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Поздоровлення 
переможцям
Під час весняно-польових 

робіт у бригаді щодня підби
вали підсумки соцзмагання, 
гарячі страви доставляли ме
ханізаторам до агрегатів. Тож 
і роботи вели у швидкому тем
пі. За два дні двічі заборону
вали 2073-гектарну площу, за 
три дні засіяли ранні ярі, цук- 
розими буряками за п’ять — 
650-гектарну площу, соняшни
кову ниву — за два дні.

В перший день роботи XVII 
з'їзду ВЛКСМ на комсомоль
ських зборах підіб’ємо підсум
ки соціалістичного змагання, а 
трактористи В. Жулудков та 
Г. Бондар розпочнуть сівбу ку
курудзи. Всі комсомольці що
зміни в дні з’їзду сіятимуть 
качанисту на площі 18—20 гек
тарів, працюватимуть на зеко
номленому паливі.

А. ХАРКАВИЙ, 
кавалер ордена Трудового 
Червоного Прапора, бри
гадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади 
колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району.

Заклик 
підтримано
Лідія Кириченко та Надія 

Костюченко з колгоспу «Шлях 
Леніна», Антоніна Лавецька з 
колгоспу «Дніпро», Єлизавета 
Козар з колгоспу «Дружба» 
за підсумками соціалістичного 
змагання першого кварталу

Рапорт VW> 
з'їздові гу

увійшли до десятки кращих 
молодих доярок Кіровоград- 
щини. Правофлангові змагання 
закликали всіх молодих доя
рок району в дні роботи XVII 
з’їзду ВЛКСМ підвищити здо
бутки кожної зміни.

Широку підтримку цей за
клик знайшов у членів комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів МТФ колгоспів «Дніпро», 
«Шлях Леніна», «Росія». Мо
лоді доярки в дні роботи ком
сомольського форуму зобов'я

залися здавати молоко тільки 
першого класу.

В. ЧЕРЕП'ЯНИЙ, 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Ону- 
фріївською РК ЛКСМУ.

На календарі — 
січень

Кожен із членів бригади го
тувався зустріти XVII з'їзд 
ВЛКСМ хорошими здобутками. 
Колектив на 150 процентів ви
конав завдання першого квар
талу, зекономив на 3000 кар
бованців матеріалів, на кален
дарі бригади — січень наступ
ного року.

У дні з'їзду працюватимемо 
на зекономлених матеріалах, з 
виконанням змінних завдань 
на 200 процентів, здамо про
дукцію відмінної якості.

О. РУДНЕНКО. 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади Олек
сандрійського електроме
ханічною заводу.
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КІРОВОГРАД. ДЕЛЕГАТИ 
XVII З’ЇЗДУ ВЛКСМ ВІД 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАС
ТІ ПІД ЧАС СУБОТНИКА 
ПРАЦЮВАЛИ ПА СПОРУД
ЖЕННІ ДЮСШ І ПОСАДИ- 

. ЛИ АЛЕЮ В СКВЕРІ ІМЕНІ 
Г. ШЕВЧЕНКА. (ПА ФО. 

ТО).

(2) На Всесоюзний комуністичний суботник на честь 104-ї річниці народження 
В. І. Леніна вийшло 230 тисяч комсомольців і молоді Кіровоградської області. В су- 
ботнику взяли участь 37 120 молодих робітників, 17,5 тисячі молодих хліборобів, по
над 156 тисяч учнів шкіл, середніх учбових закладів і студентської молоді. Безпосе

редньо на робочих місцях працювало 45 420 юнаків і дівчат Кіровоградщини. Сума 
всіх зароблених під час суботника грошей становить 248 тисяч карбованців.

О «В день суботника —допомогти відстаючим!», — під таким гаслом працювала 
комсомольсько-молодіжна бригада верстатників головного заводу Свігловодського 
виробничого об'єднання еДпіпроенергобудіндустрія», яку очолює В. Максимов. Чле
ни колективу прийшли на допомогу бетонникам і виконали змінне завдання па 115 
процентів.

22 Багато комсомольців і молоді міста Олександрії під час «червоної суботи» 
значно перевиконували змінні завдання. Комсомольсько-молодіжна бригада Олек
сандра Рудненка з Олександрійського електромеханічного заводу змінне завдання 
виконала на 220 процентів. А бригада Бориса Кривоконя — на 234. На Олександрій
ському авторемонтному заводі комсомольсько-молодіжна бригада топливної апара
тури закінчила робочий день з показником 225 процентів.

О Комсомольці й молодь, піонери і школярі Кіровоградщини під час суботника 
зібрали гіонад 35(Х) тонн металолому.

О 20 квітня комсомольці і молодь, піонери її школярі області посадили 351 тися
чу дерев і кущів.

НАШПЕРЕДНІЙ
Червонозоріаці викона

ли завдання уряду Укра
їнської PCP — виготовили 
і відвантажили колгоспам 
і радгоспам країни 2500 
кукурудзяних сівалок.

20 квітня заводчани 
перевиконали підвищені 
зобов’язання на «червону 
суботу» — випустили 349 
сівалок різних марок на 
суму 273 тисячі карбован
ців. 86 машин виготовили 
за рахунок зекономлено
го металопрокату.
0 Комсомольсько-моло

діжна бригада заводу 
друкарських машинок міс
та Кіровограда, де брига
диром Павло Силівестров, 
змінне завдання виконала 
на 180 процентів, а ком

сомольсько - молодіжна 
бригада Кіровоградсько
го заводу радіовиробів, 
очолювана Світланою Па- 
хомовою, до кінця дня —• 
Дві змінні норми.

КРАЙ
иававанми

М. СКЛЯНИЧЕНКО, 
перший секретар Кіровоградською 

обкому ЛКСМУ.
Делегати XVII з’їзду Всесоюзної 

Ленінської Комуністичної Спілки Мо
лоді від Кіровоградщини повезли до 
Москви рапорт комсомольської ор
ганізації області. Найважливіші віхи 
■ житті юнаків і дівчат нашого степо
вого краю вписані в цей документ. 
І кожна свідчить про зростання бо- 
йовитості обласної комсомольської 
організації.

Сьогодні, В ДСНз відкриття з’їзду 
ВЛКСМ, на огляд постають всі наші 
спраси за чотири роки. Виконуючи рі
шення XXIV з'їзду КПРС, XVI з’їзду 
ВЛКСМ, комсомольські організації об
ласті постійно вдосконалюють ідейно- 
виховну роботу серед спілчан і молоді. 
У Всесоюзному Ленінському заліку «Рі
шення XXIV з'їзду КПРС—в життя!» бе
руть нині участь 160 тисяч юнаків і дів
чат, понад 45 тисяч — підвищують саій 
ідейно-політичний рівень за програмами 
різних форм політнавчання. Справжніми 
центрами виховної роботи серед молоді 
стали Ленінські кімнати, музеї, яких ни
ні діє в області понад 350. У всіх містах 
і районах успішно прєцюють комсомоль- 
сгко-молодіжні лекторії «Вчитися, пра
цювати і боротися по Леніну».

