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СЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУОРГАН КІРОВОГ

т

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
J:

ВРУЧЕННЯ Л. І. БРЕЯТНБВУ 
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ОБРАННЯ 
ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

11 березня п Кремлі Генеральному секретареві ЦК КПРС. 
Голові Президії Верховної Ради СРСР товаришеві Леоніду 
Іллічу Брежнєву вручено посвідчення про обрання депутатом 
Верховної Ради СРСР десятого скликання.

Посвідчення вручив голова Окружної виборчої комісії 15.'- 
уманського виборчого округу по виборах до Ради Союзу Нар
козної Ради СРСР В 1. Ссмеїикіп.

Приймаючи посвідчення про обоаиня депутатом Церковної 
Ради СРСР, товариш Л. і. Брежнєв гаряче н сердечно подяку
вав виборцям Баумапського виборчого округу столиці, всім 
москвичам за виявлені йому чссіь і велике довір’я бути обра
ним депутатом найвищого органу державної влади.

Л. 1. Брежнєв сказав, що буде її далі вірно служити справі 
великого Леніна, ідеалам Комуністичної партії, радянському 
народові, справі комунізму. Вибори до Верховної Ради СРСР; 
підкреслив вій, — яскравий вияв непорушного зв’язку між 
партією і народом. Це основа нашого руху вперед до мсти, до 
якої ми прагнемо, — до комунізму.
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КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕ
П’ЯТИРІЧКУ
ДОСТРОКОВО!

ЦЕНТРАЛЬНОГО

У СІМ’Ї ЄДИНІЙ

м

трудовому календарі Ми- 
Терещенка, групкомсорга

ЖУРНАЛІСТИКИ,

не
ня

більше запг.а-

на місці. Нині 
стрімкий. Та

Комсомольсько-молодіжна зміна верстатників Олек
сандрійського заводу підйомно-транспортного устатку- 
каннн на честі 60-річчя ЛКСМУ зобов'язалася виробля
ти всю продукцію тільки відмінної якості.

Ще на зорі Радянської елади Во
лодимир Ілліч Ленін назвав соціа
лістичне змагання живою творчістю 
мас, могутнім засобом розвитку про- 

vдуктивних сил і виробничих відносин. 
У сучасних умовах, коли трудове су
перництво набрало справді всена
родного розмаху, трудящі повсюдно 
показують зразки творчого ставлен
ня до праці, кмітливості, новаторства, 
ударництва. З почуттям усвідомлено
го патріотичного обов’язку майже 
всі юнаки і дівчата нашої області бе
руть активну участь у русі «П’ятиріч
ці ефективності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!» Вносячи свій 
гідний вклад у трудові звершення 
радянського народу, втілюючи с жит
тя рішення XXV з’їзду КПРС і XVIII 
з’їзду ВЛКСМ, чимало, комсомоль
сько-молодіжних колективів та окре
мих виробничників Ніровоградщини 
цього року стали заспівувачами бо
ротьби за підвищення продуктивності 
праці І поліпшення якості продукції.

Так, комг.омольсько-молсдіж.ні брига
ди ливарного цеху сірого чавуну за
воду «Червона зірка».1 що їх очолю
ють В. Олефіренко та KJ. Пав/іик. колек
тив водіїв автомобілів автотранспорт
ного підприємства випобничого об’єд
нання «Дніпооенеогобудіндустрія» на 
чолі з М. Соловйовим дали • слого 
виконати план чотипьох років п’яти
річки до 60-річчя ЛКСМ Унраіни, .а 

^п’ятирічну — до 110-ї річниці з дня 
уг йг.родження В. І. Леніна. Такі, ж зобо

в’язання взяли й бригади плавильни
ків В. Гекала та В. Головка із Світло- 
єодського заводу чистих металів, ком
сомольсько-молодіжна вантажна елек- 
тровозна колона Знам’янського локо
мотивного депо, яку очолює В. Ше
лест. Бюро обкому комсомолу схвали
ло ці патріотичні ініціативи молоді і. 

. зобов'язало комітети комсомолу мо
білізувати юнаків і дівчат на повсюд
ну підтримку цих починів.

Як свідчить редакційна пошта, що
дня множаться ряди 
прикладу ініціаторів, 
тих, хто змагається, 
дострокове завершення 
року і п'ятирічки в цілому, 
ноги триває ганебна агресія

послідовників 
Нині зусилля 
спрямовані на 

планів 1979 
В ці дні, 

____ . Китаю 
проти героїчного В’єтнаму, боигада 
зварників другого механоскладально
го цеху заводу «Червона зірка» О. По
пова зачислила у свій нолентив від
важну в’єтнамську патріотку Хоанг 
Тхі, яка загинула смертю.хоробрих у 
бою з китайськими загарбниками. До 
кінця року робітники виконуватимуть 

- змінні норми за героїню, зароблені 
гроші перерахують до фонду В’єтна
му. Прекрасний приклад інтернаціо
нальної солідарності молоді, пвиклад. 
знаменний для нашого суспільства! 
Саме про таку високу свідомість учас- 

^^икіп змагання мріяв В. І. Ленін.
Приклади ділового ставлення до 

організації трудового суперництва 
молоді показують Світловодський 
міськком, Новоукраїнський, Ульянов
ський, Олександрівський, Новомирго- 
родський райкоми комсомолу. Як 
правило, учасники змагання цих ра
йонів ефективніше використовують 
робочий час, працюють за обгрунто
ваними, напруженими планами.

«Розв’язання економічних завдань, 
які стоять перед нами, — сказав Л. І. 
Брежнев на зустрічі з виборцями 
Бауманського району м. Москви, — 
вимагатиме творчого підходу, високої 
г.ідповідальності, найсуворішої ди
сципліни в усіх ланках господарства. 
Це стосується роботи господарських 

-^еріпників усіх рівнів Це стосується 
“безпосередніх учасників виробни
цтва. Хай кожний, хто стоїть біля вер
стата, працює в полі або за кресляр
ським столом, спитає себе, а чи все 
ьін зробив, щоб працювати продук
тивніше, якісніше, економити мате
ріали, не марнувати час».

Учора Кіровоград 
стрів хлібом-сіллю групу 
відомих українських пи
сьменників, що прибула 
де нашого міста.

Василь Козаченко, Ана
толій Хорунжий, Віталій 
Петльований, Євмсн До
ломан і Віталій Логви
ненко, вшановуючи па
м’ять гих. хго загинув у 
боях за Кіровоградщину 
в роки Великої Вітчизня
ної війни, поклали квіти 
до пам’ятника воїнам- 
низволителям.

Після подорожі по міс
ту гості зустрілися з го
ловою облвиконкому
Д. П. Максименком, який 
розповів їм про досягнен
ня трудящих нашої об
ласті в різних галузях 
народного господарства. 
Гості подарували кіриьо- 
градцям книгу В. Логеи- 
ненка «Літа молодії» з 
автографами всієї пись
менницької групи.

Увечері відбулися зу
стрічі письменників ЗІ 
студентською та робітни
чою молоддю міста.

Гостз- Ніровоградщини 
відвідають багато міст і 
сіл ^пласті, де їх чека- 
ють/вдячні читачі.
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ПРО ПРИСУДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
ІМЕНІ Т Г. ШЕВЧЕНКА В ГАЛУЗІ 

ЛІТЕРАТУРИ,
МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 1979 РОКУ

ПОСТАНОВА
КОМІТЕТУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І РАДИ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

. І.ІЄ1П ра.Ц.ИПІІ Комітет 
Компартії .України’ і Рада 
Міністрів Української РСР, 
розглянувши подгі.пя Ко
мітету по Державних прс- 

. міяд. Української РСР 'ме
ні Т. Г. Шевченка в галузі 
л ітс 11 а т урн, журна т і сті і к 11. 
мистецтва, і архітектури при 
Раді Міністрів УРСР. по
становляють присудит II 
Державні премії 1979 року:

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
Дмитерку Любомиру

Дмитровичу — за .збірки 
поезій «Світе мін», «Осно

ва!»^
В ГАЛУЗІ .

