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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ В 1939 РОКУ.

По світлій весняній вулиці 
йдуть молоді доярки на ферму. 
Дивлюся на них, радію і згадую 
СВОЮ молодість.

Як було колись? Самі пасли’ 
корів, вручну тягли воду з кри
ниці і носили за метрів двісті до 
приміщень. Корми і підстилку

• для худоби теж носили самі. Те« 
пер — зовсім інше. Нові примі
щення, механізація, двозмінна 
робота. Близько тридцяти років 
працюю на фермі, а такого коми-

• лексу, який нині будують у гос
подарстві, не те, що не бачила, а 
й не уявляла. 1000 корів будуть 
обслуговувати лише вісім доя
рок. Ось на таких фермах пра
цювати молодим

Кожну з дівчат знаю з.малеч- 
ку, як бігали ще в червоних 
галстуках, приходили до пас у

будиночок тваринника і співали 
пісень, декламували вірші. Кож
ну з них на ферму привела лю- 
бов до професії доярки.

Взяти хоча б Валю Компа
нієць. Пам’ятаю, ще десятиріч
кою дівчинкою почала вчащати 
вона ва ферму. Прибіжить, бу
вало, до матері, почне допома
гати. Поліна Петрівна була тоді 
однією з кращих доярок району. 
Член КГІРС. Щороку надоювала 
не менше 2500 кілограмів моло
ка від кожної корови, чого тоді 
не всі доярки могли добитися. 
Пішла Валя материною стежкою 
і досягла ще вищих надоїв. Па 
республіканських змаганнях по
заторік виборола звання чімпіо- 
на республіки серед майстрів 
машинного доїння.

Або ж, наприклад, Марія Яро-

ва. Від 42 корів одержала торік 
46 телят і добилася повного збе
реження молодняка. Все молоко 
здала лише першим сортом.

Отже іі кажу: рада за моло
дих, бо бачу, що почувають вони 
себе господарями. Добре пра
цюють, добиваються вищих, ніж 
ми колись, показників, а в робо
ті відчувається приємне трудове 
напруження. Особливо з того ча
су, як дівчата включилися у Все
союзне соціалістичне змагання 
тваринників. Зараз щотижня під
биваємо підсумки соціалістично
го змагання. Результати оголо
шуються в урочистій обстанов
ці. В цей святковий день, а він 
дійсно для більшості доярок 
святковий, на ферму приходять 
і голова колгоспу, і головний 
зоотехнік, і секретар комсомоль-

ської організації. Щомісяця пе
реможцям у соціалістичному зма
ганні керівники господарства 
вручають перехідний Червоний 
вимпел, цінні подарунки. Пріз
вища передовиків заносяться до 
«Листка трудової слави», а порт
рет переможця виставляється па 
«Дошку пошани». Щоденні на
дої ми бачимо в інформаційному 
листку, а це допомагає наперед 
робити підрахунки, аналізувати, 
добиватися хороших надоїв. Спа
сибі вам за пашу звитяжну пра
що. Рада, що естафету ми пере
дали в надійні руки.

Е. КОВАЛЕНКО, 
кавалер ордена Леніна, дояр
ка колгоспу «Путь Ильича» 
Знам’янського району.

21 КВІТНЯ — ВСЕСОЮЗНИЙ

КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

ПАТРІОТИЧНИЙ ПОЧИН
" " 7
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Колективи столичних підприємств — 

заводу імені Лихачова, депо /Лосква- 
Сортувальна, тонкосуконної фабрики 
імені Петра Алекссєеа виступили з іні
ціативою провести 21 квітня масовий 
комуністичний суботиик. Москвичі при
свячують його 103-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна й успішному ви
конанню завдань третього, вирішально- 
то.року п'ятирічки. Вони дали слово 
працювати в день суботника безплатно, 
з високою продуктивністю, добитися 
відмінної якості всіх викочуваних робіт.

Патріотичний почин цих колективів 
знаходить палку підтримку трудівників 
міста і села нашої республіки. Одно
стайне бажання взяти активну участь у 
святі праці висловили гірники шахти 
«Жовтнева» ко?лбінату «Донецьквугіл- 
яя». З еєликою активністю пройшли 
збори трудящих на дільниці № 3, де 
працює колектив механізаторів Олек
сандра Ніколаєва. Бригадир заявив, що 
гірники в день суботника кожну десяту 
тонну вугілля видобудуть додатково до 
завдання. Шахтарі «Жовтневої» виріши
ли під час суботника працювати на 
зекономлених матеріалах.

Трудитися 21 квітня ще з більшим на
пруженням, ніж у звичайні дні, вирі
шив колектив запорізького заведу 
«Комунар». Він випустить 300 автома
шин «Запорожець». їх буде виготовле
но із зекономлених матеріалів.

(РАТАУ).
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НК КП України і 
цістрі» Української 
глянувши підсумки 
тичкою змагання
ластдй І районів республіки за 
підвищення продунтиеиисті 
природних кормових угідь У 
1972 році, визнали перемож
цем ЧЕРНІВЕЦЬКУ ОБ
ЛАСТЬ, в господарсгвах вкої 
проведено докорінне поліп
шений луків і пасовищ на 
площі 4,4 тисячі гектарів, що 
становить 115 процентів ДО 
плану, створено 2,5 тисячі 
огороджених баїаторіч них 
культурних пасовищ — 125 
процентів до плаву. Заготов
лено з гектара природних та 
поліпшених сіножатей по 79,5 
центнера сіна. Господарства 
ааснпалн 6,7 тисячі центнерів 
насінне багаторічних трав. 
Області присуджено перехід
ний Червовий прапор ЦЦ КП 
України і Ради 
У PCP з видачею 
премії.

Серед районів переможцями 
визнано: БОРТНЯНСЬКИМ
Чернігівської області і 
ОЛЕНСЬКИМ — Житомир
ської. їм присуджено перехід
ні Червові прапори 
України 1 Ради 
УРСР з видачею 
премій.

Відзначено добру 
поліпшенню природних нормо- 
ьмх угідь та підвищенню їх 
продуктивності ряду КОЛГОС
ПІВ і радгоспів республіки.

