
Знаннями, набутими на обласному семінарі пропагандис
тів мережі комсомольської політосвіти педагог Тамара 
Григорівна Мороз поділиться вдома, у Компаніївському ра
йоні, ** Фото В. КОВПАКА.

НАШЕ—ЗНАЧИТЬ
ВІДМІННЕ

Соціалістичні зобов’язання комсо
мольсько-молодіжної зміни механіч
ного цеху заводу підйомно-транспорт
ного устаткування міста Олександрії.

Політичним і трудовим піднесенням ознаменував 
радянський народ четвертий рік п’ятирічки. Ми пере
виконали соціалістичні зобов’язання визначального. 
Помітно зросла продуктивність праці — па 11,2 прс- 

—цента. За рахунок освоєння пової технології, вгіро- 
вадження рацпропозиції! колектив заощадив тисячу 
карбованців.

• Звернення Центрального Комітету І{ПРС до пар
тії, до радянського народу надихає пас, молодих, на

■ нові трудові звершення. Приймаючи зустрічний плав 
1975 року, кожен член нашої комсомольсько-моло
діжної зміни вирішив гідно зустріти ювілей великої 
Перемоги, ознаменувати рік новими досягненнями иа 
трудовому фронті. Зваживши свої можливості, паша 
.комсомольсько-молодіжна зміна вирішила кожен 
тиждень до Дня Перемоги зробити ударним.

За рахунок освоєння пової техніки і технології, 
впровадження у виробництво рацпропозиції! продук
тивність праці зросте за чотири місяці па 3 проценти 
проти плану. Змінні норми виробітку викопуватиме
мо на 118—120 процентів.

Радянське — значить відмінне. ІІа цей фактор 
звертаємо особливу увагу. Отож твердо вирішили 
здавати всі вироби тільки відмінної якості. Приймаю
чи таке рішення, ми зобов’язуємось працювати без 
відстаючих. Для цього висококваліфіковані, досвід
чені робітники взяли шефство над молодими вироб
ничниками, ширпіс розгорнемо наставницьку діяль
ність.

Наука всюди поміч у роботі. В цьому році у вузи і 
технікуми рекомендуємо ще вісім юнаків та дівчат з 
числа передових молодих виробничників. У вільний 
від роботи час наполегливо займатимемося спортом, 
активну участь братимемо в художній самодіяльпос- 

•лі- І азом із своїми підшефними, учнями сьомого кла- 
' су восьмирічної школи № 3, відвідуватимемо музеї, 
кіногеагри, організуємо похід місцями бойової! слави.

Про виконання :і ятирічпого плану рапортуватиме
мо 1 вересня. Слова свого дотримаємо. Перші дні по
лого року принесли хороші результати. Колектив 
викопав своє півмісячне завдання па 115 процентів.

За дорученням колективу: В. КОТЯК — 
змінний майстер, М. ТЕРЕЩЕНКО — токар 
групкомсорг, О. БАБИЧ - свердлувальниця’

підтримую з шик: 
ПІД СИЛУ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ!

Листа Олі Козаченко — володар
ки призу газети «Молодий кому
нар» «Першій тритисячний Кірово- 
градщини» — читали всі молоді 
доярки господарства. Це було саме 
тоді, як переглядали ми свої осо
бисті зобов'язання, обговорювали 
Звернення Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського на
роду. Згодні з Ольгою, що ми, ком
сомольці, повинні йти на чолі зма
гання у своїх господарствах, пока
зувати приклад свідомості і творчої 
активності. Дійсно, правофланго
вим у змаганні по силі 4-тисячні на
дої, а три тисячі кілограмів моло
ка — то рубіж комсомольсько-мо
лодіжних колективів МТФ. 1 тому 
ми внесли корективи у свої зустріч
ні плани, особисто я, моя подругз 
Валентина Столяревич зобов язали- 
ся надоїти від кожної корови не 
менше, ніж по 4100 кілограмів мо
лока. Доступний показник — 4 ти
сячі кілограмів — багатьом моло
дим дояркам, і я підтримую заклик: 
на новий рубіж, дівчата!
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ПОДВИГУ—КРАСПОИРКА

УДЕМО 
X О Ж I!

З глибоким хвилюванням чи
тали ми розповідь про героїч
ну боротьбу комсомольців се
ла Красногірки Голованівсько- 
го району.

Перед нами постали муж
ні, безмежно віддані своїй 
Батьківщині підпільники — ко
муніст М. І. Мала, командир 
бойової групи Михайло Громо
вий, секретар комсомольської 
організації Люба Римар та ін.

Героїчні подвиги красногір- 
ців вписали ще одну сторінку 
в літопис слави радянського 
народу в роки Великої Вітчиз
няної війни. їх образи завжди 
будуть прикладом для нас.

З ініціативи комсомольської 
організації в нашій школі ство
рено кімнату-музей бойової 
слави, в якій зібрані матеріали 
про героїчні подвиги наших

ЩОБ ЗНАЛИ ВСІ ЇХ ІМЕНА
Не мовчить людська пам’ять, бентежить і веде вона пас до 

буремних років Великої Вітчизняної війни. Є нові сторінки 
історії, нові імена юних героїв. Якими були ви, паші ровесни
ки, комсомольці сорокових років?

Сторінки газети «Молодий комунар» ознайомили нас з ді
яльністю підпільної комсомольської організації «Спартак». Оо- 

. говорений цієї публікації відбулося в усіх групах нашого учи
лища, йшла розмова про мужність, героїзм і подвиг радян
ського народу під час Великої Вітчизняної війни. Жоден учень 
не залишився байдужим: подвиг комсомольців села Красно- 
іірки вічно житиме в серцях комсомольців і молоді Кірозо- 
градщини. Іменами юних героїв будуть названі нові вулиці і 
піонерські загони...

В короткому, але прекрасному житті підпільної патріотичної 
організації «Спартак» відчуваємо його незламну стійкість. 
В тяжкі роки війни, в глибокому ворожому тилу під керів
ництвом комуністки Марії Іванівни Малої комсомольці села 
Красногірки вели мужню боротьбу проти німецько-фашист
ських окупантів, свято вірячи у завтрашній день перемоги.

Учні нашого училища звертаються сьогодні до всіх юнаків 
і дівчат Кіровоградщнни із закликом продовжити пошук. Хай 
у рік святкування 30-річчя великої Перемети для кожного 
комсомольця стануть провідними слова: «Ім’я твоє невідоме — 
хай сьогодні стане відомим! Подвиг твій безсмертний — хай 
живе в сеоцях і ділах наших». О. ГАРАЩЕНКО,

О. ДОГА, 
члени комітету комсомолу ПТУ облпобутуправління.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДІІАИТЕСЯІ

ОБКОМУ АКСМУ«вив
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.
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У тваринництві я працюю не так 
уже й багато — чотири роки. Спо
чатку доглядала телят, три роки — 
дояркою. Успіхами зобов'язана 
своїм наставникам — Марії Дани
лівні Іваніченко та Ользі Василівні 
Яременко. їх досвід, поради стали 
мені в пригоді, а наполеглива пра
ця допомогли стати врівень з пере
довиками.

Читаючи листа Ольги Козаченко, 
подумала про своїх ровесників, що 
трудяться в інших господарствах. 
Скрізь є досвідчені майстри ма
шинного доїння. Раджу вам, дівча
та, не соромтеся звертатися до 
них, просіть допомоги. Якщо не лі
нуватиметесь, дбатимете про свою 
групу, нові рубежі згодом стануть 
під силу і вам.

