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На наші заводи, фабрики, лани при

йшло сьогодні свято праці. Прийшло за 
традицією, народженою в перші роки 
Радянської влади. Такого ж сонячного 
весняного дня понад півстоліття тому 
залізничники депо Москва—Сортуваль
на у вихідний з'явилися в спецівках на 
свої робочі місця і вперше безкоштовно 
трудилися на благо народу й країни. Ве
ликим почином назвав цей прояв висо
кої патріотичної свідомості робітників 
вождь Жовтневої революції Володимир 
Ілліч Ленін, а самому починанню випала 
славно і довговічна дорога.

Історія відділяє нас від буремних ро
ків народження «червоної суботи», істо
рія єднає сьогодення з цією пам’ятною 
подією. Бо вже стало традицією радян
ського народу щороку виходити на свя
то праці і присвячувати його пам’яті 
Великого Леніна.

Сьогодні, друже, разом з ветеранами 
праці, ти станеш за свій верстат, пове
деш полем трактор, піднімешся на риш
тування новобудови, закладатимеш сади 
й алеї. Ти станеш учасником всенарод
ної демонстрації комуністичного став
лення до праці, і настрій у тебе такий, 
щоб трудитись ударно, випередити сво
їх суперників по соціалістичному зма
ганню. З цим настроєм заступили на 
вахту дня мільйони твоїх ровесників.

Гортаючи останні номери газет, ді
знаємося про величні плани . трудящих 
країни на день Всесоюзного суботника, 
присвяченого 105-ій річниці народження 
В. І. Леніна. Пліч-о-пліч з усіма ці плани 
будуть виконувати комсомольці і мо
лодь орденоносної Кіровоградщини.,На 
робочі місця, на проведення благо
устрою наших міст і сіл вийдуть близько

Фото Б. Вітохіна.
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90 тисяч комсомольців об- 
ласті. Приклад комуністич- ® 
ного ставлення до праці по- я 
кажуть 783 комсомольсько- 
МОЛОДІЖНИХ КОЛЄКТИЕИ. А В , 

цей час сільські юнаки і $ 
дівчата будуть трудитсь на 
завершенні еєсняних польо
вих робіт.
‘ Напередодні редакція 

одержала багато повідом
лень із комсомольських шта

бів по проведенню Всесоюзного кому
ністичного суботника. Чимало справ 
присвячують в цей день юнаки і дівчата 
пам’ятній події — 30-річчю Перемоги, 
яку відзначає країна нинішнього року. 
Фрезерувальниця, секретар цехової 
комсомольської організації Олександ
рійського рудоремонтного заводу Тама
ра Бечина запропонувала посадити на 
батьківщині героїв підпілля «Спартак» 
алею Слави. Багато робітничої і учнів
ської та студентської молоді будуть 
впорядковувати братські могили, пам’ят
ники загиблим воїнам Великої Вітчизня
ної війни.

За повідомленнями штабів суботника 
юнаки і дівчата області потурбуються і 
про створення запасу вторинної сирови
ни для підприємств металургійної про
мисловості країни. За попередніми під
рахунками комсомольці і молодь збе
руть і здадуть 2500 тонн металевого 
брухту, школярі і піонери — 1100 тонн.

З конкретним зобов’язанням вийшла 
трудова і учнівська молодь Кіровоград- 
щини на сьогоднішнє свято праці. Під 
лозунгом «Дати країні продукції більше, 
вищої якості, з найменшими затратами!» 
несемо ми сьогодні вахту. Тільки за 
один день юнаки і дівчата випустять 
продукції на 180 тисяч карбованців, 80 із 
них буде переведено у фонд п’ятирічки.

До традицій, народжених революцією, 
відносимо ми наші комуністичні субот- 
ники. і натхненні слова із Закликів ЦК 
КПРС до Першого травня 1975 року 
кличуть юнь країни бути вірними про
довжувачами традицій: «Юнаки і дівча
та!.. Примножуйте славні революційні^ 
бойові і трудові традиції радянського 
народу! Ознаменуйте завершальний рік 
п’ятирічки ударною працею і відмінним 
навчанням!».

ПОРУЧ— 
РОВЕСНИК

На комуністичному су- 
ботнику разом з комсо
мольцями і молоддю апа
ратного цеху Знам’ян- 
ського локомотивного де
по буде працювати ще 
один член колективу — 
Герой Радянського Союзу 
Віктор Галочкін. Він зав
жди присутній тут, в ді
лах і помислах молодих. 
Адже саме його, героя- 
земляка, зарахували у 
свій склад комсомольці 
сімдесятих. Віктор Гв- 
лочкін загинув у боях за 
Батьківщину, та він зав
жди живий у пам'яті сво
їх сьогоднішніх ровесни
ків.

На фото: групкомсорг 
цеху Микола Маринич 
(другий зліва) обговорює 
з комсомольцями план 
роботи на суботнику.

ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

КОМІТЕТУ
КОМУНІСТИЧНОЇ

ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО

СОЮЗУ
16 квітня 1975 року відбувся черговий Пленум 

Центрального Комітету КПРС.
Пленум по доповіді товариша Брежнєва Л. І. вирі

шив питання про скликання чергового XXV з'їзду 
КПРС.

Пленум ЦК КПРС постановив скликати черговий 
XXV з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 
24 лютого 1976 року.

Пленум заслухав і обговорив доповідь члена По- 
літбюро ЦК КПРС, міністра закордонних справ СРСР 
тов. Громико А. А. «Про міжнародне становище і 
зовнішню політику Радянського Союзу» і прийняв в 
обговореному питанні відповідну постанову.

Пленум увільнив т. Шепепіна О. М. від обов’язків 
члена Політбюро ЦК КПРС у зв’язку з його прохан
ням.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу-
(ТАРС).

В ОБКОМІ ЛКСМУ
Бюро обкому комсомолу схвалило ініціативу ком

сомольсько-молодіжних колективів по достроковому 
виконанню завдань 1975 року 1 розгортанню соціа
лістичного змагання за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС.

Ініціаторами патріотичного починання стали: ком
сомольсько-молодіжна бригада формувальників ли
варного цеху сірого чавуну Кіровоградського орденів 

. Жовтневої Революції і Трудового Червоного Прапо
ра заводу «Червона зірка» (бригадир О. Даценко, 
групкомсорг М Запорожець); комсомольсько-моло
діжна бригада верстатників імені XXIІ з’їзду ЛКСМУ 
головного заводу виробничого об'єднання «Дкіцро- 
енергобудіндустрія» м. Світловодська (бригадир 
В. Лобасоз, групкомсорг О. Степашко): комсомоль
сько-молодіжна колона станції Помічна Добровелич- 
ківського район}' (керівник В. Крохмаль, групком
сорг В. Барлшіпіков); комсомольсько-молодіжна 
бригада очисного забою дільниці № 2 шахтп «Світ- 
лопільська» м. Олександрії (бригадир В Лагода, 
секретар комсомольської організації В. Венгер)}
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ПРАЦГ
ОСТАННІ
ПОВІДОМЛЕННЯ
В РАЙКОМ

субот- 
105-им 
народ

Сьогоднішній 
ник, присвячений 
роковинам з дня 
ження В. І. Леніна, буде 
одним із наймасовіших 
в районі. Юнаки і дівча
та вийдуть цього дня на 
свої робочі місця. Мо
лоді хлібороби будуть 
також зайняті на ввсня-

них польових роботах. 
Райцентрівська молодь 
впорядковуватиме вули
ці і парк, зону відпочин
ку на березі річки Ін
гульця.

