
Вітчизні—наш ударний труд!

ком прийшов у 
році на Світловодський 
завод чистих металів іме
ні 50-річчя СРСР комсо
молець Микола Петров. 
Працював спочатку учнем 
під наглядом досвідчених 
плавильників, потім — са
мостійно. Працелюбність, 
наполегливість допомог
ли йому стати за корот
кий час висококваліфіко
ваним робітником.

Відбувши службу в рядах 
Радянської Армії, Микола по
вернувся на завод в рідний 
колектив. Зараз він досяг ви
сокої майстерності, має п’я
тий виробничий розряд і зав
дяки цьому щомісячно вико
нує план не менше, як на 
140—170 процентів. Особистий 
річний плай 1974 року виконав 
ще в жовтні.

В листопаді на заводі чис
тих металів імені 50-річчя 
СРСР відбулися Всесоюзні 
змагання плавильників, на 
пні з'їхалися кращі представ
ники споріднених підприємств 
країни. Щоб визначити, кому 
захищати честь заводу на 
цих відповідальних змаган
нях, було проведено внутріза
водське змагання - конкурі! 
плавильників.

Перше місце зайняв 
Микола Петров. Виправ
дав довір’я і на Всесоюз
них змаганнях — теж зай
няв перше місце, як в 
особистому заліку, так і в 
складі бригади. Безумов
но, це відмінний резуль
тат.

За підсумками Всесо
юзного змагання плавиль
ників /Аиколі Петрову 
присвоєно почесне зван
ня «Кращий плавильник 
СРСР 1974 року». Його 
нагороджено значком 
«Ударник 1974 року».

Але Микола не тільки 
майстер своєї справи, він 
і комсомольський акти
віст. Нещодавно був чле
ном комсомольського бю
ро цеху. Зараз молодий 
комуніст М. Петров має 
не менш важливе пар
тійне доручення: його об
рано заступником ком
сорга зміни.

с. тишко, 
плавильник Світло- 
водського заводу чис
тих металів імені 
50-річчя СРСР, секре
тар комсомольської 
організації цеху №8. 

На фото: кращий пла
вильник країни Микола ПЕТРОВ за роботою.

Фото С. ГРАНОВСЬКОЇ.
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9—11 грудня в Києві відбувся Всесоюзним зо
нальний семінар перших і других секретарів об
комів, перших секретарів міськкомів і райкомів 
комсомолу ряду областей України, а також Мол
давії, присвячений підготовці до насіупіюго обмі
ну комсомольських документів.

Семінар відкрив перший секретар ПК ЛКСМ 
України Л. М. Гіренко. Доповідь «Про проведен
ня обміну комсомольських документів і завдання 
міськкомів і райкомів комсомолу» зробив другий 
секретар ЦК ВЛКСМ Б М. Пастухов. Перед 
учасниками семінару виступили секретар Київ
ського обкому партії О. С. Капто і перший за
ступник завідуючого відділом організаційно-пар
тійної роботи ПК Компартії України А. В. Мер
кулов.

Учасники семінару вивчили досвід роботи ряду 
міських і районних комітетів партії по обміну 
партійних документів, ознайомилися з практикою 
роботи міськкомів і райкомів комсомолу Києва і 
області по підготовці до обміну комсомольських 
документів.

У доповіді і виступах учасників семінару під
креслювалося, що обмін комсомольських доку
ментів е важливим брганізаційно-ЕОлітичшім за
ходом, спрямованим на дальше підвищення тру
дової і громадсько-політичної активності членів 
ВЛКСМ, поліпшення роботи комсомольських' ор
ганізацій, удосконалення їх діяльності по вико
нанню рішень XXIV з'їзду КПРС і XVII з’їзду 
ВЛКСМ, завдань, поставлених у Привітанні ЦК 
КПРС XVII з’їздові комсомолу, промові на з’їзді 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. 1. Брежнєва.

Обмін документів який стане свого роду огля
дом комсомольських сил, суворою і вимогливою 
перевіркою діяльності кожної КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
організації, покликаний сприяти підвищенню рів
ня роботи всіх ланок комсомолу, бойовятості кож
ної комсомольської груші, авангардної ролі чле
нів ВЛКСМ па виробництві, у навчанні, в громад
сько-політичному житті, дальшому зміцненню їх 
свідомої дисципліни і організованості, активізації 
всього внутріспілкового життя. Він проходитиме 
слідом за такою важливою подією в житті Кому
ністичної партії, як обмін партійних документів. 
Тому, відзначалось у виступах, комітети комсо
молу повинні творчо використати той багатющий 
досвід організаторської і політичної роботи, який 
партійні організації нагромадили в ході обміну 
партійних документів і який вони щедро переда
ють комсомольським організаціям.

Учасники семінару обговорили широке коло 
завдань, розв’язання яких у ході обміну матиме 
велике значення для виховання у кожного члена 
ВЛКСМ почуття високої відповідальності за про
довження традицій Ленінського комсомолу — 
бонового помічника КПРС.

У роботі семінару взяли участь відповідальні 
працівники ЦК Компартії України і ЦК Компар
тії Молдавії, заступники завідуючих відділами 
організаційно-партійної роботи обкомів, завідую
чі організаційними відділами міськкомів і райко
мів Компартії України і Компартії Молдавії, від
повідальні працівники ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
України і ЦК ЛКСМ Молдавії.

(РАТАУ).

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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"~ ГЛЗЕ1А' СПЛОДИТЬ З 1939 РОКУ.

о тдт подвійний потік
ГАЗОВО! РІКИ

КОКУ ЛКСНУ

УЖГОРОД, 13 грудня. 
(РАТАУ). Поблизу радян
сько-чехословацького кор
дону стала до ладу друга 
черга компресорної станції 
міжнародного газопроводу 
«Братерство». її агрегати 
вивів на робочий режим ко
лектив зміни старшого ма
шиніста А. С. Нікуліна.

Завдяки пуску другої чер
ги станції подача газу по 
двох нитках магістралі в 
країни РЕВ зросте більш нк 
вдвоє.

ДИПЛОМ 
ГРОМАДСЬКОГО
О КОСЬ до редакції обласної 

молодіжної газети завітав ви
кладач Кіровоградського буді
вельного технікуму.

— Чи не змогли б ваші праців
ники виступити перед нашими уч
нями на факультеті журналістики?

— Якому факультеті? — пере
питали дещо здивовані товариші,

— Журналістики, — спокійно 
повторив відвідувач...

Так зав'язалася дружба учнів, 
майбутніх будівельників з газетя
рами: на старших курсах тут діяли 
факультети громадських профе
сій. На одному з них вихованці 
знайомилися з елементарними ви
могами при організації та напи
санні газетних матеріалів, самі 
пробували писати замітки, дехто 
публікувався в обласній моло- 
діжці.

НАГОРОДИ 
БАТЬКІВЩИНИ - 
ГЕРОЯМ
КОСМОСУ

За успішне здійснення орбітально
го польоту на космічному кораблі. 
«Союз-16» і проявлені при цьому 
мужність і героїзм Президія Верхов
ної Ради СРСР нагородила Героїв 
Радянського Союзу льотчиків-космо
навтів СРСР Рукавіїшппкова. Мико
лу Миколайовича і Філіпчслка Ана
толія Васильовича орденами Леніна 
і другими медалями «Золота Зірка». 
В ознаменування подвигу героїв па 
їх батьківщині будуть споруджені 
бронзові бюсти.