Призом «Першій тритисячний Кі- 
ровоградщини» вже володіли май
стри машинного доїння Олександ- 
рівського, Гайворонського, Ново- 
українського районів. А прізвищ з 
господаоств Опечеачлрійського оа- 

земляків під час Великої Віт
чизняної війни. Червоні слідо
пити закінчують збір матеріа
лів про восьмий механізований 
корпус, який звільняв наше 
місто від німецько-фашист
ських загарбників. Комсомоль
ська група 10-А класу оформи
ла альбом «Історія створення 
та бойові подвиги партизан
ського загону імені Вороши
лова».

Ми захоплюємось комсомоль- 
цями-патріотами з Красногір
ки. Вони були справжніми 
комсомольцями. В шкільному 
музеї хочемо мати матеріали 

про діяльність «Спартака».
О. МАКАРЕНКО, 

Л. СКОБЛИКОВА, 
С. ПИЛИПЕНКО, 

учні СШ № 3 міста Кі
ровограда.

і

В І приз 
ШіПшти 
»„ЮТ" 
ПЕРШІЙ 
тритисячний/ II 

КІРОВОГРМЩИНІГ
йону не бачила навіть у десятці 
кращих молодих доярок Кірово- 
градщини, яку щомісяця друкують 
у «Молодому комунарі». Коли про
глядала списки, то сподівалась по
бачити і своє прізвище або Вален
тини Столяревич. У четвертому 
кварталі показники у нас були ви
щі, ніж у тих, хто замикав десятку. 
Було образливо, що про нас забу
ли. На мою думку, комітет комсо
молу не приділяє уваги гласності 
змагання, не турбується про розпо
ділення комсомольців на робочих 
місцях у тваринництві. А тоді зма
гання між молодими доярками бу
ло б значно дієвішим.

В. ГУПНА, 
доярка радгоспу цукрокомбі- 
нату Олександрійського ра
йону.
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РІВНЯННЯ НА ПОДВИГ
Виховувати молодь в дусі героїчних традицій 

Збройних Сил СРСР, радянського патріотизму і про
летарського інтернаціоналізму, високої революційної 
пильності і постійної готовності до захисту Батьків
щини, підвищення рівня підготовки молоді до служ
би в Радянській Армії — таке завдання Всесоюзного 
Місячника оборонно-масової роботи, який почався 
23 січня. Не питання було розглянуто позавчора в Кі
ровограді на зборах активу оборонного товариства. 
В ній взяли участь голови міських та районних ко
мітетів ДТСЛАФ, секретарі райкомів комсомолу, пра
цівники штабів цивільної оборони, фізкультурні ак-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР1*-----------------------------
1 Йде місячник оборонно-масової роботи

'інвістн, ветерани війни, представника військкоматів, 
товариства «Знання».

З доповіддю «Про дальше розгортання оборонно- 
масової і спортивної робо їй, військово-патріотичного 
виховання трудящих у зв’язку з підготовкою до 
ЗС-річчя Перемоги виступив секретар обкому Ком
партії України В. К. Дримчеико.

Про форми і методи виховної роботи серед молоді 
па зборах говорили у своїх виступах начальник по- 
літвідділу облвійськкомату В. С. Самсонов, секретар 
обкому ЛІ<СМУ Анатолій Новпцький, заступник го
лови обласної організації Товаристга «Знания» 
В. Д. Мішура, офіцер Кіровоградського гарнізону 
В. М. Кравцов, ветеран Великої Вітчизняної війни 
полковник у відставці В. ГІ. Повійчук.

хто тши слухач? робоїою, всі зусилля 
успішного завершення

■25 січня 1975 року---------

е т е р а н
починає урок...

Є в житті події, що примушують кожну людину проаналізувати невпинну ходу 
часу. По-новому, мовби збоку подивитись на себе, відчути причетність до великих 
звершень країни. Такою віхою на початку завершального року стало Звернення 
Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. Звертаючись до 

комсомолі!, партія закликає її бути в авангарді всенародного соціалістичного 
змагання за успішне завершення дев’ятої п’ятирічки.

З 14 но 24 січня в області проходили Всесоюзні комсомольські збори «Батьків
щині, партії — ударна праця, висока якість роботи, відмінне навчання», кожен 
колектив підсумував свої трудові здобутки.

Як на заняттях мережі комсомольської політосвіти пропагандисти області втілю
ють свої кращі задуми? Як виносять перед молодіжною аудиторією необхідність 
органічного поєднання гарту політичного і трудового? Як домогтись повного за
своєння тем ла нолітзанятгях, охопити мережею всіх слухачів? Де народжується 
комсомольська лекторська група? — Ці та інші важливі питання створили за 
круглим столом «Молодого комунара» атмосферу справжньої діловитості. Цінни
ми думками поділилися досвідчені пропагандисти Г. II. НЕЧИПОРЕНКО з Олек
сандрійської райлікарпі, М. Д. ЯЩУРИНСЬКА з колгоспу «Більшовик» Гайво- 
ронського району, Г. І. МИРОІіЧУК з Кіровоградського заводу радіовиробів, М. І. 
ШЕРЕМЕТ з колгоспу імені Кірова Бобрнпецького району, М. С. КОРНІЄНКО з 
Олександрійської ТЕЦ, Л. Іі. МАШТАКОВА з колгоспу імені ІЦорса Маловнскі«- 
ського району, В. 10. КОРНІЄНКО з колгоспу імені Шевченка Кіровоградського 
району, 10. О. ФЛОРИНСЬКИІІ з Побузі.кого нікелевого заводу, М. Є. ГИБАЛО 
з радгоспу «Більшовик» Олександрійського району, Л. Лі. БІ ПІ ЕЛЬ з Долинського 
цукрозаводу та О. М. ОНАНІИЧУК з 
то району.

Походи «Шляхами слави батьків», 
зустрічі з колишніми фронтовиками. 
Бойова слава батьків вказує нині 
молодим шлях до звершень, до 
дерзань у праці.

30-річчя перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні 
це тема занять для кожного про
пагандиста, незалежно від того, 
який гурток мережі комсомоль
ської політосвіти він веде.

Г. Н. Нечиїїо-
реііко:

— Великий об
сяг роботи. І ді
лянка дуже важ
лива. Ми ще за
вчасу па засідан
ні партійного 
бюро спланува
ли цикл лекцій 
Власне, товариші 
вже знають про 
задуми політ- 
гуртка «Основи 
комуністи п о ї 
моралі» з Олек
сандрії! с ь к о ї 
райлікарпі. Під
готовлено мате
ріал до заключ
ного заняття. 
Гості будуть — 

Герої Радянського Союзу, ветера
ни иійни...

М. Д. Ятуринська:
— Військово-патріотичне вихо

вання в нашому гуртку «Основи 
економічних знань» почалося з ве- 
чорів-«вогннків» «Ніхто не забу
тий, ніщо не забуте». Вже тричі 
влаштовували літературно-музичні 
композиції. Знаєте, у пас, старших, 
сльози набігають на очі, коли під 
звучання пісні «Священна війна» 
дивимось на щасливих дітей. А юна

ки п дівчата 
схвильовані теж, 
зовні мовби до
рослішими ста
ють, суворішими.

Люда Чабан, уче
ниця, розповідала 
присутнім про ді
яльність червоних 
слідопитів. Скоро 
закінчимо оформ
лення краєзнавчого 
музею 
селі 
Двісті сорок ..... „
кін і братів пішли 
на фронт із села. 
Сто сімдесят три 
загинуло. Кожен 
розуміє розумом І 
серцем, якою ці
ною даласі, нам 
Перемога. Виступа
ють шановні одно
сельчани механік

колгоспу імені Зайковського Ві.іьшансько-

Л. 11. маштакова.