«Виконуючи ленінський заповіт — бу
ти ударною групою комуністичного бу
дівництва, ВЛКСМ покликана брати ак
тивну участь у створенні матеріально- 
технічної бази комунізму, в боротьбі за 

(Закінчення на 3-й стор.).
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КІРОВОГРАД
Матеріал надійшов з півночі, 

країни. Навантажуючи вагони 
деревиною, комсомольці з 
Архангельської області адре
сували його тим, хто під час 
комуністичного суботнина пра
цюватиме на робочих місцях. 
Діалог «Архангельськ — Кіро- 
воградіцина» мав своє завер
шення у день «червоної Су
боти». . ,

— Зобов'язуюсь сьогодні 
риконати дві норми, — сказа
ла на мітингу заступник секре
таря комсомольської органі
зації Цибулівського лісотарно- 
го комбінату Лідія Ромащен- 
ко.

А у лісетарному цеху кому
ніст П, В. Григор очолив у цей 
день молодіжну ланку з трьох 
чоловік. їх трудовий здобу
ток — 5 кубометрів перероб
леної деревини.

Комсомольці добре попра
цювали иа суботнику. /Леха- 
нізми рухала заощаджена 
електроенергія.

В. БУЛДАКОВА, 
робітниця Цибулівського 
лісотаоного комбінату.

Олексайдрівський район.
ЫМ? <А“ІГГ ПМІ——■

Ударною працею 
відзначили Ленінський 
комуністичний субот- 
ник на реконструкції 
Сальківського цукро
заводу. Всі будівельни
ки працювали 20 квіт
ня на своїх робочих 
місцях. Молодь встиг
ла обладнати в цей 
день спортивні май
данчики біля гурто
житку, підготувати до 
літнього сезону стаді
он. ' Упорядкували та
кож сільський парк 
культури.

КР.апЦ комсомольсько-мо
лодіжні- колективи рапор
тували про перевиконання 
своїх денних норм иа ре-

РИТМИ 
УДАРНОЇ
конструкції цукрозаводі 
бригада монтажників Вя
чеслава Карасьова, їло ви
конувала роботи на голов
ному корпусі иідприімст- 
па, та бригада ув’язуваль- 
ннків трубопроводів, піді
грівальних і инпарних 
апаратів Олександра Смі- 
лппцн.

Л. СНЄГИРЬОВА, 
член корпункту 
«Молодого ко
мунара».

Гайворонський район.

ЗЕЛЕНІТИМЕ ПАРК
СВІТЛОВОДСЬК. Дружно і завзято розпо

чався суботник у приморському місті. Всього в 
ньому взяло участь 14.430 чоловік, 3 них біль
ше половини — членів комсомолу. За цей день 
вони виконали робіт на суму чотирнадцять з по
ловиною тисяч карбованців.

Найбільше відзначились учні Павлівської се
редньої школи. Вони зібрали 16 тонн металево
го лому.

Відчутний внесок і комсомольців села Ніколь- 
ське. В день суботннка вони засадили три гек
тари парку.

Г! V JЛ ■'. 1 П’ЯТИРІЧКИ
В день «червоної суботи» в ОнуфріГв- 

гькому районі на робочі місця стали дві 
з половиною тисячі юнаків і дівчат, з 
них — близько двох ТИСЯЧ КОМСОМОЛЬЦІВ. 
Лише у колгоспі імені XX з’їзду КІ1РС 
окультивували і внесли аміачної води 
па площі 150 гектарів, висадили куку
рудзу на плоші 60 гектарів, посадили 
більше 1.5 тисячі дерев. Комсомольсько- 
молодіжний колектив шоферів, де груп- 
комсоргом Іван Цілюрик, працював иа 
перевезенні посадкової картоплі — пе
ревезли 200 центнерів зз день. Комсо
мольці працювали під девізом -- вико

нати денну норму на 120 проценію і пра
цювати на зекономленому пальному.

З колгоспу ^Дніпро» повідомили: п кимсо- 
мольсько-мололіжному колективі Л1ТФ-2, де 
і рупьомсоргом Ольга Шульга, надоїли НТб кі
лограми молока і разом з іншими комсо
мольцями посадили 150 дерев.

В колгоспі «Путь Октября», де секре
тарем комсомольської організації Воло
димир Малинников, на суботнику пра
цювали 64 комсомольці. Зароблену су
му — 116 карбованців вони відрахували 
у фонд п'ятирічки.

емт. Онуфріївна.

У всеозброєнні
Колектив Кіровоград

ської кондитерської фаб
рики день комуністично
го суботннка зустріи у 
повному складі і у все
озброєнні.

Тут 356 чоловік працю
вали на робочих місцях, в 
44 — на території фабри
ки. За день випущено про
дукції на суму 40 тисяч 
карбованців — всі гроші 
пішли у фонд п’ятирічки. 
Лише з заощадженої си
ровини на фабриці виго
товлено продукції на су
му 10 тисяч карбованців.

Здійснене'

З ентузіазмом
ЗНАМ’ЯННА. З ентузі

азмом працювали в цей 
день всі 10 тисяч юнаків 
те дівчат міста залізнич
ників. Перші рапорти про 
ударну працю молодих 
недійшли з локомотивно
го депо. У фонд п'ятиріч
ки вони перерахували 550 
карбованців. А ті, хто не 
працював у цехах, зібра
ли 500 кілограмів метало
брухту, посадили 250 ку
щів, упорядкували клум
би, квітники.

Разом з працівниками 
енергодільниці працюва
ли 26 комсомольців. В 
числі ентузіастів, які за
вчасно виконали змінні 
заедания — Іван Кирилен
ко, Анатолій Бондаренко, 
Михайло Шг.ільбан.

З колгоспу «Шлях до 
комунізму» повідомили: 
посаджено 1200 дерев, в 
в колгоспі «Заповіт Лені
на» — 400.j

Всією сім‘єю
УЛЬЯНОВКА. Першими 

почали трудовий день сі-

вачі. В
Шевченка

колгоспі
відзначилась

сім’я механізаторів Жк- 
вотовських — батько і 
сини. Ножем з них засіяв
кукурудзи на 22-х гекта
рах (при нормі — 16).

Хлібороби цього госпо
дарства перерахували у 
фонд п'ятирічки 2100 кар
бованців. А молодь цук- 
розеводу — 1650.

Всього на суботник ви
йшли 8300 хлопців та дів
чат району.

