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Р. РОМАНЕНКО, 
майстер дільниці поштових ваг Кі
ровоградського заводу ОКБСВМ.

ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Особисту п’ятирічку молодий робітник 
Олександр Башлик дільниці поштових ваг 
Кіровоградського заводу ОКБСВМ викопав 
ще в травні 1974 року. Цього він добився 
за рахунок раціонального використання ро
бочого часу, завдяки ритмічної роботи, 
впровадження передового досвіду і власних 
рацпропозиція.

Прикладом може бути заміна ручного клепання 
пневматичним, безперебійне забезпечення робочо
го місця заготовками, інструментом, правильне 
планування робочого часу. Все цс дало змогу під
вищити продуктивність праці на ЗО процентів. 
Олександр Башлик, включившись у Всесоюзне со
ціалістично змагання, і зараз нарошуе темпи 
праці.

В цьому йому допомагає школа, яку він 
пройшов у хсвого наставника Анатолія Ко
стянтиновича Базапова. Свого часу цей кад
ровий робітник навчив юнака азам профе
сії слюсаря. Зараз вчитель і учень змагаю
ться, обидва достроково закінчили п’яти
річні завдання і випускають продукцію в 
рахунок десятої п’ятирічки.

пролетарі

Вт

шв __
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

Я орган і ОБКОМУ АКСИУ 1

МОЄ шахтарське місто — у весня
ному полоні. Він ніжно бенте

жить серця, дарує прозорі ранки, ла
гідну голубінь неба, перший весня
ний подих лісу, тендітні проліски... 
Одне слово — березень... Та, певно, 
найбільше зворушує він тим, що на
лежить прекрасній половині люд
ства — жінкам. Є що розповідати 
про жінок Олександрії, адже кожна 
з них сумлінно трудиться, щоб роз
цвітала паша Батьківщина.

Кажуть, що комсомольсько-моло
діжну бригаду слюсарів Олександра 
Руденка з електромеханічного за
воду важко було випередити у зма
ганні. Хлопці не віддавали пер
шості, аж поки не з’явилась па під
приємстві комсо
мольсько - моло
діжна бригада 
слюсарів - елек
тромонтажниць, 
котру очолила 
Людмила Мала. 
Одинадцять по
друг одразу по
ставили перед 
собою завдання 
перемогти супер
ників. І дотрима

ли слова. Тепер вся молодь заводу 
рівняється на дружних, завзятих і 
веселих дівчат. Вони не зупиняються 
па досягнутому. Напередодні XXII 
з’їзду комсомолу України стали 
дівчата па трудову вахту, достро
ково виконали її і тепер гордо но
сять ім’я комсомольського форуму.

Зараз успішно йде обмін комсо
мольських документів. Право пер
шими одержати червону книжечку 
із зображенням В. І. Леніна здобули 
комсомольці електромеханічного за
воду. І в тому визначна заслуга й 
одинадцяти подруг.

ЦА ЗАВОДІ підйомпо-трапспорт- 
ая ного устаткування трудяться 
близько ста комсомолок. Серед них 
чимало передовиків виробництва. 
Наприклад, ІІіпа Сухенко, групком- 
сорг комсомольсько-молодіжного 
колективу механічного цеху працює 
тепер в рахунок липня.

Не відстають і подруги Галина 
Полушіша та Людмила Любеико. 
Цьогорічна весна принесла їм ще 
одну радісну подію обох прий
няли кандидатами в члени КПРС, 
А Людмила Мовчан та Ніна Тес

ленко з відділу головного кон
структора тільки у цьому році за 
рахунок раціоналізаторських про
позицій принесли підприємству 400 
карбованців прибутку.

Та не лише па підприємствах 
міста такі бойовиті, ініціативні дівча
та. Вони — всюди, де потрібні вмі
лі, старанні руки. Певно, кожен, 
хто буває у міській лікарні, за
пам’ятав Людмилу Щербакову та 
Катерину Прокопенко. Про їхню 
теплоту п турботу до хворих свід
чить повага до дівчат старших 
досвідчених медсестер.

Якщо вам доведеться бачити біля 
салону «Молодість» чергу чоловіків, 
то знайте — напевне, всі намагаю

ВДЯЧНІСТЬ 
І ПОВАГА

ться погранити до майстра-перука- 
ря Валентини Івапченко. Не раз пе
ремагала комсомолка па обласних 
конкурсах перукарів.

У лічильному центрі комбінату 
«Олсксапдріявугілля» дружно пра
цюють операторами Ольга Охрі- 
мепко та Валентина Окопа. До них 
колеги виявили особливе довір’я: 
Ольга — пропагандист, а Валенти
на — член комітету комсомолу.

У Зверненні ЦК КПРС до партії, 
до радянського народу говориться'. 
«Центральний Комітет КПРС звер
тається до вас, радянські жінки: ва
ша самовіддана праця, ваше мате
ринське піклування про сім’ю, про 
дітей здобули найглибшу вдячність 
і повагу всього суспільства. Новий, 
1975 рік, відзначається па всій пла
неті як рік жінки. Беріть ще актив
нішу участь у громадському житті, 
у творчій праці на благо Вітчизни1». 
Ці слова молоді трудівниці Олек
сандрії сприйняли як бойову про
граму дій па своєму славному со
нячному шляху.

А. ГРУША, 
другий секретар Олександрій
ського МК ЛКСМ України.
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ВІДЗНАКА ОЛЕКСАНДРІЙЦІВ
Значний вклад у вико

нання завдань дев'ятої п’я
тирічки роблять трудящі 
шахтарської Олександрії. 
Торік вони дали країні про
дукції на 5,8 мільйона кар
бованців додатково до пла
ну. За досягнення найвищих 
результатів у Всесоюзному

соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання 
народногосподарського пла
ну на 1974 рік місто удо
стоєне перехідного Черво
ного прапора ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ.

Представники партійних, 
радянських і громадських

КОЛГОСП-ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЗМАГАННЯВключившись у Всесоюз
не соціалістичне змагання 
за успішне виконання на
родногосподарських планів 
1974 року, трудівники кол
госпу імені Леніна Долин- 
ського району успішно за
вершили визначальний рік 
п’ятирічки.

Господарство визнано пе
реможцем у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні, 
йому присуджено перехід
ний Червоний прапор ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Цю почесну відзнаку тру
дівникам колгоспу вручив 
голова обласного комітету 
народного контролю, член 
виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих М. Т. 
Кондратенко.

Рік видання XV! 
N2 29 (1977).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

ВРУЧЕННЯ ПОЧЕСНИХ НАГОРОД
організацій, передовики ви
робництва зібралися у Бу
динку культури електроме
ханічного заводу на уро
чисті збори. Присутніх теп
ло еітав заступник Голови 
Ради Міністрів \УРСР П| Т. 
Тронько. Він вручив високу 
нагороду і побажав олек- 
сандрійцям нових звер
шень у праці.

Людмила Бугайчснко — швея Олександрійської фабрики «Індпошив». Дівчина завоювала повагу 
своєю працею. Нагороджена‘знаком «Переможець соціалістичного змагання 1974 року». 
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СОЦІАЛІСТИЧНОЇ

ЖЖ>.
1975 РІК - МІЖНАРОДНИЙ- РІК ЖІНКИ. 