О, М, О1ІЛШЙЧУК.

в нашому 
Червоному.

< бать-

автопарку А. Г. Мовчаьов — учасник 
Сталінградської битви, директор школи 
Ф. С. Горохлснко, який воював на Ленін
градському напрямку. Була вже зустріч 
з колишнім в'язнем концтабору Собібор 
О. Л4. Розенфельдом. Тут емоційний 
вплив на учасників гуртка мали доку
ментальні фотографії, душевна сповідь 
людини, яка стільки перенесла в житті.

М. І. Шеремет:
— Ми переглядали па заняттях 

гуртка соціалістичні зобов’язання 
комсомольців, спільно радились — 
хто на якій ділянці зможе принес
ти якомога більше користі. За 
приклад у пас — трудова династія 
Сендзюків.

Питання кращих зразків праці на 
виробництві, у сільському госпо
дарстві, безумовно, не стоять осто
ронь від засвоєння програмних до
кументів партії і уряду. На це тру
дівників нашої країни націлює Звер
нення ЦК КПРС до партії до ра
дянського народу.

М. Д. Я туринська:
— Я веду велику підготовчу ро

боту ще перед початком навчаль
ного року. Знайомлюсь з кожним 
слухачем, з успіхами безпосередньо 
у тракторній бригаді чи на фермі. 
Сьогодні вже можна ствердити — 
це допомагає готувати матеріал для 
занять, віднаходити в дискусіях ре
зерви виробництва, вести важливу 
розмову про ефективність роботи, 
продуктивність праці.

В селі, доводиться констатувати, 
складна проблема з охопленням 
по.тітзанять усієї молоді. То
ді помічниками в мене стають ком
сомольські активісти. Шофер Євген 
Крижа нівськиіі, доярка Марфа Сав
ченко передають теми семінарів 
тим, хто пропустив лекцію.

В.,10. Корнієнко:
— Слушна пропозиція — про 

взаємообмін розробками вечорів, 
тем між членами міських та район
них методичних рад. Вважаю, що 
нам, пропагандистам, повернувшись 
додому після обласного семінару, 
розмови за круглим столом «Мо
лодого комунара», слід па розши
реному засіданні міськкомів і рай
комів комсомолу поділитися набу
тими знаннями.

М. €. Гнбало:
— Починається навчальний 

під час осінніх робіт. Цим і 
мовлена відсутність молодих, 
працюють у полі. Аби спробувати 
перенести початок занять сітки 
комсомольської політосвіти для 
сільської молоді па певний, визна
чений строк. Обміркувати всім, щоб 
спільно вирішити.

Л. М. БІІІІЕЛЬ: Ми нині теж наздога
няємо програму. Коли цукрозавод бук

перевантажений 
докладали для . 
виробничих завдань. Я в юіі час готува
ла .матеріали для занять, враховуючи 
майбутні посилені темни. Обговорили 
Звернення Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського народу, входи
мо ÿ повсякденний ритм.

JI. П. ЛХаштакова:
— Мені, як секретареві комсо

мольської організації колгоспу, як
раз до речі зустрічатися з кожним 
членом Ленінської Спілки Молоді 
па нолітзанятгях. Я працюю бібліо
текарем і завжди складаю списки 
рекомендованої літератури як для 
пропагандиста, Івана Івановича 
Пічкурова, так і для слухачів гурт
ка «Молоді про партію». Доводи
ться, як заступникові пропагандис
та, самій готувати лекції для моло
ді, проводити семінари

О. М. Онанін-
чук:

— Я викладаю 
історію в серед
ній школі. З сіль
ською молоддю 
у мене найтісні
ші стосунки. Зав
жди ’ відвідую 
комсомолис ь к і 
збори. Потім об
говорюємо стан 
справ на занят
тях гуртка, слу
хачі серйозніше 
ставляться до 
вивчення тем.

Проте, якою б 
активною не бу- 
ла молодь, її до- ):■> 
звілля залежить 
ще її від робо
ти культосвітніх 
установ 
ніяк 
дуть

Г. І. МИРОНЧУК.

про

рік 
обу-
які

і. У пас 
не зве- 

Будинок 
культури, а клуб старий, у примі
щенні колишньої церкви. Поблизу— 
чайна, замість чаю — спиртне. Тут 
повинні своє слово 
шанський райком 
правління колгоспу імені 
ського. В тому, що за таких умов 
немає в селі правопорушень, чима
ла заслуга нашого гуртка «Основи 
правових знань».

10. О. Флоринський:
— Тут я почув багато цінного і нового. 

А на Повузькому нікелевому комбі
наті похвалитися нічим, коли говорити 
про політосвіту. Веду гурток «Основи по
літичних знань». Добре обізнаний з ви
робничими успіхами кожного з дванад
цяти слухачів. Але ж, зрозуміло, сьо
годні людина хоче жити цікаво, змістов
но. Тут би «вогник» чи вечір, або 
серйозиу бесіду — прослухати настанов
не слово ветеранів війни, знатних людей 
краю. Цс б активізувало юнаків і дівчат. 

Адміністрація не допомагає, мовляв, 
план тисне, тому іі руни не доходять по
дбати про молодь ще н після робочої 
зміни. Не підтримують мене і з боку Го- 
лованівської районної методичної ради, 
необхідної літератури не вистачає. Є над 
чим замислитись...

Це слово, мабуть, застаріле. 
Хтось обмовився у бесіді за круг
лим столом несподівано, але не ви
падково: «Просвітителі». Так, люди, 
що зібралися тут, різні за 
уподобаннями, у кожного 
професія. Але їх об’єднує 
почуття відповідальності 
вання молоді, прагнення до все
бічного, гармонійного розвитку 
юнаків і дівчат. Це підтверджує час, 
який минув від початку навчально
го року в мережі комсомольської 
політосвіти.

Запис бесіди за круглим сто
лом «Молодого комунара» 
зробив А. НЕЧИТАЙЛО.

Фото В. КОВПАКА.

Він міг би розповісти їм 
про себе. Про свої наго
роди, про друзів, з якими 
йшов у бій і гнав фашис
тів з рідної землі. Але 
Сергій Васильович несе 
сьогодні в кімнату почат
кової військової підготов
ки папку, в якій зібрані 
листи колишніх учнів тех
нікуму і нові матеріали про 
воїнів-визволителів. Пе
ред тим, як розпочати 
практичні заняття, він не
одмінно має сказати теп
ле слово про тих випуск
ників, які рік тому успіш
но склали залік в цій кім
наті, а тепер — відмінни
ки бойової і політичної 
підготовки. І Сергій Васи
льович Танськйй розпові
дає про Леоніда Желєзно- 
ва, Олексія Пінчука, Олек
сандра Фабеля. Ці хлопці 
були спортсм.енами-роз- 
рядниками, призерами 
обласних змагань. Желєз- 
нов, наприклад, не мав со
бі рівних серед стрільців 
(на вогневому рубежі 50 
очок з 50 можливих), здо
був спеціальність мото
цикліста, сам був ініціато
ром багатьох заходів, які 
влаштовувались у первин
ній організації ДТСААФ.

Таких ентузіастів в Кірово
градському машинобудівному 
технікумі іепер десягки. В 
цьому навчальному році 
близько 500 учнів склали нор
матив комплекту ГІ1О. Най
більш масовими були поєдин
ки стрільців. Тільки восени 
сім юнаків взяли рубіж влуч
ного стрільця. Тоді ж 26 учнів 
отримали «золоті значки».

