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ДЕВІЗ-ТРУДОВА ДОБЛЕСТЬ
Два, дні, 24 і 25 квітня в Києві, у Па

лаці'культури «Україна», проходила на
рада переможців соціалістичного зма
гання її‘промисловості, будівництві і на 
транспорті.

З гордістю за досягнуті успіхи, спов
нені патріотичного прагнення порадува
ти Батьківщину новими досягненнями в 
розвитку соціалістичної економіки, з’їха- 
лися в . Київ правофлангові п’ятирічки, 
новатори і передовики виробництва рес
публіки. ‘

В роботі наради взяли участь керів
ники Комуністичної партії і Уряду рес
публіки товариші В. В. ІДербицькніі, 
М. ЛІ. Борисенко, О. Ф. Ватченко, Г. І. 
Ващенко, 1. С. Грушецький, В. І. Дегтя- 
рьов, Н. Т. Кальченко, 1. К. Лутак, О. П. 
Ляшко, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, 
В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк, І. 3. 
Соколов, В. В. Федорчук, В. М. Цибуль
ко. Разом з ними — заступник голови 
Ради Міністрів СРСР В. М. Новиков,

завідуючий сектором відділу організа
ційно-партійної роботи ЦІ< КПРС О. К. 
Ведерииков, члени Президії Верховної 
Ради УРСР. заступники голови Ради Мі
ністрів республіки, відповідальні партій
ні і радянські працівники, керівники мі
ністерств, відомств і .організацій, пере
довики виробництва.

З величезним піднесенням учасники 
паради обрали почесну президію в скла
ді Політбюро Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу 
на чолі з Генеральним секретарем ЦК 
КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

З доповіддю «Про хід виконання пла
нів і соціалістичних зобов’язань у про
мисловості, будівництві і на транспорті 
і завдання по успішному завершенню 
1975 року і дев’ятої п’ятирічки» виступив 
член Політбюро ЦК Компартії України, 
Голова Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко.

Доповідач і промовці відзначали, що 
лині в республіці широко розгорнулося

масове змагання за успішне виконання 
завдань 1975 року і п’ятирічки в цілому, 
за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС.

На нараді виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар НК Ком
партії України товариш В. В. Щербиць- 
кий. Він відзначив, що за чотири роки 
п’ятирічки обсяг промислового виробни
цтва и республіці збільшився па 31,8 
процента. Збудовано і введено в дію 
більш як 250 великих промислових під
приємств, понад 2000 об’єктів і комплек
сів.

Нині зусилля трудових колективів 
спрямовані на тс, щоб у вересні завер
шити виконаная Директив XXIV з’їзду 
КПРС оо приросту промислового вироб
ництва, реалізувати понад план продук
ції не менш як на І мільярд 20 мільйонів 
карбованців у тому числі до 30-річчя 
Перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні — на 350 мільйонів 
карбованців. За рахунок підвищення 
продуктивності праці одержати 92 про
центи збільшення промислового вироб
ництва Забезпечити своєчасне введения 
в дію потужностей і насамперед на ди
рективних будовах.

При розв’язанні важливих народно
господарських завдань, сказав далі 
тсв. В. В. Щербицький, колективи про
мислових підприємств, будов, транспорт
них організацій головну увагу повинні 
зосереджувати па всемірному підви
щенні ефективності виробництва і якості 
вироблюваної продукції.

Учасники наради звернулися з листом 
до всіх працівників промисловості, бу
дівництва і транспорту Української РС-Р, 
в якому закликали їх успішно виконати 
взяті соціалістичні зобов'язання, підго
тувати гідну зустріч черговому XXV з’їз
дові КПРС.

На нараді виступив заступник голови 
Ради Міністрів СРСР В. М. Новнков, 
який вручив представникам республіки 
Перехідний Червоний прапор ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ, якого вона удостоєна за до
строкове виконання народногосподар
ського плачу 1974 року...

З великим піднесенням учасники на
ради прийняли вітальний лист ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР і Раді 
Міністрів С1?СР

(РАТАУ).

В. БА НІЦЦЬКА, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського змішторгу.

Тракторист радгоспу Саль- 
ківського цукрокомбінату 
Дмитро Паламарчук іце в 
листопаді минулого року 
викопав план визначально
го року п’ятирічки. На ни
нішній рік комсомолець 
взяв підвищені соціалістич
ні зобов’язання і успішно 
їх виконує. Денна норма 
його виробітку інші складає 
115—120 процентів.

Нещодавно за високі по
казники в праці він був 
удостоєний честі разом з ін
шими. молодими виробиіп- 
ииками області сфотографу
ватися біля Прапора Пере
моги. Про свої враження 
під час перебування у Мо
скві Дмитро розповів юна
кам і дівчатам цукрового 
заводу і ударної обласної 
комсомольської будови.

Комсомольці Сальківсько- 
го цукрокомбінату гордя
ться своїм ровесником, бе
руть приклад з молодого 
механізатора.

3. САМБІ Р, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

с-іце Салькове 
Гайворонського району.

Член 
бригади— 
Надія 
Черевична

В універмазі «Ювілей
ний» нещодавно відбувся 
Ленінський урок на тему: 
«Ти на подвиг кличеш, 
комсомольський квиток». 
. На Ленінському уроці 
кращому комсомольсько- 
молодіжному колективу— 
відділу «Взуття» було вру
чено Перехідний Черво
ний прапор міськкому 
комсомолу за перше міс
це у соціалістичному зма
ганні за минулий рік і 
перший квартал цього ро
ку. А Валентині Миронеч- 
ко, Валентині Ткач, Ірині 
Гнепенко, Зої Гончар, Та
марі Лозовій були вручені 
значки «Ударник 1974».

У своєму виступі ком
сомолка відділу «Взуття» 
Віра Ляшко сказала, що 
на відзначення свята ра
дянського народу — 
30-річчя Перемоги їхня 
бригада зарахувала у свій 
колектив учасницю під
пільної комсомольської 
організації «Спартак» На
дію Черевичну.

Всі, хто виступав на Ле
нінському уроці, ставили 
питання про активність 
комсомольців під час об
міну комсомольських до
кументів. ■

Із заключним словом 
«Про значення комсо
мольського квитка» висту
пила директор універмагу 
Г. Г. Чернявська.
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ЗВЕРШЕННЯ—XXV З’ЇЗДУ КПРС
І В СЕРЦІ ГОРДІСТЬ
За період, що минув після XXIV 

з’їзду КПРС, наша країна доби
лася величезних успіхів у еконо
мічному та соціально-культурно
му розвитку. Особливо ж знамен
но, що завдяки наполегливим зу
силлям Центрального Комітету 
КПРС. його Політбюро і особисто 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва успішно 
втілюється в життя вироблена 
XXIV з’їздом партії Програма 
миру.

Пам’ятаю і я свій щасливий 
день, коли вперше взяла в руки 
коробочку з орденом, па якому 
викарбувано силует дорогої всім 
нам людини, Володимира Ілліча

Леніна. Тоді мене вітали друзі, 
ровесники,

І нині, коли мій трудовий ка
лендар вже лічить дні наступного 
1976 року, кожен з нас прагне са
мовідданою, ударною працею зу
стріти XXV з’їзд КПРС.

К. ГОРБАНЬОВА, 
робітниця Кіровоградської 
швейної фабрики, кавалер 
ордена Леніна.

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО 
ПІД МИРНИМ НЕБОМ
Педагоги й учні шкіл міста Кі

ровограда па зборах і мітингах 
одностайно підтримують постано
ву Пленуму ИК КПРС про між

народне становище і зовнішню по
літику Радянського Союзу.

Тридцять років ми живемо і 
працюємо під мирним небом. За 
цей період країна досягла гран
діозних успіхів у будівництві ко
муністичного суспільства. І інші 
вчителі шкіл м. Кіровограда, як і 
всієї нашої Батьківщини, докла
дають усіх зусиль для того, щоб 
виховати справжніх ленінців, ви
сокоосвічених І культурних лю
дей, здатних завершити будів
ництво матеріально-технічної бази 
комунізму.