ЖУРНАЛІСТИКИ
1 ПУБЛІЦИСТИКИ

Подоляку Миколі Петро
вичу — за публіцистичні 
статті та памфлети в періо
дичній пресі 1976—-1978 ро
ків.

В ГАЛУЗІ 
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ 

ЛІТЕРАТУРИ
Шаб ліовському Євгену 

Степановичу — за моногра
фію «Чернышевский її Ук
раина».

В ГАЛУЗІ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА
Ватчснко Агрппіші Фодо- 

СІЇВІІІ — керівникові роботи, 
Зуєву Володимиру Олек
сандровичу — архітектору, 
ангору реконструкції комп
лексу. Короткову Володи
миру Івановичу Ривіну Во
лодимиру Лазаревичу —

Секретар Центрального 
Комітету Компартії України 

В. ІЦЕРБИЦЬКИІЕ

.художникам.
тер'єрі» музею, Буту Мико
лі Яковичу. Овсчкіну Мико
лі Васильовичу — худож
никам, авторам діорами 
«Битва за Дніпро». Прокудо 
Віталію Стсфановнчу — ав
тору сценарію і науковому 
консультанту діорами «Бит
ва за Дніпро» — за комп
лекс Дніпропетровського іс
торичного музею імені Д. І. 
Явори іщького.

В Г/\ЛУЗІ МУЗИКИ 
ТА ВИКОНАВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ’
Анатолію 
тсатраль- 
діяльиість

1. Мокренку 
Юрійовичу — за 
но-концертну 
1977—1978 років.

2. Мур апському Павлу 
Івановичу — за концертні 
програми 1977—1978 років з 
творів М Л Леоитовнча.

В ГАЛУЗІ 
КІН ЕМАТОГРАФІЇ

Денисенку Володимиру 
Терен іійовпчу — авторові 
сценарію і режисеру — за 
художній фільм '■■■/Кепці» 
Київської ордена Лспіпа 
КІНОСТУДІЇ ХУДОЖНІХ фільмів 
імені О П Довженка.
В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ

Гнєзділову Василю Геор
гійовичу Урсагію Гсоріііо 

Антоновичу — архітекторам, 
Смирновій Євдокії Данилів
ні — інженеру — за комп
лекс ландшафтного парку 
імені 50-річчя Жовтня 

Черкасах.

Голова Ради Міністрів 
Української РСР 

О. ляшко.

коли
зміни, вже грудень 1979 року. 
На два—три місяці випереджа
ють час і інші робітники, вся 
зміна. Про це свідчить нагоро
да — Почесна грамота міськ
кому комсомолу.

У молодих робітників стало 
правилом регулярно обгово
рювати найважливіші намітки 
на майбутнє. Так, вони виріши
ли активно включитись у зма
гання за право сфотографува
тися в ленінському меморіалі 
міста Ульяновська. Право це 
вибороти нелегко. Потрібно не 
тільки систематично перевико
нувати свої виробничі завдан
ня, а й виявити високу актив
ність у комсомольському жит
ті. Задумали відпрацювезти сд- 
ну зміну і зароблені гроші пе
рерахувати до фонду миру, 
вирішили — зробили. Працю
вати вийшли в повному складі. 
Трудилися два дні по півзміни. 
зароблені за цей час 250 кар

бованців перерахували до фон
ду миру.

На порядку денному — до
сягнення 
трудової 
60-річчя 
здавати всю продукцію 
вищої якості, виконати 
першого півріччя по 
виробництва до 25 червня цьс- 
ю року, причому виготовити 
понад план деталей на 3 елек- 
тромостових крани, на 50 водо
наливних котків, виробити 
стандартного устаткування 
500 карбованців 
кованого.

Час не стоїть 
ж він особливо 
«■лени комсомольсько-моло
діжної зміни, постійно вдоско
налюючи технологічний про
цес. даючи простір технічному 
пошуку, випереджають йою, 
ущільнюють, примушують слу
жити будівництву комунізму.

В. ДІМІН. '

найвідповідальнішої 
висоти: на честь

комсомолу України 
най- 
план 

обсягу

Відбулися чергові занят ія 
постійно діючої о семінару пар
тійно-господарського активу 
області.

З доповіддю «В єдиній сім’ї 
братніх народів» по книгах Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР <11 І. Бреж
нєва «Мала земля-», «Відрод-

ження» «Цілина» та книзі пер
шого секретаря ЦК Компартії 
України В. В Щербнцького 
«-.Вибрані промови і статті» пе
ред учасниками семінару ви- 
ступив секретар обкому Ком
партії України А 1 ПО! РЕБ- 
няк

Відбулися також секційні за
йві і я.
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„МОДОДИЙ КОМУНАР“

ї І* ИТОГО березня В КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПОЛІТГурі- 

как курсу «Конституція розгорнутого соціалізму» за- 
крінлалп тему .«Захист соціалісіпчіїої Вітчизни» і 
пивчалн нону —- «Нова Коисіпгуція СРСР про дер

жаву і особу».
Друкуємо-рецензію на здняпя в одному з комсо

мольських поліігурікіч Кіровоградською ремонтнч- 
мехапічного заводу Укрремірссіу.

допалішняпя

Невтішний
висновок

На заводі 190 комсомольців. Гуртків 
же політичного навчання для молоді 
всього... два. В одному з них, де мені 
дозелося побувати на занятті, — вісім
надцять слухачів. Приблизно стільки ж— 
у другому.

Деякі комсомольці вчаться заочно з 
технікумах, вузах, у вечірніх школах то
що. Але надто багато юнаків і дівчат не 
охоплено ніякими формами навчання. 
Чому? Сьогодні ми адресуємо це запи
тання Кіровському райкомові комсомо
лу, який рідко цікавиться політнавчан- 
ням молоді заводу. Ми з пропагандис
том Т. І. Юлютіною та секретарем комі
тету комсомол/ Дмитром Іааі ови/л так 
і не змогли пригадати людних відвідин 
гуртка кимось із членів райкому. Немає 
ніяких записів у журналі гуртка, на сто
рінках, спеціально відведених для нотаї- 
ків перевіряючого. Пропагандистові ні
хто не редив, як краще організувати 
навчальний процес. *

Т. І. Юлюгінз не набагато старша від 
своїх слухачіа. Молода жінка сповнена 
енергії, бажання працювати. Зона вміє 
добре готуватися до занять, уміло веде 
вчасний конспект, працює за особисги/л 
комплексним планом. І все ж на занят
тях активність слухачів невисока. Одну з 
причин цього Тамара Іванівна ьбачає з 
тому, що її з слухачами не об'єднує 
спільна робота.

Думка Тамари Іванівни цілком слушна. 
В умовах заводу- можна і слід було б ді
брати пропагандиста для робітників но 
серед службозців планового відділу, а, 
скажімо, серед інженерів. що безпосе
редньо зв’язані з виробництвом, пра
цюють у цехах, де й більшість молоді, 
що навчається а гуртку. Звичайно, вели
ку допомогу пропагандистові пови.-іен 
постійно подавати завком комсомолу.