СТА
В нас це не одиничний факт. У 

більшості навчальних закладів об
ласті, в багатьох школах діють 
громадські університети, факуль
тети, гуртки, клуби і т. ін. Партій
ні та громадські організації, розу
міючи суспільну важливість їх, як 
чинників зростання громадської 
активності підростаючого поко
ління, молоді, вважають своїм 
обов'язком цікавитися навчанням 
в громадських закладах нарівні з 
щоденною турботою про загаль
ноосвітнє навчання.

Сьогодні учні Підвисоцької СШ 
Новоархангельського району, Но- 
воукраїнської СШ № 2, Маловис- 
ківської СШ № З, СШ № 32 міста 
Кіровограда зустрічаються з тру
дівниками для читання лекцій на 
найрізноманітніші теми: тут успіш
но діють шкільні громадські лек-

торії. А скільки дітей, в основно
му це «червоні слідопити», — 
вчаться краєзнавчій роботі!

Все це допомагає молодим гро
мадянам, тим, хто вже готує себе 
до служіння основній професії, 
пройматися почуттям високої 
відповідальності і особистої при
четності до всього, що звершує, 
над чим трудиться, що вирішує 
наш радянський народ.

Отже, йдеться про розширення 
інтересів нашого підростаючого 
покоління, про діапазон прикла
дання їх сили, енергії, розуму. 
Громадські професії сприяють 
поглибленню змісту духовного 
світу юнаків і дівчат — а він в 
молодої радянської людини має 
бути широким, вагомим.

Багато в цьому плані можуть 
зробити і заклади культури: клу
би, бібліотеки. Неправильно роб
лять ті культармійці, які обме
жуються наявністю в закладі хо
рового, вокального та танцюваль
ного гуртків, плюс курси крою та 
шиття. На жаль, поряд із Завал- 
лівським Будинком культури та 
Будинком культури імені Леніна 
м. Світловодська сьогодні не роз
горнеш довгий ряд закладів куль
тури, які в своїй роботі врахову-

ють найрізноманітніші інтерес* 
комсомольців і молоді, дітей. Ви
правдовують таке становище, зде
більшого, відсутністю кадрів (хоч 
ця проблема дійсно існує). А ви 
зверталися до самої молоді, се
ред якої неважко знайти і люби
теля природи, і запеклого кіно- 
любителя або краєзнавця, охочо
го стати помічником міліції, чи 
записатися в літгурток? Найпер
шою опорою в роботі закладів 
громадських професій має бути 
сама молодь. А первинні комсо
мольські організації, комітети по
винні розглядати набуття цих про
фесій юнаками і дівчатами, як 
одне з невідкладних завдань, як 
дійову норму комуністичного 
виховання.

...Молодий спеціаліст вільно, ці
каво, захоплено розповідає про 
насущні проблеми міжнародної 
політики. Інший вже в перші мі
сяці своєї роботи згуртував навко
ло себе загін юних краєзнавців, 
написав до газети гостру замітку... 
І ми себе обкрадаємо на все жит
тя, замикаючись рамками тільки 
своєї професії. Першим помічни
ком у нашому прагненні пізнати 
більше, вміти більше — має бути 
комсомольський комітет.

т < і >•

ПО ЗАПОЛЯРНОМУ
ЗИМНИНУ
В ІІііжиі.оіінськнД порт, пкиіі знахо

диться и гирлі річки Яии, далеко за 
полярним колом, вантажі прибувають 
Північним морським шляхом під час 
короткої арктичної навігації. Звідси на 
автомашинах їх розвозять на золото-і 
оловодобувні підприємства, а такохі н 
оленярські господарства, розташовані 
на півночі Якутії.

Взимку, коли лютий мороз сковує 
двометровою кригою річку Яку. по 
ріці прокладається автомобільна траса, 
тик званий знмгнк.

II а Фото: колона автомашин 
Усть-Кунгіїнського шляхово-транспорт
ного підприємства на знминку.

Фото В. ЯКОВЖ-ВА.
АПІІ.
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Соціалістичне змагання серед молодих доярок Но- 
воархангельського району нині очолюють майстри 
машинного доїння з колгоспу «Зоря комунізму» —* 
комуніст Марія Манаша та комсомолка Олена Юхи« 
мсико. Друкуємо їхній відкритий лист до суперників 
по трудовому змаганню — молодих доярок колгоспу 
«Україна» та до всіх молодих доярок району, які 
не виконують взятих соціалістичних зобов’язань.

ЩО ПОТРІБНО 
ДЛЯ УСПІХУ
У ЛИСТОПАДІ, як і в попередні місяці, з колгоспу 

«Україна» знову на завод не надійшло жодного 
кілограма молока першого сорту. Надзвичайна по
дія? Навпаки. Адже в господарстві раніше дивились 
на це крізь пальці. 1 ви, молоді доярки, знаючи, що 
господарство здає молоко низької якості, змирилися 
з цим, мовляв, це від нас не залежить. А ми вважає
мо інакше; залежить.

У багатьох з вас заіскрилася надія, коли головний 
зоотехнік колгоспу сказав; «Охолоджувачі-очи- 
щувачі молока купимо, По одному на кожній фермі 
або два — на сепараторній поставимо. Ось тоді...».

Легко іноді обіцяється, та не швидко діло роби
ться. Та й чи з охолоджувачів, дівчата, потрібно по
чинати? Чи допоможуть вони, якщо й надалі молоч
ний посуд, як це на четвертій фермі, на вікнах збері
гатиметься? Чи не краще починати з приміщення для 
посуду та забезпеченості доярок засобами особистої 
гігієни, із дотримання отих елементарних правил са
нітарії, без яких і мріяти про молоко високої якості 
неможливо?

Одинадцять місяців роботи минули, перш ніж і ви 
вдарили на сполох, поставили перед керівниками 
ферм свої вимоги:’«Перший сорт буде, тільки спочат
ку риштаки поміняйте», «Більше вручну доїмо». І ви
явилося, що недоробок чимало. А ліквідувати їх, при 
бажанні, завжди можна.

Народногосподарський план продажу державі мо
лока колгосп ваш виконує успішно, а ось із виконан
ням плану виробництва молока питания залишає
ться відкритим. Цікавилися ми раціоном годівлі ко
рів. Хороший, не гірший, ніж у нашому господарстві. 
13 кормових одиниць на добу. А ось щодобові надої 
у вас шь корову невисокі — по 4,9 кілограма молока.

Зараз на всіх фермах — аврал. Допомагати дояр
кам прийшли... працівники бухгалтерії. «А де його 
взяти, молока? —• запитала на зборах молода доярка 
Любов Урсулова (за 11 місяців вона надоїла на кож
ну корову по 1845 кілограмів молока при річному 
зобов'язанні — 2545), — а чи забрали з моєї груші 
старі та ялові корови, коли я просила?»!'..

