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НА будь-який захід зібратись ра

зом їм просто неможливо. Ро
бота в них така, що прилавок не 
може пустувати. Ось і цього разу 
на комсомольські збори прийшла 
лише частина членів Спілки. Реш
та ж лишилась на робочих місцях. 

Секретарю комітету комсомолу 
центрального універмагу «Кірово
град» Неонілі Скляниченко було 
про що доповідати. Більшість від
ділів, секцій і бригад з планом 
товарообороту за минулий рік 
Справились успішно. Це — відділ 
культтоварів, галантереї, трикота
жу, дитячі іграшки, універмаг 
«Ювілейний» та інші. Названі ко
лективи взяли підвищені 
зання і на цей рік — 
ма достроково виконати 
варообороту.

Та це лише половина 
ловне — культура обслуговуван
ня, боротьба за розширення асор
тименту товарів, збереження ма
теріальних цінностей.
Близько до душі припав цумівцям 
почин москвичів працювати «За

Продукція Олександрій
ського електромеханічного 
заводу відправляється на 
підприємства чорної мета
лургії Радянського Союзу 
та в 28 країн світу. 92,4 про
центам виробів тут присвоє
но державний Знак якості.

У відповідь на Звернен
ня Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу колектив ви
рішив достроково заверши
ти завдання 1975 року. 
Дотримують дане слово мо
лоді робітники. В апаратно
му цеху комсомолки с.иоса- 
рі-монтажниці Галина Май- 
стрсико 1 Тетяна Різничен- 
ко, які проводять монтаж 
секцій до нового виду виро
бів, щозміни виконують ви
робничі завдання на 120 про
центів.

II а фото: слюсарі-мон- 
гажниці Галина МАПСТ- 
РІіНКО (справа) і Тетяна 
РІЗИ ИЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

Рік видання XVI 
М2 14 (1962).

ПРОЛЕТАР) ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

зобов’я- 
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себе і за того хлопця». Довго не 
довелось думати над тим, кого 
зарахувати у свій колектив. Зво
рушені подвигом юних підпільни
ків із «Спартака», ділились вра
женнями від почутого і прочита
ного. Так і вирішили: герої-зем- 
ляки, які віддали свої юні життя 
за наше сьогодення, віднині бу
дуть разом з нами.

Секретар комсомольської орга
нізації відділу «Галантерея» Ната
ля Даценко так і заявила:

— Ми вирішили внести а список 
нашого колективу наших земля
ків — Любу Римар — секретаря 
комсомольської організації під
пілля та Михайла Громового — 
командира. їх заробітну плату 
перераховуватимемо у фонд спо
рудження пам’ятника, а потім —> 
у фонд Миру.

Тут же на зборах було домов
лено, що у відділі будуть вивіше
ні портрети героїв. Дівчата най
ближчим часом організують по
їздку у Красногірку для більш де
тального ознайомлення з їх жит
тям і діяльністю, зустрінуться з 
рідними та близькими підпільни
ків, візьмуть шефство над ними.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

і ЛЮТОГО 
1975 р.
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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

КОЖНЕ свято радісне по-свосму. А в цього свята 
радість особлива, бо будить в пам’яті незабутню 

подію молодіжного селища — пуск ударної комсо
мольської будови Побузького нікелевого комбінату. 
З нагоди другої річниці вступу первістка металургії 
області в дію відбувся вечір трудової слави. На свя
то праці прийшли шановані трудівники, на грудях 
яких — ордени і медалі, молодь селища, піонери, 
щоб привітати своїх батьків, старших братів, сестер.ВШАНУВАЛИ УДАРНИКІВ

В урочистій тиші лунають слова про підсумки со
ціалістичного змагання зз минулий рік, палкої під
тримки заклику партії ознаменувати завершальний 
рік п’ятирічки ударною працею, який прозвучав у 
Зверненні Центрального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу. Група переможців змагання 
на тому вечорі була нагороджена знаком «Ударник 
дев'ятої п'ятирічки. Серед інших така честь випала 
О. Г. Лозинському, Е. Ф. Пшеньку, В. Р. Лобаньову.

На закінчення вечора учасники художньої само
діяльності селища виступили з великою концертною 
програмою.

...З радісним настроєм вертались до своїх домівок 
побужці. І під високими зорями, в свіжій тиші зимо

вої ночі кожен серцем відчував, наскільки зріднився 
з цією землею, з комбінатом, зведеним руками мо
лодих. А попереду ще чимало річниць, чимало тру
дових перемог. Металургійним гігант вступає в жит
тя, нарощуючи потужність.

Ю. ТУРПАК, 
робкор.

с. Побузьке х -І .
Голова нівеького району.

І—■----------------------------------------

ЕПЛІ рученята доньки обви- 
А ли шию. Щось ворухнулося 
в грудях, піднялося вгору, на 
мить перехопило подих. «От, 
пустунка, — подумалося, —> 
такий пізній час, а вола знову 
не спить». Рожева щічка торк
нулася батькової щоки і від
сахнулася. «Треба поголитися», 
— майнуло. Погляд зупинився 
на постаті дружини яка похап
цем готувала вечерю. «Важко 
їй. За роботою ніколи її допо
могти по-справжньому. Потер
пи ще трішки, ось підніметься 
Оксана •— вільного часу збіль
шиться». Думки котилися дов
гим ланцюжком та' все повер
талися до робота. ' . ,

Чомусь виринув у пам’яті 
той день. Пшоз додому, а вто
ми ніби й не було. Радість 
хлюпала через край. Таке від
чуття, ніби світ посміхається. 
З того часу і почалася трудова 
біографія Володимира Кара
сьова. Саме тоді він довів, що 
гідний високого звання робіт
ника. Це була перша за три мі
сяці перемога. Скільки разів 
раніше, він. учень слюсаря- 
складальника, міркував, як 
краще використати кожну хви
лину. розраховував кожен рух, 
щоб зібрати хоча б па кілька 
насосів більше норми, і ось, 
нарешті, вони, довго очікувані, 
120 процентів. Пам’ятає, як 
йшов збуджений від .радості, і 
тоді ж з’явилася постійна по
треба працювати отак щодня. 
Згадав очі Олександра Костян
тиновича Глаголєва, свого 
старшого друга і порадника. 

Вони світилися.теплотою, раді
ли,за успіхи Володимира. На
ставник вірив у нього. А це 
чимало...

Давно тс було, ще до служ
би в армії. Але н зараз, згаду
ючи, Володимир не може втри
матися від доброї усмішки.

Після армії повернувся па 
рідний завод. Той же механо
складальний цех, той же кон
вейєр... Чомусь прикро' стало 
від зауваження майстра: «Змо

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА„підростай, оксанкоі..“
ну даєте новачків...» А цей «но
вачок» у перший же день зі
брав насосів більше від інших 
членів бригади. Чи то впер
тість, чн самолюбство загово
рило? Як там не було, а Воло
димир одразу пригадав усю 
мудрість своєї професії.

Тепер, коли працюється з на
солодою, і півтори норми що
дня — звичайне явище, комсо
молець добре розуміє, що хо
дити в передовиках — не така 
вже й легка справа. Так, Во
лодимира можна зрозуміти. 
Адже, щоб на тебе рівнялися, 
потрібно самому бути на висо
ті. Та життя — не виставка. 
Немає ідеальних людей, у яких 
все йшло б гладенько, мовби 
ота дзеркальна поверхня. Об
ходити, пом’якшувати «жнтте« 

ві кута» — не для Володими
ра. Відчувати радість від пере
моги, що дасться в бою, — та
кі принципи цієї неспокійної 
людини/ «Все, що приходить 
легко, саме втрачає принаду», 
— так думає цей двзднятишес- 
тирічиий робітник. Є сенс в 
його висновку — за ударну 
пращо Володимира Карасьова 
відзначено Золотим знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гвардієць 
п’ятирічки».