Успішно виступили вихован
ці дтсаафівсьмм організації 
технікуму на республіканських 
змаганнях :» багатоборства 
ГПО. Коли майстерністю мі
рялися спортсменн-авангар- 
дівці середніх навчальних за
кладів республіки, кіровоград- 
ці командою вийшли на чет
верте місце. А Тамара Цвєт- 
ьог.а виборола перший приз.

Так, фізична і військово- 
технічна підготовка пер
шочергова серед всіх за
ходів оборонно-масової 
роботи, які практикує го
лова первинної організа
ції ДТСААФ С. В. Тан- 
ський. Але не менш зна
чимими він вважає уроки 
мужності, походи «Шляха
ми слави батьків», вечори 
бойової слави. Учні техні
куму зустрілися з відмін
никами бойової і політич
ної підготовки підшефно
го військового підрозді
лу, перед дтсаафівцями 
виступили ветерани війни,

тепер працюють на 
«Червона зірка».

які 
заводі 
Перші уроки мужності В 
цьому навчальному році 
провели Герої Радянсько
го Союзу Г. О. Куроп ят- 
ников, І. Р. Усенко, ПОВНИМ 
кавалер орденів Слави 
В. С. Симухін.

30-річчю Перемоги при
свячений цикл лекцій н« 
військово-патріотичну те
матику. В групах проведе
но бесіди про військовий 
обов язок громадянина 
СРСР, історію Радянських 
Збройних Сил. На вечо
рах бойової слави висту
пили з лекціями учасники 
боїв на підступах до Мо
скви, колишні воїни-ст< 
лінградці, визволителі Ра
дянської України.

Дтсаафівці технікуму 
вміло пропагують профе
сію офіцера Радянської 
Армії. З майбутніми вої
нами відбулись розмови 
про військові училища, і 
юнаками зустрілися моло
ді командири підрозділі« 
місцевого гарнізону, акти
вісти оборонного товари
ства виготовили стенд 
«Офіцер — професія ге
роїчна».

Широка програма дій дтс«- 
«фінської організації техніку
му тепер, під час місячним 
оооронно-масової робота. Ок
ремими загонами юнаки ті 
дівчата разом з колшишчп 
фронтовиками пройдуть міс
цями боїв частин, які визво
ляли Кіровоград від німецько- 
фашистських загарбників, від
відають краєзнавчий музей, 
візьмуть участь у змаганиз- 
з військово-технічних видів 
спорту, знову на уроки муж
ності в технікум прийдуть ге->4Ь' 
рої-земляки.

...А перша бесіда в 
Сергія Васильовича — 
про комсомольців під
пільної організації «Спар
так» села Красногірки Го- 
лованівського району. Він 
хоче розповісти про Ми
хайла Громового, Саву 
Самчишина, Михайла Сам- 
ченка, які ще з шкільної 
парти готували себе до 
випробувань, захоплюва
лись стрілецьким спор
том, були патріотами рід
ної Вітчизни.
з ворогом їх 
і мужність 
подвиг. С.
переконаний, 
вихованці будуть 
ми на юних спартаківців.

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

1 в боротьбі 
непохитність 
виросли в 

В. Танськйй 
що і його 

схожи-

сказати і Віль- 
комсомолу, і 

Зайков-

віком,
— своя 

високе ч 
за вихо-

розвитку

ТРИ ТИСЯЧІ 
ВЗЯТИЙ РУБІЖ 
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„МОЛОЦИЙ КОМУНАР-

по 
паспорта нового

і найістотнішою 
нової паспортної

За рішенням Центрального 
Комітету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР розроблені заходи по 
дальшому вдосконаленню пас
портної системи в СРСР, 
введенню 
зразка.

Головною 
особливістю
системи є те, що запроваджує
ться єдиний для всіх категорій 
населення порядок паспорти
зації, незалежно від того, де 
живе людина — в місті чи селі, 
в якій сфері виробництва зай
нята. Єдині правила на всій те
риторії СРСР вводяться з січня 
1976 року, коли почнеться ви
дача нових паспортів. Закінчи
тись 
року.

Цей документ, який 
особу громадянина СРСР 
дянеьке громадянство, віднині іме
нуватиметься: «Паспорт громадяни
на Союзу Радянських Соціалістич
них Республік». Він виготовляється 
за єдиним для всієї країни зразком 
російською мовою і мовою відповід
ної союзної або автономної респуб
ліки. Обкладинка — з темно-черво
ного палітурного матеріалу. На 
трьох сторінках — три рамки для 
вклеюванні! фотокарток власника 
паспорта иіком 16, 25 і 45 років. На 
подальших сторінках — дані про 
дітей, сімейний стан, військовий 
обов'язок, місце іірожиьання. В пас
порті будуть прізвище, ім’я, по- 
батькові, час і місце народжсаня, 
націсна.іьііість його власника. Від
сутня графа про соціальний стан: 
з умовах, коли досягнуто соціаль-

-

вона повинна до 1981

посвідчу« 
і лого ра-

ііо-по.;п;і<ігої єдності суспільства, 
потреба в пій відпала.

Порядок одержання нових 
паспортів і користування ними 
створить великі зручності для 
населення, оскільки паспорти 
будуть безстрокові.

Положення про паспортну 
систему передбачає деякі змі
ни в правилах прописки і ви
писки. Замість тимчасової про
писки громадян, що перебу
вають у відпустці, відряджен
ні, санаторіях, будинках відпо
чинку строком на півтора мі
сяця, запроваджується лише 
реєстрація їх паспортів, плата 
за яку не стягується. Ряд пільг 
на прописку надається особам, 
звільненим у запас або від
ставку з рядів Радянської Ар
мії, студентам, аспірантам, ста
рим батькам на житлову пло
щу дітей. В цьому — вияв ви
сокого гуманізму нашої соціа
лістичної системи, справді на
родної демократії.

Обмін паспортів повинен сприяти 
вихованню у людей, особливо мо
лоді. почуття радянського патріо
тизму, гордості за свою соціалістич
ну Батьківщину, високої свідомості, 
особистої відповідальності. Вручен
ня паспортів громадянам, які одер
жують їх уперше, проводитиметься 
в урочистій обсіановці.

Б. КИЗІЛЬ, 
заступник начальника 
паспортного відділу 
УВС, підполковник мі
ліції.

Оборону прорвали, рушили 
вперед і звільнили кілька сіл Го
мельської області. Власне,-це в>|<е 
не села: відступаючи, фашисти 
спалюють хати', і від села зали
шається лише попіл, серед якого 
подекуди стоять димарі. Дивля
ться иа цю страшну картину наші 
солдати і клянуться відплатити за 
все, за всі його злодіяння.