РАПОРТУВАЛИ

ДОСТРОКОВО

ТОПОЛІ
НАД ПЛЕСАМИ

■ X ДОЛЯ давно непокоїла кожного, і
* якось так трапилось, що на комсомоль
ських зборах, де обговорювалось питання 
проведення суботннка, обов’язково говори
лось про нашу красу і гордість — річки Вись і Синюху.

♦Озеленимо наші красуні» — під таким гаслом маняче кожна комсомольська ор
ганізацій Новоархангельського району вийшла на суботник. 63 тисячі тополь і верб 
шумітимуть тепер над голубими тілесами цих річок. Т. БІЛЮ НОВА,

секретар комсомольської організації машинолічильної станції.
м. Новоархангельськ.

Понад 150 молодих механізаторів, тварнмннхів. спеціа
лістів, службовців колго'.пу «Перше травня» Маловвс- 

ківського району відзначили день «червоної суботи» ■ 
ударною працею. Із почуттям виконаного обов'язку зві
тували комсомольці і молодь секретарю комсомольської 
організації Господарства Олені Соловйовій про перевнно- 
наннн намічених завдань.

На фото:; О. СОЛОВЙОВА центрі) приймає у 
комсомольців зведення про хід суботннка.

1

Двадцятого квітня всі члени бригади вийшли 
иа свої робочі місця на тодиїту раніше 

Особливе пожвавлення панувало на полі, де Во
лодимир Божевко, Іван Чабан та Анатолій Ков 
пак сіяли соняшник. Вони зобов’язалися на три 
години раніше виконати завдання і розпочати 
сівбу кукурудзи на зерно. А Віктор Бакун, ком 
еомвлець Володимир Ляхов ще зранку вивели 
свої агрегати на кукурудзяну ниву. При нормі 15, 
вони вирішили посіяти качанисту на площі 20 гек
тарів Одночасно із зерном клали у грунт і міне
ральні добрива. Із завданням сівачі впоралися 
достроково, посіявши соняшник иа 50-гектарно- 
му клину, кукурудзу — на плоші 96 гектарів 
Працювали всі агрегати на зекономленому па
ливі.

Віднінмо трудились на вивезенні органічних добрив иа 
парові площі Василь Вернене*. Микола Корчага, Васи.^ч 
Глущенко, Борне Бернсвек. Володимир Баглюк. Вони йТ 
везли на йоле і внесли в грунт 250 тонн добрив.

Інші члени бригади впорчдііозунали територію, розбили 
поблизу будника механізатора спортивний майданчик, 
вбирали металолом.

Напередодні «червоної суботи» від трак горного сіяну 
бригади до шосе проклали порогу, яка невдовзі буде за
асфальтована. Нині вздовж ноього шляху виструнчилися 
деревця. То комсомольці і молодь посадили близько 463 
дерев і кущів.

М. ДАВИДОВ, 
трак- 
Ново-

бригадир комсомольсько-молодіжної 
торнеї брніади колгоспу «Дружба» 
українського району.

Н г фато: зернову кукурудзу сіє лвивв 
БАКУНА.

ВІИЮІЧІ

Фото Ю. ЛІВДШИИКОВА.

Тим часом за вікном пропливли бу- И 
дівлі станції Кіровоград.

Ще годцни за лі в горн показалась 
Знам’янка. Рейс елекгрозозної бригади 
машнніста-інструктора, почесного заліз
ничника» кавалера орденів «Знзк Поша
ни» за «Жовтневої Революції» Володи 
мира Крохмаля закінчився. Завершився 
трудовий день і для машиніста електро
воза Олександра Снісаренка. їісмічникхч 
машиніста Володимира Баришникові^ І 
Миколи Миронова, для слюсаря Миколи І 
Гренного та для інших ударників субот- І 
шіка. Колона В. Т Крохмаля перевезла І 
за цей день 38 075 тонн вантажін. ре- І 
монтники провели технічне ебслугову-1 
рання п’яти електровозів, посадили 100 І 
дерев та 300 кущів, упорядкували свій І 

•_ он. Молоді працівники вагонного 
депо взяли участь у ремонті Ш вагонів 
деповським ремонтом, за штабелювала 1 
50 кубометрів дощок, зібрали 20 тонн 
металобрухту. А комсомольці дистанції 
зв’язку викопали 500 метрів траншеї та 
уклали кабель для телефонізації заліз
ничного вузла. Копали траншеї і укла
ли два з половиною кілометри кабелю і 
молоді працівники станції. Вони впро
ваджували НОП — магнітофонне спи 
сукання вагонів поїздів «на ходу» за 
методом станції Любліно-Сорту вальна.

Багато цікавих і корисних справ зро
били молоді залізничники Помічної. _¥ 
фонд п’ятирічки воин 
2 тисячі 500 карбованців.

Володимир став за пульт, швидко но- 
клацав вимикачами. Електровоз 
вився гудінням, постукуванням,

СНОІГ 
„„„Л __ -, __ J-J--------------------- , ожив
своїми механічними звуками. А незаба
ром світлофор заблищав попереду зеле
ним оком Могутня машина задрижала, 
хрипко свиснула і помалу рушила. Під 
колеса спочатку повільно, потім все 
хутчіш покотились шпали, посунули рів
ні стрічки рейок, до яких збігались і 
збігались з боків колії.

Поїзд рухався швидко і легко, хоча зя 
електровозом було 48 г.ажкнх напіввагошв, 
або, по-залізинчному. 196 осей. 4038 тонн кри
ворізько) руди, на 438 тонн більше норми. Для 
молодіжного екіпажу Володимира Крохмаля 
т.4 Віктора Веселухи із Помічпянського ло«й- 
могнаного депо суботник розпочянея.

Залізнична магістраль — неначе екран ре
зультатів «черзоної суботи». Ось назустріч 
промчав доажелезннй состав з олександрій
ським брикеїом. А он на вагонах із щебенем, 
шо стоягь на станції Новоукраїнха, замайо
ріла кумачева стрічка. Під'їхали ближче I 
прочитал»: «Подарунок XVII з'їзду ВЛКСМ . 
Це — mtecoh молодих робітників Новсіукраїн- 
сьг.ого кар'єру у фонд п’ятирічки. Почався 
ненеянкий спуск. Машиніст перевів контролер 
у нульову позицію, вимкнув вентилятори. 
Шум зменшився. Поїзд пішов на гору, та Во
лодимир не поспішав включати двигуни.

— Поїзд важкий, вискочить по інер
ції, — нояслюс и:я Економимо елек
троенергію.

А бережливість 
Колективи трьох 
ДІЖНИХ КОЛОН В. 
Резнічснка га В 
в'язались в цепь 
комсомолу водити великовагові поїзди 
лише на зекономленій електроенергії. А 
це — близько 30 составів! Забігаючи на
перед, повідомимо, що за той суботній 
рейс екіпаж Володимира Крохмаля вн> 
тратив електроенергії на 497 кіловат-го
дин менше норми.

