
ЗАВТРА — ВИБОРИ ДО РАД

В в с К Е
Д о ІІВ п Р‘Я

Завтра ми поспішатимемо рано-вранці на виборчі 
дільниці, щоб опустити бюлетень в червоні урни, 
назвати імена народних обранців до Рад. В такі хви
лини ми завжди проймаємося невичерпною гордістю 
за наш державний лад, за надене кожному право 
обирати і бути обраним до керівного державного 
органу. Широкий простір для ініціативи, участі у гро
мадському житті відкрила Радянська влада перед 
дояркою і токарем, трактористом і вчителем, швеєю 
й студентом, людьми різного віку, різних професій.

Сьогодні в Радах поряд з людьми старшого поко
ління чимало юнаків і дівчат з комсомольськими 
значками на грудях, і хоча їм лише за двадцять, про
те, справи їхні вражають масштабністю, що в свою 
чергу характеризує молодих депутатів, як людей, 
котрим притаманне глибоке усвідомлення обов’язку, 
величі того високого й гордого імені народного де-

..лутата,
З шаною називають ім’я комсомолки Віри Колес

ник, доярки колгоспу імені Фрунзе Ульяновського 
району, яку цього року висунуто кандидатом у депу
тати до обласної Ради депутатів трудящих. П’ять ро
ків тому, по закінченні восьмирічки, почала Віра 
грацювати на фермі, продовжуючи навчання у заоч
ній середній школі. Минулого року, молода до
ярка надоїла по 3164 кілограми молока на кож
ну корову. Віра бере активну участь у громад
ському житті села, вона групкомсорг і агітатор мо
лочнотоварної ферми. Безумовно, заслужити таке 
високе довір'я у двадцять років нелегко, а від того 
ще більш почесно.

Серед кандидатів у депутати до обласної Ради ім’я комсо
молки, бригадира комсомольсько-молодіжної бригади транс
форматорного цеху Олександрійського електромеханічного 
заьоду Алли Юз.тснко. Чимало хороших справ на рахунку 
молодого депутата. Це іі організація боротьби за найповні
ше використання виробничих резервів, й допомога багатьом 
у вирішенні побутових питань. Депутат повинен бути взір
цем у праці, — так розумів Алла престиж депутата. За ви
сокі показники в соціалістичному змаганні, очолювана нею 
бригада занесена о обласну Книгу Пошани, нагороджена 
грамотою ЦК ЛКСМУ. Бо лише тоді, коли люди переконаю
ться, що депутат—приклад на роботі і поза цехом, йтимуть 
до нього зі своїми бідами іі радощами.

Чи є межа, котра б розділяла обов'язки депутата 
й комсомольського активіста? Для Олександри Не
покритої, трактористки колгоспу імені Чапаева Ком- 
паніївського району, депутата обласної Ради депута
тів трудящих і члена райкому та обкому ЛКСМУ, та
кої межі не існує. Бо завдання і депутата й комсо
мольського активіста — бути в перших лавах бороть
би за дострокове виконання планів п ятирічки, за 
якість виконуваних робіт, дисципліну в колективі. До 
більш повного портрета Олександри, як активіста і 
сумлінного, здібного механізатора додамо такі штри
хи: дівчина нагороджена орденом «Знак Пошани» та 
Ленінською ювілейною медаллю.

Від сумлінно виконаного комсомольської о доручення — 
іідповідальнісгь за випуск «КП» — починався шлях до ви
борного керівного органу шліфувальника Бобринсцького ран- 
об’еднаніїя «Сільгосптехніка» Олександра Шабатіпа. Пра
цюючи на шліфуванні колінчатих валів двигунів внутріш
нього згоряння, комсомолець змінні завдання виконує на 
159—160 процентів. Він учасник обласного конкурсу молодих 
токарів, де був серед приЧсрІв.

До обласної Ряди обирається токар Гайпоронського тепло- 
іюзоремонтиого заводу Євген Ратоиськпй. Ініціатор багатьох 
корисних комсомольських справ, активний член оперативно
го загону та групи автопатруля, таким знають члена коміте
ту комсомолу заводу, студента-заочника Кіровоградського 
машннобудівсльното технікуму Є. Ратовського.

Високе довір’я виявлено комсомольцям студентці 
Кіровоградського педінституту Людмилі Трубаївській, 
Валентині Пономаренко — апаратниці Світгсводськс- 
го заводу чистих металів, Світлані Денисенко — 
електронамотувальниці райенергоуправління комбі
нату «Олександріявугілля», Таїсії Пащенко — заві
дуючій фермою у спецгоспі їм. Тельмана Компаніїв- 
ського району, Катерині Мзсловій — доярці кол- 
і оспу «Перше травня» Маловисківського району та 
багатьом, багатьом іншим. їх висунуто кандидатами 
у депутати обласної Ради депутатів трудящих.

Так, неможливо уявити нині роботу Рад та числен
них громадських організацій без молоді. На юнаків і 
дівчат партія й уряд покладає великі надії, вірить у 
їх знання, вміння. Довіра народу зобов’язує ?лно- 

Іі жити сили, молодече натхнення, і від того породжує 
и неослабне бажання виправдати гордо й високе ймен- 
В ня депутата, обранця народного.

ВІДДАМО ГОЛОСИ ЗА ОБРАНЦІВ НАРОДУ/
Рік видання XIV. Ді: І ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

У ЦК КПРСІ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Центральний Комітет КПРС і Рада Мі

ністрів СРСР прийняли постанову «Про 
заходи по своєчасному проведенню за
готівлі кормів і підготовці колгоспів і 
радгоспів до зимівлі худоби е період 
1973 — 74 року».

Відзначаючи велику роботу, що про
водиться на місцях по піднесенню тва
ринництва, ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР звернули увагу партійних органі
зацій, радянських і сільськогосподар
ських органів, голів колгоспів і дирек
торів радгоспів, спеціалістів сільського 
господарства на те, що досягнуті за 
перші два роки п’ятирічки темпи роз
витку цієї важливої для народного гос
подарства галузі є недостатніми. Повіль
не зростання виробництва і закупок 
тваринницької продукції зв’язане насам
перед з нестачею кормів.

У постанові підкреслюється, що най- 
важлиьішиліи завданнями партійних, 
радянських та сільськогосподарських 
органів, керівників і спеціалістів колгос
пів та радгоспів у галузі розвитку тва

ринництва в цьому році і в наступні ро
ки п ятирічки є дальше зміцнення кор
мової бази, створення в кожному госпо
дарстві необхідних запасів кормів ви
сокої якості, своєчасна підготовка тва
ринницьких ферм до зими. Необхідне 
безумовне виконання планів і соціаліс
тичних зобов язань по виробництву і 
продажу державі м’яса, молока, яєць, 
вовни та іншої продукції тваринництва.

