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8 БЕРЕЗНЯ —МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

Групномсорг дізугої молочнотоварної ферми коїгоспу «Перше 
травня» Маловисківсьного району Валентина МАХНО — одна з най
активніших учасниць обласно-о змагання молодих доярок за приз 
«Молодого комунара» «Першій молоды г’ятитисяч і«ці Кіровогрзд- 
щини».

Партія вдячна вам, невтомні трудівниці, полу
м’яні патріотки, за ентузіазм, за величезний 
вклад у виконання історичних рішень XXV з’їзду 
КІІРС, у всенародну боротьбу за підвищення 
ефективності виробництва і якості роботи.

Неоціненними є ваші заслуги в розвитку віт
чизняної науки і культури. Жінкам належить ви
рішальна роль у народній освіті і охороні здо
ров я, в торгівлі і сфеоі побуту — всюди, де по
трібні змілі руки, допитливий розум, хазяйське 
око. чуйне, добре серце.

Піклування про жінку, дітей і сім'ю — закон 
нашого суспільства, невід'ємна складова частина 
діяльності нашої партії і держави. Це надзвичай
но важливе положення закріплене в Конституції 
СРСР. Пошаною і повагою оточена жінке.-мати, їй 
подаються всемірна підтримка і допомога.

Радянські жінки у исес-ростаючій мірі відчувають 
результати соціальної політики партії. Щороку 
мільйони сімей справляють новосілля, розширює

ться мережа дитгчих ясел, садків і здравниць, бу
дуються нові школи, палаци піонерів. У дошкіль
них закладах виховується понад тринадцять міль
йонів дітей.

Дорогі жінки, мудрі наставниці підростаючого 
покоління! Ви зігріваєте материнським теплом і 
ласкою наших дітей, прищеплюєте їм найкращі 
риси радянської людини — відданість комуніз
му, працьовитість, моральну чистоту і благород
ство, готовність до захисту Батьківщини. Всена
родне спасибі вам за це!

1979 рік проголошено Міжнародним роком ди
тини. Радянський Союз — країна щаслигсто і.ра
дісного дитинства. Пзртія, держава і далі дбати
муть про поліпшення умов праці ! побуту жінок, 
про здоров'я всебічний і гармонійний розвиток 
юної зміни, послідовно втілюватимуть у життя 
ленінський заповіт: все найкраще — дітям.

Глибоку вдячність викликає боротьба радян
ських жінок за мир і міжнародне співробітництво, 
проти розв'язаної імперіалізмом небезпечної гон
ки озброєнь. Розширюючи і зміцнюючи зв гзки 
зі своїми подругами з країн соціалізму, з трудів
ницями всіх континентів, ви сприяєте здійсненню 
ленінського миролюбного зовнішньополітичного 
курсу нашої партії Хай священний вогонь мате
ринської любові, соціалістичного гуманізму на
дихає людей доброї полі на нові звершення в 
ім’я дружби між народами, в ім’я світлого май
бутнього людства. Боротися за мир — значить 
боротися зз життя і щастя наших дітей!

Радянські люди, які зазнали всіх страхіть і зли
годнів війни, з гнізсм і обуренням засуджують 
зухвалу агресію китайських мілітаристів проти 
героїчного В'єтнаму. Вони заявляють про повну 
підтримку справедливої боротьби в’єтнамського 
народу і рішуче вимагають: «Руки геть від соціа
лістичного В’єтнаму!».

Дорогі співвітчизниці! Любимі матері, дочки, 
сестри, подруги! Бажаємо вам доброго здоров'я, 
невичерпної енергії і бадьорості, нових успіхів у 
праці й навченні, сімейної радості і великого 
щастя1

Хай живе Міжнародний жіночий день — 8 Бе
резня!

Слава радянським жінкам — активним будівни
кам комунізму!

Хай живе єдність і солідарність трудящих жі
нок всієї планети!

Хай міцніє і процвітає наше велика соціалістич
на Батьківщина!

Хай живе комунізм!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.

Дорогі радянські жінки!
Славні дочки соціалістичної Вітчизни!

^.Центральний Комітет Комуністичної партії Ра- 
г.янського Союзу гаояче і сердечно поздоровляє 
вас з Міжнародним жіночим днем 8 Березня!

Нинішнє весняне свято відзначається в нашій 
країні в обстановці високої політичної і трудової 
активності всього радянського народу. Вибори до 
Верховної Ради СРСР стали яскравою демонстра
цією торжестса соціалістичної демократії, моно
літної згуртованості радянських людей навколо 
Комуністичної партії, всенародної підтримки її 
внутрішньої і зовнішньої політики, багатогранної 
діяльності Центрального Комітету КПРС, Полігбю- 
ро ЦК на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим.

До Верховної Ради СРСР народ обрав 487 най
кращих своїх дочок. Цс більше, ніж у парламен
тах усіх капіталістичних країн, разом узятих. Міль
йони жінок є депутатами місцевих Рад, очолюють 
підприємства, радгоспи, колгоспи, установи, пло
дотворно працюють у партійних, поофспілкових і 
комсомольських організаціях.

Радянським жінкам властиві висока свідомість, 
трудова і політична активність, боззазітна відда
ність Батьківщині, послідозний інтернаціоналізм. 
Ці чудові якості утверджувались і міцніли в по
лум’ї революції і громадянської війни, на будовах 
перших п’ятирічок, у суворій боротьбі з фашиз
мом, у роки відродження. героїчної цілинної 
епопеї. І сьогодні, в умовах розвинутого соціа
лізму, ви берете гідну участь разом з чоловіками 
Ц^творчій праці і в досягненні видатних звершень 
радянського народу.

МІСЯЦЬ ДОБРОГО сонця
Про участь жінок області б усіх сферах громадського життя, у 

вихованні підростаючого покоління йшлося в розмові нашого 
кореспондента з головою постійної комісії з питань праці і побу
ту жінок, охорони материнства і дитинства обласної Ради народ
них депутатів, депутатом Верховної Ради УРСР, головою Новоар- 
хангельського райвиконкому Т. Ф. Наутою.

— Тамаро Федорівно, розка
жіть. будь ласка, про вклад жі
нок Кіровоградщини у виконан
ня історичних накреслень XXV 
з’їзду КПРС.

— Сьогодні жінки — на пе
редових рубежах десятої п’ятн- 
at'iKH. В їхньому ентузіазмі — 
отлка вдячність Комуністичній 
партії і Радянському урядові, 
які постіічіо піклуються про 
ж інку-і руд ївші цю, жінку-ма- 
тір. У нашій країні жінка—іо- 
кт.р і лікар доярка і пілот, 
маляр і бібліотекар, продавець

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

і перукар, партійний, комсо
мольський працівник і держав
ний діяч.