Районний штаб субот
ника, створений при рай
комі комсомолу, 
точну інформацію 
конкретну участь 
ної первинної 
мольської організації за
довго до 
Одне з 
домлень 
колгоспу

мав 
про 

кож-
комсо-

свята праці, 
останніх пові- 

надійшло s 
«Перше трав-

РЕПОРТАЖ

НАД величними Дніпровими водами — 
не менш величне видовище: висотні 

заводські корпуси. В цехах — крицеве 
рещіття арматури, гарячий дух обпале
ного бетону, на подвір'ї гримкотіння ло
комотивів, які розвозять готову продук
цію..’. Головний завод об’єднання «Дні- 
проепергобудіндустрія» — підприємство 
потужне. А в Свїтловодську його звуть 
ще молодіжним — адже тут кожен тре
тій робітник віком до 30 років.

— Що означає для вас поняття: «Ко
муністичний суботник»? — запитання 
адресую трьом із 1800 молодих вироб
ничників.

Любов КОНДРА, оператор експерименталь
ного цеху: «Цей день має бути урочистим. 
Адже до 30-річчя працюватимемо 1 за тих на
ших ровесників, які не повернулися з фрон
ті«».

Володимир КОВАЛЕНКО, електрозварю
вальний цеху Ла 3: «У нинішнього суботника 
дві назви: Ленінський ї комуністичний. Я і 
мої товариші вважаємо, що праця в цей день 
має бути свідомою Значить норма — не мен
ше IUU процентів».

Євген КИРПАНЬ, механік рСмонгно-механіч- 
ного цеху: «Продовження традиції. Тільки в 
останні два місяці у вільний від роботи час 
комсомольці і молодь цеху пофарбували об
ладнання. розбили на подвір’ї клумби, облад
нали «зелену стінку» і тепер у червоному ку
точку куди не глянь — квіти, зелень...».

19 квітня внесок .молодих робітників об’єд
навші буде — 2300 карбованців заробітної пла
ти, перераховані у фонд дев’ятої п'ятирічки, 
валова продукція на ЗО тисяч карбованців, 
близько 4 тисяч дерев і кущів, посаджених у 
місті, впорядковані заводська територія, спор
тивні майданчики, піонерський табір «Друж
ба*.
fjQMITET комсомолу тимчасово пере- 
• 1 творився у штаб суботника. Так, 
принаймні, вважають ті, хто забігає сю
ди прямо з цехів порадитись чи допо
вісти про зроблене.

— Підготовка до суботника розпочалася вже 
дапно, — вилучитии вільну хвилину, розпові
дав начальник комсомольського штабу, за
ступник секретаря комітету комсомолу об’єд
нання < Діііпроенергобудіндустрія» Наталка 
Філіпа. — Ще иа зигально.іаводському мітингу 
в лютому комсомольці бригади Максимова 
звернулися, до всіх заводчан з ініціативою — 
НІ квітня працювати на зекономленій сирови
ні. Тож весь цей час комсомольці і молоді, 
готували, так би мовити, робочий матеріал. 
А потім на комсомольських зборах в цехах, на 
заводах об'єднання молоді виробничники взя
ли підвищені соціалістичні зобов'язанні!, вико
нання яких і контролює нині штаб.

Інше питання — гласність, збір інфор
мації. В день суботника комсомольські 
«прожектористи» випустять по 2—3 
«Блискавки» в кожному цеху, через 
кожні 2 години редакція радіогазети по
відомлятиме про хід -змагання між ко
лективами об'єднання.
Т АК, можна стверджувати, що все 

сплановане сьогодні стане реальніс
тю. Підстави? Вони — в ентузіазмі мо
лодих робітників, наполегливості комсо
мольських активістів.

Павло Ярощук, електрозварювальний 
механічного цеху: «Вважаю своєю нор
мою в день суботника — 130 процентів 
змінного виробітку».

Віктор Чсботарьов, столяр-верстатппк 
лісозаводу: «При нормі 115 процентів 
випускатиму продукцію тільки відмінної- 
якості».

Володимир Матвєсв, формувальник 
заводу будівельних конструкцій: «Робіт
ники основної лінії працюватимуть з 
підвищеною енергією».

Слово людей, які мають справу з ме
талом, — крицеве. Це перевірено часом.

настрій працювати ударно, неодмінно 
виллється у таку ж ударну працю.

„ О. РАКНІ,
спецкор «Молодого комунара».

ня». Комсомольці госпо
дарства вирішили 19 
квітня закласти алею на 
честь 30-річчя Перемоги.

Майже три з полови
ною тисячі комсомоль
ців і молоді вийдуть 
сьогодні на Всесоюзний 
суботник. У фонд п’яти
річки буде переведено 
понад дві тисячі карбо
ванців.

В. СТЕЦЬ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Петрів- 
ською РК ЛКСМУ.

ЗЕЛЕНІТИМЕ 
СКВЕР

Великий об'єм робіт маємо виконати 
під час суботника. Частина учнів нашого 
технікуму працюватиме на впорядкуванні 
міського скверу. Решті ж — чотирьом 
групам — треба буде потрудитись на 
ремонті очисних споруд комбінату кому
нальних підприємств.

А роботи тут. чимало. Щоб справитись 
з нею, ми приступили до її виконання ра
ніше. Вже вчора, позавчора після уроків 
почали їх розчищати. А сьогодні рапор
туватимемо про виконання цього зав
дання.

л. ромашок, 
секретар комітету комсомолу Бобри- 
нсцького сільгосптехнікуму,

И перед

И

За то, что ты

Вершить,

не к месту, 
всех,

Тебе,
человеку,

— перед 
И — перед

О. СКІЧКО, 
перший секретар Олександрійського 
Лік ЛКСМУ.

Все ж нехватало 
Тогда-то,

возможно, 
Подумала я за 
Что счастье —

это ответственность
За то, что ты — человек. 
За то, что ты можешь

по праву

и,

ВІТ Ч И З Н I

ПАТРІОТИЧНИП заклик москвичів — 
провести 19 квітня 1975 року Всесоюз

ний комуністичний суботник, присвячений 
105-й річниці від дня народження В. 1. Ле
ніна, знайшов серед молоді міста Олек
сандрії гарячу й одностайну підтримку. В 
лютому при міському комітеті комсомолу 
був створений штаб по підготовці її про
веденню комуністичного суботника. Оди
надцять чоловік увійшло до нього, він очо
лив ке| інництво штабами, створеними в 
усіх комітетах комсомолу. Заздалегідь ви
значили фронт робіт, місце роботи кож
ного. Багато із запланованого виконали 
ще напередодні свята праці. Весна цього 
року рання, тому посадку дерев, кушів до
велося провести на початку березня. В цей 
же час багато молодих олександрійаів 
брали участь у впорядкуванні вулиць мі
ста і шахтарських селищ.