Постановою визначено конкретні зав
дання міністерствам і відомствам, міс
цевим партійним, радянським і сільсько
господарським органам.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР висло
вили впевненість, що партійні радянські, 
сільськогосподарські, профспілкові і 
комсомольські організації, колгоспи і 
радгоспи, промислові підприємства вжи
вуть усіх заходів до організованого про
ведення заготівлі кормів і підготовки до 
зимівлі худоби і забезпечать на цій ос
нові значне збільшення виробництва і 
закупок продуктів тваринництва.

(ТАРС).

ОВОЛОДІВАТИ ШШІ НАУКОЮ
Тільки закоханий у батьківський ла»і, 

технічно підготовлений, грамотний спе
ціаліст, який знає ціну хлібу, може на
зиватися сьогодні господарем землі. Ось 
чому десятки тисяч юнаків і дівчат, 
включившись у республіканський огляд 
комсомольських організацій па кращу 
постановку роботи по залученню сіль
ської молоді до оволодіння технічними 
спеціальностями, сіли за парти, увійшли 
в навчальні цехи, щоб стати тямущими 
слюсарями, трактористами, шоферами, 
комбайнерами, електриками, майстрами 
машинного доїння.

Підбито підсумки огляду. В постанові 
ЦК ЛКСМУ, республіканських міні
стерств сільського господарства, радгос
пів, освіги, об'єднання «Укрсільгосптех- 
ніка:> і Держкомігету УРСР но профтех- 
освіті відзначається, що комсомольські 
організації колгоспів і радгоспів, шкіл, 
районних об'єднань та відділень «Сіль
госптехніки», сільських профтехучилищ, 
обласні і районні штаби механізатор
ського всеобуча провели в 1972 — 19/3 
роках значну роботу по залученню моло
ді до оволодіння технічними спеціаль
ностям ІІ.

Протягом минулого року професію 
сільського механізатора здобули 68 ти
сяч випускників СИГУ,-а тепер у сіль
ських профтехучилищах нею оволоді
вають 88930 чоловік, у тому числі 4369

дівчат. На короткострокових курсах то
рік підготовлено 64 тисячі трактористів, 
комбайнерів, шоферів, 4670 механізаторів 
тваринницьких ферм, близько 200 тисяч 
молодих механізаторів підвищили квалі
фікацію або оволоділи суміжними профе
сіями. В 1973 році такі курси закінчили 
вже 71650 юнаків і дівчат. У сільських 
середніх школах професію тракториста- 
машиніста і комбайнера одержують 85500 
старшокласників. Для багатьох юних 
механізаторів нинішні жнива, до яких 
з такою відповідальністю готуються хлі
бороби України, будуть першими в жит
ті, і молоде поповнення з хвилюванням 
вступає в період збнранія врожаю.

Кращих результатів у справі залучен
ня молоді до оволодіння технікою доби
лись у період огляду комсомольські орга
нізації Хмельницької, Харківської, Воро- 
шиловградської і Кримської областей.

Переможцями названі Хмельницька 
обласна, Стзробільська районна Воро- 
шнловградської області і Кіровська ра
йонна Кримської області комсомольські 
організації. Вони нагороджені перехід
ними Червоними прапорами ЦК ЛКСМУ 
і грошовими преміями. Визначено кра
щих і серед первинних організацій кол
госпів, радгоспів, районних об’єднань 
«Сільгосптехніки», середніх шкіл і проф
техучилищ.

(РАТАУ).

О СЕСОЮЗНИЙ фестиваль; 
и радянської молоді, при
свячений півстолітньому 
ювілеєві СРСР, завершує 
свій похід по містах і селех 
України. Він проходить як 
яскраве, хвилююче сеято 
єдиної родини радянських 
ьеродів-братів. Ударними 
справами ознаменували йо
го молоді шахтарі Донбасу, 
і сталевари Придніпров'я, 
іригатори Таврії і машинст 
будівники Києва.

В ході фестивалю юнаки £ 
дівчата розширили дружні зп’яа-

ХВИЛЮЮЧЕ 
СВЯТО 
МОЛОДІ 
кіі з своїми ровесниками з са- 
ціалістичннх країн. Пнисюдна 
пройшли суботникн, трудові 
вахти, інтернаціональні вечори, 
плавки дружби, мітинги, при
свячені X Всесвітньому форуму 
молоді і студентів у Берліні. В 
програмі були конкурси профе
сійної майстерності, огляди мо
лодих талантів, свята пісні І 
танцю, виставки, зльоти.

У День радянської моло
ді, 24 червня, відбудуться 
заключні заходи фестивалю. 
В усіх первинних комсо
мольських організаціях, ра
йонах і містах треба органі
зувати масові молодіжні 
саята, гуляння, провести 
зльоти молодих передовиків 
виробництва, відмінників 
навчання, зустрічі трудових 
династій. Відбудуться єечс- 
ри, присвячені братерській 
дружбі народів СРСР, мі
тинги солідарності з молод
дю країн соціалістично? 
співдружності, юнаками й 
дівчатами держав, які бо
рються за національну неза
лежність, проти імперіалізм 
му і неоколоніалізму. Перем 
можцям районних, міських^ 
обласних конкурсів буде 
вручено дипломи республі
канського фестивального, 
комітету.

(РАТАУ). .

Дзвенить піснями 
піонерське літо 

ЩАСЛИВ ИЯ НАСТРІЙ У. 
ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК 
ТА СТАРШОЇ ШОНЕРВО- 
ЖАТОЇ АЛЛИ ДЖУЛАП, 
ПРИПИЛИ КАНІКУЛИ, 
ВІДКРИЛИ ОЗДОРОВЛЮ
ЮЧИЙ СЕЗОН ПІОНЕР
СЬКІ ТАБОРИ. ПОПЕГЕДУ. 
ЦІКАВІ, ЗАХОПЛЮЮЧІ 
СПРАВИ.

ПРО ТЕ, ЯК ВІДПОЧИ
ВАЮТЬ У ПІОНЕРСЬКОМУ 
ТАБОРІ «ОРЛЯТКО» БИ 
ЗМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ 
НА З П СТОРІНЦІ,

ФОТО В. КОВПАКА.



2 опор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 16 червня 1913 року

1 ТОРЖЕСТВО РАДЯНСЬКОГО НАРОДОВЯАДДЯ
0 Народжені революційною творчістю мас, відкриті В. І. Леніним як пандо- 

^.Ільніша форма організації влади народу, Ради депутатів трудящих ось уже 
|льш як півстоліття успішно здійснюють державне керівництво суспільством, за* 
езпечують всебічне зростання економіки країни, культури і добробуту народу, 
тіления в життя величних накреслень Комуністичної партії.

© У ході підготовки до виборів на виборчих дільницях республіки утворено 
понад 40 тисяч агітпунктів і клубів виборців, літніх дитмайданчиків, які стали 
справжніми центрами проведення масової агітаційно-пропагандистської роботи 
серед населення. Довіреними особами, агітаторами та політінформаторами стали 
найбільш підготовлені й авторитетні робітники, колгоспники, спеціалісти, діячі 
науки і культури — всього понад мільйон чоловік.

© У нинішній виборчій кампанії безпосередню участь беруть п’ять мільйонів 
громадян. В республіці створено 538 136 виборчих комісій, в складі яких — понад 
два мільйони чоловік.