З радісно називаю імена де
путата Верховної Ради УРСР; 
токар,і заводу «Червона зірка» 
Людмили Василівни Чсрнегн, 
вчительки історії десятирічки 
аї> 5 м Кіровограда, делегата 
Всесоюзного з’їзду вчителів 
Надії Андріївни Грищенко, де
путата Верховної Ради СРСР, 
доярки колгоспу імені Шевчен
ка Голованівського району Лю

бові Григорівни Лівпчук, ліка
ря І Іовоукраїнської районної 
лікарні Олександри Василівни 
Карзмап, штукатура ПМК-304 
тресту . «Кіровоградсільбуд» 
комсомолки Світлани Задвір- 
ні </і. артистки обласного музпч- 
но-драма нічного театру імені 
М .1 Кроіііівііпиького Вален
тині) Литвиненко Та хіба мож
на перелічити імена всіх слав
них жінок — майстрів, бри
гадирів, доярок, інженерів, ме
ханізаторів, учителів, праців
ників сфери обслуговування!

Зовсім недавно за підсумка
ми соціалістичного змагання 
областей і районів Української 
РСР в одержанні високих уро
жаїв і збільшенні виробництва 
зернових культур за 1978 рік 
Кіровоградську область визна
но переможцем і присуджено 
їй перехідний Червоний прапор. 
І в цьому немала заслуга го-

ЗАПРОШЕННЯ 
ДО „КАЗКИ“
СВЯТКОВИМ РЕПОРТАЖ

Ви поспішаєте, вам ніколи, 
ви збилися з ніг. 1 ось квіти 
вже на столі, подарунки дощі, 
дружині. подрузі, сестрі чи ма
мі вже придбано. Все чекає на 
героїнь свята. А чи все? Що ж 
го за свято без торга? Якщо 
його не буде на святковому 
столі, вважайте, що всі ваші 
старания зведено нанівець. 
Упущенню можна зарадити, та 
ось ви забули, які саме сорти 
тортів до вподоби вашим рід
ним чи знайомим

— Візьміть «Казку», — при
ходить па виручку продавщиця 
І ’овгородківського кулінарно
го магазину.

Подякувавші! своїй рятівни
ці, ви пілхоплюєте сповиту у 
святкові різноколірні стрічки 
Луазку» і поспішаєте до вихо
ду. Зупиніться на хвилину! По
гляньте на оформлення Ви ж 
несете додому' не звичайну 
гастрономічну річ. а витвір мис- 
іентва.. Ці різного кольору 
гроянди. розсипані на рожево
му тлі, наче тільки-но із ранко
вого салу, цей майстерно ском
понований візерунок, то охоп
лює колом квіти, немов. зроб
лений руками славетного 
різьбяра. .

Згадайте дівчат Із комсо
мольсько-молодіжної бригади 
конднгорського цеху 1ІОВГО- 

лови колгоспу імені Каліпіна 
■ Добровс.тнчк івського району. 
Героя Соціалістичної Праці 
Євгенії Олександрівни Голо
вань,' бригадира рільничої 
бригади ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу 
«Зоря комунізму» Повоархап- 
гс.тьського району Марії Сс- 
вастьянівші Дзюбн. бригадира 
свиноферми радгоспу «Третій 
вирішальний» І Іовгородків- 
еького району Гавин Іванівни 
Ткаченко та багатьох інших.

— На яких конкретних при
кладах із життя нашої області 
яи можете проілюструвати тур
боту партії та уряду про жі
нок?

Будь ласка. В нашій облас
ті пиві 8-Ю дитячих садків і 
ясел. За роки десятої п'ятиріч
ки буде збудоване ще 50 Міль
йони карбованців державних 
коштів і коштів колгоспів ви
трачається щороку па охорону 

родкіьського комбінату громад
ського харчування. Майстф 
цеху — комсомолка Гіе.ія Чу
гун. що кілька років тому в 
О. и-К( інідріщ і.і.о'.і v навчально- 
ннробінічомv комбінаті набула 
грофе<ії кондитера. І відтоді 
чарує новгородківців своїм 
умілі ям «розписати» торі на
дати йому привабливої о ви
гляду. чудесних смакових 
якостей. У її руках — звичай
не пристосування. яким корис
туються coin: кондитерів на
шої області. Але руки v дівчи
ни незвичайні. То руки чарів
ниці. руки художника. Отак, 
без підготовки, експромтом, бук
вально за кілька секунд зроби
ти з крему троянду, конвалію, 
іншу квітку піхто не зможе

1 Іс.тя Чугун. Наталя Вакат 
шок. Ліда Бережна кілька дні;: 
тому повернулися з виборчої 
дільниці, де віддали свої голо
си за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних. Та хви
лина зосталась v їхній пам’яті 
незабутньою. У них і зараз 
святковий настрій, що. безумов
но. позначається на виробах, 
вгл якими чаклують, щоб ро
пи, ті вироби, усміхалися до 
покупців, дарували приємні 
хг пліши, своїм естетичним 
оформленням викликали задо
волення.

Тож зупиніться на муть, 
згадайте тих. хг.о нього святко
вого дня дарував вам радісці 
хвилини, і при нагоді щиро 
ПОТИСНІТЬ ЇМ р\’К!1 ї не забудь
те привітати їх з ч' товіїм свя
том весни — Міжнародним жі
ночим дном.

В ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко

мунара».

материнства і дитинства. Прн- 
чому тут усталена тсидсішія 
до зростання’видатків.

360 матерям, які народили і 
виховали десять і більше дітей, 
присвоєно почесно звання «Ма’- 
тн-героїня» А понад 31 тисячу 
жінок області нагороджено 
орденами «Матерціісгка слава» 
трьох ступенів і медаллю «Ме
даль материнства».

— І останнє запитання. Що б 
ви хотіли побажати жіннам у 
цей святковий день?

— У народі кажуть: «Бере
зень — місяць доброго сопия». 
Символічно, правда? Бо ж на
ніс жіноче свято саме в цьому 
місяці Цього дня хочу сердеч
но привітати всіх наших жінок 
з таким радісним святом і по
бажати їм щасливого материн
ства, творчих успіхів у прані і 
кавчанні, бадьорого весняного 
настрою
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У переддень Міжнародного жіно

чого дня ми звернулися до чолові
ків — людей різних професій — з 
проханням висловити свої побажан
ня жінкам з пагоди свята.

килим — найкраща прикраса квартири. Але, щоб 
зробити його, потрібно маги гарний художній смак, чи
мало терпіння, нахил до творчого пошуку, всі ці якості 
притаманні чудовій килимниці новоукраїнської фабрики 
«Зірка» комсомолці Галині Бєльчин. Речі, які робить во; 
на, ваблять своею красою, високою якістю. Килимам цієї 
фабрики присвоєно державний Знак якості. Вони цілком 
заслуговують цього.

Галина — визнаний майстер своєї справи. Високої 
майстерності дівчина навчилася в Решетилівському про; 
фесійно-технічному училищі Полтавської області, а нині 
ділиться набутим досвідом зі своїми землячками С. Дум- 
бравою, Н. Гороховою та іншими.

На знімку: Галина БЄЛЬЧИН.
Фото 3. МАСЛЕННИКОВА.

