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КАВАЛЕР

НАГОРОДИ

МАЛ. В. ОСГАПЕНКА,

ВЛКСМ, рік 
В. І. Леніна

в серці без- 
за йо

ге-

ф Схвально зустріли Постанову ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне со
ціалістичне змагання працівників промисловості, будів
ництва І транспорту за дострокове виконання народно
господарського плану на 1974 рік» робітники Побузь- 
кого нікелевого заводу.

ЦК Компартії України схвалив пропо
зицію Української республіканської ради 
профспілок, ЦК ЛКСМ України, Коміте
ту народного контролю УРСР, редакції 
газети «Радянська Україна» і Держав- 

-Ніого комітету Ради Міністрів УРСР по 
телебаченню і радіомовленню про про
ведення протягом 1974 року республікан
ського огляду використання резервів під-

Розповідь про ка
валера орденів Лені
на, Героя Соціаліс
тичної Праці С. К. 
Онуфріева читайте на 
2-й стор.

ВаХҐА-УДаРНА
Молоді хлібороби і тваринники нашо- 

^го колгоспу із великим схваленням зу
стріли постанову ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про Всесоюзне соціалістичне змагання 
працівників сільського господарства за 
абільшення .виробництва і заготівель про
дуктів землеробства і тваринництва а 
1974 році».

На зборах, де обговорили цей важли
вий документ, юнаки і дівчзта по госпо-
■ви.-.-чи» .і ».■»і.ч»™..і!)..хАшдиатвиИі

роко розгорнув соціалістич
не змагання, постійно під
тримує контакти з комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами. Проводить се
мінари бригадирів і груп- 
комсоргів, де розглядають 
питання разом з іншими 
питаннями ліквідації «вузь
ких місць» у виробництві. 
Широкого розвитку набуло 
наставництво. ,

Молодь нашого заводу 
гаряче сприйняла Звернен
ня ЦК КПРС до партії, до 
радянського народу і ви-

ІІвІ"вяивІ—ви’1974. Трудова біографія.
ПЛАНУЄМО НАДПЛАНОВИЙ ФЕРОНІКЕЛЬ

О. Швпосап, С. Ковальова— 
з колгоспу імені Ватутіна; 
3. Матаіснко — з колгоспу 
імені Леніна; Л. Мурса, 
І. їимчак, К. їур, О. і сло
вацька, О. Кравченко, Г. Бол-

ДОЛИНСЬКИЙ
І. Вітряк, Н. Москаленко, 

Н. Дрібниця — з колгоспу 
імені Леніна; Л. Сальній — 
з колгоспу «Ленінський 
шлях»; С. Грицессць, В. Єфі- 
мова — з радгоспу «Ре-

| Контрольный экземпля

конструктор»; €. Обрончош 
—- з колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС; €. Мельниченко — 
з колгоспу «Родина»; Г. Мар
кевич — з колгоспу імені 
Горького.

О А КАЛЕНДАРІ планети — двадцяте 
** століття.

На початку його історія засвідчила 
на одній шостій земної кулі, червоний 
спалах Жовтневої революції, на чолі 
якої став Володимир Ілліч Ленін,

Сьогодні те гаряче революційне по
лум’я несуть у серці мільйони людей 
світу. Ідеї марксизму-ленінізму не
впізнанно змінили світ. На всіх мовах 
все голосніше чути слово мир. Плане
та відліковуе час по кремлівських ку
рантах. Світ різномовно мовить слово 
Ленін.

Володимир Ілліч Ленін... Як би не 
віддалявся покоління за поколінням 
—- той час, коли жив вождь світового 
пролетаріату, близьким і рідним для 
людства залишається Ілліч. На долю 
Леніна випала історична місія продов
жити і розвинути вчення Маркса і Ен
гельса в нових історичних умовах, зба
гатити його новим досвідом світово
го революційного руху. І сьогодні, як 
ніколи, можна пересвідчитись у ге
ніальній прозорливості революціоне- 
ра-мислителя. Ми живемо в період все 
більшого утвердження всесвітнього 
торжества ленінізму.

21 січня минає 50 років з дня смер
ті В. І. Леніна.

Комуністична партія Радянського 
Союзу, радянський народ, продовжую
чи справу Ілліча, за цей період до- 
сягли небачених успіхів. В країн» по
будоване розвинуте соціалістичне су
спільство, радянський народ крокує 
до комунізму, успішно виконуючи за-

Комсомольсько - моло
діжна бригада плавильників 
під керівництвом комуніста 
Володимира Головенкіна 
взяла зобов’язання в честь 
XVII з’їзду ВЛКСМ закінчи
ти план першого кварталу 
на один день раніше, що 
додатково принесе країні 
понад 300 тонн фероніке
лю. А до дня ювілею при
своєння комсомолу імені 
В. І. Леніна — закінчити 
піврічний план на 2,5 дні 
раніше.

Комітет комсомолу ши-

дарськи ставили питання економії і бе
режливості, про фахове навчання, взяли 
підвищені соціалістичні зобов’язання. 
Нині доярки включилися в боротьбу за 
тритисячні надої, механізатори навчаю
ться в агротехнічній школі, підвищують 
майстерність, щоб виростити дорідний 
урожай.

Г. ГАМОРЯ — завідуюча фермою, 
Н. ЛЇУЗИКА - доярка, В. IIIКАШ, 
Д. ВОЙТОВИЧ — механізатори.

Колгосп імені Свердлова 
Компаніївського району.

гян — з колгоспу «Росія»; 
А, Перець — з колгоспу 
імені Шевченка; Р. Чепурна, 
Р. Липкань — з колгоспу 
імені Фрунзе; Л. Башук — 
з радгоспу «Більшовик».

РАЙОН

С. Павелко — з колгоспу 
імені Жданова; В. Славетин- 
ська — з колгоспу «Друж

ба»; А. Катеринко, О. Тур
чак— з колгоспу «Україна»;

рішила гідно зустріти 
50-річчя присвоєння комсо
молу імені Леніна, XVII 
з'їзд ВЛКСМ і ХХН з’їзд 
комсомолу України.

На Всесоюзних комсо
мольських зборах «Удар
ною працею, відмінним на
вчанням ознаменуємо ви
значальний рік п’ятирічки» 
у всіх первинних комсо
мольських організаціях 
прийняли зустрічні плани 
на 1974 рік. Комсомольці 
і молодь заводу взяли на 
себе підвищені соціалістич
ні зобов’язання — закінчи
ти план четвертого року до 
29 грудня.

В. ШАЙДА, 
плавильник Побузького 
нікелевого заводу. 

Голованівськнй район.