;

Міністрів 
грошової

ЦК кп 
Міністрів 
грошових

роботу ПО

(РАТАУ).
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КОМСОМОЛЬСЬКА ГРУПА ДБАЄ ПРО 
ВРОЖАЙ ТРЕТЬОГО, ВИРІШАЛЬНОГО 
Комсомольсько - молодіжна тракторна бригада Ке 4 ергена 

Трудового Червоного Прапора колгоспу «Зоря комунізму^" Нс- 
воархангельського району широко відома б республіці своїми 
визначними виробничими досягненнями. Сумлінна праця модо-« 
дих механізаторів, очолюваних Героєм Соціалістичної Праці, ла» 
уреатом премії Ленінського комсомолу комуністом В.!. Моторним, 
дас гарні наслідки. Так, у другому році дев’ятої п’ятирічки мо-* 
леді хлібороби виростили й зібрали з кожного гектара па 56,?. 
центнера зернових, в тему числі по 50,5 центнера озимої пшенм* 
ці та по 106 — зерна кукурудзи.

Такими темпами бригада працюс вже не один рік. За високі 
трудові досягнення обком ЛКСМУ нагородив цей колектив пе
рехідним призом двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталс- 
ва і заніс бригаду до Книги пошани обласної комсомольської орч 
ганізації.

Молоді механізатори завоювали також перехідний приз газети 
«Комсомольское знамя». В ленінській кімнаті бригади можна по
бачити інші численні нагороди.

Боротьбу молодих механізаторів за виконання величних зав-* 
дань п’ятирічки спрямовує комсомольська група — політичне 
ядро колективу. Наша розповідь — про досвід роботи комсо« 
мольської групи.

(Закінчення на 2-й стор.);
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ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
СРСР
. Президія Верховної Ради СРСР, керу
ючись гуманними міркуваннями, зверну
лася до короля Йорданського Хашіміг- 
ського королівства Хусейна з закликом 
зберегти життя визначному діячеві па
лестинського руху Опору Абу-дауду та 
іншим арештованим палестипцям, засуд
женим до страти.

У зверненні відзначається, що цей гу
манний акт відповідав би інтересам 
згуртування патріотичних сил арабських 
народів у боротьбі з ізраїльською агре
сією і був би з задоволенням зустрінутий 
усіма друзями арабів.

На фото 
(вгорі): заступник 
бригадира ком
сомольсько - МО
ЛОДІЖНОЇ трактор
ної бригади № 4 
нолгоспу «Зоря 
комунізму» Ново- 
архаигсльськ ого 
району, механік 
СТАНІСЛАВ ПУ
ГАЧ ЕННО.

Є

Внизу — ком
сомольські дозор
ці завжди на ча
тах. Цьою разу 
♦ прожектористи» 
(зліва направо): 
тракторист Воло
димир Сухореб
рий, вихователька 
дитсадка села 
Іванівни Люба 
Кривенко і сек
ретар бригадної 
КОМСОМОЛЬСК ІС о ї 
організації Ста
ніслав Пугаченко 
перевіряють ГО
ТОВНІСТЬ техніки 
до сівби.

Фото
В. КОВПАКА,
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(Закінчення. Початок на 1-й crop.) праці Ментів. А на першому плані обов’язко-

ВИРІШУЮТЬ ЗБОРИ

■

Василь 
кожне

він вже по
збираються 
гуртка, які 

фоомі спів-

завідуючий кабінетом 
ської роботи обкому

Фото

який ще недавно
У

занятт я х 
комсо- 

по-

Тракторист Юрій Рудкоаськнй в комсомольсько - молодіжній тракторній бригаді працює 
З роки після закінчення СПТУ. Зимовий період теж гаряча пора для нього. Кормороздавачем 
«КТУ-10» механізатор зараз обслуговує 900 голів худоби на відгодіпельному комплексі.

ГГ ’ Ц’' .?"•/

10 березня 1073 року у

агітація 
характер.

Минулого року переможцем у зма
ганні на кращого за професією став у 
бригаді комсомолець, тракторист Ва
силь Лановенко.

Успішно виконавши соціалістичні зо
бов’язання другого року п’ятирічки, 
комсомольсько-молодіжний колектив 
намітив для себе ще вищі рубежі на 
1973 рік. Вирішено одержати з кожно
го гектара: зернових — по 56 центне
рів, озимої пшениці — по 55, кукуруд-

конкретний, оперативний

На порядку денному комсомольських 
зборів стояло одне питання: «Про робо
ту і участь у громадському житті ком
сомольця Миколи Тонконоженка». Пер
шим слово бере групкомсорг 
Гордій. Доповідає неквапно, 
його слово б’є в ціль. Микола — непо
ганий механізатор, перевиконує завдан
ня, але без поважних причин пропускає 
заняття у вечірній школі, не бере учас
ті у громадському житті.

Комсомольці вели принципову і од- 
верту розмову. Микола густо червонів — 
не з приємних речей суд товаришів. А 
потім довелося розповідати про все, да
вати слово.

Через тиждень зібралися знову разом 
у червоному кутку: ’ по-діловому обго
ворили і підтримали зсклик комсомоль
ців і молоді Новомиргородщини до всіх 
юнаків і дівчат республіки — боротися 
за нагромадження і збереження вологи 
□ грунті.

Всі питання знаходяться в центрі ува
ги комсомольської групи — і внутріспіл
кові, і виробничі, і особисті. На зборах 
молодь обговорює матеріали з’їздів 
партії і комсомолу, пленумів ЦК ВЛКСМ 
і ЦК ЛКСМУ, постанови вищих комсо
мольських органів. Керуючись ними, 

’ комсомольці оцінюють свою виробничу 
і громадську діяльність, ставлять перед 
собою нові завдання, розробляють за
ходи по усуненню недоліків. З ураху
ванням в першу чергу цих питань, а та
кож громадських і особистих інтересів 
комсомольців складаються плани робо
ти групи. На комсомольських зборах їх 
доводять до відома всіх членів групи, 
узгоджують, звідси плани носять кон
кретний, цілком здійсненний характер.

На збори групи виносять питання,- які 
найбільше хвилюють всіх: виконання 
комсомольцями і моледдю своїх со
ціалістичних зобов'язань, відвідування 
гуртка політичної освіти, їх участі в гро
мадському житті, дотримання статут
них вимог. Обговорення завжди йде 
принципово і обов’язково з участю всіх 
членів групи. Тому і рішення зборів ста
ло законом, бо кожен комсомолець 
особисто усвідомлює необхідність їх 
виконання. Не дивно, що в січні тут, як 
і в усій бригаді, організували в підтрим
ку ініціативи новомиргородців два не
дільники по виготовленню снігозатри
мувальних щитів. Молоді механізатори 
старанно трудилися тоді: було виготов
лено 1200 щитів при зобов’язанні 1000.

