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БУТИ ГІДНИМИ ПРИКЛАДУ БАТЬКІВ
Урочиста маніфестація

9 травня на Красній площі відбу
лась урочиста маніфестація молоді 
столиці, присвячена 30-річчю Пе
ремоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Перед Мавзолеєм В. І. Леніна — 
тисячі молодих москвичів. Над ко
лонами — портрети В. І. Леніна, 
членів Гіолітбюро ЦК КПРС, транс
паранти, прапори.

На трибуні 
Політбюро ЦК 
ретар ММК 
шин, перший 
В. І. Конотоп, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тя.жельников, члени -----  г

.бюро ММК КПРС, члени, бюро ЛАК ським народом 

. КПРС, члени бюро. ЦК ВЛКСМ, чле
ни бюро М/ЛК ВЛКСМ. Тут же — 
визначні воєначальники, космонав
ти, ветерани партії, комсомолу. зустріти XXV з'їзд КПРС.

На трибунах — учасники Великої До учасників маніфестації звер- 
Вітчизняної війни, Герої. Радянсько- тасться перший секретар ММК 
го Союзу і Герої Соціалістичної . ВЛКСМ В. І Шадрін. 
Праці, передовики виробництва, 
представники партійних, радян-

. ських і комсомольських організацій 
столиці, зарубіжні гості, які прибу
ли в Москву на торжества, присвя
чені Дню Перемоги.

Біля Мавзолею В. І. Леніна і мо
гили Невідомого солдата стоять у 
почесній варті воїни, комсомольці і 
піонери.

молоді столиці на Красній площі
На Красній площі — священні реліквії 

радянського народу, обпалені вогнем 
бито, обагрені кров'ю радянських солда
тів, — прапори Великої Вітчизняної вій
ни. Від Москви до Берліна, від Волги 
до Ельби вогненними верстами радянські 
воїни пронесли переможний Червоний 
Прапор.

Поруч з бойовими прапорами — пра
пор двічі Ордепоііоспої комсомольської 
організації міста-героя Москви,
тисяч комсомольців послала столиця 
фронт. Сьогодні під цими 
крокують ті, кому вручено 
старших поколінь — молоді гвардійці 
п’ятирічки, удостоєні високої честі бути 
сфотографованими біля святині радян
ською народу — Прапора Перемоги.

Рівняючись на подвиг героїв, мо
лодь Москви разом з усім радян- 

■-;*і вносить трудовий 
вклад у виконання завдань завер
шального року і п’ятирічки в ціло
му, прагне новими досягненнями

В день 30-річчя Великої Перемо
ги, каже він, ми прийшли сюди, на 
Красну площу, до /Лавзолея Воло
димира Ілліча. Леніна — серця 
Батьківщини, щоб від імені мільйо
нів юнаків і дівчат сказати слова 
вдячності нашій рідній Комуністич
ній партії, її ленінському Централь
ному Комітетові.

Ми, комсомольці 70-х років, пи-

шаємося тим, що виросли у вели
чезній, багатонаціональній, братній 
сім’ї переможців, ім’я якій — ра
дянський народі

Учасники маніфестації поклада
ють до Мавзолею В. І. Леніна кві
ти.

Висловлюючи глибоку вдячність 
воїнам, які віддали своє життя за 
свободу і незалежність соціаліс
тичної Батьківщини, від імені ра
дянської молоді покладається «гір
лянда Слави» до могили Невідомо
го солдата.

Фанфари співають сигнал «Слу
хайте всі!», над площею рознося
ться слова клятви молодих будівни
ків комунізму:

Від імені юнаків і дівчат Країни 
Рад ми звертаємось до рідної пар
тії, до великого радянського наро
ду, до непереможної Батьківщини 
з словами синівської вірності і без
межної любові.

Ленінський комсомол, вся радян
ська молодь палко схвалюють і 
безроздільно підтримують внутріш
ню і зовнішню політику рідної Ко- 
/луністичної партії, творчу, невтом
ну діяльність ленінського Цент
рального Комітету КПРС, його По- 
літбюро на чолі з товаришем 
Леонідом Іллічем Брежнєвим.

(Закінчення на 2-й стор.).

ВІТЧИЗНИ
ВІРНІ сини

Попереду в колоні колишніх фронтовиків йшли

З тієї пори, коли над рейхстагом замайорів Черво
ний Прапор Перемоги, минуло ЗО років. Ллє ніхто 
не забутий і ніщо не забуте.

...Святково прикрашена площа Слави. Золотом виблиску
ють бойові нагороди, знаки трудової доблесті на грудях ве
теранів. Через кілька хвилин почнеться їх урочистий марш 
по вулицях сонячного Києва.