— Нагорода висока, почесна, 
— говорить Володимир.' — Во
на зобов’язує постійно' працю
вати над собою, вдосконалюва
ти професійну майстерність. 
Багато мені допомагають знан
ня, набуті п інституті сільсько
господарського машинобуду
вання, де я вчуся на вечірньо
му факультеті. • •

...Біографія? Що ж, біогра
фія звичайна, проста, майже 
нічим не відрізняється від со
тень біографій таких же модо- ' 
дпх робітників, які працюють 
поряд. Зі шкільної лави при
йшов учнем на завод трактор
них гідроагрегатів. Це на пев
ний час перекреслило плани 
батьків, які мріяли про інсти
тут для сина, диплом інженера, 
Юнака ж вабило інше.

— Важко сказати, яка спла, — 
згадує Володимир, — штовхну
ла мене на цей крок, що стаз 
вирішальним у житті. Тільки 
тепер розумію, що була то по
вага до трудових рук батька, 
який все життя з машиною — 
працює шофером.

‘...Чіткі, звичні рухи. Жодно
го зайвого. Жодної задарма 
втраченої хвилини. Дивишся 
на нього за роботою, і мимово
лі визріває порівняння: чіткі 

рухи, ніби у хірурга. Можливо, 
паралель .дещо й віддалена. 
Але вона є — це так. Насоси, 
зібрані руками Володимира, 
оживають у тракторах, якими 
обробляють землю, засівають 
пшеничне поле, щоб воно буй
но заколосилося.

€ люди, для котрих пращо- 
вата так, щоб співалося — на
солода. Дві норми щозміни 
стали для Володимира життє
вою поіребою. На запитання, 
як йому вдалося добитися та
ких результатів, він, трохи нія
ковіючи, відповідає:

— Не уявляю собі життя без 
заводу. Чому не сто п’ятдесят, 
а всі двісті? По-перше, кожен 
день приносить щось нове, ста
вить нові вимоги. По-друге, не 
задовольняє мене одноманітна 

праця. От і мізкую, щоб кожен 
день давав кращі результати. 
Володимир .один із перших на 
заводі виконав п’ятирічку за 
два з половиною роки. Ця пе
ремога і е. наслідком саме 
вдумливої творчості у праці. 
Після роботи — засідання бю
ро цехового. комітету комсомо
лу, потім — інститут. Додому 
приходить пізно ввечері. Донь
ка чекає, простягає до нього 
маленькі рученята. А вранці 
разом ідуть "до дитсадка. У ши
рокій батьковій долоні — ма
ленька, пухка СГксанчияа. 
Донька дріботить, відстаючи 
від батькових широких кроків. 
Про щось лепече, розказує. І 
від того стає па серні світло'.

От і сьогодні, відвівши донь
ку, Володимир поспішає на 
зміну. Думки снують навколо 
нещодавно прийнятого рішен
ня — працювати за почином 
москвичів «За себе і за того 
хлопця». Довго обдумував, ва
гався: чи ж справиться? На
решті, прийшло остаточне рі
шення. Визріло воно від усві
домлення власної відповідаль
ності за мирне небо, щасливу 
долю своєї донечки. «Хочеться, 
щоб ясне сонце було ласкавим 
скрізь нз планеті, щоб у.будь- 
якому куточку земної кулі 
життя розцвітало радісними 
усмішками малечі», — пояснює 
товаришам Володимир мотиви 
свого рішення.

Л. САПІТОНОВА,
м. Кіровоград.
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КИМ БУТИ? Цс питання вини
кає перед кожним юнаком, 

перед кожною дівчиною на 
порозі їх самостійного життя.

Щасливі ті, у кого рано про
являються визначені нахили і 
хто потім розвиває їх протя
гом усього життя. Обдаровані 
З дитинства люди сміливо, без 
вагань ідуть до поставленої 
цілі. Багато з них стають 
справжніми майстрами своєї 
справи.

Однак у більшості процес 
виявлення здібностей загаль
мований. Перш ніж зупинитися 
на чомусь визначеному, мало 
не кожний хлопчак мріє стати 
водієм машини, льотчиком, 
космонавтом, а дівчатка у сво
їх мріях відправляються в да
лекі геологічні експедиції, по
тім вирішують оволодіти бла
городною професією лікаря, 
педагога, актора.

Кількість професій надзви
чайно велика. Вона перевищи
ла 40 тисяч. Професії, як і лю
ди, відмирають і народжую
ться. Статистика стверджує, 
що в наш час за рік народжує
ться близько 500 нових профе
сій. Одні вважаються найсучас
нішими, й навіть модними, ін
ші —> застарілими. Про одні 
говорять, що це важкі спеці
альності, про інші — що легкі. 
Називають кращі і гірші, не
спокійні і спокійні, деяких 
приваблюють навіть «дохідні».

Але суспільству потрібні лю
ди найрізноманітніших профе
сій: і героїчних, і романтичних,

„МОЛОДИЙ КОМУНАР*
ТВІЙ ШЛЯХ У життя

НЕ ШУКАЙ
ЛЕГКОЇ СТЕЖКИ

Наприкінці минулого року ми друкували анкету: «Твій 
шлях у житгя». До редакції надійшло чимало відгуків 
на неї. В багатьох із листів автори просять розповісти, 
чим керуватися при виборі професії. Сьогодні на ваші 
запитання відповідає член обласної ради по профорієн
тації учнів професор Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування Л. Л. Владими
ров.

і скромних, і буденних, які 
на перший погляд не виклика
ють особливого захоплення.

Недарма народна мудрість 
твердить: «Не місце красить 
людину, а людина місце». І, 
справді, героїзм бере свої ви
токи зовсім не з професії, а з 
любові до людей, з твердості 
характеру, готовності людини 
бути потрібкою суспільству і 
при необхідності віддавати лю
дям всього себе. З цієї точки 
зору всі професії хороші. Кож
на таїть в собі можливості про
будити в людині великі здіб
ності спеціаліста, організатора 
і вихователя.

Потрібно тільки при виборі 
професії не шукати для себе 
легкого життя. Життя — це 
безперервне сходження, це 
безперестанний рух вперед, 
це — боротьба.

Той же, хто в житті бачить 
тільки суцільний ланцюг роз
ваг і задоволень, ніколи не 

стане справжнім спеціалістом, 
він не доб’ється поваги ото
чуючих, його просто не сприй
матимуть всерйоз. Не людська 
мудрість, а низькопробність 
створила паршивеньку «фор
мулу»: «Риба шукає, де глиб
ше, а людина — де краще».

Свій життєвий шлях потрібно 
вибирати, виходячи далеко не 
з подібних «меркантильних» 
побуджень. Приспівуючи, пур
хаючи — ні вчитися, ні працю
вати не можна.