0 До початку виборчої кампанії із звітами про свою роботу і роботу Рад 
перед виборцями виступили 99,7 процента депугатів. Після виборів 1971 року міс
цеві Ради прийняли до виконання понад півмільйона наказів. Переважну біль
шість їх здійснено.

0 Нині кандидатами в депутати місцевих Рад країни зареєстровано понад 
2 мільйони 193 тисячі кращих, авторитетних людей, висунутих на зборах трудя
щих; кандидатами в депутати місцевих Рад нашої республіки — 518 453 чолові
ки. 72 проценти з них — робітники й колгоспники. Майже половина кандидатів у 
депутати — жінки; 53,5 процента — безпартійні; майже третина —молодь, 37,8 
процента вперше зареєстровано кандидатами в депутати місцевих Рад.

(РАТАУ).

Напередодні дня виборів до місцевих Рад депутатів трудя
щих багато молоді відвідувало агітпункти. Так було і на ви
борчій дільниці № 2 (колгосп «Росія* Новоукраїнського ра
йону). Коли завітали сюди, завідуючий агітпунктом П. М. 
Аношкін саме роз’яснював молодим виборцям основи радян
ського законодавства.

На фото: П. М. АНОШКІН бесідує з молоддю колгоспу.
Фото ,М. Чайковського.

ЧЄРВНЯ-ІЧЄРВНЯ-І

БРИГАДА екскаваторників під керівни
цтвом Героя Соціалістичної Праці

В. К. Мироненка з Південного гірничо- 
збагачувального комбінату дала слово 
відвантажити у третьому, вирішальному 
році п’ятирічки два мільйони кубометрів 
гірничої маси. Таких рубежів досі ще ніх
то не брав. Борючись за виконання 
взятого зобов’язання, цей колектив У 
травні встановив світовий рекорд — 
вийняв 270,4 тисячі кубічних метрів ме
талургійної сировини!

Досягнення рекордної продуктивності 
екскаватора стало можливим завдяки 
чіткій і злагодженій роботі всіх членів 
бригади І суміжних виробничих діль
ниць — буровиків, які готують фронт 
робіт, залізничників, від яких залежить 
своєчасна подача составів до вибою, 
вмілому використанню техніки, широко
му застосуванню наукової організації

Після виступу 
«Молодого 
комунара»«Заліковіочкипрограш»
Так називалась стаття, 

вміщена в газеті «Моло
дий комунар» за 29 трав
ня ц. р. В ній було вказа
но на недоліки в спортив
но-масовій роботі спорт
клубу «Авіатор». Як пові
домив голова правління 
спортклубу Б. Пузанов, 
критику визнано справед
ливою.

Викладачам фізвихован- 
ня училища та тренеру з 
легкої атлетики т. Орлен
ку вказано на недостат
ню організаційну роботу.

Звернено увагу керівни
ка фізвиховання Д. Л. 
Клойзнера на підбір тре
нерів.

ПОДВИГ ЗАРАДИ ЖИТТЯ
Про поїздку до меморіального 

музею «Партизанська іскра» в се
лі Кримка Первомаііського району 
на Мпколаївщині десятикласники 
нашої школи мріяли давно. Та 
здійснити екскурсію вдалося лише 
після останнього дзвоника.

Свято бережуть односельчани 
пам’ять про своїх земляків — ге
роїв «Партизанської іскри». Ім'ям 
цієї підпільної комсомольсько-мо
лодіжної організації, діяла

протягом 1941 — 1943 років, у Крн- 
мці названо колгосп, середню шко
лу, піонерський табір. На околиці 
села, на місці звірячої розправи 
фашистів з відважними месника
ми, встановлено гранітний обе
ліск.

Про діяльність легендарної 
«Партизанської іскри» ми дізна
лися з розповіді очевидця І. П. 
Герасименка, активного члена ор
ганізації. Незабутнє враження

справила на нас зустріч з матір’ю 
відважної підпільниці Галини По
пик. Дїов живі поставали в нашій 
уяві командир підпільної організа
ції Парфен Гречаний, керівник од
нієї з груп Даша Дяченко. На
завжди залишилися вони нашими 
ровесниками. Вони йшли на подвиг 
заради сьогодення, тому, що лю
били життя, мирну працю, бла
китне безхмарне небо. Ми не має
мо права не виправдати їхні спо
дівання.

Г. ПУХИР, 
десятикласниця Іванівської СШ. 

ІІовоукраїнськии район.

\ Олег НЕЩЛДИМЕН- 
КО, восьмикласник з м. 
Кіровограда, мріє стати 
машиністом тепловоза, а 
'Люба ФОРМЛЗЮК — 
черговою по залізничній 
станції. В листах до ре
дакції вони просить пові
домити, які учбові закла
ди готують кваліфікова
них робітників залізнич
ного транспорту.

Помічників машиніс
тів тепловозів та черго
вих по станції IV—V кла
су готує Знам’янське тех
нічне училище N2 2. Прий
маються юнаки та дівчата 
з середньою освітою, ві
ком не молодші 17,5 ро
ків. Адреса: м. Знам’ян
ка, пул. Рози Люксем
бург, 6.

На прохання ЛюбиЯце- 
вої з селища Гіантаївки 
Олександрійського райо
ну, Люди Пастух з рад
госпу «Комінтерн» цього 
ж району та багатьох ін
ших повідомляємо адре
си театральних училищ 
України: м. Дніпропет
ровськ, пул. Глінііи. Ні 
м. Одеса, вул. Червоної 
Гвардії, 17; м. Київ-112, 
вул, Дорогожицька, **>

ТТАСТУПНИЙ візит Гене- 
рального секретаря 

ЦК КПРС Л. І. Брежнєва в 
США перебуває тепер у 
центрі уваги світової гро
мадськості. Йому присвя
чує численні статті і ко
ментарі не тільки преса 
Радянського Союзу і 
США, а й усього світу. 
При цьому висловлюєть
ся впевненість у тому, 
що візит Л. І. Брежнєва і 
його переговори з прези
дентом США Р. Ніксо- 
ном сприятимуть продов
женню переходу, який 
почався в світі, від про
тиборства до розрядки і 
поліпшення політичного 
клімату на нашій планеті.

Переломний етап у ра
дянсько - американських 
відносинах настав у трав
ні минулого року в ре
зультаті зустрічі радянсь
ких керівників з прези
дентом Р. Ніксоном у 
Москві. Саме тоді було 
закладено фундамент для 
розвитку взаємовигідних 
відносин між двома най
більшими на землі дер
жавами на основі прин
ципів мирного співісну
вання. Обидві сторони зо
бов’язалися робити; все 
можливе, щоб уйикати 
воєнних конфронтацій 1

І

світовий рекорд
НОВАТОРІВ
передоаого досвіду. Кожні 

хвилин з вибою виходять ма-
праці і 
двадцять 
неврозі состави, навантажені рудою з 
тридцятого горизонту, де працює брига
да В. К. Мироненка. У колективі най
нижча собівартість тонни руди, найви
ща швидкість навантаження. Робочий 
цикл екскавації становить лише 25 се- 
кунд. »

Центральний Комітет КП України І 
Рада Міністрів УРСР палко поздорови
ли колектив бригади з виробничою пе
ремогою і побажали екскаваторникам 
нових успіхів у роботі.