Зустріти XXV з’їзд КПРС ус
піхами в навчанні її громадському 
житті — цей заклик ми понесемо 
в класи своїм вихованням.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
учитель.

ЗЛІТ молодих
ПЕРЕДОВИКІВ

• У залі Будинку куль
тури електромеханічного 
заводу відбувся зліт мо
лодих передовиків вироб
ництва.

Зліт відкрив перший 
секретар міськкому ком
сомолу Олексій Скічко. 
Понад 4 тисячі юнаків та 
дівчат, —- сказав він, <= 
змагаються за звання 
«Кращий молодий робіт
ник своєї професії». В 
комсомольсько - молодіж
них колективах працює 
1100 виробничників.

«Батьківщині, партії —> 
ударну працю, високу 
якість робіт, відмінне на
вчання», — така тема зву
чала і у виступі голови 
ради наставників молоді 
електромеханічного заво
ду І. Д. Дудка.

На зльоті виступили на
мотувальниця цеху № 2 
цього ж підприємства 
В. Дробот, директор тех
нічного училища № З 
Т, Є. Марущак, Герой Ра
дянського Союзу 1. Ф» 
Нестеров та інші.

Молодим передовикам 
виробництва були вручені 
Почесні грамоти обкому І 
міськкому комсомолу.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
зав. корпунктом «Мо
лодого комунара» міс
та Олександрії.

Всього рік, ЯК прийшла на ферму № 3 колгоспу Імені Леніна Вільшан- 
ського району комсомолка Роза Богданова. Та молода доярка вже за
воювала авторитет серед товаришів своїм сумлінним ставленням до роГо 
ти. і як результат — високі показники надоїв.

На фото: доирна Р. БОГДАНОВА.

смі. Вільшанка,
Фото М. СМОГЛІЄНКА.

Заклик переможиці конкурсу газе
ти «Молодий комунар» серед моло
дих доярок — Ольги Козаченко — 
підносити змагання на новий ру
біж, збільшувати валові надої мо
лока, знайшов багато послідовни
ків. Йдучи назустріч побажанням 
молодих тваринників, газета оголо
сила конкурс серед молодих 
доярок «Першій чотиритисячний 
Кіровоградщини», а також встано
вила перехідний приз «Кращому 
комсомольсько - молодіжному ко
лективу МТФ області». Підбито під
сумки цього конкурсу за перший 
квартал Називаємо передові ком
сомольсько-молодіжні колективи 
МТФ господарств та середні надої 
в кілограмах.

ІДУТЬ ПОПЕРЕДУ
ульяновський ВІДДІЛОК РАДГОСПУ МАЛОВИСКЇВСЬКОГО 

ЦУКРОКОМБІНАТУ (групкомсорг Тетяна Христенко) — 925.
УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВІДДІЛОК БУРЯКОРАДГОСПУ УЛЬЯНОВСЬКО

ГО РАЙОНУ (групкомсорг Надія Оліхнович) — 827.
КОЛГОСП ІМЕНІ УЛЬЯНОВА ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ (груп- 

комсорг Надія Говорун) — 806.
КОЛГОСП ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ КПРС БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

(групкомсорг Володимир Міщенко) — 790.
КОЛГОСП «БІЛЬШОВИК» ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ (групком

сорг'Фросина Грабова) —785.
КОЛГОСП «ПУТЬ ИЛЬИЧА» ЗНАМ'ЯМСЬКОГО РАЙОНУ (групком

сорг Таїсія Костенко) — 776.
МТФ № 1 КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МАЛОВИСКЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ (групкомсорг Лідія Чепурко) — 767.
КОЛГОСП «УКРАЇНА» ГОЛОВА НІ ВСЬКОГО РАЙОНУ (групкомсорг 

Ліна Кулик) — 753.
КОЛГОСП ІМЕНІ КІРОВА ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ (груп

комсорг Ольга Макаринська) — 744.
МТФ № 2 КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» ’МАЛОВИСКЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ (групкомсорг Валентина Махно) — 743.
КОЛГОСП «РОДИНА» ДОЛННСЬКОГО РАЙОНУ (групкомсорг Єв

генія Мельниченко) — 727.
КОЛГОСП «РОСІЯ» НОВОУКРАТНСЬКОГО РАЙОНУ (групкомсорг 

Валентина Петренко! — 722.
КОЛГОСП «ДНІПРО» ОНУФРТЇВСЬКОГО РАЙОНУ (групкомсорг 

Іван Халявко) — 719.

Перехідний приз „МК“ 

„Кращому 

КОМСОМОЛЬСЬКО- 

молодіжному_________

колективу МТФ 

області“
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ІІ45А Ж НАС ЄДНАЛО БРАТЕРСТВО
Перемога Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні переконливо довела жит

тєздатність і незламність першої в світі соціалістичної держави. Вона стала торжеством 
народженого Жовтнем нового суспільного і державного ладу, соціалістичної економі
ки, ідеології марксизму-ленінізму, морально-політичної єдності радянського суспіль
ства, непорушної дружби народів СРСР.

(З Постанови ЦК КПРС «Про 30-річчя Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років»).

СЛАВШІЙ ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ, ГОЛОВНИЙ МЕХА
НІК БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТУ № 4 МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ ПАНКРАТОВ ПЕРЕДАЄ ТАНК, ЗБУДОВАНИЙ 
НА КОШТИ З ВЛАСНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ, СВОЄМУ 
СИНОВІ. МЕХАШКОВІ-ВОДІЄВІ ОЛЕКСАНДРОВІ ПАНКРА
ТОВУ ШО ВОЮВАВ НА ФРОНТІ З НІМЕЦЬКО-ФАШИСТ
СЬКИМИІ ЗАГАРБНИКАМИ. ДІЮЧА АРМІЯ. 1944 Р.

ЄДИНОЇ 
РОДИНИ

@ Брестську форте
цю захищали воїни ЗО 
національностей СРСР.

О 40 націй і народ
ностей було представ
лено в легендарному 
партизанському з’єд
нанні під командуван
ням С. А. Ковпака.

О У фонд відбудови 
м. Сталінграда трудя
щі Грузії внесли 2300 
Тисяч карбованців.

0 11 тисяч вої
нів —- представників 
усіх національностей 
Країни Рад були удо
стоєні звання Героя 
Радянського Союзу.

0 На початку 1944 
року збройну боротьбу 
проти німецько - фа
шистських загарбників 
на території Кірово- 
градщини вели 41 під
пільно-диверсійна гру
па, 17 партизанських 
загонів і 2 з’єднання, в 
яких було більше 8 ти
сяч народних месників, 
Серед них — 830 ко
муністів, 1220 комсо
мольців. Разом з сте
повиками проти оку
пантів боролися моск
вичі і ленінградці, сибі
ряки, сини Узбекиста
ну, Киргизії. В одному 
лише партизанському 
загоні імені Вороши- 
лова були представни
ки 15 національностей 
Радянського Союзу.

О Бойовими нагоро
дами Чехословаччиии 
відзначені подвиги ко
мандирів партизан
ських загонів і з’єд
нань Кіровоград ці в 
Г. А. Мельника та І. Д, 
Діброви.
0 В італійському ру

сі Опору разом з леген
дарним Ф. Полєтаєвим 
героїчно боролись про
ти фашистів наші зем
ляки В. Поліщук та 
С. Базенков.
• В районі Емільї 

Романы заступником 
командира найбільшого 
радянського підрозділу 
«Групи моденських ди
візій» (російського 
ударного батальйону) 
був кірово г р а де ць 
М. Чорноус,
• Колгоспники Ак

тюбінської, Саратов
ської областей, Узбе
кистану весною 1944 
року на пільгових умо
вах надіслали Кірово- 
градщині більше 10 ти
сяч голів велико? рога
тої худоби, 12 тисяч 
коней.

