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КОМСОМОЛЬЦЯМ м. МОСКВИ, 
ПЕРЕМОЖЦЯМ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ

Дорогі товариші комсомольці, юні друзі!
З глибоким хвилюванням прочитав вашого листа, 

в якому ви розповідаєте про свої успіхи, про палке 
прагнення працювати в завершальному році п’яти
річки по-стахановському, по-гвардійському, гідно 
продовжувати славні революційні, бойові і трудові 
традиції Комуністичної партії і радянського народу.

В роки війни, одразу після бою, солдати, які ви
явили особливу мужність і відвагу, фотографувалися 
біля розгорнутого прапора своєї частини. І сьогодні 

• достроковим виконанням п ятирічки, самовідданою 
працею і відмінним навчанням ви завоювали почесне 
право сфотографуватися біля легендарного стяга 
нашого народу — прапора Перемоги.

Глибоко символічно, що сьогодні цей священний 
прапор надихає вас, синів, дочок і внуків фронтови
ків на подвиги у праці, у виконанні рішень XXIV 
з’їзду КПРС.

Ми, люди старшого покоління, бачимо в молоді 
нашої країни чудові риси радянської людини, які 
характерні для ваших батьків і матерів, безмежну 
відданість партії, Батьківщині, самовідданість у пра
ці, героїа/л у штурмі передових рубежів п'ятирічки.

Учасникам Великої Вітчизняної війни особливо до
рого те, що ви глибоко шануєте світлу пам'ять по
леглих у боях за Радянську Вітчизну, рівняєтеся на 
подвиг героїв. Впевнені, що ваш патріотичний заклик 
у рік 30-річчя великої Перемоги працювати і за тих, 
хто залишився на полях битв з фашизмом, підхопить 
уся молодь країни.

Партія високо цінує трудовий ентузіазм радян
ської молоді, бачить в Ленінському комсомолі свій 
бойовий резерв і надійну зміну.

У Зверненні ЦК КПРС до партії, до радянського 
народу висловлена впевненість, що комсомольці по
казуватимуть приклад високої свідомості і творчої 
активності у виробничому і громадському житті, вне
суть свій вклад у всенародну боротьбу за успішне 
виконання планів Комуністичної партії.

Нас, фронтовиків, у вирішальні моменти завжди 
надихав бойовий заклик: «Комуністи і комсомольці— 
вперед!».

І Будьте завжди гідними подвигу старших поколінь, 
наполегливо оволодівайте знаннями, разом з усім 
народом по-ударному беріть участь у боротьбі за 
успішне виконання завдань п'ятирічки, за побудову 
комунізму в нашій країні.

Л. БРЕЖНЄВ.
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ЗАВЕРШАЛЬНОМУ- 
НАТХНЕННА ПРАЦЯ 
МОЛОДИХ — таке одностайне 
рішення Всесоюзних комсо
мольських зборів, які відбу
ваються в області.

Учні навчальних закладів області сповнені бажащія стати 
у майбутньому висококваліфікованими спеціалістами. На 
зборах вони обговорюють питання підвищення актнпносіі ко
мітетів комсомолу у боротьбі за якість знань, поліпшення 
організації змагання за відмінне навчання між групами.

Комсомолка Тетяна Безніс — учениця Капітанівського 
профтехучилища. Навчається майбутній слюсар-техиолог ли
ше на відмінно, охоче допомагає товаришам.

На фото: Т, БЕЗНІС виступає на комсомольських 
зборах. Фото М. ГЕЛЬМАНА.

(Див. 2-у crop.)

З ПЕРШИХ ДНІВ—УДАРНО
Молоді будівельники нашого ком

бінату з великою увагою ознайоми
лись із Зверненням Центрального 
Комітету КПРС до партії, до ра
дянського народу. Юнаки та дівча
та бачать в ньому ясний дороговказ 
до високих звершень.

Партія все робить для того, щоб

підвищувався життєвий рівень ра
дянських людей, поліпшувались 
умови їх праці і побуту. На прикла
ді нашого міста ми бачимо, якими 
прискореними темпами ведеться 
житлове будівництво, споруджую
ться школи, лікарні, об’єкти кому
нально-побутового призначення.

Беручи соціалістичні зобов’язання 
на завершальний рік п'ятирічки, бу
дівельники, перш за все. підкрес
люють плани па підвищення про
дуктивності праці, якісні показники 
господарювання.

М. ШЕРЕМЕТА, 
секретар комітету комсомолу 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд».

В О Б К О М І Я К С М
БЮРО обкому ,ПКСМ України обговорило статтю бригадира трак

торної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїпсько- 
го району, двічі Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ра
ди Союзу PCP Олександра Васильовича Гіталова «Прийди господа
рем^, опубліковану в газеті «Молодий комунар» за 24 грудня 1974 
року, і прийняло відповідну постанову.

Прославлений механізатор, зазначається в постанові, продовжую
чи розмову, розпочату одним із перших зачинателів руху наставни
ків у країні — бригадиром слюсарів-складальпиків Ленінградського 
об’єднання «Электросила» Героєм Соціалістичної Праці С. С. Віт- 
ченком, у листі до молодих кіровоградців «Честь змолоду», підіймає 
Важливі питання закріплення випускників профтехучилищ па селі,

У КРАЇН И
виховання у юнаків і дівчат любові до сільськогосподарських про
фесій, формування у молоді почуття колективізму, відповідальності 
за доручену справу.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалило статтю «Принди господарем», 
рекомендувало обговорити її в первинних комсомольських організа
ціях підприємств і господарств, продовжити розмову про наставни
цтво, виховання молоді, розгорнути боротьбу за поліпшення трудо
вої дисципліни, зниження собівартості продукції, дострокове вико
нання планів п’ятирічки.

Міськкомам і райкомам комсомолу доручено розробити заходи, 
які б сприяли поширенню наставницького руху, підвищенню ролі 
комсомольців у громадському, політичному і трудовому житті під
приємств і господарств.

СОФІЯ. В Софійському хі- 
міко-технологічному інсти
туті групі молодих вчених 
під керівництвом професора 
Димитра Джоглева вдалося 
одержати перший у Болгарії 
штучний алмаз. Тепер вчені 
розробляють технологію про
мислового виробництва ал
мазів."резерви використати сПОВНІЇ

Соціалістичні зобов’язання комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені Калініна Олександрій
ського району (бригадир В. Галушка — делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, 

групкомсорг — В. Легкошерст),
Минулого року, включившись у Всесоюз

не соціалістичне змагання працівників сіль
ського господарства, наш колектив збіль
шив виробництво продуктів землеробства, 
зібравши з кожного гектара по 33,1 цент
нера озимої пшениці, 30,5 — ячменю, 45_
зерна кукурудзи. Зекономлено 21 800 кіло
грамів пального.

Нове піднесення трудової активності ви
кликали у хліборобів рішення грудневого 
(1974 р.) Пленуму ЦК КПРС, Звернення 
Центрального Комітету КПРС до партії, до 
радянського народу, Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про Всесоюзне соціалістичне змагання 
працівників сільського господарства за 
абільшення виробництва і заготівель про-

дуктів землеробства і тваринництва у 1975 
році і успішне завершення дев’ятої п’яти
річки».