День суботника співпадає з днями під
готовки до знаменної дати в житті нашої 
країни — 30-річчя Перемоги. Тому 19квіт
ня багато комсомольських організацій бу
дуть працювати на оформленні і впоряд
куванні братських могил, обелісків і над
могильних пам’ятників радянським вої
нам, які затнули в боях з німецько-фа
шистськими загарбниками. Зокрема, юні 
слідопити Олександрійського індустріаль
ного технікуму, які минулого року рчі- 
шукали місце повторення подвигу Олек
сандра Матросова комсомольцем, Геро
єм Радянського Союзу Павлом Козубом, 
будуть закінчувати оформления обеліска, 
котрий воші встановили на священній 
землі. А, в Олександрії разом з ветерана
ми Великої Вітчизняної війни молодь за
кладе алею Слави на чесіь 30-річчя Пере
моги; ■

Великий план робіт у. молодих трудів
ників шахтарського краю на день свята 
праці. Юнаки п дівчата 20 промислових 
підприємств, зокрема шахт, рудоремонт
ною заводу, Олександрійського заводу 
підйомпотраиспоргного обладнання, 
швейної фабрики та інших займуть 
свої робочі місця. Всього трудящі міста

РОБІТНИК 
КОЛГОСПНИК
ШКОЛЯР: 
ГОТОВНІСТЬ!
планують під час Ленінського суботшша 
випустити валової продукції иа 319 ти
сяч карбованців. Свій внесок у це досяг
нення зроблять комсомольці і молодь: во
ші виготовлять продукції вартістю 100 ти
сяч карбованців.
РІЗНОМАНІТНІ плаїш на день субог- 

ямка в комсомольських організаціях 
міста. Всіх не перелічити, та кожна наміт
ка — цілком конкретна і мета її — удар, 
пою праііею відзначити «червону суботу». 
Комсомольці тресту «Олександріяважбуд» 
працюватимуть на пусковому об’єкті — 
адміністративному корпусі електромеха
нічного заводу, здачу якого будівельники 
зобов’язалися приурочити до 30-річчя Пе
ремоги, що на три місяці раніше строку. 
Багато комсомольців цього дня допомо
жуть підшефним колгоспам,' сільським 
школам.

Всього на комуністичний суботник ви
йдуть понад 16 тисяч комсомольців і мо
лоді Олександрії.

з Д H І И
-У суботника за багаторічну його 

історію з’явилося чимало синонімів. 
Однії з них — «свято праці». Так, са
ме свято — свідомої, розкутої, віль
ної праці. Таким бачив цей день 
Ілліч.

Створити цю святковість, урочис
тість для кожного юнака і дівчини — 
одне із завдань комітетів комсомолу 
нашого району. 19 квітня' на підпри
ємствах, в колгоспах, школах, уста
новах розпочнеться святковим випус
ком сотень «Блискавок», «Комсомоль
ських прожекторів», музикою ор
кестрів, кумачем транспарантів. Про 
хід суботника постійно повідомляти
муть стіннівки, радіогазети, перемож
ців змагання чекають нагороди.

Все це має створити хорошу осно
ву для продуктивної праці. Під час 
Ленінського комуністичного суботни
ка близько семи тисяч юнаків і дів-

НАСТРІЙ
ІІІДІІНСЕ1111ІІ
чат Повоукраїпки посадять 28 тисяч 
дерев, 7 тисяч кущів, зберуть близько 
150 тисяч металевого брухту, пере
рахують у фонд 9-ї п'ятирічки 2500 
карбованців заробітної плати.

А. ДАВИДОВ, 
другий секретар Новоукраїн- 
ського РК ЛКСМУ.

Станіслав ДЕЛ ЮРМА Н — трнкторист 
колгоспу «Родина» Знам’янського району. 
У нього піднесений настрій. Прийшла вес
на до хлібороба. І тишу колгоспних нив 
порушив гуркіт потужних тракторів. А 
сьогодні, під час комуністичного суботни
ка, працюва і иметься особливо. Радісно і 
натхненно.

Фото В. КОВПАКА.

D

с депутатом горсовета, 
молодой рабочей 
Кировоградской 
обувной фабрики 
Валентиной ЧУХРИЙ.
Закончена смена. 
Скзорешни
Уже заселили дворы,
— Давай, Валентина, 

неспешно
О счастье поговорим. 
Весна во дворе такая, 
Что лихорадит быт.
А люди, скворцам потакая, 
Счастливыми учатся быть. 
Но в этом они не новы — 
Еще в глубине веков 
Искали волшебное слово, 
Выдумывали богов.
И, глядя в глаза ненастьям, 
Природо наперекор, 
Люди искали счастья 
В недрах земли и гор. 
Счастья искали, которого 
Не знали даже примет, 
А находили слово, 
Золото.
Уголь, 
Медь,
И не годами »

Дни обратив у ночи, 
Искали заветный камень 
Алхимики-одиночки. 
Зимы кончались веснами. 
Столетья ныряли в Лету. 
И становились взрослыми 
Люди на старой планете. 
И, набираясь мужества, 
Трудом постигали, 

умом, 
Что счастье искать нужно 
В человеке самом.
Тогда будет счастлив каждый, 
Когда будут счастливы все.., 
— Я

эту истину важную 
Постигла не так совсем. 
Не в книжке я встретилась 

с нею, 
А здесь, на своей обувной. 
К концу подходила смена, 
Весной это было? — 
_ , Весной,
тогда собралась бригада — 
< Рывался срочный заказ.
Еще одну смену надо 
Всем отработать.
У нас 

п цеху большинство — 
девчата, 

а во дворе — весна...
но если надо —
. так надо,
И лишь девчонка одна 
С нами тогда не осталась; 
Усталости испугалась? 
Причина какая была? — 
Без объяснений ушла. 
Вот эго нас возмутило. 
Не можешь — скажи— 

поймем...
Есть закон коллектива,

В котором мы все живем. 
А коллектив —

не только 
Работы положенный срок. 
В нем — наших судеб истоки, 
Начало наших дорог. 
Мужаем мы в нем и крепнем, 
ДРУ Друга ценя и любя. 
И вот, что всего важнее — 
В нем каждый находит себя.,, 
Я думала долго об этом. 
Думаю н сейчас.
Тогда же, и помню, к рассвету 
Мы выполни.и* закат.
Еще не остыв от работы, 
Довольные шли по домам. 
Но к полному счастью чего-то 
Все ж нехва1ало нам.

Работать, 
Любить. 
Мечтать. 
Никто не имеет права 
Себя

з себе убивать.
За то, что тебе,

рабочему.

гордись,—
Заказ поручили срочный, 
Доверили делать жизнь.
А коммунизм, мне кажется,— 
Не отдых.

и не отбой.
Он — ответственность 

каждого 
прежде всего, — 

пред собой, 
своим 

Отечеством, 
планетой Земля, 
всем

человечеством —
Вот как .думаю я!
Я Депутат народа, 
Который доверил мне
Все радости,
Все невзгоды
И все надежды свои —
- Мне —•
Девчонке фабричной, 
л Х’ если бы жил отец!)
Доверили исторический, 

можно сказать, процесс —
Вершить,
А не просто участвовать, 
Прокладывать путь вперед.
И каждый из нас — 
о народ —
Вот в чем высшее счастье!