21 СІЧНЯ —50 РОКІВ З ДНЯ СМЕРТІ 
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ.

З ЛЕНІНИМ У СЕРЦІ 
вдания, накреслені XXIV з’їздом пар
тії.

Вірним помічником ленінської пар
тії став комсомол. Він живе за ленін
ськими заповітами.
Ти РОСЛІДКУВАВШИ історію комсо- 
*• молу Кіровоградщини, відчуваєш 
ту високу напругу перших п’ятирічок, 
героїзм воєнних лихоліть, трудовий 
злет мирних буднів. Пульс кожного з 
цих 50 років відзначала ленінська дум
ка, ленінський заклик, ленінська мрія, 
і комсомолія несла прапор з силуетом 
вождя -вперед, у віки...

Погляньмо на сьогоднішній день 
очима Ілліча. Він любив молодь, він 
турбувався про неї, він вірив у неї —• 
майбутнє Країни Рад. І з ці дні маємо 
звірити свої кроки і свої думи з ленін
ською мислю. Бути ленінцем не на 
словах, а на ділі. І в справі своїй, і е 
житті щоденнім вчитися у Ілліча!

Нещодавно відбулася XVIII обласна 
комсомольська конференція. З три
буни її названо багато імен тих, чия 
праця стала врівень з часом, хто по
руч з комсомольським значком при
кріпив орден чи медаль. 392 молодих 
трудівника області за ударний труд 
в третьому, вирішальному році п’я
тирічки відзначені урядовими нагоро
дами. Успішно почали комсомольці і 
молодь Кіровоградщини 1974 рік. У 
відповідь на Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, до радянсь
кого народу юнаки і дівчата відпові
дають підвищеними соціалістичними 
зобов’язаннями, приймають зустрічні 
плани. У місті, і на селі шириться бо
ротьба за успішне виконання завдань 
четвертого, визначального року п’я
тирічки. І партія, народ впевнені — 
комсомольці і молодь ке підведуть — 
четвертий, визначальний, рік ХХІІ з їз
ду ЛКСМУ та XVII з’їзду 
50-річчя присвоєння імені 
буде ударним!

Юнаки і дівчата несуть 
смертне ім’я Леніна, живуть 
го заповітами. Вчитуючись у рядки 
ніальних ленінських праць, ми рівня
ємо крок на сяйво його ідей, перетво
рюючи його в життя. Ми вчимося жи
ти і працювати так, як заповів Воло
димир Ілліч Ленін.

ГАЗЕТА ВКХЮТЬ

''«я
С. К. ОНУФР1ЄВ з дочками - ЛІНОЮ (зліва) І СВІТЛАНОЮ.

. Фою Б. ВІТОХІНА

віпцення продуктивності праці на кож
ному робочому МІСЦІ.

Обкомам, міськкомам і райкомам пар
тії. первинним парторганізаціям запро
поновано подати необхідну допомогу 
профспілковим і комсомольським органі
заціям, органам народного контролю, 
працівникам преси, радіо і телебаченню 
в проведенні огляду.

і-

КОМУ АКСМ9



/П ЕМЕН Карпович Онуф- 
рієв прямував степом. 

Над обрієм уже займався 
ранок і туман поволі відко
чувався у долину. Його 
кроки ледь чутно відлу
нювала земля. Спочиває 
вона, набирається сил, 
щоб віддячити хліборобам 
буйною, запашною ни
вою. Ні. Сама вона такою 
не стане. Треба подбати. 
Те добре знає бригадир 
тракторної бригади кол-

-------   „,МОЛОДИЙ КОМУНАР» ---------------- —--------------19 січня 19Г1 роиу *

НАМИ В ПРАЦІ

■

мають достатньо техніки, 
хлібороби навчилися виро
щувати сталі врожаї за 
будь-яких погодних умов. 
Минулого року республі
ка вперше дала мільярд 
пудів зерна. Це перемога 
і бригади комуніста С. К. 
Онуфрієва. По 38,1 цент
нера зерно-бобових ви
ростила бригада на круг 
більш ніж на 4 тисячах 
гектарів. 7 механізаторів 
колективу нагороджені ор-

КАВАЛЕР ВИЩОЇ
НАГОРОДИ
госпу імені Леніна С. К. 
Онуфрієв.

Найбільша радість для 
нього — бачити виплека- 
ну ниву дорідною, трима
ти на долоні стиглий ко
лос. У 1970 ювілейному 
ленінському році та ра
дість була для нього по
двійною. Його сумління 
відзначене найвищою уря
довою нагородою — ор
деном Леніна.

Жити по Леніну комсо
мольця Семена Онуфріє-
ва навчила радянська шко
ла, а вирощувати високі 
врожаї він навчився у до
свідчених хліборобів Се
мена Івановича Цуркана, 
Сергія Івановича Чин- 
чоя. Дивлячись на буйні 
пшениці, часто згадував 
юнак дідові та батькові 
розповіді про те, якою 
була нива у дні колективі
зації, як радянські люди 
намагалися покінчити з ві
ковою відсталістю і, щоб 
створити міцну економіч
ну базу на селі, втілюаа- 
ли в житія ленінський коо
перативний план.

Здійснилися мрії Воло
димира Ілліча. Колгоспи

денами і медалями, бри
гадир — другим орде
ном Леніна. Йому при
своєне звання Героя Со
ціалістичної Праці.

Своє «я» С. К. Онуфрієв 
знайшов за юнацьким за
хопленням. Воно привело 
його після закінчення се
мирічки в колгосп. Спо
чатку працював на різних 
роботах, потім закінчив 
курси трактористів. До 
служби в рядах Радянсь
кої Армії водив трактор, 
як повернувся у Суботці, 
став обліковцем, а нев
довзі очолив тракторну 
бригаду.

Чималий досвід роботи 
мав на той час Семен. 
Але, щоб підкріпити його, 
вступив до Кіровоградсь
кого технікуму механіза
ції сільського господарст
ва. Багато корисного дало 
йому поєднання практич
них і теоретичних знань. 
Тож значну, увагу в брига
ді приділяють нині підго
товці молодих механіза
торів.