Колектив розуміє, що все, чого досягли 
сьогодні і чого доб'ємося завтра, залежить 
від нас самих, що є ще невикористані ре
зерви. У відповідь на заклик партії — дати 
продукції більше, кращої якості, з менши
ми затратами — ми в завершальному році 
п’ятирічки зобов'язуємось досягти нових, 
вищих рубежів.

Зберемо з кожного гектара: озимої пше
ниці —. по 35,1 центнера, ячменю — 31, 
проса ~ 28,1, зерна кукурудзи — 51, зер
нобобових — 23, соняшнику — 21,5, цукро
вих бурякіз — 300 центнерів.

Борючись за високу культуру землероб

ства, повсякчас впроваджуватимемо пере
дові методи роботи, підвищуватимемо про
дуктивність праці. Зменшимо собівартість 
одного гектара умовної оранки проти ми
нулого року на 0,47 карбованця і доведемо 
її до 2,98 карбованця, а собівартість цент
нера зернових — до 3,05 карбованця. За
ощадимо 25 тисяч кілограмів пального. За 
рахунок своєчасного проведення техогля
дів тракторів та ремонту техніки зекономи
мо 4500 карбованців.

Постійно дбатимемо про підвищення 
якісного складу кадрів. Всі хлібороби від
відують заняття школи передового досвіду. 
Підготуємо 50 процентів механізаторів 
бригади до переатестації на перший клас.

Хлібороби бригади не пошкодують своїх 
сил і знань, щоб використати всі наявні 
резерви, успішно виконати взяті соціаліс
тичні зобов’язання, новими трудовими ус
піхами зустріти черговий XXV з’їзд КПРС.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО НА 
БРИГАДНИХ ЗБОРАХ.

ДЖАКАРТА. Суд міста 
Сурабаї засудив до 
смертної кари колиш
нього голову особливо
го бюро Східнояван- 
ського провінціального 
комітету Компартії Індо
незії Рустомо. Як пові
домляє агентство Анта- 
ра, йому пред явлено 
обвинувачення у «спробі 
відродити Компартію Ін
донезії нового типу» 
після заборони індойе- 
зійської Компартії. .

ВАШІНГТОН. Президент 
СІНА Форд заявив п .Ін
терв'ю газеті «Вашіигтоіі 
пост», що Сполучені Штати 
зустрічаютьси з серйозними 
економічними труднощами, 
включаючи інфляцію І спад 
промислового виробництва 
Він сказав, що розв’язання 
цих проблем уявляється «ду
же важким завданням».

БУЕНОС-АПРЕС. Зростає 
безробіття іі Чілі. Тільки в 
минулому місяці понад уві 1 
тисячі чоловік було звільне- ■ 
но з роботи. Навіть за «офі- ж 
ційннми» заниженими лани- І 
ми. безробіття в країні по- ■ 
ревищув 8 процентів загаль; ■ 
ної чисельності робочої ■ 
СИЛН’ (ТАРС). I
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ЗАВЕРШАЛЬНОМУ
ТГ ІЛЬКИ вивезли з поля останній 

**■ центнер буряків, а у хліборобів 
нова турбота. Починається пора 
поповнення знань, вивчення нови
нок агротехніки, якими збагатилася 
ця наука протягом року. Це в -зи
мовий період для більшості .розчи
няють двері наші «сільські універ
ситети»: різноманітні курси підви
щення найдревнішої професії хлібо
роба. А для молодих, принаймні 
для значної кількості юнаків села, 
тільки прийшла пора освоювати на-

В ОРДЕНОНОСНІЙ
КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

МЕХАНІЗАТОРИ 
ПРИХОДЯТЬ 
В НЛАС_____
уку господарювання в полі.

Кожного року сім’я механізаторів 
району поповнюється молодими 
керманичами тракторів, комбайнів, 
автомашин. І якщо прослідкувати 
хоча б час від початку п’ятирічки, 
то потяг до провідних прогресій се
ред молоді села все відчутніший.

~ ...... пані ОІЗНИМПроці різними 
техніки були

і.

І 
надн- 

плапіп 
п’яти- 

— почесне і відпові-

січня 1975 року

НАТХНЕННА ПРАЦЯ МОЛОДИХ
статутні комсомольські органі
зації, які будуть проводити всю по- 
літико-масову роботу серед слуха
чів. Перші комсомольські збори 
вже в них відбулися. На порядку 
денному стояло обговорення Звер
нення Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського на
роду.

На весь період роботи курсів мо
лоді трудівники села не лише бу
дуть набувати спеціальність. Ра
йонний штаб механізаторського все

обучу склав план 
проведення політ- 
масових заходів 
серед слухачів. 
Курсанти ІІовоук- 
раїнського район
ного і Рівнянсько- 
го відділень «Сіль
госптехніка» про
слухають лекцію 
«Роль науково- 
технічного прогре- ■ 

радянського суспіль- 
гзг/з «Мир» і імені 

—- «Комсомол — вірний по
мічник і резерв КПРС». На всіх ко
роткотермінових курсах району бу
де прочитана лекція «Авангардна 
роль молодого механізатора на се
лі».' В процесі навчання райком 
комсомолу спільно зі штабом меха
нізаторського всеобучу планує про
вести в усіх позастатутиих комсо
мольських організаціях комсомоль
ські збори з порядком денним; «Про 
завдання нозастатутної комсомоль
ської організації в успішному на
вчанні курсантів». Розробляючи 
план політико-масоаої роботи па 
курсах, малі: на увазі відпочинок 
молоді. В січні—лютому слухачі 
курсів водіїв поміряються силами 8 
шахово-шашковому турнірі, а кур
санти Рівнянського відділення 
«Сільгосптехніка» вступлять в по
єдинки на змаганні під девізом 
«Нумо, хлопці!»,
ОСОБЛИВИЙ набір молодих тру- 

дівнпків села нині готується в 
навчальних класах механізатор
ських курсів. Швидко пролетять чо
тири місяці, цьогорічні випускники 
увіллються у великий загін хліборо
бів району. І одразу воин стануть 
учасниками Всесоюзного соціаліс
тичного змагання за збільшення ви
робництва і заготівель продуктів 
землеробства і тваринництва у 1975 
році та успішне завершення дев’я
тої п’ятирічки, про яке нещодавно 
була прийнята Постанова ЦК 
КПРС, Радою Міністрів СРСР, 
ВЦРГІС і ЦК ВЛКСМ. Хочеться, 
щоб теперішні курсанти одразу від
чули себе рівноправними в колек
тивах тракторних бригад, в кол
госпах. Про це повинна йти мова в 
кожній первинній комсомольській 
організації під час Всесоюзних ком
сомольських зборів «Батьківщині, 
партії — ударна праця, висока 
якість роботи, відмінне навчання’.».