Перед нашою молоддю від
криті всі дороги Наука, знан
ня, даються їй незалежно від 
становища батьків, національ
ності. Бери стараньо, добросо
вісно те, що нагромадило за 
довгі віки людство, і розпо
ряджайся цим безцінним ба
гатством. Але не марнотрать 
його, а примножуй і тоді в 
будь-якій галузі, в будь-якій 
професії можеш стати видат
ною людиною.

Принагідно хочу розповісти 
про свою професію. Адже 
спеціальність металурга і в то
му числі ливарника здавна 
вважалась однією з наипочес- 
ніших. Металурги и ливарии- 
ни _ Г-ЮДИ «вогненних» про
фесій. ЇХ завжди супроводять 
мужність і сміливість, а часом 
і риск.

Металурги завжди були од 
ним з найорганізованіших за- 
і онів робітничого класу. 1Х 
рядів вийшло чимало револю 
цінних і державних діячів. Не
мало формувальників, горно
вих, сталеварів є членами уря
ду, депутатами Верховних Рад, 
Героями Соціалістичної Праці.

Така повага до людей «вог
ненної професії» викликається 
величезним народногосподар
ським значенням, котре має 
метал в нашому житті. Недар
ма ж В. І. Ленін називав метал 
фундаментом цивілізації, ос
новою технічного прогресу.

Наша кафедра володіє всім 
необхідним, щоб зробити з 
учорашніх школярів хороших 
спеціалістів-ливарників. Для 
всіх серйозних, трудолюбивих, 
чесних і наполегливих юнаків і 
дівчат двері нашого закладу 
гостинно відчинені.

В. ВЛАДКМИРОВ, 
професор, завідуючий ка
федрою «Машини і техно
логія ливарного виробни
цтва» Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання.
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ТРИ ТИСЯЧІ— 
взятий

РУБІЖ
Молоді доярки області, які надоїли 

ЗІД КОЖНОЇ КОрОЕИ ПО три ТИСЯЧІ І біль, 
ше кілограмів молока у визначальному 
році п ятирічки.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН
О. Козаченко, С._ Аидрушкевич, Я. Ан- 

друшкевич — радгосп другого імені Псі- 
ровського цукрокомбінату; В. Ламтій, 
Л. Титаренко, Г. Лебеденко, Н. Бура . 
колгосп «іскра»; Н. Вовченко — колгосп 
«Зоря комунізму»; Л. Кирик — колгосп 
імені Кірова; В. Чорна — колгосп імені 
Ульянова; О. Пастернак — колгосп іме
ні Свердлова.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН
Г. Гетьманець, В. Гугіна, В. Столяре

вим — радгосп Олександрійського цукро- 
комбінату; В. Лобода — колгосп імені 
Димитрова; Н. Позар, Л. Дєєва, Р. Ясин- 
чук — колгосп «Прогрес»; С. Притули, 
В. Недосвіт — колі оси імені Ульянова, 
А. Губа — колгосп імені Леніна; Г. Чор
нобривець — колгосп імені Шевченка; 
Н. Цимбал — радгосп «ШарівськиЬ.

ОНУФРІІВСЬКИЙ РАЙОН
В. Вінник, Л. Коваленко, Г. Закутай

ло, Г. Шаблій, А, Лавецька — колгосп 
«Дніпро»; Л. Козар, Т. Зімен, Г. Калані- 
ник — колгосп «Дружба»; Л. Киричен
ко — колгосп «Шлях Леніна»; А. Жу- 
равльов — колгосп імені XX з’їзду 
КПРС.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН
Г. Флоріка — радгосп «Маріампілі,- 

ськнн»; П. Будко — колгосп імені ЛеЩОБ СТО ЦЕНТНЕРІВ БУЛО
їх у колгоспі небагато — 28, але кожен з комсомольців йде 

в числі перших в соціалістичному змаганні я ятого, завер
шального року дев’ятої п’ятирічки. Всі вони з хвилюванням 
зустріли Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу. І на Всесоюзних комсомольських збо
рах «Батьківщині, партії — ударну працю, високу якість ро
боти, відмінне навчання» підбили підсумки соціалістичного 
змагання за минулий рік, накреслили нові рубежі.

У колгоспі введено вг-дію молочний комплекс. Там зараз надої сяга
ють до 8—9 кілограмів від кожної корови. Однак па інших фермах на
дої ще низькі. Комсомольці зверну.ніс.і до всіх доярок колгоспу із 
закликом подолати відставання, стати трнтисячницями. І нині па них, 
молодих, в бороіьбі за високі надої рівняються всі тваринники госпо
дарства.

А в нас, — сказав на зборах молодий хлібороб В. Босько,— 
і взимку немає канікул. Ми готуємо все для нового врожаю. 
І тому кожен вантаж для нас важливий. Ми радились і вирі
шили берегти машини, працювати так, щоб обов’язково був 
третій мільярд пудів українського хліба.

— Якщо говорити про хліб, — додала тоді секретар комсо- 

мельської організації Любов Волкова, — то обійти кукурудзу 
ніяк не можна. Ми дружимо з полем, маємо досвід, нам під 
силу допомогти старшим виконати ті нові завдання і зобов’я
зання, що взяв колектив колгоспу. Тільки ж ми молоді і нам 
потрібно йти попереду. Я кажу про тс, що слід створити ланку 
по вирощенню високих врожаїв кукурудзи.

Ланковим обрали молодого агронома Анатолія Власенка. 
Вирішили: на комсомольських гектарах зібрати по 100 центне
рів зерна кукурудзи.

Одержуючи документацію ланки, Анатолій знав, що площа 
під їх кукурудзу старанно зорана, і на кожен гектар вже вне
сено по 4 центнери мінеральних добрив, потрібна кількість 
органічних. Заготовлено і завезено аміачну воду.

Сказав він тоді членам своєї ланки:
— Досвід у нас є. Але, як кажуть, повторення — мати на

вчання. Отож почнемо з навчання, щоб сто центнерів було!
Нині всі комсомольці і молодь колгоспу трудяться па пере

дових ділянках виробництва.
С. МИКОЛАЄВ.

Колгосп імені Куйбишева
Новомиргородського району.

ніна.
СВІТЛОВОДС.ЬКИЙ РАЙОН

О. Петрова — колгосп імені Лепіиа; 
Є. Масюк — колгосп імені Чапаева; 
В. Бур’янська — колгосп імені Куйбн- 
шева; В. Тарасенко, О. Івавчіяіко кол
госп імені Жданова.

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН
К. Черній, Н. Вацюк, Р. Шапова.і, 

О. Ісаєнко, Л. Безкоровайна, Л, Дон- 
гаузер — радгосп Ульяновського цукро
комбінату; Л. Ширинкіна — колгосп 
імені Шевченка.

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН
А. Приступа — Сагайдацька птахо

фабрика; Р. Дюкова, В. Стсрнійчук, 
В. Мороз, Л. Коваленко — колгосп імені 
Карла Маркса; Н, Драгаліна, Л. Авру- 
ссвич — радгосп імені Димитрова; С.Ту- 
хіна — радгосп «Інгудьськпй/-.

(Закінчення. Початок в номерах 
за 18 та 25 січня ц. р.).

НА ПЕРЕДНІЙ 
КРАЙ

Кожен з нас вдумливо 
вивчає Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радян
ського народу. Мене, як 
літератора, хвилюють сло
ва, адресовані діячам на
уки і культури. Партія за
кликає: «...Своєю творчіс
тю надихайте людей на 
нові трудові подвиги і 
звершення, будьте і далі 
вірними помічниками пар
тії у вихованні нової лю
дини, нашої молоді в дусі 
ідеалів комунізму, радян
ського патріотизму, про
летарського інтернаціона
лізму».