А. ПЕЧЕНЮК, 
наш громадський ко
респондент.

примо скажемо, 
більше, що коч- 
група нарвховуе 
чоловік. Ллє здій-

Ф.Л0 ІО." ЛІ ВАШ НИКОВ А.

Як і кожен Колектив, комсо
мольська група К'імпашївсь- 
хого цегельного заводу попе
редньо спланували день Все
союзного суботник*. Одностай
но було вирішено працюваїи 
на сноїх робочих місиях. Одра
зу ж і зобов’и запни приГи.илн:

— 8 и готовимо в цей ден«. 40 
тисяч штук цегли!

Завдання, 
велике. Тим 
сомольсы.я 
всього п’ять 
спеиие.

Треба було бачній, з яким 
с-ніузіазмон приступили моло
ді виробничники до роботи, 
і сумніви иідноспо виконан
ня зобов'язання зникли одра
зу. На дванадцяту годину дня 
«же було виконано більшу по
лонину завданім. Отже, тися
ча нярбоваицін буде перера
хована в рахунок п’ятирічки.

7 Æ' '
■У*? V* * ' 

і * • >
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ця вкрай потрібна.
КО МСОМОЛЬСЬКО- Моло- 

T. Крохмаля, Ф. В. 
С. Дунайського зобо- 
відкрнття XVII з’їзду

лерерахува.»>1
В. КОБЗАР, 

другий секретар Ком- 
паніївського 
ЛКСМУ.

М.
спецкор « Молодого 

м. Помічна.

ВІДЕНКО, 
кому на pas.

ця
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підвищення ефективності суспільного 
виробництва, виховувати у молоді ко
муністичне ставлення до праці», — ці 
слова із резолюції XVI з’їзду ВЛКСМ 
були постійним дороговказом для ком.- 
тетів комсомолу в роботі по організації 
молоді на виконання планів дев'ятої 
•з ятирічки. Повсюди розгорнулось со
ціалістичне змагання за наближень« її 
фінішу. І важлива роль тут належала 
стабільній практиці укладання дво- і ба
гатосторонніх договорів на трудове су
перництво. Масовість в соціалістичному 
змаганні, постійна його гласність і діє
вість — цього, без сумніву, добились 
комітети в роботі з молоддю.

По області крокує вже близько чоти
рьох років патріотичний рух «П ятиріч- 
ці —« ударна праця, майстерність і по
шук молодих». В ньому беруть участь 
лише членів ВЛКСМ, зайнятих безпосе
редньо у виробництві, понад 50 тисяч. 
Це ударний загін нашої обласної комсо
мольської організації, діла якого при
множують її авторитет. Свідченням то
го може бути минулий, вирішальний рік 
п ятирічки. 274 комсомольсько-молодіж
них колективи промисловості, будівни
цтва, транспорту і сфери обслуговування 
виконали п’ятирічний план до 20 грудня. 
6 рахунок 1975 року працюють зараз

близько двох тисяч молодих виробнич- 
ник’в, а 254 з них вже виконали особис
ті я ятирічні плани.

На кожному робочому місці юнаки й 
дівчата підходили до своїх завдань 
творчо, з ініціативою. Щороку майже 
восьмитисячний загін молодих раціона
лізаторів і винахідників вносив пропо
зиції, від впровадження яких країна 
одержувала по 4,5 мільйона карбован
ців економії. Шлях де технічної твор
чості проходив і через зростання про
фесійної майстерності. Двадцять шість 
тисяч юнаків і дівчат підвищили свою 
кмліф:каці«о, дев'ятнадцять тисяч — 
освоїли суміжні професії. Цей показник 
значно перевищує минулорічні і ми за
носимо його в р: хунок загомих успіхів.

Гідно нгсуть трудову вахту п'ятирічки 
і молоді хлібороби області. Відповідаль
ні завдання вирішують первинні комсо
мольські організації села. В центрі їх 
турбот і уваги стоять питання організа
ції дієвого соціалістичного змагання за 
виробництво сільськогосподарських про
дуктів, намічене п’ятирічним планом, за
провадження передових методів праці, 
розстановки і навчання молодих трудів
ників. У поході за великий хліб всі ном- 
сомольсько-молодіжні колективи, які 
працюють б рослинництві, минулого ро
ку значно перевиконали свої плани.

Ударна естафета продовжується і у ви
значальному році. Сімдесят вісім ком-1 
сомольсько - молодіжних тракторних 
бригад зобов’язалися виростити висо
кий врожай кукурудзи на 60 тисячах 
комсомольських гектарах.

Самовіддану працю юнаків і дівчат 
високо оцінили Комуністична партія, Ра-' 
донський уряд, народ, Ленінський ком- 
сол4ол. Ми пишаємося, що 392 молоді 
трудівники удостоєні високих урядових 
нагород, понад десять з половиною ти
сяч — сьогодні носять на грудях значок 
ЦК Б.ПКСМ «Ударник 1973 року».

5 ці дні молодь Кіровогоадщини з 
честю несе Ленінську вахту трудової 
доблесті визначального року п'ятирічки. 
Напередодні з’їзду пройшли обласні 
комсомольські збори, на яких підбили 
підсумки першого етапу патріотичної 
вахти Кожен на них доповідав про свої 
здобутки на честь XVII з’їзду ВЛКСМ, 
Збоои пройшли в усіх первинних комсо
мольських організаціях, їх учасниками 
були понад 240 тисяч юнаків і дівчат. 
І всюди комсомольці і молодь проде
монстрували свою згуртованість, ба
жання зробити ударними кожен робо
чим день, кожну робочу годину четвер
того року п ятирічки. Ця віха завершує 
рапорт комсомольської організації об
ласті, доставлений на XVII з'їзд ВЛКСМ. 
Юнаки і дівчата в ньому дають слово 
ударною працею і відмінним навчанням 
довести свою готовность жити, працю
вати і боротись по Леніну, віддати свої 
сили, знання справі побудови комунізму.

ІЇОИІД ІІАР0Д08ІЩ

XVH з'їіДбві ВЛКСМ присвячую

Автор.

МОНОЛОГ 
ВЕТЕРАНА 
КОМСОМОЛУ

БРАТЕРСТВО
СЕРЦЕМ ВІДЧУВАЮ
4БОК§8ЯМВ&££^2йЯйвКвбМВМЯМ

Сьогодні відкривається 
з'їзд. Ми прийшли на 
цього від полів і верста, 
ті», з інститутів та шкіл. 
Кожен має чим звітувати 
перед КОМСОл'.СЛЬСЬИИ/Л 
форумом, у можного ---
безліч помислів, запи
тань, розповідей, якими 
хотілося б поділитись із 
делегатами.