М. СУВОРОВ, 
перший секретар Новоукраїн- 

ського РК ЛКСМУ.

су в розвитку 
єтва», а колгоспів
Фруизе -

«Мир» І Імені

Лише в минулому 
формами вивчення ____
зайняті майже тисяча юнаків і дів- і 
чат. Вчилися па короткотермінових і 
міжколгоспних і при райвідділенпі < 
«Сільгосптехніка» курсах, па курсах : 
водіїв при ДТСДАФ, в СПТУ, на 
курсах в Новоукраїнськін № 6, Рів- 
нянській № 5, Глодоській і Коми- 
Щуватській середніх школах. Не 
менше «дипломованих» з правом 
водити трактори, комбайни, автома
шини очікуємо і нинішнього року.

Нині приступили до занять на чо
тиримісячних курсах механізаторів 
97 чоловік. Районний штаб механі
заторського всеобучу, штаби при 
первинних комсомольських органі
заціях ще літньої пори займалися 
підбором кандидатур на такі курси. 
Виключивши молодь призовного ві
ку, роз’яснювально-агітаційну ро
боту проводили в основному серед 
сімнадцятирічних та тих, хто вже 
відслужив армію і живе на селі, але 
не має сільської професії. Тому па 
початок нового навчального року 
курси були укомплектовані стабіль
но і в райкомі точно знали, скільки 
молоді прийде в класи.
Т? ЕЗ ОПІКИ, але постійною ура- 

гою і турботою оточує район
ний штаб механізаторського всеобу
чу роботу короткотермінових кур
сів. Комсомольські організації Но- 
воукраїнського районного, Рівнян
ського відділень «Сільгосптехніка», 
колгоспів імені Фрунзе, «Мир», па 
базі яких працюють курси, взяли 
шефство над ними. Цс з допомогою 
юнаків і дівчат цих організацій об
ладнані навчальні класи, вони ж по
турбувалися, щоб курсанти мали 
все необхідне для практичних за
нять. На курсах створені поза-

Озброіоиіі ін юначі» ( дів
чат марксистсько-ленінською 
теорією, формувати у них 
світогляд радянської люди- 
ин-патріота, закличним 
переконливим словом 
хати їх на виконання 
завершального року 
річки — ............
дальнє завдання пропаган
дистів. На Всесоюзних ком
сомольських зборах ведеться 
розмова про глибину і ефек
тивність знань, про обов'я
зок кожного комсомольця 
бути заспівувачем корисних 
справ.

Валерій Іванов, інженер з 
обласного управління хлібо
продуктів, лише рік веде по- 
літгурток «Основи комуніс
тичної моралі». В своїй ро
боті він праіке дійти до 
кожною слухача, тому й за
няття тут проходять завжди 
цікаво.

На фото: комсомолець 
В. ІВАНОВ.

Фото В. КОВПАКА.

►

.wx. г------ 4 і в колек-
тракторних бригад, в кол- ---- ,.ЛПО tj 

комсомольській

її

рекорд—мета кожного 
тисяч кілограмів пального. Хлібороби 
роблять на кожен еталонний трактор по дві 
тисячі гектарів умовної оранки, заощадять 
на ремонті кожного трактора 56 карбо
ванців.

Оля Крижанозська, виступаючи від імені 
тваринників, розповіла про плани молодих 
доярок, телятниць. Віра Ламтій, Ніна Бура, 
Лідія Титаренко вирішили добитися 3500-кі- 
лограмович надоїв, Галина Лебеденко —- 
надоїти на кожну корову по 3200 кілогра
мів молока.

Тваринники А. Микитчук, М.‘ Зачина'йко, 
Ю. Трегуб, які працюють на відгодівлі ве
ликої рогатої худоби, зобов язалися одер
жувати щодобово від кожної голови при
рости на 150 грамів вищі, ніж передбачено 
планом.

Минулого року колгоспна птахоферма 
не виконала план продажу державі яєць. 
Комсомольці взяли шефство над фермою, 
незабаром сюди прийдуть працьовиті мо
лоді тваринники.

На зборах виступило чимало трудівників. 
Збори накреслили конкретні заходи, що 
сприятимуть достроковому виконанню юна
ками та дівчатами господарства своїх зу
стрічних планів.

С. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, 
комсомольської організації 
«Іскра» Олександрійського

На всіх ділянках господарства комсо
мольці і молодь широко обговорювали 
Звернення Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу. Юнаків і 
дівчат схвилював і надихнув заклик — по
радувати Батьківщину новими трудовими 
успіхами у завершальному році п’ятирічки. 
І вже перші дні січня трудівники, сповнені 
бажання не лише закріпити досягнуті успі
хи, а й домогтись значно вищих результа
тів, ознаменувати ударною працею.

Кожен молодий хлібороб, тваринник гос
подарства на Всесоюзні комсомольські 
збори «Батьківщині, партії — ударну пра
цю, високу якість роботи, відмінне навчан
ня» прийшов, вже чітко визначивши своє 
місце в рядах тих, хто зирішив достроково 
рапортувати про завершення п’ятирічного 
плану. Виступаючи на зборах, юнаки і дів
чата розповідали, як виконуватимуть напру
жені зустрічні плани, піднімали важливі пи
тання виробництва.

Комсомольці Іван Страх, Валентин Кова
ленко, Анатолій Яровий — члени комсо
мольсько-молодіжного колективу автопар
ку. Вони зобов язались виконати річні зав
дання до 5 грудня. У своїх виступах наго
лосили — комітет комсомолу повинен 
звернути увагу на конкретизацію соціаліс
тичного змагання.

Порадившись, молоді механізатори, водії 
вирішили зекономити протягом року п’ят»

секретар 
колгоспу 
району. в

І

ня ТРИ ТИСЯЧІ—ВЗЯТИИ
ІЇВІТИ Р У Б 1 ж

Ж/ЙГ II 
ПЕРШІМ 
ТРИТИСЯЧНИМ II 
КІРОМТРМІЦИНИ

Позаминулого року газета «Молодий комунар» 
встановила приз «Першій трнтнеячнпці Кірсвоград- 
щипи». Тоді у змагання за приз включилися близько 
півтори тисячі молодих майстрів машинного доїння. 
Конкурс цей користується у молоді великою популяр
ністю: ряди тих, хто бореться за трнтисячокілограмо- 
ві надої весь час поповнюються, і нині їх, молодих 
господарів ферм, вже близько двох тисяч. У сьогод
нішньому номері починаємо друкувати прізвища мо
лодих твариЯНиків, які у визначальному році п’яти
річки надоїли від кожної жорови по три тисячі і біль
ше кілограмів молока.

БОБРИНЕЦЬКИИ РАЙОН
Г. Старошельська, Л. Костенко, 3. Буравенко, 

Є. БІрзул, О. Гречановська — колгосп імені XX з’їз
ду КПРС; Г. Рудь, Р. Лазаренко —- колгосп імені 
40-річчя Жовтня; О. Бочкарьова, Л. Юриш — рад- 

V

госп «Червоний землероб»; Н. Вертилецька — кол
госп імені Суворова: Н. Чича — колгосп «Родина»; 
Н. Чайка — колгосп імені Котозського.