ЇРАТАУ).
.л

зу- 
ко- 

л__  __ г ак
торів Могильовського об
ласного російського дра
матичного театру на щед
рій на привітність гостин
ній Кіровоградщині. Не 
менш багате враження і 
у глядачів, з яким виходять 
вони з залів після перегля
ду вистав. Гарячі оплески, 
якими нагороджувалися 
виконавці ролей з вистав 
В. Шекспіра «Ромео і Джу- 
льєта», М. Анкілова «Сол
датська вдова», М. Шатро
ва «Кінь Пржевальського», 
1. Штока «Ленінградський 
проспект», то подяка за ра
дість, світлий настрій, пода
рований кіровоградцям бі
лоруськими метцями. Вели
кий успіх мала вистава 
«Павлинка» Янки Купали, яка 
виконувалася білоруською 
мовою. Хочеться відзначи
ти, що велика частка успіху 
припадає на виконавицю

гр ЕПЛИМИ, цікавими 
стрічами повниться 

жен день перебування
РАДІСТЬ

ЗУСТРІЧЕЙ
головної ролі Нелі Корот- 
кевич.

А позавчора актори з 
братньої Білорусії були гос
тями журналістів міста. Ці
кава розповідь художнього 
керівника, головного режи
сера театру Володимира 
Короткевича про історію 
створення театру, тематич
ний підбір репертуару, 
творчі зв’язки акторів з 
митцями інших театральних 
колективів, постановку вис
тав на виробничу та моло
діжну тематику.

На закінчення актори те
атру відтворили кілька сцен 
з вистав «Гаряче серце» 
М. Островського, «Павлин- 
ка» Я. Купали та інших.

А. БАБАК.
м. Кіровоград.

7 7 ТИ І ЗАКОН“
На таку тему відбувся вечір запитань і відповідей, 

організований Світловодською міською бібліотекою 
для восьмикласників міста. Народний суддя міського 
суду Є. В. Новикова та начальник районного відділу 
внутрішніх справ В. І. Слебезюк ознайомили дітей з 
основами законодавства, що стосується неповноліт
ніх. А потім з залу посипалися запитання: «Чому за
кон карає тих, хто не скоїв злочину, а знає про ньо
го і не розповів карним органам?», «Як закон ста
виться до тих. хто обороняючись, вбив нападника- 
злочинця?», «Чи можуть дівчата працювати у карно
му розшуку, який учбовий заклад потрібно закін
чити?».

На все, що цікавило учнів гості дали вичерпні від
повіді.

м. Світловодськ.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
вчитель.

В ЦЕНТРІ УВАГИ
запобігти 
ядерної війни. Було укла
дено цілий ряд угод, які 
стосуються політичних, 
економічних, науково-тех
нічних і культурних від
носин. Велике значення 
мало підписання догово
ру про обмеження сис
тем протиракетної обо
рони і тимчасової уго

ди про деякі заходи в га
лузі обмеження стратегіч
них наступальних озбро
єнь, тобто найпотужні
ших сучасних видів зброї.

Звичайно, перелом у 
радянсько - американсь
ких відносинах стався не 
випадково. Цей прямий 
результат зміни співвід
ношення сил на світовій 
арені на користь соціа
лізму, результат зростан
ня могутності і авторите
ту Радянського Союзу та 
всієї соціалістичної спів
дружності. Це один з 
найбільш наочних прикла
дів ефективності динаміч
ної, цілеспрямованої й 
гнучкої політики КПРС,

виникненню ми-
XXIV

По-

втіленої в Програмі 
ру, прийнятої на 
з'їзді нашої партії, 
роджені тривалим періо
дом «холодної війни» до
ктрини «стримування» і 
«відкидання» комунізму, 
якими в минулому керу
валися правлячі кола 
США виявилися неспро
можними.

Рік, що минув, під
твердив конструктивний 
характер, життєвість но
вого курсу, який намітив
ся у відносинах між СРСР 
і США. Наведемо лише 
кілька прикладів. Не
давно з однією з амери
канських корпорацій бу
ло підписано найбільшу в 
історії американо-радян- 
ської торгівлі угоду стро
ком на 20 років про бу
дівництво в СРСР велико
го комплексу по виробни
цтву мінеральних добрив. 
Передбачено взаємні по
ставки на суму близько 
8 мільярдів доларів. Ра
дянському Союзові нада
ється довгостроковий 
кредит для закупки необ-

ра
ус- 

для

хідного устаткування і ма
теріалів. Кредит погаша
тиметься поставками в 
США продукції нових під
приємств, що дуже ви
гідно для обох сторін. 
Великі американські кор
порації закуповують 
дянське промислове 
таткування і ліцензії
металургійної, електротех
нічної та інших галузей 
економіки. Космонавти 
СРСР і США ведуть ак
тивну підготовку для 
спільного космічного по
льоту в 1975 році.

Звичайно, в США 
певні кола, 
зважати на вимоги життя 
і намагаються загальмува
ти процес докорінного 
поліпшення 
американських відносин і 
оздоровлення 
міжнародного
який намітився, але не їх 
думка переважає тепер в 
Америці. Опити громад
ської думки показують, 
що найширші американ
ські кола, починаючи від 
робітників і фермерів і

е
які не хочуть

радячсько-

всього 
клімату,

закінчуючи представни
ками ділозих кіл і офіцій
них властей, вітають ві
зит Л. І. Брежнєва. «На 
мою думку, — заявив 
Д. Геллап, глава найбіль
шого в США інституту по 
вивченню громадської 
думки, — ніколи ще з 
часу другої світової вій
ни американці не стави
лись так добре до наро
ду І уряду СРСР. Я ду
маю, що за останні рік- 
два для поліпшення доб
рих відносин між двома 
країнами було зроблено 
більше, ніж за всі попе
редні роки».

У зверненні Компар
тії США до американсь
кого народу висловлюєть
ся надія на те, що пере
говори Л. І. Брежнєва в 
США приведуть до нових 
успіхів на шляху миру, 
роззброєння і розвитку 
співробітництва між аме
риканським і радянським 
народами на благо всьо
го людства.

І. ЛАПИЦЬКИИ. 
ТАРС.

♦



16 червня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

1
З стор

Г ЕРГІЮ Васильовичу, чи вже па« 
діслали відповідь ветеранп-танкіс- 

ти? — цікавістю горять очі комсомольця 
Василя Каменця. — Що вони там пові
домляють?

— Приходьте сьогодні на заняття гурт
ка -- усі разом почитаємо, — відповідає 
викладач суспільствознавства С. В. 
Бреженко.
іі Е так уже й давно почав працювати 
** історико-краєзнавчий гурток у Капі- 

танівському МПТУ № 10. Керує ним ве
теран Великої Вітчизняної війни С. В. 
Бреженко, колишній льотчик-виннщувач, 
людина нелегкої долі.