МАТЕРІ

В області 360 матерів, що мають по 10 і більше 
дітей. Серед ни* і Г. 1. Сиволап — доярка радгоспу 
Перегонівського цукрокомбінату Голованівського 
району, яка виростила шість дочок і четверо синів, 
Л. П. Ткач, в. Г. Мєденці — колгоспниці з Олександ- 
рівського району, К. А. Каращук — з Компаніївсько- 
го та інші. їх і всіх інших матерів Кірозоградщини 
вітає зі святом ветеран Великої Вітчизняної війни 
Герой Радянського Союзу В. О. Зерхопанцез, присвя
чує їм ці щирі, палкі слова любові і поваги.

ЩАСТЯ
ДІТЯМ 
ВАШИМ!
Жінка. Мати. Скільки у 

неї турботі І найбільша, 
найлочесніша з них — 
виховання дітей. Образ 
жінки з немовлям на ру
ках уособлює високу за
гальнолюдську ідею миру 
і спокою на землі.

Ми, сизочолі ветерани, 
пам’ятаємо, як іменем 
Вітчизни нашої піднімала 
нас Мати на бій святий і 
правий. Глибокими зморш
ками на чолі мотері-тру- 
діаниці відбилось лихоліт
тя минулої війни. Схиліть 
голову перед матір’ю, яка 
бережно несе на руках 
дитя — майбутнє, задля 
якого ми живемо і труди
мось. Мій низький уклін 
Вам, Ганно Іванівно, Вам, 
Лідіє Павлівно, Вам, Ва
лентино Г ригорізно, Вам, 
Ксеніє Артемівно. Бажаю
чи щастя вашим дітям, хо
чу, щоб вони, як і всі інші 

діти планети, пам ятали, 
що все життя матері — то 
нескінченний подвиг, який 
ми не завжди здатні на
віть осмислити.

Все, що є найкращого в 
кожному з нас, дала нам 
мати. її щедрот, уваги, 
тепла потребують і малі й 
дорослі. Скільки б років 
не було синові чи доньці, 
для матері вони зазжди 
лишаються дітьми.

Знаменно, що образ 
жінки-матері ми ототож
нюємо з образом Віт
чизни.

У радянському суспіль
стві жінка — активна, рів
ноправна трудівниця, тво
рець нового, прекрасного. 
Законом охороняється ії 
висока місія материнства.

Мама... Скільки ласки, 
ніжності, який глибокий 
зміст у цьому слові! Всю
ди на землі її шанують і 
люблять. І сьогодні, в цей 
весняний святковий день, 
від імені всіх чоловіків 
мені хочеться сказати: 
спасибі вам, матері, жін
ки, дружини, сестри, що 
ви є на світі, що своєю 
душевною теплотою зігрі
ваєте нас у скрутну хви
лину, робите нас сильни
ми, мужніми!

БУДІВЕЛЬНИЦІ

Коли еони появились у 
нашій будівельній органі
зації, молоді, ясноокі, 
вродливі, мені подума
лось: «Прилетіли ластів
ки, а чи зимуватимуть? Зи
ма на будові сувора...» і 
зараз шкодую, що таке 
подумав тоді. Добре, хоч 
уголос не вимовив цих 
сліз. Було б потім сором
но перед дівчатами, а 
надто перед Марійкою 
Пашкевич, дівчиною-кра- 
сою, чиї брови справді на
гадують ластівчине роз
крилля.

Та не тільки чорними 
бровами, усміхненим ви
глядом зачарувала Марій
ка своїх колег. Вона — 
справжній, щирий това- 
оиш, багата на душевне 
тепло людина. Цього теп
ла вистачає, щоб зігріти 
серця своїх друзів, які в 
будь-яку погоду зводять 
будинки у Знам’янці. Ми
нуло тільки два роки, від
коли прибула дівчина з 
наше місто, а вже з їі

ВЧИТЕЛЬЦІ

Минулого року в школи нашої області прибуло 
498 молодих учителів з вищою і 426 із середньою 
спеціальною освітою. 8І>5 із них направлено па робо
чу в сільські школи. Всього в області працює 11584 
педагоги. Більшість із них — жінки. 42 чоловіка — 
заслужені вчителі УІ’СР, 35 — нагороджені значком 
«Відмінник народної освіти СРСР», 35 — медаллю 
А. С. Макарснка, 1477 — значком «Відмінник народ
ної освіти УРСР».

Знову прийшло до нас це 
свято. Свято, з якого почи
нається весна. День, зігрі
тий усмішками, квітами, 
весняним лагідним сонцем. 
Цього дня ми, чоловіки, 
низько вклоняємось їй ---
величній і скромній, простій 
і. мудрій — жінці-матері, 
жінці - трудівниці, жінці- 
таортю.

Осібно ж я хочу тепле 
слово сказати передусім 
представниці однієї з иай- 
потрібніших на землі про
фесій — учительці. У кож
ного з нас вона обов’язко
во була, є й буде. Перший 
клас, перше слово, писане 
власноручно, прийом у жов
тенята, піонери, комсомол. 
І вже скільки б не було у 
тебе потім наставників, та 
свого першого, того, хто 
ввіз тебе в мудру Країну 
знань, не забути повік.

Мені часто доводиться 
бувати на різних нарадах а 
обкомі комсомолу. І я не
рідко чую прізвище комсо
молки Людмили Миколаїв
ни Супрун, найкращі слова 
на її адресу. Три роки тому, 
по закінченні Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна, приїхала 
Людмила Миколаївна пра
цювати з Новгородківську

КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПРАЦІВНИКОВІ

Великий загін комсомольського активу Кіровоград- 
щини складають дівчата і молоді жінки. Ось останні 
статистичні дані, секретарями міськкомів і райкомів 
комсомолу працюють 34 жінки, ватажками первин
них комсомольських організацій — 772, бригадних, 
«іДДІлкозих, цехових, факультетських — 1850, груп- 
комсоргами — 751.

Милі комсомольські ко
місари! Як багато добрих, 
теплих слів хочеться ска
зати вам цього дня! Знає
те, престо безкрилим бу
ло б пате спілчанське 
життя без вас...

Найперші слова вітання 
я адресую першому секре
тареві Олсксаидрівського 
райкому комсомолу Надії 
КороЬіній.

Г-оботу 8 апараті райко-

ПРИЛЕТІЛА
ЛАСТІВКА...

участю виросло два жит
лових будинки, де осели
лися і знайшли своє щастя 
сто двадцять сімей. Близь
ко трьохсот малюків за
щебетали в дитячому сад
ку, який теж будували Ма
рійка і ії товариші.

Дївчина дарує тепло і в 
переносному і в букваль
ному розумінні слова. Од
ну з квартир, яку опоряд
жувала вона, виділили ме
ні і моїй сім’ї. Трапляє
ться, на будівельників 
скаржаться. І тут, мовляв, 
якась щілина, і там якась 
недоробка. Але там, де 
попрацювали справді зо
лоті руки нашої подруги, 
таких скарг не почусш ні
коли. Навпаки. Люди від 
щирого серця вдячні мо
лодій будівельниці за її 
вміння, бажання зробити 
свою справу красиво, з 
душею.