Дуже не поталанило 209-му дивізіону. 
Він одержав завдання підюгуватн во
гонь по далекій цілі. Для виконання 
цього завдання дивізіон зайняв відкри
ту вогнену поіицію. У пси час против
ник почав масований артилерійський 
наліт. Прямим влученням ворожих сна
рядів розбій а одна бойова установка' і 
транспортна машина. Інші одержали 
деякі пошкодження. Але, незважаючи 
на втрати, дивізіон продовжував зали
шатися на вогневій позиції, готовий у 
будь-яку хвилину виконати бойове зав
дання. Лише після наказу командуван
ня особовий склад дивізіону гочав ви
водити матеріальну частину з зони ар
тилерійського вогню. Під безперервним 
обстрілом обслуги швидко підготувала 
бойові установки до евакуації і почали 
відходніи на запасні рубежі. У ней час 
розривом снаряда був убитий водій 
бонової машини гвардії молодший 
сержант І. 1. Ухов. Ного замінив ко
мандир гармати гвардії старшина Л. ЛІ. 
Свистунов, вивів бонову машину в 
укриття. Важко поранений під час вог
невого нальоту комбат гвардії лейте
нант А. А. Душснкоп дозволив відвезти 
себе в госпіталі, лише після повного 
виведення всіх батарей з зони обстрілу. 
У зв'язку із значними втратами диві
зіон зичній з бойового порядку і від
ведений для ремонту техніки. Завдяки 
самовідданій роботі ремонтників, усьо
го особовою складу дивизіону бонова 
техніка була відремонтована протягом 
доби, і 6 бойових установок знову 
вступили у бій.

Наступаємо активно. Дійшли до 
Рогачова, до ріки Друть. Ллє тут 
трапилась невелика зупинка. Мос
ти підірвані, переправи немає. До 
нашого наступу німці займали 
оборону на західному березі річки 
Друть, а паші війська — па схід
ному, нейтральна полоса була 
близько двох кілометрів і проля
гала у заплаві річнії, дуже заболо
ченій. Після артпідготовки піхота 
успішно пройшла цю місцину, але 
як бути з технікою? Скрізь боло
то. Чекати саперів? Але час не че
кає. П іхота просить: додай ге 
вогню!

На переправу приїхав командир 
полку гвардії майор Коломієць. 
Солдати і офіцери любили свого 
бонового командира. Любили за 

, вміння воювати, за хоробрість і 
швидке, вміле вирішення найваж
чих завдапь. У цьому ми ще раз 
переконались біля річки Друть. 
Коломієць наказав організувати 
переправу за допомогою підруч
них засобів. Пиляємо сосни, по 
пояс в болоті робимо настил. На 
солдатах — жодного сухого руб
чика. Мокрі, брудні, втомлені, не 
і пали кілька діб. але тримаємось 

1 бадьоро, гвардійці
сміються. Ще б пак! Ми насту
паємо, а фашисти тікають. Чого 
кращого може бажати солдат?!

Винесли свої «катюші» майже

на руках. Завдяки цьому наші 
ересівські батареї першими змогли 
підтримати піхоту, майже супро 
воджувалп її, розвиваючи пасту 
пальний прорив.

У Східній ЛрусіТ
21 січня 1945 року. Отже ми — 

у Східній Прусіі. Стали па цю 
землю позавчора, 19 січня, пізно 
вночі. Скільки ми думали про це! 
Під Сталінградом, під Курськом, 
в Білорусії. Жили думами: швид
ше звільнити рідну землю, загна
ти’ війну туди, звідки вона при 
йшла. 1 ось цей довгожданий день 
прийшов. Наступаємо.

Дороги забиті знищеною нами 
ворожою технікою. 1 запруджені 
німцями. Налякні гебельсівською 
пропагандою, вони залишили свої 
житла і безперервним потоком ру-

жартують,

(Продовження. Початок в номе
рах за 29 грудня 1974 р. та 4—21 
січня ц. р.).

Нещодавно в Кірово
граді зібралися на спіль
не засідання члени ради 
обласного Товариства 
охорони природи, Това
риства мисливців та ри
балок і активісти-приро- 
дошоби. «Охорона тва
ринного світу в області» 
— про це йшла мова на

СКІЛЬКИ в
засіданні активу. Керів
ник секції охорони тва
ринного світу Д. Умри- 
хін розповів, як приро
долюби зберігають та 
примножують фауну на
шого рідного краю. Тіль
ки заказники, в яких від
творюється поголів'я 
тварин для поповнення 
приписних мисливських 
господарств, займають 
більше десяти тисяч гек
тарів, та й в зелених зо
нах, площа яких майже 
50 тисяч гектарів, тва
рини почувають себе 
спокійно.

За попередніми підра
хунками в наших краях 
16 тисяч лисиць. За ни-

ОБЛАСТІ ЗАЙЦІВ?
ми закріпилася недобра 
слава: злодійкувата, за
надто хитра. Інколи во
ни приносять збитки, та 
все ж це корисні твари
ни, які знищують значну 
кількість мишовидних 
гризунів.

А зайців-русаків ще 
більше в області — май
же 45 тисячі Та в остан
ні роки їх кількість змен
шується в середньому 
на 3 тисячі штук за рік. 
Є над чим замислитися 
мисливцям!

Зменшується чисель
ність сірої куріпки та 
ондатри. Якщо в 1968 ро
ці налічувалося більше 
11 тисяч, то вже через

ВИЗНАННЯ
бачив тебе у буднях 
Схиленою над ночвами, 
бачив тебе, розбурханою
Святом урочим,
Першим громом наляканою, 
Першим проліском закосиченою, 
Породіллею заплаканою
Із посмішкою вимученою, 
бачив тебе замкнутою, 
бачив розкованою 
Молоденькою мамкою
З піснею колисковою,

Бачив у люті віхоли,
Бачив у стиглім житі,
Бачив суддею й лікарем, 
Що примушує жити.

------------- -З епюр.----------
форсували Одер.

Незабаром кінець фашизму. Не
забаром прийде паша заповітна 
перемога.

18 березня 1945 року. Усі минулі 
дні вели бої у важких умовах: ту
ман, дощ, майже неможливо ко
ректувати вогонь. І Іро дію авіації 
не може бути і мови. Все взяли иа 
себе артилеристи і мінометники, 
б ють фашистів, не шкодуючи 
снарядів.

Ллє сьогодні, нарешті, день, мов 
іа замовлення. Чисте небо, яскра

во світить сонце. Пишу ці рядки 
0'сімнадцятій годині, а ще не бу
ло'з самого ранку такої хвилини, 
щоб у повітрі не висіли паші 
<1Ли», або, як їх називають, «ле
тючі танки». Чудові штурмовики. 
Головне — надійно броньовані, 
озброєні. Роблять кілька заходів і 
лише після цього повертаються на 
аеродроми. Можуть стріляти з ра

кетних установок 
(паші земні «ка
тюші» в мініатю
рі), а також з ку
леметів і гармат. 
Можна собі уяви
ти, як після такі» 
то «сабаптуя» по
чувають себе 
лерівці!

25 березня 
року. Вчора

I. БРАТЧЕНКО

Гвардійський 
дивізіон
шііліі на Захід. На возах, велоси
педах, пішки. Але далеко піти 
не встигли, паші частини швидко 
їх обігнали, і тепер багато з них 
повертаються назад. Спочатку 
боялись, тремтіли, дивилися з-під 
лоба. Це — у перші хвилини. По- 
гім, переконавшись, що паші бій 
ці їх не чіпають, осміліли, мімі
кою, рухами включаються в роз
мову, лають Гітлера, проклинають 
війну. Зрозуміли, нарешті.

8 лютого 1945 року. Всю ніч 
патрулювали біля села. Я був чер
говим по батареї. Підвищена 
пильність була викликана тим, що 
неподалік від розташування ди
візіону в лісі виявили велику 
групу німців. Коли розвиднілось 
туди були направлені два паші 
броньовика і два бронетранспор
тера з’піхотою. Фашисти частково 
знищені, решта здались у полон.

Час настав такий, що потрібно 
дивитись в обидва: відрізані у 
Східній Прусії німці намагаються 
прорватися, часто контратакують 
іноді успішно. Вдень і вночі — 
під час короткого відпочинку сол
дати тримають напоготові зброю 
і раїїатп.