У Зверненні молодь на
звано чудовою. Це справ
ді так. Коли буваєш у по
лі, на фермах, на кол
госпних новобудовах, ба
чиш горіння юних, їх зви
тяжні справи в ім'я роз
квіту Батьківщини. Я знаю 
молодих доярок, механі
заторів, що пліч-о-пліч 
стоять з комуністами, з 
ветеранами на бойових 
постах, борються за нові 
досягнення у завершаль
ному році п’ятирічки.

Місце літераторів на пе
редньому краї. Адже хо
роша стаття, вірш, пісня, 
нарис, оповідання — не 
лише образ передової 
людини, її звитяжної пра
ці, а й бойовий заклик до 
нових перемог, це звели
чення тих, на кого рівняє
ться наша молодь.

м. стоян, 
член обласного літе
ратурного об’єднання,

ОАХІДНУ дільницю Банкало-Амур- 
ської залізничної магістралі будує 

молодь Всесоюзного ударного комсо
мольського загону, який відразу, з Крем
лівського Палацу, з XVII з’їзду ВЛКСМ 
відбув до тайги.

На будові нашим супутником був Ва
лерій Ігнатов, перший секретар Іркут
ського обкому комсомолу.

— Траса буде нелегкою, — 
підкреслював він, — в одній 
лише Іркутській області на 
300-кілометровій дільниці на
лежить звести 200 мостів через 
сибірські ріки, пробити семикі- 
лометровпй Байкальський ту
нель. Молоді першопрохідці 
побудують станції і селища із

«Дорога редакціє!школами, лікарнями, магазина
ми, стадіонами — без усього 
цього дорога жиги не зможе.

Разом з Валерієм йдемо но
вими проспектами Зоряного — 
першого базового пункту за
хідної дільниці БАМу. Він 
каже:

Я завжди слухаю передачі, по радіо і читаю <’ 
газетах про Байкало-Лмурську магістраль. Яь хо
четься почути все більше і більше про молодих, 
^аозятах комсомольців, які прокладають дороги 
через тайгу! „ .

Світлана ТАРАСЕНКО, 
учениця 9-го класу Красносілків- 
ської середньої школи».

— Відважні молоді люди — 
білоруси, литовці, українці, які 
посеред поваленого лісу перші 
приїхали сюди за комсомольськими пу
тівками і знають, як воші потрібні будо
ві. Та молодь не боїться труднощів/

Швидко ростуть в Зоряному нові бу
дники. Вже побудовано молодіжні гур
тожитки, котельню, хлібзавод. склад 
для збереження овочів на .600 тонн. Від
крита школа на 320 місць.

Нещодавно в селищі відбулися вибори 
до місцевої Ради. Депутатом Зоряного 
став і делегат XVII з’їзду ВЛКСМ, Ге
рой Соціалістичної Праці Віктор Лако
мое.

Тут що не день —- подія. От і сьогодні 
готують до здачі в експлуатацію 
12-квартирннй житловий будинок, йою 
зводили комсомольці бригади Володи
мира Басова, Увечері, коли ми йшли на 
концерт до клубу, Володимир Басов 
сказав:

— Будинок ми обов’язково здамо 
вчасно, приїздіть иа новосілля!

До недавнього часу все необхідне до
ставляли сюди лише вертольотами. За
раз місто Уеть-Кут (початкову точку на 
заході БАМу) із Зоряним зв'язала авто
мобільна траса, пройшовши через тайгу

буряти, 
розбили 
намети.

поруч з просікою, якою прокладатиме
ться сталевпй шлях.

А автотраса пішла далі на схід, до се
лища Магістрального, куди прибув ио-1 
вин загін будівельників. ПершиміҐжнте- 

Магістрального стали посланці 
іркутського комсомолу — ті хто буду* 
и-іт г»Рд1СЬКУ ^ЕС, нафтохімічний комбі- 
вий завот.а₽СЬКУ Та ,ркутськпй ЯДЮМІЯІЕ* 

ЧОПОмч^і” НОП? МІСТО КОМСОМОЛЬЦЯ« 
допомагає вся радянська молодь 
ним ™улярність будови росте З КОЖ- 
тов -5’ ~ розповідає Валерій Іпіз- 
мо‘ 1ІігВт»’1СЬ-КОМи та райкоми ко.мсо* 
тів лГоЛпп’ОШ1 приносять ЦІЛІ купй .ЛИС
ТІВ, де обов язково були ечовт «Пво’ЛУ ' "а ,*«'»• Лип!е'°Го.™1’Х- ;

2 тисяч * ИСТ1П прийшло близькі 
гоВіик™лТЯв Загону до Магістраль«»- I 

мо’іоді- по Лл Н^Ву ХВПЛІ° ентузіазм? І 
ПРІІЄПНТ7Ш ,5сзкіп<?ч11°го потоку листів І 
рнедналнея термінові телегп-пчі ; бути І 

точнсельпі дзвінки. тслеграмн і б.<.а І 
зав н?пп^СІХ зпайлегься місце. - скя* Д 
пе Х ~ тп""-Я Валсрій Сватов. - >
лі _ у к.,‘ РлацдаРм на магістра-
ТНИ.., ’ * ’ ^ОТ,М буде четвертий, п’Я'Я

І ркутськ.
М. САПСАН, 

кореспондент АПН.



1 лютого 1975 року „МОЛОЦИЙ КОМУНАР“

Р АК, то був грізний для 
*■ Вітчизни час. Ні
мецько - фашистські за
гарбники прийшли на на
шу землю, щоб поневоли
ти народ, який першим 
підняв над світом прапор 
Жовтня. Але радянські 
люди, виховані Комуніс
тичною партією в дусі 
беззавітної відданості рід
ній Вітчизні, мільйонними 
лавами стали проти жор-

В ПАМ'ЯТІ ЛЮДЕЙ - ПОДВИГ „СПАРТАКА“

їм жити БЕЗСМЕРТІ
З аиор.

стокого ворога. Йшли 
добровольцями до Черво
ної Армії, вступали до на
родного ополчення, утво
рювали партизанські заго
ни, діяли підпільно-дивер
сійні організації. Вже в 
липні 1941 року на Кіро- 
воградщині в двобій з во
рогом вступили 5 парти
занських загонів і 29 ди
версійних груп. В жовтні
1943 року підпільно-ди
версійні групи діяли у всіх 
районах області, в них 
об єднались більше 2 ти
сяч чоловік. А на початку
1944 року збройну бо
ротьбу проти гітлерівців 
вели 41 підпільно-дивер
сійна група, 2 з'єднання т 
17 партизанських загонів,

в яких нараховувалось 
вже більше 8 тисяч на
родних месників, серед 
яких було 830 комуністів і 
1220 комсомольців. Тільки 
за травень—серпень 1943 
року патріоти знищили 46 
ворожих ешелонів. Жите
лі сіл і міст активно до
помагали партизанам, до
глядали поранених.

Нині ми з гордістю на
зиваємо імена керівника 
підпільно-диверсійної ком
сомольської групи Петра 
Лахмана, учасників під
пілля Олени Бур’янової, 
Марії Бондаренко, десят
ків їх однолітків, які муж
ньо боролись з ворогом і 
не пошкодували свого

життя заради наближення 
нашої Перемоги.