Юрии КАМИНСКИЙ.
г. Кировоград.

зеками,



~ 19 квітня 1975 року

ІСТОРІЯ!
„МОЛОНИЙ КОМУНАР- ---------- ---- -------------------------- _ з сто/)

«НЕДІЛЬНИК НА 3-ому
ДЕРЖЗАВОДІ»

«У неділю, 1 1 червня, 
на колишньому заводі 
Ельвррті відбувся не
дільник. організований 
осередком держзаводу. 
Протягом шести годин 
було очищено коваль
ське відділення від вели
кого шар\ кіптяви, яка 
останнім часом дуже за
важала працювати. ’

ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ 
ПРАЦЮВАТИ 
ЩЕ КРАЩЕ

ф Як проходили комсо
мольські суботники на 
Кіровоградіцині в перші 
роки Радянської влади 
розповідають сторінки 
місцевих газет

Осередок на своїх зборах 
управління відремонтувати 
все це тяжко буде відбиватись на здоров’ї робітни
ків. Після закінчення роботи на заводі всіма учасни
ками недільника було повантажено на станції заліз
ниці декілька вагонів сільськогосподарського знаряд
дя і машин для відправки і реалізації»,

ГАЗЕТА «КРАСНЬІИ ПУТЬ». 17 ЧЕРВНЯ 19')"' 
РОКУ. ■ и...

вирішив просити заводо- 
труби, тому, що надалі

„ВІДЧУЙТЕ ЩЕДРІСТЬ НАШИХ НИВ“
ЗВІТ КОЛЕКТИВІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ 

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ.

«БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ ЩЕ КРАЩЕ»
«Комсомольці групи Врублевського, механічного

і заводу «Червона зірка» зобов’язалися у свій ви
хідний день 19 листопада відробити суботник до за
лізного фонду обороноспроможності країни. Ком
сомольці груші Врублевського викликали на змаган
ня групу механічного № 1 тов. Демешка. З свого бо
ку група Врублевського зобов’язалася в цей день 
працювати ще краще, ще більше піднести темпи 
виконання завдань».
«СУБОТНИК ПРОВЕДЕНО ОРГАНІЗОВАНО»

«Організовано провели суботник до залізного фон
ду Країни Рад комсомольці та робітники панчішної 
фабрики. Дякуючи гарній підготовці, під час субот- 
шіка забезпечено майже 100-відсоткову ТУку старих 
кадрів. Найкраще працювали тт. Мушенко, Костенко, *, 
Біліюродська, Рибалко.

Завдання комсомольського осередку — вироблені 
кошти негайно перевести на рахунок фонду оборони 
Країни Рад».

ГАЗЕТА «СОЦІАЛІСТИЧНИЙ НАСТУП»
15 ЛИСТОПАДА 1933 РОКУ.

У привітанні до трудящих обласного 
центру сільські аматори висловили своє 
побажання: «Ми хочемо, щоб вам спо
добався наш концерт, щоб ви відчули 
щедрість наших нив, трудову героїку 
сьогодення». 1 це їм вдалось."

Широке відображення в концерті зна
йшла тема 30-річчп Перемоги радян
ського народу над фашистською Німеч
чиною, апогеєм висвітлення якої стала 
виконана ансамблем ветеранів Великої 
Вітчизняної війни Піщанобрідського 
сільського Будинку культури пісня 
«Фронтовики, наденьте ордена».

Особливий успіх випав па долю хоро
вих колективів районного Буднику 
культури, колгоспів «Дружба», «Прав
да», вокального ансамблю доярок «Ко- 
товчанка» з колі сену Імені Котовського.

Зрослу майстерність показали юні 
аматори сцени. На високому рівні про
звучав хор хлопчиків, пісні учениці 
В. Пирогозської та школярок 11. Гор
лової та Д. Скопенко.

Порадував присутніх, як і завжди, 
високою виконавською майстерністю ап-

самбль народних ішмрумелтів міста 
Помічна, який очолює Віктор К/шменко. 
При цьому колективі діє на громадських' 
засадах консультпупкт для учасників 
художньої самодіяльності, яких у Доб- 
ровеліічківському районі понад чотири 
тисячі. Багатьом з них доводилося при
їздити но досвід до учасників ансамблю 
Тож, коли помічнянці викопали піспҐ 
«Про комсомольців-будьоиівців», «Не 
розстануся з комсомолом», гучну’ова
цію їм влаштували ке лише кіровоград
ці, а й добровеличківці.

Звіт аматорів художньої самодіяль
ності Добровеличкізського району пока
зав їх зросту виконавську майстерність, 
добру підготовку до Першого Всесоюз
ного фестивалю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих.

Ю. СТОРЧАК.
На ф о і о: вгорі — онсгупае ансамбль на

родних інструментів міста Помічної; справа — 
cniDae Л. ЬОГОДІЛ з Федорівськоїо сільсько
го Будинку культури.

І ЗАНОВО
НАРОДЖУВАЛОСЬ МІСТО
• МОЛОДІ КІРОВОГРАДЦІ ПОКАЗУВАЛИ 

ЗРАЗКИ УДАРНОЇ ПРАЦІ НА НЕДІЛЬНИКАХ. 
ПО ВІДБУДОВ! ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ.

Радянські воїни визво
лили Кіровоград і 8 пере
можному наступі пішли 
далі на захід. Окупанти 
залишили в місті суцільні 
руїни. Збитки, заподіяні 
ними, перевищували 600 
мільйонів карбованців.

На мітингу 8 січня 1944 
року кіровоградці дали 
клятву Комуністичній пар
тії відбудувати своє рідне 
місто і примножити його 
трудову славу. Особливо 
напружено працювали під 
час недільників юнаки та 
дівчата. Тільки на відбу
дові залізничної станції 
кіровоградські комсо
мольці мали на своєму 
рахунку 4500 людино-днів. 
На заводі «Червона зір
ка» було влаштовано 16 
комсомольських недільни
ків, в яких взяли участь 
більше 2 тисяч юнаків і 
дівчат. Ударні молодіжні 
загони боролися за право 
називатися фронтовою 
бригадою. На трудову 
вахту став 121 комсомоль

сько-молодіжний колек
тив.

Ударною працею від
значалися молоді хлібо
роби області. Під час 
жнив молоді женці кол
госпу імені Шевченка 
Ульяновського району 
виконували по 2—3 нор
ми. А молодіжна ланка 
в'язальниць Ірини Кривої, 
починаючи роботу ще до 
світання і закінчуючи піз
но вночі, перекривала 
4 норми. Молодіжна лан
ка високого врожаю Ган
ни Роменської з колгоспу 
імені Чапаєва Петрівсько- 
го району за ударну пра
цю в 1945 році була від
значена Почесною грамо
тою Наркомзему СРСР, а 
сама ланкова — значком 
«Відмінник соціалістично
го сільського господар
ства». Сини і дочки фрон
товиків прагнули одно
го — якнайшвидше залі
кувати рани війни. Щоб 
знову молоділа земля.

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласного 
держархіву.