Залишилось три кілометри до 
Балтійського моріг. На деяких ді
лянках наші танкісти вже вийшли 
до нього. Німці відступають коло
нами через косу. Погода нельотна, 
авіації немає, і ворога б’ють, го
ловним чином, наші бойові уста
новки та артилерія. Приємні звіст
ки надходять з інших фронтів. З 
фронтової газети «Червоноармій- 
ська правда» дізнались, що Мар
шал Жуков — за 70 кілометрів від 
Берліна, війська Маршала Конева

п’ять років у водоймах 
області можна було на
рахувати лише 3 тисячі 
ондатр. Можливо, хтось 
піддасть сумніву ці циф
ри. Звідки вони взяті? 
Обласне Товариство мис
ливців та рибалок по
стійно веде такий облік 
(двічі на рік). Він дає 
змогу встановити кіль
кість птахів та звірів, 
норми відстрілу на по
люванні,

ЛІ. ЛИТВИ НО В, 
громадський інспек
тор Товариства охо
рони природи, поза
штатний кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

1945 
за

кінчили знищення Браупсберзько- 
го • ворожого угруповання, 
цього міста били ворога, як 
Сталінградом: вдень і вночі 
перерви. Ворог, не рахуючись із 
значними втратами, опирається, 
часто контратакує, підтримуючи 
піхоту танками, самохідними уста
новками та сильним артилерій
ським мінометним вогнем.

Третій день штурмуємо осипе 
гніздо фашизму Кенігсберг. По
переду все у вогні. Л авіації стіль
ки, скільки ще ніде не доводилось 
бачити. Сотнями йдуть 
«Петляковп», «Яковлеви», 
вочкіип». Все це кинуто на 
фортецю. Зрозуміло одне: 
ворог не протримається, 
фашистському, звіру буде зла
мано.

4 квітня довелось стріляти з 
шестиствольного німецького міно
мета, який знайшли на залишеній 
ворогом вогневій позиції. Поруч — 
залізниця, а на ній кілька вагонів 
з снарядами для цих мінометів: 
німці гак тікали, що вони навіть 
не встигли підірвати боєприпаси. 
І наші гвардійці зранку до вечора 
били ворога з його, ж шести
ствольного міномета.

25 квітня 1945 року. Б'ємо фа
шистів. Взяли Кенігсберг. 17 квіт
ня скинули їх у море. Зробити це 
було важко: противник, мов за- 
травлепий звір, опирався. А вчора 
паші частини оволоділи містом 
Піллау. Зараз знаходимось від 
нього за 700 метрів, чекаємо чер
гового наказу.

(Далі буде).

Біли
ПІД 
без

<1Лн*, 
«Ла- 

місто- 
довго 

хребет

В обласній дитячій лікарні. Фото Р. РУБІНА.

1 з часом все більше віриться
І наяву здається,
Що цілі світи умістяться
В твоєму маленькому серці.

СИНИ КОМУН В СТА
Від жалю натужно тріскалась земля 
Як ховали комуніста коваля.
Був мороз. Північний вітер сатанів. 
Замерзали сльози у синів.
І тоді найстарший виступив із них.
Натовп змовк. Навколо навіть вітер 

стих.

Син сказав: «...А замість батька коваля 
Працюватиму я в кузні з цього дня». 
Середульший син промовив стиха так: 
«Вірно, брате, в цьому ділі ти. мастак. 
В мене руки трохи хоч і замалі, 
Та візьми й мене підручним в ковалі», 
А найменший голосніше промовля 
До партійного свого секретаря: 
«В цей гіркий, у цей важкий 

скорботний час 
Ти прийми заяву в партію від нас».

Анатолій КРИМСЬКИЙ.
с. Трн.іісп 
Олексаядрівського району.
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ПРИГОДА В СПЕЦІВЦІ-У КРИЖАНУ ВОДУ
Це трапилось 10 січня. Мо

лодий будівельник радгоспу 
«Інгульський» Устинівського 
району Борис Нагірний працю
вав з друзями на об'єкті. І рап
том у робочий ритм увірвався 
розпачливий крик, що кликав 
на допомогу. Голос був дитя
чий. У Бориса майнула згадка 
про двох школярів, яких ба
чив з ковзанами на річці. Ми-

день тому

ні хвилини.

моеолі подумалось і про те, 
що Інгул тільки 
скувало льодовим панцирем.

Юнак не гаяв
Помчав на мотоциклі до річки. 
Хлопчака, який безсило бор
сався у крижаній купелі, за
примітив здалеку. Кинувся до 
нього. Тонкий лід загрозливо 
вгинався під ногами.

За кілька хвилин Борис виніс

на берег майже непритомного 
третьокласника Ганно-Треби- 
ніоської середньої школи Во
лодю Гросула. Передав його 
підоспілим на місце пригоди 
робітникам Анатолію Бори- 
шевському, Григорію Гавришу, 
Володимиру Виннику, а сам 
знову метнувся до Інгулу. Во
да уже встигла накрити друго

го хлопчика — учня -5 класу 
Колю Тесленка. Пірнув за ним 
раз, удруге... Обережно виніс 
непритомного хлопчика на бе
рег. Знесилений, дивився, як 
робітники надавали потерпілим 
першу допомогу. Потім школя* 
рів відвезли у медпункт...

Зараз хлоп'ята почувають 
себе цілком здоровими. А їх 
батьки безмежно вдячні і лі
карям, яким теж довелось пе
рехвилюватися за здоров’я ді
тей, і особливо Борису

Комсомолець, передовий ви
робничник, він за рекоменда
цією радгоспу «Інгульський» 
готується до вступу у Бобри- 
нецький сільськогосподарський 
технікум. Свій 
нок оцінює, як 
в’язок.

відважний вчи- 
виконаний обоч

КАРПЕНКО, 
Інгульського

М.
викладач 
СПТУ № 4,

С. ГРИГОРЧУК, 
член, корпункту «МК», 

Устиііівськии район.

В Москві, на вулиці 
Кіровогра Ос ькі ії 

Вийшовши з автобуса, я прочитав на 
ліхтарі напис «Вулиця Кіровоградська, 
24». Дванадцятиповерхові будинки стоя
ли по один бік вулиці, між ними скрізь 
кидалась в очі могутня будівельна тех
ніка. Забудова протилежного боку вули
ці лише починається.

В Чертансвському житловому масиві 
будівництво вулиці, яка носить ім’я на
шого міста, почалось на початку дев'я
тої п'ятирічки. Вулиця належить до Ра
дянського району Москви. Довжина її 
близько чотирьох кілометрів. Тут буде 
розбито великий парк на честь 30-річчя 
Перемоги. Вже. діє школа, піднімуться і 
25—30-поверхові будови, виростуть кор
пуси науково-дослідного інституту, кон
структорського бюро, установ та закла
дів. Сюди прокладається підземна стріч
ка метро.

На фото: Кіровоградська вулиця в Чср- 
тавовському масиві м. Москви.

Фото і текст М. ПОЖНОВА.

І

<

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

За бажанням багатьох читачів «Молодого комунара» щосуботи друкуватимемо програму телеба
чення на тиждень.