І ось відкрито ще одну 
яскраву сторінку мужнос
ті наших степівчан — про 
діяльність підпільної ком
сомольської організації 
«Спартак» села Красногір- 
ки Голованівського райо
ну. Під керівництвом ко
муністки М. І. Малої ком
сомольці всіляко шкоди
ли загарбникам і допома
гали народним месникам.

Мені, учасникові парти
занського руху на Україні 
в роки минулої війни, 
особливо близька та об 
становка, при якій діяли 
молоді підпільники. Щоб 
підірвати ворожий еше
лон, дійсно треба бути

мужньою і безстрашною 
людиною. Але й піти між 
люди з листівкою — то 
теж нелегка справа. Бо й 
за такі дії тебе чекала 
смертна кара. Але спарта 
ківці не боялись цього. 
Вони несли слово правди 
на окупованій фашистами 
території і вірили в нашу 
перемогу. А що значила 
для партизанів їх допомо
га! Там, в лісі, народним 
месникам доводилось пе
реносити велику скруту. 
Не було харчів, одягу, 
бракувало зброї. їм 
йшли на виручку юні 
спартаківці, справжні пат
ріоти, вірні сини та дочки 
нашої Вітчизни. І їх подвиг 
тепер теж продовжить

літопис героїзму радян
ських людей в роки Вели 
кої Вітчизняної війни. Ком
сомольці загинули від ру
ки ката. Але імена Михай
ла Громового, Любові Ри
мар, Сави Самчишина, 
Олімпіади Ястремської, 
Наталки Тиховської, Липи 
Волощук та їх друзів зав
жди в нашій пам'яті. Че 
рез роки вони приходять 
до нас, щоб жити в 'нашій 
вірі, в безсмерті.

Г. БАЛИЦЬКИИ, 
Герой Радянського 
Союзу.

О ХВИЛЮВАННЯМ прочи- 
тала на сторінках газети 

«Молодий комунар» розповідь 
«Вірність «Спартака». Мене ду
же схвилювало те, що справа, 
зроблена моїми товаришами, 
моїми ровесниками, не забута, 
що події, які відбувалися по
над тридцять літ тому, стануть 
відомі молоді, підростаючому 
поколінню.

Члени нашої підпільної ком
сомольської організації заги
нули. Та їх життя. їх стій
кість — подвиг в ім’я Батьків

щини, Загарбники вирішили 
жорстоко розправитись з пат
ріотами, бо вони чинили опір 
фашистам, всіляко шкодили 
окупантам, допомагали парти
занам. Все те, що зроблене 
спартаківцямн, не гак легко 
встановити після тридцяти ро
ків. Але розповідь у газетах 
про «Спартак» повідала нам 
про важливі факти діяльності 
членів підпільної організації. 
Про окремі епізоди сказано ко
ротко. Пошук треба продовжу-

БУЛИ МОІМИ РОВЕСНИКАМИ
вати. 1 я, разом з своїми вили
ванцями, теж хочу відкрити ок
ремі сторінки, донині невідомі, 
щоб все- те, що зробили мої 
товариші, було сповна відоме 
народові.

Люба Римар — моя близька 
подруга Вона часто ділилася 
своїми думками, була нашим 
порадником. Про події на 
фронт і, розгром фашистів під 
Москвою, Сталіиградом ми ра

зим розповідали односельцям. 
в листівках. А Михайло Гр-.і- 
мовнй, Сава Самчпшнп, Ми 
хайло Самченко інші хлопці 
допомагали народним месни
кам з партизанського загону 
який діяв у головані вських лі
сах.

Всі ми збиралися в хаті Лізі: 
Фурман, ніби на вечірки. І там 
мали можливії-11, накреслити 
плани своєї дії...

Нині учні нашої школи, слу
хаючи розповідь про мужність 
енартаківців, захсплюються їх 
подвигом і присягаються па 
вірність Вітчіїиіі, як і герої. 
^Спартака».

Г. ДА Б ЇЖА, 
член підпільної комсо- 
м о л ьс ь к ої організації
«Спартак», вчителька. 
Красногірської восьми
річної школи.

Фото в. клюєва.
ло.м — чудові лю
ди. котрі люблять і Російський танок у виконанні ансамб-ио «Вогник», 

м. Сиітловодськ.

ПОЛЬКД- 
ТШЦЬ-ВОГОНЕ
Фольклор—нее н черпне 

джерело
їх знають не лише трудівники рідного 

міста. Виступали учасники самодіяльно
го народного ансамблю танцю «Вогник» 
Світловодського Палацу культури імені 
Леніна перед робітниками й колгоспни
ками нашої області, гостювали у киян, 
полтавчан, черкащан. Нещодавно повер
нулися із першої гастрольної поїздки за 
кордон. Аматори дарували своє мис
тецтво друзям з Болгарії. Зараз ан
самбль готується до звіту перед трудя
щими обласного центру. І знову збирає
ться за рубіж.

Сьогодні наш гість художній керівник 
ансамблю «Вогник» В. К. Жмурин у роз
мові з кореспондентом М. Мікель розпо
відає про творчі пошуки колективу.

— Вячеславе Кузьмовичу, певне, ан
самбль має танок, яким започаткована 
творчість колективу? Пригадайте, будь- 
ласка.

— Так, справді. Зветься вія — «Росій
ський». Виконували його перші наші 
учасники Ольга Кукссігко і Володимир 
Латно. Після того минуло більше десяти 
років, тепер вас — п’ятдесят, ми поста
вили понад тридцять хореографічних 
композицій, маємо чимало нагород, але 
він ніби світить нам. І тепер кличе на 
вогник до Палацу культури аматорів 
танцю.

“т Цікаво знати, хто ж вони, аматори, 
ЧИМ займаються?

— Тут переважно робітники, службов
ої, учні, студенти міста. Серед ветеранів 
три Володі- Медведенко — столяр, Зу- 
бов працює майстром. Янковіький — 
монтажником. Є в нас і молоде попов
нення: Валентина Грінченко Наталка 
Делятинська, Ніна Мандрика. Зага- 

розуміють мистецтво народного танцю.
- Що, на ваш погляд, змінилося за 

останній час у народно-сценічному ганці 
та про які перспективи можна говорити 
сьогодні?

— На мою думку, хореографи шука
ють виразних, сценічних рішень, своєрід
ності, кольорів. Зросли вимоги. Тепер 
глядач чекає від нас тільки високомаіі- 
стерного виконання. За приклад нам — 
талановитий ансамбль ташцо «Ятрань».

А щодо перспектив у самодіяльній хо
реографії, то це, по-перше, свіжий по
гляд па фольклор, сміливі спроби про
читати його сучасно, по-друге, пошуки в 
створенні сюжетного танцю, і третє — 
взаємний вплив національних культур. 
Звичайно, ставитися до народно-сценіч
ного танцю необхідно чутливо. Адже він 
стає своєрідним ланцюгом, де кожне 
«колінце» пов’язується з цілим: малюн
ком рухів, композицією, світом образів. 
Все цс погрібно бачити, відчувати, 
знати.

— Вячеславе Кузьмовичу, ви тільки-но 
говорили про пошуки, про сучасні тен
денції в розвитку народного танцю. Але, 
як відомо, пошук здебільшого ламає за
старіле. І все ж, — чи суміщується нова
торство і народний ганець?