середню школу № 1. При
вітна, доброзичлива, вона 
відразу полюбилася своїм 
вихованцям. Судово володіє 
словом. Своєю ерудованіс
тю так захоплює учнів, що 
ті й дзвінок не завжди 
чують.

Не так давно подружися 
Супрунів обладнало чудо 
вий кабінет російської мо
ви та літератури. Єдиний 
поки що в школі. Подиви
тися його приїздять педаго
ги з усього району.

Пам’ятаю, моїми почат
ковими університетами бу
ли сім’я, школа, вулиця. Ви
щими — колгосп, рідна 
бригада, люди. Різні у нас 
професії з Людмилою Ми
колаївною. Та є в них спіль
не. Обоє ми — сівачі на 
цій землі, з тією лише різ
ницею, що я засіваю без
краї колгоспні лани, а в чи- 
телька висіває есе розумне, 
добре й корисне з дитячі 
душі.

У Євгена Євтушенка є 
вірш «Батьківський слух». 
Гак от, саме такий слух по
винен бути у кожного на
шого школяра, завтрашньо
го механізатора. Саме цьо
го вміння — «чути»’ землю, 
розуміти і любити її — і 
навчає своїх учнів Л. ,М. 
Супрун. Тож хай урожає- 
ться її педагогічна нива!

А. СОЛОНЬКО, 
комбайнер колгоспу іме
ні Суворова Устннів- 
ського району.

му їй довірили 1972 року
1 ось уже майже сім років 
вена на відповідальних 
постах — спочатку секре
таря — завідуючої відді
лом учнівської молоді, по
тім — другою І з жовтня 
1975 року — першого сек
ретаря райкому.

За ці роки особливо по
любилися Палії слова з 
відомої пісні: «Комсомол 
не просто возраст, комсо-

Марійка — білоруска. 
Народилася вона у Брест
ській області. Але дуже 
швидко і дуже природно 
ввійшла вона з нашу сім’ю 
будівельників, стала дру
гом, товаришем, сестрою. 
Дівчата і хлопці, з якими 
поселилася дівчина, обра
ли ії членом ради гурто
житку. Активно виявила 
себе дівчина і в громад
ському житті. Тому-то і 
обрали її членом комітету 
комсомолу пересувної ме
ханізованої колени. З по
чуттям великої відпові
дальності готувалась дів
чина до виборів у Верхов
ну Раду СРСР. Адже вона 
на своїй дільниці була 
членом виборчої комісії.

— Будемо рекоменду
вати дівчину в партію, — 
каже делегат XXV з’їзду 
Компартії України, бри
гадир Лідія Іванівна Дмит
ренко.

ПРОДАВЩИЦІ

Із ккиги відзивів: «Просимо адміністрацію магазину 
«Книги» Долииської рзйспоживспілки відзначити добро
совісну, чесну працю продавщиці Л. О. Макачевої.'ь'она 

уважна, чуйна в обслуговуванні всіх покуг>цЬ^& дітей, 
так і дорослих. В. Дурейкін, А. Злотоверх та інші»,

ВІДЧИНЯЙТЕ 
СОНЯЧНІ ДВЕРІ

А хлопці... Ці зачароеа. 
ні дівчиною-білорускою І 
не в одного з них на ус_ 
тах: «Прилетіла ластівка' 
на крилах тепло принес
ла». Бонтежить те тепло 
хлопчачі душі.

Марійка — штукатур, 
маляр четвертого розря^ 
ду. Це висока кваліфіка
ція. Нині дівчина опоряд
жує квартири в дев'ятипо. 
верховому будинку, Щр 
зависочів у центрі 
м’янки. І діло свої’ ’ р0\ 
бить вона майстерно 
Знову дарує комусь тепло"

Хочеться знайти найтеп- 
ліші слова, щоб привітати 
її З ЖІНОЧИМ СВЯТОМ, хо
четься сказати: «Дякую 
тобі, дівчино, за радість 
яку даруєш. Нехай твоё 
серце завжди буде аід- 
крите людям. Нехай щастя 
навіки поселиться в твоїй 
душі, як поселилося воно 
в тих кімнатах, які при
красила ти для них!»

О. ВЛАСОВЕЦЬ, 
монтажник ГІМК-ІЗЗ 
тресту «Кірозоград- 
сільбуд».

і в цей час знайде вільну 
хвилину, щоб переглянути 
книжкові новинки).

Не перший рік я відвідую 
цю книгарню, з якої попов
нив свою домашню бібліо
теку не однією сотнею книг 
художньої літератури. І все 
ж у переддень свята я з 
особливою приємністю пе
реступаю поріг магазину 
«Книги». Здається, що й дів
чата за прилавком світяться 
особливими, променистими 
усмішками А исре,тГГ шма 
вилискують обг орт тами 
дбайливо дібраіщманіжкові 
комплекти. КпшгЛ-— кра
щий подарунок.

Я не хочу говорити про 
такий буденний факт, як 
виробничий план, хоч і 
знаю, що працівники маїа- 
зигіу перевиконали його 
минулого місяця. Тож у 
Міжнародний жіночий день 
я бажаю їм щасливої долі, 
весняних’усмішок та уваж
ною, чуйного покупця, ЯК ІЙ 
скаже їм: «Розкривайте 
ширше диво-світ книги. Від
чиняйте СОНЯЧНІ двері муд
рості і знань. За не ми вам 
щиро вдячні».

В. КУДРЯВЦЕВ. 
покупець, житель міста 
Долииської.

Піднімати молодь <•' ко
рисні дії. її поради про
си її; спеціаліст її автори
тетне слово хє-х- почу іи 
колега, і все встигає ком
сомолі,ськпіі комісар: по
радити, відповісти, вжгіїи 
заходів, бути" хорошою 
дружиною, ласкавою ма’ 
тір’ю дворічної доньки-

ВІД імені СИЛЬНОЇ ПОЛО
ВИНІ! твоїх колег, шанов- 
на, мила, невтомна Надій
но, вітаю тебе ЗІ £вйт°.~ 
Восьмого березня! Ьажа 
тобі невичерпної« 
енергії, завзяття, м0'и' 
дості! Є надія, що » І" ' 
ювілею комсомолу УМ* 1*11 
ші Олександрійська/' 
ііа комсомольська ^іа г, 
зація стане ИйійіЛ0!? .'ви
дового досвіду » облає

У цьому магазині, в царп- 
ііі романів, поетичних збі
рок, підручників, плакатів 
тощо, завжди панує якийсь 
святковий настрій. Здається, 
вузькі полиці, що виграють 
розмаїттям барвистих об
кладинок нових книжок, са
мі вже настроюють на уро
чистий, світлий лад. Власне, 
тут і розмовляють спокій
нім,. рівним голосом на від
міну від магазинів «Риба— 
сьочі», «Вино—тютюн», де 
покупці намагаються пере
кричати одне одного, а за
разом і працівника при
лавка.