ВІЛ ШПАНСЬКИЙ РАЙОН
Л. Драганова, Л. Пічкур — колгосп «Аврора». 

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН
С. Капогашева, Н. Рогожин, Л. Цимбал — колгосп 

«Більшовик».
ГОЛОВАНІВСЬКИИ РАЙОН

Н. Говорун, В. Парахонько, М. Прядун, Г. Цвігун — 
колгосп імені Ульянова.

ДОБРОВЕЛ ИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН
М. Дзіна, Г. Кучерявенко, Л. Шверненко, К. Поно

маренко, Г. Козірова, В. Гончаренко — колгосп імені 
XXII з'їзду КПРС; Л. Кичак — колгосп імені Калініна. 

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН
Н. Прищелчук — колгосп «Зоря комунізму»;

Г. Ощеп, П. Баблюк, В. Глущенко — колгосп імені 
Горького; В. Мигеря, К. Бойко — колгосп імені Шез- 
ченка; В. Локотош, О. Ковтун — колгосп імені Кіро
ва; Л. Павловська, П. Руденко — радгосп імені Кар
ла Маркса; С. Григор, Н. Москаленко, Н. Дрібниця, 
І. Вітряк — колгосп імені Леніна; Г. Лисанник, Л. Гон
та, М. Лісничка, Ф. Підвищена, В. Компанієць —- кол- • 
госп імені Фрунзе; 3. Товкун, М. Давидовська, Н. По
ліщук — колгосп «Дружба»; Г. Лазаренко, О. Попо
ва — колгосп «Родина».

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
Н. Головно, О. Чиж, Т. Костенко, Є. Сафронова, 

Г. Онищук, Л. Нельга, Л. Чекань — колгосп «Путь 
Ильича»; Г. Скічко, Л. Скічко, Г. Власенко, Л. Потоць- 
ка — колгосп імені Шевченка; В. Головненко, В. Тка
ченко, С. Навроцька, В. Губань — колгосп «Заповіт 
Леніна»; В. Харланова — колгосп «Україна»; Г. Мо- 
гильда — колгосп імені Леніна.

КОМПАННВСЬКИЙ РАЙОН
Н. Гаморя — колгосп імені Леніна; О. Разкевич — 

колгосп «Комуніст».
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

Л. Щербина, Н. Маковецька — обласна сільсько
господарська дослідна станція; Г. Васильєва, Н. Згри- 
вець — радгосп «Репродуктор»; М. Онищенко — 
колгосп імені Ульянова; К, Кравченко — колгосп 
імені Фрунзе; К. Майстренко — колгосп імені Пет- 
ровського.

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН
Т. Сліпенька, Є. Соловйова, Г. Лупіна, 3. Новикова, І > 

€. Колодєсза, Н. Тетеріна, Л. Чуркіна, Н. Третякова. 
Н. Максименко, Н. Чуркіна, Л. Ляшенко — колгосп 
«Перше травня»; М. Гирба, К. Сіваченко, С. Хотієнко, 
О. Школяренко — колгосп імені Карпа Маркса; 
п г Г-------------- - - Муштець,

В. Иовак, 
радгосп «Ма-

О. Школяренко — чолгосп Ї.
Л. Швидюк. С. Гривачевська, 3. Візір, В.
Л. Дикусар — радгосп «Мар'янівський»;
Т. Христенко, М. Білат, О. Осипчук 
повисківський».

(Далі буде).
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інженерному відношенні.
артилерію і

ДИВІЗІОН

Репліка

тс-

. адресу і 
репліку, споді- 
зауважения бу- 
' —» випуску

29 серпня 1943 року. Стоїмо не
далеко від Шведчиково. Цей ра- 

■ йоіі фашисти перетворили в міц
ний вузол опору, іобгц- обладна
ний в і 
Sopor, підтягнувши 
танки, організовує одну за одною 
кілька контратак. Але вогнем на
шого полку і ствольної артилерії 
вони придушені.

Особливо був успішним залп 
мого рідиого дивізіону, проведе
ний У 18.00. Начальник розвідки 
гвардії лейтенант Хн.тько доста
вив в дивізіон акт про цей залп, 
де говориться, що ним знищено 
до 200 солдат і офіцерів против
ника і більше 8 гармат з обслу
гою. І 28 серпня наш 114, або, як 
його називають, перший дивізіон, 
влучив, як кажуть, «у яблучко»; 
теж одним залпом було знищено 
до ста гітлерівців і подавлений 
вогонь двох батарей.

5 вересня 1943 року. Вчора в 
другій половині дня наші війська 
підійшли до східної частини міста 
Середина Буда, де ворси виставив 
сильний бойовим заслін, прикри
ваючи ним свій відступ. Вчора ж 
паш дивізіон розташувався в ра
йоні станції Зерново. Вогнева по
зиція була піддана обстрілу пря
мою наводкою з ’ самохідних гар
мат і танків противника. Снаряди 
лягали в 15—20 метрах від бойо
вих установок. Не- дивлячись на 
це, обслуга діяла чітко і злагод
жено, і ми відповідали ке менш 
сильним вогнем.

В цей день ■ відзначився гвардії 
молодший лейтенант П. Я. Міняй
ло, сміливий, закоханий у вій
ськову справу гопак. Трапилось 
ось що:

як старший но батареї, Міняйло 
почав наводити бийозі установки 
на ціль. Раптом на вогневу пози
цію посипалися ворожі снаряди.

— Б'є прямою наводкою, — 
сказав начальник розвідки диві
зіону гвардії лейтенант П. М. 
Хилько, ровесник Петра Міняйла 
і його тезка, — він пішов на війну 
з першого курсу інституту.

Дійсно, фашисти били прямого

(Продовження. Початок в номе
рах за 29 грудня 1974 р. та за 4, 
7, 9, II, 14 січня ц. р.>.

наводкою. Шість «тигрів» вийшли 
з вибалку — майже впритул до 
переднього краю — і відкрили во
гонь по нашій батареї. «Тигри» і 
«катюші». Хто кого? і ось під вог
нем противника гармати наведені 
на ціль, і батарея дала залп. Гар
мата сержанта В. 3. Халтушнпа 
виявилась підбитою. Після залпу 
батарея відійшла у ярок, а гарма
та Халтушнпа сиротливо залиши
лась стояти на вогневій познпдї. 
Командир гармати і водій Р. Г. 
Янковськмй намагалися відремон
тувати бойову машину, та піл

йський

ПЛУТАНИНА
Недавно u од-..о: о мого 

знайомого разі око розбо
лівся зуб. Час оуп пізнім, чо
ловік не знав, чи працює зуб
на поліклініка, і вирішив по
дзвонити по телефону. За 
кілька днів перед цим він як
раз придбав новенького довід
ника Кіровоградської міської 
телефонної станції. Ним і ви
рішна скористатися. Взяи його 
і почав шукати;

— Зуб... Зуби... Зубка...
Але, іцо таке? Заводи е, 

ЗАГС ї, навіть зоовстпостач є, 
а про зуби нічого. Знайшоп 
він їх в списку поліклінік: 
«Стоматологічна», — написано.