Мабуть, раніше потрібно було прислухатися до за
уваження молодої доярки’, потурбуватися про своє
часне формування стада, про що в господарстві, на 
жаль, не так сумлінно дбають. За 11 місяців на сто 
корів одержали лише 68 телят (найнижчий показник 
серед господарств району) — на три менше, ніж за 
цей час минулого року, 1 чи поліпшаться справи? У 
господарстві ’значна плинність техніків штучного осі- 
меіііння. Протягом року па фермі № 3 їх змінилося 
три, па першій і другій — по два.

У господарстві вважають, що для доярок створені 
хороші умови. Але навіть збори тваринників прохо
дили в нетопленій кімнаті. «Влітку тут буває теп
ло», — жартувалі! дівчата, а самі щулилися від хо
лоду. . .

І підбиття підсумків соціалістичного змагання від
булося із значним запізненням, не було урочистості, 
навіть червоний вимпел.не вручили передовій доярці. 
Втім, ніби це найголовніше, ке’забули нагадати пе
реможцям двох позаминулих,декад, щоб підійшли 
після зборів і одержали гроші. •. ...

Звернулися ми до вас, суперників по трудовому 
змаганню, тому, що стан справ у вашому господар
стві турбує пас. В позаминулі роки ваш колгосп за
боргував державі значну кількість продукції. А щоб 
досягти рубежів, викреслених XXIV з’їздом КПРС, 
усім нам потрібно працювати ще активніше, ще на
полегливіше.

Ми вже надоїли на кожну корову близько 3800 кі
лограмів молока. У роботі кожного з нас теж є недо
ліки, прорахупки, та ми намагаємося позбутися їх. 
Добиваємося, свого, виконуємо соціалістичні зобов'я
зання. Думаємо, що ви врахуєте це у своїй роботі, 
зробите фініш визначального року ударним.

Нас турбує, що й інші господарства, де не слідку
вали за зооветслужбою па фермах, не вимагали від 
доярок суворого дотримання правил санітарії і гігіє
ни, здають на завод молоко низької якості, У першу 
чергу про виправлення недоліків мають потурбувати
ся в колгоспах імені Бульонного, імені Литвинова, 
імені Кірова, «Шлях до комунізму», імені Куйбише- 
ва, імені Енгельса.

Закінчується рік. Низькі надої сьогодні у доярок 
колгоспів імені Карла Маркса, імені Литвинова, іме
ні Енгельса. Ці господарства та колгоспи імені Шев
ченка, імені Куйбишева, імені Леніна, «Дружба», 
значно відстають'з виконанням планів продажу мо
лока державі.

Звертаючись до тваринників, які ке виконують осо
бистих завдань, ми нагадуємо, що па кожній фермі 
є резерви. Ми закликаємо творчо ставитись до праці, 
сповна використовувати робочий час, пред’являти ви
соку вимогливість до якості продукції ферм. Обов'я
зок комсомольців і молодих тваринників — стати врі
вень з передовиками виробництва.

Гож давайте ширше розгорнемо соціалістичне зма
гання, зробимо все залежне від кожного з нас, щоб 
успішно виконати соціалістичні зобов’язання.

М. МАНАША, 
О. ЮХИМЕНКО, 

доярки колгоспу «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району

Чимало молодих доярок Усгинівського району, включившись у зма
гання за приз «Першій тритисячний) Кіровоградщинн», вже подолали 
тритнеячокілограмовий рубіж. Серед них І комсомолка Валентина Стер
ні нчук з колгоспу імені Карла Маркса.

На ф о т о: комсомолка В. СТЕРНІЙЧУК.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ПОДОЛАНІ 
РУБЕЖІ

На фініші визначального року трудове 
суперництво у змаганні за першість між 
комсомольсько-молодіжними колектива
ми Л1ТФ нашого радгоспу, які очолюють 
Надія Оліхпович та Любов Ульянова, 
досягло високого напруження. За оди
надцять місяців доярки колективу МТФ 
Ульяновського відділку надоїли на кож
ну корову по 2861 кілограму молока, 
Новоселицького — 2866. 'Нині обидва 
комсомольсько-молодіжні колективи вже 
перейшли рубіж 3 тисячі кілограмів, зда
ють молоко в рахунок наступного ро
ку. Першість у соціалістичному змаган
ні утримують Катерина Чериій та Надія 
Вацюк.

П. МУДРАК, 
секретар комітету комсомолу 
Ульяновського цукрокомбінату.

Перевіряємо виконання зобов’язань

ОСВОЄННЯ нових по- Пояснюють цо тим, що до 
„ _ . першого квітня цього року

тужностеи. Скільки за .... |іа
повну потужність у зв’язку з 
обладнанням нового корпусу 
та освоєнням більш складної 
техніки. 1 тільки у другому 
півріччі почалось освоєння но
вих потужностей. По окремих 
найменуваннях виробів, особ
ливо тих, які доводиться зано
во освоювати, план також 
зривається. За 11 місяців ко
лективом фабрики недодано 
459 комплектів набору «жит 
лоза кімната № 266» при пла
ні виготовлення 810. Цс також 
відносять на рахунок склад
ності освоєння нової продук
ції. Так, освоєння нового — не
легка справа. Але не слід за
бувати про використання ін
ших резервів. Приміром, 
ефективності раціоналізатор
ства, ініціативності та пошуку 
молоді, тощо.

Нещодавно обраний секре
тар комсомольської організа
ції фабрики Любов Тарасен
ко, називає теж не менш важ
ливу причину, що заважає в 
роботі, і особливо молодим 
меблевикам. Комсомольські 
справи запущено і треба, як 
кажуть, починати з азів. До
сить сказати, шо жоден ком
сомолець фабрики не брав ін
дивідуальних комплексних 
планів. З 68 членів 
які працюють на 
не було створено до 
цього року жодного 
мольсько-молодіжпого колек
тиву.

тужностеи. Скільки за фабрика працювала не 
цими звичними словами 
криється напруженої ко
лективної праці, скільки 
проблем, які чекають не
гайного вирішення, і, на
решті, скільки резервів 
для прискорення темпів 
виробництва! На Кірово
градській фабриці «По- 
бутмеблі» у цьому комп
лексі — всього-навсього 
одна прогалина. Виявляє
ться, освоєння нових по
тужностей гальмує вико
нання річних планових 
завдань. «

Введення нового корпусу, а 
з ним і нових потужностей — 
головний «козир», яким тут 
виправдовують невиконання 
окремих пунктів соціалістич
них зобов'язань, що бралися 
колективом на початку року. 
Якщо плани по випуску вало
вої продукції та її реалізації 
за одинадцять місяців вико
нані, то в рахунок додатко
вого завдання реалізовано ви
робів лише на п’ять тисяч 
карбованців при зобов’язанні 
34 тисячі. Звісно, що за мі
сяць, який залишився до кін
ця року, дати останні 29 тисяч 
прибутку під реалізації 
надпланової продукції 
всіх намаганнях

V

СПИСАЛИ НА
РЕКОНСТРУКЦІЮ

по- 
п ри 

неможливо.