Ні, я люблю саме цеп 
скромний одноповерховий 
будиночок зі скромною ви
віскою: «Книги». Люблю за 
чистоту, порядок і затишок, 
що його створюють молоді 
і осподарки, об’єднані в КОМ- 
СОМ ол 1,1 ько - молоді жну тру
ну. очолювану комуністкою 
Лідією Макачсвою.

Вона, її подруги Наталя 
Маслакова.іа Марія Ссмс- 
рсііко вкладають у свою ро
боту гетілоту дуіііі і вогонь 
молодого завзяття. До рей, 
магазин працює без вихід-’ 
них (саме у вихідні по
купець має більше вільного 
часу), без обідньої перерви 
(справжній любитель книги 

мол — моя єудьба!» До
лею став комсомол для
і Індії. її не лякають без
доріжжя і хуртовина, спе
ка і і ротова злива. І Іс гос
тею і не екскурсантом за
ходи! ь вона до сільського 
клубу. Привітним погля
дом зустріне хлопців і 
Дівчат. від чого кожному 
хочеться внутрішню під 
іяі нутись. І Іа правах стар
шого _ товариша вичитає 
недбайливому комсоргові. 
За дорученням бюро рай
кому виголосить промову. 
Розумну, запальну... і по
теплішають очі у дівчат, 
захоплено підведуть голо
ви хлопці, несподівано за
мислиться голова колгос
пу, що завітав на комсо
мольські збори... Не тому, 
що Надія вміє буди і їі 
Думку, хвилювати душу 
розмахом цікавої справи, 
що вміє маленька її рука 
(-ліпім коротким жестом

В. ОРЕ-^' 
завідуючий кабінко*1 
комсомольської Р°° 
ти обкому комсомолу-



омунаі"- к—

ДОЯРЦІ

Минулого року МаловискІЕСький завод сухого мо
рока прийняв гід господарств і переробив 142 049 
тонн молока. Це стільки надоїли його тваринники 
ферм Маловисківського й Новомиргородського ра
йонів. З нього виготовлено 5679 тонн вершкового 
масла (в то/лу числі 2336 тонн — зі Знаком якості), 
8432 тонни продукції з незбираного молока і 4291 
тонну сухого молока.

СШТАНКИ
ТІЛЬКИ ГОЛУБІ
Очевидно, СЬОГОДНІ вран

ці скуплятися в гастроном 
підуть чоловіки. Можливо, 
тільки одному з них дове
деться стати в чергу до 
молочного відділу вперше 
за кілька останніх років. 
1 він з подивом відзначить 
для себе — асортимент 
молочної продукції ДОСІ! І ь 
широкий. Молоко, кефір, 
сир, сметана, масло, мзр- 
іарин — та що там каза
ти! Вдома воно якось не 
помічається, а от у Мага- 
ЗИНІ...

Наш завод веде облік' 
продукції в тоннах та 
центнерах. Кілограми ви
ступають у ролі якихось 
десятих. А давайте зга
даємо, як добуваються во
ші, оті ?Р>яті.

...Сслсг ‘додивляється пе
редсвяткові СШ1 І тільки 
ЛГІКІ кроки ПОруИІУіОГЬ ін
шу сонної вулиці. То по
спішають на' роботу дояр
ки.

Я дивлюся, як автомат 
швидко розливає пастери
зоване молоко в пляшки, а 
уявляю, як пружні струме
ні його поволі виповнюють 
дійницю. З за автомата не
наче визирає не робітниця 
заводу в білій хустині, а 
усміхнена й урочиста Валя

ЛЬОТЧИЦІ

ЇМ ПІДКОРИЛОСЯ
НЕБО

Піхто сьогодні не 
здивує I bill, КОЛІ! хлоп
чик чи дЬ\чшіка скаже, 
що його чи її м.іма 
працює трак>5>ріістко:о 
чи кранівницею. Ми 
вже до цього звикли.

■— А моя мама — 
льотчик!

Погодьтеся, цс не 
може не викликати за
хоплення ЧИ ПОДІ'ву. 
Адже небо люб.пь 
мужніх4 І сильних. 1 
все ж...

Командир літака Ка
терина Даііьнпша і 
другий пілот Валсііги- 
ші Каранпш різного ча
су закінчиш Кремен
чуцьке льотне училище 
і нині ■,спішно трудя- 
іься в Кіровоградсько-, 
му авіапідпрпемстві, 
виконуючи рейси по 
місцевих авіалініях. А 
Ольга Грачова після 
за к і і і чсі едк 1 сі і і и гра д- 
ської академії шівілі.- 
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Хоанг Тхі Хонг Тієм разом із співвітчизниками бу- 

дугела соціалізм у своїй країні. Са віроломний на
пад китайських агресорів змусив героїчний в єтнам- 
ський народ знозу взяти зброю в руки і захищати 
свою батьківщину. З лави борців стала й відважна 
патріотка разом з чоловіком.

Хоанг Тхі загинула смертю хоробрих.
Прочитавши про це в «Правде», бриіада зварників 

другого механоскладального цеху заводу «Червона 
зірка», яку очолює Олексій Попов, на честь жіночо
го свята зачислила її у свій комсомольсько-молодіж
ний колектив. Тепер до кінця року бригада викочу
ватиме змінні норми й за в’єтнамську патріотку. За
роблені гроші вона перераховуватиме до фонду 
В'єтнаму, що Треться.

Колектив бригади звернувся до всіх молодих ви
робничників міста із закликом підтримати його по
чин.

О КОЛОСОВ, 
секретар комітету комсомолу заваду «Чер
вона зірка».

Єпішеоа — відома в усій 
області молода доярка 
колгоспу «Перше травня». 
Та Валя, ще торік вийшла 
переможцем обласного 
змагання серед молодих 
майстрів доїння. Ота гар
на, привітна, лагідна Валя. 
Бід своїх сімнадцяти корів 
вона одержала 81 974 кіло
грами молока. Або майже 
82 тонни. Або: проводжаю
чи вранці своїх дітей до 
школи чи садка, 327 8У6 
матерів налили їм по 
склянці молока з того, що 
надоїла Валя.

Па нашому обідньому 
сю.ті щодня є молочні 
продукти: склянка молока 
чи бутерброд з маслом, 
вареники з сиром чи ке
фір. Ми кажемо: смачна 
сьогодні сметана. Видно, 
зміна на молокозаводі 
працьовита була вчора. А 
он кефір учора був рідку
ватим...

Але достаток молочних 
продуктів на нашому сі сі
лі — то велика заслуга 
передусім Валі, всіх 
доярок, із святом вас, до
рогі трудівниці!

В. ГОНИТЕЛЬ, 
начальник плановою 
відділу Маловисків- 
ського заводу сухого 
толока.

иої авіації працює ко
мандиром - інструкто
ром літака А11-24.

У неосяжному Про
сторі впевнено і вміло 
ведуть ЖІІІКИ-ИІЛОІІІ 
покірні їм машини, а 
під крилом голубіє 
земля, на якій чекають 
з польоту своїх мам 
малюки і... чоловіки.