ф Кіровоград визво
ляли воїни ЗО націо
нальностей нашої Віт
чизни. Наш! визволите
лі росіяни В. І. Аки
мов, М. І. Глотов, І. І. 
Знбін, І. А. Машков, 
1. Г. Шабанов, украї
нець Г. І. Пенежко, бі
лорус М. П. Копіло- 
оець, татари 3. Ш. 
Шаймарданов, Б. Г, 
Габдрахманоя, які від
значились у боях за 
місто, удостоєні висо
кого звання Героїв Ра
дянського, Союзу,

«Підтримуючи почин трудящих багатьох ко
лективів Кіровоградської області, трудящі Ком- 
паніївського району розгорнули діяльний збір 
коштів на будівництво танків для Червоної Ар
мії. В усіх колгоспах, установах і підприємствах 
радянські трудівники приймають одностайні рі
шення активнішою участю б цій великій спразі

ТИЛ—ФРОНТУ
сприяти фронтові в розгромі ворога. Першими 
в районі здали гроші у фонд побудови танків 
колгоспники Коротянської, Долинівської, Пер- 
шотравенської сільрад...

Всього трудящі райзну внесли на будівництво 
нових танків 633 000 карбованців. З кожним 
днем сума внесків зростає.

В. ІВАШКІН». 
(«Кіровоградська правда» 
12 січня 1945 року).

Кіровоградець Петро Антонович 
Рябой пройшов фронтовими доро
гами в складі прославленого 312 
Червонопрапорного Новгородського 
стрілецького полку командиром 
взводу, потім — батареї протитанко
вих гармат. Відзначений бойовими

(Фотохроніка РАТАУ).

нагородами — орденами Леніна, 
Олександра Невського, Вітчизняної 
війни, Червоної Зірки, багатьма ме
далями.

Подаємо фрагменти з його фрон
тового щоденника.

жми шіжи
ДРУЗІ

22 лютого 1944 року. Пізно ввече
рі після тривалого наступу полк 
наближався до села Усадьби Нов
городської області, Несподівано 
дорогу перерізав сильний вогневий 
вал ворожих батарей.

Командир полку, зорієнтував
шись в обстановці, віддав наказ 
зупинитись, направивши вперед ро
ту солдат. Всі солдати в білих маск
халатах. А за ними під такими ж бі
лими покривалами коні і дві гарма
ти протитанкової батареї. Одну з 
них вів волжанин сержант Лебедєа, 

Непомітно проскочили небезпечну зо
ну обстрілу ворожої артилерії. Та рап
том — нищівний вогонь кулеметів і ав
томатів. Бійці залягли. Але в ту ж мить 
піднялись вперед. А сержант розвернув 
гармату І з близької відстані за декіль
ка хвилин знищив три ворожі кулемети. 
Гітлерівці розгубилися.

— Вперед, — пролунав голос коман
дира.

— Коней сюди, — крикнув Лебедев 
і через декілька хвилин гармата була в 
похідній готовності.

їздовий Балаев підтягнув віжки. Арти
лерійська упряжка пішла вперед. А на 
гарматі причепилися сержант Лебедев і 
заряжаючнй Слайковськнй.

Відстрілюючись, німці відступали. їх 
переслідувала наша рота. Раптом через 
ряди наступаючих бійців, ніби вихор, 
промчалася маленька гармата з трьома 
бійцями. Випереджаючи своїх, вона 
швидко наближалася до відступаючих 
шеренг фашистів. Тепер уже і німці за
лишилися позаду гармати. Було чути, як 
сержант дав декілька черг з автомата 
□право, вліво і, проминувши перші бу
динки, зупинив гармату на вулиці.

— Вогонь, — сам командував і 
сам стріляо сержант, а Сланко«- 
ський подавав снаряди '

На вулиці села залишилось до де
сяти трофейних автомашин з ванта
жем, кулемети, міномети, інша 
зброя. А біля них лежали трупи 
знищених фашистів.

ГОЛОВНЕ—РОЗСУДЛИВІСТЬ
2 серпня 1944 року. Літній ранок 

■ Латвії видався похмурим. Після 
короткої артилерійської підготовки 
бійці кинулись ■ атаку І зламали 
опір «орога. Але це тільки тимча
сово. Сталося так, що під прикрит
тям лісу фашисти провели фланго
ву контратаку і знову зайняли свої 
траншеї.

3 полосі контратаки німців зали
шалася протитанкова гармата, не 
приведена в бойову готовність, а 
біля неї один солдат із прислуги «= 
рядовий узбек Давлятов. Коли НІМ
ЦІ з'явилися від л|су, він приліг за 
зеленою огорожею. Відходити бу
ло пізно. Обережно виглянув з-за 
кущів, Спокійно підняв автомат І

зробив кілька пострілів. Хоч де
сятки німців і не помітили його, але 
бігли до гармати. Давлятов огля
нувся навколо і стрибнув в невели
кий окоп поряд.

Пройшло більше години.
Аж ось наші воїни пішли в атаку. 

Німці вели шквальний вогонь, але, не в 
силах стримувати натиск радянських 
бійців, відстрілюючись, відступали. Ок
ремі з них пробігли зовсім недалеко від 
гармати. Рядопий Давлятов схопив авто
мат і відкрив вогонь. Ще чотири фашис
ти були вбиті. А потім пролунав постріл 
з гармати...

ВОГОНЬ—НА СЕБЕ...
2 серпня 1944 року.
Сильною фланговою контрата

кою фашисти відбили свої позиції. 
Треба було все починати спочатку. 
Знову воювати за це зруйноване 
латвійське село. А там, в єдиному 
підвалі, залишилися в оточенні де
кілька офіцерів і до десятка наших 
солдатів.

Становище було критичним. Підвал 
мав лише один вхід — пробитий снаря
дом отвір в стіні.

— Рус, здавайся, — кричали гітлерівці. 
Командир мінометної батареї татарин 

капітан Масалімов спочатку відстрілю
вався з автомата, а потім кинув його І 
побіг до стінки. Там ще працювала за
хоплена нашими бійцями ворожа рація. 
Капітан, стиснувши зуби, почав шукати 
потрібну йому хвилю.

— Рус, здавайся!
— Комуністи не здаються! — шалено 

закричав капітан, і його чорні очі за
іскрилися ненавистю.

— Рус, капут, — не вгамовувалися 
німці.

— Гітлср капут, — в топ їм відповів 
капітан.

Раптом його очі потеплішали. По рації 
вій почув голос лейтенанта Антонова, 
командира взводу', який залишився на 
батареї.

— Антонов, тп? — радісно запитав Ма
салімов.

— Так точно, — чітко прозвучало о 
рації.

— Слухай уважно координате цілі. 
Тільки уважно...

— Не можу, — глухо прохрипіло в ра
ції, — це ж те місце, де ви самі.

— Вогонь; і негайно, — кричав капі
тан. — Навколо повно німців. Оточила 
кас. Вогонь відкривай негайно.

Через декілька хвилин важкі мі
ни підняли стовпи землі навколо 
підвалу. Капітан зблід.

— Не може бути, щоб моя міна 
і за моїм же наказом накрила ме
не, — сказав командиру міномет
ної роти капітану Хохоніну.

А вдалині вже бігли наші бійці,
— Живий!,. Ми будемо жити.,,

П. РЯБОЙ, 
колишній командир батареї про
титанкових гармат 312 Черво
нопрапорного Новгородського 
стрілецького полку, . майор за
пасу, ...

у. Кіровоград,

1.
ЖОВТНЯ 1943 р. в районі 
Знам’янки, Аджамки, Нов

городці!, Головківки на гріз
ному штурмовику ІЛ-2 вилетів 
у розвідку 23-річпий Іван Ми- 
хайліченко. В цей день він 
атакував ворожі автоколони 
за селами Косівка і Диківка 
та німецький ешелон з живою 
силою, боєприпасами на пере
гоні Знам’янка — Павлиш. 
4 вагони і 6 знищених автома
шин — результат штурмових 
атак комсомольського екіпажу.