ВЛКСМ, 
комбінаті, 

жовтня 
комсо-

Новий комсомольський 
ватажок говорить, що по
чинати потрібно із згурту
вання молоді навколо ко
мітету, пожвавлення ро
боти штабу «Комсомоль
ського прожектора», ство
рення комсомольсько-мо
лодіжних колективів та 
організації між ними со
ціалістичного змагання. 

Налагодити справи можна. 
Для цього вже дечцо робиться. 
Так, єдина поки іцо на фаб
риці комсомольсько-молодіж
на бригада Михайла Саратоа- 
цева, створена лише два міся
ці тому, прийняла і затверди
ла на комсомольських зборах 
соціалістичні зобов’язання на 
1975 рік. Хлопці вирішили бо
ротися за високе звання 
бригади комуністичної праці. 
З січня місяця наступного ро
ку тут буде організована ще 
една комсомольсько-молодіж
на бригада по складанню 
книжкових шаф. Говорячи 
про перспективу освоєння но-

вої техніки, бригадир комсо
мольсько-молодіжного колек
тиву М. Саратовцсв підкрес
лює, шо з місяця в місяць 
продуктивність праці помітно 
зростає. У вересні бригадою 
виготовлено 50 комплектів на
бору «житлова кімната», у 
жовтні — 80, у листопаді — 
100.

А на грудень хлопці 
сподіваються дати усі 150. 
Таким чином, рубіж, який 
раніше здавався непри
ступним —- 170—190 комп
лектів на місяць — брига
дою буде незабаром ус
пішно взятий. Це спросто
вує твердження, що вве
дення нових потужностей 
нібито гальмує виконання 
річних завдань.

Л. САПІТОНОВА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград,

МИ ГОТОВІ

В 1975 році
«Генеральною пробою» назвала поль

ська газета «Трибуна люду» експеримен
ти в космосі, проведені екіпажем косміч
ного корабля «Союз-16» відповідно до 
програми «Союз — Аполлон». Космонав
ти Анатолій Філіпченко і Микола Рука
вишников літали па модифікованому ти
повому кораблі «Союз». На такому ж 
піднімуться в космос влітку 1975 року 
радянські космонавти, щоб здійснити 
спільний рейс з американськими коле
гами.

Під час шестиденного польоту на ко
раблі «Союз-16» було випробувано мо
дернізовані бортові системи і одночасно 
по суті було прорепетируваио велику 
частину програми наступного радянсько- 
американського експерименту.

Як відомо з космічної програми двох країв, 
для того, щоб американський корабель міг 
нідстйкуватися до радянського, необхідно пе
ревести «Союз» на колову.орбіту. В результа
ті ряду маневрів корабель вийшов у точно за
даний район навколоземного простору на орбі
ту з висотою 225 кілометрів.

На думку спеціалістів, унікальний стику- V ов»Ял» "'<■ .“‘Л-
вальнмй, так званий андрогіннпй агрегат, доб- 3:1ачпв Злагоджену роботу ВСІХ, ХТО брав 
ре зарекомендував себе. Операції по стику
ванню «Союза-16» з імітуючим кільцем, яке 
завершує умовний корабель «Аполлон», про
йшли чітко і надійно. Розроблений радянськії- •

ми і американськими інженера
ми стикувальний вузол — важ
ливе досягнення космічної тех
ніки.

Тв-Л. ’■■■ TWW ЛГЖЧЖТ Завершено випробування і
І •! ( j ! ; 1 Н Г 1 І) І і Вт*. Ш ‘ системи життєзабезпечення ко-

/ Я У ’ И И И И _И рабля «Союз-16», яку змінено
,Г- т .. . -відповідно до вимог радянсько-

американської програми наступ
ного польоту.

Крім цих головних техніч
них завдань, які розв’язував 
екіпаж «Союза-16», а та

кож випробування систем орієнтації, ке
рування рухом, засобів зв'язку, космо
навти здійснили наукові і технічні дослі
ди, зв’язані з програмою наступного ра
дянсько-американського експерименту, 
так і в інтересах народного господарства. 

Як оцінюють підсумки польоту радян
ські вчені, спеціалісти і космонавти? Тех
нічний директор програми «Союз — 
Аполлон»з радянської сторони К. Д. Бу- 
шуєв відзначив, що експеримент про
йшов успішно, екіпаж корабля «Союз- 
16» ‘^ртщював дуже добре. Так само ви
соко оцінив виконання польотної програ
ми екіпажем корабля «Союз-16» керів
ник польоту, доктор технічних наук, 
льотчнк-космонавт СРСР О. С. Єлисеєв. 
Представникам преси він заявив: «Ми 
готові до польоту в 1975 році». Цю ж 
думку висловив і командир першого екі
пажу по спільній програмі льотчнк-кос- 
монавт СРСР О. А. Леонов. Керівник 

• підготовки радянських космонавтів ге
нерал-майор авіації В. О. Шаталов зід-

Уч'Асть у підготовці і здійсненні польоту 
корабля «Союз-16».

(Кор. ТАРС).

Біля столиків особливо 
людно.

— Поглянь, це тон самий 
диплом, який наші привезли 
з конференції!

— а ось праці ленінград
ських вчених. З посвятою. 
Професор Дмитревський, 
кандидат наук Бараздінов...

Об’єкт цікавості — вистав
ка. На ній і сувеніри, пода
ровані комсомольцями під
приємств Ленінграда, і на
укові праці вчених, які на
дійшли до школи останнім 
часом, і вітання від геогра
фів, географічних клубів та 
товариств з союзних рес
публік. Вірні своїй традиції 
глобусівці, підготували на 
свій ювілейний вечір чимало 
цікавих новинок для ровес
ників, гостей.

Вечір був присвячений 
місту-герою Ленінграду. З 
цим містом у членів геогра
фічного товариства «Гло
бус» нашої школи пов’язані 
приємні спогади. Весною їх 
делегація відвідала береги 
Неви, взяла участь у Всесо
юзній науковій «конференції 
географів. Творчість кіро
воградських школярів була 
відзначена там дипломом 
[І ступеня. ' *• *’•

Саме тому і вечір виявив
ся змістовним І цікавим. 
Старшокласники розповіли 
про історію і сьогоднішній 
день міста на Неві, поділи
лися спогадами про участь

• в науковій конференції про 
екскурсії по Ленінграду. 
Про те, як захищали місто 
радянські воїни у роки Ве
ликої Вітчизняної війна, 
розповів учасник 
Ленінграда, нині пенсіонер 
В. І. Вергун. -—-ч

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
вчитель Кіровоград
ської середньої шко
ли № ЗО.

війн», 
оборони

після ВИСТУПУ
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ЛИСТ НАПИСАВ
НАКЛЕПНИК

В номері «Молодого комунара» 
за 12 листопада було надруковано 
лист «Кіно з «додатком». В ньому 
йшлося, зокрема, про погану робо
ту кіномеханіка с. Глинське Сзітло- 
водського району.

Як виявилось, за підписом: «Жи-

мета якого — не зарадити справі,
а скомпрометувати людину.
Під час перевірки виявилось, що

кінофільми в Глинську жителі див
ляться регулярно — 5—6 разів на
тиждень. На якість демонстрації
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6—7 грудня в міському Палаці культури імені 
Компанійця було людно. На заключний етап облас
ного фестивалю комсомольської пісні, присвяченого 
30-річчю звільнення Радянської України вій німець
ко-фашистських загарбників з'їхалися близько ста 
переможців міських і районних конкурсів.