АДОВСЬКА була четверта з 
шести дітей славнозвісної сім’ї 

Тобілевичів. Початкову освіту Ма
рія здобула в Єлнсаветградськш 
жіночій школі, а пізніше закінчила 
гімназію з дипломом учительки.

Тут, в Єлисаветграді, куди приїз
дить із Костуватого Бобрннсцького 
повіту вся родина Тобілевичів, 
формуються мистецькі уподобання 
майбутньої артистки. Марія бере 
активну участь з проведенні му
зичних вечорів, уважно слухає роз
повіді свого старшого брага Івана, 
знайомиться з акторем М. Л. Кро- 
пивницькпм та композитором П, І. 
Ніщинським.

Працює в народній школі для 
бідіінх дітей і сиріт, часто влашто
вує аматорські виступи та музично- 
драматичні вечори на користь бід
них дітей, бере в них активну 
участь. Саме на одному із таких ве
чорів у 1875 році на роковини смер
ті Шевченка, було поставлено п’єсу 
«Назар Стодоля». Тоді вперше на 
сцені громадського клубу Єлиса- 
вегграда прозвучали «Вечорниці» 
П. І. Нішипського, відома пісня 
«Закувала та сива зозуля».

У середині 70-х років Єлисавет- 
град, де жила і вчителювала в той 
час Марія Карпівна, стає колискою 
українського народного театру. Іван 
Тобілевнч засновує тут аматорський 
гурток, ставить п’єси російських та 
українських драматургів Остров- 

ського, Котляревського, Квітки-Ос
нов’яненка. В цей час у місті по
стійно виступала російська драма
тична трупа та окремі виконавці — 
вокалісти і музиканти.
Включається в діяльність ама-1 
томського гуртка і М. Л. Кропив- 
нццький, який на початку 1876 року 
повертається з гастролей по Гали
чині. Марко Лукич прагне реорга
нізувати його в професійну україн
ську драматичну трупу. Майже три 

РЕАЛІСТИЧНО
— ГЛИБ0К0, 
Ис
• Театральна громадськість республіки відзначає

в ці квітневі дні 120-річчя від дня народження таланови
тої української актриси і співачки Марії Карпівни Са- 
довської.

роки Марія Садовсь’ка працює по
руч з М. Л. Кроппвнпцьким: Маючи 
сильний голос і чудові артистичні 
здібності, вона просто й щиро вико
нує пісні і сценки з п’єс. Знайоми
ться з італійською музикою. Зро
стає її сценічна майстерність під 

впливом таких видатних майстрів 
сцени як М. Кротшвпіщький, М. Са- 

довський, П. Саксаганський і услав
леної М. Заньковецької.

Всюди, де виступали актори, —• 
в Полтаві, Києві, Чернігові, Хар
кові — їх вистави проходили з ве
личезним успіхом. Тут М. К. Садок- 
ська проходить справжню школу 
сценічної майстерності. У 1890 році 
М. Садовський та М. Заньковецька 
перейшли до иовоствореної трупи 
11. Саксаганського. Марія Карпівна 
стає там провідною драматичною 

актрисою. Своєю 
глибокою і реаліс
тичною грою за
войовує симпатії 
глядачів Петер
бурга, Єлисавет- 
града, Одеси і ці
лого ряду інших 
міст, де побувала 
на гастролях тру
на П. Саксаган- 
ського.

Кіровоградці, як 
і вся громад
ськість республі
ки, свято шанують 

нам'ять про свою славну землячку. 
Традиції корифеїв українського 
дожовтневого реалістичного театру 
сьогодні продовжують актори об
ласного музично-драматичного те
атру імені М. Л. Кроливніщького. 
їх мистецтво служить радянському 
народові, який успішно будує кому
ністичне суспільство.

В. САН ДУЛ.

8ИЗВ0ЛИТЕЛЮ- 
ХЛІБ-СІЛЬ

ЛІ І Е БУЛО понад тридцять ро- 
кіа .тому, 170-а танкова 

бригада під командуванням 
полковника М. П. Чуніхіна, про
рвавши оборону гітлерівців не 
лінії Новгородка — Плавні —• 
Покровськ», вийшла на ближ
ній підступ до Кіровограда,

Морозяної січневої ночі 1944 
року танковий десант увірвав
ся в село Федорівну. Коман
дир зупинився в невеличкій 
хатині. Уточнили завдання, роз
робили маршрут, згідно якого 
бригада мала пробиратися до 
обласного центру. Зробити це 
треба було непомітно для во-

рога, щоб не викликати за
вчасної тривоги.

І ось до полковника піді
йшов високий юнак:

— Товаришу командир, я 
знаю, де оборона гітлерівців. 
Зможу провести ваш загін аж 
до самого Кіровограда.

— А хго ж ти такий, смілив-

цю? — усміхнувся офіцер.
— Я член підпільної групи 

Петра Лахмана. Мене звуть 
Анатолій Комашко.

— Ну що ж, веди, підпіль
нику!

Здіймаючи снігову куряву, 
бригада залишила село. Яра
ми, вибалками йшла танкова 
колона, і увечері 7 січня діста
лася північно-західної околиці 
міста. Виняткову мужнісіь ви
явили радянські танкісти, ви
зволяючи Кіровоград від ні
мецько-фашистських загарб
ників. 170-й танковій бригаді 
було присвоєно горде найме
нування «Кіровоградської»... 
■рЧДШУМІЛО тридцять весен.

1 ось до жителів степової 
Федорівни прибув дорогий 
гість — генерал-лейтенант Ми
кола Петрович Чуніхін. Він 
відразу розшукав хату, де ко
лись зупинявся для перепо
чинку, Запам’ятав він І госпо
даря оселі. Шкода, що старого 
Савелія Миколайовича Дрем- 

люги немає вже серед живих. 
А його дочці Галині Савеліївні 
є про що поговорити з ветеран 
ном. Адже вона теж добре 
пам'ятає ту грізну годину., той 
день, коли зустрічала визволи
телів.

Святковий настрій і в учнів 
федорівської школи. Хлібом- 
сіллю зустріли вони ветерана. 
Микола Петрович поділився 
спогадами з піонерами і ком
сомольцями, поздоровив їх з 
наступаючим святом.

А опісля генерал разом з 
колишнім провідником, ветера
нами війни поїхав тим шляхом, 
де три десятиріччя тому тан
кова бригада, долаючи опір 
ворога, йшла вперед до пере
можного травня 45-го...

ІО. МАТІВОС, 
наш громадський корес
пондент,

II а фото: М. II. ЧУНІХІН 
в селі Федорівні. Праворуч — Г. С. 
ВОРОБЦОВЛ.