МАТІР. ПОДРУГА, ТРУДІВНИЦЯ, ВІД 
ЯКОЇ - ЛЮБОВ. НІЖНІСТЬ, ДОБРОТА... 
РІВНІ ПРАВА З ЧОЛОВІКАМИ, АКТИВНА 
УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ, У ВИРІ
ШЕННІ ДЕРЖАВНИХ СПРАВ, ПОВАГА У СУ
СПІЛЬСТВІ - ТАКА ЩАСЛИВА ДОЛЯ ЖІН
КИ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ. В КРАЇНАХ 

СПІВДРУЖНОСТІ. її ПОГЛЯД ЗВЕРНЕНИЙ 
У СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ. ЙОМУ ЖІНКА ВІДДАЄ СВОЄ ЩОДЕННЕ

А ЮБА й зараз не збагне, чому, коли 
запитала маму, який день у її жит

ті найщасливіший, вона задумалась.
Справді, думала Галина Іванівна, 

який з прожитих — найзнаменніший?
Люба, власне, могла б і не ставити 

мамі таке питання, а безпо/лилкосо 
відпозісти на нього сама. Бо той день 

мами найщасливі- 
Валерія, татка, ба-

був не тільки 
шим, а й для 
бу сі.

Бони весь час 
тіл, дзвінків, л 
домлення про 
що XXIV з’їзд 
кінчив свою роботу, 
з нетерпінням очі
кували приїзду ма
ми. Планували, го- 
ту вались, радились, 
як краіце її зустрі
ти. І раптом всі 
плани поламались. 
Під час роботи фо-, 
руму вийшов Указ 
Президії Верховної Ради СРС.Р про при
своения групі передовиків звання Героя 
Соціалістичної Праці. Скільки ж було ра
дості, коли серед інших прізвищ вони зна
йшли і мамине. Не попіррлп спочатку. Пере
читали ще і ще раз. Так ні ж. Все сходи
ться. І район, і назва радгоспу, і, головне, 
прізвище — Галина Іванівна Ткаченко.

Зустрічати маму їхали всією сім’єю. 
В Кіровоградському аеропорту Люба 
бачила знайомих і незнайомих людей 
з їхнього села, машини. «Мабуть, теж 
когось із своїх зустрічають» — поду
малось. Ось і літак приземлився. Ма
ма спускається по трапу. Люба крик
нула, але її голос розтанув у шумі гур
ту людей. Але ось мама побачила Ва
лерку і помахала їм. Незабаром ціла 
делегація оточила її тісним кільцем. 
Виявляється, всі ці знайомі люди при
їхали в Кіровоград теж зустрічати Га
лину Іванівну. Мама стояла розгубле

на і хвилювалась так що й слова 
могла вимовити. Люба ще ніколи 
бачила її такою. Тільки в машині,

для 
неї,

жили 
КОЛИ 
те, 
за-

в чеканні. Чекали лііс- 
почулн по радіо пові-

МИНУЛОГО місяця мені до
велося бути учасником 

зустрічі передових молодих 
буряководів республіки в ЦД 
ЛКСМ України, за їх дору- 

. ченням підписати листа «При
множимо славу п’ятисотен- 
НИЦЬІ».

Перш, ніж написати його, 
ми ділилися досвідом, ради
лися, як відзначити 40-річчя 
трудових перемог знатних 
буряководів Марії Демченко 
та Марини Гнатенко, які 
вперше виростили на кожно
му гектарі в середньому по 
500 центнерів коренів.

На цій зустрічі комсомоль
ці республіки вирішили взя
ти шефство над вирощуван
ням цукрових буряків. Пи
тання поставили так, щоб не 
просто формувати комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви і закріпляти за ними 
плантації, а й створювати ме
ханізовані ланки, які виро
щуватимуть цю культуру за 
новою технологією, бороти
муться за 560-центнерні вро
жаї.

Тепер давайте поміркуємо ра
зом. - Нині в республіці близько 
двох з половиною тисяч комсо
мольсько-молодіжних механізова
них ланок і о впрошуванню цук
рових буряків. Комсомольці до
глядають кожен п’ятий гектар 
цієї культури. Якщо всі лапни 
розгорнуть наполегливу боротьбу 
за 500-цептиерііі врожаї, то краї
на одержить значну кількість до
даткової сировини.

Чи по силі нам такі рубе
жі? Практика довела, що так. 
Комсомольсько - молодіжні 
ланки Устини Лендюк з Тер
нопільщини, Михайла Вдов- 
цова з Вінниччини минулого 
року зібрали з кожного гек-

їхали додому, Люба змогла пригорну
тись до неї. Дивилась, ніби бачила 
вперше. І не так на неї, як на Зірку, що 
сяяла на маминих грудях. «Ось зараз 
приїдемо додому, і я розпитаю про 
все», — думала дівчинка. Але тільки 
в’їхали в село — на вулицю повиходи
ли і старі й малі. Живу стіну зробили 
по обидва боки дороги. Мама здиво
вано дивилась у вікно. Люба теж.

Машину тато не звернув у провулок, до 
хати. А зупинив біля Будинку культури. 
І не встигла мама ііійтіі з машини, як до

«Примножимо славу п’ятисотенниць»!

Відкриє нива
щедрості

тара більше, ніж по 600 цент
нерів коренів, п ятисотенний 
рубіж перейшли багато ко
лективів.

НАША ланка вирощуватиме 
цукрові буряки на площі 

80 гектарів. Зобов язувалися 
зібрати по 400 центнерів з 
кожного. Потім переглянули 
свої зобов’язання і на 30-гек- 
тарному клину вирішили до
битися 500-центнерних вро
жаїв. Звичайно, на цій ділян
ці потрібно міняти техноло
гію. З осені на всю площу 
ми внесли достатню кількість 
органічних добрив, а от міне
ральних — лише по 10 центне
рів, а на 30-гектарному кли
ну потрібно ще внести вес
ною по 15. Насиченість може 
вплинути на схожість. І це 
турбує членів ланки. Ми про
читали чимало літератури, 
радилися із досвідченими бу- 
ряководами і розробили тех
нологію внесення цих 15 
центнерів добрив. Аміачну 
воду внесемо під культива
цію, частину міндобрив — за 
три дні перед сівбою, ще 
частину — під час сівби, про
ведемо дві — три підкормки.

Члени ланки — комсомолець 
Леонід Запара, молодий комбай
нер Петро Суконько, досвідчений 
тракторист Іван Григорович Яро
вий вже відремонтували техніку. 
А правило в нас таке: ремонтува
ти так, щоб машина чи механізм 
не вийшли з ладу. 1 ще про одне

схожою». Вона писала про те, що пе
режила, про що мріє, про свій життє
вий ідеал. «Я не мрію змінити маму нет 
її трудовому посту. Я обрала собі іншу 
професію. Хочу тільки успадкувати ту 
наполегливість, старання, уміння пере
борювати труднощі, працювати з 
людьми, так, як мама», — писала Люба. 
І ось їй треба відповісти на поставлене 
собою ж запитання — найщасливіший 
день у маминому житті? Вона відірва
лась від зошита. Роздумувала, аналізу- 

вирішила 
запитати

ЩЙСЛИВНИ МЛИНИ ДЕНЬ

не 
не 
як

неї підбігли піонери. Кожен з букетиком 
квітів, кожен щось говорив. Потім її запро
сили в Будинок культури, де теж було бага
то приємних хвилювань.