Враження про саме заняття. Спочатку 
про співбесіду по темі «Захист соціаліс
тичної Вітчизни». З тринадцяти присут
ніх слухачів виступило троє. Ліда Ьа- 
лицька, бригадир комсомольсько-моло
діжного колективу, висвітлила, як трак
тує захис*- соціалістичної Вітчизни нова 
Радянська Конституція. Гокар Володи
мир Колодій розповів про заводчан, які 
зі зброєю в руках захищали Батьківщи
ну. Олександр Баринов керівник комсо
мольсько-молодіжного колективу
ступив з інформацією про роботу комі
тету ДТСААФ підприємства.

Все це могло б стати непоганим 
аом до бесіди. Але її, як такої, не від
булося. Три виступи зайняли... сім хви
лин, уся «бесіда» — дев'ять. Це разом 
з коротким коментарем пропагандиста.

Після заняття я переглянув конспекти 
слухачів і нотатки виступів. Більшість за
писів у конспектах починається з попе
реднього політзаняття. І ще одне від
криття чекало мене, коли я переглянув 
аркуші, з яких В, Колодій, О. Баринов та 
Л. Балицька добросовісно зачитали свої 
виступи, що були написані... однією ру
кою. Ні. не рукою пропагандиста. Хтось 
інший «рятував» таким чином слухачів.

ви-

заслі-

Природно спитати: на
віщо такий маскарад? 
Кому це принесло ко
ристь?

Що ж до змісту самих 
виступів, то вже з того, 
що кожен із них б/з 
розрахований ка дві — 
три хвилини, можна

зробити певний висновок. А поговорити 
на співбесіді було про щб. Перераху
вавши пріззища ветеранів війни, що тру
дяться на заводі, В. Колодію варто бу
ло б звернутися де прикладів героїзму, 
хоробрості, патріотизму цих людей.

Чому б не згадати про героїв тзору 
Л. І., Брежнєве «Мала земля»? Або не по
вести розповіді про соціалістичну спів
дружність країн Варшавського догово
ру? Тема актуальна, особливо у зв'язку 
з агресією Китаю прети В'єтнаму. В рік 
35-річчя визволення Кірсвоградщини від 
гітлерівських загарбників в обласній 
пресі друкується чимало матеріалів про 

• подвиги наших земляків, воїнів, що виз
воляли наш край. Можна було б вико
ристати й ці матеріали для розпозіді.

Приємно, що політзаняття «врятувала» 
розповідь пропагандиста Т. І. Юлюгіної. 
Тамара Іванівна не читала лекцію, а 
своїми словами викладала тему «Держа
ва і особа». При цьому вміло використо
вувала цитати з 
думки класиків 
видатних діячів 
партії, матеріали XXV з’їзду КГ1РС, XVIII 
з'їзду ВЛКСМ, нової Конституції. Особ
ливо зацікавили слухачів приклади з 
життя трудящих зарубіжних країн. Зо
крема, досить вдалим було порівняння 
виборчих систем капіталістичних країн і 
нашої, радянської.

Заняття проходило на другий день 
після виборів до Верхозноі Ради СРСР. 
Слухачі були ще під враженням цьли 
всенародного свята народної де.мо.сра- 
тії, тому активно підключилися до роз
повіді.

Розкриваючи суть основних прав та 
обов'язків громадян СРСР, Тамара Ів»- 
нівна проаналізувала відмінність між 
Конституцією СРСР 1936 року і новим 
Основним Законом, на переконливих 
прикладах показала, як неухильно роз
вивається і розширяється соціалістична 
демократія. Це ж продемонстрував і 
діафільм «Держава і особа», котрий 
слухачі з цікавістю переглянули напри
кінці заняття.

Все ж хочеться висловити кілька поба
жань пропагандистові. Тема «Держава і 
особа», як ніяка інша, передбачає вико
ристання прикладів з життя колективу, 
комсомольської організації заводу, яких 
у лекції-розповіді майже не було наве
дено. Багато користі дало б залучення 
наочних посібників. Слід було б запро
сити в той вечір і кількох фронтозичів- 
заводчан, депутатів Рад. Як збагатили б 
їхні розповіді і бесіду, і лекцію!

Було б добре, якби члени комітету 
комсомолу заводу частіше відвідували 
заняття, а на своїх засіданнях хоч раз 
заслухали питання про роботу гуртків 
системи комсомольського політнавчан- 
ня, адже їх усього два. Це допомогло б 
і пропагандистам більш вимогливо і вмі
ло ставитись до 
ного доручення 
тичну свідомість

літературних творів, 
марке изму-ленінізму, 
нашої Комуністичної

виконання відпозідаль-
— формувати комуніс- 
слухачів.

10. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

НА ФЕРМАХ МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ІНа молочнотовар
них фермах Олек
сандрійського району 
працюють доярами 
близько десяти юна-

ків і чоловіків. Про 
одного з них — Олек
сія Бушу — розпові
дає наш громадський 
кореспондент.

один

коли' людина» займається улюбг: сю справою, кожен робочий ел»ь 
для неї — невелике свято. Скільки отаких сэят було за два роки у Яттагки На. 
лаушиної, секретаря комітету комсомолу Кіровоградського кулінарного училища 
одного з кращих комсомольських ватажків міста.На знімку: Наталка КДЛАУШИНА (друга зліва) разом з Юрієм ГРИЦЕН
КОМ. Іриною ВЕЛІГУРСЬКОЮ, Людою ЖОГОВОЮ і Ольгою КОЛОБАНОВОЙ) обмір
ковують тему наступних комсомольських зборів. Фото Л. ЛАПІНЬ.

УРОЖАЙ-79:

АДРЕСИДОСВЩУ

ДЛЯ пілотів сільськогос 
ледарської евіації на

стала напружена пора — 
весняно підживлення по
сівів озимини та багато
річних трев. У числі екіпа
жів крилатих помічників 
хліборобів нинішнього ро
ку працюватиме 9 комсо
мольсько - молодіжних.

«Слід значно більше приділяти уваги сільськогос
подарській авіації, яка вже сьогодні відіграс важливу 
роль у боротьбі за піднесення врожайності полів, в», 
на виконує більш як ЗО процентів загального обсягу 
робіт по внесенню хімікатів. Напрям цей перспектив
ний. І наше завдання — розвивати і зміцнювати ма
теріально-технічну базу сільськогосподарсько: авіа
ції». (З матеріалів липневого (1Р»3 рок.,) Пленуму ЦК ІШРС).

цифри — їх багато. Ду
маю, досить того факту, 
що наш підрозділ і друго
му півріччі 1978-го посів 
перше місце и республіці. 
1 Іеревнкоііапо не тільки 
річний план по всіх поки:-

ВИСОТА
Один із них очолить за
ступник секретере комсо
мольської організації азіа- 
підроздіпу Микола Куз- 
нецоз. Сьогодні він відпо
відає на запитання нашого 
кореспондента.

— Торік ви.л особисто 
доводилось працювати в 
кількох районах нашої об
ласті. Чи скрізь для робо
ти сільськогосподарської 
авіації було створено від
повідні умови?

— З
УЛЬЯНОВСЬКОГО 

ського районів, 
цюзав, можна 
тільки періїшй. 
агрономічна служба тут 
добре оріаиізува.'іа робо
ту літака. Па площадках 
завжди 
добрив.
пального. Повністю було 
) комплектовано обслуго
вуючий псрсопа.і. Цього 
не скажеш про Долин- 
ський, Ульяновський і де
які інші райони, де пізно 
визначали площі для під
живлення, вчасно не за
безпечували обслугову
вання літака іощо.

— Будь ласка, розпа
лить про минулорічні ваш: 
успіхи, про плани на чет
вертим рін п’ятирічки.