— У землеробстві не
має дрібниць, — наголо
шує Семен Карпович. —

Та найголовніше — кадри. 
Якщо хочеш постійно до
биватися успіху, треба ди
витися хоч на п’яток років 
уперед. Важливо, щоб піс
ля закінчення школи мо
лодь обирала спеціаль
ність до душі. Господарст
во посилає юнаків та дів
чат на курси до профтех
училищ, технікумів, інсти
тутів. Лише нині в різних 
сільськогосподарських за
кладах за путівками кол
госпу 14 юнаків здобува
ють фах механізатора. А 
про те, що, обравши най
улюбленішу професію, 
юнаки досягають вершин
майстерності, я мав мож
ливість впевнитися, слід
куючи за роботою комсо
мольсько - молодіжної 
механізованої ланки по 
вирощуванню кукурудзи, 
яку очолював Іван Табун- 
ченко. Хлопці виростили 
дорідний урожай качанис
тої — по 79,2 центнера 
зерна цієї культури з кож
ного гектара.

Бригадир тепло відгуку
ється про роботу новач
ків Віктора Кононенка, Іва
на Велька, Олексія Маню- 
ти, Станіслава Балича, Во
лодимира Ігнатьєва, які 
прийшли в бригаду, хто 
після закінчення курсів 
трактористів, хто після 
профтехучилища. Всього 
в бригаді — близько 50 
молодих механізаторів. Всі 
вони нині готуються до 
боротьби за дорідну ниву 
визначального року п’я
тирічки. Оволодівати хлі
боробською майстерністю 
допомагають їм спеціаліс
ти господарства, кавалер 
двох орденів Леніна, Ге
рой Соціалістичної Праці 
Семен Онуфрієв.

10. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого ко
мунара»

Колгосп імені Леніна 
Зпам’янського району.

Олексій ДОВГИЙ

ДО МАВЗОЛЕЮ
З під Бреста,

з Далекого Сходу
З широких степів Казахстану
У сонячний день

і негоду
Приходим віддать

честь і шану
Великому світочу правди,
Вождеві,

творцеві
і генію,

Тому,
хто з нами назавжди —і

Володимиру 
Іллічу

Леніну.
Давно вже 

нема його з нами.
Та серце

б ється заклично.
Він —

у наших ділах і на знамені,
Він —

у наших серцях навічно!

смт. Головані вськ.

ТУТ ПРАЦЮВАВ ІЛЛІЧ. КІМ1ІАТА-МУЗЕП В. 1. ЛЕНІНА 
В КОЛИСЦІ РЕВОЛЮЦІЇ —ЛЕНІНГРАДІ.

Фото АПН.

«ЛЕНІН І МОЛОДЬ» - 
ЧИТАЄ
КІЦА БАРДЖІЄВА

«Ленінський тиждень», 
пов’язаний з 50-річчям 
дня смерті Володимира 
Ілліча Леніна, відкрився 
в університеті імені Ки
рила і Мефодія в Скоп- 
ле.

В будинку університе
ту розгорнуто виставку 
творів В. І. Леніна. Голо
ва організаційного комі
тету по проведенню 
«Ленінського тижня» 
професор Христо Андо- 
нов-Полянський, інші 
професори і викладачі 
виступили з серією лек
цій і доповідей, що по
пуляризують безсмерт
не ленінське вчення: 
«Ленін і історія», «Філо
софські погляди Лені
на», «Ленін про держа
ву і революцію», «Ленін 
про літературу і мис
тецтво. Студентка фі
лософського факульте
ту Кіца Барджієва підго
тувала реферат «Ленго^ 
і молодь». Відбувся лі
тературний вечір, при
свячений пам’яті велико
го вождя.

А. ШЕРСТЮК, 
власкор АПН.

Белград.

СТАТТЯ займає одне з важливих місць 
в скарбниці ленінських праць. В ній 

розкривається суть соціалістичного зма
гання, наукові принципи його організації 
і значення для будівництва нового су
спільства. В ній В. І. Ленін підкреслив, 
що тільки соціалізм забезпечує умови 
для широкого розвитку соціалістичного 
змагання, розкриває в народі непочате 
джерело талантів, піднімає мільйони 
трудящих до історичної творчості. «Впер
ше після століть праці на чужих, — пи
сав В. 1. Ленін, — підневільної роботи 
на експлуататорів з'являється можли
вість роботи па себе, і при тому роботи, 
яка спирається иа всі здобутки новітньої 
техніки і культури».

Якщо при капіталізмі змагання иідбувається 
у вигляді конкуренції між заповзятливими діл
ками на основі визиску мас. то в умовах со
ціалізму вперше з'являється можливість зма
гання вільних від експлуатації трудівників, 
які будують нове суспільство.

В соціалістичному змаганні В. І. Ленін 
відкрив надзвичайну форму розвитку 
творчого почину і активності мас, могут
ній засіб залучення їх до господарського 
і культурного будівництва. В масовому 
соціалістичному змаганні В. І. Ленін по
бачив шлях до підвищення продуктив
ності праці — до вирішення найважливі
шого і головного завдання для перемо
ги нового ладу.
Р ОЦІАЛІЗ-М породжує глибоку заіяте- 

ресованість працівника в результа
тах його праці, в поліпшенні-роботи під
приємства, Мета соціалістичного зма
гання — підтягувати відстаючих і забез
печити загальне піднесення виробництва. 
Соціалістичне змагання — характерна 
риса нових виробничих відносин, які 
склалися в боротьбі за соціалізм. Воно 
е об'єктивною закономірністю розвитку 
Соціалістичного способу виробництва і 
разом з тим стало ефективним засобом 
виховання свідомого ставлення до праці, 
формування нової людини.

Стаття «Як оргапівувати змагання?» теоре
тично узагальнила першиіі досвід соціалістич
ної Держави, організаторські зусилля робітни
ків і всіх трудящих в будівництві нового су
спільства. Положення, сформульовані в цій 
праці, були розвинуті В. І. Леніним в таких 
працях — «Чергові завдання Радянської вла
ди», «Великий почин» та інших.

Успіх соціалістичного змагання забез
печувався великою ідейно-виховною і ор
ганізаторською діяльністю партії в ма
сах. При організації соціалістичного зма
гання партія керувалась виробленими 
В. І. Леніним основними принципами: 
повна гласність і пойвняність результа
тів роботи колективів, що змагаються; 
забезпечення можливості практичного 
розповсюдження кращого досвіду, пози
тивного прикладу, обмін матеріальними 

ПЕНІНА

ЗМАГАННЯ ВІЛЬНИХ 
ТРУДІВНИКІВ

• В СІЧНІ 1918 РОКУ БУЛА НАПИ
САНА СТАТТЯ В. І. ЛЕНІНА «ЯК ОР
ГАНІЗУВАТИ ЗМАГАННЯ?».

силами, в тому числі й кадрами, які про
явили себе з найкращого боку. Треба по
ставити «організацію змагання, як наше 
державне завдання», — вчив В. І. Ленін.