Вдома теж ні Люба, ні Валерій не могли 
поговорити з мамою, бо людей була повна 
хата. 1 па другий, і на третій день не зачи
нялись двері від гостей.

А пжс потім мама розказала Любі, що та
ка висока нагорода її не стільки обрадува
ла, скільки... стривожила. «Я це перестаю 
думати: чи ж виправдаю довір’я?».

— Розумієш, Любонько, — якось ду
же по-серйозному розповідала тоді 
Галина Іванівна. — Нагороду заробити 
не так важко. Набагато важче її три
мати, бути на висоті.

Дочка тільки потім, у восьмому кла
сі, збагне зміст сказаного. Зрозуміє 
вона і те, чому мама ще раніше поча
ла виходити на роботу, ще пізніше по
вертатись. Навіть у вихідні Люба не 
могла поговорити з нею.

Якось у школі було запропоновано 
твір. Тем було декілька. Але Люба 
обрала одну — «На кого я хочу бути

вала і 
все ж 
маму.

Галина 
відповіла, 
щасливіший день ще 
буде. 1 настане він 
тоді, коли вона спов
на відчує, то ніі- 
правдала високе ло
ро ду. «Так ось до 

слова: «Нагороду заро- 
Набагато важче трима-

Іванівна 
що її пай-

вір’я, високу пато
вого було сказано ті 
бити не так важко, 
тись на висоті» — подумала Люба.

*Т* ОЙ день, про який вони говори-
• *• ли, прийшов. Тоді, коли Галина
Іванівна повернулася із республікан
ської наради передовиків сільського 
господарства, яка днями проходила в 
Києві. Повернулась окриленою. На ру
ці сяяв новий золотий годинник. А на 
ньому було вигравіювано: «Перемож
цю соціалістичного змагання від ЦК 
Компартії України

А це значить, що за три роки з часу 
присвоєння Галині Іванівні звання Ге
роя, відгодівельний комплекс рад
госпу «Третій, вирішальний», де вона 
вісімнадцять років незмінно бригади
ром, нікому не поступився першістю,

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Білозерне
ІІовгородківського району.

«ВЧУСЬ
У МОЛОДО
ГВАРДІЙЦІВ»

24 сгаршокласппки нашої ніколи вирушили в по
їздку до Краснодопу, щоб сідвідатп меморіальний 
музей «Молодої гвардії»; 3 почуттям глибокого хви- 
люпаішя пройшли школярі гіо вулицях і площах

славного шахтарського міста, завітали до школи іме
ні М. Горького, де вчились О. Кошовий, І. Зсмнухов, 
В. Левашов, Г. Арутюнянц, В. Бори та інші молодо
гвардійці. Учні побували в будинку Олега Кошового, 
де часто збирались молоді підпільники, поклали він
ки до пам’ятника молодогвардійцям.

Незабутнє враження па учнів справила хвилююча 
зустріч в музеї з Радієм Петровичем Юркіипм,

...Подорож закінчено. Повернувшись додому, 
школярі привезли з собою з Краснодсна пам’ятні су
веніри, фотографії, книги з автографами Р. Юркіиа, 
які завжди нагадуватимуть їм про незабутню поїзд
ку до одного із визначних місць бойової слави на
шого героїчного народу.

Г. ГЕІІКНІ, 
заступник директора Кіровоградської серед
ньої школи № 23.

ми домовились: щоб трактор від 
сівби і до збирання врожаю цс 
йшов з лану. Якісно розпушува
тимемо грунт, щоб давати доступ 
повітря до кореневої системи.

На Кіровоградщині комсо
мольсько-молодіжні механі
зовані ланки, які вирощува
тимуть 500-центнерні врожаї 
цукрових буряків є вже в 
Ульяновському, Гайворон- 
ському, Добровеличківсько- 
му районах. Хотілося, щоб 
їх було більше, щоб свої си
ли перевірили інші ланки. 
Бо ж, якщо братися за спра
ву рішуче, використовувати 
резерзи, широко впроваджу
вати досвід передовиків і 
брати на озброєння досяг
нення науки і техніки, то й 
результати будуть відрадні, 
ряди майстрів вирощування 
високих врожаїв цукрових 
буряків зростуть.

Девіз молодих буряководів 
республіки: «Примножимо
славу п’ятисотенниць!». Цей 
рух — справа честі молодих 
механізаторів нашого степо
вого краю.

Г. ХОРЕНЖЕНКО, 
ланковий комсомольсько- 
молодіжної механізова
ної ланки по вирощуван
ню високих врожаїв цук
рових буряків колгоспу 
«Заповіт Леніна» Зна- 
м’янського району.

ГЛЛД1С МАРІН, ГЕ
НЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕ
ТАР КОМУНІСТИЧНОЇ 
МОЛОДІ ЧІЛІ. МУЖ
НЯ. САМОВІДДАНА 
ЖІНКА. ПАТРІОТКА 
СВОЄЇ КРАЇНИ. ВОНА 
ВСІ СВОЇ СИЛИ ВІД
ДАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕ
МОКРАТИЧНОГО РУ
ХУ, БОРОТЬБІ З РЕ
ЖИМОМ ВІЙСЬКОВОЇ 

ХУНТИ В ЧІЛІ. І ВСІ ПРОГРЕСИВНІ СИ
ЛИ СВІТУ. ЖІНКИ ВСІХ КРАЇН СОЛІДАР
НІ З НАРОДОМ КРАЇНИ. ЯКА БОРЕТЬСЯ 
ПРОТИ БЕЗЗАКОННЯ 1 ЖОРСТОКОСТІ.

Фото з журналу «Фрайє велі.т».
НА ФОТО: ГЛАДІС МАРІН.

НА МАРШІ—ЮНАРМ1ЙЦІ
Улюбленою справою всіх піонерських загонів на

шого району стали заняття за програмою Всесоюзної вшськово-споргивїіоі гри «Зірниця! ЮнарміТій пі о- 
вели зустргщ з учасниками Великої ВітряноЛй- 
ші О. М. Іііколаичуком. В. А. Аокатові-м ї д г 
нирком, В. І. Сплаїігьєвіім, Г, І. Оковитим' ’ А‘ ”

На честь 57-ї річниці Збройних Сил СРС₽» 
ведено урочисті лінійки, збори ш і і.- - ШК0Лах "І’0'
загони взяли участь в змаганнях -іД™ ращі »»армійські 
в м. Гайвороні, Коговці, Хацісватпмі.0м.‘иц,в- 51 кі проходили 
Доирі результати ь змаганнях пл «У’ Заааллі* МошенВіп. 
єької, Хащувагської, Зава : >іщ. о’ 5агон» Солгутів-
ШКІЛ. У квітні в районі відбулої і.?- ’ , .В’кпе"с’»кої середніх

Нині в піонерських дружинах ‘Зірниці».
»раво нести почесну паотх пД ро-,,.°Р,*Улося змагання та пемоги. € ■ Р1у б,л” »а«ятн»х МІСЦЬ В дні По*

». U^B"rr0₽ РаЙ<>н‘І«г» ВУА»нкуД®онКерГ.:
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і о НОВУ збираємось на районну
І нараду. І знову уявляю усміх- 
I нені погляди колег, їх насмішку-
I ваті запитання:

— Ну, як твій жіночий баталь-
I йон, Івановичу? Не підводить?