Вдумайтеся: жіііка- 
иілот, жіпка-мати. Яке 
незвичайне поєднання! 
'Гіім-то й ми, чоловіки, 
дивуємось — як їм, 
ІіріІІІЦІІІІОВПМ, вимогли
вим і мужнім команди
рам, удається лиша
тись ніжними й лагід
ними матусями?

Отож і хочеться по
здоровити їх з Міжна
родним жіночим днем, 
побажати їм великого 
щастя і на землі, і в 
кебі.

О. СОРОК І н, 
учитель.

8 березин 1979 року

Дванадцятого і двадцятого березня в комсомольських пояіг- 
гуртнах курсу «Основи наукового атеїзму» Слухачі вивчатимуть 
тему «Ставлення КПРС і Радянської держави до релігії і церкьи». 
Про те, як краще висвітлити це питання, розпозідас Володимир 
Володимирович Дихта, пропагандист Кіровоградського заводу 
радіовиробів.

до політзлняпя

НАШЕ
СТАВЛЕННЯ
ДО РЕЛІГІЇ
Пилі піка буржуазних пар

тій у релігійному питанні 
проста — воші цілком під
тримують релігію, лавірують 
у разі потреби між різними її 
напрямами, завжди врахову
ють при цьому інтереси па
нівною класу, активно проти
діючи атеїзмові.

У бесіді із слухачами я 
підкреслю, що КПРС у своє
му ставленні до релігії і церк
ви виходить насамперед з ін
тересів трудящих, з потреб 
революційного перетворення 
суспільства на комуністичних 
началах, керуючись чіткими і 
ясними принципами револю
ційного вчення пролетаріату, 
згідно з яким релігія є одним 
з видів духовного гноблений 
трудящих. Адже вона не тіль
ки відволікає їх від справж
ньої боротьби за революційну 
перебудову суспільства, а й 
намагається примирити’їх зі 
своїм становищем. Партія 
пролетаріату не вважає релі
гію приватною управою лю
дей, а тому ставить своїм 
завданням послідовну бороть
бу з нею.

Далі назву основні принци
пи, якими керується марк
систська партія в боротьбі 
проти релігії: коментуючи ко
жен з них, наводитиму кон
кретні приклади, дібрані з ма
теріалів журналу «Новеє 
время». Цікавою ілюстра
цією, наприклад, буде сучас
на політична боротьба в Іра
ні. Можна підкреслити, що 
марксизм-ленінізм незмінно 
виступає за єдність дій усіх 
вереї в трудящих, у тому чис
лі й віруючих, виходячи при 
цьому з єдності їхніх корін
них інтересів. Історичний дос
від підтверджує, ЩО тільки в 
практичній боротьбі за здійс
нення своєї політичної, класо
вої мети трудящі звільняю
ться від впливу релігії, за
своюють соціалістичну ідео
логію. В умовах капіталістич
ного суспільства, коли знева
жаються всі права трудящих, 
програмною вимогою комуніс
тів К. Маркс і В. І. Ленін 
вважали право людніш віри
ти в будь-якого бога, спові
дати яку завгодно релігію, 
переміняти віросповідання чи 
бути атеїстом.

Спираючись па теоретичні 
положення марксизму-ленініз- 
му, наша партія чітко визна
чає основні програмні вимоги 
в ставленні до релігії і церк
ви. В їх основі — вказівки

НАЗУСТРІЧ СУБОТНИКУ
Вірність славним тради

ціям перших суботників 
зберігають трудівники ки
ївського електровагоноре- 
монтного заводу імені 
Січневого повстання 1913 
року, де колись працював 
і був комсомольським ва
тажком Микола Остров- 
ський. І нині тут попереду 
«Корчагінські бригади». 
Очолюваний П. Г. Тищен
ком колектив слюсарів, 
який носить це почесне 
звання, зобов язався до 
109-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна викона
ти своє п'ятирічне завдан
ня і скласти 2! квітня із 
зекономлених матеріалів 
десять візків для вагонів. 
У корчагінців багато по- 

В. 1. Леніна, який ще на зорі 
Радянської влади підкреслю
вав, що справжню духовну 
сьободу можна забезпечити 
тільки знищившії царське са
модержавство і встановивши 
пролетарську республіку. Ви
рішення релігійного питання, 
таким чином, прямо пов взу
валися із зиі алипііми завдан
нями політичної боротьби ро
сійського пролетаріату.

У першііі Програмі нашої 
партії вказувалося, що вона, 
партія, веде боротьбу за відо
кремлення церкви від держа
ви і школи — від церкви, за 
надання всім громадянам не
обмеженої свободи совісті, за 
повну рівноправність усіх 
громадян, незалежно від ста
ті, раси і національності. Пе
редбачалася значна робота по 
ідеїшо-полі гпчпій та атсїстич- 
цій освіті трудящих, по звіль
ненню їхньої свідомості від, 
релігійного дурману.

Про велику увагу, яку при
діляла партія розвиткові на
уково-атеїстичної пропаганди 
в період будівництва соціа
лізму, свідчить стаття В. 1. 
Леніна «Про значення войов
ничого матеріалізму» (1922 
рік), у якій піддано критиці 
партійні й державні органи 
за недоліки в розгортанні 
антирелігійної пропаганди, 
конкретизовано її завдання. 
Важливе значення мала й ре
золюція XII з’їзду РКІІ(б) 
«ГІро постановку адтирелігій- 
ної агітації і пропаганди*.

Партія завжди гостро реа
гувала на помилки, зв’язані 
з боротьбою проти релігії, 
вчасно виправляла їх. Особ
ливо підкреслю гуманістичну 
суть наукового атеїзму, яка 
не руйнує світосприйняття ві
руючого, а будує його. Го
ловне в науковому атеїзмі — 
його творча функція, а не нс- 
гатизно-викривальна. Крити
ка релігії — не самоціль, во
на ведеться з необхідності, 
тому, ще релігійна ідеологія 
перешкоджає людині пра
вильно розуміти світ, своє 
місце в ньому.

Особливу увагу слухачів 
слід звернути на те, як здійс
нюється в Радянському Союз; 
свобода совісті. У своїй роз
повіді я відзначу гри основ
них напрями збагачення кон
ституційного закріплення ос
новних прав і свобод грома
дян. Перший — розширення 
обсягу проголошених КонеIII- 
гуцією громадянських прав і 

слідозників. За рохунок 
фонду економії, ЯКИЙ нині 
постійно поповнюється, 
буде додатково випущено 
електросекцію локомо
тива.

Перший внесок в успіх 
свята праці зробив тоиар 
одеського виробничого 
об'єднання «Пресмаш» Ге
рой Соціалістичної Праці 
О. Г. Саблін. Деталі, до
датково виготовлені ним і 
його товаришами, буд/гь 
використані 21 квітня для 
складання шести надпла
нових ковальсько-пресо
вих машин. А всього в 
цей день колектив виро
бить продукції на’153 ти
сяч карбованців.

(РАТАУ).