Виконуючи вказівки В. І. Леніна, ра
дянський народ свято береже і примно
жує традиції соціалістичного змагання, 
яке стало масовим в роки перших п’яти
річок. Так, па 1 січня 1934 року в соціа
лістичному змаганні брали участі» ‘73,4 
процента промислових робітників, 54 
проценти робітників, зайнятих на будів
ництві і 40 процентів трудівників рад
госпів. У промисловості і иа транспорт’, 
нараховувалось близько 5 мільйонів 
ударників.
ПІД керівництвом Комуністичної пар- 

тії в нашій країні соціалістичне зма
гання розвивається з року в рік, удоско
налюються його форми і методи. Досвід 
мас постійно збагачує дієвість змагання, 
кличе до життя нові патріотичні рухи, 
спрямовані на дальше піднесення нашої 
економіки.

В роки другої п’ятирічки соціалістичне зма
гання піднялось на вищий ступін:. і стало роз
горатися у формі стахааозського руху. Це 
був якісно ноі.іій етап в розвитку змагання, 
зв'язаний, з оволодінням широкими масами 
робітничого класу і колгоспного селянства но
ною технікою.

В період Великої Вітчизняної війни і п піс
лявоєнні роки соціалістичне змагання сгало 
тією могутньою силою, яка забезпечила пере
могу над ворогом і небачено швидку відбудо
ву народною господарства. зруйнованого 
війною.

В період комуністичного будівництва соціа
лістичне змагання проявляється як рух за ко- 

муцістичне ставлення до праці. Головна особ
ливість цього руху полягає в тому, що його 
учасники органічно поєднують прагнення до 
високопродуктивної праці з турботою про під
вищення свого ідейного і політичного рівня, 
професійної майстерності.

За даними ВЦРПС у змаганні за кому
ністичну працю в роки минулої п’яти
річки брало участь понад Зі мільйон тру
дящих Радянського Союзу. На Україні 
змагалось 6 мільйонів чоловік.
ЛЕНІНСЬКЕ вчення про соціалістично 

** змагання набуло творчого розвитку 
в рішеннях XXIV з'їзду КПРС, постано
вах партії і уряду про дальше поліпшен
ня організації соціалістичного змагання, 
про розгортання Всесоюзного соціаліс
тичного, змагання за дострокове виконан
ня планових завдань третього, вирішаль
ного року п’ятирічки. 3038 колективів 
підприємств, колгоспів, організацій і ус- 
танов-’за досягнення найвищих показни
ків у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні, присвяченому 50-річчю Радян
ського Союзу, були нагороджені Ювілей-

став ро- 
ділянках

дев’ятої 
значення

ними Почесними знаками ЦК КПРС. а 
Президії Верховної Ради СРСР, Ради І 
Міністрів СРСР і ВЦРПС.

1973 рік став роком ударної праці всіх 
радянських людей. Його було відзначено 
високим трудовим пафосом, він 
ком великого іспиту на всіх 
комуністичного будівництва.

1974 рік. передостанній рік 
п’ятирічки, матиме визначальне 
не тільки для успішного завершення цієї 
п’ятирічки, а й буде важливим кроком 
до створення міцної основи для дальшо
го зростання економічного потенціалу і 
підвищення матеріального добробуту і 
культурного різня народу в наступному 
п ятиріччі. Тому Центральний Комітет 
КПРС у Зверненні до партії, до радян
ського народу закликає працівників усіх 
галузей народного господарства зосере
дити особливу увагу в соціалістичному 
змаганні на прискоренні зростання про
дуктивності праці, підвищенні ефектив
ності суспільного виробництва.

Новим етапом у розвитку соціалістич
ного змагання є постанови ЦК КПРС 
?и?гм1ІпСТрІп СРСР- ВЦРПС і ЦК 
осіі\САі «Про Всесоюзне соціалістичне 
змагання працівників промисловості бу
дівництва і транспорту за дострокове 
виконання народногосподарського плану 
на 19/4 рік», «Про Всесоюзне соціаліс- 
іїічне змагання працівників сільського 
господарства за збільшення виробництва 
і заготівель продуктів землеробства і 
тваринництва у 1974 році».

Зусилля учасників соціалістичного 
змагання спрямовані на те, щоб дати
продукті, більше, вищої якості, при'зни
женні 11 собівартості. Радянські люди 
п\ДЛаиХт0ЯЯТЬ ВСГ П03І Й П03І резерви ви- 
робництва, щоб виконати величчі «я- 
креслення партії і уряду, 
позітн великого Леніна,' 
вклад у справу побудови 
нашій країні.

величні ва
ви конуючи за- 
внести гідний 

комунізму в

Л. ІЦИРСЬКА, 
кандидат історичних наук, в. о. до
цента кафедри історії КПРС Кіро
воградського інституту сільсько
господарського машинобудування
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І ПІСНІ
II АПРИКІНЦІ минулого року 
" робітники Ульяновського 
цукрозаводу відзначали сто
річчя свого підприємства. Тоді 
на ювілейний вечір зібралися 
люди різних поколінь. Розпо
відали, що в 1872 році недо
будований, корпус заводу на 
березі річки Синиці прибрали 
до своїх рук іноземні капіта
лісти. 10 грудня 1873 року під
приємство ввели в дію. Поруч 
з ним побудували млин, ви
нокурню, 20 хатин. Народжу
валося робітниче поселення. 
À в грудні 1917 року сюди 
прибув колишній робітник 
млина, матрос крейсера «Ав
рора» С. Т. Михайловський. 
Він і розповів цукроварам про 
перші декрети Радянської вла
ди, про В. І. Леніна. Невдовзі 
робітники вигнали адміністра
цію підприємства. На заводі 
згуртувалися активісти, з ча
сом тут був сформований ко
муністичний осередок, а в 
січні 1922 року з’явився і ком
сомольський. Після громадян
ської війни робітники на чолі з

комуністами повсякчас дбали 
про поліпшення умов праці 
на заводі, будували житло, 
клуб.

Січень 1924. Жителі завод
ського селища з глибоким су
мом дізналися про смерть Іл-

З ЙОГО 
ДОРОГИМ 
ІМ’ЯМ

ліча. На траурному мітингу во
ни прийняли рішення про те, 
щоб заводові і селищу при
своїти ім’я вождя революції. 
Влітку ЦВК СРСР задовольнив 
клопотання заводчан. В дні ле
нінського призову 35 передо
вих робітників заводу вступи
ли до лав партії комуністів.