Збори в основному розподіляють і 
комсомольські доручення. Це теж міцно 
увійшло в практику: кожен знає, хто за 
що відповідає, і на виду у товаришів під
вести і невиконати доручення не дозво
ляє совість. Тому тут забули про випад
ки ухилення, чи недобросовісного став
лення до комсомольських доручень.

Сьогодні доручення несуть дві трети
ни членів групи. Четверо з них мають 
постійні, решта — тимчасові. Причому, 
комсомольцям дають такі справи, в 
яких вони могли б найкраще проявити 
себе, тобто з урахуванням їх особистих 
інтересів і нахилів. Наприклад, В. Сухо
ребрий успішно справляється з обов'яз
ками члена штабу «Комсомольського 
прожектора», а В. Васильєв цікаво

оформляє стіннівку первинної комсо
мольської організації «За урожай». 
А. Ходаківський і В. Васильєв добре під
готували і провели тематичні бесіди з 
комсомольцями.

Доручення одержують і представники 
неспілкової молоді. Так, В. Ткаченко, 
якого готують до вступу □ члени ВЛКСМ, 
брав участь у випуску чергового номе
ра газети «За урожай». Виконання до
ручень контролює групкомсорг В. Гор
дій, про них звітують комсомольці 
зборах.

РУБЕЖІ ТРЕТЬОГО, 
ВИРІШАЛЬНОГО

Колектив змагається з комсомольсь
ко-молодіжною бригадою № 3, де 
бригадиром В. Юхимечко, групкомсор- 
гом М. Цабій. Трудово суперництво 
триває вже кілька років і є надійним 
стимулом в роботі для обох колективів.

Умови цього змагання розроблені ко
мітетом комсомолу господарства. І 
найпершими помічниками комітету 
комсомолу й бригадних первинних 
комсомольських організацій з підне
сенні дієвості цього змагання стали 
комсомольські групи.

їх головна турбота — організація і 
широке розгортання соціалістичного 
змагання на кращого за професією, яке 
ведеться в бригаді не перший рік. Двічі 
на місяць групкомсорг підбиває підсум
ки і в кінці місяця переможцеві вруча
ється перехідний мандат райкому ком
сомолу. Показово, що в умовах зма
гання увага надається не лише вироб
ничим показникам 
підвищенню його професійного, 
гальноосвітнього та ідейно-політичного 
різня, його участі в громадсько-корис
ній роботі, в житті комсомольської ор
ганізації. Широка гласність соціалістич
ного змагання забезпечується система
тичним випуском «Листків трудової сла
ви», інформаторів «Ленінська трудова 
вахта» та «Хто сьогодні попереду», в 
яких постійно висвітлюються трудові 
успіхи молодих виробничників. Наочна

ЧЕКАЛИ взнала давно, тому й чекала з нетерпінням. По
трібно було так розподілити білети, щоб, як ка
жуть, нікому прикро не було. Та, зрештою, згоди 
дійшли.

І от уже на другий день Оля Новикова, секре
тар комсомольської організації автотранспортного 
цеху і Віталій Гришин, комсомольський вожак тер
мічної дільниці, повідомили, що білети розпов
сюджено повністю.

Надходять хороші повідомлення й з інших це
хів заводу. Грошово-речова лотерея, прибутки 
від якої підуть для перекриття витрат X Всесвіт
нього фестивалю молоді й студентів та Всесоюз
ного фестивалю радянської молоді, користується 
популярністю у молоді. Ми попросили, щоб для 
юнаків і дівчат заводу нам виділили 10 тисяч бі
летів. Впевнені, що розповсюдження їх закінчимо 
в квітні.

О. БЕРЕЗНІ, 
заступник секретаря комітету комсомолу заво
ду «Червона зірка».
м. Кіровоград.

є в кого вчитись
Перш... помічниками комсомольсь

кої груфи ■ справі трудового виховання 
молоді виступають в бригаді старші ме-

ЗМІНІ^С..:|1. ЖИТТЄВИЙ і виробничий
’ 'ікими наставниками є комуністи,

1 Шумейки. Обидва вони — мєха« 
?‘,и-уніаерсали, можуть працювати 
м видах сільськогосподарських 

таких майстрів є чому повчи
тися молодим. І не дивно, 
що комсомолець М, Тонко- 
ноженко, 
проходив стажування у 
і. В. Шумейка, тепер уже са
мостійно справляється 
складними виробничими зав
даннями. Чимало часу 
уваги віддає молодим і Ва
силь Олексійович Подиряко. 
Саме його вважає своїм 
вчителем комсомолець А. 
Ходаківський. Проте настав
ники не лише передають мо
лодим механізаторам про
фесійні навички, вони ще й 
виховують в них комуністич
не ставлення до 

Комсомол ь - 
Ська група пік
лується про під
вищення квалі
фікації, профе
сійної майстер
ності молодих 
виробничник і в. 
Необхідн і с т ь 
цього роз’я
снюється і в 
повсякден н і й 
діяльності, і на 
комсо -м о ль- 
ськихі; зборах, і
на
гуртка 
мольської 
л і т о с в і т и 
«О с н о в и 
соціалістичної 
екон о м і 
Завдяки 
му з 1970 
ку кожен 
тій

ханізатс0рН. які щедро передають юній 
ЗМІНІ Сідій ЖИТТЄВИЙ і виробничий дос
від. ТаійиМИ наставниками є комуністи, 
брати І,,#| Васильович та Василь Васи
льович - •**’
нізаторі 
на всі»
машин, у

Ц?ю 6р>ИгаД* підвищив свою кваліфіка-

Про Фесійної майстерності, теоретич- 
НИк та практичних знань експлуатації 
^ашин, передової агротехніки вирощу- 
а»ння сільськогосподарських культур 
молоді хлібороби навчаються в бригад- 
н,и передового досвіду. Тут чи
тають лекції Герой Соціалістичної Пра» 

головний агроном колгоспу П. А. 
~Іисаков, агроном комплексної бригади

• Сан дул, механік тракторної брига- 
С. В. Пугаченко. А в березні квалі

фікована комісія з участю працівників 
районного управління сільського госпо
дарства та райоб’єднання «Сільгосптех
ніка» приймуть у юнаків екзамени на 
підвищення класності.