Попробуй — догадайся, на 
яку з чотирьох букв її шука
ні! 1 така неув’язка не з од
нією зубною лікарнею. Новий 
довідник, виданий Кіровоград
ською телеграфно-телефон
ною станцією, розчарував ба
гатьох, хто ним користується. 
V вступі від редакції сказано, 
іцо підприємства, установи і 
організації згруповані в до
віднику по функціональному, 
виробничому принципу або в 
залежності від підлеглості.

Насправді ж нього принци
пу чітко не дотримано, і то
му, щоб .знайти у довіднику 
номер телефони потрібної 
установи, організації чи 
прнємства, доводиться 
генько лнетати сторінки.

Ось кілька прикладів, 
робннче об’єднання вантажно
го автотранспорту IUGS1 запи
сане під буквою «А» на сто
рінці 22. Телефони цьою ж 

знання записані і на сто
рінці 103 під буквою «О». Ба
за ’іагеріально-технічного по
стачання об'єднання «Сіль
госптехніка» записана на сто
рінці 2fi під буквою «Б», а на 
сторінці 104 телефони її по
вторено під буквою «О». На 
сторінці їй записано «Буддс- 
таль» комбінату «Кіровоград- 
важбуд», а яа сторінці 142 
Уже «Комбінат «Буддетпль», і 
а обох випадках назва пода
на неправильно.

В передмові від редакції 
сказано: «Зауваження по цьо
му телефонному довіднику на
правляти на адресу: Кірово
град, пул. Гоголя, 72/0, тс- 
леграфно-те.зефонпа станція». 
Користуючись цим .запрошен
ням, ми по такому 
шлемо свою 
чаючись, що 
дуть враховані при г.:::--— 
нових, більш досконалих до- 
•Цинхіа.'

О. МОТОРНИЙ.

З епюр

ра... Що це? Як

Шукаєш у ній броду,

ходиш беретом... 
знайдеш, збагнеш

1а. 
мис- 
спа-

пізнай чужу долю.

везло і начальнику розвідки 299 
дивізіону гвардії лейтенанту Я. П. 
Лфіміку: він був контужений. Не 
дивлячись на це, обидва гвардійці 
залишились на полі бою. продов
жуючи вести розвідку противника 
і підтримуючи постійний зв’язок з 
вогневими взводами. В результаті 
самовідданої роботи розвідників і 
зв’язківців, були своєчасно нане
сені удари но контратакуючому 
противнику, утриманий і розши
рений плацдарм.

24 грудня 1913 року. Нещодавно 
полк прийняв но
вий к о м а и д и р 
гвардії м а й о р 
М. М. Коломіець. 
Зовсім молодий 
офіцер.

Гітлерівці рап
тово перейшли в 
контрнаступ на 
ділянці Шацілкя, 
Рудня, форсува
ли Березі ну і, 

певно, беруть приціл на Речнцю. 
Наш полк в районі Якимівської 
Слободи, де ворог атакував паші 
частини крупними силами піхоти 
і танків.

Головний удар прийняла на се
бе 175 Уральська стрілецька диві
зія. яку підтримує наш 299 диві
зіон. В районі села Кекель він 
зайняв вогневі позиції і лав де
сять залпів, якими знищено 5 ган
ків. близько двох батальйонів жи
вої сили противника. Наскільки 
ефективно били ракетники диві
зіону, можна судити хоча б ; то
го. що повідомили німецькі поло
нені. Втрати з їх підрозділах 
склали більш як 70 процентів. 3j 
вмілі бойові дії особистому скла
ду і командиру 299 дивізіону 
гвардії капітану Вараксіну оголо
шена подяка.

9 січня 1944 року. Позавчора 
був на семінарі комсоргів дивізіо
нів і батарей, який відбувся н ио- 
літаідділі полку. Перед нами ви
ступив командир полку гвардії 
майор Коломіець.

(Далі буде).

І. БРАТЧЕНКО.

вогнем противника їм не вдава
лось цього зробити. Міняйло 
приймає рішення: бойовою маши
ною єфрейтора І. Мамраімова до
братися до підбитої гармати і ви
вести її з-під обстрілу. І ось на 
великій швидкості мчить бойова 
машина Взявши на буксир підби
ту гармату, вона виводить її в 
безпечне місце.

За цей подвиг ком взводе П. Я. 
Міняйло був нагороджений орде
ном «Червона Зірка».

бої в Білорусії
10 жовтня 1943 року. Полк роз

ташувався в районі Ольховкн, 
недалеко від Гомеля. Наші части
ни, форсувавши річку Сож, ведуть 
бої за розширення плацдарму на 
західному березі. Після впертих 
боїв вибили фашистів з Ново- 
Бєліци (передмістя Гомеля). В 
боях за розширення плацдарму 
полк багато в чому допоміг піхо
ті, відбиваючи багаточисельиі ата
ки противника. При взятті спосте
режного пункту в районі села Же
ребна, зв’язківець І. С. Сластиков, 
ліквідовуючи багаточисельш об
риви ліній, був поранений. Не по-

Т ВОРЧИЙ портрет акто- 
• ра... Що це? Як його
слід розуміти?.. Коли я за
питав про це Василя Ко- 
роленка, актора нашого 
театру (про нього і збира
юсь вам розповісти), він, 
як завжди, примружив 
усміхнені очі і відповів 
запитанням:

— Пам’ятаєте, у Льва 
Толстого у «Воскресінні» є 
таке місце: «Люди, як рі
ки: вода у всіх однакова і 
скрізь одна і та ж, але 
кожна ріка буває ю вузь
кою, то швидкою, то ши
рокою, то тихою, то чис
тою, то холодною, то ка
ламутною, то теплою». 
/Лабугь, отакі і ми — ак
тори?

Мабуть. Адже кожен з 
нас носить у собі задатки 
всіх людських якостей: 
іноді виявляючи ті, іно
ді — інші, і буває часто 
зовсім не схожим на себе, 
залишаючись все ж са
мим собою. Парадокс?

Професія актора тим і 
приваблива, що кожна 
його роль, ніби та річка... 
Шукаєш у ній броду, до

АК, імена на афішах 
були всім відомі і 

акторів, які виходили на 
сцену, впізнавали відра
зу. Володимир Трошин, 
Людмила Гурченко, Віо- 
лета 
ник, 
інші 
РУ і 
щодавно з концертами в 
залі обласної філармо
нії. Кіровограді зустрі
лися з талановитими ви
конавцями, зі справж
нім мистецтвом. Концер
ти, які проходили з ве
ликим успіхом, відвідали 
робітники і службовці, 
студенти, учні, молодь. 
І в кожного з них зали
шився приємний спогад 
про улюблених акторів.

На фото: співають за
служена артистка РРФСР 
Л. ГУРЧЕНКО і заслужений 
артист РРФСР В. ТРОШИН.