А ще вчора думками ми 
лмиулн додому. Як гам 
друзі-колегн? Вчїжджа іп з 
Кірог.сгра.дд, шли спице 
пригріло. Отож на полям 
сипить робота. Іде посівна. 
Душе хочеться бути зараз з 
бригаді. Та хлопці надійні, 
єнравлктьсм й самі.

Часом п .чопах/ сесіє на то
ку, що соду.мкн іду іншим 
стеком. Земля тут «каси 
незвична, аж аорхЧиевв, ха
ти не схожі на гаїні. А вда
лині синіми ь гори. Це — 
Болгарія, битьущщина моїх 
нових друзів.

Менше місяця, як де
легація кіровоградських 
хліборобів повернулась 
із засідання Міжнарод
ного клубу молодих ме
ханізаторів, що проходи
ло в Толбукіні. Це була 
корисна зустріч і для нас, 
і для добруджанських 
трударів. Ми знайоми
лись з працею болгар
ських колег, обмінюва
лись досвідом. Вияви
лось багато спільно
го. В кооперативах На
родної Республіки Бол
гарії працюють радян
ські тран’-ери і ком
байни, влітку на їхніх по
лях колосяться "Авро
ра» і «Кавказ’». Для ве
ликих тепличних госпо
дарств (13—14 гектарів 
під склом у кожному) 
тепло виробляється з на
шої нафти.

Минулого року болгао- 
єькі механізатори гостю- 
Еали на Кірово’-радщ.ині^- 
Сгож, зустрівшись з на
ми цього року, багато 
розпитували. їм дуже 
сподобалась чекова си
стема оплати в наших 
колгоспах, вони вивчали 
і наш досвід раціональ
ного використання техні
ки. Адже в кооперати
вах Толбухінського окру
гу тисяча гектарів м’якої 
оранки припадає на пів
тора тракторе Т-74, у нас 
же одна ця машина під
німає 2500 гектарів!

Ми теж дещо залози, 
‘«или у болгарських дру
зів. Дуже сподобалось 
обладнання тріисгорних

■м Слово делегату 
бригад, забезпеченість 
полів міндобривзми. 
Шість центнерів тукі» на 
гектар — це добре, 
особливо якщо врахува
ти, що ці добрива внося- 
ться при погребі, бо в 
кожному кооперативі — 
агрохімічні лабораторії. 

Немало корнсьиго запи
сали ми в блокноти. Але 
найбільше вражений, нак- 
жьраглший спогад, — пре 
шмру дружбу, пр> хвилюю-.і 
зустрічі. Перше, що побачи
ли в ТолбухінІ — прапори 
на честь радянських меха
нізаторів. А потім скрізь бу
ли радісні посмішки, друж
ні потнекк рук, обійми дав
ніх знайомих. Хіба можна 
табу пі перепокпеиіій зал
толоухіяського Палацу юно
сті, де молоді люди стоячи 
скандуїтати: «Вічна друж
ба! Нічва дружба!».

Я і до ноіздмя в Болгарію 
знав про братерські зв'яжи 
наших народів. Але ііазич- 
ждя серцем переконався в 
цьому, коли псьачь» пам'иг- 
них Невідомому воїну, біля 
якого аиі на день. не зника
ли живі кяітн. і таке •— бі
ля кожного монумента ра
дянському солдату!

Пригадується один ви
падок, Окружком комсо
молу влаштував прийом 
на честь делегації кіро
воградських хліборобів 
у мальовничому ресто
рані колишньої турець
кої фортеці «Русалка», 
яку визволяла ескадра 
адмірала Ушакова. По
просили мене проголо
сити тост. Подивившись 
на великий портрет ад
мірала, я сказав;

— Пропоную цей тост за 
дружбу між народамн- 
братамп, за нс.ц.кого воїна 
Ушакова, і за ті з його на
щадків, які в соре к п’ятому 
принесли свободу БолгяоІГ, 
зцементували наше братер
ство червоною кров’ю!

Всі урочисто встали. А не
подалік за стоиіиамн сиді
ла група іноземних турис
тів. 1 вони, побачивши не*, 
почувшії наше дружне 
«Ура!», шанобливе встали 
теж. Наш» щирість вик-тя- 
кав повагу!

Думаючи про зустрічі 
не болгарській землі, я 
розумію ту велич, той 
глибокий зміст, який за
кладено у прекрасному 
слові «інтернаціоналізм».

В. ГАЛУШКА, 
бригадир кэмсомоль- 
сько-молоді/кної трак
торно? бригади № 2 
колгоспу Імені Ка.чі- 
иіиа Олександрій
ського району, деле
гат ХУЛ з’їздУ 
ВЛКСМ.

МІРКОЮ МАЙБУТНЬОГО
< В ЗАЛІКОВИХ - ВІДМІННО

Ідуть заняття. В аудиторі«« тра- 
дннікве: конспектування, відповіді, 
досліди. Однак а усьому вчуває
ться тон непонгорний настрій зосе
редженості й діловитості, який пе
редує ТІЛЬНІ» ОДНІЙ події О житті 
студентів — сесії. Цього разу під
готовка юнаків і дівчат особливо 
ретельна: в дві комсомольського 
з’їзду, н рік 50-річчи присвоєння 
комсомолу Імені Леніна ножному 
хочеться нрозвітувати икнайнрзщи- 
ми знаннями.

Наполегливо готується до остан
ніх своїх екзаменів І наша група. 
На початку нього семестру в ході 
бсссоюзнкх комсомольських зборів 
»гм зобов’язалися скласти сесію 
без трійок, а наші товарнії:! Я. Ла
па, Є. Пирожепко, О. Кучер. 
Т. Квітка. М. Самііічук — тільки на 
«відмінно». Всім хочеться закінчи
ти навчання в інституті в кращих 
традиціях; адже чотири роки наша 
група за успішністю одна з кра
щих на факультеті. І зараз пере- 
лідннй Червоний внмщл зберігає- 
тьсі» у нас.

— Знання — за.ієно не самоціль, 
не абстрактна мета для моїх това
ришів. Вени розуміють: набуте в 
Інституті допоможе їм я недалеко
му майбутньому донести до дітей 
красу рідного ’.лова, виховати з ма

люків мужніх і зрілих громадян 
суспільства. Саме такою міриою 
вони вимірюють свої справи. Гему 
й роблять все, щоб прийти п школи 
у всеозброєнні. Наші студенти ре
гулярно відвідують лекції, старан
но готуються до семінарських за
нять, багато працюють в бібліотеці 
иад додатковим матеріалом. Хлоп
ці й дівчата успішно займаються 
□ гуртках і секціях наукового сту
дентського товариства. От і нещо
давно робота В. БІлсцького була 
рекомендована иа республІкансьнмО 
конкурс з суспільних паук. Багато 
дають нам дружи! зв'язки з пись
менниками і вченими: мп зустріча
лися з Олесем Гончарем, Михай
лом Сіельмахом, Савою Голованів' 
ським, слухали лекції академіка 
Біполіда.