Молоді -трактористи успішно оволоді
вають суміжними професіями. Три ком
сомольці вирішили в нинішньому році 
опанувати професією комбайнера, реш
та —. одержати шоферські права. І це 
теж —- ініціатива комсомольської групи.

Якщо сьогодні спитати грулкомсорга 
Василя Гордія чи рядового комсомоль- 
& Андрія Ходамі^ького, в чому рез- 
кадка їх успіхів —"назвуть багато аргу-

во поставлять політнавчання. Всі ком
сомольці бригади регулярно відвідують 
гурток комсомольської політосвіти «Ос
нови соціалістичної економіки», який 
веде комуніст М. Г. Ворона. Комсо
мольським пропагандистом 
тири роки. Щопонеділка 
комсомольці на заняття 
проводяться переважно у 
бесід. Тут воии вивчають праці класиків 
марксизму-ленінізму, матеріали партій
них та комсомольських з’їздів, передо
вий досвід кращих колективів, вчаться 
господарювати, використовувати наявні 
резерви виробництва. Набуті знання 
механізатори свідомо застосовують на 
практиці.

Велика організаційно-політична робо
та, проведена комсомольською групою 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади № 4 колгоспу «Зоря комуніз
му», дає всі підстави сподіватися, що 
свої високі соціалістичні зобов’язання 
третього, вирішального року п’ятирічки 
колектив механізаторів 
честю.

НЕТЕРПІННЯМ
отримали білети грошооо-Тільки-но на заводі 

речової лотереї «X Всесвітній фестизаль молоді 
і студентів», як до комітету комсомолу зійшлись 
секретарі первинних комсомольських організацій. 
Зразу ж і провели нараду.

Від імені штабу по розповсюдженню білетів 
секретар комітету комсомолу Сергій Вишницький 
ще раз ознайомив з порядком, за яким можна 
придбати білети, а потім визначили, скільки яка 
організація може їх взяти. Адже бажаючих ба
гато. Про комсомольську лотерею наша молодь

І

Пройде ще небагато часу і Василь Ткаченко стане члв 
вом ВЛКСМ. А зараз комсомольська ірупа обговорює й*® 
ю кандидатуру на своєму засіданні.

зи на зерно — 106,2; кукурудзи на си
лос — 420, соняшнику — 26, цукрових 
буряків — 470 центнерів; виробити не 
еталонний трактор 1950 гектарів умов
ної оранки, заощадити 8000 кілограмі* 
пального та 500 кілограмів мастила, 
4000 карбованців — на ремонті сільсь
когосподарської техніки; внести 4 ра
ціоналізаторських пропозиції.

На виконання цих зобов’язань і спря
мовує бригада свої зусилля, ділом ви
правдовуючи високе звання колективу 
комуністичної праці. Вже в січні тут 
повністю відремонтували і поставили на 
лінійку готовності всю бригадну сільсь
когосподарську техніку. Озимі площі 
підживили з розрахунку 1 центнер 
азотних добрив на гектар. На всій зяб
левій площі боронуванням провели за
криття вологи. В поле для майбутньо
го врожаю вивезли і забуртували 3 ти
сячі тонн органічних добрив. Зараз ко
жен особисто бореться за економію 
пального і мастила. Резервом у цьому 
поході стали ліквідація холостих пере
їздів тракторів, холостої роботи трак
торного двигуна, суворого обліку пали
ва та мастила.

Заспівувачі всіх хороших і корисних 
справ — завжди комсомольці.

чле, 
і йо

механізатора, а й
за-

і ї

Часті гості механізатори тракторної бригади у своїх підшефних •- учнів Івзніасьпої СШ, 
Профорієнтація школярів сгал.т їх постійною турботою. Тому гак детально Андрій Ходаків- 
тький (справа) пояснює десятикласникам Ользі Донець і Василю Дризі будову вузла до 
трактора <Г«74я.

виконає з

О. ІВАК1Н. 
комсомоль- 
ЛКСМУ.
в. КОВПАКА,

К И», 
цьо- 
ро- 

тре- 
механіза-

Не біда, що замало досвіду у молодого тракториста Миколи Могильського (зліва), допомогу прийшли ветеран бригади Іван Григорович Жулінський (в центрі) та Микола Вер- І 
гелес. Наставництво — риса, що надійно прижилась у колективі.

На початку березня на факультетах Кіровоградського педагогічного інституту, інституту сіль
ськогосподарського збудування вколися комсомольські збори, де були підбиті підсумки
зимової екзаменаційної сесії. Студенти обговорили питання поліпшення комсомольської роботи, 

успішності, громадської активності комсомольців.
Наша розповідь — про одну з кращих груп філологічного факультету Кіровоградського пе

дагогічного інституту.

ВПЕВНЕНІСТЬ, 
ПОМНОЖЕНА 
НА ЗНАННЯ

Для кожного студента, незалежно від го'°' пеР’ 
іиокурсник він чи випускник, сесія — тривожна по
ра хвилювань, роздумів, найвищого піднесення 
думки, напруження духовних і фізичних си • 
такою видалась студентам IV «А» украінсої го фі
лологічного факультету сьома в їх житті зИ‘л^0®® ек’ 
заменаційна сесія. Важкою вона була “4® 
що їм з початку навчального року довело^^_ , л°” 
дити педагогічну практику в школах о. ии майже нав- т
ше кілька Місяців навчатись. сї моаи {
чальну чверть у ролі вчителів .літератури в старших класах, відЧ^'1' оиаЛо воло^ 
нують літератора, який не тільки до питаннях
діє своїм фахом, але й розбирається в геатр, 
політики, із знанням справи говорить Н '|Н'-тРУМЄгІТ|, 
но, вміє грати на якомусь музично / с3сїх май«, 
слівати і т. д. І вже вимогливими °Ч\ власне на в- 
бутніх вихованців студенти глянули сеСії, 
чання, знання, з якими підходили адачаии, кОн-

Групові, індивідуальні консультації ВІ*^1ОдсіП°мпга, но- 
спекгування першоджерел, товариська в ___ $ є»сь перший
чі, проведені над книгами і конспекта*1 розпашілий °ІД 

екзамен з науковогє атеїзму. Усміхнений, ,.1<ко І пЧ>емож« 
хвилювання з аудиторії виходить Вася чМінЦО»! 3 та-
но скидає над головою п’ять «сил*’1*®* п<мо-
кнми ж обличчями і оцінками вийшла підв*-/™ хл°и-
внна групи — Саша Грек і Толя Нед»'*- сподсо^ись їх 
Шв І лавчата — викладачеві П. А. ,.у Пер‘глибокі, насичені фактами, точні В,’ІПОВ' упевнс*‘ост*- шо 
мси — і перший успіх. Він окрилив. с*, вамчеЛ
й наступний екзамен з іноземної мови • наІ<ня „<*зуяь-гат же добре. І впевненість, помножена ИЗ 3 й р- ьтат 
ливу працю над собою, дала і » іноземних
дружний колектив показав глибокі з* *

А згодом після сесії у групу грийшла радісна 
звістка про присудження їй звання переможця фа

культетського огляду академгруп, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР.