Міцніло підприємство, росло

робітниче селище. Особливо 
помітні переміни сталися в 
ньому за післявоєнні роки. 
Тут діє дві середніх і дві вось
мирічних школи, клуб цукро
заводу, Палац культури, лікар
ня, профтехучилище, музична 
школа, побутові заклади. Тіль
ки напередодні 50-річчя Ра
дянської влади в селищі 312 
сімей справили новосілля у 
власних будинках. А в різних 
кінцях селища піднімаються 
багатоповерхові комунальні 
будинки.

Окраса Ульяновки — парки, 
сквери. В наймальовничіших 
місцях районного центру ви
сочать два пам’ятники найдо
рожчій людині — В. І. Леніну.

З ім’ям Ілліча ми йдемо до 
нових висот, створюємо красу 
нашого сьогодення. За його 
заповітами живуть і йдуть до 
мети люди різних поколінь. 
Працюємо, як він учив, вчимо
ся, творимо по-ленінськи.

Д. ДРОЗДЕНКО, 
вчитель Ульяновської се
редньої школи № 2.

Ї918 РІК. ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ЛЕНІН НА ВІДКРИТТІ ПАМ'ЯТ
НИКА к. МАРКСУ. і

ДІАЛОГИ ЧАСУ
Генієм Леніна осяяний початок нової 

ери в історії людства. Хвилюючі доку- • 
менти, листи, телеграми, які надсилали - 
робітники і селяни нашого краю вождю 
революції, розповідають про енту
зіазм тих далеких років. Ми наводимо 
кілька з них. А поруч — свідчення того, 
як завдяки зусиллям трударів розцвів 
наш край, як і через піввіку працьовиті 
Кіровограда'! слідують шляхом, вказаним 
великим Леніним.

1922 рік.
Телеграма залізничників ст. Олен-

* сандрія.
«Москва, народному вождю Леніну.
Службовці, майстрові, робітники стан

ції Олександрія Катерининської заліз
ниці поздоровляють з п'ятиріччям Жовт
невої робітничої революції, присягають 
підтримати її, не зупиняючись ні перед 
якими жертвами, а також підтримати 
підйом транспорту, вважаючи його го
ловним нервом любимої Радянської Ро
сії».

1974 рік.
Розповідає начальник станції Олек

сандрія Одесько-Кишинівської залізниці 
Г. С. Дубівка:

— Зараз Олександрія — станція дру
гого класу. Замість колишніх чотирьох 
колій (до речі, зруйнованих під час гро
мадянської денікінцями), тут діють де
сять. Збудовано контейнерний майдан
чик, електричну централь стрілок і сиг
налів. намічається побудова вантажного 
двору. Щодоби станція приймає і від
правляє по 400 тонн народногосподар
ських вантажів.

Залізниця — електрифікована. Нею 
мчать великовагові состави — по 4000— 
4200 тонн.

Республіканські
читання

У Мінську відкрилися 
республіканські моло
діжні читання «50 років з 
ім’ям Леніна», Першу 
лекцію «Життя і діяль
ність В. І. Леніна — ве
ликий приклад для ра
дянської молоді» прочи
тав лауреат премії Ле
нінського комсомолу Бі
лорусії, доктор історич
них наук, професор А. Є. 
Журов.

У програмі читань — 
^лекції про участь молоді 
республіки у виконанні 
завдань дев’ятої п’яти
річки, про вірність біло
руської молоді ленін
ським заповітам та інші.

(ТАРС).

Нагород і слави, — 
Цвіла б
Вітчизна садами.
Будуємо щастя.
На правому фланзі — Ви, 
А ми —

з Вами.
Петрівський район.

Товаришу Леніні , 
Ми поруч, отут. 
Чуємо Ваше слово. 
Ми зодчі
Світлих споруд, 
До сонця щабель — 
Кожна будова.
Не треба нам

ТОВАРИШУ
ЛЕНІН!

Клавдія БАШЛИКОВА

ПАМ’ЯТІ

відомою усьому

усіх

“ /vAdBJUJitîH D. 1« JICHInüf

Володимиру щоб віддати данину пова-

ши- 
C8Î-

Протягом піввіку до Мавзолею Леніна в Москві 
нескінченним потоком ідуть люди, посланці народів 
усього світу, яким безмежно дороге ім’я Леніна.

Представники 
світу, без розріз-країн

нення раси, кольору шкі
ри, нації приходять в 
Мавзолей В. І. Леніна,

1922 рік.

Резолюція загальних збо
рів жінок м. Новомирго- 
рода.

«Ми, жінки м. Новомиргорода," заслу
хавши доповідь про мету і значення 
кооперації, вирішили вступити в її члени 
і брати активну участь в будівництві са
мої кооперації, бо без неї немає кому
нізму — це одна з вказівок нашого вож
дя Володимира Ілліча».

1974 рік.
Говорить заступник голови райвикон

кому Новомиргородської районної Ради 
депутатів трудящих X Коваль:

— Колгоспи і радгоспи нашого району 
взяли твердий курс на підвищення ро
дючості землі, на вдосконалення струк
тури посівних площ, спеціалізацію і кон
центрацію виробництва. Високим видав
ся врожай нинішнього року: по-34,4 цент
нера озимої пшениці, по 61,6 центнера 
кукурудзи на круг. У рахунок україн
ського мільярда засипано 65,1 тисячі 
тонн зерна.

Постанова Єлисаветградської міської 
організації КП(б)У, прийнята 9 травня 
1923 року, яка висловлює сум з приводу 
того, що в зв’язку з хворобою В. І. Ленін 
був відсутній на XII з’їзді РКП(б).

«Заслухавши доповідь т. Іванова про 
XII з’їзд партії, загальні збори членів 
Єлисаветградської організації ще раз з 
почуттям глибокого жалю і великим су
мом відмічають відсутність на з'їзді всі
ма нами палко любимого вождя, учите
ля і борця Володимира Ілліча Леніна.

Твердо і рішуче виконуючи постанови 
XII з'їзду, наша організація заявляє, що 
найбільш щирим і сталим бажанням і 
лозунгом буде: «Хай живе наш Іллічі».

Ленінські накреслення. Вони сьогодні 
втілюються в життя зусиллями партії, 
зусиллями радянського народу. Шлях, 
вказаний вождем світового пролета
ріату — шлях звершень і величних пе
ремог.

□ ГЛИБОКОЮ скорбо- 
тою сприйняли на

роди усіх країн повідом
лення про смерть Воло
димира Ілліча Леніна. Да
леко за межами Країни 
Рад думки трудящих звер
тались до Москви, до Ле
ніна. На адресу ЦК партії 
і Радянського уряду, на 
ім'я Ф. Е. Дзержинсько- 
го, призначеного головою 
урядової комісії по увіч-

ники просили «негайно 
доручити відповідним спе
ціалістам розробку пи
тання про збереження ті
ла дорогого Володимира 
Ілліча на тисячі років».