Члени гуртка —. це справжні червоні 
слідопити, — розповідає Сергій Ва
сильович. Вони за порівняно короткий 
строк зуміли розшукати багатьох ветера
нів війни і праці, подружили з ними ін
ших учнів профтехучилища. Інколи бу
ває так, що справжній герой живе десь 
поряд, але це — людина великої скром
ності, мало хто знає про звершені нею 
славні діла. Ось тут і виявляють свою 
кмітливість гуртківці, разом з С. В. 
Бреженком. Вони відвідують старих ко
муністів і ветеранів війни, допомагають 
їм. Так, учні групи слюсарів-технологів 
з своїм комсомольським ватажком Лю
бою Гресь тримають шефство над учас
ником громадянської війни В. В. Ґорді-

нн 

єнком. Володимир Васильович — інвалід, 
нелегко йому, але скільки ще сил і енер
гії віддає він вихованню молодого поко
ління, якою радістю сяють очі ветерана, 
коли в гості приходять учні профтехучи
лища! Вони не лише погомонять сердеч
но, а й допомагають дружині ветерана 
Ганні Іполітовні по господарству...

Але повернусь до розмови, що почав 
па початку цієї розповіді.

Якось, збираючи матеріали про бої радян
ських воїнів при звільненні селища Капітаиів- 

„заздримо героям...
кн, гуртківці дізнались про подвиг танкістів. 
Цей танковий екіпаж у вечірніх сутінках 25 
січня 1944 року разом з Іншими промчав вули
цями селища, вступив у бій з фашистами, 
знищивши легкову автомашину з двома офіце
рами. Хто вони, ці сміливці.танкісти? Чи за
лишились живими і як склалася їх подальша 
доля? Ці та інші питання не давали спокою 
слідопитам.

— Кілька місяців тривали наші пошу
ки, — ділиться думками Сергій Ва
сильович Бреженко. — І ми таки розшу
кали героїв-танкістів, зав’язали з ними 
дружбу. Ось уже кілька хвилюючих 
листів надіслав до профтехучилища офі
цер запасу Матвій Григорович Богомол- 

кін (це саме його екіпаж знищив у ту 
пам’ятну ніч легкову з офіцерами, що 
везли важливий наказ фашистського ко
мандування. Нині колишній командир 
танкової роти М. Г. Богомолкіп живе на 
Черкащині, він очолює раду ветеранів- 
фронтовиків. Надіслав гуртківцям цікаві 
матеріали про бої, про відвагу радян
ських танкістів, попросив розшукати ка- 
пітанівськпх партизанів, які багато до
помогли в орієнтуванні на місцевості. 
Слідопити віднайшли в Капітанівці та 

и

навколишніх селах багатьох бойових по
братимів відважного танкіста...

— Військово-патріотичному вихованню 
учнів ми відводимо чимало часу, — під
креслює заступник директора МПТУ-10 
по виховній роботі А, Г. Шевченко. — 
Відповідні масові заходи передбачаємо в 
планах політико-виховної роботи, роботи 
Ленінської кімнати. Тематичний вечір 
«Мы армию нашу растили в боях», вій
ськово спортивна гра «Нумо, хлопці!», 
читацька конференція «Героями не на
роджуються», тематичний вечір «Слава і 
гордість радянського народу — Радян-

ДО ОТЧОЇ 
слквх

ська Армія моя!», зустрічі з ветеранами 
громадянської та Великої Вітчизняної В 
воєн — всі ці заходи допомагають при
щепити учням глибокі почуття радян
ського патріота, інтернаціоналіста.

Окремо варто сказати і про універси
тет. молодого воїна, який проводить 
змістовну і цілеспрямовану роботу по 
вихованню допризовної молоді. Очолює 
раду університету офіцер запасу В. В. 
Коваленко, а лекційним відділом керує 
теж викладач суспільствознавства С. В. 
Бреженко.

Почалось літо. Для багатьох учнів 
Капітанівського МГІТУ-10 воно стане 
ще однією вагомою сходинкою до гарту, 
ще одним кроком вперед. Учні збага
тять себе новими знаннями і навиками 
під час походів та екскурсій «Шляхами 
слави батьків», хвилюючих зустрічей з 
ветеранами, з рук яких молодь бере в 
свої руки естафету бойових і трудових 
звершень.

І. РОМАНЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

Новоміїргородськпй район.

ОПЛЕСКИ ВДЯЧНОСТІ
Чоловіча хорова капела музич

но-хорового товариства УРСР (ху
дожній керівник і головний дири
гент заслужений працівник куль
тури України Семен Дорогий) 
створена кілька років тому. Але 
вона вже завоювала популярність. 
Зараз колектив капели перебуває 
на Кіровоградщині, знайомить 
слухачів з кращими зразками хо
рового мистецтва.

Відомо, що цей творчий колек
тив відзначається високою вико

навчою майстерністю. В його про
грамі — кращі твори радянських 
композиторів, російської, україн
ської та зарубіжної класики. Се
ред них — 5-а частина з ораторії 
«Жовтень» К. Данькевича, «Пар
тизанська» — 3-я частина з кан- 
тати-симфонії «Україна моя» 
А. Штогаренка, «Хорошо народам 
в дружбе на советской жить зем
ле» Г. Жуковського.

Глибоко схвилювали слухачів 
виконані капелою українська на-

родна пісня в обробці Є. Козака 
на слова Т. Шевченка «Думи мої», 
хор П. Нішшіського «Закувала та 
сива зозуля», хор «Ніченька» з 
опери А.' Рубінштейиа «Демон», 
дума П. Майбороди на слова 
А. Малишка «Кров людськая не 
водиця» (соліст Едуард Волков) 
та багато інших. Під кінець кон
церту капелою було виконано не
вмирущого «Вічного революціоне
ра» М. В. Лисенка.

Концерт пройшов з великим ус
піхом. Багато творів повторю
вались на вимогу глядачів.

Б. ^УМАНСЬКИЙ.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ

З ліричного зошита

Та невблаганна мить тверезого прозріння, 
За юності безжур задумою сплати,
Коли в душі твоїй прокільчиться насіння, 
Того, що має згодом прорости.

Це молодості неподільне право,
Завзято збивши шапку набакир, 
Підкову щастя гни, дерзай про славу,
І дерзновенно зір спрямовуй вглиб і вшир.

Веселий світ, мов книга непочата, 
Гортаєш мимохідь її цупкий папір, 
Хмелить уяву й зір безболісний початок, 
Ну а кінець її, як до найдальших зір.

Запрагнути, лишень, і все, дивись, збулося. 
Всі дотепи твої липучі, як смола, 
Корона колихка дрімучого волосся -• 
Нерукотворний німб над яблуком чола.

* ♦ ♦

Винагород не жди за піт рясний 
Віддачею живі — затям слова прості, 
І завше пам’ятай — нема тобі прощення, 
І твій найменший крок уже на видноті.