Фото авіора.
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Наум ДОБРIII

„МОЛОДИЙ КОМУНАР 1975 року--------
відникн». (К). 14.25 — к. т, 
«Клятва па псе життя», л 
Док. фільм. (М). 14.35 -- *** 
«Слово — ученому». (М).
14.55 — к. т. «В ефірі — 
«Молодість». (М). 15.25 —* 
к. т. Худ. фільм «Школа 
мужності». (М). 17.00 —
«Ми — радянський на
род». (Д-к). 17.35 — Спор
тивна програма. (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30 — 
«Наодинці з книгою». (К), 
20.20 — «Вечір наукового 
кіно». (К). 20.45 - «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 —
Худ. фільм «Біжи, щоб 
тебе не спіймали». (К), 
22.45 — Відкриття V Спар
такіади УРСР з стрибків 
у воду». (Д-к). 23.15 —
Новини. (К).
Л/ ПЕРША ПРОГРАМА.
ХО 9.05 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — к. т, 
«Дігям — про звірят», 
(Л-д) 10.00 — «Для вас,
батьки». (М). 10.30— к. т. 
Музична програма «Ран
кова пошта». (М). 11.00 —• 
к. т. «Виставка в Акаде
мії художеств». М. Бров- 
ськпй. (М). 11.30 — «Біль
ше хороших товарів». (М). 
12.00 — к. т. «Наша вули
ця». (М). 13.00 — к. т,
«Літературне читання», 
(М). 13.15 — к. т. Концерт. 
(М). 13.25 — «Здоров’я».-^
(М). 13.55 - «В ефірі —
«Молодість». (М). 14.40 — 
к. т. «Співає народний ар
тист СРСР П. Лісіціан». 
(М). 15.00 - к. т. «Рух 
без небезпеки». (М). 15.30
— к. т. «Очевидне — ней
мовірне». (М). 16.30 —
к. т. Мультфільми. (М). 
17.00 — к. т. Чемпіонат 

СРСР з футболу. «Спар
так» — «Динамо» (Тбілі
сі). В перерві — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Народжені п’я
тирічкою». Репортаж з за
воду друкарських маши
нок. (К-д). 18.45 — «Ін
тернаціональний подвиг 
Країни Рад». Інтерв’ю 
першого секретаря ЦК 
МІІРП, Голови Президії 
Великого Народного Хура
лу Монгольської Народної 
Республіки тов. ІО. Це- 
денбала радянскому теле
баченню. (М). 19.25 — к. т. 
Художній фільм «А аорі 
тут тихі...». 1 серія. (М). 
2І.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Художній фільм «А 
зорі тут тихі». 2 серія, 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.00 — к. т. Програма паЧ^” 
уково-популярпих фільмів. 
(К). 11.00 — «РІК в 1000
днів». Вистава. (К). 13.35 
— Худ. фільм «Юлька». 
(К). 15.00 — «Народні та
ланти». (Ужгород). 15 30 
— Для юнацтва. «Орієн
тир». (Д-к). 16.30 — «За
кон і мн». (К). 17.00 —• 
«Екран передового досві
ду». (К). 17.10 — <3 вес
ною хліборобською». Кон
церт. (Д-к). 18.00 — «До
30-річчя Перемоги». «Сол
дати Вітчизни» Фільм 2.
(К). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 _ 4Ца ознаменуван
ня Перемоги». «30 квіту
чих весен». (Одеса). 20.00
— «Фортепіанні дуети». 
(Львів). 20.25 — к. т. «Мо
ди весни—літа 1975 року». 
(К). 20.50 — «На добраніч, 
літні». (К) 21 00 — «Час». 
(М). 21.30 — Концерт. В 
попапві — новини. (К).
ЛП ПЕРША ПРОГРАМА.

І 9.05 — к. т. Ранкова 
гімнастика для дітей.

(М). 9.20 — Новини. (М)»
9.30 — к. т. «Будильник» і
(М). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М)< 
11.00 — к. т. «Вперед, 
хлопчаки». (М). 12.00 —>
к. т. «Музичний кіоск».
(М). 12.30 — «Сільська го-у 
дина». (М). 13.30 — Хуйі^" 
фільм «На шляху до Бер
ліна». (М). 14.55 — к. Т.
«Сьогодні — " Всесвіт пій 
день поріднених міст».
(М). 15.25 — «У вашої.іу 
домі». Муз. програма. (М). 
15.50 — «Міжнародна па
норама». (М). 16.15 — к. т. 
«Книгарня». (М). 17.00 —
к. т. Тел. док. фільм «Син 
Франції». До 75-річчя З 
дня народження’ Моріса 
Тореза. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.15 - к. т. «Я 
малюю червоний ліс». 
(М) 19.60 — к. т. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 20.00 
— Копцгрт народної ар
тистки СРСР Ірини Архи- 
пової». (М). 21.00
лЧас». (М). 21.30 — к. т, 
«Кінопапорама». (М). По 
закінченні — новини. (Мь 

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.00 — к. т. Науково-по
пулярні фільми. (К). 10.40
— к. т. «Карельський су
венір». Вистава. (К). 12.00
— «До 30-річчя Перемо
ги Наш сучасник». Те* 
ленарпе, (В-д). 12.30 •«
«Всесоюзний турнір з бок
су». (М-в). 13.30 — «І»*
формація 1 науково-тех
нічний прогрес». (К). 14.00
— «Сім’я». (Д-к). 14.55
«Нас дружба єднає*« 
(Ужгород). 15.50 — Дл/І 
школярів. «Сурмач». (її)« 
16.30 — «Слала сольн?-* 
ська». (Одеса). 18.00 
Першість СРСР з футОО4- 
лу. «Дніпро» — «Зоря*. 
(Д-к). 19.45 — «Вісті*;.
(К). 20.15 - Естрадні 
концерт. (Львів). 20.45 
«На добраніч, діти!».21.00 «-» «Час». (.4). 21.30^ 
Спортивна програма. (КЬ 
23.15 Новини. (К)/

19 квітня

Пі ТЕЛЕЕКРАН§ члишквж
Військово-патріотична тема — одна з провідних у поетичній твор

чості члена обласного літературного об’єднання, ветерана Великої 

Вітчизняної війни Н. Н. Добріна.

Пропонуємо читачам цикл його віршів.

Край шляху
На шляху, де пахнув 

прив’ялий чебрець,
Чекав ворогів

у засаді боєць. 
Тим часом зозуля

кувала літа
І їх налічила

солдату до ста,
Та марко. Загинув...

Він танків прорив,
Обвитий гранатами,

тілом спинив. 
.„Край шляху, де пахне

зелений чебрець, 
Підвівся у бронзі

той самий боєць.
І сива зозуля туди приліта 
І лічить, і лічить 

безсмертні літа.

Тремтіла верба
Де річка дзюрчпть біля мосту, 
Неначе прийшовши з села, 
Верба невеличкого зросту
Стояла, мов воду пила.
Тоді все навколо кипіло:
За волю ішла боротьба. **'• 
Од вибухів лютих всім тілом 
Тремтіла самотпя верба.
У жовтні, у час непогожий, 
Крізь морок північних годин, 
Щоб відступ закрити ворожий 
До мосту пробрався загін.
І впбух шаленої сили 
Навпіл усю ніч розколов.
Луною в одвіт прошуміли
Дерева далеких дібров.
Верби пошрамоване ііло 
Засяяло у вогні,
І віти, як4свічі ясні,
Палаючи, вмить освітили
По лісу вузьку переправу,
И пройшли ми болото без 

втрат..,
Вербиця мала, кучерява
Згоріла, як воїи-солдат

Де ти, Маринко?
Де ти, Маринко, 

струнка медсестра?
Певно, круг тебе 

щебечуть онуки?
В битвах на Волзі, 

па кручах Дніпра
Добре ми знали 

Маринчпні руки.
Білі, маленькі,

а силою вщерть
Сповнений був 

кожен пальчик умілий.
їх у шпиталі 

боялася смерть,
Тх в батальйоні 

усі ми любили..,
Як їм скорялася 

марля витка,
Як вони пахли ’ 

росою у полі!
Тільки, бувало, 

торкиеться рука
Рани глибокої — 

й легшають болі.
Мова в Маринки — 

мов дивна струпа,
Очі у пеї 

світились любов’ю.
Часом в шпиталі 

ділилась вопа
З воїном раненим 

юною кров’ю.