— Не хочу наводити

Голованівсі.кого,
іі До.тнії- 
де я пра- 

внділатп 
Районна

було вдосталь 
отрутохіміка гін,

соціаліст
В

заслуга 
пілотів

ті 
цьому, 

не

Г»а-
Ми-

Kov.co-

орде- 
Тре- 
лау-

iiikiix, а н 
зобов я ;а.ііія. 
перш за все, 
пиїх кращих 
командирів екіпажів
л єні іп і а Ф і і. і п м о; юва, 
кили Ігнатевка, 
мольцл Валерія Чині арко
ва, яких нинішнього року 
паї ороджєно І Почесною 
г рамої ою Мііпстерст ва
цщи.іьиої авіації (Ініатсн- 
ко. до речі, кавалер 
на Трудової Х.іави 
тьоіо сі у псин, гримі 
pear ВДИГ СРСР).

Поряд з досвідченими 
пілотами інші боротьбу за 
имсокіій урожай вестнмсю 
9 комсомольськс-молодіж- 
іаїх екіпажів; у їхньому 
складі ~ командири літа
ків Микола Дорошенко, 
Валерій Чіинарьов, Воло
димир Ьогданов, другі пі
лота Григорій Круті,ко, 
Андрій Іванов, Геппадій 
Вогатюк. За рік увесь під
розділ повинен палі ї а пі на 
сільської осподарськнч і о- 
ботах 22 307 годин, про
вести аїро-іаходії більш яг; 
на 1160 іясячах гектарів.

— За рахунок чого ви 
доби&зстесь підвищення 
продуктивності праці?

— Щоб зменшити

ІЗ ДЕСЯТИ
час

непродуктивного польоту, 
ми застосовуємо не човни
ковий, як раніше, а більш 
вигідний наш метод 
робкг. посівів, що 
збавляє необхідності 
сгосойуватп часті 
дарі ні розворот. Дедалі 
частіше застосовуємо ком
бінований метод, при яко
му відразу обробляться 
2—3 поля і зовсім відпа
дає потреба в ро ізорптах.

Та це не значить. іцо всо 
у пас гладко, що ми н< в 
чому не відчуваймо потре 
бп. На липневому (1978 р.) 
Пленумі ЦК KUPC ішла 
мова про необхідність роз
вивати і зміцнювати Мітге- 
ріа.чі.ко-технічну базу сіль- 
гьігоіосподарської авіації. 
Це викликане тим, що длн 
сучасного сільського гос
подарства вже педостат 
і:і.о того, що з допомогою 
авіації виеснтьсл понад 39 
процентів загальної кінь 
кості хімікатів. z\ щоб 
збільшити обелі робіт, нам А 
потрібна сучасніша, по- < 
тужніша техніка, ніж літа
ки Аіі 2 і веігго.тьЦЕЖ 
КА-28 ТЕ

Га все ж, иезваікаючи 
па псині труднощі, колек
тив нашого підрозділу за-» 
кликав колег усіх облас
тей України виконати ;;х«: 
даний десятої п'ятирічки 
до 110-ї річниці з дня на
родження Володимира Іл
ліча Леніна, а пілоні 
Олександр Ьордовнй »<* 
Вячеслав Дапплов зоба* 
в язалкея виконати осо
бисті п’ятирічки за чоти
ри роки. їх наслідуючі» усі 
И1.ІО І II-комсомольці.

— Отже, весна для вас 
почалася рано. Щасливих 
польотів!

Спасибі. Додайте: і щед
рого врожаю на всій Кі- 
ровоградщкні. В ньому бу
де й частка нашої праці.

(ХІ
НО-
-1U- 

сгаи-

Якщо мене хтось пере
конуватиме, що чоловіки 
не вміють або ж не хо
чуть виконувати жіночу 
роботу, то я йому обов’яз
ково розкажу про Олек
сія Бушу, хорошого хлоп
ця, дояра колгоспу «Друж
ба» Олександрізського 
району.

...Альоші не відразу да
ли групу корів. Півроку 
був підмінним. Жінки- 
доярки підсміювались то
ді: «О гак днів зо три по
годить з дійницею та й

кине. Не чоловіча то ро
бота».

Проте Олексій не кидав. 
Через деякий час узяв по
стійну групу тварин і до 
кінця року (за чотири мі
сяці) надоїв від кожної 
корови стільки молока, 
скільки його попередниця 
за вісім місяців. Здивував 
колег. На всій п'ятій мо
лочнотоварній фермі він 
один хлопець-дояр і вже 
а передовиках. От тобі й 
маєш!

Настав 1978-й, юзілей-

ний комсомольський рік. 
Олексій став на ударну 
ювілейну трудову вахту. 
Річне зобов'язання вико
нав до 29 жовтня, а за 
еєсь рік від кожної із сім
надцяти корів надоїв по 
4400 кілограмів молока. 
Це друге місце з районі. 
Лідер змагання, досвідче
на доярка колгоспу «Шля
хом Леніна» Олена Кале- 
никівна Загородня, тепло 
привітала тоді Олексія Бу- 
шу з успіхом. Вітали його 
і в колгоспі «Дружба» — 
голоаа Григорій Іванович 
Самодід, секретар парт- 
кому Михайло Андрійович 
Дерипас, і дома — рідні, 
і на фермі — доярки, і на 
вулиці — односельці, йо-

го ім’я стало 
районі.

На пленумі 
комсомолу перший секре
тар Надія Корозіна в уоо- 
чистій обстановці, під оп
лески присутніх 
Олексієві Буші 
райкому

відомим у

райкому

вручила 
грамоту 

за перемогу з 
соціалістичному змаганні 
серед молодих тваринни
ків району.

Нинішнього року Олек
сій Буша зобов'язався на
доїти від кожної корови 
по 4600 кілограмів мо
лока.

— Це буде моїм наступ
ним кроком до подолан
ня п'ятитисячного рубе
жу, — каже Олексій.

Вимогливість — хзрак-

терма риса Олексія. Ді
стається від нього частень
ко фуражирам, які, буває, 
невчасно завозять корми 
на ферму (іноді доярки 
не дотримують раціону 
годівлі тварин через не
дисциплінованість тих же 
фуражирів). Серед них 
працює і брат Олексія. 
Перепадає і братозі.

Ще про одну деталь не- 
обхідьо сказати. Інколи 
формально підходять на 
фермі до організації со
ціалістичного змагання. 
Олексій Буша — передо
вий дояр. А ось вимпел у 
тваринницькому примі
щенні висить такий: «Пе
редовій доярці». Невже

не можна було підготува
ти спеціальний вимпел?

—• Дуже мало молоді У 
нас на фермі, — зазначав 
Олексій. —- Крім мене € 
дві дівчини. Одна вибуле 
з комсомолу, інша ж і не 
вступала. А як хочеться, 
щоб-на нашій фермі була

• - -комсомольська група!
1 це турбує Олексія- 

Турбує по-справжньому. 
Бо думає він про майбут
нє свокї ферми, де вже 
працює три роки, про 
своє село Михайлівну, ■ 
якому народився й виріс. 
І до цих думок слід при
слухатись комітетові ком
сомолу колгоспу, райко
мові комсомолу.

Ю. ГАДЖ1ЄВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара»«

1-
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ЧЕРВОНІ ВІХН
З епюр.

В окрузі створюється широ
ке мережа політгуртків. В ок
ружному центрі відкрито ком
сомольський клуб, який щодня 
еідаідують по 300—400 чоло
вік. Помітно пожвавлюється 
внутрюсередкова політробота. 
На заводах «Червоний Профін- 
терн», залізничній станції та не 
інших підприємствах виникаюіь 
нові комсомольські осередки. 
Якщо 1922 року в місті налічу
валось 115 комсомольців, то 
наступного—в міську організа
цію впилося ще 200 юнаків і 
дівчат.

Міцніють і сільські комсо
мольські організації. Окруж
ком комсомолу продовжує 
створювати нові волосні комі
тети. їх авторитет і вплив чим
далі зростають.