Немала заслуга п цьому досягненні належить комсоргу 
Олі Швнденко. Дівчина сама відміни» навчається і завжди 
дасть пораду, коли хтось із однокурсників звернеться з 
чимось незрозумілим. Оля — член новоствореної на фа
культеті академічної комісії. Як відмінниця і комсорг пе
редової групи вона має повне моральне право вимагати з 

1 ' тих, хто відстає у навчанні, чи пропускає лекції. Це вона 
досить успішно робить ось уже протягом кількох місяців 
роботи комісії.

Чималий авторитет у групі має і її незмінний 
староста з першого курсу Людо Тетірко. Мені при
гадується один цікавий випадок, героєм якого ми
моволі стала Людмила. На другому курсі ми скла
дали, мабуть, чи не найважчий екзамен — історич
ну граматику української мови. На консультацію 
перед екзаменом з якихось причин не прийшов 
викладач. І от тоді Людмила Петрівна, як її жар
тома називають у групі, на прохання товаришів- са
ма провела цю консультацію! Відповідала на за
питання, ставила їх аудиторії, давала поради, на що 
звернути увагу — і все це на рівні досвідченого 
словесника. Теж не дивно, що й на останній се
сії в Людиному матрикулі рясніли лише «відмінно».

Це — тільки два яскравих штрихи до повного уявлення 
про групу. її дружних, неспокійних юнаків і дівчат. Бо 
хіба можна уявити її без ьеселоггі, швидкого, завжди у 
русі фізорга Пасі Гавепкд, співачки Валі Дудченко, ху
дожниці Люди Домашиної, фотографа Толі Недяка і всіх , 
її «знаменитостей», якими є вся група.

Ось уже місяць, як випускники почали останній 
семестр. А промайне ще кілька місяців і філологи 
стануть звітувати державній екзаменаційній комісії 
про готовність стати народними вчителями. Вірить- 
ся, що зрілість, набуті знання, молодий запал до
поможуть сьогоднішнім студентам стати гідними ' 
спадкоємцями подвижників освітян нашої країни, 
продовжити і розвинути далі їх благородну справу.

...Вони розпочнуть трудову діяльність у третьому 
році дев'ятої п'ятирічки. І в році вирішальному їм 
теж доведеться докласти чимало зусиль і горіння 
молодих сердець.

В. БЄЛІНСЬКИЙ, 
студент філологічного факультету Кіровоград
ського педінституту.

(Некрасов), Огарьов кладе на 
могилу Кобзаря збірку «Рус
ская потаенная литература», а в 
передмові до неї пише надзви
чайно важливі, досі не застарілі 
слова: «Ми не відкидаємо — 
як це недавно було загальнови
знаною думкою — можливості 
поєднання політичного змісту з 
поетичною формою. Ми переко
нані, що в неї здатний одягтися 
будь-який живий зміст».

Це не тільки поетична декла
рація, але й практика поета- 

” - ключ
спад

рація, але й 
революціонера. Це також 
до розуміння Тарасової

іщнни, спадщини грізної

ДУХОВНА спільність культури і 
літератури народів нашої 

країни має велику історію. Яскра
ва вона в російсько-українських 
зв’язках. Зокрема, у братській 
єдності поетів-революціонерів 
Т. Г. Шевченка і М. П. Ога
рьова.

1 разюче схожими були їхні 
долі, незважаючи на різні умо
ви їх життя. Кріпак поміїцика 
Еигельгардта і син пензенсько
го. поміщика — обидва стали 
прапороносцями боротьби проти 
поневолювачів народу, проти 
царату.

Ми порівнюємо цих 
поетів не для визначен
ня висоти п’єдесталу їх 
пам’ятників. Вони, до 
речі, кожному з них 
вже споруджені істо
рією. Говорити сьогодні 
про Шевченка й Ога
рьова — значінь глиб
ше зрозуміти шлях на
ших народів до свобо
ди, глибше з’ясувати 
для себе факт, що шлях 
цей Росія пройшла у 
великій боротьбі з гні
том і тиранією... Цс 
значить ще раз побачи
ти, яка багата па
ша Вітчизна непохит- 
н и ми б ор ц я м и
за свободу і народне щастя.

М. Г. Чернишевський не один 
раз говорив про народність 
Шевченка: А його слова про 
книжку віршів Огарьова, вида
ну в 1856 році можна віднести 
до обох поетів. їх поезія «зали
шиться досягненням історії: в 
ній відбився важливий момент 
V розвитку нашого суспільства». 
Поет «Колокола», порушивши 
рабське безгоміння, горою став 
за визволення селян і закликав 
Русь до сокири. Великий Кобзар 
закликав до того ж: «...кайдани 
порвіте і вражою злою кров’ю 
волю окропіте».

І Шевченко, і Огарьов з над
звичайною любов’ю пошаною 
ставились до перших револю- 
ИІонерів-декабристів. Побачивши 
в 1855 р. «Полярную звезду» з 
портретами страчених декабрис
тів, Шевченко пише в щоденни
ку, як «тяжело грустно пора
зили» Гюго «портреты первых 
наших апостолов - мучеников», 
повторюючи майже дослівно 
сказане раніше Огарьовіїм...