Вже 27 січня 1924 ро
ку на Красній площі стоя
ла перша дерев’яна спо
руда Мавзолею Леніна, 
збудована за проектом 
архітектора Щусєва. Бу
дували її без перерви —

ненню пам’яті В. І. Лені
на, надходили телеграми 
і листи, в яких народ про
сив: відкласти похорон, 
зберегти тіло Володими
ра Ілліча. Робітники і ін
женери Путиловського 
заводу писали: «Необ
хідно, щоб Ілліч фізично 
залишився з нами і щоб 
його можна було бачити 
безмежним масам трудя
щих». Київські залізнич-

і вдень і вночі в лютий 
мороз. Разом з москов
ськими робітниками — 
землекопами, теслярами, 
столярами — працювали 
закордонні друзі.

Надзвичайно складним 
було завдання по бальза
муванню тіла В. І. Леніна. 
Урядова комісія запро
сила на консультації ві
домих радянських вчених 
— медиків. В газетах з’я
вилось повідомлення го
лови комісії Ф. Е. Дзер- 
жинського про те, що, 
йдучи назустріч побажан
ням широких /лас трудя
щих СРСР і зарубіжних 
країн, вирішено почати 
роботи по забезпеченню 
якомога довшого збері
гання тіла Леніна. В пові
домленні говорилось, що 
комісія доручила відомо
му анатому, професору 
Харківського медичного 
інституту Г 
Петровичу Воробйову не
гайно розпочати бальза
мування. До роботи були 
залучені професор П. І. 
Карузін (анатом), профе
сор Б. І. Збарський (біохі
мік), старший асистент, 
окуліст Я. П. Замковсь- 
кий, проректор анатоміч
ного театру Харківського 
медінституту Шабадаш і 
помічник проректора Жу- 
равльов.

Роботи по бальзаму
ванню тіла В. І. Леніна

продовжувались кілька мі
сяців. Вони завершились 
блискучим успіхом, яко
го добились медики на 
чолі з професором В. П. 
Воробйовим. 26 липня 
1924 року о 12 годині дня 
комісія по увічненню па
м'яті В. I. Ульянова-Лені- 
на відвідала Мавзолей. По
тім у Кремлі відбулось 
розширене засідання ко
місії під головуванням 
Ф. Е. Дзержинського. 
Експерти у своєму вис
новку відзначили, що поо- 
велені просЬесооом Во
робйовим роботи дозво
ляли розраховувати на 
тривале, протягом кількох 
десятиліть, -збереження 
тіла В. І. Леніна.

... Першими після уря
дової комісії Мавзолей 
В. І, Леніна відвідали Н. К. 
Крупська, М. І. Ульянова, 
Д. І. Ульянов, а також де
легати XIII партійного 
з’їз пу.

В жовтні 1930 року де
рев’яний Мавзолей б'<ло 
замінено кам’яним. Бу- | 
дівниитво його, яким ке- і 
рував автор проекту Щу- 
сєв, було закінчене V ре
кордно короткі строки. 
Красна площа була ре- 
констрчйована і з ленін
ським Мавзолеєм у цент
рі, трибунами і срібляс
тими ялинами біля Крем
лівської стіни стала основ
ною площею країни, 
роко 
тові.

ги, вшанувати пам’ять лю
дини, котра, висловлюю
чись словами Максима 
Горького, дійсно заслужи
ла у світі вічну пам’ять. 
З ранку до вечора протя
гом €0 років тече до 
Мавзолею жива ріка: лю
ди планети хочуть запа
м'ятати обличчя вічно жи
вого Леніна, принести 0 
Мавзолей Лоніна свою 
любов і вдячність.

Микола ЗУБОВ,



4 стор

Nd і голова
ОПОВІДАННЯ

(Продовження. Початок в газеті за 12, 15 
та 17 січня ц. р.),

— Та як же тут не буде застувати? Добре, я розу
мію... Не підходжу я, кандидатура моя непридатна.

— Це добре, що ти усвідомлюєш, — серйозно по
хвалив Бурлака. — Якщо уже відверто — Василь, 
балбес, сильно тобі репутацію підмочив. Знову ж роз
суди — хто він? їздовий. На рахунку неважному. 
Росту ніякого, пиячить. Нетипово розумієш? Ти, зви
чайно, не у відповіді, та все ж...

...Скільки сліз було про-’.ьто з-за тою проклятого бідоиа 
вечірніх вершків, котрого п’яньй Василь шляхом на молоко
завод скинув у сутінки біля двору, заніс у сарай. Хоч би, 
дурень, слово сказав. А то мовчки завалився спать, про 
вершки геть забув. Ранком лише і згадав, коли прийшов 
дільничий. Господи, ну навіщо Василю знадобився той бі
дон, толи свого молока дівати нікуди’. І aim ж з’явився з 
повинною, а то три дні ховався в лопухах, як капосний шко
ляр. Фросі соромно иу.ю показатись людям, так і чутно 
смішок, що одною разу, коли проходила повз жінок біля 
криниці, обпік її: «Л Фроська, бабоньки, ніби поправлятись 
стала від тих вершків...». А вона з лиця спала, почорніла, 
місця собі не знаходила. Кинула була його, дурня непутьо- 
вого, майже тиждень жила у батьків. А потім прислав дітей, 
почали кликати додому — куди лінешся?

— Це добре, що розумієш, — повторив голоза, на
тискуючи на це «розумієш». — Люблю, коли з пів
слова вловлюють.

— Мені незрозуміло лише, навіщо тоді потрібне 
змагання? Навіщо було підписувати зобов’язання, 
коли вже мені з Ніякою треба гратись у піддавки?

— Ти що? — спохмурщв Бурлака. — Дівча з себе 
корчиш? Не прикидайся. Змагання змаганням, а жит
тя є життям. Нікуди не дінешся від цього!

— Як це? — незрозуміла Фрося.
—• Дивуєш ти мс е... А н вже почав сподіватись... — Бур

лака не поспішав договорити, дивився, чи то бавлячись 
Фросиною наївністю, чи то примірюючись: рубати чи ні? — 
Люже ти гадаєш, що тобі не допомагали, коли ти поставила 
рекорд?

— Хто ж допомагав? — вже зовсім розгубилась Фрося, — 
Ми з дівчатами все своїми руками... Від зорі до зорі.

— Від зорі до зорі.., — передражнив Бурлака. — А скіль
ки у иас з колгоспі таких, що теж від зорі до зорі? А пред
ставили до нагороди саме тебе. Як думаєш — чому?