ФУТБОЛ

«Динамо»-«Зірка»-О:2
У другому турі чемпіонату країни 

я футболу кіровоградська «Зірка» 
грала в Хмельницькому з місцеви
ми дина.мівцями.

Матч розпочався з розвідок. Але 
згодом ініціативою заволоділи гос
ті. «Зірка» взяла на озброєння на
ступальний варіант, вона веде ата-

з 21 по 27 квітня

Ще пригадалось: 
відходив санбат,

Ворог прорвався
і рветься до міста.

Паша Маринка
взяла автомат,

Черга —
і падають мертві фашисти. 

Стихли гармати
у Травні. — Пора, —•

Каже Маринка, — 
навчання кінчати... —

Де ти тепер, 
чарівппця-ссстра?

Як тобі вдячні
вже сиві солдати!

Озвалась сила
струменем гарячим
На виклик

я іду до військкомату, 
Ступаю твердо,

хоч немолодий.
Та ось мене..

колишнього солдата,
Із обліку знімають.
Назавжди.
1 капітан стискає 

міцно руку
І зичить щастя

й спокою мені.
Вертаюся.

і вже тепер по бруку 
'Лупають кроки

тихі, неміцні.
Здається, плечі 

стали вже похилі,
І, як бувало

у годину злив,
Занили раптом

давпі рани в тілі...
Знать, пе годжусь

в солдати — постарів. •
І по в запасі навіть

я віднині...
Тим часом

з репродуктора у світ, 
Неначе чорний крук

у небо синє,
Злетіла вість

про хижі дії тих,
Хто патріотів

кидає за грати
І нівечить, 

мордує їх в тюрмі,
Хто сіє смерть, 

війну страшну, закляту, 
Дітей вбива

в напалмовім вогні...
Іду.
Назустріч вулицею діти 
Спішать з подвір’я 

школи до ріки.
Дивлюсь па них — 

вопп неначе квіти.
А голосп — 

веселі та дзвінкі,
І те, що я почув

і що побачив,
Мене до болю

вразило умить.
Озвалась сила 

струменем гарячим, 
ї знову крок

по брукові дзвенить, 
І перестали пити

в тілі рани,
До кроку крок, 

хоч я не молодий...
Хай знають всі: 

солдатп-ветсрапп
На бойовому обліку 

завжди!

кп широким фронтом І па високих 
швидкостях. Крім форвардів, весь 
час у них беруть участь і гравці 
середньої лінії І, як правило, один 
крайній захисник. Витримати довго 
такий постійний тиск на свої воро
та динамівці не змогли. Найчасті
ше підключався до нападу капітан 
команди Юрій Касьонкін. Саме піп 
етап автором першого гола.

Після перерви господарі поля 
здійснили відчайдушну спробу від
вести від себе загрозу поразки, по
чавши атакувати значними силами.

Але не їм не вдалося. Добре орга
нізована оборона кіровогрпдціп у 
важкі моменти зуміла вистояти. 
І знову в атаці «Зірка». В один із 
моментів її півзахисник Микола 
Головко примушує дннамівців вдру
ге розпочинати з центра поля. Фі
нальний свисток пролунав, коли на 
табло було 2:0 на користь «Зірки». 
Обидва голи забили гравці серед
ньої лінії.

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.20 - Нови

ни. (М). 9.30—к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 — к. т.
У світі тварин». (М). 

і 1.00 — к. т. «Клуб кінб- 
подорожей». (М). *~~' 
Новини. (К). 12.10 — «Пра
вофлангові п’ятирічки». 
Передача 7. (Запоріжжя). 
12.40 — Худ. телефільм 
«Майор Вихор». 1 серія. 
(К). 13.55 — «ГаврошІ
Брестської фортеці». Ви
става. (Львів). 15.25 — «За 
накресленнями XXIV з’їз
ду КПРС». Тележурнал 
«Партійне життя». "(Оде
са). 16Л0 — Для дітей. 
«Дружбою мн здружені». 
(Х-в). 16 30 — «До 30-річчя 
Перемоги». «Вечори на Ви
сокому замку». (Львів).
17.30 — Всесоюзний турнір
з боксу. (М-в). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — к. т.
Театр «Дзвіночок». (М).
18.30 — «П’ятирічку — до
строково». (М). 19.15 —
Концерт. (М). 19.25 — к. т. 
Худ. фільм «Надія». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Чемпіонат СРСР з 
Футболу. «Динамо» (М) — 
«Динамо» (Тбілісі). 2-й 
тайм. (М). 22.15 — «Муз. 
естафета «Товариш пісня». 
(Вільнюс). Но закінченні— 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.10 — «Страйк». Худ. 
фільм. (М). 17.30 — к. г. 
«Вогнище». (М). 18.00 —
Оголошення. (К). 18.10 — 
«Народні депутати». Те
ленарис. (В-д). 18.30 —
Концерт камерної музики. 
(К). 19.00 - «Вісті». (К).
19.30 — «Екран молодих». 
(К). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «До 105-ї річ
ниці з дни народження 
В. 1. Леніна». (К). 23.00— 
«Старт». (К). 23.30 — Но
вини. (К).
І)П ПЕРША ПРОГРАМА. 

лі 9 05 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20

— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Вогнище». (М). 10.00 — 
к. т. «Пісні на вірші вете
ранів революції». Концерт. 
(М). 10.35 — к. т. «Надія». 
Худ. фільм. (АІ). 12.10 — 
Новини. (К). 12.25 — «На 
головних напрямках п’яти
річки». (Х-н). 12.45 — Худ. 
телефільм «Майор Вихор». 
2-а серія. (К). 14.45 - Тел. 
док. фільм «Слово про Ле
ніна». (М). 15.15 — «Бесі
ди про спорт». (М). 15.45— 
«Перша Рада робітничих 
депутатів». (М). 16.25 — 
к. т. «Пісня щасливого ди
тинства». Концерт. (М). 
17.00 — к. т. Урочисте за
сідання, присвячене 105-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Концерт. В 
перерві — док. фільм 
«хКивий Ленін». (М). 20.25
— Л. В. Бетховен. «Третій 
концерт для фортеп’яно з 
оркестром». (М). 21 С0 — 
«Час». (М). 21.30 — «В 
ефірі — «Молодість». (М). 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
П.40 — «Ленін з вами». 
Концерт. (Х-в). 15.35 - 
Телефільм «Дума про лю
бов». (К-д). 17.00 — Про
грама док. фільмів. (К). 
І8.00 — к. т. Урочисте за
сідання. присвячене 105-й 
річниці з дня народження 
В- І. Леніна. Концерт. 
(К). 21.С0 — «Час». (М). 
21.30 — «Па ланах респуб
лік»». (Запоріжжя). 21.45 
— Худ. фільм ' «Вірність 
матері». (К). 23'10 - По
лини. (К).
<1 О ПЕРША ПРОГРАМА. 