Обласний Будинок вчи
теля і Ленінська районна 
організація товариства 
^Знання» м. Кіровограда 
організували разом з ра
йонним відділом народної 
ревіти клуб старшоклас
ників «Ким бути?». Деві
зом його стали слова 
М. Горького: «Саме а пра
ці, і тільки в праці, вели
ка людина».

Клуб передбачає в сво
їй роботі виступи кращих 
лекторів товариства «Знан

ня», зустрічі з відомими 
людьми області, митцями, 
воїнами Радянської Ар
мії, перегляд хронікально- 
документальних і худож
ніх фільмів, концерти ху
дожньої самодіяльності.

Перші заняття клубу —• 
про вчительську профе
сію. На перший погляд, 
жодного фаху так добре 
не знає учень, як учитель
ського. Та це тільки на 
перший погляд. Дуже ба
гато і труднощів, і без
межних радощів цієї про
фесії приховані від них. 
Про це й говорили вчите
лі, які виступали на занят
ті клубу.

У світ мистецтв — жи
вопису, театру, музики 
ввело членів клубу друге 
заняття. Перед юними ви
ступили заслужений діяч 
мистецтв УРСР І. В. Казна- 
дій, заслужений артист 
республіки Б. С. Копилов, 
молодий артист театру 

.і імені Крояивницького і. І. 
Сташків та інші.

Про радість творчої 
праці, про наполегливість 
у досягненні поставленої 
мети говорив дітям моло
дий художник В. В. Са- 
мойленко. З працею ком
позитора познайомив 
юнаків і дівчат автор ба
гатьох пісень О. М. Смо- 
лянський.

Попереду у клуба ба
гато цікавих, хвилюючих 
зустрічей. З представни
ками робітничого класу, 
де будуть всі: від учня 
профтехучилища до Героя 
"Соціалістичної Праці- З 
трудівниками полів —- пі
де велика розмова про 
хліборобську професію.

Н. АГРАНЬКОВА, 
вчителька середньої 
школи № 34.

м. Кіровоград.

л

Ж[Орі займає свої місця.., За 
умовами конкурсу кожному 

його учаснику потрібно виконати 
одну пісню про Леніна, комсо
мол, другу — на патріотичну те
му і третю — за бажанням вико
навця.

На сцені вокально-інструмен
тальний ансамбль Новгородків- 
ського районного Будинку куль
тури, ного змінюють вокаль
ні, вокально-інструментальні ан
самблі, солісти з Олександрій
ського, Новоукраїнського, Голова- 
нівського, Долинського та інших 
районів, міст Олександрії, Зна
м’янки, Кіровограда.

Перед заключним концертом пере
можців обласного фестивалю комсо
мольської пісні, присвяченого знамен
ній даті, зав’язалася відверта розмова 
з керівником вохально-інструмепталь- 
ного ансамблю Будинку культури Пе- 
регонівського цукрокомбінату Голова- 
нівського району Володимиром Сьирн- 
новим та керівником вокально-інстру
ментального ансамблю «Голубий екс
прес» Знам’янського локомотивного 
депо Валеріем Роговенком.

Запитуємо Володимира: «Яку користь 
приносить вашому творчому колективу 
участь в таких фестивалях?».

«Зустрічі з іншими колективами 
аматорів, — відповів юнак, — значно

збагачують репертуар ансамблю, сприя
ють росту виконавської майстерності,

А Валерій продовжує: «На фестивалі 
комсомольської пісні, присвяченому 
50-річчю присвоєння комсомолу імені
B. І. Леніна, ваш ансамбль виступив 
невдало. Але після приїзду додому ми 
розпочали ще з більшим бажанням 
перемогти готуватися до наступного 
конкурсу.

І ось хвилюючий момент —- під
сумки конкурсу. Секретар обкому 
комсомолу В. Петраков оголошує, 
що серед вокально-інструменталь
них ансамблів перше місце за
воював ансамбль «Голубий екс
прес» Знам’янського локомотив
ного депо (керівник В. Роговен- 
ко), друге — вокально-інструмен
тальний ансамбль «Тясмичі» Олек- 
сандрівського районного Бу
динку культури (керівник А. Лав- 
русь), третє — вокально-ін
струментальний ансамбль «Ло
тос» з Кіровограда (керівник
C. Степапепко). Серед вокальних 
ансамблів переможцями стали: 
«Чарівниця» Кіровоградської те
лефонно-телеграфної станції . (ке
рівник Т. Дубина), ансамбль «Ме
лодія» Кіровоградського заводу 
радіовиробів (керівник Л; Груба), 
вокальний ансамбль Знам’ян-

Т Р А Д И Ц11 і В М И
ськоі музичної школи (керівник 
10. Крючков).

Серед солістів перше місце при
суджено Юрію Сумбаєву (Ровеп- 
ський БК Новоукраїнського райо
ну), два других — Олександру 
Забровському, солісту вокально- 
інструментального ансамблю Бу
динку культури імені Жовтня за
воду «Червона зірка» та Тетяні 
Бистревській з колгоспу ‘ «Росія» 
Новоукраїнського району, трете 
місце поділили між собою Галина 
Пономар, солістка вокально-ін
струментального- ансамблю «Го
лубий експрес» Знам’янського ло
комотивного депо та Сергій Кухта 
з Кіровоградського заводу ОКВ 
ЗВМ.

Переможці фестивалю нагород
жені почесними грамотами обкому 
ЛКСМ України та грошовими 
преміями.

Конкурси комсомольської пісні ста
нуть традиційними. За постановою об
ласної ради профспілок, обласного 
управління культури та обкому комсо
молу вони щорічно проводитимуться в 
жовтні. Це дасть змогу художнім ко
лективам помірятися силами, поповни-

ти свої репертуари новими високоху
дожніми творами, підвищувати вико
навську майстерність.

Підбиваючи підсумки, фести
валів комсомольської пісні, ЯКІ 
були проведені в 1974 році, слід 
відзначити, що більшість колекти
вів старанно працюють над своїм 
репертуаром і виконавською май
стерністю, ведуть велику концерт
ну діяльність, вносячи вагомий 
внесок в естетичне виховання юна
ків і дівчат. Але в репертуарах 
деяких ансамблів ми ще зустрі
чаємо твори, які не відповідають 
вимогам нашого часу, виконав
ська майстерність яких на низько
му рівні. Прикро і те, що жодного 
разу в цьому році на фестивалях 
комсомольської пісні ми не бачи
ли творчих колективів з Устипів- 
ського, Онуфріївського та Ново- 
миргородського районів. А в цих 
районах вони, безперечно, є.

І. КОСТЕНКО, 
завідуючий відділом пропа
ганди і культурно-масової 
роботи обкому ЛКСМ Ук
раїни.
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ПРИЙШЛА
БУДОВА
Прийшла будова 
У вишневий сад, 
І там вже крани 
Розмовляють лунко. 
А на обочі —
Стали чани а ряд,

Наповнені вапном, 
Як цвітом бруньки.
Біясать дівчата, 
Черпають відром. 
Грудневий день —
Від усмішок розцвів.
Зійшла будова
Сонцем над селом, —• 
Дівчата йдуть,
Як п’ять'веселих променів.