— Не знаю...
— Тож бо й е! Багато чого тн ще не знаєш, а берешся су

дити про голову! Ти про себе — про свою ланку думаєш, а у 
мене, — Бурлака ляснув себе по шиї, — ось тут на потилиці 
увесь колгосп.

— А ви скажіть, чого саме мене вибрали? Хоч на 
старість узнаю...

— Прийде час — скажу.
— Он, ніби камінь за пазухою, Романе Андрійови

чу, носите?
‘ — 3 чого взяла?
— А тож як: помителись s мені, Ставку на мене ро

били, а я не витягла. А тепер ставите на молоду ко
билку, на Пінку, тобто. Ця витримає, не прорахує
тесь! А я думала, навіщо вам було мене на ферму 
переводити. Полегшення, виходить, мені пропонува
ли? А насправді — щоб у Пінки суперниці не було. 
Ьо, дивись, чого доброго Фроська раптом Пінку об, 
жене — всю обідню зіпсує! От і виходить, що мати 
камінець про запас ніколи не зайве. На випадок чого 
кинутії ним у Фроську, щоб не тріпотіла,

— А ти штучка, виявляється, не проста! — засмі
явся Бурлака, засміявся притиснуто, не по-доброму,
— Та проте дурна, вибач. Ну який мені, голові, роз
рахунок топити буряковода з таким стажем і досві
дом*, як ти? З ким же тоді мені працювати?

Якусь хвилину Фрося була готова повірити щирому току, 
та вчасно згадала головині натяки і недомовленості, а згадав
ши, вже не могла відкинути думку, що її, Фросю, намагаю
ться обвести кругом пальця.

— Загалом так, Фросино Петрівно, — закінчив голова. — 
Ти своє одержала? Одержала. 1 ще одержиш, якщо вести
меш себе розумно. Л зараз іншим не заважай. Не рекомен
дую!

Bin викинув noTjx.iy цигарку і включив стартер. Певне, 
вся ця довга розмова здавалась голові втомлюючою і испо 
трібною: всякому своє місце!

Фрося вперто стисла губи І до самих Хомутннець не зро
нила ні слова.

На під’їзді в село газик затримало стадо. Корови 
стовпились на містку, задирали голови, товпились, 
утворивши пробку. Але ось і цей проїзд звільнився, 
лиш одна безрога корівка все ще стояла посеред до
роги і зосереджено обнюхувала зіжмакану газетну 

’сторінку, в яку, напевне, загортали їжу,
Роман Андрійович посигналив.

(Закінчення буде).

«ЖЖІЩЦ'ШМІІІ
316050, ГСП. Кіровотрад-50, вул. Лунзчарського, 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.

БК 04111. Індекс 61197,

МОЛОДИЙ КОМУНАР11

БІЛЯ дверей — хвилювання. Як 
на екзамені. Одні гортають 

конспекти, інші просто консуль
тують один одного. І всі нетерп
ляче поглядають на двері. Ось 
виходить з них розпашіла дівчина.

— Ну, що? —■ відразу, оточивши 
тісним кільцем, запиіують її заці
кавлені конкуренти.

•— Питають: «Ви прийшли на ро
боту і раптом виявили, що вітрина 
магазину розбита. Що ви будете

еХИХЯЖИГГ І

Г. ГОНЧАРЕНКО.

Вона

На фото: переможні копкурсуз 
Надія JPXA, Наділ КАГАНЕЦЬ та На
дія МЛТВЄЄВА.

Фото В. КОВПАКА»

19 січня 1914 року

жовтні». (К). 23.00 — Вечірні 
новини. (К).

зайняла трете місце. Але радість від 
цього не зменшилась. Ьо перше і друге 
місця відповідно поділили її подруги, 
теж продавці ЦУМу — Надія Матвеева 
та Світлана Толочснко.

Місця по продовольчій групі 
товарів розподілились так: на пер
шому — Надія Ірха (магазин № 88 
Кіровоградського міськхарчоторгу 
№ 2), на другому — Євгенія Ко- 
лодист (Бобринецьке споживче 
товариство) і Людмила Ткаченко

(Кіровоградський плодоовочевий 
комбінат), на третьому — Марина 
Блажкевич та Надія Чорна (Ново- 
українська райспоживспілка).

Переможці конкурсу були наго
роджені туристськими путівками: 
за перше місце — в зарубіжну 
країну, за друге — по Радянсько
му Союзу, за трете — по Україні.

Всі ж учасники обласного кон
курсу на кращого молодого про
давця були відзначені цінними по
дарунками та значками «Удар- 
ник-73».

• КОНКУРС ПРАЦІВНИКІВ ПРИЛАВКА
робити?» —- розповідає та.

Питання й справді, як кажуть, «ка
верзне», не передбачене. Та на те ж і 
конкурс, що на ньому можна чекати 
найнесподіваніших ситуацій.

1 треба сказати, що у більш вигідні* 
шому становищі виявились продавці 
продовольчої групи товарів: їм була 
надана можливість продемонструвати 
не тільки теоретичні знання своєї спра
ви, а іі практичні: на імпровізованому 
прилавку були виставлені деякі види 
гастрономічних і бакалійних товарів, 
ваги, касові апарати, тощо.

«Промисловики» ж були позбав
лені цього. Тому кожному учас
нику треба було відповісти на ві
сім теоретичних питань.

Члени комісії оцінювали все: 
і. зовнішній вигляд продавця, у 
формі він, чи без неї, наскільки 
глибокі його знання своєї спеці
альності. (До речі всі члени жю
рі — спеціалісти обласного управ
ління торгівлі, обласного спожив
чого товариства і викладачі торго
вельних закладів).

Ось до «магазину» входить не
велика, зовсім юна дівчина.

— Дев ятнадцять, — називає во
на свій кодовий номер, — група 
товарів «Дитячі іграшки».

1 тут же — запитання:
— Яка роль іграшок у вихован

ні дітей?
Відповідь — глибока, впевнена, ви

черпна. Точно так же вона відповіла і 
на всі інші запитання.

Як виявилось трохи пізніше, під цим 
номером виступала одна з наймолод
ших продавців центрального універма
гу «Кіровоград» Надія Каганець, 
тільки кілька балів не добрала і

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ОБ’ЄДНАНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Майстерність і масовість в однаковій мірі важливі 

і нероздільні в роботі колективу фізкультури № 5 об
ласної ради ДСТ «Динамо». Тут постійно дбають, 
щоб до спортивних змагань залучити якнайбільшу 
кількість фізкультурників.