Нову машину, яка моїке 
механізувати трудомісткий про 
цеє садіння насіннєвих буряні»;, 
складеш, на головному піди риєм 
стві виробничого об'єднання 
«Тернопільський комбаипончи 
завод». Вона оснащена напівав
томатичним пристроєм для по
дачі коренів Залежно г.ї д їх роз
мірів можна регулювати інтерна- 
.чи посадки.

Суднобудівники Чорномор
ського заводу в Миколаєві на 
місяць раніше строку спустили 
на воду контейнеровоз «Капитан 
Мезенцев». На ного спорудженні 
вперше застосовано метод так 
званого «чистого розміру», зав
дяки якому складання на стапелі 
всіх 398 сє'кцііі провадилося без 
попередньої доводки.

На заводі «Автолнтмаш» а 
Івано-Франківську почався ви
пуск нових гамма-формугвальпих 
машин, призначених для виго
товлення разових форм при 
дрібносерійному виробництві. 
Новинка забезпечує максималь
ну механізацію трудомістких 
процесів ( відмінно вписується в 
повністю автоматизовані ливарні 
дільниці.

свобод, другий — розширений 
і закріплений правових іа- 
раїгпи уже проголошеній 
прав; третій — проголошення 
кометні уціиціїх принципів, на 
основі яких відбувається 
здійснення прав і свобод.

Якщо в Констигуції 1936 
року було .інше 9 статей про 
основні права і свободи гро
мадян, то в новій їх налічує
ться 20.

У статті 135-й Конституції 
1936 року говорилося про 
визнання за громадянами 
права брані участь у вибораґх 
і буїв обраними незалежно 
від віросповідання. Г| новій 
Конституції СРСР визначено 
широкий обсяг рівноправ я 
громадян: рівність не тільки 
при виборах (на це вказує 
стаття 95-а), а й перед зако
ном, рівність незалежно від 
ставлення до релігії Саме та
кс трактування водночас міс
тить і право на відхід від ре
ліні, тобто положення, які 
не властиві буржуазній езо- 
боді совісті.

Стаття 52-а нової Консти
туції СРСР проголошує. 
«Громадянам СРСР гарантує
ться свобода совісті, тобто 
право сповідані будь-яку ре
лігію або не сповідал и ніякої, 
відправляти релігійні культи 
або ж вести атеїстичну про
паганду. Зоуджувати воро
жість і ненависть у зв’язку з 
релігійними віруваннями за
бороняє! вся. Церква в СРСР 
відокремлена від держави і 
.школа — від церкви».

іден нічна стаття — 50-а — 
с і в новій Конституції УРСР. 
Зіставлення статті 52-ї Кон
ституції зі статтею 124-їо 
Коне пітуції 1936 року по
казує, що па перший план 
поставлено права грома
дян. Цим підкреслюється 
принципова лінія Радянської 
держави, яка при здійсненні 
свобода совісті виходить з ін
тересів віруючих, а не церкви.

У новій Конституції понят
тя «антирелігійна пропаган
да* замінено іншим — «атеїс
тична пропаганда». Адже ос
таннє точніше відбиває суть 
процесу переборення релігії 
в нашому суспільстві, його 
спрямованість. Коротше ка
жучи, соціалістична свобода 
совісті дає змогу атеїстам і 
віруючим спільно будувати 
нове суспільство.

Наприкінці розповіді я під
креслю, що КПРС, Радянська 
держава ставили і ставлять 
своїм завданням послідовну 
боротьбу з релігією, пов’я
зуючи цю боротьбу із загаль
нополітичними завданнями 
боротьби за перемогу соціа
лізму і комунізму. Правиль
ність і науковість політики 
партії щодо релігії і церкви 
підтвердж у є ться практикою 
соціалістичного і комуністич
ного будівництва.

8. ДИХТА, 
пропагандист гуртка «Ос
нови наукового атеїзму» 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів.новини
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БЕРЕЗНЕВІ ЛІХТАРІ

ЗЕМНИЙ 
ВОГОНЬ

Хто у закутчу книгу мита.
А рожевим промінням облите, 
З добрим ранком вітає гілля.
На столі усміхаються квіти, 
І співає мені вся земля.

НАВЧУ ПЕРО

СЕЛО
В степ біжать чотири рівні вулиці, 
На Чумацький Шлях кладуть кінці. 
До дорії оселі світлі туляться.
В їх зіницях граюто промінці.
В білий цвіт акації впоаитеє,
За ярами губиться село.
Хто й коли назвав тебе Защитою?
Ти кому колискою було?
В твердь земну вросли горіхів корені.
Трепетно шепочуться листки. 
Тягнуться додолу віти соннії.
Зеленню вмиваються хатки.
Під блакиттю променем описане,
У тендітних мальвах розцвіло, 
Пшеницями тихими вколисане 
Прадідів оновлене село.

СОСНА
Загляда у вікно пелехата
Одинока похила сосна,
Наче хоче про щось запитати. 
Говорити не вміє вона.
Пробивається вкрадливе світло.
У палаті німа дрімота.
Хто замислено згадус літо,

Навчу перо пісень співати 
Гіро дужі руки трударі»7 
Про шум джерел в стрімких Карпатах 
1 мелодійність колосків.
Хай вивчить тиху мову поля, 
Пестливість материнських рук, 
Щоб в пісні заплітались Доля 
І невгамовний серця стук. 
Навчу перо я бути чесним, 
Трудитися на білім тлі, 
Та так. щоб повертались весни 
В сади вишневі на землі.

............ % * . * . *
Земний вогонь серця народу 
Навік любов'ю освітив, 
У братню кров цілющу воду 
З потоків дальніх перелив. 
Із покоління в покоління 
Спалахує вогонь життя;
З його незгасного горіння 
Жарину взяв держави стяг. 
Він крилить свята наші людні 
' зігріває твердь земну, 
У трудові натхненні будні 
Несе прийдешнього Ессну. .

Людмила ПОПЧУК. 
с. Здіцига,
1 Іовомяргоролсі.кпй район.

Чудовий настрій цього 
святкового днл у Люди ГРЕ
ЧАНОЇ, робітниці Кіровоград
ського заводу радіовиробів. А 
чому б І не посміхатися, ад
же йде весна — пора світла, 
сонця, радості, кохання.

Жінко-радосте, в надії
День тобою кри.иїть світ.
Жінко-пісие, як без мрії,
Нам без тебе не прожить. і

Лік

Фото Л. ЛАПІНЬ.

ДЕСЬ ГРАВ СОЛОВЕЙ
Десь ірав соловей закохано,
1 спів його хмелем вився.
І захід, у мідь запиваний, 
Брунатним вогнем світився. 
А дівчина в дишіч.ч споминах 
Зривала ірояндп білі.
Ранкові гранчасіі промені 
Між пальців її дзвеніли.
І солодко так і боляче
Сіїїскал.'їся серпе, марячи, 
Мов щось наболіле іоячп

В Мов щось відболіле яірячн.
U І < кільки троянд — не лічено.
І Еже цвіт їх давно прочах.
■ іасіяла попіл дМчнпа

.V Шмііих tax.
Вон і у важкій киреї 
Чатує поріг в'.’.і'Л. 11.