к. БАШЛИКОВА.

Ще хвилина, диригент 3. Медникарсв вийде на середину 
сцени і в зал поллється пісня у майстерному виконанні ди
тячого хору м. Толбухіна НРБ, який нещодавно був нашим 
гостем. - . 1 .

Фото А. БУДУЛАТЬеВА,

Його у бронзу не відлити — 
Із людяністю, з волею... 
Всі знають Леніна великим —• 

...... 2____ : — по-своему.
Про Ілліча написано багато 

поетичних творів. Відрадно, що 
В, Коломієць побачив вождя

ОСІ ЗИНіиіс» чічеп 
і кожний все ж

ВОЛОДИМИР Коломієць — 
відгалуження тієї гілки на 

дереві української поезії, яку 
так плекав незабутній чарівник 
слова Павло Григорович Тичи
на. Не дивно тому, що у творах 
поета рельєфно проступають 
тичинівські інтонації, непо
вторні поетичні контури. За
своївши науку вчителя, збага
тивши себе знанням житія, Во
лодимир Коломієць став само
бутнім поетом, виробив влас
ний творчий почерк, свою сти
льову ’ манеру, інтонаційним 
малюнок.

Це засвідчує і остання його 
книга «Переяслав». Символіч
на сама назва збірки — автор 
виражає нею нерозривним 
зв’язок з тією землею, яка 
народила і виколисала поета, з 
героїчною історією народу.

Структурно збірка складається з 
чотирьох розділів, кожний з яки 
є викінченим цілим в ідейно-худож
ньому та тематичному відношенні. 
У першому розділі - ^емнвин на. 
поєні соками» — зібрані 
важно громадянського овучаип • Ц 
твори про В. І. Леніна, революцію, 
дружбу народів, комсомол, п Р 
творення, що сталися на нашій 
землі за роки Радянсько* влади.

Ось рядки із заглавного вір
ша книги «Про Леніна»:

оперезати якнайбільшу «пло
щу» подій і явищ сьогодення. 
Об’єднані одним «дахом» —• 
задумом, спільною ідеєю, тво
ри, відомі нам з попередніх 
збірок, зазвучали яскравіше.

СВІТ ОБРАЗІВ
В. КОЛОМІЙЦЯ

революції — «все ж — по- 
своєму». Вій, в основному, об
минув ті стерті пишномовності, 
до яких адаються іноді деякі 
поети. Від цього образ 3. І. 
Леніна — повнокровний, людя
ний, динамічний.

Не вмів ще читати й букварика я, 
а знав:

о святе па землі ім я.., 
Було те я сувору годину. 
Як ворог душив Україну... 
Вовчицею ніч за вікном чигала. 
Матуся портрет зі схову дістала, 

сумна, як завжди. 
Сльозами лице Іллічу вмивала, 

молилась: прийди!
Тематичні обрії рецензова

ної збірки досить широкі. З 
попередніх книг автор відібраз 
твори різного .....
спрямування, 
про те, щоб 
меридіанами»,

ВОЛОДИМИР Коломієць був 
і залишається комсомоль

ським поетом, трибуном мо
лоді. Більшість його віршів 
присвячена оспівуванню ге- 

Ленінського 
можна 
Ленін- 
Павки

> тематичного 
потурбувавшись 

«паралелями І 
своїх віршів

роїчного шляху 
комсомолу. За ними 
прослідкувати історію 
ської Спілки від часів 
Корчагіна до наших дній. Ори
гінально, - глибоко емоційно 
звучить «Балада про комсо
мольця Сергія Одинця», сек
ретаря комсомольського осе
редку в селі Полого-Вергуни 
на Переяславщині, вбитого 
куркулями за часів колективі
зації.

Поет стверджує мужність, 
героїзм комсомольця:

«Висміював глитайське кодло 
• сміло

Бій — агітатор і пропагандист, 
Гадюкою куркульська злість 

кипіла;
«Чекай, дограєшся, 

комсомоліст...».
Куркулі підло (через вікно, 

коли вечеряв) Вбили Одинця, 
але пам’ять про нього жива:

І скільки весей, скільки знм,
Як обеліск над ііим!
Молодіжна тематика азауалі б 

провідною в книзі В. Коломійця. У 
віршах «До райкому, мов серця 
жили», «Поліснянка», «Заводська 
полька», «Недільник», «Серце, бий
ся», «Юність», «Сурмач», «Відго
мін» та інших струмує пульс бо
йового і трудового Подвигу комсо
молу, молоді, .розкриваються її ду
ховний СВІТ, думки, почуття, мрії. 
Автор' стверджує морально-політич
ну і духовну єдність молодшого І 
старшого поколінь радянських лю
дей. Поет вд^лливо пише про двад
цятий' вік, про солдатські ордени, 
про мудгого Г. Сковороду, про М4- 
тір, якій «за серре треба бузи 
вдячним», про: народовольця Ки
бальчича («Ракет# креслять над 
всіма широтами його погинете, мо
лоде ім’я»), нро рухи Афродітн МІ- 
лоської і г. д. Зрозуміло, що за 
цими назвами га Іменами зустрі
чаємо глибоке філософське осмо
лення таких понять, як героїзм, 
краса, мудрість, сучасність.

До свого «Вибраного» В. Ко
ломієць, на наш погляд, вклю
чив найкраще з написаного 
ним. В більшості віршів оригі
нальність поетичного письма 
поєднується з глибоким зміс
товим навантаженням і, сказа
ти б, скульптурною відточеніс
тю фрази. . І

І нехай наше серпе
в лещатах залізних

щось терпко стисне, 
чи гадаєте ви, 

що відгьохкали радості нашої 
солов’ї, 

відлетіли в далекі краї, —
а, махніте відразу 
та й на п’ять 
на досад...
Солов’ї прилетять, 
був би сад!

Як часто гладкописні чотири
вірші читаються так, що язика 
поламаєш, а тут, а цьому на
громадженні рядків, піврядкіо 
і підрядків, не знайдеш жод
ної зайвої літерні

Книга видалась цільною, 
ідейно-змістовною, глибоко 
художньою, має широкий те
матичний діапазон. Вона наси
чена соковитими образами. 
Поет знаходить оригінальні 
поетичні ходи і засоби для 
реалізації своїх задумів, по
любляє гумор, гостре слівце...