ПОНЕДІЛОК ,
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (М). 11.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кінопедорожен». (ЛІ). 14.05 — 
Кольорове телебачення. Телеві
зійний документальний фільм 
«Чарівник Шиїтського саду». 
(М). 14.35 — «Маяковськнн — 
художник». (М). 15.35 —
«Олександр Пархоменко». Ху
дожній фільм. (М). 17.00 —
«Портрет митця». (Миколаїв). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Кольорове 
телебачення. «Театр «Дзвіно
чок». (М). 18.30 — «П’ятиріч
ку — достроково!». (ЛІ). 19.15 
— Концерт. (М). 
митей весни», 
багатосерійний 
фільм. 1 серія. (М).
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Народний артист СРСР І. В. 
ІльТнський виконує оповідання 
А. П. Чехова». Фільм-концерт. 
(М). 22.40 — Кольорове теле
бачення. «Спортивний щоден
ник». (М). 23.10 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Кольо
рове телебачення. Науково- 
популярний фільм «Ця чудо
ва квітка». (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Фізика 
для учнів 6 класу. (К). 12.10— 
Художній фільм «Щовечора 
після роботи». (К). 15.30 —
«За український мільярд 197.5 
року». (Дніпропетровськ). 
16,30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Олівець-ма- 
лювець». (К). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Наш сад». 
(М). 17.30 — «Вогник». (М). 
18.00 — «Реклама, оголошен
ня». <К). 18.30 — «Піонерський ----- «--------- ---------- 1дц() 

(К).
фільм

Шевченко». Передача з літе
ратури. (М). 15.50 — Концерт. 
(М). 10.20 — «Сільські обрії». 
(Херсон). 10.40 — Телефільм 
«Людина і колектив». (К). 
17.00 — «Па головних напрям
ках п'ятирічки». (Львів). 17.20 
— «Грають сурми». (Про піо- 
нерів-героїв Великої Вітчиз
няної війни. (Донецьк). 18.00— 
Новини. (М). 18.15 — Кольоро
ве телебачення. «Загадки і 
відгадки». (М). Ів.ЗО — «По
льова пошта «Подвигу». (М). 
19.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.30 — «П’ятирічку заверши
мо по-ударному». (К). 19.45 — 
«17 митей весни». Телевізій
ний багатосерійний .художній 
фільм. 2 серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат Європи з фігурного ка-

(М). 17.00 — Мультфільм
«Шайбу, шайбу!». (К). 17.25— 
«Розповіді про донецьких ме
талургів». (Донецьк). 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.20 — «Рівнятися на передо
виків». До підсумків 1971 ро
ку у тваринництві. (Кірово
град). 18.35 — Кольорове те
лебачення. «Свято солідарнос
ті братніх народів». Телевізін- 

,инн документальний фільм.
(М). 19.50 — «17 митей весни». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. З серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Спортивна програма. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Фільм-
концерт. (К). 12.00 — «Все про 
театр». (К). 13.20 — Художній 
фільм «Спритність рук, ваша

(М). 16.45 — «Сторінки 
чості письменника Л. Соболе
ва». (М). 17.30 — «Екран пе
реможців змагання». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове те
лебачення. Концерт молодшої 
групи японського хореографіч
ного ансамблю «Накамура». 
(М). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (ЛІ). 19.00 • 
— Програма «Вісті». (К). 
19.40 — «17 митей весни». Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. 4 серія (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат Європи з фі
гурного катання. Парне катан
ня. Довільна програма. (Да
нія). По закінченні — кольо
рове телебачення. Тираж 
«Спортлото». Новини. (М).

10.40 — «17
Телевізійний 

художній 
■‘‘‘ 21.00 —

ИЯЕЛёёКИШП---ЛИМЖНЯІ__ J

калейдоскоп». (Харків). 
— Програма «Вісті», 
19.30 — Музичний 
«Один, два, три». (К). 20.00 — 
К. Симонов. «Так і буде». Ви
става. (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час», (М). 21.30 —
Продовження вистави. В пе
рерві — вечірні новини. (К).

28'“

таїти. Парне катання. (Да
нія). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Новини. (К). 11.10 — Докумен
тальний фільм «Портрети у 
відблисках вогню». (К). 11.40 
— «Шкільний екран». Україн
ська література для учнів 10 
класу. (К). 12.25 — Художній 
фільм «Кутузоя». (К). 16.20 — 
Кольорове телебачення. «Літе
ратурні читання». Р. Гамза- 
тов. (М). 16.50 — Кольорове 
телебачення. «Об’єктив». (ЛІ). 
17.20 — «ЛІолодь планети». 
(М). 1S.00 — Фінальні змаган
ня VI-Ï Спартакіади УРСР з 
водного поло. (Дніпропет
ровськ). 19.00 — Кольорове те
лебачення. «Грає народний 
артист СРСР Е. Гілельс». (М). 
19.45 — Всесоюзний турнір з 
боротьби дзю-до на приз Укра
їнського телебачення. (Львів). 
20.10 — «Гслешкола механіза
тора». (К). 20.40 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«Новини кіноекрану». (К). 
22.30 — Вечірні новини. (К).

величність». (К). 16.30 — Те
ленарис «Наші сучасники». 
(Ужгород). 17.00 — «Наука — 
сьогодні». (Ленінград). 17.30— 
Кольорове телебачення. «Май
стри мистецтв — дітям». На
родний артист РРФСР Л. ЛІ. 
Журавльов читає уривки з 
творів А. П. Чехова. (М). 
18.00 — Фінальні змагання VI 
Спартакіади УРСР з водного 
поло. (Дніпропетровськ). 19.00
— Програма «Вісті». (К).
19.30 — «П’ятирічку заверши
мо по-ударному». (К). 20.00 — 
«Класична музика російських 
композиторів». М. Глінка. 
(Харків). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Зустрічі з піснею». (К). 22.С0
— Художній телефільм «Ве
сільні дзвони». (Перша серія). 
(К). 23.05 — Вечірні нови
ни. (К).

вівторок СЕРЕДИ

ЧЕПІВЕР

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика; (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 0.30 — Кольоро
ве телебачення. «Майстри 
мистецтв — дітям». Народ
ний артист РРФСР Л. М. Жу
равльов читає уривки з творіп 
А. П. Чекова. (ЛІ). 10.00 —
«Покоління переможців». Ху
дожній фільм. (ЛІ). Ю.ІО — 
Для дітей. «Червона троян
да». Вистава. (Одеса). 18.00 — 
Фільм-концерт. (К). 18.20 —
«Історичне значення Першої 
російської революції». Бесіда. 
(К). 18.30 — «Дзвени, банду
ро, не стихай», (Херсон). 19.00
— Кольорове телебачення.
«Любителям балету». (М). 
19.40 — Спортивна програма. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Народні 
таланти». (Концерт). (К). 22.30
— Художній телефільм «Ве
сільні дзвони». 2 серія. (К). 
23.20 — Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 — 
Художній фільм «Весілля з 
приданим». (М). 14.05 — Про
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. (М). 14.50 — 
«Ми знайомимось з приро
дою». (М). 15.20 — «Тарас

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Новини. (ЛІ). 9.30 — «Вогни
ще». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат Євро
пи з фігурного катання. Пар
не катання. (Данія). 14.00 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 14.35 — «Су
спільствознавство». (М). 15.05 
— Кольорове телебачення. «Є 
в Ухті музей». (М). 1-5.40 —
«Фільм — дітям». «Мандат».