— Звичайно! Адже прагнення до но
вого — ие творчість будівничого. На мій 
погляд, фольклор — основа, образ, душа 
народного танцю. Це істина, котру не 
можна забувати. В той же час народ
ний танець необхідно переосмислювати 
для сучасного глядача. Головне — у 

ньому має зберегтися внутрішній зв'я
зок з народом, національним мисте
цтвом. Ми створили багато нових ком
позицій. Намагалися зберегти місцевий 
колорит. Це нелегко. Так, наприклад, у 
«Світловодських рибалках» довелося чо
тири рази міняти варіанти, а на звіт пе
ред трудящими Києва везти п'ятий. Не 
ботанній, звичайно.

— Народження нового танцю... Й од
разу пригадуються «Світловодські ри
балки» — розповідь про працю наших 
сучасників. Йде лаконічна вистава, зміс
товна, емоційна, яскрава. Є у вашому 
репертуарі й танець «Бондарі». На сцені 
поетизується праця народних умільців. 
Різні за часом композиції. Але. коли ди
вишся їх, відчуваєш спільність. В чому 
вона?

— Вся справа в тому, що обидві ком
позиції ріднять ті ж «повзунці», «пади- 
баски», «присядки» і т. ін. Ось тут ми 
намагалися простежити і показати внут
рішній зв’язок між традиційним у на
родному танці і тим що падає йому 
сучасного звучання.

— Вячеславе Кузьмовичу, яка ваша 
думка: фольклор — це гвори мистецтва, 
чи щось на зразок «арсеналу», звідки 
черпаються елементи для нових сценіч
них композицій?

— Це мабуть, водночас і те. й інше 
Я дуже люблю спостерігати за народни
ми святами Іноді лише один повий рух 
внесе цікавий відтінок, свіжий образ у 
танцювальну композицію. Два паші тан
ці, «Табурищанська полька» й «Весілля 
н і Тясмині», приміром, створені ВІ1КЛІ0Ч,- 

но па місцевому фольклорі. Глядачі 
сприймають їх тепло.

— Як ви ставитесь до збереження 
фольклорного джерела?

— Позитивно. Цс неоціненна скарбнії 
ця народної творчості.

— Що дає для роздумів хореографу 
сучасний побутовий танець?

— Знову ж такії, ми прагнемо більші 
спостерігати і переносити краше но св > 
їх сценічних КОМПОЗИЦІЙ.

Окремо хотів би сказати еро молодіж 
пі танцювальні майданчики. Інколи мені 
доводиться там бувати Щоразу відзна
чаю — наша молодь здебільшого не вмн 
танцювати. Яка б мелодія не звучала, 
пара молодих людей стоїть на місці і 
повільно перебирає ногами, не дослухаю 
чись супроводу Такі танці як вальс ran 
го вірно виконують, як правило, лише 
кілька юнаків і дівчат. Решта — спосте
рігає. Звичайно, цс гостра проблема. її 
одразу не розв’яжеш. Але думка. що 
молодим погрібні загальнодоступні прос
ті. рухомі танці, котрі відповідали опу
хові часу заперечень, по-моєму, не ви
кличе.

— Вячеславе Кузьмовичу, що б ви на 
закінчення порадили молодим хореоі ри
фам, котрі вирішили присвятити себе 
народно-сценічному танцю?

— Хтось із відомих літераторів ска 
зав: «Щоб навчитись писати, потрібно, 
перш за все... писати». Так і в нашій 
справі. Необхідно ставши нові компози
ції. короткі хореографічні вистави, шука
ні свого обличчя в них І, звичайно, не 
розчаровуватися віл перших невдач.
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ПАМ’ЯТІ ГЕРОІВ-КОСМОНАВТІВ
Більше 250 борців країни з'їхали» 

ся до Гомеля, щоб взяти участь у 
Всесоюзному турнірі пам’яті героїв- 
космонавтів з класичної боротьби.

Серед учасників цпх відповідаль
них змагань були і кіровоградці — 
вихованці спортивного клубу «Зір
ка». Майстер спорту СРСР Станіс
лав Резодубов став бронзовим при
зером серед представників щопай: 
легшої вагової категорії, а першим

тут був чемпіон Радянського Союзу 
майстер спорту з білоруського міста 
Вітебська Микола Хитряков,

Одноклубник Резодубова — кан
дидат у майстри спорту Олександр 
Демещепко також зайняв третю 
сходинку п’єтдесталу пошани серед 
борців важкої ваги.

Г. ВАЛЬЧУК.
М. Кіровоград.

Як відомо, ЛЮТИЙ — ХОЛОДНИЙ місяць, 
Який же лютий буде в цьому році?
Середня місячна температура повітря 

4—5 градусів морозу, в межах норми. Мі
сячна кількість опадів —• 25—30 мм.

Найхолодніша погода буде в першій п'я
тиденні та в середині місяця, коли темпе
ратура повітря вночі падатиме до 15—20, 
вдень — до 5—10 градусів морозу.

В першій п’ятиденні декади передбачає
ться часом сніг, хуртовина, вітер північний

та півиіч іо-східппй, 5—10 метрів на се 
кунду.

У другій п’ятиденні та третій’ декаді лю 
того з Чорного моря рухатимуться циклопії. 
Вони принесуть переважно теплу погоду з 
опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, 
туманів та ожеледі, підвищення темпера
тури вночі до 0—5 градусів морозу, вдень— 
до 0—5 градусів тепла. Вітер південно-за
хідний та південний, 5—10, часом посилен
ня його до 12—15 метрів па секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кіровоградського 
гідрометбюро.

Вже вдруге любителі шахової гри міс
та Світловодська мають можливість спо
стерігати захоплюючі поєдинки за шахів
ницями між найсильнішимн спортсмена
ми — Ігреможцями і призерами псршос- 
тей обласної ради ДСТ «Авангард».

Цього разу для участі у півфіналі зі
бралися 62 шахісти,

Кіровоградську обласну раду ДСТ 
«Авангард» на турнірі представляють 
кандидати у майстри спорту слюсар-сан- 
технік заводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР, чемпіон товариства Єв
ген Пстравець, призери першості облас
ті — світловодець Микола Мартиненкб і 
кіровоградець Леонід Насєковськнй, ша-

хісти Олег Киявевко, Гсннадій Резпіьон 
і Валерій Волдінер (всі з м. Кіровогра
да), Олександр Литвинов I Борне Литви
нов, Дмитро ІІсрсбинніс і Валентин Вол
ков (всі з м. Світловодська).

Вже з перших турів за шахівницями 
розпочалася наполеглива боротьба. Ні
чийним результатом закінчилася партія 
світловодського першорозрядника Бори
са Литгннова з майстром спорту чем
піоном Ворошиловградської облрадн 
ДСТ «Авангард» Віталієм Марченком.

І. яковлєв.
м. Світловодськ.

НОВІ ІМЕНА 
МАЙСТРІВ

Посилено готуються до VI Спар,- 
такіади України борці класичного 
стилю. Вдалими були їх виступи під 
час минулорічних змагань.

Нещодавно комітет по фізичній 
культурі і спорту при Раді Міністрів 
СРСР за досягнуті успіхи і виконан

ня нормативів Всесоюзної єдиної 
спортивної класифікації присвоїв 

.звання майстра спорту Радянського 
Союзу з класичної боротьби вихо
ванцям Кіровоградського спортив
ного клубу «Зірка» — Анатолію По- 
суньку і Олександру Денисенку. В 
цьому велика заслуга їх наставників 
заслуженого тренера України Ми
коли Івановича Романенка та май
стра спорту Миколи Євгеновича 
Сушка.