Не підведи ЇЇІ
Все’дно ще прийде вдруге, 
Стрічай лицем в лице, її вустам скорись, 
П налігши важко на чепіги плуга,
Здобуть свій власний хліб і з другом 

поділись,

рідну Батьківщину,

73 Михайла ДУДІ НА). ?
Під час перельоту ластівки відпочивають 

на спинах журавлів.

а
би ■— біля тенісного столу прихильники малої ракетки 

люблять читати (вниву зліва).

ДЗВЕНИТЬ ПІСНЯМИ 
ИЮНЕРСЬКЕ ЛІТО

ХАІІ ДОВІРА

Тільки-но відлунав дзві
нок у школі, як горн , по
кликав хлопчиків і дівча
ток у піонерські табори. 
Один з них — «Орлят
ко» — піонерський табір 
обкому профспілки пра
цівників держторгівлі і 
споживчої кооперації роз
ташувався на мальовничій 
околиці Кіровограда, в ра
йоні міського саду. Сюди 
приїхали піонери і школя

рі з усіх куточків області. 
360 посмішок, характерів, 
натур.

Цими днями відбулось 
урочисте відкриття табору 
і першої зміни. Воно про
йшло в урочистій обста
новці, Потім відбувся кон
церт. А ввечері над табо
ром 
ське 
пісні.

спалахнуло пюнер- 
вогнище, лунали

Життя у п’онерському табо
рі — багате і різноманітне. 
«Наш педагогічний колек
тив, — каже начальник табо
ру Роман Миколайович Дай- 
дакулов. — будує свою робо
ту так, щоб діти но лише 
оздоровлялись, розважались, 
відпочивали, а й збагачува
лись новими знаннями, розви
вали в собі трудові навики, 
почуття дружби, колекти
візму».

...Табором йде ранок. 
Звучить горн. Піонерські 
загони шикуються на ран

кову лінійку. А по
тім — зарядка. 
Після неї ■— до 
їдальні, де дітей 
частує смачними 
стравами шефку- 
ховар 5-го розря
ду Любов Василів
на Ліванцова. Зву
чить дружне «Спа
сибі» за сніданок 
•— і починається 
насичений цікави
ми подіями табір
ний день.

— Нашій дітвор’ 
не доводиться 
нудьгувати, — ка
же старша піонер- 
вожата табору Ал-
„ фоі о: вгорі зліва 

вогнище; в таборі знаходиться кожному справа,до пподо- 
(фото справа); — а цГ хлопчики іі дівчатка найбільшо 

' '' Фото В. КОВПАКА.

ла Джулай. — Працюють 
гуртки: астрономічний, лі
тературний, художньої са
модіяльності, спортивні 
секції. Кожний може зна
йти застосування своїм 
здібностям і вмінням.

Планом роботи табору пе
редбачено трудовий десант 
піонерів і школярів у примі
ський радгосп «Зоря», де во
ни допоможуть трудівникам 
збирати овочі і фрукти, вечір 
дружби народів, малі олім
пійські ігри і здача норм ГПО, 
зустрічі з Героями Радянсько
го Союзу Верхоланцсвнм і 
Бурковським, туристські похо
ди, читацька конференція на 
тему «Піонери — герої Вели
кої Вітчизняної війни» тощо. 
Частину цих заходів вже 
здійснено...

У таборі працює . цілий 
загін піонервожатих і ви
хователів. Хороші навики 
роботи з дітьми показу
ють Мар’ям Джумаєва, 
Володимир Мисюра, Ми
кола Сторожко, Вячеслав 
Потапенко та інші.

...Дзвенить піснями піо
нерське літо. Ті пісні — 
про щасливе дитинство, 
про піонерські традиції, 
про рідну Батьківщину, 
про дружбу...

Л НАРОДОВІ! Й.
і — весело палає піонерсько

Хто я?
Старий журавель, 
відстав поступово від зграї. 
Ген у край розвеснілпй 
відлітає все далі косяк, 
Там давно в болотах 
вже линяють снігів горностаї 
І полотна туману 
на голих деревах висять. 
Там гніздо моє рідне, 
батьківщина моя предковічна, 
Зеленаві заплави
і ліси в світанковім диму, 
Світять зорі високі, 
мов грона доспілих порічок, 
Ах, напевно туди 
не дістатись тепер одному. 
Хто ти?
Ластівка крихітна, 
темінню збита з дороги, 
Цим крилятам твоїм 
подолати вітрища дарма, 
Дальнім зорям байдужі 
твої невсипущі тривоги, 
Шторм під нами гримить 
і кипить океанська пітьма. 
Ходять ходором хвилі, 
налітають мов звірі 
стосильно.
Стань моїм порятунком, 
не страшна нам 
ніяка біда.
Хай довіра твоя 
до мого доторкнеться 
зусилля,
Я тебе порятую, 
1 сам долечу до гнізда.

Каже «агу» мол доня 
Мамі, сестричці, листку, 
Каже жирафу і поні, 
Лялі п тугім сповитку. 
Котику-мурчику в хаті, 
Сонечку в пашім вікні. 
Цуцику в льолі куллаїій, 
Каже собі і мені.
Милі їй трави і квіти, 
Вулиці вранішній гул, 
Легко «агу» зрозуміти «• 
Любі, добридень, агу?
Як у вас всюди прекрасно, 
Стільки чудес наяву!
Значить з’явилась я вчасно, 
Живу!
І записавши цей віршик 
В записничок на бігу, 
Тато — розчулений вірнішій 
Донечці кажо — «агу»!



* стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР^ 16 червня Ю73 року.

НА ПРИЗ 
„Шкіряний м’яч“

Десять днів на кірово
градському стад іоні 
«Юний піонери тривали 
поединки з футбола на 
приз клубу «Шкіряний 
м’яч» для хлопчиків ві
ком 10—11 років. Пер
шість виборювали коман
ди житлово-експлуатацій
них контор місіа та жит
лово - побутового відділу 
заводу «Червона зірка».

Право участі в облас
них змаганнях завоювала 
«Юність» з ЖЕК № 7, яка 
вийшла переможницею. 
Бронзові і срібні медалі 
вибороли «Чайка» (ЖЕК 
N2 5) та «Вогник» (ЖЕК 
№ 4).

Зараз йде розиграш 
призу серед хлопчиків 
старшої вікової групи — 
12—13 років.

Д. ЗАБОЛОТНИЙ.

ТІ АДОВГО запам’ятався Люд- 
милі Безуглій семінар коман

дирів комсомольських оператив
них загонів, що проходив у Кіро
вограді.

— Там ие тільки вчили теоретич
но, а й практично. Ми навіть бра
ли участь на чергуваннях в облас
ному центрі, — ділилась враження
ми Людмила.

Повернувшись до Ново- 
архангельська, вона вже 
уявляла свій оперативний. 
Про все докладно розпо
віла на бюро райкому ком. 
сомолу. Тут порадились і 
створили загін в кількості 
двадцяти чоловік. Коман
диром призначили Лідію 
Родюк — другого секрета
ря райкому комсомолу, за
ступником командира — 
Людмилу Бсзуглу — сек
ретаря комсомольської ор
ганізації райвідділу вну
трішніх справ.