Відомо, що Шевченко дуже 
пильно - стежив за виданнями 
«Вольной русской типографии». 
А коли в 1858 ропі «Колокол» 
опублікував лист до кріпосниць
кої Росії, в якому був заклик: 
«На себе тільки надійтесь, на 
міцність рук своїх: шностріть 
сокири й за діло...». Шевченко 
негайно відгукнувся віршем:

... Треба .миром,
Громадою обух сталить 
Та добре вигострить 

сокиру — 
Та й заходиться вже 

будить.
Коти помер Т. Г. Шевченко, 

«Колокол» надрукував некролог. 
А Огарьов — видавець «Коло
кола» — закінчив збирання ро
сійської нелегальної літератури, 
яка на батьківщині не могла 
бути надрукована. 1 хіба не 
символічно, шо в рік смерті Та
раса Шевченка, коли вся Росія 
оплакувала вірату «русской 

І земли человека замечательного»

ПОЕТИЧНИЙ СВ1І
Т. ШЕВЧЕНКА

1 М. ОГАРЬОВА

..... , __ _ . гнів
ної, яка для багатьох критиків 
60-х років XIX століття здава- 
.лась богохульством і відхилен
ням від норм краснописьмен- 
ства. Огарьов воскрешає слова 
Добролюбова, що «Тарас Шев
ченко поет цілком народний».' •

Більше тогэ, Огарьов гово
рить тут також про спільність 
його і Шсвченкового поетичного 
кредо. Порівняйте «Деревенско
го сторожа». «Зимнюю ночь», 
«Избу». «Дорогу», «Кабак» та 
інші вірші Огарьова з віршами 
Шевченка, написаними в Ор
ській фортеці і в Кос-Аралі, і 
ви переконаєтесь не тільки в 
схожості думок двох поетів, але 
и у близькості їх віршованої 
струкіури. і хоч неможливо туг 
ювориіи про гзаємовплив двох 
художників слова, 
вість бачення ними 
явиш — безперечна, 
мо хоч би послання Коршу, на
писане Огарі.спим і шевченків
ську поезію «Якби ви 
лаинчі...» Обидва поети 
сять гнівний голос на 
селянина та.його долі, 
говорять про «голодных, руби- 
піем едва прикрытых» рабів 
(Огарьов). «Там неволя, робота 
тяжкая» зробила їхнє життя 
пеклом (Шевченко), де десятник 
«без нужды розгой угрожал», а 
квартальний.наглядач «допра
шивал о чем-то бедняка, п 
кровь лилась йод сплой кулака» 

нікому, а 
хула

але спіль- 
сусиільннх 
Порівиян-

знали, 
ПІДИО- 
захист 

Обидва

(Огарьов), «ґвалті 
кров та сльози, та хула, 
всьому!» (Шевченко).

Тут не тільки перекличка 
двох сердець, двох душ. Тут 
гнів і засудження тюрми і зако
ну. «что с каждым дном неле
пей». І не випадково обидва 
пости свої звернення закінчують 
риторично й гнівно. Огарьов, 
звертаючись до колишнього дру
га, який намагався в рожевому 
світлі зобразити жвгтя, вима
гає: «Лгать не смс-й!» А Шев
ченко підносить гнівний голос

не тільки проти «.земних зако
нів», але й проти законів «не
бесних»:

...ні, нічого
Нема святого на землі...
Мені здається, шо й самого 
Тебе вже люди прокляли!

Духовна близькість і револю
ційна пристрасність Шевченка й 
Огарьова виражена також у їх 
прагненні до боротьби з само
державством і деспотизмом. Ду
же показово, шо одночасно, але 
незалежно один від одного і 
Огарьов. і Шевченко говорять 
про не. В поемі «Юмор» Ога
рьов пише про розрив з панів
ним класом:

... во мне другая кровь.
В душе совсем другая вера: 
Есть к массам у меня

любовь
И в сеодие злоба 

Робеспьера.
Я гильотину ввел бы вновь... 
Вот исправительная мера!

Шейченко V вірші «Хоча й ле
жалого не б’ють...» писав про 
необхідність зректися покірності 
й пасивності: («О скорб моя. моя 
печаль! Чи ти минеш коли?») і 
внечовлював упевненість, шо

Без всякого лихого лиха 
Царя до ката поведуть.

ї яку б тему поетичної твор
чості ми не зачепили, завжди 
легко знайти, ба^-ато спільного і 
в Шевченка, і в Огарьова. Туг 
і допя селянки, і роздуми про 
призначення поета і ролі поезії, 
.тут і захопленість при характе- 
рпегнпі народного заступника, і 
шукання позитивного ідеалу,' і, 
папршті. любов до України.

Відома (иківсьл-а любов 
Шевченка' до України. В чер
нетках Огапьовя вдалося вста
новити цікавий і важливий 
Факт. Починаючи писати слово 
«Малоросія». Огарьов щоразу 
.закреслював його і писав Украї
на, підкреслюючи тим самим 
своє негативне ■ ставлення до 
офіційної, великодержавної по
зиції царедворців, і «вишого су
спільства». І як виразно зву
чать слова поета «Колокола»! 
«Україна прокинулась у Шев
ченка».

Розробляючи план революцій
ного повстання і програму «Зем
лі і Волі», Оіапьоп весь час 
підкреслює роль України як мо
гутньої революційної сили. Ха
рактеризуючи чаГівзжливі цент
ри боротьби, він не один раз. 
говорив про Київ. Харків, Оде
су і детально мотивував зна
чення цих баз — єдиного фрон
ту народної боротьби. Огарьов 
також відзначав спільність мсти 
російського і українського на
роду.

/А Тараса Шевченка, народно
го поста України «з захоплен
ням прийнято як свого в росій
ській літературі, вій став для 
пас рідним», — писав Огаоьов 
у передмові до збірника «Рус
ская потаенная литература». 
Вслід за цим російський поет 
пропагував творчість україн
ських письменників незмінно й 
широко — творчість Тараса 
Григоровича Шевченка.

...Великі традиції ідейної і 
художньої єдності народів-бра- 
тів розквітли в чаші дні.

Ф. ГОЛЬДЇН,
в. о. професора Кіровоград

ського педінституту ім, 
О. С. Пушкіна.
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Поштове відомство США 
випустило нову марку, пер
шу в новому році, викона
ну відомим художником і 
скульптором Робертом ін
дійця. Індіаяа любить ек
спериментувати з буквами. 
На повій марці па блакитно
му і зеленому фоні юрять 
букви, що складаються В 
слово «Любов».

Тепер, дякуючи поштово
му відомству, американець 
зможе, наклеївши нову мар
ку, вкласти в свій лист до
датковий зміст, перетворив
ши обмін кореспонденцією в 
прояв добрах почуттів.

Та навіть в більш широ
кому плані піднята пошто
вим відомством тема додать

ПРО ЛЮБОВ
актуальна » сполучених 
штатах.