11.00 — Новцпп. (К). 
11.15 — Худ. теле

фільм «Майор '.Вихор». 
З серія. (К). 12.35\- Для 
Дігеи. «Голубе цуценя». 
Лялькова вистава. \ (Хар
ків). 15.00 — Концерт. 
(Ужгород), 15.30 — Пахко- 
во-популярппй фільїД «На? 
;т’\ТЬ гІаІЦІ,,,У крокуврти». 
(К). 15.40 — «Народім та
ланти». (Д-к). 16.25 — \к. т. 
Для дітей. «Зірочка». 1(К). 
17.00 — До 30-річчя ГД - 
моги. «Солдати Вітчизн Фільм 1. .................. 1
«День за 
13.15 — к.
малюнку сонце».

12.00 —

п’ятирічки».

телефільм

□і Всесоюзного радіо 
Японії». (М). 21.00
«Час». (М). 21.30 - к. 
Одноактний балет «Шопе- 
ніапа». (М). 22.00 — к. т. 
Кубок володарів кубків з 
футболу. 1/? фіналу. «Ейн- 
дховсн» (Голландія) — 
«Динамо» (Київ). Переда
ча з Голландії. В перер
ві — тираж «Спортлото». 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.30 — К. г. «Пригоди з 
продовженням». (М). 10.00
— Худ. фільм «Пустотливі
повороти». (М). Н.ЗО — 
«Товариш майстер». Теле
нарис. (М). 11.55 — Теле
фільм «Доле моя. КАМаз». 
(К-д). 1-1.30 — «Урок ве
дуть фронтовики». . (М). 
15.00—«Російські мандрів
ники і дослідники». (М).
15.30 — к. т. «Фільм — ді
тям». «Хлоп’ята з Кано
нерського». Худ. - фільм. 
(М). 16.45 — «Наука —
сьогодні». (М). 17.15 —
к. т. «Книга у твоєму жит
ті». (М). 18.00 - «Це
зроблено в Донбасі». 
(Д-к) 18.30 — Телефільм.
«Нептун, дозвольте’ уві
йти». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19 30 — «На ознаме
нування Перемоги». «ЗО 
квітучих весен». (Суми). 
20.00 — к. т. «У світі рос
лин». (К). 20.45 — «На
добраніч, дітиі». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 -
«Сільськогосподарсь к и й 
тиждень». (К). 21.45 —
Худ. фільм «Розвідники». 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).
ЛІ ПЕРША ПРОГРАМА. 
2**4 9 05 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — К. т. «Кни
га у твоєму житті». (М). 
10.15 — к. т. «Джерело». 
Тел. худ. фільм. (М). 11.05
— Концерт з творів Б. Мо
кроусова. (М). 11.-10 —
«Палітра». (Львів). 15.10— 
«До 30-річчя Перемоги». 
«На трудовій вахті — ве
терани». (Д-к). 15.40 —
«Правофлангові п'ятиріч
ки». Передача 1. (К). 16.00
— Спортивна програма.
(К). 17.30 — Програма пе
редач, оголошення. (К-д). 
17.35 — Для дітей. С. Ми

халков. «Зайка-зазнайка». 
Вистава Кіровоградського 
Палацу піонерів. (К-л). 
18.20 — «За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС». Ви
ступ ГОЛОВНОГО '.....—

•заводу
ського
В. 1.

т.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

!РЄ- 
III».

(К). 18.00
днем». (К . . 

т. «У кожному
(М).

18.30 — На запитання яля- 
дачів відповідає члені

Д).

•ко
респондент ÄH СРСР В. Г.
Афанасьев. (М). 19.00 —
к. т. Тол. худ, фільм 
«Джерело». (М). І9.50 —
к. т. «П’ятирічка токаря 
Курнльога». Теленарис. 
(М). 20.00 —• к. т. «Вели
кий симфонічний оркестр 
Центрального телебачення
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Ви- 
інженера 

сільськогосподар- 
машипобудуванпя 

.. Карлепка. (К-д).
18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 
19 00 — к. т. Виступ тан
цювальних ансамблів 
64). 19.25 — «Здоров’я».
64). 19.55 — Фільм-спек-
такль. «Співробітники». 
(М). 21.00 - «Час». (М).
21.30 — Продовження філь- 
му-спектаклю. (М). 22.40 — 
Чемпіонат СРСР з баскет
болу. «Спартак» (Ленін
град)— Кибвкштис» (Віль
нюс). Передача з Києва. 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
14.30 — к. т. Тел. док. 
фільм «Ісландія». (М), 
15.00 — «Мц знайомимось 
З природою». (М). 15.15— 
«По рідній країні». (М). 
‘■’•/5 — «Шахова школа». 
(М). 16.15 — Зустріч юн
корів телестудії «Орля» З 
академіком А. І. Марку- 
шевнчем. (М). 16.30 — «в 
ефірі — «Молодість». (М).
17.30 — «Республіканська
фізико-математичиа шко- 
•’’а». (К). 18.00 — «Інфор
мація і науково-технічний 
прогрес». (К). 18.30 —
Фільм-концерт. (К). 19.00— 
«Вісті». (К). 19.30 — «На 
■Ул'?-’4 республіки». (М-в) 
І9.4о — «Сьогодні — День 
міжнародної солідарності 
молоді». (К). 20.С0 — «Ек
ран молодих». (Д-к). 20.45 
-- «На добраніч, ‘ ■ 
(К). 21.00 — ••
21.30 — Худ. 
Київському 
(К). 23.05 —

<К).
9 Ч А?ГШЛ ПРОГРАМА. 
ллО О.Оэ — к. т. Гімнасти-

( на. (М). 9.20 - Повн
ий. (М). 9.30 — «Спіпробіг-

• Фільм-спектакль. 
мм’ «Поезія».
64) 12.00 — Літ. концерт. 
(К-Д). 15.20 — Для дітей 
«Вас вітає Петрушка». 
Лялькова вистава. (Д-к) 
10.00 — «Правофлангові 
п ятпрічки». Передача 2. 
(К). 16.30 — «Математпп- 
"»? ,«УР"ал «інтеграл». 
(К). 17.00 — к. т. «Один за 
псіх. всі за одного». (Л-д). 
18.00 — «День за днем». 
(К-Д). 18.1а — «Людина,
Дорога,- Автомобіль», 
/и Телефільм.
(К-д). 18.45' — «Солдатські 
дороги», (К-д). 19.30 - 
«Вірші радянських по- 
етіп». (М). 19.45 — к. т
ГСЛ. худ. фільм «Біля са- 
V.0™ ‘(орного моря». (М) 
-600 — «Час». (М). 21.39— 
Ип-Т’ Тел. муз. спектакль 
«Віденський карнавал». 
64). По закінченні -> но
вини (М).

ПРОГРАМА. 
І2.20 — Худ. фільм «Рол-

. ЛІТНІ». 
«Час». (М). 

фільм «Па 
напрямку». 

Вечірні иови-
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