Після утворення й зміцнен
ня органів Радянської влади 
на місцях, переміщення цент
ру уваги на розв’язання невід
кладних господарських зав
дань, у комсомолу Єлисавет- 
градського і Олександрійсько
го повітів створюються умови 
для переходу до поглибленої і 
цілеспрямованої діяльності, 
залучення до Спілки широких 
%ерств пролетарської молоді.

-діловому і всебічно йде 
обговорення циркулярного

(Продовження. Початок 
у МЛІ 15, 18, 21, 28).

листа Центрального Комітету 
комсомолу України від 6 лю
того 1921 року про поширен
ня і зміцнення внутріспілково
го демократичного централіз
му. «Самодіяльність, — гово
рилось у цьому документі, — 
основа юнацької організації і 
повинна стати не тільки гас
лом, а необхідною умовою на
шої подальшої практичної ро
боти...» Мова йшла про роз
ширення можливостей публіч
ного усного і письмового ви
кладу своїх міркувань і погля
дів, створення так званих дис
кусійних листків, влаштування 
диспутів і дискусій.

Поступово в обох повітах 
частіше скликаються повітові й 
міські збори. Керівні комсо
мольські працівники терпеливо 
і послідовно роз’яснюють чле
нам Спілки, що ідея самоді
яльності без енергійної і напо
легливої-роботи може пере
творитись у пусту балаканину, 
що новий курс, продиктованим 
певними розбіжностями в ко
рінних питаннях юнацькою 
руху.

Ще в 1922 році в Єлисазет- 
грзді під благотворним впли
вом комсомолі! зароджується 
дитячий комуністичний рух. 
Скликана загальноміська дитя
ча конференція відчутно до
помогла широкій популяриза
ції дитячих комуністичних груп 
•— юних спартаківців. 1923 рік, 
таким чином, був періодо/л 
дальшого зростання і зміцнен
ня міського комсомолу, роз-

ш «кгзЕгац'ґс.с.л ■окхз:

ширення сфер його впливу на 
бідняцько-батрацьку молодь.

Та радість нових перемел 
місцевої КОМСОМОЛІ!, як і всіх 
трудящих, була затьмарена 
смертю 8. І. Леніна. Присягаю
чи на вірність ідеям великого 
вождя і вчителя, кращі люди 
округу подають заяви про 
вступ до партії, комсомолу. 
Загалом упродовж ‘924 року в 
окружній комсомольській ор
ганізації до комсомольських 
пав було прийнято 750 юнаків 
і дівчат.

Згодом окружна комсомоль
ська організація стає масовою 
організацією робітничої моло
ді, батраків, бідняків і кращої 
частини сільської молоді. До 
1927 року в окрузі 
лось близько 11 
мольціз.

На боротьбу з 
ськими класами, 
ми труднощами
нашого краю під керівництвом 
па{5тіі через комсомольські 
осередки, сільради, КНС, ко
операцію та інші громадські 
організації мобілізує армію 
міської і сільської молоді, ви
ступає ентузіастом у здійснен
ні планів індустріалізації краї 
ни, колективізації сільського 
господарства, здійснення куль
турної революції.

Становлення комсомолі! на
шого краю, зростання і зміц
нення її лав проходили в 
складних умовах загостреної 
класової боротьби. Зумовлено 
це було тим, що наприкінці

налічуаа 
тисяч номсо-

експлуататор- 
з економічни- 

комсомолів

двадцятих років куркульсько 
непманські та буржуаано-інге- 
ьігентські елементи чинили за
пеклий опір дальшому госпо
дарському й культурно-націо
нальному будівництву о містах 
і селах, виступали проти захо
дів Радянської влади. Ворожі 
угруповання намагалися підко
рити своєму розтлінному впли
вові молодь, відвернути її ува
гу від участі у здійсненні ле
нінського кооперативного пла
ну, аід боротьби за нове 
исиття.

Незважаючи на це, окружна 
комсомольська організація, 
яка 1923 року вже налічувала 
у своєму складі 12 тисяч чоло
вік, розгорнула особливо бурх 
лизу діяльність у період поча
того в лютому 1929 року Все
союзного походу комсомолу 
за врожай, кооперування, ко
лективізацію. Форми цієї ро
боти. були найрізноманітніши
ми — найбільш підготовлені 
комсомольці читали лекції, 
проводили бесіди, організову
вали агрокультпоходи, екскур
сії до заснованих членами 
ВЛКСМ перших колективних 
господарств у селах Красно- 
«ершці Компаніївського, Дмит
рівні 
кому 
йонів

У 
період комсомольці села 
сізки Олекстндрійського райо
ну, наприклад, активно допо
магали місцевим комуністам 
роз’яснювати селянам рішення 
XV з’їзду ВКП(б). Вони прихо
дили на допомогу біднякам, 
удовам, сім’ям червоноармій- 
ців і цим заслуговували їхні 
говагу, довір’я. 1928 року ко-

Знам’янського, Підвисо- 
Нозоархаы ег.ьського ра- 
та ін.
цей переломьо-зажкий 

Ко-

мунісги і комсомольці села 
створили Іовариство по спіль
ному обробітку землі, яке 
об єднало переважну більшість 
бідняків і наймитів. Згодом це 
колективне об’єднання було 
перетворено у плодоовоче
вий радгосп.

Повсюдно в селах проходи
ли комсомольсько-молодіжні 
збори і конференції під гасла
ми «Збільшимо врожайність 
зернових не менш як на 1и 
процентів порівняно з 1927 ро
ком!», «Кожен осередок ство 
рює колгосп!», «Кожен комсо
молець — колгоспник!» У пе
редвесняний період 1929 року 
комсомольці краю азяли актив
ну участь у розподілі між се
лянами державної позички 
сортового насіння, здійснюча- 
ли контроль.за неухильним до
триманням при цьому класово
го принципу, популяризували 
агромінімум знань, випускали 
стіннівки, влаштовували бесіди 
в хатах-читальпях.

Промовистою ілюстрацією 
до атмосфери того часу може 
бути одне з багатьох повідом
лень окружної селянської га
зети «Червоний шлях»: «Оріа- 
нізуємо допомогу бідноті. Осе
редок ЛКСМУ при Рівнянській 
сільськогосподарській школі 
готується до весняної сівби. 
Зараз комсомольці дбають 
про те, щоб реманентом і тяг
ловою силою допомогти хоча б 
кільком біднякам села, як це 
було минулого року. Якщо 
школа матиме зайве насіння, 
то осередок порушить питання 
про забезпечення ним найбід- 
ніших селян» (номер за 21 лю
того 1929 року).

В. КРАМАРЕНКО. 
(Далі буде).

увага:
КОНКУРС’

Будинок 
творчості 

куль- 
облвикопкому 

облає-

Кіровоградський об
ком ЛКСМ України, 
обласний 
народної 
та управління 
тури
оголошують 
ний

КОНКУРС НА 
СЦЕНА

РІЙ ОБРЯДУ«ПОС- 
8ЯЧЄННЯ В ПРО
ФЕСІЮ*.

На конкурс пода
ються 
рядів 
хлібороби, 
ки, медики, 
текарі, 
ники, 
інші професії.

Сценарій обряду 
повинен сприяти ідей
но-моральному ви
хованню молоді, вик
ликати в юних фахів- 

| ців гордість за об- 
Г рану професію, за 

тезовий колектив-
Сценарії подають

ся на конкурс над
рукованими або чіт
ко написаними 
руки, па адресу: Кі
ровоград, вул. 
ЛЯ, 66. ОБНТ. 
біть помітку: 
КОНКУРС».