В полку Мнхайліченка вва
жали не тільки майстром 
штурмових ударів, а й повіт
ряним слідопитом. Не раз від
бувались «вільні полювання» 
під Кіровоградом, Олександ
рією і Знам’янкою. За зразко
ве виконання бойових завдань, 
за мужність і героїзм 1 липня 
1944 року Івану Харлампійо- 
вичу Мнхайліченку було при
своєно звання 
Героя Радян
ського Союзу.

І. X, Михайлі- 
челко родом з 
станиці Алмазна 
Кадіевського ра
йону Луганської 
області. Працю
ючи в шахті, він

ков здійснив 343 бойових ви
льоти, знищивши десятки за
лізничних ешелонів, гармат, 
танків, автомашин, багато Ін
шої бойової техніки, декілька 
великих мостів па переправах 
і був нагороджений другою 
медаллю «Золота Зірка».

Військовий льотчик першого 
класу, генерал-майор авіації 
Павло Артемович Плотников 
свій бойовий досвід і високу 
майстерність нині передає мо
лодому поколінню наших авіа
торів. Уродженець села Гоньби 
Алтайського краю, простий се
лянський хлопчина став ви
значним військовим діячем Ра
дянських Збройних Сил.

3.

ІВАНА Семеновича Полбіиа
• називали льотчиком чкалов- 

ського гарту. Його коротке, але 
яскраве життя показує, як на
полегливе він досягав вершин 
військової майстерності. Ро-

ВИЛІТАЛИ
---------- -------—-- ------------ .

„СЛІДОПИТИ“
иаг:лся в аеро
клубі, закінчив 
г.ійськово-авіаційну , ______
В 1945 році після 179 успішних бойо
вих вильотів був удостоєний другої 
медалі «Золота Зірка». Нині І. Хе 
Мнхайліченко, підполковник запасу, 
працює па одному з підприємств 
Москви слюсарем-складальником. 
Вихованцем героя був льотчик-кос- 
монавт СРСР Борис Волянов,

2.

ПОВІТРЯНИМ снайпером, 
•• майстром бомбових уда
рів, бойовим розвідником з 
глибокому тилу фашистів у 
роки Великої Вітчизняної вій
на був гвардії старший лейте
нант- П. А. Плотников. На літа
ку ПЕ-2 вій здійснив бойову 
розвідку всіх основних заліз
ничних вузлів і залізничних 
станції, зокрема, Знам’янки.

В жовтні 1943 року з повідомлен
ня Радінформбюро вся країна ді
зналася про сміливий героїчний 
подвиг радянських льотчиків. Два
надцять пікіруючих бомбардуваль
ників під командуванням Героя Ра
дянського Союзу Івана Семеновича 
Полбіна повергалась а бойового 
завдання після бомбардування за
лізничного вузла. Раптом зустріли 
велику групу фашистських літаків, 
що летіли під прикриттям винищу
вачів. Радянські пілоти не моглп 
допустити, щоб фашисти безкарна 
бомбили наші війська: вони сміливо 
вривайся в гущу хрестатих потвор, 
поливаючи їх вогпем. Було знище
но ом літаків ворога. Одного з них 

« Плотников, В серпні 
1944 року. .Павлу Артемовнчу було 

знапІ,и Героп Радзи- 
«нЛ? СО!ОЗУ- Внсока нагорода на- 
дихала г.ероя на-нові подвиги.

За роки війни П. А. Плотня-

школу пілотіп£ весник першої російської рево
люції (він народився в 1905 ро
ці) загинув смертю хоробрих 
в день свого 40-річчя. її лю
того 1945 року.

Генерал-майор авіації І. с. Пол- 
Ght здійснював свій 157 бойовий 
виліт, виконуючи особливо важли
ве завдання командування. У сао- 
Ж*« М-аРшал Радянського 
Союзу І, С. Конєв. писав:

«•Двічі Герой Радянського Союзу 
генерал ГІолбін, командир гвардій
ського бомбардувального ’ корпусу, 

хороброю, я б навіть ска- 
Пп-tnnMV п» НО ХОРоСР°го ЛЮДИНОЮ, 
причому ЦЯ особиста хоробрість 
K^Ä'SaCb у нього 8 високими 

ао'^?»ЬККМ5І» 1 організаторськи
ми якостями. Всю війну ВІН ПРО- 

нових завдань, коли це були зав-

20 жовтня 1943 року сімнад
цять пікіруючих бомбардуваль
ників ГІЕ-^ під його команду
ванням провелиповітряний бій 
з оо ворожими впннщувачамн 
і бомбардувальниками, зни
щивши сій ворожих літаків, 
втративши одного ПЕ-2. В цьо-

Ю .. 8 РОЦІ Другий
гвардікськ-йк корпус під коман
дуванням І. Q. Полбіна брав 
Участь в наступальній Кірово
градськім операції. Іван Семе
нович зарахований навічно в 
списки гвардійського авіацій
ного полку...

В. ГРУДЗІНСЬКИЙ, 
учитель Знам’яиської се
редньої школи № в.



26 квітня 1975 року МОЛОДИЙ КОМУНАР9 З стор

ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКОМ
цьсгз весняного суботнього дня в читальний зал Світювод. 

8кої міської оібліотекн № 1 завітали енергетики, робітники 
дприемств, службовці, школярі Міста. Вони прийшли на зустріч 

з письменннком-земляком Павлом Олександровичем Гельбаком 
»вість якого пройшла в Кіровограді, а вжс понад тридцять 
йв віН живе і трудиться в столиці Литви місті Вільнюсі Р

Затамувавши подих, слухали присутні у залі розповідь про 
тЮР’У лабораторію письменника-земляка, про те, над чим він 
Працює зараз.
- мене хвилюють теми з життя радянської молоді та істо

ричних діячів. — каже гість. — Незабаром вийде з друку моя 
даіга «Земляки», яка складається 3 двох повістей «Гроза в 
щоле» и «Помни его, космонавт». 1

Про працівників пера наш земляк написав книгу «Мы — жто- 
цалпсты».

Торік в Москві у видавництві «Молодая гвардия», вийшов 
роман П. 0. Гельоака «Сын чекиста», в якому зображено події, 
ідо відбувалися на КІровоградщині в роки становлення Рндян- 
<ької влади. Чимало світловодців прочитали цю книгу. Вражен
нями про неї поділилися педагог Юрій Іванович Обухов, заві
дуючі бібліотеками Марія Антонівна Татаринцева, Поліна 11н- 
ьифорівна Попова та інші.

Студентка Пеоніла Бодюк зацікавилась зв'язками нашого зем
ляка з литовськими письменниками.

Гість розповів про роботу митців братнього народу, про друж
бу, яка єднає його з литовськими колегами по перу. Особливо 
багато дізнались присутні про дружбу нашого земляка з литов
ським поетом Е. Мсжелайтісом.
- Зустрілись ми у грізному 1941 році в місті Горькому, куди 

Їмт евакуювався з Литви, де був редактором молодіжної газе- 
й, - згадує Павло Олександрович. — 3 того часу ми йдемо з 

Иим пліч-о-пліч в нашій творчій праці.
Щлююча зустріч з письменником-земляком назавжди зали- 

аЗ^ся в пам'яті світловодців.
м. венцковський, 

учитель Світловодської середньої школи 
робітничої молоді №і 2.

НАРОДНИЙ 
ЛІТОПИС

НОВА ЕКСПОЗИЦІЯ
ВИСТАВКИ
У ЛИСТОПАДІ минуло

го року в Будинку по
літичної освіти обкому 
партії відкрито обласну 
постійно діючу виставку 
наочної агітації «Плани 
партії — плани народу».