— Якщо раніше, відповідаю, 
не підвів, то тепер — тим паче.

— Я, скажу вам, звик уже до таких запи
тань. І бачу, що тепер вони адресуються за 
традицією. Бо більшість мені, слово честі, 
заздрять.

А «жіночий батальйоні має спою маленьку іс
торію, безпосереднім свідком якої я не був, ос
кільки колгосп «Родина» очолюю лише третій рік. 
Чув лише... що моєму попередникові заступником 
призначили жінку — Галину Карпівну Фурманову. 
Як кажуть, не з великим оптимізмом зустрів він 
цс повідомлення. Але, що поробиш — треба пра
цювати. З часом звик, справи 
Тільки, от біда, на 
них. Завідуючи)! — 
тут робити? Галина

— Завідуючою

пішли непогано, 
одній фермі не лагодилось у 
п’яниця, роботу завалив. Що 
Карпівна й запропонувала: 

------- ,-------- поставимо Раю Сгасів 
(рядову робітницю).

У голови й подих перехопила
— Жінку? Завідуючою? Ні в якому разі! 
Але Галина Карпівна наполягла на своє

му. Так і зробили. П року не минуло, як 
ферма стала невпізнанною А згодом, коли 
Раю рекомендували заступником керуюче»

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

ШАХТ Аг
В На плечі втома

Осідає м’яко.
Працює у забої
Зміна друга.
І молоток вибійний
Стиснув Кожум яка, 
Аж м язи
Вигнулися дугами.
Звисають хмарами
Вугілля глиби,
Додолу рушаться грудками.
А хлопцеві здається, ніби

' ’ Рілля парує
І Під ногами.
і Спочинок.
| Гіраці вже кінець.

■ Йде кліть
і Осяяна теплом.
£ Й вуглинка,
/ Струшена за комірець,
| Ось-ось
в Проклюнеться зелом.

І
 У ПРАЦІ-СУТЬ

У праці —

Наша суть.
І, одягаючи
Спецівку на евпанні,
Ми сьогодення
Творимо красу.

,МОЛОЦИЙ КОМУНАР“

го культурно масовою роботою третього 
відділку, голова занепокоївся:

— А кому ж ферму доручимо, якщо Раю 
заберемо?

Ось так з легкої руки Галини Карпівип 
дівчата і жінки почали очолювати провідні 
ділянки господарства.

Ось приклад. На відгодівельній фермі 51 1 пер
шого відділку страшенно часто мінялись завідую
чі. Ферма була найгіршою в колгоспі. І тут Гали
на Карпівна знову внесла пропозицію:

— Давайте завідуючою поставимо Ніну Петрів
ну Колісник (рахівника цього ж відділку).

Галина Карпівна сама поговорила з нею, 
І та погодилась.

Що й казати. «Спадщина» Ніні Петрівні 
дісталась нерадісна. Дисципліни ніякої. 
Умови праці важкі. Але вона сміливо всту
пила у двобій. Перше, з чого почала, — з 
налагодження дисципліни прані. (Не сек
рет, що декількох чоловік довелось звільни
ти з роботи). Ніна Петрівна, як кажуть, 
днювала й ночувала на фермі. Раніше за

неї ніхто не приходив на робоїу. І ось ре
зультат — ферма з відстаючої нийшла-впе
редові. За минулий рік одержала перехід
ний Червоний прапор колгоспу. А дев’ять 
працівників ферми стали переможцями со
ціалістичного змагання.

Такі приклади я міг би продовжити. Бо 
дівчат ми й зараз сміливо.висуваємо па ке
рівні посади. Так, зовсім недавно, молочно
товарні ферми № 2 і № 4 очолили молоді 
комуністки Валя Нечигайло і /Кеші Л\ель- 
ннченко. Чудово справляються вони зі свої
ми обов’язками, беруть активну участь у 
громадському житті. Валя — депутат сіль
ської Ради, /Кеня — член обкому комсо
молу.

Тепер з десяти завідуючих фермами — 
вісім жінок, секретарі партійних і комсо
мольських відділкових організацій, бри
гадири рільничих бригад, галузеві агроно
ми, головний зоотехнік, головний еконо
міст — жінки.

Ото ж я й кажу, що кожного разу, зу
стрічаючись на районному чи ще якомусь 
заході, обов’язково почую: «Ну, як твій жі
ночий батальйон, Івановичу?».

Б. НОЧЕ КАЙЛ О, 
голова колгоспу «Родина».

Долинський район.

м. Кіровоград.

І дім росте
З долоней риштування.
А скло дзвенить 
Від дотику гвіздка. 
В росі солоній 
Молоде чоло.
I вулиця струмує
Як ріка,
В будучину 
Спрямовує русло.

Клавдія БАШЛИ КО ВЛ.
* * * 

Подаруй мені проліски, 
ніжні і чисті, 

Холоднечу зими і кохання іскристе. 
Як колись, принеси 

обережно і щиро, 
Гтоді заспіва мовчазна моя ліра. 
Я тоді, наче вперше,

відкрию для себе 
Голубінь і безкрайність високого неба 
І мінливу барвистість земної краси. 
Тільки первістків сонця

мені принеси. 
Людмила САПІТОІІОВА,

Ґ
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Прихід жіночого свята 
чи не найбільше відчува
ють працівники квіткових 
магазинів. Там з самого 
ранку збирається черга 
(чоловіки, головним чи
ном). Цікавляться, коли 
привезуть квіти і які. 
Скільки їх буде. Радяться, 
коли краще прийти — 
вранці, в обід, чи ввечері. 
Одні цікавляться тюльпа
нами, інші — калами, ще 
інші — трояндами. Так, 
так. Ми вже звикли бачи
ти й серед зими ці, оспі
вані в піснях і поезіях кві
ти. Одержавши від коха
них, друзів букетик тро-

чи замислюємось ми 
тим,

янд, 
над 
ТИБ?

А
І не
му, а в Кіровограді.

...На околиці нашого міста 
розмістилось господарство з 
красивою і ніжною назвою 
«Тюльпана. Асфальтована до
ріжка веде до оранжереіі. їх 
запримітив би одразу, бо ви
блискують проти сонця своїми 
скінними боками іі дахами.

Кали — тропічні росли
ни, — розповідає агро- 
ном-квітникар Валентина 
Чорногор. — І тому ми на
магаємось створити їм та
кі умови, щоб вони почу
вали себе, як вдома.

ХТО ЇХ ЕИрОС-

виростили їх дівчата, 
на Кавказі, не в Кри-

роз- 
листя 
ніжні,

період

А про те, як вони себе 
тут почувають — говорить 
їх зовнішній вигляд. Тов
сті, м’ясисті стебла, 
кішне темнозелене 
і незвичайної краси 
білі квітки.