Фото В. КОВПАКА.

Бовт, Євгеній Вес- 
Марія Булгакова та 
відомі актори теат- 
кіно виступили не-

будівників

Літературно-мистецький
клуб „Грона*

Вісті з братньої Болгарії 

„ЗОЛОТИМ ГОЛУБ“ 
БОЛГАРСЬКОМУ ФІЛЬМОВІ

«Фільми у світ — про мир на 
світі» — під таким лозунгом 
проходив у Лейпцігу XVII 
Міжнародний фестиваль доку
ментальних короткометражних 
і телевізійних фільмів. В ньому 
брали участь більше тисячі 
творців фільмів- з 63 країн 
світу.

Ця обставина ще більш під
вищила цінність нагороди фес
тивалю — «Золотого голуба», 
яку міжнародне жюрі прису
дило болгарському докумен
тальному фільмові «Будівель
ники» режисера Христо Коаа- 

•чова. Болгарська кінодокумен- 
талістика одержала високе 
міжнародне визнання;завдяки 
правильному підходу до теми 
і вдалому розкриттю" сили і ду-

ховниго багатства 
соціалізму.

Спеціальна премія . 
лю за кращий мультиплікацій
ний фільм присуджена також 
болгарському фільмові «Де- 
факто» — нове підтвердження 
Міжнародного авторитету бол
гарського мистецтва

Болгарська кінодокумента- 
лістика завоювала також спе
ціальну премію Міжнародного 
товариства кінокритпків в кон
курсі телевізійних фільмів. Ці 
три високі нагороди, одержані 
болгарськими фільмами на 
крупному всесвітньому форумі, 
служать не лише визнанням 
успіхів болгарського кіномис
тецтва, але й підтвердженням 
того, що їх творці знайшли 
правильний шлях.

фестнва

нестями 
А коли 
розумом і почуттями цю 
— «річку» — тоді кидаєш
ся в неї сміливо, і сама 
вона додає тобі сили, бо 
аи — вже єдине ціле.

пам'ятаю наше перше зна 
йомсіво, Влпк? позаминулою 
,.оху я запроси« до себе по-, 
дружжя Королснків, Василя, 
іа илеііу. Вона — випускниця 
кчиїиського театральною 
статуту, пін закінчив ґюго ра
ніше і вже повернувся і. 
служби а армії. Псреді мною, 
сидів молодий солдат 
скромниц, сором’язливий, 
коли зайшла мова про 
тецтво актора, Василь 
лахнуп:

— ііроптікапі в психологічні; 
глибшій .іюдей-образів, до- 
сліджуьази їх и к і сні критерії/ 
входити в характери, пережи-! 
ват» долю, — яка цс захоп
лююча і прекрасна справа!

Сьогодні я вже можу 
певно ствердити: в цьо
му весь Василь Королей- 
ко-актор.

Його творчий мистець
кий шлях лише започатко
вано. Він ще не так багато 
ролей зіграв на професій
ній сцені, але в кожній на
магається створити ціка
вий образ.

Очевидно, тому щоразу 
так нелегко пізнати його 
е бравому поручикові Лу- 
кашеві в комічних ситуа
ціях Гашекового «Швей
ка», і тут же — Микол« 
Кравцов — із «Голубим 
оленів» О. Коломійця, s 
образі то відчайдушному, 
то хвалькуватому, то за
глибленого у кохання до 
незгасної зорі — Оленки. 
Сьогодні бачимо його ь 
тихому князеві Кирилі Во
лодимировичеві із «Порі- 
Артура» Степанова, а зав- , 
тра він вривається на сце
ну з зовсім несподівано ■ 
му і вивершеному Стець . 
кові із «Сватання на Гон- 
чарівці».

Нині у виставі «Майська • 
ніч» можемо з приємністю ми
луватися акторським перевті
ленням Василя: пчора кін буї: 
молодим, запальним, саркас
тичним Миколою Гоголем, а 
сьогодні — підстаркуватий ло
велас, мастак на всі руки — 
Зосим Кири.іопич, — знамени
тий гоголіпський писар.

Вранці ми бачимо актора п 
чудернацькому казковому об
разі царя Гороха, а ввечері • 
він раптом став невгамовним 
Юрієм Красиковим у «Погоді 
на завтра» М. Шатрова.

lie випадково комсомольці 
обирають його споїм секрета
рем, шанують Василеву прин
циповість. чесність, чуйне 
ставлення до колег, помічаю
чи таке самовіддане служін
ня мистецтву.

Колись Марко Лукич 
Кропивницький писав: «Я 
надто вимогливий як ак
тор, і тому не визнаю в 
собі тих талантів, котрі 
приписують мені. Я розу
мію, що граю, я не псую 
ролей, трохи знаю сцену і 
до знемоги люблю мис
тецтво — от всі мої талан
ти». Думаю, що молодий 
Василь Короленко неод
мінно прийде до тієї ролі, 
після якої зможе не лише 
подумати, а вголос повто
рити ці значущі слова.

І. КАЗНАДІИ, 
головний режисер Кі
ровоградського дер
жавного українського 
музично - драматично
го театру імені М. «П. 
Кропивнниькоіо, за
служений діяч мис

тецтв Української PCP.
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ЧИМ
ЛІКУВАЛИ
В ДАВНИНУ?

Г

Як і чим лікували в давни
ну. як готували ліки в Афі
нах, Римі, нн Русі? Чи були 
тоді аптеки і як вони вигля
дали? Відповіді иа ці та бага
то інших питань, пов’язаних з 
історією аптечної справи у 
різних народів і в різні часи, 
можна одержати в фармацев
тичному музеї в Москві. Не 
кожен мешканець столиці 
знає, що такий музей існує, а 
він цього року відзначатиме 
М років з дня заснування, 40 
років організації постійної 
експозиції і ю-р!ччя переїзду 
в інше приміщення.

В цьому будинку на одній з 
вулиць нових Черемушок 
справжнє «аптечне царство»: 
старовинні реторти, терези І 
посуд, фотографії, які зна
йомлять з сучасною фарма
цевтичною технікою. У шафах 
і на вітринах — рідкісні ре
цептурні книги. Багатьом з 
них не одна сотня років. І по 
них можна дізнатись, чим лі
кували хворих у далекі часи.

Музей в Москві почався з 
однієї колекції старовинного 
аптекарського посуду., Він, 
постійно поповнюється: спів
робітники відправляються у 
поїздки І відшукують цікаві 
експонати, окремі особи да
рують різні рідкісні предмети, 
пов'язані з фармакологією.

У Московського музею є мо
лодший * 
міщенні 
аптеки, 
також 
музей.