Одразу за роботу, як 
кажуть, взялись із за
палом. Скрутно жи
лось тоді порушникам порядку. Та 

вогнику вистачило всього на декіль
ка місяців. Роботою оперативного 
ніхто не цікавився. Жодного разу 
цс питання ле заслухали на бюро 
райкому комсомолу. 1 він перестав 
діяти. Це дуже позначилось па 
кількості правопорушень серед мо
лоді. Ось про що говорять дані за 
перший квартал цього року.

В районі було притягнуто до від
повідальності за дрібне хуліганство 
окремих молодих людей. Ми
кола Шевченко — комсомолець,

слюсар районного дорожного відді
лу відсидів п’ятнадцять діб, трак
торист міжколгоспбуду Олександр 
Моторний І0 діб, комсомолець Ва
лерій Японко — водій районного 
відділення «Сільгосптехніка» во
станнє попереджений дільничним 
інспектором за порушення громад
ського порядку.

ФУТБОЛ

ТУР, РЯСНИЙ 
НА ГОЛИ

Вісім матчів чемпіонату 
Радянського Союзу з фут
бола серед колективів ви
щої ліги було проведено 
позавчора. Ворошнлов- 
градська «Зоря» приймала 
на своєму полі спортсменів 
ташкентського «Пахтако- 
ра». Гості програли—1:3. 
З таким же рахунком 
алма-атшіськин «Кайрат» 
зазнав поразки в Києві від 
місцевих дниамівців, а 
дніпропетровський «Дні
про» — від слартаківців 
Москви.

Основний час зустрічі 
мінського «Динамо» з 
львівськими «Карпатами» 
завершився внічию — 1:1. 
Після пробиття серії пе
нальті очко до свого акти- 
ву записали львів'яни.

А ось результати решти 
матчів одинадцятого туру; 
«Динамо» (Тбілісі) — 
СКА (Ростов-на-Допу) — 
2:0, «Арарат» (Єреван) — 
«Шахтар» (Донецьк) — 
3:0, ЦсКА — «Торпедо» 
(Москва) — 3:2, «Зеніт» 
(Ленінград) — «Динамо» 
(Москва) — 2:3.

Дивним € те, що комсомольські 
організації згаданих підприємств 
теж залишились поза увагою район
ної комсомольської організації.

Лідія Родюк заявила відверто:
— Роботу по боротьбі з правопо

рушеннями чужими нашому суспіль
ству проявами упустили.

Що й говорити. Хоч щиросерді 
зізнання й пом’якшують вину, але 
тільки не в такому випадку.

Л. ПАПЧЕНКО,
Інструктор обласного відділу 
внутрішніх справ.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Музыка ШАИНСКОГО, Слова G ОС7РОВОГО,

Вы слыхали, 
как поют дрозды? 

Нет, не 7е дрозды, 
не полевые, 

А дрозды, 
волшебники-дрозды, 

Певучие избранники 
России.

Вот они расселись
ио лесам. 

Зазвучали до 
самозабвенья. 

Узнаю я их по голосам —• 
Звонких повелителей 

мгновенья.

Звуки вырастают,
как цветы! 

Грустные, веселые, 
любые-

То горячие до красноты,
То холодновато-голубые. 
Достают до утренней 

звезды
Радугами падают

на травы..?
Шапки прочь!
5 лесу поют дрозды,
Для души поют,

а не для славы.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 16 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 8.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх. (М). 9.20 — 
Новині«. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Маршрутами юних». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Концерт молодих ви
конавців. (М). 10.45 — «Наш 
депутат». (М). і 1.00 — Кольо
рове телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (СШ,\). 5-а
серія. «Будинок левів». (М). 
11.45 — «В ефірі — «Моло
дість». (М). 12.30 — «Трудо
вий переклик». (Дніпропет
ровськ), 13.00 — Телефільм. 
(К). 13.15 — «Три зустрічі». 
Концерт. (М). 14.00 — Висту
пає письменник 1. Вінниченко. 
(М). 14 15 — «Очевидне —
неймовірне». Кіноогляд. (М). 
16.15 — «Вогні нирку». (М). 
10.00 — «Пошук». (М). 16.45 — 
Музичні вечори для юнацтва. 
(М). 17.55 — Спортивна про
грама. (М). 19.45 — О. Пуш
кін. «Пікова дама», Читав 
народний артист РРФСР

Танок аСуЕорозцІ», Викопує дитячий танцювальний ансамбль «Шкільні роки». 
Фото АПН.

Валентині Гончаренко і Миколі Плахтію, 
Людмилі Волсщенко і Євгенію Абрамову 
Євгенії Сздорській і Миколі Приймаку, 
Тетяні Литвиненко і Євгенію Славицькому, 
Валентині Гаврилоеич і Юрію Онші,
Галині Хіміч і Володимиру Бугаєнку. 
Любі Кислій і Олегу Чаяному,
Клавдії Тритяк і Валерію Губському, 
Таїсі Безязичній і Сергію Хропачгнку,
Вірі Пулікозській і Володимиру Мельннчевку, 
Варварі Педюрі і Борису Гордієнку,
Лідії Пархеті і Юрію Пасічнику, 
Валентині Бірзул і Леоніду Аджубею,
Вірі Славинській і НсзамІ Сайїдову, 
Ларисі Бандурко і Віталію Баркару.

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровограде^ 
кому бюро ЗАГС,

Д. Журавльоп. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Концерт Державного ансамб
лю народного танцю СРСР. 
(М). 22.30 — Кольорове теле
бачення. Спортивна програма. 
(М). По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 - 
«Актуальні проблеми науки 1 
культури». (М). 13.00 — «Сім 
днів заводу «Червоний Вибор- 
жець». (М). 13.15 — Телефільм 
• Перший шторм», (К). 14.25 —• 
«Наш сучасник». (Харків). 
14.45 — Кольорове телебачен
ня. «Усмішки». (К). 15.43 —
Фільм-концерт. (К). 16.00 —
«Мальовнича Україна». (Пів
денний ліс). (Одеса). 16.40 — 
Мультфільм. (М). 17.00 —
«Екран молодих». «Хто а 
12-ти?». (Донецьк). 18.15 — 
«Київська панорама». (К). 
19.00 — інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Цир
кова програма. (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній фільм «Роз
кажи мені про себе». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ, 17 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Д’я воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
(М). 11.00 — Сьогодні — День 
медичного працівника. (М).
11.30 — Музична програма за 
листами глядачів. (М). 12.00 —