ДОВІР'Я.

м. Кіровоград.
Фото Л. ЮДІНОЇ.

чата
пажальна передача, 
нецьк). 17.30 — Тележурнал 
«Партійне життя». (Дніпро
петровськ). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «Театр 
«Дзвіночок». (М). 18.30 —
«П’ятирічку — достроково!». 
(М). 19.15 — «Екран запро
шує». (Кіровоград). 19.50 — 
«17 мнттєвостсй весни». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. 8-а серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Сторінки творчості 
письменника Олексія Толсто- 
го». (М). 22.20 — Кольорове
телебачення. «Спортивний що
денник». По закінченні — по
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.15 - 
«Уолт Уітмсн». Передача з 
літератури. (М). 15.00 — Ко
льорове телебачення. «Перед- 
олімпійський тиждень». (Ав
стрія). 15.40 — «Дапид Гура- 
мішвілі». Художній фільм. 
(М). 17.00 — «Мамина шко
ла». (М). 17.30 — «Тобі,
юність». (М). 18.00 — «Вог
ню — не пройти». (К). 18.30— 
Фільм-концерт. «Зимовий яр
марок». (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Ува
га! Корисні поради!». Доку
ментальний фільм. (К). 19.50— 
О. Володій. «Фабричне дівчи
сько». Вистава. (Херсон). В 
перерві — «На добраніч, ді- 

програма «Час». (ЛІ).
— Кольорове телебачен- 
«Київ музичний». (К). 
— Вечірні новини. (К).

— збірна ЧССР. (Фінляндія). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10- 
Новнни. (К). 11.25 — Г. Ібссн. 
«Нора». Вистава. (К). 14.05 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 14.45 — «Сто
рінки історії Великої Вітчиз
няної війни». «Рік 1941-й». 
(М). 15.15 — «1. Пущін. За
писки про Пушкіна». (М). 
15.45 — Кольорове телебачен
ня. Програма документальних 
фільмів. (М). 16.45 — «Вина
хідник». (М). 17.15 — «В ефі
рі — «Лїолодість». (М). 18.00— 
Телефільм. (Кіровоград). 18.30
— Науково-популярний фільм 
«Ця чудова нитка». (К). 19.00
— Програма «Вісті». (К). 19.25
— «Танцюють народна артист
ка УРСР С. Коливанова, 
Т. Попеску». (Харків). 20.10— 
«Те.іршкола . _ __ ....
(К). 20.40 — Кольорове телеба
чення. «На добраніч, ‘ . 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
баченні!. «Зустрічі з піснею». 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни.

літератури.
«Фільм — дітям». «Золотий 
ключик». Художній фільм. 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Наука — сьогодні». 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Умілі руки». (М). 
13.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — «П’ятирічку за
вершимо по-ударному», (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. «Зустрічі з піснею». Кон
церт. (К). 20.45 — «На добра-

17.30 —- «П’ятирічку заверши
мо по-ударвому». (Вороши- 
ловград). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — До
кументальний фільм «20 днів 
жаркого літа». (К). 19.00 —
Коїщерт класичної музики. 
(Ленінград). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. «Зустрічі з 
піснею». Концерт. (К). 20.50 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Телефільм «Ніна Ур- 
гаит». (К). 21.45 — Програма 
«Час». "" ----- ~(М). 22.15 — О. С.

механізатора».

діти’».

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — Кольорове телеба-

” чднвя. Ранкова гімнасти
ка. (М). 0.20 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. «Хто був нічим». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. 1-а серія. (М). 11.10 
— Новини. (К). 11.25 — Ґ. 16- 
сеп. «Нора». Вистава. (К).
16.45 — «Митці — воїни». Му
зична Передача. (К). 17.30 — 
«Закличне слово партії». (К).
17.45 — «На головних напрям
ках п’ятирічки». (Донецьк). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «У 
кожному малюнку — сонце». 
<М). 13.30 — «Людина І за
кон». (М). 19.00 — Кольорове 
телебачення. Концерт. (М). 
19.40 — «17 миттєвосте!! вес
ни». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. 9-а перів. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М).. 21.30 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз газети 
«Известия». Збірна Фінляндії

(К).

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — Кольорове телеба
чення. Райкова гімнасти- 

(Л1). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — «Ми любимо мистец
тво». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. «Хто був нічим». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 2-а серія. 
(М). 11,10 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 13.25— 
«Наука — виробництву». (Хар
ків). 16.00 — Для школярів. 
«На атестат ввічливості». 
(Одеса). 17.15 — «Співає Ділі 
Іванова». (К). 17.30 «Культу
ра словя». (К). 18.00 — аДень 
за днем». (Кіровоград). 18.13 
~ Кольорове телебачення. 
■Загадки і відгадки». (М). 
18.30 — Кольорове телебачен
ня. ЛІ, Глінка. «Романси». 
(М). 18.50 — Кольорове теле
бачення. «Дев'ята студія». 
(М), 19.50 — «17 миттєвостей
весни». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 10-а 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час*. (М). 21.30 - «В ефі
рі — «Молодість». (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10- 
Новини. (К). 11.25 — Докумен
тальний фільм «Серце корабе
лів». (К). 11.40 — «Шкільний 
екран». Історія для учнів 
6 класу. (К). 12.15 — Кольоро
ве телебачення. «Знайомство 
зблизька». (К). 13.15 — Про
грама документальних філь
мів. (К). 14.60 — Кольорове
телебачення. «Київ музич
ний». (К>- 14.30 — «Співдруж
ність соціалістичних країн». 
Угорська Народив Республіка. 
(М). 15.10 — Роман А. Фа-
дєева «Розгром». Передача з

ка.

Наша адреса і телефони
>16050. ГСП, Кіроаоград-50, вул. Лунвчарського, 36. 
.Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди. 
Відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 
кьково-патріотмчного виховання та спорту —2-46-87.

БК О852І, Індекс 61197.
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яіч, діти!», (К). 2І.б0 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Зустрів 
чі з піснею». Продовження 
концерту. (К). 23.00 — Вечірні 
новини. (К).

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове телеба
чення. Ранкова гімнасти

ка. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. 
«Умілі руки». (М). 10.00 — Ко
льорове телебачення. «Хто 
був нічим». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм. 
3-я Сірія. (М). 11.10 — Кольо
рове телебачення. М. Глінка. 
«Романси». (М). 13.50 — Про
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. (М). 14.35 — 
«Російська мова». (М). 15.20— 
«В ефірі — «Молодість». (М). 
16.45 —' «Шахова школа». (М). 
17.15 — Телефільм.. (Кірово
град). 17.45 — «Людина і за
кон». (Кіровоград). 18.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 -- Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокею: ЦСКА — «Хі
мік». (ЛІ). 21.45 — Програма 
«Час». (ЛІ). 22.13 — Кольорове 
телебачення. «Наші сусіди*. 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ). 9.20 — 
Повний. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Умілі руки». 
(М). 10.00 — Кольоропс теле
бачення. «Хто буп нічим». Те
левізійний багатосерійний ху- 
дожній фільм. 3-я серія. (М). 
11.10 — Кольорове телебачен
ня. м. Глінка. «Романси». 
(М). 18.30 — Передовий дос
від — всім». (Львів). 17.00 — 
«На шкільних широтах». (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«Пікова дама».
28.25

Пушкін.
Фільм-концерт. (М). 
Вечірні новини. (К).