Читач дякує:
ПОРУЧ БУВ ДРУЖИННИК

Якось увечері я поспішала до ап
теки. Там потрібних ліків не вияви
лось, пішла до іншої. Іду з подру
гою, розмовляємо, і раптом — під
ніжка. Оглядуюсь — аж це якийсь 
підліток з такими ж друзями. Кри
во посміхається. Мене це ще більше 
образило. Але не встигла я нічого 
сказати, як поруч з’явились дру
жинники і міліціонер. Вони ПОПрО; 
сили бешкетника, який був напід
питку, зупинитись. Я ж розгуби
лась* від несподіванки. Забула на
віть подякувати дружинникам. І ду
маю: як приємно, коли поруч небай
дужі люди. Адже ось такі нахаби 
часто заважають спокійно відпочи
вати, працювати.

Я вдячна всім, хто вчасно зупи
нив порушників порядку. А от 
прізвищ їхніх не знаю. Та впевне
на, що вони себе впізнають.

3. ГАРКАВА.
м. Кіровоград,

Читач скаржиться: 
А ПРИЙМАЧ МОВЧИТЬ...
«Дорога редакція! Порадь, будь 

ласка, куди мені звернутись, щоб 
допомогли мені. А справа ось в чо
му. Ще в грудні минулого року в 
мене замовкло радіо. Обірвалися 
від ізоляторів проводи. Напередодні 
нового року я звернувся в поштове 
відділення № 317051, яке обслуго
вує папі район міста. Там мене 
уважно вислухали, записали в якусь 
книгу і сказали: чекайте. Я чекав 
не день, не два. Знову пішов. Мене 
знову так само лагідно вислухали і 
сказали: чекайте. Так продовжува-

лось ще декілька разів. Мені вже 
соромно набридати, та її ноги не 
слухаються: адже я пенсіонер. Га
зети отримую регулярно, але ж ра
діо мені перший помічник. А воно 
МОВЧИТЬ... і 1 '

Дуже прошу допоможіть мені.
Я. РИБАЧ УК.

м. Знам'янка.

Від редакції: Вашу скаргу, ми ад
ресуємо начальнику Знам'янського 
районного вузла зв’язку і разом з 
вами чекатимемо відповіді.

Читач повідомляє:
АНСАМБЛЬ СКРИПАЛІВ
При Побузькій дитячій музичній 

школі створено ансамбль скрипалів. 
Керує'ним досвідчений педагог Га
лина Михайлівна Лосева. Вона всі 
свої зданий віддає дітям і радує
ться їхнім'успіхам на звітних кон
цертах перед слухачами.

11 НЕДІЛЯ

НЕЗЛОБНІ,

ансамбль скрипалів. 
Фото Г. КОРОТКИХ.

більше 250 років, 
фармацевтичний

брат: у Львові, впри* 
найстарішої в місті 

якій 
Діє

На фото:

'"•J

ВІКТОРИНА

Батьківщина

О.
Москва.

Підбито підсумки пер
шого туру туристської 
вікторини «Моя Батьків
щина — СРСР», присвяче
ної 30-річчю перемоги 
радянського народу над 
фашистською Німеччиною 
у Великій Вітчизняній вій
ні. Результати показали, 
що читачів газети цікавить 
історія рідного краю. На 
думку жюрі всі відповіді

Пропонуємо запитання другого гуру:
1. Що ви знаєте про партизанський рух на Кірово- 

градщнні в роки громадянської війни? Назвіть імена 
відомих народних месників.

2. Які пам’ятники героям громадянської війни є па 
Кіровоградщині?

3. ІЦо ви знаєте про Дсм’яна Бедною — 
«кого поета, його зв’язки з нашим краєм?

4. Коли було побудовано Кіровоградську 
чиє вона носила ім’я?

Нагадуємо: умови проведення вікторини ви 
те_гіиайти у номері 153 нашої газети від 21 __
1974 року. Запрошуємо до участі у вікторині і тих, 
хто не встиг відповісти на питання першого туру.

Отже, чекаємо ваших листів.

заслуговують хорошої 
оцінки. Та все ж, пере
можцями визнано А. Пуш- 
каренка з міста Кіровогра
да та М. Білана з с. Саблі- 
но Знам’янського цукро
заводу. їх відповіді глибо
ко і конкретно розкрива
ють зміст питань.

Щиро дякуємо всім 
тим, хто взяв участь у пер
шому турі.

радян-

ТЕЦ і

ЗМОЖЄ- 
грудия

У ПЕРШІЙ половши 80-х років мину
лого століття на невелику залізнич

ну станцію Знам’янку прибув лікар 
Андрій Віталійович Лисеико — рідний 
брат славнозвісного композитора, фун
датора української класичної музики. 
Колишній доброволець санітарного від-,’ 
ділу Товариства Червоного Хреста під 
час сербсько-турецької війни 1876 року. • 
учасник визволення Болгарії від турець
кого гноблення 1877—78 років, А. В. 
Лисеико швидко здобув симпатії серед 
місцевих жителів. На квартирі лікаря 
збиралися залізничники паровозного де
по, представники місцевої інтелігенції, 
сюди часто наїздили політичні підна
глядні, зокрема, краєзнавець Олександр 
Липськяй — рідний брат дружини М. В 
Лисеика. Вечорами тут обговорювались 
найболючіші, животрепетні питання ро
бітничого життя. Такі зібрання привер
нули увагу жандармських агептів-фі- 
лерів За квартирою та його господарем 
було влаштовано негласний поліцей
ський нагляд.

У буремні роки першої російсько? ре
волюції Андрій Віталійович очолив вуз
ловий страйковий комітет, штаб якого 
розмішувався в Зиам’япській залізнич
ній лікарні. Під керівництвом А. В. Ли- 
сенка з числа добровольців на станції 
було створено народну дружину, бійці 
якої здійснювали охорону вантажів у 
составах та на пристанційних рампах, 
підтримували порядок па вокзалі і в ро
бітничому селищі. Виконуючи волю за
гальних зборів, страйковий комітет II — 
12 жовтня 1905 року склав вимоги до 
властей У цьому документі були сфор
мульовані положення щодо правовик

стосунків та матеріальних потреб трудя
щих. У Знам’янці почала функціонувати 
профспілка залізничників. На підтримку 
збройного повстання московських робіт
ників члени комітету в грудні оголосили 
політичний страйк: па прилеглих до вуз-

До 70-річчя першої 
російської революції

БІЛЯ ЗАЛІЗНИЦІ
зет

■' f
ПЕРША ПРОГРАМА. 9:00 

Програма передач. (М). 9.Ö5 
Кольорове телебачення. Pau? 
кола гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення, 
«Будильник». (М). 10.00 ~і
«Служу Радянському Союзу*» 
(М). 11.00 — «Музичний, кі« 
оск». (М). 11.30 — Кольорово 
телебачення. «Салют, перемо
го!». Відповіді на запитання 
2-го туру. (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 — Ко
льорове телебачення. «Співає 
Лілі Іванова». (М). 14.00 -7«
Для школярів. «Операція 
«Спітлофор». (Кіровоград/. 
14,40 — Телефільм. (Кірово
град). 15.30 — Художній фільм 
«Чекай на мене». (М). 17.00-^ 
«Міжнародна панорама». (М).