Сьогодні — День виборіп. (К). 
12.15 — Кольорове телебачен
ня. «Дактарі». Телевізій
ний багатосерійний художній 
Фільм. (США). 6-а серія. «Не
безпечне нуиеня». (М). 13.00 
— «Музичний кіоск». (ЛІ). 
13.30 — Художній фільм «Сер- 
гійко». (М). 14.50 — Сільська 
година. (ЛІ). 15.50 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
.мультфільмів. (М). 16.20 —
«Сторінки творчості Михайла 
Светлопа». (М). 17.20 — Ко
льорове телебачення. «Музич
ні зустрічі». Лідія Руслаиоиа 
відповідає на листи глядачів. 
(М). 18.00 — Новини. (М).
18.10 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 19.00 — Третій тур дру
гого Міжнародного конкурсу 
артистів балету в Москві. В 
перерві — програма «Час». 
(М). 22.00 — Телефільм. «На
ші сусіди». (М). 22.45 — Спор
тивна програма. По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.40 - 
Наша афіша. (К). 9.45 — Ран
кова гімнастика. (К). 10.00 — 
«Сьогодні — День виборів». 
Спецвипуск телевістей. (К). 
10.25 — Заключний концерт 
фестивалю мистецтв СРСР 
«Київська весна». Перший 
відділ. (К). 12.00 — Сім днів
заводу «Червоний впбор- 
жець». (М). 12.15 — Заключ
ний концерт фестивалю мис

тецтв СРС.Р «Київська весна». 
Другий відділ. (К). 13.45 —

«Від виборів до виборів», 
(Дніпропетровськ). 14.15 —
«Сьогодні — День медично
го працівника». Науково-по
пулярна програма. (К). 14.45
— Тележурнал «Сільські об
рії». (Миколаїв). 15.15 — Кон
церт. (Львів). 16.00 — Для ді
тей. «Розмарннка», Вистава 
Київського театру юного гля
дача. (К). 17.30 — Спецвипуск 
інформаційної програми «Віс
ті». (К). 18.00 — Спортивна
програма. (К). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 20.30 — 
Програма «Час», (ЛІ). 21.00 — 
Концерт для виборців. (К). 
21.45 — Художній фільм «До
звольте, зліт». (К). 23.15 — На 
ланах республіки. (К). 23.20 — 
Вечірні новини (К).

ПОНЕДІЛОК, 18 ЧЕРВНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (США), VII 
серія. «Джуді і птах». (ЛІ). 
10.30 — Кольорове телебачення. 
Для школярів. Творчість 
юних. (ЛІ). 11.00 — інформа
ційна програма. До візиту 
тон. Л. І. Брежнєва в Сполу
чені Штати Америки, (ЛІ). 
12.00 — С. Прокофєв. Сьома 
симфонія. (ЛІ). 15.50 — «Нау
ка — сільському господар
ству». «Погода і урожай». В 
передачі бере участь академік 
€, К. Федоров. (М). 1(5.30 — 
Для школярів. «Вогнище», 
(М). 17.00 — Оголошення. (Кі-

Наша адреса і телефони
346050. ГСП, КірсвогргД’50, «ул, Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
яомсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій.
соково-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Б К 00259, Івдекс 61197»

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня ім. Г. М. Днмнтрова 

обласного управлінця у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 
и. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

роБоград). 17.05 — «Вам паші 
пісні». Телефільм. (Кірово
град). 17.25 — «Слово про Пів- 
нічнокримськнй». Телефільм. 
(Кіровоград). 17.50 — Концерт 
чоловічої хоропої капели 
У PCP під керівництвом С. До
рогого. (Кіровоград). IS.30 — 
«Міжнародна панорама». (М). 
19.00 — Інтербачення. Кольо- 
ропе телебачення. Другий 
Міжнародний конкурс артис
тів балету в Москві. Ні тур. 
Трансляція з державного ака
демічного Великого театру 
Союзу PCP. (Лі). 20.30 —
Інформаційна програма «Час». 
До візиту той. 51. І. Брежвєаа 
в Сполучені Штати Америки. 
(М). 21.00 — Продовження
трансляції конкурсу артистів 
балету. (ЛІ). 22.00 — «Спортив
на програма». На міжзональ
ному шаховому турнірі. (Ле
нінград). 22.10 — «Спортивна 
програма. Чемпіонат Європи з 
важкої атлетики. Репортаж з 
Мадріда. (М). 22.50 — Новини. 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА, 
11.00 — Інформаційна програ
ма. До візиту тов. Л. 1. Бреж
нєва у Сполучені Штати Аме
рики. (М). 12.03 — С. Проьо- 
Ф’еп, «Сьома симфонія». Ви
конує великий симфонічний 
оркестр Центрального телеба
чення і Всесоюзного радіо. 
(М). 16.55 — Наша афіша. (К). 
17.00 — Для школярів. «Бога
тирями не народжуються». 
(Сімферополь). 17.30 — «Тру
довий переклгк». Про ДОСВІД 
мстанізаторіп Комінтернів
ського району, Одеської об
ласті. (Одеса). 18.00 — «Від 
понеділка до понеділка». (К). 
J8.J5 — «Зелений копии».
Мультфільм (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Клуб любителів 
поврії». (К). 20.15 — «На до
браніч, діти!». (К). 20.30 — 
Програма «Час». До візиту 
той. Л. 1. Брежнєва у Сполу-

чені Штати Америки. (ЛІ). 
21.00 — «Варчииа земля». Ху
дожній фільм, і, II серії. (К). 
22.50 — Сільськогосподарський 
тиждень. Коментар. (К). 23.03 
— Вечірні иооіінн. (К).

ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -» 
Новини .(М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Дактарі», 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (США). VIII 
серія — «Пропав гепард», 
(М). 10.40 — О. Глазугюв,
Симфонічна поема «.Морс», 
(ЛІ). 11.00 — Інформаційна
програма. До візиту той, 
Л. 1. Брежнєва в Сполучені 
Штати Америки. (М). 12.00 — 
Концерт лауреатів Всеросій
ського огляду сільської ху
дожньої самодіяльності. (М), 
12.45 — «Договір тисяч — в дії». 
(М). 16.30 — «Бесіди про 04- 
ховання». «Кіно І д1ти»,/-л^! 
редача друга. (ЛІ), 17.00 —»
«Народні таланти». Концерн 
самодіяльного Народного пц<> 
самблю пісні і танцю «Боржа* 
ва». Кушиицького лісокомбі
нату Закарпатської області, 
(Ужгород). 17.30 — «Наука -* 
селу». Нове в заготівлі кор
мів. (К). 18.01) — Новини. (М), 
18.10 — «СЕВ в дії». (ЛІ), 
18.40 — «П'ятирічка, рік вирі« 
шальпий». (Кіровоград). 18.5$ 
— Оголошення. (Кіровоград), 
19.00 — Наші репортажі. (Кіро
воград). 19.25 — Кольорово
телебачення. «Молоді голоси». 
Конкурс виконавців радянської 
пісні — учасників Всесоюзно
го фестивалю радянської мо
лоді. Перший тур. (М). 20.30 
— Інформаційна програмі) 
«Час», До візиту тов. Л, 9, 
Брежнєва п Сполучені Штати 
Америки. (М). 21.30 — Кольті* 
рове телебачення. Продовжен
ня конкурсу виконавців ра
дянської пісні. (М). 23.30 -ч

Новини. (М).
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