Є в збірці і своєрідні «вузь
кі місця». Подекуди поет не 
уйик характерної для нього 
«закучеряаленості» образів, 
спрощеності сюжетних ситуа
цій. Однак вони не перешкод
жають впевнено стверджува
ти: поріг поетичної світлиці 
Володимира Коломійця пере
ступила поетична зрілість. Ма
совий читач вдячний авторові 
за той багатий духовний світ, 
який вмістила його книга-

Л. І! А РОДОВИЙ, 
член обласного літоб’єд
нання.
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Туристські подорожі — цс марш
рути любові до рідного краю. В 

цьому плані першочергового значення 
набирає Всесоюзна туристська експе
диція радянської молоді «Моя Бать
ківщина — СРСР>, оголошена Ц1\ 
ВЛКСМ напередодні 50-річного юві
лею Країни Рад. Мста експедиції, що 
стала складовою частиною Всесоюзно
го походу комсомольців і молоді по 
місцях революційної, бонової і трудо
вої слави радянського народу, систе
матично і організовано знайомити юна
ків і дівчат з героїчним минулим Бать
ківщини, досягненнями радянського 
народу, відкрити перед ними захоп
люючий світ науки, техніки і культури, 
дати уяву про багатство рідного краю.

Учасники експедиції пройдуть по 
всесоюзних, республіканських і облас
них маршрутах, визначено перелік 
історнко-екскурсінних об’єктів, які не
обхідно відвідати. Юнаки і дівчата, які 
побували в 50 обласних, 50 республі
канських і 80 об'єктах всесоюзного 
значення, нагороджуються відповідно 
бронзовим, срібним і золотим значком 
«Моя Батьківщина — СРСР:>.

Багато комітетів комсомолу області актив
но включилися в проведення молодіжної ту

ристської експедиції. Поклади заслуговують

Бюро Кірової раде ького молодіжного туризму «Супу гник» обкому комсомолу розпоча
ло скою практичну діяльність па початку 1973 року. На нього покладено завдання — 
розвивати молодіжний туризм п області, направляти туристів за кордон, приймані 
.зарубіжні молодіжні делегації. У цьому році відбулося розширення молодіжного ту
ристського обміну. До пас завітали близько шести тисяч туристів з усіх кінців нашої 
країни. На внугрісоюзні .маршрути направлено більше п’яти тисяч юнаків і дівчат об
ласті. За рубіж здійснили поїздки 463 молоді представники Кіровоград щи ни, прийня* 
то 130 зарубіжних гостей.

олексаидрійці і особливо спільна робота пе- 
даюгічннх колективів середньої школи № 2 
та індустріального технікуму. Група учасни
ків експедиції наблизилась до виконання 
вимог, що необхідні для отримання бронзо
вих значків. На жаль, ще не всі комітети 
комсомолу області серйозно обговорювали 
питання організації масової роботи по ту
ризму серед молоді. Це стосується Онуфріїв- 
ської, Олександрійської, Ног.омнргородської 
районних комсомольських організацій.

Посланці молоді області побували в бага
тьох великих адміністративних та історичних 
центрах нашої країни. Проводили свою від
пустку в міжнародних молодіжних таборах: 
и Криму і па Кавказі, в Закарпатті І на 
Волзі, в Прибалтиці І Підмосков'ї. Тільки у 
цьому році по лінії бюро молодіжного ту
ризму юнаки і дівчата області побували в 
Польщі, Болгарії. Чехослог.аччині, НДР. 
Югославії, Кубі, Кореї, Індії, Бельгії, Фран
ції та інших країнах світу.

Успішно розпивається обмін моло
діжними групами з болгарським міс- 
том-побратнмом Толбухіиим. Зустрічі 
болгарських туристів з молоддю заво
ду «Червона зірка», Морозівського 
вуглерозрізу надовго запам’ятаються.

Виконавчий комітет обласної Ради депу
татів трудящих рішенням ВІД II жовтня цьо
го року «Про заходи по дальшому розвитку 
молодіжного туризму Кіровоградської об
ласті» зобов’язав відділи народної освіти і 
комунального господарства обласного управ

ління профтехосвітп іа виробниче управлін-

ня автомобільного транспорту, трест гро
мадського харчувашві та інші організації 
допомагати розвиткові і закріпленню мате
ріально-технічної бази молодіжного туриз
му. у зв'язку з цим комітети комсомолу об
ласті ще ширше мають використовувати всі 
форми молодіжного туризму в ідейно-полі
тичному вихованні, разом з адміністрацією 
підприємств і профспілковими органами за
стосовувати роботу по використанню поїз
док за кордон в міжнародні молодіжні табо
ри та внутрісоюзні маршрути як моральні та 
матеріальні стимули для підвищення трудо
вої і суспільно-політичної активності комсо
мольців і молоді.
І> 1975 році молодіжний туризм у на» 

шін області набуде ще більшого 
розвитку. Пропонується розширення 
географії молодіжного туризму. Зараз 
передбачається направити туристські 
делегації в усі країни соціалістичного 
табору, а також Бразілію, Данію, 
Швецію, Норвегію, Фінляндію.

Отже, запрошуємо вас взяти участь 
у туристських подорожах по рідному 
краю та за його межами. Вони відкри
ють багато нового, цікавого, незвіда
ного.

А. СВЕРЯЛИКОВ, 
голова бюро молодіжного туриз
му обкому комсомолу.

Зима прийшла.

’і. Кіровоград,
Фото Р. РУБІНА,

Перші кроки зими — неиЛсвнені. 
То снігом укриється земля і війне 
свіжим морозцем, то... Та день у 
день наближається зима справжня.

Наш кореспондент звернувся до 
виконуючого обов’язки голови кі
ровоградського спортивного клубу 
«Зіркам О. А. Гаха з проханням 
розповісти, як зустрічають зимовий 
сезон спортсмени двічі орденонос
ного заводу «Червона зірка»?

— Ми вже знудьгувалися за мо
розною зимою, — говорить Они- 
сим Аркадійович. — Нинішній зи
мовий сезон має бути цікавим зав
дяки проведенню масових стартів 
за програмою VIII зимової Спарта-

кіади профспілок СРСР і IV зимо
вої Спартакіади профспілок Украї
ни. Розроблено і затверджено спе
ціальні заходи по підготовці і про
веденню зимового сезону. Зокре-

ЗИМА 
СПОРТИВНА
ма, ними передбачено на стадіоні 
«Зірка» залити ковзанку для масо
вого катання, обладнати майданчик 
для гри у хокей з шайбою, пункт 
прокату ковзанів, яких вже с близь
ко 200 і ьце буде придбано 100.

Працюватиме лижна база в районі 
Новомиколаївки.

Головна подія наступного сезону 
— IV республіканська і VIII всесо
юзна зимові Спартакіади профспі
лок. їм ми і присвятимо спарта
кіаду червонозорівців.

На закінчення Онисим Аркадійо
вич сказав:

— Врахували ми гіркий досвід 
минулого року, коли не зуміли ви
користати у грудні і навіть у січні 
сніг, а коли «розкачалися» — на
стала відлига... Це шкідливо відби
лося на складанні лижних нормати
вів комплексу ГПО. Тому і на не
давно проведеному семінарі голів 
колективів фізкультури цехів і від
ділів орієнтували на те, щоб за пер
шої ж можливості почалися підго
товчі заняття і складання нормати
вів комплексу ГПО з зимових видів.

г ••

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

Всесоюзний 
турнір

У білоруському місті Вітебську закінчився Всесоюзний традиційний турнір з класичної 
боротьби, присвячений пам’яті відомого полководця генерала Л. М. Доватора. Нинішні зма
гання, в яких взяли участь понад 300 спортсменів з багатьох союзних республік, показали 
зрослу .майстерність борців.