У «Тюльпані» зараз
«пік». Зранку до вечора дзво
нить телефон. Абоненти запи
тують, просять, благають. Не 
задовольняючись цим, ідуть 
зі своїми проханнями прямо 
сюди. І не буває випадків, 
шоб комусь відмовили, не 
виконали прЗхапіія. Бо ж, як
що людині потрібні квіти — 
значить радість, свято, вша
нування за працю. А як від
мовити о такому? То ж і цві
те троянда стільки разів в 
«Тюльпані», скільки це по*

трібно. Саме так. Цієї зими 
вона цвіла вже двічі. Особли
во пишно до Дня Радянської 
Армії. А ось вчора і позавчо
ра було знято її «третій вро
жай», спеціально вирощений 
до жіночого свята. 1 тюльпа
ни не відстають. До цього дня 
зацвіли так рясно, що їх 
плантація скидається на 
яскравий червоно-зелений ки
лим.

— Близько 15 тисяч тюльпа
нів розцвіло до 8 Березня, — 
говорить Валя.

Та декілька тисяч кал, 
троянд... Словом, «Тюль
пан» зробив все, щоб 
кожна кіровоградка одер
жала букет чарівних кві
тів.

Г. І ВАН ЧЕН КО.
м. Кіровоград,

З епюр*—...... .

вони
ЗВЛЛНШСЬ
ЗШОВОгШ

& /І\|Н)\И ЗА гУьеЖЕМ 
БОРЮТЬСЯ
ЗА СВОЇ ПРАВА

«Міжнародний рік жінки 
почався у Швеції бурхливо, — 
заявив нещодавно в парламен
ті голова Лівої партії — ко
муністів Швеції К. а. Херманс- 
сон. — Той факт, що жінки, 
зайняті на допоміжних робо
тах, оголосили страйк, змусив 
замислитися над цілим ря
дом надзвичайно важливих 
проблем, таких як дискримі
нація, важке становище низь- 
кооплачуваннх робітниць, від
сутність демократичних прав.

...Страйк виник стихійно. їх 
було дванадцять чоловік — 
допоміжних робітниць Стелю 
«Ьілленгіус» в місті Скііовде, 
вони протестували проти важ
ких умов праці, вимагали під
вищення зарплати. Господарі 
багатонаціонального концерну 
АСАБ негайно звільнили жі
нок, занесли в «чорні списки» 
і притягнули до судової від
повідальності за порушення 
трудового контракту.

.зараз в Швеції офіційно за
реєстровано tlü тйсяч зайня
тих неповний робочий день, з 
них — 90 проц. жінки. З усіх 
кінців країни продовжують 
надходити послання солідар
ності, пожертвування у-фонд 
страйкарів. Масовніг мітиш 
провели докери 1 етеборга, а 
через кілька днів в столиці 
відбулась багатотисячна де
монстрація трудящих, на чолі 
якої йшла Рагпхільд Андер
сон, одна з 12 звільнених кон
церном АСАБ. Виступаючи 
перед громадськістю, вона 
заявила: «Найважливіше у на
шому русі полягає в тому, щи 
ми зважились заговориш...».

Трудящі жінки Швеції за
явили про себе на повний го
лос... Вони змусили прислуха
тися до їх справедливих ви
мог і сповнені рішучості про
довжувати боротьбу.

ЛІ. ПАВЛОВ. 
(А ПІІ).

Жінки Африки, континенту, 
який розправляє свої дужі 
плечі. Жінка, яка була піка
ми принижена і безграмотна, 
сьогодні • стає повноправним 
госиодарем своєї країни, ра
зом з народом творить щас
ливе завтра для своїх дітей, 
в країнах, що здобули неза

лежність.
Фото з журналу 
«Фрайє вельт».

О .0-

На вогневих рубежах
Протягом січпя-лютого в школах області відбува

лися республіканські заочні стрілецькі змагання, при
свячені 57-й річниці Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. Як і в минулому році, вони про
ходили в три етапи: перший — у середніх загально
освітніх школах, другий — у районах і містах, тре
тій — в Кіровограді за участю п’яти кращих 
команд — переможців районних і міських змагань. 
В.сього за цей час па вогневі рубежі вийшло 20 836 
старшокласників. 11 308 школярів виконали норматн-

ВАЛЕІІЖю г ис!<.ГюГ°и‘чгЖю ₽ЕПЕТИЛо ’“ дочками 
т«ґсикгм ЛІЛЕЮ, маленькою АНЖЕЛОЮ
Та «.ином МИКОЛОЮ переглядають святкову пошту.

♦ого М. КУЛИКА,

Коли сім’я збирається разом
У Лідії Григорівни Репе- 

тиг.о приємна посмішка.
— Ні, — заперечує во

на, — усіх дітей відразу 
зібрати майже неможли
во. Коли школярі мої — 
Ірина, Ліля, Таїсія вдома, 
то Микола, найстарший,— 
на зміні. У Валентини, уче
ниці будівельного техні
куму, лекції закінчаться 
після обіду, а Валентин, 
Сніжана, близнюки Юрко 
та Людмила — у дитячо
му садку. Ось тільки Ан- 
жела, наймолодша, зав
жди дома.

У кімнаті тиша. Лише 
Анжела порушує її. Та 
враз —. веселі голоси. То 
прийшли доньки зі школи. 
А невдовзі на обід завітаїз 
Микола. І у кожного з ді-

III

тей справа до матері — 
порадитись, запитати щось, 
сповістити новину, і у кож
ного для неї свій святко
вий подарунок. Учні пора
дували «п'ятірками», Ми
кола — хорошими вироб
ничими показниками, а 
дошкільнята зробили і по
дарували свої вироби. 
І кожен приніс їй у день 

Десятеро дітей вихову- 
святл квіти.
ють Лідія Григорівна та 
Григорій Іванович Репети- 
ли, які працюють у геоло- 
го-розвідувальній партії 
№ 37. Надія Григорівна 
нагороджена трьома ор
денами «Материнська сла
ва» — першого, другого 
та третього ступенів.

ви комплексу ГПО, 1064 — розрядці нормативи все
союзної спортивної класифікації.

Добре організовано зустрічі стрільців н школах Гайиорон- 
ського, Доброислнчнівського, Иовомиргородськсго, Нсвоукра- 
їнського, Ульяновського районів, місг Кіровограда й Світ- 
ловодська.

Найбільшого успіху в обласних змаганнях домоглися учні 
Микола Кужслєв і Дмитро Правда з Ііово.миргорода, Галина 
Бнкова і Вік гор Б.іідар з Ульяновки.

У командному заліку перемогла збірна команда 
Кіровоградської СШ № 4, па рахунку якої було 1802 
очка. Друге місце у стрільців Новом ііргородської се
редньої школи № 2, третє — Ульяновської середньої 
школи № 2.

П. ВАНЯШІ1Н, 
інспектор шкіл облвно.

Линии виграють у гостях
АНКАРА, 5 березня. (Кор. ТАРС). Футболісти 

київського Динамо» виграли сьогодні в турецькому 
місті Бурса перший матч і/4 фіналу розиграшу Кубка 
Еолодарів кубків у команди «Бурсаспор» — Г.О (1:0).