Нещодавно експозиція 
поповнилась ще одним 
розділом під загальним 
заголовком «ЗО років Ве
ликої Перемоги». У цьо- 
^у, найбільшому із семи 
розділів, розміщені фото
графії монументальних 
пам'ятників і комплексів, 
стел і обелісків, що вста
новлені в містах, райцент
рах і селах області Ге
роям Радянського Союзу, 
воїнам Радянської Армії.
Експозиція матеріалів 

розділу розповідає про 
мужність і героїзм радян
ських воїнів і трудящих, 
виявлені в роки війни на 
кіровоградській землі.

Тут також відображено 
життя трудових колекти
вів, які прагнуть гідно зу
стріти 30-річчя Перемоги. 
Один із планшетів присвя
чений юним патріотам — 
комсомольцям села Крас- 
ногірки Голованівського 
району — від важному 
«Спартаку».

Засобами наочної агі

тації широко розкрита 
тема військово-патріотич
ного виховання, якій, зо
крема, присвячені фото: 
«Біля обеліска партиза- 
нам-наумівцям у Голова- 
нівському лісі», «Почесна 
варта піонерів біля мемо
ріального комплексу ра
дянським воїнам, які за
гинули за визволення се
ла Петрокорбівки Новго- 
родківського району», 
«Червоні слідопити» Голо- 
ванівської середньої шко
ли № 4 приймають з рук 
ветеранів війни свище*? 
землю міста-героя Києва», 
«Під час засідання ради 
з військово-патріотичного 
виховання Бобринецької 
середньої школи з участю 
ветеранів війни».

Відповідно до встанов
леного порядку і тема
тичного змісту проведено 
поновлення розділів ви
ставки. Тут тепер можна 
познайомитись з кращими 
засобами наочної агітації, 
які використовуються в 
Олександрії, Ленінському 
районі міста Кіровограда, 
Новомиргородському, Но- 
воукраїнському, Знам’ян- 
ському та Олександрій
ському районах.

В. ТКАЧУК.
м. Кіровоград.

ОИДАВНИЦТВО «Наукова дум- 
ка» (Київ. 1974 р.) випустило у 

світ цікаву і дуже потрібну книж
ку А. С. Василенка «Літопис слави 
народної». Автор досліджує істо
рію становлення і розвитку народ
них музеїв України, веде мову про 
одне з найважливіших питань куль
турного будівництва, народженого 
революцією.

Встановлення Радянської влади 
на Україні дало могутній поштовх 
до розширення історичних, крає
знавчих досліджень, розвитку му
зейної справи. Поряд із зміцненням 
державних музеїв буквально по слі
дах боїв виникали музеї громад
ські, народні, створені за ініціати
вою мас. Так, уже в 1920 році в се
лі Велика Наталіївка на Харківщи
ні за сприянням місцевих жителів 
був організований народний музей. 
З того часу громадські музеї поча
ли засновувати нз Одещині, Дні
пропетровщині, Мнколаївщіші, в 
Умані та в інших містах і селах.

Народні музеї відіграли велику 
роль в період відбудови господар
ства, колективізації села, вони 
відображали ріст нашої промисло
вої могутності, розквіт науки і 
культури В роки війни фашистські 
загарбники завдали величезної 
шкоди цим скарбницям — вони бу
ли зруйновані, фонди знищені, 
завдано збитків на 1350 мільйонів 
карбованців.

Але при допомозі партії і уряду 
ентузіасти ще з більшою енергією

взялися за відновлення і створення 
нових громадських музеїв, справді 
небаченого розмаху набрало крає
знавство. Зараз в республіці є біль
ше шести тисяч громадських музеїв, 
у містах і селах, в школах від
крито 14 тисяч музейних кімнат ре
волюційної, бойової та трудової 
слави.
И КШІЖЦІ наведено дуже бага- 
* то переконливих фактів. Сказа
но і про нашу область, підкреслено, 
зокрема, що в нас діють близько 
тридцяти ленінських музеїв та по
над 150 музейних кімнат. Добрим 
словом згадано музей у селі Кам’я- 
нечому Новоархангельського ра
йону, музей І. К. Микитенка в Рів
ному Новоукраїнського району, 
Д. Бедного в с. Губівці Компаніїв- 
ського району і т. д. Або такий 
факт. Під час війни партизанське 
з’єднання генерала М. І. Наумова в 
«степовому рейді» прийняло бій бі
ля села Шляхового Новоа рхангель- 
ського району. Проти партизанів 
фашисти кинули танки, артилерію, 
авіацію. В нерівному бою загинуло 
38 народних месників. Вони похо
вані в братській могилі. Після вій
ни місцеві піонери і школярі під 
керівництвом своїх учителів почали 
збирати відомості про воїнів, які 
билися під Шляховим. Вони зібрали 
матеріали і створили музей парти
занської слави.
І ТОМУ, познайомившись з кпи- 
• гою А. С. Василенка, виникає 
ряд думок. Чому б у нас в області

теж не підсумувати, не узагальнити 
кращий досвід краєзнавців по ство
ренню громадських музеїв? Варто, 
мабуть, підготувати і видати кар- 
ту-схему народних музеїв, як це 
вжс зроблено в деяких інших об
ластях. Це сприяло б розвитку міс
цевого туризму, допомогло б бага
тьом людям ближче познайомитися 
з видатними місцями області. Треба 
дбати про створення музеїв у кож
ному великому селі, райцентрі. Для 
цього є ще невикористані можли
вості. В селі Березівці Маловисків- 
ського району, наприклад, пустує, 
руйнується церковне приміщення і 
ніхто не подбає, щоб використати 
його під музей. Невже не знайде
ться тут ентузіастів? Гнітюче вра
ження справляє і монументальна 
споруда невеликого собору в місті 
Бобринці. Адже вона могла б стати 
місцем музею і розповідати відвіду
вачам про історію краю, з яким по
в’язали свою долю корифеї україн
ського театру. Ліабуть, районні ор
ганізації повинні б підказати в цьо
му місцевим товаришам. Такі мож
ливості є і в ряді інших місць, де 
краєзнавча робота по-справжньому 
ще не розпочата.

Краєзнавство, створення народ
них музеїв — могутній засіб кому
ністичного виховання трудящих, 
особливо підростаючого покоління. 
Книжка «Літопис слави народної» 
показує, що поширювати, збагачу
вати, урізноманітнювати, система
тизувати і вдосконалювати форми 
виховного впливу можна постійно, 
повсюдно. Це вносить новий зміст у 
масово-політичну і культурно-освіт
ню роботу, і дбати про це — наша 
спільна справа.

О. МОТОРНИЙ, 
член Спілки письменників 
України.

ПРЕМ’ЄРА— 
„ОСТАННЯ 
ІНСТАНЦІЯ“

Днями Кіровоградський 
музично-драматичний театр 
імені М. Л. Кропивницького 
порадував жителів облас
ного центру прем’єрою «Ос
тання інстанція» за одно
йменною п’єсою білорусько
го драматурга М. Матуков- 
ського. Філософська драма 
порушує актуальні пробле
ми сьогодення.

Кропивничани виносять 
на суд глядачів питання 
живих, безпосередніх сто
сунків між батьками і діть
ми, доводять, до чого може 
привести недогляд старших, 
їх небажання, а чи невмін
ня, щодня, щогодини займа
тися вихованням молодого 
покоління.

Вистава стверджує: за 
тим пасивним споглядан
ням, за намаганням батьків

відсторонитися від болючих 
проблем сина чп дочки мо
же невблаганно прийти по
карання. Не очікувано, але 
й не зненацька.

Стався злочин... Звідки 
він бере свій початок? Чи 
могло його не бути? Хто 
винен у цьому насамперед?.. 
На сцені з’являється жінка 
в білому — Совість. І гля
дачі завмирають, вбираючи 
в себе кожну фразу, кожен 
вираз обличчя акторів...

А. НЕЧИТАЙЛО.

Весна прпйшлаї
Фото А. ШЕВЧЕНКА, 

м. Мала Виска.

Наш конкурс 
.подвигу

■ 1.

Виктор ГАНОЦКІІЙ

ПА НЛ Я Т Ь
СПАСЕННОЕ ДЕТСТВО
Оркестры, тише!