Переможці 
курсу будуть відзна
чені преміями: 

г Перша — 70
— 60 

третя — 50

сценарії об- 
носвячепь у 

робітпи- 
бібліо- 

культпраиів- 
міліціоиерн та

ВІД

Гого-
Зро-
«НА

коп-

крб., 
крб , 
крб.у 

Останній строк по
дачі сценаріїв — 25 
каітня 1979 року.
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ВИСОКІ СОЦІАЛІСТИ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В І’ІИ

чаї 
(>0

РІЧЧЯ КиМСОМОЛУ УКРАЇ
НІ! ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ комсо
МОЛЬСЬіЮ - 
КОЛЕКТИВУ

MOj ЮДІЖНОГо
КОНДИТЕР

СЬКОГО ЦЕХУ НОВОУКРАШ- 
СЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ГРО
МАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. 

ДІВЧАТА ВИРІШИЛИ ВИГО- 
1ОВИТИ 4ЬЗ ЦЕНТНЕРІВ

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ. 
РЕАЛІЗУВАТИ ПРОДУКЦІЇ 
НА 5.5 ТИСЯЧІ КАРБОВАН
ЦІВ БІЛЬШЕ. НІЖ МИНУЛО
ГО РОКУ. ЇХНІЙ ДЕВІЗ: 
«ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ — КОМ
СОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ! - НА 
РОБОЧОМУ КАЛЕНДАРІ КОН 
ДИТЕРІВ НЕЩОДАВНО 11() 
ЧАВСЯ ТРАВЕНЬ.

На знімку: члени ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу зі своею наставни
цею Г. М. Матюшиною: (злі
ва направо):’Л. ТОКАРЕНКО, 
Л. ЛОЗИНСЬКА, Т. ПРИСЯЧ, 
В. КОРИЦЬКА. В. БАУЛІНА, 
Г. М. МАТЮШИНА.

Фото В. ГРИБА, і

ПЛАНЕТА «МК»

КОРОТКО
СОФІЯ. В Бургасьному 

морському порту здійс
нюється комплексна про
грама реконструкції і мо
дернізації. Уже введено в 
експлуатацію кілька нових 
спеціалізованих причалів 
— для навантаження мета
лів і розвантаження машин 
та устаткування, які при
бувають з Радянського Со
юзу.

КАРАКАС. Новий прези
дент Венесуели Луіс Ерре- 
ра оголосив склад майбут
нього уряду країни. Л. Ер- 
пера заявиз, що його уряд 
проводитиме зовнішню по
літику. спрямовану на збе
реження і зміцнення ВІД
НОСИН з усіма країнами 
світу, в тому числі з соціа
лістичними державами.

ПАРИЖ. На заклик проф
спілкових організацій де
сятки тисяч металург.« 
провели демонстрацію в 
місті Денен. Учасники ма
ніфестації виступили з рі
шучим протестом проти 
наміру адміністрації стале
ливарного тресту «Юзінор» 
закрити кілька заводів у 
північних районах країни» 
викинути на вулицю зай
нятих на них робітників і 
службовців,

. (ТЛРС).

і

ТАНЗАНІЯ -

Будинок штаб-кварти
ри Молодіжної організа
ції Танзанії розташований 
на одній із пожвавлених 
вулиць у центрі Дар-ес- 
Салама. Ного фасад при
крашає зображення факе
ла — символу свободи і 
незалежності молодої аф
риканської держави. Цей 
факел і став емблемою 
Молодіжної організації 
Танзанії, члени якої бе
руть активну участь у бу
дівництві нового суспіль
ства, у здійсненні прогре
сивних соціально-еконо
мічних перетворень. За 
традицією, то встанови
лася, щороку кращі пред
ставники молоді проно
сять «факел свободи^ до
рогами країни, місцями, 
зв’язаними з героїчною бо
ротьбою народу за неза
лежність, із трудовими ус
піхами танзанійців. Вони 
відвідують передові госпо
дарства, будови, кращі 
навчальні заклади.

...їх було вісім — учнів 
середньої школи міста 
Такті, які в лютому 1967 
року організували 400-кі- 
ломегровий похід до Дар- 
ес-Салама па підтримку 
курсу партії на соціалізм. 
Він почався за кілька днів

ОНИ служать
після проголошення <\руш- 
ської декларації — про
грами соціально-економіч
них перетворень у Танза
нії і сколихнув усю краї
ну. «В гой час, — згадує 
один з учасників походу, 
нині капітан Народних 
оборонних сил Танзанії 
Хамісі Семфуко, — важ
ливо було, щоб народ 
зрозумів і схвалив декла
рацію. Ми були сповнені 
рішимості довести, ЩО 
молодь країни завжди йти
ме попереду, втілюючи в 
життя принципи, викладе
ні в цьому партійному до
кументі*.

Арушська декларація 
зпаГнила відгук у серцях 
мільйонів танзанійців. Ни
ні Танзанія впевнено йде 
но вибраному дванадцять 
років тому шляху. «Ми 
справді далеко просуну
лись у виконанні Аруш- 
ської декларації, — за
уважив інший з учасників 
походу, вчшель початко
вої школи Матеу Кіджа- 
зі. — Не треба бути спе
ціалістом, щоб розглядіти 
прогрес, якого ми добили
ся. Л це тільки початок?*

Республіка, яка сіала 
на шлях ліквідації наслід

ків колоніальної о минуло
го — злиднів, хвороб, не
письменності, на шлях за
воювання економічної са
мостійності, покладає ве
ликі надії иа своїх юних 
громадян. 1 молодь ви
правдує високе довір’я, 
віддає всі сили служінню 
народові, захистові його 
інтересів. Якої сторони 
танзанійського життя не 
візьмеш, юнаки і дівчата 
завжди па передньому 
краї боротьби. Вони ак
тивно пропагують заходи 
партії по піднесенню сіль
ською господарства, від
родженню національної 
культури, політичному
внховашио народних мас, 
беруть діяльну участь у 
будівництві нового су
спільства.

Об'єднані в Молодіжну 
організацію Танзанії, чопі 
громадяни республіки є 
гідними продовжувачами 
справи своїх батьків, які 
добилися визволення краї
ни від іноземного пану
вання і ведуть боротьбу 
проти експлуатації люди
ни .410111110(0. В лавах ор
гані» тії налічується по
над 700 тисяч молодих

активних будівників ново
го жния. Молодь споруд
жує в країні близько 100 
промислових і сільської ос- 
подарськпх об’єктів. Кра
щих її представників об
рано депутатами в парта- 
мені, висунуто на відпові
дальні пости в державно
му й партійному апаратах,

Танзанія—аі рарна краї
на, і основне завдання 
економічного відродження 
вона бачить у піднесенні 
сільською господарства.

— Партія, — сказав у 
розмові зі мною постійний 
секретар міністерства на
ціональної культури і мо
лоді Г. Тібаквейтіра,—по
ставила перед молоддю 
мету добитися високих 
темніп розвитку сільсько
го господарства, механізу
вати обробіток землі, 
збільшити збори врожаїв. 
Навики роботи на поляк 
іїовішні вироблятися ще в 
школах. Виконати ностао- 
лепу мету можна лише в 
тому разі, якщо за «ю 
справу візьметься молодь, 
віддана справі національ
ного розвитку.

В. КРЮКОВ, 
(ТЛРС).
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14 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.25 — Кон
церт. 10.55 — Док. теле
фільми. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Укра
їнська література. 1 1.30 — 
Новини. 14.50 — Кінопро- 
грама. 15.55 — Концерт 
камерного оркестру Ураль
ського політехнічного ін
ституту. 16.25 — «Образ 
комуніста в радянській лі
тературі». 17.15 — «Від
гукніться, сурмачі!». 17.-15 
-- «Життя науки». 18.30- 
«День за днем». (К-Д). 18.40 
— Оголошення. (К-Д), 18.45
— «Сьогодні V свічі ■ 19.00 
— Док. телефільм «Ціли
на — доля моя». 20.00 — 
Чемпіонат світу з фігурно
го катання. Парне катання. 
Коротка програма. (Ав
стрія). 21.00 — «Час». 21.35
— «Док. екран'. По закін
ченні — «Сьогодні У СВІТІ'..