7 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — Кольорове телеба
чення. Ранкова гімнасти

ка. (М). 9.20 ,т- Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. 
«Концертний зал телестудії 
«Орла». (М). 10.15 — Програ
ма документальних фільмів. 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Концерт класичної 
музики. (Ленінград). .14.05 — 
Кольорове телебачення,- Те.тс- 
аізійннй документальний фільм 
сЯворівські фарби». (Львів). 
14.25 — О. Серафнмович. «За
лізний потік». Передача з лі
тератури. (М). 15.10 — «По
рідній країні». УРСР. (М). 
15.40 — «Ми знайомимось в 
природою». (М). 16.05 — «Лю
дяна у футлярі». Художній 
фільм. (М). 17.30 — Кольорове 
телебачення. Концерт. (Л(). 
13.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Телевізій
ний документальний фільм. 
«Товариш Гольятті*. (М)- 
18.45 — Кольорове телебачен
ня. «Світ соціалізму». (М). 
19.15 — Грає державний ест
радний оркестр Вірменії під 
керівництвом К. Орбеляиа. 
(М). 19.50 — «17 миттєвостей 
весни». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 11-н 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (Л\). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
а хокею: «Динамо» (ЛІ) — 
«Крила Рад». 3-й період. (М). 
22.10 — Кольорове телебачен
ня. Концерт артистів зарубіж
ної естради. (М). По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Новини. (К). 11.15 — «Народні 
таланти». (К). 12.10 — Худою-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кировоград,

ній фільм «Будні карного роз
шуку». (К). 13.35 — «Телсшко- 
ла механізатора». (К). 16.00 — 
«Девіз — висока якість». Ви
ступ Першого заступника го
лови Держплану УРСР В. А. 
Масола. (К). 16.30 — «Зайче
нята, вперед!». Лялькова ви
става. (Харків). 17.20 — Ко
льорове телебачення. «ЛМжіїа- 
родне життя». (К). 18.00 —
Для дітей. Художній теле
фільм. (К). 18.30 — «Палітра». 
(К). 19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Кольорове телеба
чення. «Зустрічі з піснею». 
Концерт. (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
А. Путінцев. «її народження». 
Вистава. (Запоріжжя). В пе
рерві — вечірні новини. (К).

8 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пере
дач. (М). 9.05 — Кольо

рове телебачення. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — Кольорове те
лебачення. «ЛБВГдейка». (М). 
10.00 — «Для пас, батьки!». 
(М). 10.30 — «Розповіді про 
художників». С. Г. Бродський. 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Музична програма. 
«Рапхопа пошта». (М). 11.30 — 
Кольорове телебачення. «Аеро
флот сьогодні і завтра». (М). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (Ленінград). 12.25 
— Кольорове т'/.-лебачепн.ч. 
«Літературне читанії я». 
М. Горькнй. «Казки про Іта
лію». (М). 12.55 — «Москва і 
моїквнчі». (М). 13.25 — «Ви
датні радянські диригенти». 
(М). 14.15 — «Здоров’я». (М). 
14.45 — «Музичний календар». 
(М). 15.15 — Художній фільм 
«Подруги». (М). 17.05 — Кон
церт. (М). 17.30 — Програма 
мультфільмів. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.20 — Кольо
рове телебачення, 
тварин». (М). 19.50 
тевосгей весни».
ний багатосерійний художній 
фільм. 12-й серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Пле
нум Спілки композиторів 
СРСР, присвячений пісні. 
Концерт. (К). По закінченні— 
новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Наша афіша. (К). 10.15 — Ху
дожній фільм «Орля». (К). 
11.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Соиечко». (К). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. «Зустрічі з піснею». Кон
церт, (К). 15.00 — «Голубі ши
роти». (Одеса). 15.35 —
М. Шатров. «Погода на зав
тра». Вистава Кіровоградсько
го українського музично-дра
матичного театру. (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення), 17.35 — «Екран передо
вого досвіду». (К). 18.00 —
«Сатиричний об’єктив». (К).

— Мультфільм «Таемни- 
далекого острова». (К).

— Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Кош^ерт учнів
Київського державного

«У світі 
— «17 мит- 
■Je.ieoiiifi-

ографічного училища. (К),
20.45 — «На добраніч, діти!».

Програма «Час». 
Художній фільм 

сьогодні 1 -завжди*.
22.55 — Вечірні нови- 

ІК).
ПЕРША ПРОГРАМА. 
. 1 — Програма пере
дач. (М). 9.05 — Кольо

рове телебачення. Райкова 
гімнастика для дітей. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 —
Кольорове телебачення. «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Кольорове теле- 
ба'Лння. «Весела подорож». 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. «Музичний КІОСК». 
(М). 12.30 — «Сільська годи
на». (М). 13.30 — Кольороис
телебачення. Фільм-концерт. 
М. Некрасов. «Коробейники». 
(М). 14.15 — Художній фільм 
«Хроніка пікіруючого бомбар
дувальника». (ЛІ). 15.30 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний музичний фільм «Ігор 
Безродний». (М). 16.20 — Ко
льорове телебачення. «Міжна
родна панорама». (М). 16.50 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт радянської пісні. (М). 
17.35 — Кольорове телебачен
ня. «Цирковий фургон». 
Мультфільм. (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіиоподо- 
рожей». (М). 19.15 — Кольо
рове телебачення. «Радян
ський Союз очима зарубіжних 
гостей». (М). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Телеспектакль 
«Двері хлопають». (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кубок європейських чемпіо
нів з хокею: «Тесла» (ЧССРЇ
— ЦСКЛ (СРСР). 3-й період.
(Чехословаччина). 22.10 —
«По копцертних залах Моск
ви». Огляд. (М). По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 - 
Наша афіша. (К). 9.50 — Ко
льорове телеба’Лнпя. Худож
ній телефільм «За лісами, за 
горами». (К). 11.00 - «Зеле
ний вогник». Конкурсна про
грама для школярів. (К). 12.00 
—• Ж. Оффеибах. «Багатель». 
Телевнетава. (К). 12.45 — «Те
атр «Ліхтарнії*. (Дніпропет
ровськ). 13.30 — Кольорове те
лебачення. Концерт. (К). 14.15
— Для школярів, «граюіь 
сурми». (Донецьк). 14.45 — 
Фільм - концерт «Улюблена 
роль». (К). 16.00 — «Містам і 
селам України бути зразкови
ми» (Одеса). 16.43 - «До 
30-річчя Перемоги». «Ветера
ни залишаються в строю*. 
(Харків). 17.15 — «Пісні Віта
лія Філіпенка». (К). 18.15 — 
«Людяна і природа». (К), 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.45 — «В гостях і вдома». • 
Розважальна програма. (К). 
,ї45 ~ *На Добраніч, дітні».

Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле- • 
оачення, Художній фільм 
«Іракець*. (К). 23.05 - Вечір
ні новини. (К).

(К). 21.00
(М). 21.30 
«Вчора,
(К). *
НН.9 11*1

9.00
ляч.

і
>■

Друкарня їм. Г. М. Димні ровз 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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.комітсі ЛКСМ України, колектив редак» 
пп обласної газети «Молодіш комунар» висловлюють 

• '^труктору обкому комсомолу Царенко
М. І. з приводу передчасної смерті її чоловіка 

Горошка
Гнана Васильовича.
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