Через кілька тижнів —. державні 
екзамени. Ми складемо їх, ик і обі
цяли — якнайкраще, на рівні ви
мог майбутнього.

Л. МОРОЗ, 
студентка четвертого кур
су філологічного факуль
тету Кіровоградського пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна.

І НЗ зчувся, Ял роки відтулили, 
Мов Достиглі яблука в саду.
Маю оджоли, бавлюся з онуками. 
Стежкою спокійною іду.
Але часом пі домашні справи ці, 
НІ здоров'я, що пішло на спад, 
З пан ятчю ніяк не можуть 

справитись: 
Пам'яті, повертається наз«д.
Я любив, <>іюоо» та — не платоніка, 
Бо вона гаряча і земна:
Тож на мене зоряну оудынНнку 
громадянська одягла шина.
Ьігвся н за землю г за правду,
1 за усміх сонячного дня.
1 скажу вам, друзі, иез нараду: 
Всі ви, комсомол, — моя рідня. 
Комсомол, о тооою І донині 
>! — на «ти», хоч сивни вже давно, 
ьо одній підвладні ми святині, 
Би одне над нами знамено.
чую пульс- твій о полі, на заводі, 
Чую подих типі на цілині, 
Хочеться о будь-якій поіоді 
Б молодість вернутися мені, 
ііерснпі років умовні межі, - 
Одірватись під брунатних бджіл, 
И делегатом з їзду сісти межи 
Вами за оцеа червоний стіл, 
мсти у оудьоиївці, як личнть 
(Час іі зоеріг, — не нафталін), 
комсомол, ,и знову мене кличеш 
Сурмою юнацьких поколінь.
’цю клич твій і не сплю ночами, 
1 хоч сил нема тих, що пули, — 
Я не сам, зі мною йде Кирчагін «~ 
Котить иа життя івої вали.
Перший оал. і п'ятки, і де» нтнй — 
Молодих, невтомних, запальних... 
.1 як прийде час мені омиратв — 
Я у всьому покладусь на инх. 
Тиаю: ке судились білі руці їм, 
Як І ми, ие люблять «теплих» гнізд. 
Ми з Корчагіним л.цено нід революції 
Делегатами па комсомольський з’їзд.

МОНОЛОГ
ОЛЕГА 
КОШОВОГО

Турбота хлібороба — про врожай. На кілька хвилин зібралися члени 
комсомольсько-молодіжної механізованої ланки по вирощуванню по- 
рндної кукурудзи з радгоспу Імені Куйбншева Бобрннецького району, 
яку очолює €гор Семенов. В ньому році вони зобов'язалися виростити 
по 45 центнерів кукурудзи на площі 132 гектари. Про справи молодих 
хліборобів розпитує секретар комсомольської організації Радгоспу Ва
силь БУТИРІН (на фото зліва). <’о»о В- КОВПАКА.

Я — з корчагінців родом, 
Мамо, чуєте, мамо.
Я повинен з народом 
Пережить його драму.
Я прожив би сто років, 
Полюбив би сто Шур, 
Але знаю: сто кроків — 
1 ковтне мене шурф.
Я не зраджу, щоб жити, 
Не еелить мені Кров, 
Бо тече в моїх жилах 
До Вітчизни любов.
Я не вмер. Я не вибув,
Я інакше не міг. 
Я зробив собі вибір;. 
Смертю смерть переміг. 
Розпрощавшись із сонцем, 
Я не сїкшив грудей — 
І живу

комсомольцем 
Для мільйонів людей. 
Комсомоле, мій брате, 
Чую мужню ходу.
Бід війни делегатом
Я на з’їзд твій іду.

МОНОЛОГ
ВАСИЛЯ
МОТОРНОГО,
Героя Соціалістичної Праці, 
бригадира тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Ноеоархангадьського району.

Пшениці — моя сіма і слава, 
А любов моя — рідна земля. 
Наша тракторна дружна держава 
Хліборобствус в рідних полях. 
И мене хлопці — не тс, щоб гєрої, 
Але в праці. їй-грасо, орли. 
Мають шану до неї, старої, 
До землі, бо від неї зросли.
Кожний знає і землю, І трактор, 
Агроном, інженер в КОЖНІМ е.
Тс не есе тс взяли ми — отак-то! — 
Бід землі — чує серце моє.
По півсотні центнерів пшениці, 
Кукурудзи но сто — не межа. 
Нам гіталовські сяють зірііині, 
В нас живе хліборобська душа, 
І ншш виїжджаємо в поле, 
І працюєм, не знаючи діб, 
Пам’ятаємо твій, комсомоле, 
Нелегкий, героїчний хліб. 
Громадянську, поля колективні, 
Иуркул’-ню і обрізи вночі, 
І «катюші» сліди реактивні, 
Відбудову І) солому в печі... 
А сьогодні землі не впізнати, 
Люди радісно дивляться в день. 
Стала щедрою нива, як мати, 
Взнпши щедрість сиою від. людей. 
...Дощ пролився. Побігли потічки. 
Вийду в поле я, думкою рад. 
Комсомол!
Від дев'ятої п’ятирічки 
Я на з'їзді твоїм — делегат,
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ГПО НА МАРШІ

„МОЛОДІШ КОМУНАР“

Народний аи-

цехіз

роз-

зустрічаються 
комсомольські

в клубі «Червоні вітрила» 
розповідають про свої

другої 
п рнємстна.

„ЗІРКА“

інструментів,

СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

ПІСЛЯ РОБОЧОЇ
ЗМІНИ

Робітннк зупиняє верстата, хлібороб глушить 
тор трактора... Робочий день скінчився. Було в ньо
му і напруги, і грпвоггї. і щасливих хвн.тнц' звер
шення. Та все — позаду. А тепер: «Куди підемо 
увечері?»

Перед новоукраїнцямп в більшості випадків це 
питання не посгае. Бо знають; у «Ювілейному .• ши
роко відчинені двері для всіх бажаючих. Щовечора 
тут засвічується веселий гх"..... : ” —........ ............
наповнюється ___ 1, ______ ____
Майбутній солдат завітає в «Університет 
воїна», а синьооке мрійливе дівча — в 
тет культури», 
слухали музику 
Островського.

Тут. у Палаці, 
старшокласники, _ ...... __ _
справи. Юристи знайомлять молодь з основами радянсько, 
го законодавства, виховують у неї почуття глибокої відпо
відальності перед суспільством.