— Кольорове телебячен- 
Програма мультфільмів, 

18.00 — Новини. ,(М).
— Кольорове тслебачен- 
«Клуб кіноподорожейд, 
19.20 — Кольорове теле

бачення. Науково-популярний 
фільм «Роздуми про ■ моду». 
(М). 19.30 — Телеспектакль,
Кольорове телебачення. .(М}< 
21.00 — Програма «Чао.ДМ/. 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Про балет». (М). 22.45 —* 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ï0.ÔI) — 
Наша афіша. (К). 10.05 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма науково-популярних філь
мів. (К). 10.45 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. Мульт
фільм «Пригоди Мюнхаузс- 
на». (К). Н.25 — «Товари -4> 
народу». (Львів). 12.00’— Фі
нал VI Спартакіади У PCP з 
боксу. (Дніпропетровськ/, 
13.20 — «Мереживо танцю»', 
(К). 15.45 — «Містам і селам 
України бути зразковими»', 
(Херсон). 16.20 — Для дітей, 
С. Мнхалков. «Зайка-задава^ 
ка». Вистава. (Миколаїв)". 
17.35 — «Світ чарівної опере
ні». (Харків). 18.45 — Програ
ма «Вісті». (Київ з включен
ням (Кіровограда), 19.15 — Ко
льорове телебачення. «На за-- 
мовлення телеглядачів». По
казові виступи учасників чем
піонату СРСР з фігурного ка
тання. (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —»
Програма «Час». (М). 21.30 
Художній фільм «Спритність 
рук, ваша величність». (К/. 
22.50 — Спортивна програма. 
(Дніпропетровськ). 23.35 — Ве
чірні новини. (К).

20 ПОНЕДІЧОКІ

повальні

лової станції дільницях зупинився рух 
поїздів, не працювали ремонтні майстер
ні паровозного депо.

Царські карателі жорстоко придушили 
народні заворушення. У селищі і про
міжних станціях почалися
арешти. Голову страйкового комітету 
А. В. Лисенка було заслано у Вятку, 
звідки йому через деякий час вдалося 
емігрувати за кордон. Переслідуваний 
жандармськими сатрапами, тяжко хво
рий. він у 1910 році переїхав до брата 
в Київ і незабаром помер.

Трудящі міста Знам’янки свято шану
ють світлу пам’ять лікаря-революціопе- 
ра. На фасаді будинку, де проживав 
А. В. Лисеико та біля центрального вхо
ду головного корпусу залізничної лікар
ні рілкрито меморіальні дошки.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

вис тупів

розряду, 
(перший 

Гайворои-

ДО школи 
ПЕРЕМОЖЦЯМИ

Спеціалізований зал Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів під час зимових шкіль
них канікул був ареною змагання гімнастів. Тут 
проходила особисто-командна першість з спор
тивної гімнастики серед представників сільських 
районів, результати якої входять до заліку XXIX 
оиласиої спартакіади школярів. Свою майстер
ність демонстрували 80 юнаків і дівчат з Р ко
лективів.

Учениця 5-го класу із Добровеличківки Ніна 
Мазура не мала собі рівних серед тих, хто висту
пав за програмою першого юнацького розряду. 
Семикласниця Рівнянської школи М 5 (Новоук-

раїнський райок) Тетяна Соколенко була сильні
шою серед учасниць другого юнацького

Переможцем у поєдинках хлопців 
юнацький розряд) став семикласник з 
ської СШ № І Костянтин Мельник.

Суддівська колегія, за результатами ...... .......
дівчат і юнаків, у колективному заліку визнала 
переможцями гайворонні». Друге місце присудже
но представникам /Малої Виски, іретє гімнастам 
Пстрівського району. чемпіоном серед

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

ВПЕРШЕ —
ЧЕМПІОН

Понад 170 нредезавникіп з усіх республік брали ’ 
участь у першості країни з класичної боротьби

серед спортсменів 
«Трудові резерви», 
протягом чотирьох 
продовжувалася в Пензі. 
В складі збірної команди 
України виступав учень 
восьмого класу Кірово
градської CUI № 5 Сергій ,
Зелекськнй. Він вперше став 
юнакін молодшого віку у середній ваговій катего
рії. Ного нагороджено дипломом першого ступеню 
і призом Центральної ради ДСГ «Трудові резер
ви». Свою майстерність Сергій удосконалює під 
керівництвом тренера, майстра спорту СРСР 
Миколи Бондаря.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

Л КОМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, яул. Луначзрськогс, 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 08812. ’ Індекс 61197,

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

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

Тираж 6Ô00I1.Зам. ,¥« 13020.

ПОГОДА
Вдень 18 січня по території 

області і місту Кіровограду 
передбачається хмарна з про
ясненнями погода, без опадів. 
Вітер нівдеііпо-західпий 9—12 

■ меірів на секунду. Температу
ра повітря по області 2—7, по 
місту З—Г> градусів тепла.

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Мультфільм. 
(М). 9.45 — Кольорове телеба
чення. «Очевидне — неймовір
не». (М). 10.45 — Кольорове
телебачення. «Клуб кінонодо- 
рожей». (М). 11.45 — «Екран 
молодих*. (К). 12.45 — Нови
ни. (К). 10.35 — Для старшо
класників «Факел». (Вороши
ловград). 17.05 — ФІЛЬМ-КОН" 
черг. (К). 17.25 — «Право
флангові колективи п’ятиріч» 
ки». (Запоріжжя). Переда
ча 1. 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Кольоре» 
не телебачення. «Театр «Дзві
ночок». (М). 1S.25 — «П’яти
річку — достроково». (М/. 
19.10 — Фі.тьм-спсктакль «Три
бунал*. (ЛІ). 21.00 - Програ
ма «Час». (М). 21.30 - «У
концертному залі*. Спіпае на
родний артист СРСР ІО. Гу
ляев. (Л\). 22.30 — Кольорове 
телебачення. «Спортивна про
грама». (М). 22.55 — Нови
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільм. «Прнгодії 
Мюнхаузсна». (К). 11.45 -•» 
«Екран молодих». (К). 12,45-Л 
Новини. (К). 14.35 - Телевізій
ний документальний філі.й 
«Люди, праця, творчість». 
(М). 14 .50 — «Ми знайомимось 
з природою». (М). 15.05 -*
«Мамина школа». (М). 15.35-«« 
Кольорове телебачення. «Ва
силь Супіков». Художній 
фільм. (М). 17.05 - В. Мая» 
копськни. Поема «Володимир 
Ілліч Ленін», (М). 17.35
Кольорове телебачення. «Піс
ні нашого серця». (М). 1S.0Q 
-- Для дітей. «Сонечко»! 
(Одеса). 18.30 - Реклама,
оголошення. (К). 19.00 - Про
грама «Вісті». (К). 19.30 —'
Художній телефільм «р^г 
корд». (К). 20.35 — «Закличне 
слово партії». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (К/. 
21.00 — Програма «Час». (М/. 
21..30 — Тележурнал «Отарт», 
(К>. 22.15 — Концерт. (К/,
22.45 ~ Вечірні иоиини. (IQ,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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