На борцівських килимах виступали і представники Кіровоград шипи. Успішно вів бороть
бу робітник заводу «Червона зірка» кандидат у майстри сперту Олександр Денисенко. Він 
у щонайлегшій ваговій категорії зайняв друге місце 1 вперше виконав норматив майстра 
спорту СРСР« 1

В. ШАБАЛІН.

ПЕРІТЬ5 ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач. (М). 9.05— 
Кольорове телебачення. Рин
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник». (М). ІО.СО — 
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Весела подорож». 
(ЛІ). 12.00 — «Музичний кі
оск». (М). 12.30 — «Сільська 
година». (ЛІ). 13.30 — Кольо
рове телебачення. «Теперішнє 
і майбутнє радянського авто
мобілебудування». (Л\). 14.00
— Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Нзвес- 
тня». СРСР — Швеція. (М).
10.15 — Художній фільм «Ло
шатко». (М). 17.00 — «Міжна
родна панорама». (М). 17.30 —' 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (ЛІ). 
18.00 — Новішії. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «Ро
манси П. 1. Чайковського ви
конує народний артист СРСР 
М. Рсйзеп». (М). 18.40 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 19.40 — 
Телевізійний художній фільм 
«Суто англійське вбивство». 
2-а серія. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. «По 
сторінках «Голубого вогника». 
(М). 2X30 — Кубок СРСР з 
важкої атлетики. (Запоріж
жя). 23.00 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Наша афіша. (К). 10.00—Для 
дітей. Художній 
«Воротар». (К). 1 
рн — народу». 
«Туристськими 
(Одеса). 12.15 
телебачення. М. __
тайні». Вистава. (К). 14.45 — 
«Екран молодих». (К). 15.05— 
Концертний зал «Дружба». 
(Лівів). 15.45 — Мультфільм 
«Таємниця далекого острова». 
(К). 1(1.15 — Для молоді.
«Біографія починається». (До- 

. нсцьк). 17.20 — Фільм-концерт 
«Пісні Ігоря Лучеяка». (К). 
17.45—Для дітей. «Театр «Ліх
тарик». (Дніпропетровськ). 

. 18.30 — Концерт. (Харків).
19.15 — Програма «Вісті». (Кн- 
їв з включенням Кіровограда). 
19.45 — Кольорове телебачен
ня. «Актори і ролі». (К). 20.45
— «11а добраніч, діти!». (К). 
21.00 -г Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — " 
шечка» 
цюйте з нами».

^Наша адреса і тирс Газета виходить 
у піп горок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кнропоірал.

316050. ГСП, Кіровоград-50, аул. Луьачарського, 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.

Лрукщвя їм. Г. At Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книіккопої торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінші. 2.

Б К 01312, f>inz>vr ЛІ Ю7 кг югол

ся». (Донецьк). 18.06 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15 
— Кольорове телебачення. 
«Театр дзвіночок». (ЛІ). 18.30 

Кольорове телебачення. «В 
Ярі — «.Молодість». (М). 
.15 — Кольорове телебачен

ня. Концерт. (ЛІ). 19.25 — Ко
льорове телебачення. ФІльм- 
спектакль «Мі.тьііонсрша», 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Продовження
фІльму-спектаклю. (ЛІ). 22.35 
— Кольорове телебаченне*" 
«Спортивний щоденник». (М), 
22.50 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.40 - 
«Народні таланти». (К). И.4р 
— «Шкільний екран». Фізика 
для учнів (> класу. (К). 12.10— 
Пошти. (К). 12.25 — «За на
кресленнями XXIV 
КПРС. «Товари — 
(К). 15.45 -
спорт». (ЛІ), 
сад». (ЛІ).
Чпстяков
(М). 
18.00 
18.30 
(К). 
ТІ». ..... 
лоднх». (К). 20.15 — «Паліт» 
ра». (Львів). 20.45 — «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Художній фільм «Вогні Ба
ку». (К). 22.45 — Вечірні но
вини (К).

р 11 <■.. |

З'ЇЗДУ 
народу». 

«Бесіди про 
16.30 — «Наш 

17.00 — «Майстер 
____ запрошує у гості».

17.30 — «Вогнище». (М).
— «Таємниці віків». (К).
— Реклама, оголошення. 
19.00 — Програма «Віс- 
(К). 19.30 — «Екран мо-

І телефільм.
10.45 — «Това- 
(К). 11.30 —

стежками».
— Кольорове 
Горький. «Ос-

Художній Фільм »Лу- 
(К). 22.45 - «Таи-

(К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.115 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ). 9.20 — 
Иовннн. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Хоробре оле
нятко». Мультфільм. (ЛІ). 9.50 
— Кольорове телебачення. «У 
сиіП тварин». (М). 10.50 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 10.40 — 
«Па піонерській тслехвіїлі». 
(Дніпропетровськ). 17.15 —
«Так у нашому роду повело-

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.10- 
ІІовини. (К). 11.25 — Доку
ментальний фільм. «Круча». 
(К). 11.40 •— «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 9 класу. (К). 12.20— 
«Скарби народу». (К). 16.30 -т» 
«Тиарпнниитио — ударниКА" 
фронт». (План 1974 року —• 
виконано). (Кіровоград па 
Республіканське телебачеп- 
иякНїіОЛ.тіЛ-)? 'іліте,і- «О.іі- 
всіщ-ма<чо>і6и.|>?>. (К). 17.30 — 
«Папі огляд «Резерви — на 
службу, виробництву». (Дні
пропетровськ). (8.00 — «Рости
ти зміну». (Кіровоград). 18.(5
— Кольорове телебачення,
сВеселі нотки». (ЛІ). 18.30 — 
«Сто лев’ятиіЩіїйть днів муж
ності». Теленарис. (М). 19.0(1— 
Програма «Вісті». (Київ я 
включенням Кіровограда). 
19.40 — Кольоропе телебачення. 
Телевізійний художній фільм 
«Північний варіант». (М), 
21.00 — Програма «Час». (А4), 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Музична естафета». «То
вариш пісня». (ЛІ). 22.50 -•
Повиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). О.м
— Кольорове телебачення, 
Ранкова гімнастика. (М). 9.2о
— Новини. (М). 9.30 — ФІльм-
спектакль < 
(М). 12.05 — Телефільм, 
ровоград) 12.20 — ’ ” 
народу». (К). 15.45 — 
рове телебачення, 
кн». (ЛІ). 15/5

« Ліільііонсріїїл*. 
(Кі- 

«Скарби 
К ол і.о- 

. «ВІзерун- 
___  10.15 — «Лірика 

В. Маяковеького». (М). 17.15
— «Змагання, пошук, твор
чість». (М). 18.00 — Рекламо, 
оголошення. (К). 18.30 — «Л|-_^ 
тературпі читання». <К). 19. ()()^
— Кольорове телебачення. 
Концерт майстрів мистецтв. 
(М). 19.40 — Кольорове теле
бачення. «Книжкова полиця», 
(К). 20.20 — «Тслешкола ме
ханізатора». (К). ‘.10.50 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —. 
Програма «Час». (М). 21.3(1 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Орел»». (К).
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