З року в рік зростає чисельність спортивних секцій. Най
більш популярні види спорту — боротьба самбо, кульова 
стрільба. Стрільці, наприклад, були другими призерами об
ласті серед динамівських команд. Провідні місця займали 
городошники, шахісти 1 шашкісти. Торік в колективі фізкуль
тури підготовлено 1 кандидата в майстри спорту, 8 першороз
рядників, 65 спортсменів другого і третього розрядів.

Активісти колективу фізкультури І. Петлинський, 
І. Бакаєв, В. Тройковськнй, В. Грсчухін, А. Шапова- 
лова, В. Подурець чимало зробили в справі підготов
ки значківців комплексу ГПО. 105 чоловік склали ек
замен з фізичної та військово-технічної підготовки.

Дбають дннамівці і про поліпшення спортивної бази. Си
лами фізкультурників обладнано городошні і волейбольні 
майданчики, до послуг люби гелій спорту — хороший спор
тивний зал.

Пропагуючи фізкультуру і спорт, фізкультурні ак
тивісти обладнали стенди, де розмістили портрети 
чемпіонів, рекордсменів, призерів обласних змагань. 
А поруч — грамоти, якими відзначені кращі спорт
смени колективу фізкультури.

А. ПЕЧЕНЮК, 
наш громадський кореспондент.
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НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 - 

Телевізійна школа механіза
торів. (К). 9.00 — Програма
передач. (М). 9.05 — Ранкова 
гімнастика для дітей. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). 11.05 — 
«Вечори на хуторі поблизу 
Диканьки». Художній фільм. 
(М). 12.00 — «Музичний
кіоск». (М). 12.30 — «Сільська 
година», (М). 13.30 — Міжна
родна панорама. (М). 14.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокея. «Дина
мо» — «Крила Рад». (М). 
16.15 — «В. І. Ленін». Компо
зиція за творами В. Маяков- 
ського. (М). 17.65 — Кольоро
ве телебачення. Мультфільм.

«Синій птах». . .
Новини. (ЛІ). 18.15 — «На ва
ші прохання». (М). 19.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіномандрівннків». (М). 20.05
— Кольорове телебачення. «Як
гартувалася сталь». Багатосе- 
ріпний художній фільм. 6 се
рія, (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Доку
ментальний екран». (ЛІ). 23.00
— Кольорове телебачення. 
«Спортлото». (ЛІ). 23.10 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Фільм-концерт. «Класичні ду
ети». (К). 9.15 — Ранкова гім
настика. (К). 10.03 — «Наука— 
виробництву». (Одеса). 10.20
— Для дітей. Тслеиистава
«Золота сорока». (К). 12.00 — 
Чемпіонат СРСР з волейбола 
серед жіночих команд, 
рошиловград). 14.00 -
юнацтва. <”

(Во- 
------ Для 

____.__  «Маршрут — май
бутнє». (Харків). 14.30 — «Ек
ран молодих». (К). 15.45 — Те
лежурнал «Палітра». (Львів).
16.30 — Для дітей. «Мандрівки 
Гнатнка-юннатика». (Дніпро
петровськ). 17.15 — «Ми на 
марші». (Донецьк). 18.00 — 
Документальний фільм. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — «Імені В. І. Леніна». 
(Запоріжжя). 20.45 — «іі» доб
раніч, діти!». (КЬ 2Й00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
Художній фільм «Ленін у

Газета виходить 
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ПЕРША ПРО1 РАМА. 11.00 - 

Телевізійні вісті. (К). 11.15 — 
Художній фільм «Ленін у 
жовтні». (К). 12.55 — «Школа 
передового досвіду». (К). 14.30 
— Для школярів. «Сурмач». 
(К). 15.00 — Спортивна про
грама. (К). 10.10 — Республі
канська фізико-математична 
школа. (К). 16.40 — «Звернен
ня партії — програма дій». 
(К). 17.10 — «Ленінський при- 
зна». (К). 17.30 — Концерт.
(Кіровоград). 18.00 — Теле
фільм. «Стокгольм, який па
м'ятає Леніна». (К). 18.30 — 
«День за днем». Інформацій
ний випуск, (Кіровоград),
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
«Трибуна письменника». (До
нецьк). 20.00 — Концерт. (К).
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Проірама «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Товариш пісня». 
(ЛІ). 23.30 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.15 - 
«Дамо продукції більше, кра
щої якості, з найменшими за
тратами». (М). 18.40 — А. Бст- 
ховен. Перший концерт для 
фортепіано з оркестром. (М). 
19.15 — «Ленін її 1918 році». 
Художній фільм. (М). 21.00 — 
Програма «Час*. (ЛІ). 21.30 — 
Художній фільм «Розповіді 
про Леніна». (К). 23.20 — Ве
чірні почини. (К).

ПОНЕДІЛОК

і вівторок
Друкарня ім. Г, М. Димнгрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

«. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.13 — Для шко-

ляріп. «Вогнище». (М.). 10.15
— Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (М.). 
11.00 — Тслевісті. (К). 11.15 — 
Художній фільм «Лсііііі V 1919 
році». (К). 13.00 - «Розповіді 
про комуністів». (Сімферо
поль). 15.55 — «Вічно живий». 
Літературна передача. (Львів). 
16.25 — Для юнацтва. «Зер
на». (К). 17.00 — Концерт.
(К). 17.30 — «Звернення партії
— програма дій». (Харків). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 —
За накресленнями XXIV з'їзду-^-' 
КПРС. «Курс — технічний 
прогрес». (Кіровоград). 18.45-« 
«Ленінським курсом». (М).
19.15 — Кольорове телебачен
ня. Творчість народів світу. 
(М). І9.55 — Прем’єра фільму* 
спектаклю «Інженер». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — Продовження фільму* 
спектаклю «інженер». (ЛІ). 
22.23 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 23.00 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Кольорове телебачення. «То
вариш пісня». (М). 15.10 «*
Кольорове телебачення. Кіно* 
проірама. (М). 16.10 — А. Се« 
рафимовнч «Залізшій потік»'. 
Передача з літератури. (М). 
/м55 Т зимовий день»«
(Лі), і/.зо — Кольорове телеба* 
ченнп. Для дітей. «Виставка 
Буратіно». (М). 18.00 - Докуі 
ментальний фільм. (К). 18.30-« 
Концерт симфонічної музики. 
Д. Шостакович «Шоста сим
фонія». (К). 19.00 - інформа* 
иійна програма «Вісті». (К).
19.30 — «На порозі віку». (К).
20.15 -. «Телевізійна школа
механізатора». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!» (К). 21.0^^
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Сім’я 
Ульянових». (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).
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