ДРУГА ПНОГРЛМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05- Співає ансамбль 
«Ялла». 9.25 — Худ толе 
Фільм «Сімейний альбом». 
Но закінченні — новини. 
15.55 — Для малят. «Сріб- 
пиіі дзвіночок». 16.20 — 
Романси Р. Глієра. 16 ЗО— 
Худ. телефільм < Па бист
рині». 18.00 —«Цілина під
німала людей». 18 30 —

. • Актуальна’ камера-“. 19.С0 
Хокей* «Сокіл* (Київ) — 

ЦСКА. 1 і 2 періоди. 20.40
— «На добраніч піти!». 
21 00 — «Час». 21.35 —Хо
кеї*: «Сокіл» (Київ) — 
ЦСКА 3 період. Відсоза- 
пнс. 22 10 — . у світі музи
ки По лпь"Ц:чонні но 
вини.

13 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «.Час •. 8.10 — Гімнасти
ка 9.05 — Мультфільми.
9.35 — «Клуб кіноподоро- 
5КЄЙ» По закінченні — ко
нини. 14.30 Новини. 14.50
— «Обережно, вогонь». Кі-
нопрограма. 15.35 — Теле
журнал «Звіздар». 16.20 — 
«Спорт клуб». 17.20 — • На
родна творчість*. Теле- 
огляд. 18.05 — «Заповітам 
Леніна вірні». (К-ДЇ. 18.25 — 
Оголошення. (К-д). 18 30 — 
«У кожному малюнку — 
сонце*. 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Співак ан
самбль «Я.чла». 19.20 — 
«Нейтронна бомба: загроза 
залишається». 19.50 --
Худ. телефільм «Сімейний 
альбом». 21.00 — «Час».
21.35 — «Майстри мис 
тецтв«. Народний ■ артист 
СРС1’ М. Прудкій. По за
кінченні — «Сьогодні у 
світ:».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
— Дія малят «Срібний 
дзвіночок- 16.20 — «їм са
лютувала Москва». До 
35-рі':чя визволення Хсрсо- 

І на від ф; ишстсг.кик за- 
гапбнпків. 17.00 — Для ді- 

1 ТРИ. «Сонячне КЛ"'--. Кон 
цент. 17.30 - «Повість при 
хлібороба Ігзиа Івановича 
Іванова . Док? ' телефільм. 
18.00 -- Концепт ансамбля 
«Плпм’я.. Ь8>30 — «Кому 
вісти 70-х», 19.00 — Акт 
альня камео.л». 19 30 -- 
«Старт .. 20.45 — Па доб
раніч, діти'». 21.00 — «Час». 
21.35 — «До VII Всесоюз
ної наради молодих пись
менників. Літературний ве
чір молодих постів Украї
ни». По закінченні — но 
вини.
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ЧЕТВЕР.
15 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— • Ч::с , 8.40 -- Гімнасти
ка. 9 0" — «ТррГУї'ІІІТЬсЯ. 
суомачі!». 9.35 — «Земне 

тяжіння». Про підготовку 
екіпажу космічного кораб
ля «Союз-32»а до. польоту. 
9.50 Концерт радянської 
пісні. По закінченні — но
вини. 14.30- Новини. 14.50
— Док. ТС.'ІСфІ.ТЬМ - Вітер з 
моря». 15 40 - «Російська 
мова». 16.10 — «Настав
ник». Тележурнал. 16.10— 
«Звучить пісня російська».
17.15 — «Адреси молодих!. 
18.00 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 18.30
— «Веселі нотки». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Алкоголізм. Бесіди ліка
ря», 19.40—Чемпіонат сві
ту з фііурного катання. 
Парне катання. Довільна 
програм». (Австрія). 21,00 
--«Час». 21.35 — • Обличчя 
друзів». 22 35 — «Сьогодні 
у світі22.40 — «Тал.ііі- 
ські музичні киртпнкн». 
(Таллі н).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для ма.чат. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Голо 
еую за професію». 17.00- 
Лялькова вистава «Креса
ло*. 18.00 — Реклама. Ого 
лошепня. 18.30 — «Респуб
ліканська фізико-матема
тична школа». 19.00 «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Лауреати Державної премії 
УРСР ім. ’і’. Г. Шевченка 
1979 р. 20.20 — Музичний 
фільм «Співає Юрій Гу
ляев». 20.40 -- «Па добра
ніч. дігії!». 21.00 — «Час». 
21.40 — Худ. телефільм 
«Не мине й року». 1 серія. 
По закінченні — новини. •

■

16 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час-. 8.10 Гімнасти
ка. 9.05 — < Адреси моло
дих». 9 50 • «Борис Мо
кроусов. Пісня». Фільм- 
концерт По закінченні — 
новини. 1 1.30 — Новини. 
14.50 — Док фільм «Това
рній Свердлов. Сторінки 
життя». 15.5(1 — «Шахова 
шко. і'ь». 16.20 - « Москва і
москвичі-. 16.50—« Народ
ні молодії». 17.05 — «Роби 
з нами, роби як ми. роби 

краще за пас». (ПДР). 13.05
— • День за днем». (К-Д).
18.15 - К. т. Для маляг.
«Срібний дзвіночок». Ви- 
ступають вихованці Кіро
воградського дитсадка 
№ 26. (К-д). Т8.35 —Мульт
фільм «Ка їка про яблуко*.
18.45 — . Сьогодні у сніп». 
19.00 *•- фільм-концер." «З 
любов'ю до нас, Марія Віє 
шу». 20.00 — Док. .теле
фільм «Украдена батьків- 
іцшш». 21.00—«Час». 2135
— Чемпіонат світу з фііур- 
ного катання. Чоловіки. 
Довільна програма. (Ав-, 
стрій). 22.45 —' «Сьогодні у 
світі». 23.00 —« Вечірні ме
лодії». Естрадна програма.

ДРУГА ПРОГРАМА. Кі.ОО
— Новини. Ю.10 — Теле
фільм «Віталій Біліші». 
11.10,— «Орбіти дружби». 
11.іо—«Шкільний екран». 
8 клас Історія. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Рік чет
вертні’«. ударний». 17 00 — 
• Екран молодих». 18.00 — 
«Для* вас. учителі!» 18.30 - 
«Актуальна ка.мера». 19.90
— Концерт. 20.45 — «Па 
добраніч, ліги!». 21 00 .— 
«Час» 21.35 — Худ. теле
фільм «Пе мине й року» 
2 серія. По закінченні — 
новини.