Медь свою умерьте!
Держу я речь от имени

детей,
Когда-то вырванных

у смерти
.Солдатом,

не боявшимся смертей.
Ценою жизни

1 и ценою крови
Оплачен каждый день

моей судьбы,
Ктоб в каждом деле,

в каждом моем слова
Жил отзвук

" героической борьбы,
Жил ратный подвиг
' каждого солдата,
Дух наступленья

*. '• в пламени боев.
в день великой,

. вокопомной даты
.«дознанье выражу

. свое
,-Фронтовику, солдату,
_ _ ветерану,
ГЛвраЖ а трудный .
- для Отчжзиы час,
*Р°мя врага в атаке неустанной,

Не только детство — 
будущее спас,

окопы
Здесь тишина. Здесь боль стучит в висках, 
На луговине млеют сеиа копны.
Здесь, выгнувшись, в причудливый зигзаг. 
Пригорок опоясала окопы.
Не разгадать их тайпу, не прочесть,..
Как сгустки крови, ржавые осколки
Усеяли пригорок тот окрест
С тех давних дней, когда здесь битва смолкла.
И три березы в шрамах на стволзх =» 
Свидетели немые давней битвы, — 
Не отступив отсюда ни па шаг, 
Треть века горько плачут об убитых.
И пе скрывают, пе стыдятся елез,
Как на миру, где разбредясь по полю. 
Белеет строй молодспьких берез, 
И тишина, белым бела до боли.

АРМЕЙСКАЯ РАБОТА
Работа из окопах — пе парад.

Когда бессилен вынуть вязкий ком, ’ 
Смахну со лба пот, крупный, .

словно^рад, ' ■ 
Две--—’трй затяжки крепким табаком,

И снова чернозём в темноту,
И забываю, что белит спина, 
И кажется, что вся земля

сошлася клипом тут 
И, затвердев, нагрелась докрасна. 
Мозоли па ладонь мою легли, 
Но я горжусь проделанной работой, 
Ведь орошен этот клочок _

земля 
Отцовской кровью и сыновьим потом.

$ о ®
В разгаре свадьба. 
Музыканты-ухари 
Ни на минуту 
Не смолкают ==
Ударят гопака
Такого, что аж небу жарко.
Иль полечку,
Иль вальс —
Для молодых.
Плывет, качаясь, 
Зарево косынок, 
Как рыбы.
Пестрят парады модник.
Под каблуками 
Бурым стал спорыш, 
Точь в гочь па выгоне, 
Где череда тырлует.
И дед Иван —
Он с хутора приплелся
(Дорога, чай, оттуда не близка] «е 
Хотел пристроиться 
На лавочке в сторонке,
Протез устраивал удобней.
И 8друг на высшей поте 
Музыка Затихла.. . ••.
«.Скрипел протез/ ■
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17.30 — к. і. МультфіліА'с.
(М). 18.00 — «Кіровоград- 
шила Першотравневі!», 
(К-д). 18.15 - к. т. Чем
піонат СРСР з футболу; 
ЦСКА — «Локомотив», 
2 тайм. (М). 19.00 - «В
ім’я Перемоги». (М). 19.30 
— к. т. Концерт радян* 
ської пісні. (М). 19.45 —•

7 к. т. «Телевізійний театр 
мініатюр «13 стільців», 
(М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — к. т. «Святковий 
вечір в Останкіно*. «Ме
лодії друзів». (М). 23.00 — 
к. т. Чемпіонат Європи з 
вільної боротьби. (ФРН), 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
13.55 — Для дітей. Худ, 
фільм «Ой, вже ця Нас
тя». (К). 15.10 — Концерт 
майстрів мистецтв Украї
ни, (К). 15.40 — «Рідний 
завод — доле моя». (Оде
са). 17.00 — Першість 
СРСР з футболу: «Шах
тар» — «Карпати». (К). 
18.45 — «Вісті». (К). 19.15 
— Худ. фільм «Старики- 
розбійники». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 - «Час». (М). 21.ЗО— 
к. т. Першість СРСР з 
футболу: «Динамо» (К) — 
«Дніпро». Відеозапис. В 
перерві — новини. (К).

з 28 квітня по 4- три кип

Будівництво торгового центру веде 
трест «Кіровоградпромбуд».

Мал. архітектора А. СИДОРЕНКА.

На малюнку: таким буде комплекс торгово
го центру в м. Кірозограді.

! ЧИТАЧ ПРОСИТЬ:

і

В Кіровограді будується комплекс 
торгового центру. Зараз піднялися стіни 
лише одного з блоків комплексу ---
універмагу. А всього на місці централь
ного ринку буде побудовано десяти
поверховий готель, критий ринок і Тдаль- 
ню-ресторан.

ПОДЯКУЙТЕ 
учням

«Дорога редакціє! Якщо 
така можливість, то прощу 
через Вашу газету висловити 
величезне спасибі учням Чер- 
вопо-Кам ’япсі-.кої школи-іи- 
•рсрнату Олександрійського 
району. А справа ось у чому 
В 1943 році, КОЛЯ мені було 
11 років, прийшло повідом
лення про те, що мій батько 
загинув і похований біля міс
та Олександрії.

Після війни я декілька ра
зів приїздив туди, шукав мо
гилу батька. Та все дарма.

і ось майже через 30 років 
мені передають листа, адре
сованого моїй матері, яка 
померла ще в і942 році. В 
цьому листі учні Червоно- 
Кам’япської школи повідом
ляють про те, що воші зна

йшли могилу батька і запро
шують. нас до себе в гості.

Важко передати, яка це 
була радість для мене і моєї 
сім’ї. Разом з дочкою я по
їхав у цюадколу. Там і дізнав
ся, що юні слідопити разом з 
учителькою Антоніиою Ми
китівною Стороженко протя
гом багатьох років вели ве
лику пошукову роботу по 
встановленню прізвищ тих. 
хто похований у братській 
могилі.

Неможливо оцінити копіт
ку роботу слідопитів, 
результат 
розшукали

Але 
Відмінний. Вони 
більше ДВОХСОТ 

прізвищ. Правління колгоспу 
встановило прекрасний па
м’ятник. Біля його підніж
жя — плита, на якій викар- 
бувані прізвища воїнів, що 
полягли в бою, визволяючи 
тіе село від фашистів. Потім 
встановили адреси близьких 
загиблих. І полетіли повідом
лення в різні куточки вашої 
країні).

Вже більше ста близьких і 
родпчїв загиблих побували 
біля могил своїх чоловіків, 
батьків, дідів, братів.

Від імені всіх, хто знову 
зустрівся з своїми близьки
ми. дякуючи справді титаніч
ній роботі ЮНИХ слідопитів, 
хочу сказати " величезне

спасибі і побажати їм щасли
вого дитинства».

І. КУЛИК, 
підполковник міліції.

м. Полтава.
Від редакції: Приєднує

мось до теплих слів, сказаних 
па адресу «червоних слідопи
тів» Червоно - Кам’янської 
иіколи-іитернату.

ВІДГУКНІТЬСЯ, 
РІДНІ!

«Добрий день, редакціє! З 
великим проханням до вас 
звертаються учні Іигуло-Ка- 
м’явоької середньої ШКОЛІ). 
В нашому селі є братська мо
гила. В пій лежать ті, хто за
хищав наше село від фашис
тів. Серед багатьох прізвищ 
— А. І. Іванов 1894 року на
родження та В. А. Іванов. 
Ми б хотіли, щоб відгукнули
ся родичі них солдат, чи, 
можливо, однополчани. При
їздіть д® нас. Ми будемо вам 
дуже раді. Адреса наша та
ка: Кіровоградська обл., Нов- 
городківський р-н, с. Інгуло- 
Кам’янка».

За дорученням «чер
воних слідопитів» 

Люба ПРОКОПЕНКО 
та Люда ДРАГА.

Умеренно

Слева О. Фокиной. Музыка В. Семенова.