Паросткам справжніх по
чуттів важко пробитися 
крізь асфальт холодного сві
ту всепоглинаючої комерції. 
Професор соціології універ
ситету штату Не’ в а д а 
Джордж Карпентер пропонує 
виправити становище, скли
кавши в Білому домі кон
ференцію... з питань любо
ві. «Адже у пас проводили
ся конференції на високому 
рівні майже з усіх інших 
питань, — говорить профе
сор. — д що може бути важ
ливіше за любов?»

— Звичайно, гроші, — від
повість капітал, ного прсна- 
хабність.

Америці явно не вистачав 
любові до ближнього.
Газе?а «Нсйшнл обсервер» 

опублікували свідчення ко
лишньою голови иью-йорк- 
ської колегії адвокатів Гер
мана Гольдмана Глазера:

«Був чудовнії сонячний 
день, близько четвертої . го
дини, І в мене був такий 
самий чудовий настрій. Коли 
я відчинив дверцята спот 
автомобіля, до мене підій- 
тло троє. «Давай гроші!* — 
вимагали вони хором. Я 
знав, що потрібно віддати, 
але все сталося так неспо
дівано І так несправедливо, 
що я спробував вирватися. 
Тоді один схопив мене за 
ліву руку і зірвав годинник, 
інший вирвав «з м’ясом» 
кишені штанів. Вулиця зав
мерла. На вулиці було чоло
вік сто, але ніхто не прий
шов мені па допомогу. Ні
хто».

Газета «Нью-Йорк тайме» 
опублікувала днями лист 
свого читача Макса Гсльд- 
мінца, в якому той розйойї- 
дає:

«Я їхав у метро о 9 годині 
ранку і читав газету. Перед 
черговою станцією юнак, що 
стояв поруч, поплескав мс-

не по плечу І повідомив, ШО 
у нього пістолет, а у його 
товариша — між і, якщо я 
буду галасувати, то вони 
приріжуть, І що я повинен 
віддати їм гроші і годинник 
1 зробити це швидко. По
трібно було бачити моїх су
сідів по вагону, паралізова
них страхом. Я швидко від
дав, зе, що вимагалося, і 
банди ги зійшли на зупинці.

Досить розгорнути будь- 
яку міську газету, від Нью- 
Йорка до Сан-Франиіско, і 
ви зможете прочитати де
сятки подібних свідчень. Ці 
свідоцтва вигідно відтіня
ють ініціативу поштового 
ьідомстїа, котре вирішило 
нагадати американцям про 
світле людське почуття. Ін
ше питання — наскільки 
дієвою виявиться ця ініціа
тива. Філателія не може 
змінити характеру суспіль
ства. Нелюдяність і анти
гуманізм капіталістичної си
стеми яскравою маркою не 
прикрити.

Г. ГЕРАСИМОВ, 
кор. АПН 

Нью-Йорк.
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^Дорога редакція! Цього року я закінчую десяти- 
річку. Мрію здобути спеціальність машиніста авто
крана. Повідомте, будь ласка, де у нашій області 
можна набути цього фаху?.* — запитує в листі до 
редакції В. ГОНТЮК з села Крутенького Го.їова- 
нівського району.

Обрану спеціальність, Володимире, можеш набути 
в Олександрійському СПТУ № 1. Його адреса: 
м. Олександрія, проспект Леніна, 57.

//. ЗЛБ0П0ТНЯ з села Іванківців Знам'енського 
району цікавиться адресою та умовами прийому до 
Кіровоградського технічного училища № 1.

Кіровоградське технічне училище № 1 готує ра- 
діомеханіків. До училища приймаються особи, які 
мають освіту за ІО класів, без екзаменів, за направ
лениями підприємств «Побу'традіоте чіпка». Ті, хто 
встигає, одержують стипендію в розмірі ЗО карбо
ванців. Строк навчання 2 роки. Адреса училища: 
м. Кіровоград, вул. Ініціативна, 366/166.

Восьмикласниці з Носомиргорода А. Харченко та 
Н. Макеєва люблять шити, відвідують шкільний гур- 

Іток крою іа шиття. По закінченні восьмирічки дівча- 
Іта мають намір оволодіти спеціальністю швеї. В лис- 
|ті до редакції еони прохають повідомити про умови 
Впрнйому до училищ даною профілю.
І — Шзей, краяців готує Кіровоградське МИТУ №■ 9. До 
і училища приймаються юнаки та дізчз'.а з освітою са в-ІО 
[класів. Вступники мають подати направления районних або 
І міських побутових комбінатів чи фабрик «Індпошиття», 
»Строк навчання 2 роки, .Адреса училища: м, Кіровоград, 
с вул, Гоголя, 79,

Тепло зустріли кіропоградці 
Херсонський гсегр ляльок, 
який приїхав до нашої області 
на гастролі.

Пергд виставою херсонців 
привітав завідуючий відділом 
шкільної та студентської мо
лоді Кіровоградського обко
му ЛКСМУ Іеан Шаполаленко, 
Немає необхідності говорити, 
сказав він, наскільки важливе 
ц© мистецтво. Під впливом 
художніх образів формується 
характер маленьких громадян. 
Діти вчаться не бути байду
жими. Вони живуть життям 
улюблених героїв, борються і 
переживають разом з ними, 
знаходять свій ідеал і нама
гаються бути схожими на ньо
го.

З привітальним словом до 
гостей звернувся також ре
жисер Кіровоградського теат
ру ляльок Борис Якович Лань, 
який висловив упевненість, що 
творчі зв’язки між обома ко
лективами будуть розвиватися 
і надалі.

Від обласного управління 
культури та обкому ЛКСМУ 
херсонцям було вручено кві
ти і сувеніри.

А потім почався спектакль, 
поставлений за сповіданням 
видатного письменника Джо
натана Свіфта «Пригоди Гулі
вера в країні ліліпутів». Го-

І т и
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повну роль в живому плані 
ЕИКОНуВбЕ ектор ВІТАЛІЙ КорЄ- | 
ЦЬКИЙ. г 1 • »

Після спектаклю головний 
режисер Степан Іванович Іва- 
хін розповів: (

— Наш театр є одним з не-, 
багатьох маріонеткових ляль-Л 
коекх театрів у країні. Існує' 
він недазно, але вже здобув 
популярність. В колективі ба
гато молоді, творча майстер
ність якої зростає від спектак
лю до спектаклю. Особливо 
подобаються глядачам виста
ви з участю Віктора ЛАакси- 
менка, Наталії Межуріної, Ві
талія Корецького.

