрхокпої 
Ради СРСР» 19 35 — До

ПРОГРАМА. 15.55 
і дзвіночок». 

«Республіканська
—......... 1 ШКО-
— Баскетбол 
Буді всльппкп 

«Динамо» GMöcK-
- Зустріч з ро- 
заводу «Зоно,
— депутатами.

ДРУГА
— «Срібний 
16.15 — «.". 
фізико-математична 
ла». 17.00 — Б.:.: 
Чоловіки.
(Київ) — 
ва). 18.30 
бітниками 
ріжсталь» 
19.00 — < Актуальна каме
ра». 19.30—Концепт. 19-15
♦ Джерела» 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.40 — Телефільм
♦ Старі друзі». 2 серія. По 
закінченні — новини.

9 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час*. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Кіноа.чьманах 
«Зірочка». 10.00 — Повн
ий 10.15 — Концепт. 11.30
— Кіножурппл 11.40 —
«Шкільний екран». 9 клас. 
Фізика. 12.10 — «Веселі 
водмежатя*. Лялькова ви
става. 13.15 — «Орбіта
дружби». 14.30 — Лові.ни. 
14.50 — «Сільські будні». 
Кіпоппогпама. 15.50 — Ша
хова школа». 16.20 — -’Ле
ти. наша пісне». 16.55 — 
«Москва і москвичі». 17.25.
— Концепт камерного ор
кестру Литовської 
18.10 — «Назустріч 
рам до Верховної 
СРСР». Інтерв'ю секрета
ря Новомипіоподського 
райкоме Компартії 
ни Д. Г. Чеонсги. 
18.25 
(К-л). 
(К-д). 
(К-д). 
СВІТІ» 
на НХЛ
2 і.00 — «Час-. 21.35 — 
Фільм-бллет «Кармен сюї
та» 22.25 — «Золота но
та». ПДР. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Фільм «Кпсйсеп «Ва
ряг*. По ланінченні — но
вини. 15.55 — «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Гін 
четвертий, ударний ■. 17.00
— «Закон і ми». 17.30 — 
Чемпіонат СРСР з гандбо
лу Чоловіки. -Буревісник» 
(Тбілісі! — ЗП (Запоріж
жя). 18.45 — «Актуальна 
камера». 19.15 — Оіляд 
опеоних театрі” України. 
1 відділення. 20.50 — «Па 
добраніч, дітнї». 21.00 — 
♦ Час». 21.35 — Огляд опер
них театрів України. 2 від
ділення. 23.00 — Чемпіонат 
України з плавання. По за-_<, 
кінченії! — новини.

РСР.

Укпяї- 
(К-д). 

днем». 
18 35 — Оголошення. 

18.40 — Телефільм 
18.45 — «-Сьоіокніу 
19.00 — Хокей. Збіп- 

— збірна СРСР. 
♦ Час».

«Кармен-
■ Золо га

Г

!

10 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8 40 — Гімнасти
ка. 9.05 — « Дітям про зві
рят». 9.35 — «Для вас. 
батьки». 10.05 — Концерт 
Державного Воронезького 
російського народного хо
ру. 10.50 — «Розповіді про 
художників» 11.20—«Ран
кова пошта». 11.50—«Кпай 
наш». Кінопрогпама. 12.40 

« Спортлото». 
Бабаджанян. 

Соната для скрипки і фор
тепіано. 13.20 —«Назустріч 
виборам до Верховної Га- 
дн СРСР». 13.50 — Гп.-ж 
квартет російських народ
них інструментів «Сказан
ня». 14.05 — Фільм ДЛЯ ді
тей. 15.35 — пі міжнарод
ний фестиваль телепро- 

творч четі.
16.15 — «У

Тираж
12.55 —, А.

ннй ___
тпам народної 
Афганістан. ■
СВІТІ тварітн». 17.15 — (j 5
Мультфільми. 17.45 — «На *
апсні нирку». 18.30 —
«Здоров’я». ’ 19.15 — 
Дяпеьігнй Союз о-пкЛЇЙіі«т- 
пубіжних гостей». 19.35 — 
Телефільм «Апкушірг в 
а-пґом» 21.00 — «Час». 
21.35 — Концерт 22.00 — 
Хокей. Збіпна НХЛ —збір- 
на СІ-СР. В перерві — но-, 
ВИИІІ '

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 
— Новини. 10.15 — Кон- ' 
ї'о'іТї 11-25 — Док. фільми. 
‘-І’1 — Суботній репер- 
таж». 12.40 — На гогипк 
агітпункту». Концерт. 13.15 
«« п/ ^‘’ітііуспп кінозал». 
14 00 — Чемпіонат СРСР-'5 
ілнцболу. Чоловіки. (І!* 
■»апрріжжя) — «Гравітас» 

(Каунас). 15.15 — Концерт 
патріотичної пісні. 15.45— 
•' і орбапіов. «Єдина перс- 
вага .. Вистава. 17.40 — , Д 
, „ ,',,ег,п за професію’*.^ 
18.40 - Мультфільми. )9.()0 
іо по' Л,;т'’пльпа ка^Аря»- 1. .30 — Гслсфільм Л71Ю- 
ч у полений*. 19.45 — 
'!,ч Харківського театрУ 
язичної комедії. 20.-15 — 
\На лобпппіч. діти!» 21.00 — 
«Час» 21 35 —Фільм «ГаМ- 
оІ^’Пнгропського повіту». 
23.00 — Чемпіонат Укрі
пи з плавання. По закн'" 
чепці — новини.
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