ем вдвой-не ве-се-лей

ПРО- ллылать

•О что Жоть зем - ле.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Пес-но t> лю дей °аз ~ны~

ге
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Звез -доц-ка мо-я

да поздно

МЫСто-БОи по-ня-лн. ЧГО9Д&О'

ЗВШДО'ШЛ 
М О Я Я СIIА Я
Песни у людей 
Разные,
А моя — одна 
На века:
Звездочка моя 
Ясная, 
Как ты от меня 
Далека.

Припев: 
Поздно мы с тобой 
Поняли, 
Что вдвоем вдвойне 
Веселей 
Даже проплывать 
По небу, 
А не то, что жить 
На земле.
Облако тебя

Трогает,
Хочет от меня 
Закрыть.., 
Чистая моя, 
Строгая,
Как же я хочу 
Рядом быть!

Припев.
Знаю, для тебя я — 
Не бог,
Крылья, говорят,
Не те,
Мне нельзя к тебе
На небо,
А-а-а-а-а.
Прилететь...

Припев.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. 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, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 07562. Індекс 61197,

АП ПЕРША ПРОГРАМА.
ДО 9.05 — к. т. Гімнасти 

ка. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — к. т. «А 
зорі тут тихі...». Худ. 
фільм. 1 серія. (М). 11.05— 
к. т. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 12.05 — Теле
фільм «Завжди з піснею», 
(К-д). 14.45 — «До 30-річчя 
Перемоги». Тел. багатосе- 
рійн. док. фільм «Пам’ять 
про Велику війну». І се
рія. (М). 15.45 — Для
школярів. «Зірочка». (Хар. 
ків). 16.15 — «Правофлан
гові п’ятирічки». (К). Пе
редача 3. 16.35 — Для
школярів. «Пісні загону». 
(В-д). 17.00 — «Передсвят
кова вахта гірників Дон
басу», (Д-к). 17.30 — «То
бі, юність». (М). 18.00 —
«День за днем». (К-д).
18.15 — к. т. «Чарівні во
рога». (М). 18.30—«У пе
редовиків п’ятирічки». 
«Труди і дні радгоспу 
«П’ятихатський*. (К-д). 
19.00 — Телефільм. (К-д).
19.15 — к. т. Концерт ар
тистів балету. (М). 19.35 — 
«Кріпити бойову солідар
ність трудящих». Виступ 
Генерального секретаря 
Комуністичної партії США 
топ. Геса Холла. (М). 19.45 
— к. т. Телевізійний спек
такль «Кружилнха*. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Продовження теле
спектаклю. (М). 22.40 — 
к. т. «Спортивний щоден
них». (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К)< 
11.15 — к. т. Концерт. (К)< 
11.40 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 10 кла
су. (К). 12.15 — «Народні 
депутати». (Херсон). 12.30
— к. т. Пспшість СРСР з 
футболу. «Динамо» (Ки
їв) —> «Шахтар». В перер
ві — повніш. (К). 15.25 — 
Наша афіша. (К). 15.30 — 
Телефільм. «Клятва». (К). 
15.45 — «Лісова балада», 
Худ. фільм. (М). 17.00 — 
к. т. Р. Гліер. Концерт для 
голоса з оркестром. (М),
17.30 — Споптпвна ппогра-
ма. (К). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — к. т. «Паліт
ра». (К). 20.00 — «На
ознаменування Перемоги». 
«ЗО квітучих весен». (Сім
ферополі.) 20.30—«Шляха
ми героїв». Автопробіг, 
присвячений 30-річчю Пе
ремоги. (Запоріжжя). 20.45
— «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Худ. фільм «Ринг». 
(К). 23.00 — Закппття VI 
Спартакіади УРСР з 
стрибків у воде. Відеоза- 
пис. (Д-к). 23.30 — Нови
ни. (К).

(К). 21.45 — «Час». (М). 
22.15 — Худ. фільм «Това
риш генерал». (К). 23.40 — 
Новини. (К).
ПЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 
ЗР 10 50 — Наша афіша.

(К). 10.55 — Для ді
тей. «Сонечко». (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 11.25 — Новини. (К). 
12.40. «Шкільний екран». 
Суспільствознавство для 
учнів 10 класу. (К). 12.10— 
к. т. «У світі рослин». (К). 
13.00 — «Розповіді про до
нецьких металургії!». (До
нецьк). 14.40 — Програма 
передач. (М). 1-і.-15 — «До 
30-річчя Перемоги». Тел. 
багатосерійний док. фільм. 
«Пам’ять про Велику вій
ну». З серія. (М). 15.45 — 
«Сільські обрії». (К). 16.30 
— к. т. Для дітей. Мулы 
фільм. (К). 16.45—«Книж
кова полиця». (К). 
«Екран запрошує». 
18.00 — «День за 
(К-д). 18.15 — к. т. 
на передтравнева». 
юзіпій репортаж.
18.45 — к. т. Концерт ра
дянської пісні. (М). 19.00— 
«В ім’я миру на землі». 
Інтерв’ю Генерального сек
ретаря ЦК Компартії Че- 
хословаччніш тон. Густава 
Гусака. (М). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Спартак» — «-Дина
мо» (М). (Москва). В пе
рерві — тираж «Спортло
то». (М). 21.15 - «Час». 
(М). 21.45 — к. т. Концері 
державного академічного 
ансамблю танцю СРСР 
під керівництвом 1. Моїсе- 
єва. (М).------
пи. (М).

17.25 - 
(К-Д)- 

днем». 
«Краї- 
Всесо- 

(М).

23.55 - Новн-

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.30 — к. т. Чемпіонат 
Європи з класичної бороть
би. Передача з ФРИ. 18.00
— «Зірка лейтенанта Трав
кина». (М-в). 18.15 — Ого
лошення. (К). 18.30 —
Фільм-концерт «Зустрічі з 
пі--нею». (К). 19.00 —
«Здрастуй, Першотра
вень!». Спецвипуск інфор
маційної програми «Віс
ті». (К). 19.30 — Художній 
телефільм «Вітер кожного 
дня». (К). 20.40 ~~ «На
добраніч, дітиі». (К). 20.55
— к. т. Телефільм «Яво- 
рівські барви». (К). 21.15— 
«Час». (М). 21.45 — -х. т. 
Фільм-концерт «Про друж
бу с^аає Радянська Ук
раїна». (К). 22.45 — Повн
іш. (К>.

ї)Л ПЕРША ПРОГРАМА.
9 00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
-- Новини. (М). 9.30 — 
к. т. «А зорі тут тихі...». 
Худ фільм. 2 серія. (М). 
10.55 — к. т. «Очевидне — 
неймовірне». (М). 11.45 — 
Телефільм «Портрети у 
«відблисках вогню». (К-д).
11.45 — «До 30-річчя Пе
ремоги». Тел. багатосерій
ний док. фільм «Пам'ять 
про Велику війну». 2 се
рія. (М). ' 15.45 - «Клуб 
жовтенят». «Іскорка». 
(Д-к). 16.45 — «Право
флангові п'ятирічки». Пе
редача 4 (К). 10.35 — «До 
вас з піснями». (Львів).
17.30 — к. т. «Умілі руки».
(М). 18.00 — «Людина і 
закон». (К-д). 18.30 — Те
лефільм. (К-д). 19.(50 —
«До 30-річчя Перемоги». 
«Солдатська слава». (К-д).
19.30 — к. т. Чемпіонат
СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Спартак». (М). В перер
вах — чемпіонат Європи з 
класичної боротьби. Пів
фінал. (ФРИ). 21.45 —
«Час». (М). 22.15 — к. т. 
«Артлото». (М). По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
15.45 — М. Шолохов.
«Проза воєнних ро
ків». Передача а літерату
ри. (М). 16.-45 — к. т.
«Творчість народів світу». 
(М). 17.30 — Спортивна
програма. (К). 19.00 —
■•’Вісті». (К). 19.30 — «Ви
нам писали». Передача, 
присвячена 30-річчю Пере
моги. (К). 20.50 - «На
добраніч, діти!». (К). 21.65 
— «На ланях республіки». 
(К-д па Республіканське 
телебачення). 21.15 —- к. т, 
«Пісні фроптотих років».