Звичайно, самі працівники Палацу культури не змогли б 
організувати цікаве й змістовне дозвілля юнаків і дівчат 
міста. їм багато в чому допомагають комсомольські акти
вісти. Ось і нещодавно за їх бажанням було проведено 
вечір, де йшлось про гарний одяг і. зачіски, про тс, що та
ке хороша мода та і». Здається, кожен, хто був на ньому, 
залишився задоволений.

Або ж —• участь у роботі гуртків. Народний ан
самбль танцю «Степівчанка». гурток бального тан
цю, оркестри 
агіткультбригада... І це ще не всі 
типи, які функціонують у Палаці культури. Загалом 
же гуртки об’єднують понад сто 
дівчат. Тут вони відпочивають, 
відпочинок інших. Взяти хоча б пашу 
бригаду. Лише під час жнив вона виступила 
зн перед хліборобами району, звеселила їхні серця 
піснею, вшанувала перших на рубежах битви за 
хаіб, не обминула й недоліків. Теж саме можна 
сказати і про виступи інших колективів аматорів.

Що відпочинок — справа комсомольська, диску
тувати не доводиться. Бо вже давно відомо: там. 
де комсомольська організація бойоаяга — 
весело. Завітайте в Будинки культури 
«Росія», їм. XX з'їзду КПРС, «Мир» — 
раз переконаєтеся у цьому.

Та чи рідко ми зустрічаємось із протилежним? 
комітетах комсомолу план роботи має пункт: 
молоді»? Багато приділяється уваги молодим 
кам, показникам у роботі, а ог про дозвілля 
не завжди. Отож і виходить, що у клубі як 
взагалі нічого немає.

Є ще одна біда, коріння якої сягають 
коли у юнака чи дівчини ще тільки-но . 
основи естетичного сприйняття світу. На цей бік ви
ховання хтось колись не звернув достатньої уваги. 
4 не прищепив людині хорошого смаку. Подивіться, 
що і як іноді танцює молодь. Якою музикою за
хоплюється. І це тому, що свого часу юнаком чи 
дівчиною пс пройдена школа естетичного вихован
ня. їм байдужі імена Чайковського, Бетховена, 
Шостаковича, а от різні низькопробні твори, запи
сані з чужого голосу — до смаку. І ще трапляють
ся випадки, коли замість того, щоб справді куль
турно відпочити, збирається юнак з дружками — 
любителями пиятики. Ось що не повинно проходити 
повз увагу комсомольського активу.

Дозвілля — не той час, який можна змарнувати. 
Воно повинне бути змістовним, веселим. Хороший 
відпочинок — це заряд бадьорості на завтрішню 
робочу зміну. І організовувати його — молоді, ком
сомольцям.

вогник, і Палац культури 
музикою, гомоном юнаків і дівчат. 

? молодого 
«Уиіверси- 
нещодавно 

композитора
В останньому, до речі, 
відомого радянського

.естрадний та народних
самодіяльні колек-

п'ятдесят юнаків і 
роблять цікавим 

агіткульт- 
54 ра-

і в клубі 
колгоспів
і ви ще

Чи у ВСІХ 
« Відпочинок 
виробннчни- 
ЇХ думаємо 

не танці, то

. тих років, 
закладались

ЯК НА СВЯТО
0 Майже мі
ць тривали 

змагаппя з на
стільного тенісу, 
результати дких 
входять до залі
ку ювілейної 
спартакіади кіро
воградського за
воду «Червона 
зірка». В іграх 
брали участь де
сять команд ко
лективів фізкуль- 

і відділів під-

Добре провели турнір представники відділу 
головного технолога. Вони вийшли иеремож- 
цими у командному заліку.
0 В спортивному залі факультету фізично* 

го виховання Кіровоградського педагогічною 
інституту імені О. С. Пушкіна протягом двох- 
днів трипала матчова зустріч з баскетболу 
між жіночими та чоловічими командами ін* 
статуту сільськогосподарського машинобуду
вання, господарями майданчика та спортив
ного клубу «Ювілейний» з міста Жовтих Вод 
Дніпропетровської області. Всі зустрічі ви
грали наші студенти — майбутні інженери та 
викладачі фізичного виховання.

КОЖНОГО'
тивних 

шикуються шеренги сту
дентів. Це йде регулярна 
підготовка до першотрав- 
невої демонстрації. Наші 
вихованці винесуть на 
площу рапорт про досяг
нення спортивних клубів 
обласної ради ДСТ «Бу
ревісник». В минулому 
сезоні тут підготували 4 
майстрів спорту, 11 
дидатів у майстри, 
першорозрядників, 
спортсменів масових 
рядів.

Підвищенню фізичного гар
ту сприяв у великій мірі но
вий комплекс ГПО. Тільки в 
педінституті нормативи і ви
моги комплексу виконали 
більше 560 студентів

Минулої п’ятниці 
дропарку побували 
ше 1000 студентів, 
взяли участь в легкоатле
тичному кросі. Вранці 
стартували дівчата - фі
лологи на 500-метровій 
дистанції. Тут кращий ре
зультат в Ольги Гордоси- 
ченко — 1 хвилина 28 се
кунд. Це — вище другого 
спортивного розряду. Не
поганий показник з Люд
мили Лашкул. Дівчата ус
пішно навчаються, тре
нуються в спортивній сек
ції. Залік з фізичної під

готовки теж склали добре.
Під час кросу понад 

300 студентів виконали 
розрядні нормативи.

М. ПЕДЮРА, 
викладач Кіровоград
ського державного 
педінституту імені 
О. С. Пушкіна.

На фото: фінішують пер
шокурсники.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

В матчі з житомирським «Автомобілістом)', хоч не повністю, ско
ріше — спалахами, вгадувався той малюнок гри, який ще в пам’яті 
уболівальників з минулого року: серія матчів кінця сезону і пе
реможна хода до і . ... .

в ден- 
біль- 
Вони

^ТГТЗЯÆ \ Индекс 61197,і. ВК 04671,

Ті Наша адреса і телефони

В. МАРУІЦАК, 
керівник танцювального ансамблю Новоукра- 
їнського Палацу культури «Ювілейний», де
легат XVII з’їзду ВЛКСМ.

316050. ГСП, Кіроаоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу лмст’в і масової роботи — 2-45-36, відділу вій 
ськово-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

М. СОМОВ.

реможна хода до почесного призу — кубку республіки. Саме така
гра — швидкісна, атакуюча, в якій всі 90 хвилин віддані боротьбі — приносить успіх. 
І начерк подібної побудови (поки що штрпхосий) вгадувався в цьому матчі.