Єдиний гол забив па 22 хвилині Онищенко,
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патріотки — ці риси зав- 
жди були притаманні • їй. 
1 ІіаЙЯСКП.ТЙІІИП ппигпї гтп
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крі-від .
І згоди 
той час 
рішучий

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

ЯННЯИНВИИ

п я
Вы

4 стор

країнко... Скільки і пі 
сень і творів присвямеї.. 
тобі. Ніжність подруги І 
відданість громадянки, 
патріотки — ці риси ;зав-

I найяскравіше розцвіла 
доля українки в Країні 
Рад.

•Я ЇК ПЕРША ПРОГРАМА,
ДУ 11.05 — «Іспит». Тел, 

док. Фільм. (Одеса).
З Вагрнцький. 

. - (М).
т. «Римський- 

Худ. фільм.
— ’ «Слово — 
(М). 17.00 -

сад». (М). 17.30

8 березня 1975 року

Ви замовляли пісню
«Дорога редакціє! Звертається до вас учеия 

ця Дапиловобалківської середньої школи Уль 
японського району Олександра Гур’янова. 
Дуже прошу опублікувати на сторінках «Мо
лодого комунара* пісню О. Пахмугової 
дежда».
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гынт-нр о доте в нем пе-лось// и? ctoct

Светит незнакомая звезда. 
Сиова мы оторваны от дома. 
Снова между нами города, 
Взлетные огни аэродромов... 
Здесь у нас туманы 

н дожди,
Хмурятся холодные 

рассветы.»
Здесь на неизведанном путп 
Жд> г замысловатые 

сюжеты.»
Припев:

Надежда — мой компас 
земной,

А удача — награда
за смелость.,. 

А песня... довольно одной. 
Чтоб только о доме в пей 

пелось. 
Ты поверь, что здесь, 

издалека, 
Многое теряется пз виду. 
Тают грозовые облака.

Кажутся нелепыми обиды. 
Надо

Надо

Чтоб

только научиться 
ждать, 

быть спокойным
н упрямым, 

порой от жизни 
получать

Радостп скупые 
телеграммы... 

П р п п с в.
И забыть по-прежпему 

нельзя 
Все, что мы когда-то 

пе допела. 
Милые, усталые глаза, 
Синие московские метели... 
Снова между нами города, 
Жизнь нас разлучает, 

как и прежде.
В небе незнакомая звезда 
Светит, словно памятник 

надежде.
Припев.

9 березня — 161 рік з дня народження 
Т. Г. Шевченка.

Життя не пестило великого 
Кобзаря. З 47 прожитих років 
34 пройшли в неволі.

З десятирічного солдатсько
го заслання Т. Г. Шевченко по
вернувся знесиленим, з пі
дірваним здоров’ям. Але, як і 
раніше, він продовжував сво
їм полум’яним словом закли
кати народ на боротьбу проти 
царату, проти феодально-крі
посницького ладу.

В цей час Тарас Григорович 
робить спробу, хоч і з вели
ким запізненням, влаштувати 
своє особисте життя. У листах 
до знайомих, в розмовах з 
друзями він мріє про щастя 
жити з тобою дружиною.

Однак уявити свою дружину 
панянкою поет не може. Лю
бов до народу весь час схи
ляє його серце до простих 
дівчат-кріпачок. Це ж про них 
він і писав у своїх творах «Ка
терина», «Наймичка», «Сон» 
(На панщині...). ‘

З 1580 році, перебуваючи в Пе
тербурзі, Шевченко зустрівся з Лн- 
керою Полусмаковою, яиа згодом і 
стала його нареченою.

Народилася Ліікера в с. Лнпів 
Ріг на Чернігівщині і була кріпач- 
кло поміщиці н. Макарової. В 1859

році Макарова привезла її в Пе
тербург, приставила служницею до 
своєї дочки Варвари Карташев
ської.

В родині Карташевських часто 
влаштовувалися літературні вечори, 
па яких бували письменник І. С. 
Тургенев, історик ЛІ. І. Костомаров 
та інші видатні люди того часу. На 
цих вечорах, як згадує 1. С. Турге- - 
нєв, прислуговувала «дівчниа-ма- 
лоросіянка па Ім’я Ликера, створін
ня молоде, світле, привабливе, з чу
довими білявими косами...:

Та лицемірне панство 
ло асе можливе, щоб 
шкодити дружбі поета з 
рою.

Тарас Григорович часто 
чався з Лнкерою, дбап про 
ховний розвиток. В листі до В. В. 
Тарнавського (с. Кагаиівка на Чер
нігівщині) він писав: «...Я эти сто 
экземпляров «Кобзаря» подарил 
моей невесте, а она покорнейше 
просит, и я тоже, 50 экземпляров 
переслать в Чернигов в пользу во
скресной школы... А 50 — II пользу 
тех же школ в Киев на имя Чалого 
М. К. И будущая жена моя, 
будем Вам благодарны, если 
исполните нашу просьбу».

Ликеру було звільнено 
пацтва, але бел дозволу 
Макарова, що перебував у 
за кордоном. На такий 
крок як одруження вона не погод-

роби- 
пере- 
Лике-

жувалась. Відіграли тут, звичайно, 
неблаговндну роль і «дружні» по
ради панянок.

Згодом від Макарова надійшов 
лист, в якому той писав, щоб з ве
сіллям зачекали до його приїзду. 
А тим часом панянки продовжували 
поширювати різні плітки, настрою
вали Ликеру проти Шевченка.

Душевна драма, складна си
туація примусили Шевченка 
розірвати заручини. Жорстока 
тогочасна дійсність безжально 
розбила мрії поета про сімей
не щастя.

Нелегко склалося подальше 
життя Ликери. Розлучившись з 
Шевченко/л, вона працювала з 
магазині французьких мод. 
Згодом переїхала в Царське 
село, де вийшла заміж за пе
рукаря. Пісня смерті чоловіка 
в 1904 році Ликера Іванівна 
переїхала до Канева, де по
стійно відвідувала могилу 
поета.

Померла Ликера Іванівна в 
1917 році і похована на Черне
чій горі недалеко від могили 
Тараса Шевченка.

І. РЯБЕНКО, 
шевченкознавець.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

5-16050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя - 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, ві 
ськово-патріотмчного виховання та спорту«

БК 08890. Індекс 61197,

14.25 — Е. 
«Смерть ніонеркн». 
14.55 
Корсаков».
(М). 16.45
ученому». 
к. т. «Наш . .. ..
— «Вогнище» (М). 18.00 —
«День за днем», (К-д). 
18.15 — «П’ятирічку — 
достроково». (М). 19.00 — 
к. т. Чемпіонат світу з фі
гурного катання. Показові 
виступи. (США). 21.30 — 
«Час». (М). 22.00 — «Об
личчя друзів». (М). 22.45
— к. т «Спортивний що
денник». (М). 23.С0 — к. т. 
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики в закритих при
міщеннях. (Польща). По 
закінченні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.30 — «До 10-рІччя берез
невого Пленуму ЦК 
КПРС». «Тваринництво — 
ударний фронт». (К-д па 
Республіканське телеба
чення). 17.00 — Для дітей. 
Мультфільм. (М). 17,15 — 
«Закон і ми». (М). 18.00 — 
Для дітей. «Сонечко». 
(Одеса). 18.30 — к. т. «На
родні мотиви». (К). 19.00— 
«Вісті». (К). 19.30 — Кон
церт пар. арт. СРСР 
Д. Гнатюка. (М). В перер
ві — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.30 — «Час». (М). 
22.00 — Тележурнал 
«Старт». (К). 22.45 — «Но
ві мелодії року». (К). 23.15
— Новини. (К).