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.45 — к. т. Москва,
Красна площа. Пере

дача, присвячена Дню 
міжнародної солідарності 
трудящих — .1 Травня. По 
закінченні — к. т. Святко
вий піонерський концерт. 
(М). 13.00 — к. т. Тел. худ. 
фільм «Роса». (М). 14.25— 
к. т. О. Глазунов. Концерт 
для скрипки з оркестром. 
(М). 14.45 — «До 30-річчя 
Перемоги». Тел. багатосе
рійний док. фільм «Па
м'ять про Велику війну». 
4 серія. (М). 15.45 — к. т. 
Муз. естафета «Товариш 
пісня». (М). 16. 4і) — к. т. 
Показові виступи пайсиль- 
ніїшіх фігуристів світу. 
(М). 18.15 — Худ. фільм «В 
С годин вечора після вій
ни». (М), 19.45 — к. т.
«Голубий вогник». (М). 
21.00 — к. т. Репортаж про 
святкування Дня міжна
родної солідарності труд-я 
іцих — 1 Травня. (М). 22.00 
— к. т. Продовження «Го
лубого вогника». (М). По 
закінченні — новини.

ЗПЕРША ПРОГРАМА^ 
9.00 — Програма пеТ 
редач. (М). 9.05 —

к. Т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 10.00 —
«Служу Радянському Сою
зу». (М). 11.00 — к. т. Те
леспектакль «Дуже склад
не життя А. Муратова». 
«День другий». (М). 12.С0 
— к. т. «Муз. кіоск». (М). 
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — к. т. «Про
щання з Петербургом»« 
Худ. фільм. (М). 15.05 —
к. т. «Міжнародна панора
ма». (М). 15.35 — «На
ознаменування Перемоги», 
«30 квітучих весен».
(Львів). '16.05 — «Ветерани 
розповідають». (К). 16.30— 
к. т. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 17.30 — к. Т, 
Мультфільми. (М). 18.00 ~ 
Новини. (М). 18.15 — к. т, 
Кіпоепопея «Визволення», 
Фільм перший. «Вогняна 
дуга». (М). 19.45 — «Са
лют, Перемого!». Заключ
на передача. (М). 21.00 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
Концерт майстрів мистецтв 
СРСР у Великому театрі 
Варшави. (Польща). По 
закінченні — новини. (М), 

ДРУГА ПРОГРАМА-
9.15 — Наша афіша. (Кї» — 
9.20 — «Весна па Дніпрі», 
(Х-ті). 9.30 — к. т. Для ді
тей. «Сільські канікули». 
Худ. телефільм. (М). 10.00 
-- «Дні нашого життя». 
(Х-в). 10.45 — «Після в
солдатському строю». Кок» 
церт. (Львів). 11.45— «Ек
ран молодих». Пепедача 3« 
(К). 12.45 — Першість
СРСР з футболу: «Зоря» 
— «Чорноморець». (В-д). 
14.30 •— «Сторінки історії 
Великої Вітчизняної вій
ни». (Д-к). 15.05 — «Орбі
та дружби». (М-в). 15.35— 
к. т. «Вірші радянських 
поетів». (М). 15.50 — Кон
церт. (М). 16.30 —Муз. ан
тракт. (К). 16.45 — Худ, 
фільм «Не сильніше за 
мене». (К). 18.15 — Для
школярів. «Сурмач». (До
нецьк). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — «Перемозі — 
вЄспяппй салют!». Театра
лізований вечіо-концерт. 
(Д-к). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Кі- 
номитці — воїни зтаду- 
Юіь». (К). 22 30 — Нови
ни. (К).

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
10.55 — Наша афіша.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. КирсБОград.

Друкарня ім. Г. 'М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Зам. № 13194, Тирані 60 300,

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15
— Святковий концерт май
стрів мистецтв. (Х-в). 17.55
— Кіножурнал. (К). 18.15— 
к. т. Для дітей. Мульт
фільми. (К). 19.00 — «Ек
ран молодих». (Ііітер- 
клуб). (К). — (Волгоград). 
20.15 — к. т. «Співає Євге
нія Мірошниченко (К). 
21.00 — к. т. Репортаж про 
святкування Дня міжна
родної солідарності трудя
щих— 1 Травня. (М). 22.00
— Концерт майстрів мис
тецтв. (К). По закінченні
— «Республіка першотрав- 
ьева». Спецвипуск інфор
маційної програми «Віс
ті». (К).

2 ПЕРША програма.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Веселий концерт». (М). 
10.00 — к. т. «Мир. Труд. 
Травень». Поетична ком
позиція. (М). 10.30 — Муз. 
програма. «Ранкова пош
та». (М). 11.00 — к. т. Те
леспектакль «Дуже склад
не життя А. Муратова». 
«День 1-й». (М). 11.55 — 
к. т. «Зарубіжні гості 
святкової Москви». (М). 
12.15 — Концерт. (Сверд- 
ловськ). 13.00 — К. т. «Світ 
соціалізму». (М). 13.30 — 
к. т. «Наша адреса — Ра
дянський Союз». (М), 14.45 
—«До 30-річчя Перемоги». 
Тел. багатосерійний док. 
фільм «Пам’ять про Ве
лику війну». 5 серія. (М). 
15.45 — Концерт. (М). IG.23 
•- к. т. «Людина. Земля. 
Всесвіт». (М). 16.45 —• к. т. 
■sila арені цирку», (М).

(К). 11.00 — Новини. 
(К). 11.15 — Худ. фільм > 
«Батько солдата». (К)."Т> 
1-і.35 — Програма передач. 
14.40 — к. т. Телев. док, 
фільм. (М). 15.30 — «Сто
рінки історії Великої Віт
чизняної війпи». (М). 16.00 
77, «Зелений вогник», 
(В-Д). 16.45 — «До 30-річ
чя Перемоги». Док. фільм 

•"«Зима і весна 1945 року»,
1 серія. (Ю.‘ 177-10 — «Ве- . 
теранн розповідають». (К). 
18.00 — ІІовппн. (М). 18.15 
— к. т. Кіноепопея «Виз
волення». Фільм 2. «Про
рив». (М). 19.50 — «В ім'я 
Перемоги». (М). 20.20 
к. т. «Весняні хороводи». 
Концерт. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — «Док, 
екран». (М). 22.35 — к. т, 
іемпіолат Єпропи з спор

тивної гімнастики. (Норве
гія). По закінченні — ио<: 
сини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
77 Програма передач, 

(М). 9.05 — к. т. Гімнасти- 
9-20 •“ Новини, 

(М). 9.30 — к. т. Концерт- 
зал т<?лестудії «Орля». 

(М). 10.30 — «Літ. зустрі-. 
’»»• (М). ТІ.20 - к. т,
в. і ріг. Концерт ДЛЯ ’фор* 
їг'гга‘10 зор^стром. (М), 

~ ^"Рорт. (Львів), 
•6..<0 — «Твій КОМСОМОЛЬ
СЬКИЙ квиток». (М). 16.50— 
«Москва і москвичі». (М). 
-т ~ к’ Т’ Концерт. (М), 

і/ 40 — к. т. Чемпіонат Єв»'<«-- 
РІЛЬНОЇ боротьби^ 

((ІЧ Н). 18.00 — Оголошсн* 
/!2\ ~ Концерт,
ІПОП «Вісті». (К)і
1930 — «Екран молодих»« 
(Д-к). 20.35 — «На ліанах 
республіки». (Х-Іі). 20.15-* 
«На добраніч, дітиі». (К)» 
21.00 - «Час». (М). 21.30«* 
Гелевистава «Сторінки що,з 
дспннка». (К), 23.00 >= 110« 
шиш. (К),

ільм /
(K)^f 
дач. '
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