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Кольорове телебачення, 
нова гімнастика. (ЛІ). 9.20 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Майстри 
.мистецтв — дітям». Народний 
артист РРФСР П. М. Журав- 
льов читає уривки з творів 
А. П. Чехова. (М). 10.00 —
«Покоління переможців». Ху
дожній фільм. (ЛІ). 14.10 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний документальний фільм. 
(Таллін). 15.00 — «Нечорно
земна зона РРФСР», (М). 
15.30 — «Співдружність соціа
лістичних країн». (НДР). 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Слопо — вченому». 
(М). 16.15 — «Шахова школа».
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ЗМАГАЮТЬСЯ 
ЧЕРВОНОЗОРІВЩ 
У розпалі ювілейна спартакіада за

воду «Червона зірка», присвячена 
30-річчю Перемоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній ' війні. Десять 
днів тривали змагання з російських 
шашок серед колективів фізкультури 
цехів і відділів першої групи. На по
чатку поєдинків лідерство захопили 
шашкісти ковальсько-пресового цеху. 
Вони ие поступилися ним нікому до 
кінця турніру і стали чемпіонами під
приємства. Півтора очка програли пе
реможцям представники четвертого 
механоскладального цеху. Третє місце 
зайняли інструментальники: У них —’ 
24,5 очка. <

ііиііі міряються силами шахісти.

ці». (ЛІ). 17.00 — Кольорове
телебачення. «Один за всіх, 
всі за одного». (Ленінград). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград).. 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.25 — «За 
мільярд 1975-го року». Репор
таж із тракторної бригади. 
(Кіровоград). 18.40 — «Па за
питання телеглядачів відпові
дає . члсн-корсспоидснт АП

. СРСР В. Г. Афанасьєп». (М). ’ 
19.10 — «Наш маленький
цирк». (Угорщина). 19.50 — 
«17 митей весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 5 серія. (М). 21.00 —

•Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею: «Спар
так» — ЦСКА. 3-й період. 
(ЛІ). 22.10 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат Європи з 
фігурного катання. 
Довільна програма. 
23.40 — Новини. (М).

ДРУГ,А ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Фільм-
концерт. «Ліричний настрій». 
(К). 12.00 — «Тслешкола меха
нізаторів». (К). 12.30 — Ху
дожній фільм «Броненосець 
«Потьомкін». (К). 16.30 — «За 
український мільярд 1975 ро
ку». (Ужгород). 17.00 — «Те
левізійний екран кіполюбите- 
ля». (К). Ів.ОО — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Со
нечко». (К). 18.30 — «Зустріч
ний плай завершального», 
(К). 19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — С. Гірокоф’єв.
«Ромсо і Джульетта». Виста
ва. (К). В перерві — «На доб
раніч, діти!». (К). 22.00 — «Ви 
нам писали». (К). 23.00 —
Програма «Час». (Бідеоза- 
пис). (К).

Чоловіки. 
(‘Данія).

завершального».

1 СУБОПІЯ

пяшниця І
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Тобі, 
юність». (М). 10.00 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
Європи з фігурного катання. 
Парне катання. Довільна про
грама. (Данія). 14.00 — Кольо
рове телебачення. Телевізій
ний документальний фільм. 
(М). 14.10 — О. С. Пушкін. 
«Моцарт і Сальері». (М). 15.05 
— Кольоропс телебачення. 
«Екранізація літературних 
творів». Художній фільм. (М). 
16.35 — «Вам наші пісні і тан-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Повинні (М). 9.30 — «Дітям— 
про звірят». (Ленінград). 10.00
— «Для вас, батьки!». (М).
10.30 —. Кольорове телебачен
ня. «Розповіді про художнн- 
ків». В. Сєров. (ЛІ). 11.00 —
Музична програма «Ранкова 
пошта». (ЛА). 11.30 — А. Ма- 
кайонок. «Таблетку під язик». 
Вистава. (Харків). 13.20 —
«До 30-річчя Перемоги». (Дні
пропетровськ). 13.50 — Фільм- 
концерт. (К). 14.15 — «Здо
ров’я». (ЛІ). 14.45 — «Рух без
пеки». (ЛІ). 15.15 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат 
ропи з < 
Спортивні 
програма.
«Політичний оглядач 
Жуков відповідає па 
ня телеглядачів». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Програма 
мультфільмів». (М). 18.45 —
Кольорове телебачення. «Очс- 
видіїс-неймопірпс». (ЛІ). 19.45
— «17 митей весни». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. 6 серія. (М). 21.00— 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Лртлото». (М). 22.25 — Спор
тивна програма. (ЛІ). 23.05 — 
Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55,- 
Художній телефільм «Ре
корд». (К). 11.00 — «Інфор
маційний бюлетень». «Інфор
мація і науково-технічний 
прогрес». (К). 11.30— «Більше 
хороших товарів». (М). 12.00— 
Кольорове телебачення. Теле
візійний фестиваль державних

фігурного
і танці. 

(Данія).

ми

народних колективів РРФСР. 
(М). 12.30 — «Наша вулиця». 
(М). 13.45 — О. Твардовський. 
«Поеми». (ЛІ). 14.15 — «П’я
тирічку завершимо по-ударно- 
му». (Херсон). 14.45 — Фільм-’ 
концерт. (К). 15.00
30-річчя Перемоги». 
Поетичний театр.
13.30 — Кольорове телебачен
ня. «Служба здоров’я, рік 
1975-і!». (К). 16.10 — «Місто — 
селу». (Донецьк); 16.55 —
Естрадна програма. (К). 17.40
— «Школа передового досві
ду». (К). 18.15 — Кольорове
телебачення. «Іду дорогою ві
ку». (К). 19.00 — Програма
«Вісті». (К). 19.30 — «Музич
ний антракт». (К). 19.45 —
«Знайомство зблизька». (К). 
20.45 — «На добраніч, ділі!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Старт. (К). 22.20
— Художній фільм «Веселий
роман». (К). 23.35 — Вечірні
новини. (К).

- «До 
«СіІНИ». 
(Львів).

2 НЕДІЛЯ

Єв- 
катания. 
Довільна 

17.15 — 
10. А. 

запптан-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник», (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу», 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат Європи з 
фігурного катання. Жінки. 
Довільна програма. (Данія). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. «Музичний кіоск». (М).
12.30 — «Сільська година».
(М). 13.30 — «Пам’яті воєнних 
років». «Ленінградська сим
фонія». Художній фільм. (ЛІ). 
15.00 — «Міжнародна панора
ма». (М). 15.30 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). Ю.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат Європи з фігурного катан
ня. Показові виступи. (Да
нія). 19.25 — Кольорове теле
бачення. Фільм-концерт. (М). 
19.45 — «17 митей весни». Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. 7 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час», (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Паша адреса — Радян
ський Союз». (М). 22.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат світу з хокею з 
Збірна Фінляндії — 
СРСР. 2-й таіім. (М). 
Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
Наша афіша. (К). —
Програма спортивних фільмів. 
(К). 11.00 — «Лусканчик». Для 
дітей. Телсвіістава. (К). 12.00
— «Павлпські казки». (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 12.20 — Тележур
нал. «Скарби народу». (К). 
12.50 — «До 30-річчя Перемо
ги». «Солдатські долі». (Оде
са). 13.55 — «Мигці-поїпн». 
Ліузична передача. (І<). н.40
— «Зустрічі біля екрану». (К). 
15.00 — Художній фільм «Буд
ні карного розшуку». (К).
16.30 — «Піонерський цирк». 
(Харків), 17,15 _ Художній 
телефільм «Нічний ССДІІС*. 
(К). Ів.ОО — Концсрт-парис, 
(Дніпропетровськ). 19.00 — 
Програма«Вісті». (К). 19.45 — 
І- Ібсем. «Пора». Вистава. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Продов
ження вистали. В перерві 
вечірні новини. (К).

м’ячем, 
збірна 

23.15 -

ІО.ОО —
10.05 —
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