17 БЕРЕЗНЯ
ПЕІПА ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час*. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — • ЛіШГДеііка». 
9.35 — «Дня вас, батьки». 
10.05 — «По музеях і вп- 
стаїюч.шх залах». Огляд. 
10.10 -- . Більш«' хороших 
товарів». 11.10 — Музична 
програма Ранкова пошта -. 
11.40 ■ - Тираж «Сцортло- 
ТО*. 1 1.5:5 - • .« До Пааіо- 
гал .кого дня Ів.-апдії**. Д’і- 
нопрограма. 12.55 -- «Здо
ров’я». 13.40 — «Літера гур
ій бссідц .. 11.25 — Худ тс- 
лефі.іі м для дітей «В.ілер- 
і а. Рейка*. 11.55 - Пісні 
А. Цстроші. 15.10 — . Паш 
огляд >. Вс іх чий —. ю. Де 
тунов 1,5.55 - - Воссль-а-.
НІ Міжнародний .(іі-ст шал*, 
телепрограм народної

творчості. Німецька Демо
кратична Республіка. 16.30 
-• Мультфільми • Ліі.'іі’сі.', 
. І'екс: Фокусиіш>. 17.00 — 
«Очевидне —’ ІІСЙМОВІрІН ». 
18.00 —- Бесіди га міжна
родні теми політичної о 
оглядача газети «Правда» 
10. О. Жукова. 18.45 —
.’І. Бетховен. 32 варіації. 
19.00 — «Від усієї душі». 
21.00 - «Час». 21.35 —
Чемпіонат світу з фігурно
го катання. Спортивні тан
ці. Довільна програма. (Ав
стрія). По закінченні —но- • 
впин.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09
— Повніш. 10 15 — «Су
ботній репортаж». . Ужго-. 
родськпй Будинок побуту.,
10.45 — Худ. телефільм
• Покликання». 12.05— «Га
лузь: досвід, проблеми»?.- 
Хімічна промисловість Ук
раїни. 13.-10 — «Дигере іа«. 
14.10— «Сатиричний об’єк
тив». 11.35 .— Концерт со
лістів Львівського театру 
опери та балету ім. І. Фран
ка. 15.20 — Для школярів. 
«Зелений вогник». 16.00. —- 
«'Олімпійська естафета» 
Випуск 2. 17.00 —' «Вечір 
па рейді». Зустріч з ко.т к- 
тивом Севастопольської о 
Драматичного театру. Чор
ноногі рапорного Чорномор
ського Флоту. 18.00 — Між
народний магч ковзаияьін. 
рРСР — Норвегія. 19.00 — 
«Актуальна камера» 13..30
— «Сонячні кларнети» Тс- 
лстурпір колективі в ху
дожньої самоді я.іьпосі і 
Донецької І Кримської об- 
»'.остей. 20.45 — «На доб
рані.’/. Дітії!». 21.00—«Час». 
2135 —- Худ. телефільм 
«Пе віддавай королеву». 
1 серія По закінченні 
совіти.

18 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— » Час». 8.10 — Гімнасти
ка дчя дітей. 9 05 — Спі
ває ансамбль «Спектр*.. 
9.30 — . Будильник». 10.00
— «(’чужу Радянському 
Союзу'». 11.00 —Худ. фільм

«Стара, стара казка*. 12.30
— «Сільська години . J3 ЗО 
•— « Му.пічпні* кіоск»Л14.00
— Сьогодні “ День пра
цівників житлово-кому
нальної о господа рстьа і 
побутового обслугою ваш.я 
населення. і 1.15 — «За на
шими листами-. Музична 
програма. 15.00 — Пр<
ра док. тслефілі му • Добрі 
руки» з циклу, ІЦШІ’ВЯЧС- 
ного радянським жінкам. 
15,30 — Чемпіонат і віту з 
фігурного катания. Жінки. 
Довільна програма. (Дв.-л 
стрій). 16.35 — «Клуб кі.цо- 
подорожей». 17.35 Мульт- • 
фільм «Русалочка». 18.00 - 
• Міжнародна панорама».
18.45 — Короткометражні 
художні телефільми «Ме- 
догщй тиждень V жовтні», 
-ііаркап'з ''олубпм оком«. . 
19.35.Показові ши-іуїні 
найсильпіших фігуріїетів 
світу. (Австрія). (21.00 — 
«Час»), По закінченні —
ииі ЛІНІ. А

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Ііоіпіни. 10.15 -- Сьо- ' 
годні — День працівників

. житлово-комунального гос
подарства і побутового об
слуговування населення. •' 
«Голосую за • професію».
11.15 — «Знімається кіно». .
12.15 — «Недільний суве-.. 
нір». 12.15 — «Доброго вам 
здоров'я» 13.15 — Пісня

скликає друзів. 14.00—« Екс
курсія на наше ирохаппи».
Київський музей природи. 
Передача 2. 14.30 — «Сла
ва солдатська». • 15.30 — . 
«Паука Радянської Украї
ни»’ Західниіі науковий 
центр. 16.30 — Огляд опер
них театрів України. До
нецький російський театр 
опори та ба.чету Части
на 1. 18.00 — МігК'нпподниіі * 
матч ьрвзапііпіи: СРСР — 
Норвегія.. 19.03 — - Ai.Tva.ib- 
на камера». 19.30 -Огляд 
оперних театрів Укпаїнн». 
Частина 2. 20.35 — Док. те
лефільм • Весилпі наспіви». . 
20 45 — «Па добраніч. Ді-+^. 
ти!». 21.00 -• «Час». 21.35“ 
• - Худ. телефільм «Не від 
Давші королеву». 2 серія 
По закіїї'іошіі — повніш.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

КООПЕРАТОРИ ЮРОВОГРАДЩИНИ ЗАПРОШУЮТЬ
шдвілуватп виставки-про
дажі кулінарних та кон
дитерських виробів. Там 
можна придбати напівфа- 
бппкати з м’яса, риби, ово- 
ч;в, здобне та дріжджове 
тісто, а також готові стра
ви, торти, тістечка, печиво. 
• Користуйтеся послугами 
пі.пнрисмств громадського 
х ар Чувашія кооператорів 
Кіровоградщици!
Загл 143

ПОВІДОМЛЯЄ «УКООПТОРГРЕКЛАМА»:
ЛИШКИ СІЛЬСЬКОГОС

ПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ—

сало, м'ясо, борошно, 
цукор, кесісолю сухофрук

ти тощо, а також птицю, ху
добу

ЗАКУПОВУЮТЬ
у населення заготівельні 
організації споживчої коо
перації Кіровоградщини.

Ціни — за домовленістю.
При необхідності коопе

ратори нададуть тару і 
транспорт.

Сільськогосподар с ь к а 
продукція закуповується в 
необмеженій кількості.

Зам. 145.

МАГАЗИНИ ПРСШИСЛОВИХ ТОВАРІВ ТА УНІВЕРМАГИ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРОПОНУЮТЬ ОБНОВИ

ДЛЯ ЖІНОК —
теплі, нарядні чистошер

стяні жакеїи еартістю 
50—65 крб., шерстяні плат
тя (середня ціна 60 крб.), 
сорочки та гарнітури з кап
рону й ацетатного шовну
по 11 — 15 карбованців. Тим, 
хто віддає перевагу індиві
дуально пошитому одягу, 
рекомендуємо шерстяні ТВ 
шовкові тканини на костю
ми, плаття...

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ —
різноманітні костюми, 

нарядні та повсякденні. 
Вартість шерстяного но- 
стюма — від 90 до 130 кар
бованців. У великому асор
тименті — чоловічі брюки 
з шерстяних тканин. Вар
тість — 25—35 карбованці»^” 
Зам. 144.

ЯКЩО У ВАС БАНКЕТ, СІМЕЙНЕ СВЯТО, ВЕСІЛЛЯ...
РЕСТОРАНИ ТА КАФЕ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРИ

ЙМУТЬ ВАШІ ЗАМОВЛЕННЯ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЇХ. 
СВЯТКОВО НАКРИТИЙ СТІЛ, ЗАТИШНИЙ ЗАЛ, ПРИВІТНІ 
УСМІШКИ ОФІЦІАНТОК, ВЕСЕЛА МУЗИКА ЗРОБЛЯТЬ ТА
КИЙ ВЕЧІР НЕЗАБУТНІМ.

КОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАД
СЬКОГО ХАРЧУВАННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ!

ПРАВЛІННЯ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 
«УКООПТОРГРЕКЛАМА».

Зам. 142.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
г.енретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського житгя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-
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