— к.

тжйійі;;]
з 10 по 16 березня

ДРУГА ПРОГРАМА. 
13.25 — Худ. фільм «Ле
тять журавлі». (К). 16.45— 
«Правофлангові п’ятиріч
ки». (К). 16.55 — Для
школярів, «Виростаємо 
здорові». Спортивна про
грама. (Львів) 17.30 — 
«Наука — сьогодні». (М). 
18.00 — «Товари — наро
ду». (Харків). І8.30 — Док. 
фільм. (К). 19.00 — «Die- 
ті». (К). 19.30 — Муз. ан
тракт. (К). 19.40 — За
ключний матч Спартакіади 
УРСР з ручного м’яча. 
(Львів). В перерві — «На 
добраніч, дітні». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 •— 
«Екран молодих». 
23.00 — Вечірні
ин. (К).

оголошсиня. (К). 18.30 —
Муз. фільм «Мелодії Да
гестану» (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.45 — «Ве-. 
чір наукового кіно». (К), 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Худ. фільм «Морс нашої 
надії». (К). 22.50 — «За
прошуємо на пісіпо*. 
(Львів). 23.20 — Вечірні 
новини (К).

(К). 
ПОВ11-

ППЕРШ,\ ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гім
настика (М). 9.20 — 

Новини. (М). 9.30 — к. т. 
Чемпіонат світу з фігурно
го катання. Показові висту
пи. (США). 12.С0 — Теле
фільм. (К-д). 12.15 — Но
вини. (К). 12.30 — «Екран 
молодих». (К). 14.00 —
Док. телефільм «Ваше 
життя». (М). 11.30 — к. т. 
«Тобі, атакуючий клас». 
(М). 16.00 — «Російські
мандрівники і дослідни
ки». (М). 16.30 — к. т.
«Візерунки». (М). 17.10 — 
«В ефірі
(М). 18.00 — «Співає нар. 
арт. УРСР Д. Якубович». 
(К-д). 18.30 — «Подвиг».
(М). 19.00 — к. т. Тслефес- 
тиваль державних народ
них колективів РРФСР. 
(М). 19.45 — к. т. Телеві
зійний багатосерійний худ. 
фільм «Юркові світанки». 
1 серія (М). 21.00 —«Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Летять журавлі». (К). 
23.10 — Вечірні повний. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.40 — «Шкільний екран». 
Укр. літ. для учнів 9 кл. 
(К). 17.15 — - * —
кп». (-------,
«На головних — 
п’ятирічки». (К). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Для дітей. «Гра
ють сурми». (Донецьк). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 
— Концерт. (К). 20-15 — 
«Тслешкола механізато
ра» (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!*. (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Ваша думка». (М). 22.20 
— к. т. Чемпіонат СРСР з 
баскетболу: ЦСКА —
«Динамо» (Тбілісі). По за
кінченні — НОВИІ1Н. (М).

■8 П ПЕРША ПРОГРАМА.
І 3 9.05 —• к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.20 
—• Повніш. (М). 9.30 — 
«Вогнище». (М). 10.00 —
к. т. Телевізійний фільм- 
концерт, «й. Гайдн. Квар
тет. «Опус-54». (М). 10.20— 
к. т. «Юркові світанки». 
Телевізійний багатосерій
ний худ. фільм. 2 серія. 
(М). 11.30 - Новини. (К). 
11.45 — Муз. фільм «Ба
летна сюїта». (К). 12.15 — 
Худ. 
зліт» ___
фільми. (М). 
рідній країні». (М).

«Молодість».

.... — «Веселі нот- 
(Ужгород). 17.45 — 

напрямках

ПРОГРАМА, 
т. Гімнасти- 

9.20 — Нови- 
— к. т. «ЧІ
ЛІ ультФ і льм 
к. т. «Юрко- 

........   Телевізійний 
багатосерійний худ. фільм 
І серія. (М). 11.20 — Но
вини. (К). 11.40 — «Шкіль
ний екран». Історія для 
учнів 10 кл. (К). 12.10 — 
«Для вас і про пас». (К). 
14.00 — Док. Фільми. (М). 
14.40 — «Сторінки історії 
Великої Вітчизняної вій
ни». (М). 15.10 — Ж. Б. 
Мольер. «Міщанин у дво
рянстві*. (М). 16.10 — к. т. 
Фільм — дітям. «Мороз
но». Худ. фільм. (М). 17.30 
— До 30-річчя Перемоги. 
«Сторінки героїчного под
вигу». (К). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18;-10 —
Телефільм. (К-Д). 18.20 — 
«Кіровоградські етюди». 
(К-д). 18.30 — к. т. Телеві

зійний Фільм - концерт. 
П. Гайдн Квартет. «Опус- 
54». (М). 18.50 — к. т.
«Економіка і добробут на
роду». (М). 19.35 — Ти
раж «Спортлото». (М). 
19.45 — к. т. Телевізійний 
багатосерійний худ. фільм 
«Юркові світанки». 2 се
рія. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - к. т. «Муз.
естафета «Товариш пісня». 
(М). 22.30 — Чемпіонат Єв
ропи з легкої атлетики п 
закритих приміщеннях. 
(Польща). По закінченні— 
идвншг. (М).

П ПЕРША
9.05 — к 
ка. (М).

ип. (М). 9.30 
ЛОЛЛІНО».
(М). 10.10 - 
ві світанки».

фільм «Дозвольте 
(К). 14.00 — Док.

15.00 — «По 
_ ____________ і5,зо

— М. Шолохов. «Донські
оповідання». (М). 16.30 — 
«Республ. фіз.-мат. шко
ла». Передача 4. (К). 17.00 
—• Для дітей. Мультфільм 
«Подарунок». (К). 17.15 — 
«Екран молодих». (До
нецьк). 18.00 — «За на 
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Складові ’успі
ху». (К-д). 18.15 — к. т.
«Веселі нотки». (М). 18.30
— «Ленінський університет
мільйонів». (М). 19.С0 — 
Концерт нар. арт. СРСР 
Б. Руденко. (М). 19.50 —
к. т. Телевізійний багато
серійний худ. фільм «Юр
кові світанки». З серія. 
(М). 21.00 - «Час» (М). 
21.30 — «В ефірі — «Моло
дість». (М). 23.30 — Міжна
родні змагання Із стрибків 
у воду. (Мінськ). По за
кінченні — новпііи. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
15.45 — «Орбіта дружби». 1 
(Одеса). 16.30 —. «Шахова 
школа». (М). 17.00 — к. т. 
«Рідні наспіви». (М). 17.30
— к. т. «Приходь, казко».
(М). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 —
«Культура слова». (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— Док. фільм «Перечиту
ючи Стасова». (К). 20.00— 
«Творчий портрет нар. арт. 
УРСР композитора А. Д. 
Філіпенка». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діги!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
«Якірна площа» Вистава. 
(К). В перерві — вечірні 
новини. (К).

М ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — к. т. Ранкова 
гімнйсіпка. (М). 9.20 

— Новини. (М). 9.30 —
«Рідні наспіви». (М). 10.00 
— Док. фільм. (М). 10.30 
— к. т. «Юркові світанки». 
Телевізійний багатосерій
ний худ. фільм. З серія. 
(М). 11.40 — «Шкільний
екран». Рос. літ. для учнів 
9 кл. (К). 12.20 — Повніш. 
(К) 12.35 — «Тслешкола
механізатора». (Львів). 
13.05 — к. т. «Нові мело
дії року». (К). 11.05 —
Док фільми. (М). 11.55 — 
М. ІО. Лєрмонтов. «Боро
діно». (М). 15.25 — к. т.
Худ. фільм «Козаки». (М). 
17.00 — к. т. «Один за всіх, 
псі за одного». (Л-д). 18.00 
— «День за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. «Ми так не 
граємо». Мультфільм. (М). 
18.20 — «Екран перемож
ців змагання». (К-д). 19.20 
— к т. «На запитання те
леглядачів відповідає члеп- 
кореспоядент АН СРСР 
В. Г. Афанасьева». (М). 
19.50 — к. т. Телевізійний 
багатосерійний худ. фільм 
«Юркові світанки». 4 се
рія. (М) 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — к. т. «Вечір 
усмішок». Естрадна про
грама (М). 22.35 — Між
народні змагання з стриб
ків у воду. (Мінськ). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.45 — «У світі музики». 
(К). 16.00 — Для школярів. 
«На атестат ввічливості». 
(Одеса). 17.00 — «Народні 
таланти». (Ужгород). 17.30 
— Телефільм. (К). 17.45 — 
«На лапах республіки», 
(Херсон). 18.00 — Реклама.

1 Г ПЕРШ/Ч ПРОГРАМА,
13 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 — 
к. т. Ранкова гімнастика, 
(М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — к. т. «Приходь, каз
ко». (М). 10.С0 — «Для
вас, батьки!» (М).’ 10.30— 

. . «Юркові світанки».
Телевізійний багатосерій
ний худ. фільм. 4 серія1, 
(М). 11.40 — к. т. Муз,
програма «Ранкова пош
та». (М). 12.10 — к. т.
«Розповіді про художня« 
кіп». «Мікелапджело». 
(М). 13.00 — «Здоров’я*^
(М). 13.30 — «Тільки рас 
присягають солдати». (М),
14.10 — «У часи відпочин
ку». (М). 15.05 — «Рух
безпеки». (М). 15.35 —
Худ. фільм «Балтійське 
небо». 1 серія (М). 17.00— 
к. т. «Очевидне — ІіеЙМОЬ 
вірне». (М). 18.С0 — Нови
ни. (М). 18.45 — Фільм*
спектакль «Час і сім'я 
Конвей». (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — сКіно- 
панорама». 23.00 — Між* 
народні змагання з стриб
ків у воду. (Мінськ). По 
закінченні —

ДРУГА
10.10 - Худ. 
«Зарічапські 
(К). 10.45 - к. .. 
фотоклуб». (К), і 
«Митці — народу».
12.45 — «Народні 
ти». (Львів). 13.45 - ___
ран молодих» (К). 14.50— 
Для школярів. «Сонце ди
тячих сердець». (Ужго* 
рол). 15.45 — «До 30-річчя 
Перемоги». Док. фільм 
«Люди з легенди». ІК). 
16.50 — Для лі гей. «Сур
мач». (К). 17.30 — «Шко
ла передового досвіду», 
(К). 18.00 — к. т Для юна
цтва. «Музична епцнклої- 
педія». (К). 19.00 — «Dic- 
ті». (К). 19.30 — «ЗО квіту- 
чих ресеїі». (Донецьк), 
20.05 — «Творчий портрет 
композитора А. Д. Гайда- 

.макп», (Харків). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Док. фільм «Шукать в(* 
тер». (К). 21.45 — к. т. 
Концерт. (К). 23.35 — Ве
чірні новини (К).
< Z ПЕРША ПРОГРАМА, 
1V 9.05 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей.
(М). 9.20 - Новини. (М>,
9.30 — к. т. «Будильпптс»,
(М). 10.00 — «Служу Ра* 
дянському Союзу». (М), 
11.00 — «Музичний кіоск>, 
(М). 11.30 — к. т. ВідповІ' 
ді па запитання 3 туру 
олімпіади «Салют, Пере- 
могоі». (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30— 
«Дні нашого життя»-, 
(Харків). 14.25 — Концерт. 
(К). 15.15 — «Літературні 
читання». (М). 15.45 —
Худ. фільм «Балтійське 
небо». 2 серія. (М). 17.05— 
«Міжнародна панорама». 
(М). 17.35 - к. т. Ф. Шу
берт. «Симфонія № 8. (Не* 
закінчена)». (М). 18.00 -•* 
Новини. (М). 18.15 — к. т. 
Мультфільми. (М). 18.45-—. 
к. т. «Клуб кіноподормЯ 
жей». (М). 19.45 — к. т, 
«Любителям оперети», 
(М). 20.20 — к. т. «Наші 
сусіди». (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Ав
торський вечір композито
ра Д. Б. Кабалевського. 
(М). По .закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.30 — «Екран молодих».
(К) 11.45 — к. т. Коір
церт. (К). 13.30 — к. т. Ба
лет Л. Хачатуряна. «Гая^- 
не». (М). 15.15 — «Наші
прем’єри». (К). 16.00 -~ 
«Я — громадянин». (Бо; 
ропшловград). 17.00 •—
«Маленький концерт». (К)< 
17.20 — «Небо Володимира 
Лаврпненка» Літературна 
передача. (К). 17.55 — «НА 
шкільних шпротах». (К)-
18.30 — «До 80-річчя з дня 
народження М. Рильсько
го. «Поезія». (К). 19.20 — 
«Вісті». (К). 19.50 — жЦир* 
копа програма». (К). 20.45 
— «Па добраніч, діти!»'', 
(К). 21.00 - «Час. (МЬ
21.30 — Худ. фільм «Рудо,*1 
бельська республіка». (К)’» 
23.00 — Вечіопі нови* 
пи. (К).

к. т.

т.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тираж 60 200,

• новини. (М),
ПРОГРАМА, 

телефільм 
женихи», 

т. «Теле* 
11.45 — 

(К), 
талая- 

— «Ек«-

т.

ПОГОДА
Слсл!’..8лбгрсз"-И 1,0 ЇЙМіторії області І Місту Кіровограду 

передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер 
ПівдспянП о 9 Метри па секунду. Температура повітря по 
області 8—13, по місту 9—11 градусів тепла.

За даними країнського бюро погоди 9—10 березня пере/і* 
\ ачаєіьсп хмарна з прояснениями погода, місцями неиелпЙІЙ 
дощ, тумап. Ьігср південно-західний с—10 метрів па секунду- 
ґемператірп повітря вночі 0—5 градусів тепла, при прояснен' 
ні 0-5 градусів морозу, вдень 7-12 градусів тепла.
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