Ми покажемо свої роботи в 
Олександрії, Знам’янці, інших 
містах 
щини.

А в 
їдемо 
тами.

До цих слів залишається до
дати, що зараз в Херсонській 
області гастролює Кіровоград
ський ляльковий театр. ! не
має сумніву, що його там теж 
зустрічають з теплотою і сер
дечністю.

та селах Кірозоград-

наступному сезоні гри
де вас з новими робо-

8-Ва фото: учасники спектак
лю «Пригоди Гулівера в краї
ні ліліпутів».

А. РОМАШОК. 
Фото Ю. Лівашникова.

Ты проходишь походкой плавной, 
Манишь встречного красотой. 
Как зовут тебя, Ярославна? 
Ярославна моя, постой!

Припев:
Разве сердце отдать пе справе я 
.'Гой, чго с солнцем обручена? 
А ^вокруг тебя — Яросдавия, 
Древнерусская сторона. 
Голубые глаза большие 
Подарил тебе волжский плес. 
От июльских полей России 
Теплота золотых волос.

Припев:
Ярославна, тебя я славлю, 
Славлю землю твою в цвету, 
Славлю молодость Ярославля, 
Иашу русскую красоту!

Припев. Тато подарунки приніс. Есз слів.
Мал. Б. КУМАНСЬКОГО. 

•<«1
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 1! БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика дли ді- 
іей.(М). 9.20 — ІІоіжни. (М). 
9.30 — Для школярів. «Бу
дильник». Кольорове телеба
чення, (М). 10.00 — Для вої
нів Радянської Армії і Флоту. 
(М). 10.50 — Кольорове теле
бачення. «Музичний КІОСК». 
(М). 11.60 — «Товари — для

народу». (М)..............
школярів. Ю, Хазанов. «Я 
Робін Гуд». ____________
(М)’. 12.40 — Програма пере
дач. (К). 12.45 — «Наука — 
селу». (К). 13.10 — Коннерт. 
(К). 14.30 — Для дітей. Е.
Патрик. «Золотий хлопчик». 
Вистава. (Запоріжжя). 15.40 — 
«Стюардеса». Художній теле
фільм, (К). 16.15 — «Екран
молодих». (Харків). 17.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 18.00 — 
Кольорове тслеоачсиня.мульт, 
фільм. (М). 18.20 — Кольоро
ве телебачення. «Сківень і 
пісня». (М). 19.00 — Кольоро
во телебачення. Прем’єра те
левізійною художнього філь
му «Двоє в дорозі». (М>. 20.15 
— Всесоюзні особисті змаган
ня з спортивної гімнастики. 
(Вільнюс). 21.00 — Програма

11.30 - Для

Телеспектакль.

«Час». (М). 21.30 — Кінопа- 
норама. (М). 23.00 — Чемпіонат 
Європи з легкої атлетики У 
закритому приміщенні. (М). 
23.15 — Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.40- 
Па запитання телеглядачів 
відповідає міністр заютівель 
СРСР 3. Нурієв. (Лі). 13.10 — 
Музична програма за листа
ми телеглядачів, (Лі). 13.40 — 
Художній фільм «В людях». 
(М). 15.15 — «Сільська годи
на». ЇМ). 16.15 — «Літератур
ні зустрічі». (Лі). 17.00 — «Три
буна депутата». (К). 17.30 — 
«Вечір наукового кіно». (К). 
18.30 — Концерт. (Одеса). 19.00 
— «На меридіанах України», 
(К). 19.30 - «Поезія-73». (К), 
20.15 — Естрадний концерт.

Наша адреса і телефони Г^а
® V вівтоп

316850. ГСП„ Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

1 ВИХОДИТЬ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ЬК 00136« Індекс 61197«

(Донецьк). 20.45 
віч, діти!» (К). 21.00 
грама «Час». (М), 
нокомедія «Старий знайомий», 
(К). 22.50 — Верічпі нови
ки. (К).

9^' ■ ■. д г. ІЯ, ■

«Па добра-
Про- ■ _______

іі.зо - кі- етзззїЕегжпя;

ПОНЕДІЛОК, 12 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.29 — 
«З почуттям господарської 
ьідповідальпості». (К). 17.30 — 
Республіканська фізико-мате- 
матична школа. (К). 18.00 —
Новини. 18.Ю — «Рік третій, 
вирішальний». Передача тре
тя. (ЛІ). 18.10— Концерт. (ЛІ). 
19.00 — Міжнародна панорама. 
(М). 19.30 — В. Рогов. «Золо
то, золото — серпе народне». 
Літературно-музична компо
зиція за творами М. Нскрасо-

ва, Частина г. (М). 21.00 — 
Протрем а «Час». (М), 21.30 — 
Продозженпя л1тсра7урно-му- 
8ИЧНО1 композицЦ. Частина II. 
(М). 22,20 — «Муаична аф1- 
ша». (М), 23.10 — Пови
ть (Л)).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
Кольорове телебачення, «Ка
русель». Музична програма, 
(М). 17.30 — Для школярів. 
Телевізійний клуб «Шукачі».

Редактор В. ПОГРІБНИМ-

(М). 18.60 — Музичний фільм 
«Струни серця». (К). 18.30 — 
«Від ПОНЄДІЛКП до понеділку. 
(К). 18.40 — Реклама, оголп£ 
ШСИня, (К). 19.00 — інформа
ційна програма «В/сті». (К). 
19.35 — Р. Назароо. «Росій
ський льотчик». Телевнстава. 
{Харків). в перерві — «На 
добраніч, діти!». (!(),’ програ
ма «Час». (М). 22.30 — Кон
церт. (Львів). 23,10 — Вечірні 
новини, (К).

«мололоп КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Діімиїрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Партійна, профспілкова і комсомольська 
ції обкому ЛКСЛ1У, Кіровоградський 
ЛКСМУ висловлюють глибоке співчуття 
секретареві обкому ЛКСМУ Гайдамаці М. 
воду смерті його батька

 Гаврила Федоровича

оргдиіза- 
міськком 
першому 

Г, з при-

Колсктнв облг.сиої молодіжної газети «Молодийі 
комунар» висловлює глибоке співчуття першому сек
ретареві обкому ЛКСМУ Гайдамаці М. Г. з приводу 
передчасної смерті його батька

Гаврила Федоровича
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