Суперник — досить сильний, один з провідних колективів зони. Гра проходила 
цікаво, розгортаючись з перемінним успіхом. Господарі з перших хвилин дали гос
тям ЗРОЗУМІТИ, ЩО ЇХ Девіз — <------ . : "" " "" - ------ :л : .г.»
м’яч з сітки, куди його спрямував Котов. Той же Котов на 14-й хвилині, 
шись від двох захисників «Автомобіліста», вийшов один на один з воротарем, 
знову був точним — 2:0. Та через чотири хвилини довелося діставати м’яч з 
Будчаному. В нехитрій ситуації шостий номер гостей зквитав один м’яч.

В другому таймі «Зірка» атакувала часто і гостро. В багатьох гравців 
можливість завершити атаки. Непогане враження залишила гра Котова, Сака, 
на. Та до кінця матчу рахунок так і не змінився.

атака, і вже на восьмій хвилині воротар гостей вийняв 
відірвав- 

Удар 
сітки

солідар-
18.45 -
19.00 —

(К). 19.45

Міжнародний день 
носії молоді. (К).
Фільм-концерт. (К). 
Програма «Вісті».
— «Музика в житті В. І. Ле
ніна». (Львів). 20.45 — «На 
добраніч, діти»!. (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Художній фільм «Зося*. (К). 
22.50 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

20.45 — «На 
(К). 21.00 — 
(М). 21.45 - 
«Зустріч з
23.25 — «На
КІІ»
ьини. (К).
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добраніч, діти!» 
Програма «Чаг». 
Художній фільм 
минулим». (К). 
ланах рсспублі- 

(К). 23.30 — Вечірні ію-

пягпниця

ПЕРИМ ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіиопо- 
дорожей». (М). 10.30 — Ко
льорове телебачення. «Стара 
фортеця». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм.
1 серія. (М). 15.25 — «Екран
молодих». (К). 16.25 — Наш 
огляд. «Резерви — на службу 
виробництву». (Запоріжжя). 
17.00 — Науково-популярний
фільм «Розмова на рівних». 
(К). 18 00 — «День ва днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18-50 — 
«Моя п'ятирічка». (Кірово
град). 19.00 — Кольорове те
лебачення. Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм 
«Стара фортеця». 2 і 3 серії. 
(М). 21.00 “
(М). 21.45 
(М). 23 20

ДРУГА ____
Новини. (К). 11.35 
ний екран». Історія для учнів 
8 класу. (К). 12.05 — Худож
ній фільм «Красна площа».
2 серія. (К). 15.45 — «По рід
ній країні». (Литовська PCP). 
(М). 16.15 — «У світі киши». 
(М). 10.45 — «Сільські зустрі
чі». (М). 17.15 — Кольорове
телебачення. Для школярів. 
«Комсомол, я твій поет». (ЛІ). 
17.45 — Кольорове телебачен
ня. «На XVII з'їзді ВЛКСМ». 
(М). іч.ОО — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Сьогодні

— Програма «Час».
— «Нумо, дівчата».
— Новини. (М).
ПРОГРАМА. 11-25 - 

сШкіль-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кпропоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Рин
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Радян
ський характер». Теленарис. 
(М). Ю.ОО — Кольорове теле
бачення. Телевізійний бага
тосерійний художній фільм 
«Стара фортеця». 2 і 3 серії. 
(М). 11.55 — Кольорове теле
бачення. «На XVII »’їзді 
ВЛКСМ». (М). 16.45 — «За
накресленням» XXIV з’їзду 
КПРС». (Дніпропетровськ). 
17.05 — Фільм-коицсрт. «Спі
ває Рима Волкова». (К). 17.30
— «Ленінський університет 
мільйонів». (М>. 18.00 — ІГ» 
вини. (М). 18.15 — Лауреати 
Ленінської премії 1974 року в 
галузі науки і техніки. (М).
18.45 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний багатосерій
ний художній фільм «Стара 
фортеця». 4 І 5 серії. (М). 
21.00 — Прргоама «Час». (М).
21.45 — «Майстри мистецтв». 
(М). 22.55 — Спортивна про
грама. (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.40- 
Програма передач, (М). 15.45
— Програма документальних
фільмів. (М). 16.30 — «И1ах- 
матна школа». (М). 17.00 —
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Велика арена юно
го спортсмена». (М). 17.30 — 
Наш огляд. «Резерви — па 
службу виробництву». (Запо
ріжжя). 18.00 — «Міжнародне 
життя». (К). 18.30 — Назуст
річ виборам до Верховної Ра
ди СРСР. (Статус депутата). 
(К). 18.45 — Музичний фільм. 
«Музичний магазин». (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.30 — Говорять делегати
XVII з’їзду ВЛКСМ. (К). 19.45
— «Музика і подвиг». (Львів).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новині!. (М). 9.30 — «Любок 
моя, Мапіітка». Поезій 
Б. Ручйова. (М). 10.00 — Ко
льорове телебачення. «Стара 
фортеця». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм: 
4 і 5 серії. (М). 15.45 — «Ро
сійська мова». (М). 16.30
Телефільм. (Кіровоград). 17.0(1 
«Соцзмагаиня — в дії». (Кі
ровоград). 17.30 — «Світ со
ціалізму». (М). 18.09 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15 
— Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Веселі 1101 кн». 
(М), 18.30 — Кольорове теле
бачення. «На XVII з’їзді 
ВЛКСМ». (М). 18.50 — Ко
льорове телебачення. Прем'є
ра телевізійного художнього 
фільму «Стара фортеця». 6 і 
7 серії. (М). 21.00 — Програ

мі). 21.45'— Ін-ма «Час». ......
тербачеіішг. «Молоді голоси». 
Всесоюзний телевізійний кон
курс. (М). 23.10 — Чемпіонат 
СРСР з важкої атлетики. 
(Тбілісі). 23.40 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 — 
Новини. (К). 11.35 —.«Шкіль
ний екран». Російська літера
тура 
12.15 
ся», 
тва.
15.35
— на службу виробництву». 
(Запоріжжя). “ 
рела 
ропськ).
слова».
концерт. (К). 18.45 — Говорять 
делегати XVII з’їзду ВЛКСМ. 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «Екран мо
лодих». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —•
Програма «Час». (М). 21.45 —• 
«Ровснська балада». Вистава. 
(Львів). 23.40 — «На лапах 
республіки». (К).

для учнів 10 класу. (К>-
— Художній фільм *3о- 
(К). 15.35 — Для іоиац- 
«Оріеитир», (Донецьк).
— Наш огляд. «Резерві«

життя». (
18.00 — 

(К). 18.30

17.10 — «Дже- 
(Диіпропет- 

« Культура 
) — Фільм-

Друкарня їм. Г. М. Диміпрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Наступний номер «Молодого . комунара» вийде 
завтра, 24 квітні.
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