, Десь грав соловей про неї, 
і іро СИВІ її ГрО!!!і Тії.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. .Кіровоград.

J НАПИС НА СКЕЛІ
Г»’є в берег хвиля — не >мі:ва 
Хлоп’ячу витівку бсмшшпу, 
Метрові — фарбою — слова:

■ <-• Іюб.тю Мальвії'у». 
Біліє напис, як м.и к,

! і 1а прибережній прикрій скелі. 
Хто цей закоханий дявак. 
іЦо нависав слова веселі? 
’Цо втілено у ті слова — 
Щасливу зустріч? 
Сум прощання?

...Б’є в берег хвиля бугоза.
Та не змиває слів кохання: 
♦Люблю Мальвіїїу».
Вірний знак.
Що через сто і більше років
Якийсь закоханий юнак.
Зустрівши суджену, отак 
Лишить автограф одинокий

Костянтин ЛЕСЬЄВ.
с. Солгутовс.

Гайроропський район.

МІСЯЧНА СЕРЕНАДА
Ти прийшла негадано,
Як туман спадав.
Коли юрі падали
У засіїулнй сов.
З сотень світлих

променів
Вечір сітку сплів.
і і ставка виловлював
Зорі, як линів...
Враз проснувся перепел,
Свиснув. І ІОНЛИВ.ІЛ
Ти нараз пушинкою
З білого крила.
Ти пішла стежиною
З місячних вогні»
Легкокрилим спомином
У країну спів.
А па тому березі 4
Шепотінь трава.
Ніби винен перепел
В тім, що ти пішла. .

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ.
І Іовоархангельський район.

КОНОПАТАЯ
ДЕВЧОНКА

Слова М. ПЛЯЦКЮВСКОГО 
Музыка Б. САВЕЛЬЕВА 

Никуда нс деться — 
Годы нс вернуть. 
Покидает детство 
Всех когда-нибудь.

Припев:
Парта школьная 

мне снится
И задачника страница, 
Помню всех учителей 

до одного.
И кричит о чем-то знойно 
Конопатая девчонка.
Из безоблачного детства 

моего.
Если приглядеться, 
Мы всегда спешим. 
Каждый хочет в детстве 
Стать скорей большим.

Припев:
Нам бывает тесно 
В детстве золотом, 
Почему-то детство 
Ценим лишь потом.

Припев.

Лирчино Небыстро.

щт о -ел'-г о геол, со ыо но ко .•« s »v.i

Восьмикласниці середньої школи № 4 м. Кіровограда Любов КУРІНА і Тетяна 
ЛАЛАК не тільки добре- праться, вони й чудові спортсменки. Не перший рік тре
нуються в секції легної атлетики. Но так давно дівчата на «відмінно» склали нор
мативи комплексу ГПО. Тепер готуються до взяття нових висот у спорті.

Фото В. ГРИБА.

...І ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ
Всесоюзний огляд безпе

ки вуличного руху почався 
першого березня І979 року. 
Ного мета*— підготуватись 
до експлуатації транспорт
них засобів у всспяпо-ліг- 
иій періодіко.тн значно зро
стає інтенсивність руху, об
сяг пасажирських і паніаж- 
ІІІІЛ перевезень, збільшує
ться на дорогах кількісіь 
приватних автомашин і мо
тоциклів

У проведенні огляду ак
тивну участь ПОВИННІ ВЗЯІіІ 
шляхові організації міста 
Віл них насамперед зале
жить стан вулиць. З настан
ням сприятливих умов тре
ба віг.і'смоптув’атп дорожнє 
полотно і тротуари, навести

порядок там, де викопува
лись рІ.МОІІТІІІ роботи.

У Кіровограді понад 20 
тисяч власників автомашин 
і мотоциклів. З цими людь
ми слід немало попрацюва
ти організації Добровільно
го товариства автомотолю
бителів: розгорнути широку 
пропаганду безпеки руху, 
посилці и контроль за пове
дінкою водіїв власних авто
мобілів і мотоциклів па ву
лицях, підготувати тран
спорт до технічного ОГЛЯДУ. 
ДОПОМОГИ! водіям повтори
ти (після зими) практичні 
пашікп управління.

Особливу увагу — дітям. 
Весною вони частіше бува
ють на вулицях, але не зав-

жди (.бережні й уважні. Не $ 
допустити нещасних випад
ків з ними -- і \ рбога^ве 
тільки працівників держан- 
тоіш лекції, не тільки бать
ків і педагогів, а й кожної 
дорослої людини.

Успіх Всесоюзного огляду 
безпеки руху багато в чому 
залежить від масовості. 
Окрім асржавтоінснекнії, в 
огляді повніші взяти участь 
усі працівники автотран
спортних підприємств, до
рожніх служб, дружіїніїпки- 
автоінспсктори.

А. ГОЛОВАХ А, 
начальник відділення 
ДАІ.

м. Кіровоград.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины

На украинском языке.

БК 30281.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми 
«їжачок я тумані». «Як 
ослик щастя шукай-. - ііе- 
тя та його друг Ф. іікс». 
9.35 — Художній фільм 
«ДІЛО було В ІІСІІЬКОВІ». 1ІО 
закінченні — повний. 14.30

— Новини. 14.50 — Сільські 
будні. Кшопрограма. 15.55
— Шахова їикола 10.25 — 
Російська мова. 1(1.55 — 
Шлях до професії. Телена
рис. 17.25— Веселі старти. 
(Ростов-на-Дону). 18.00 — 
Москва і москвичі. 18.30 — 
Ми танцюємо н співаємо. 
18.45 — «Сьогодні у. світі». 
19.00 — Людина І закон. 
19.30 — И. Гайдн. Соната 
рс-мпжор. 19.40 — Прем'є
ра фільму,-вистави Дер
жавного академічного Ма
лого театру Союзу РСР. 
К, Чапек. -Засіб Макропу- 
лоса». (21.00 — «Чає»). По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Повніш. 10.20 — КІпо- 
мозаїка. 11.20 — Док. Філь
ми «Щастя Ксенії Мих- 
іііок-. «Лектор» 11.40 — 
Шкільний екран. 10 кл Ро
сійська література, 15.55 — 
Срібний дзвіночок. (К-д на

Республікансько телеба
чення). 16 20 . — Атес тат 
ввічливості. 17.05 ■ 
•іенькіні концерт. 17 
Рік четвертий, удари 
передачі бере участі 
нині секретар Сєнс^^о- 
пецького міськкому ком
партії України А. В. Са.ю- 
нов. 18.00 — Музичний
фільм < Весільна сюїта». 
18.30 — Палітра. Заслуже
ний майстер народної твор
чості Ф. Г. Гнідий. 19.00 - 
«Актуальна камера-. 19.30 
— Екнан молодих. Ваш ви
хід. 20.20 — Вечір україїр 
ського радянського роман
су. _ 20.45 — «Час». (М). 
21.3.) — Художній фільм 
‘ Весняні мелодії». По за
кінченні — ПОВНІШ.
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