. Командує маршем перший заступник командуючо
го військами Червонопрапорного Київського військо
вого округу генерал-лейтенант Л. І. Кузпецов. У го
ловній машині їдуть двічі Герої Радянського Союіу 
генерал-полковник В. Д. Лаврипепков. генерал-лей
тенант танкових військ у відставці 3. К. Слюсарейко, 
полковник v відставці 1. О. Воробйов, підполковник 
запасу В. С Єфремов, Герой Радянського Союзу і 
повний кавалер орденів Слави 1. Г. Драчспко.

Десятки тисяч киян, які зібралися на шляху уро
чистого маршу, палко вітають його учасників.

Урочистий марш наближається до місця, де в го
ловну вулишо столиці республіки вливається мальов
ничий бульвар Т. Г. Шевченка. Тут височить пам'ят
ник засновникові Комуністичної партії і Радянської 
держави Володимиру Іллічу Леніну

• Лине мелодія пісні С. Тулікова «Ленін завжди жи
вий». Під її величні звуки група ветеранів ставить до 
основи монумента великому вождю корзину квітів.

(Закінчення на 2-й стор.).

НАВІКИ
МАЄВО прапорів і вв- 

селкові барви най
кращих квітів весни. 9 
травня від них ясніло все 
місто. Робітники І студен
ти, піонери й школярі 
йшли до пам'ятників вої- 
нам-визволителям, геро-

ям-землякам. З ними — 
колишні фронтовики. Най
більший потік 
до меморіального 
довища. На гранітні 
ти і 
біля 
мому 
квіти 
тійних, 
комсомольських та 
мадських організацій. До 
Вічного вогню, який па
лахкотить перед обеліс
ком Слави, покладають

людей — 
кла- 
пли- 

воїнам-визволителям, 
обеліска Невідо- 
солдату кладут»! 

представники пар- 
профспілкович, 

гро-

вінки члени бюро ’обкому 
Компартії України, члени 
бюро міськкому та райко
мів партії. А з рук Героїв 
Радянського Союзу на 
граніт лягає гірлянда Сла
ви.

Починається парад пе
реможців. Попереду в 
шеренгах фронтовиків Ге
рої Радянського Союзу 
В. М. Галушкін, А. Т. Бур- 
ковський, В. О. Верхолан
цев, Д. І. Осатюк, /Л. Ф. 
Радіонов, повні кавалери

орденів Слави Я. І. Чупін, 
В. І. Суворов, інші ветера
ни, переможці соціалістич
ного змагання на честь 
30-річчя Перемоги. Від 
фортечних валів фронто
вики пройшли урочистим 
маршем до пам'ятника 
В. І. Леніну і поклали до 
його підніжжя вінки кві
тів. Потім на стадіоні від
бувся мітинг вшанування 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни. Його відкрив 
(Закінчення на 2-й стор.).

У Президії Верховної Ради 
Української PCP 

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ 
ГЕРОЇ КО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

МОЛОДІ — ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ПОЧЕСНОЮ 

ГРАМОТОЮ ГА ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

За активну участь у героїко-патріотичнему вихо
ванні молоді та в зв'язку з 30-річчям Перемоги ра
дянського народу у Великій Вітчизняній війні Ука
зом Президії Верховної Ради УРСР рід 4 травня 
1975 р. нагороджено:

ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Каліча Михайла Андрійовича — заступника заві

дуючого відділом обкому Компартії України.
Худякову Аптоніну Федорівну — пенсіонера. Ге

роя Радянського Союзу.
ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
Головаху Семена Івановича — майстра ІІовомяр- 

городського заводу будівельних матеріалів.
Куделю Поліпу Федорівну — старшу акушерку 

Маловисківської районної лікарні.
Наумушкіна Петра Васильовича — шофера 

госпу імені Фрупзе Компаніївського району.
Одиницю Василя Даниловича — слюсаря Иовоук- 

раїнського цукрового заводу.
Плаксія Івана Сергійовича — токам Млппківської 

майстерні районного об’єднання «Сільгосптехніка» 
Онтфріївського району.

Смірнопа Михайла Кирнловнча — директора Ад- 
жамської вечірньої середньої інколи. Кіровоград
ський- район. ;
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ВІТЧИЗНИ 
ВІРНІ сини

(Закінчення).

Шлях колони лежить до Центрального стадіону, де 
відбудеться мітинг вшанування ветеранів Великої 
Вітчизняної війни.

Учасники урочистого маршу ветеранів під звуки 
військових маршів, під вітальні вигуки присутніх 
роблять коло пошани по стадіону.

Тривалими оплесками зустрічають учасники мітин
гу появу в центральній ложі товаришів В. В. Щер- 
бнцькоіо, М. М. Борисенка, Г. І. Вашенка, II. Т. Каль- 
ченка, І. К. Лутака, О. П. Ляшка, В. О. Сологуба, 
О. А. Тнтаренка, В. Ю. Маланчука, Я. ГІ. Погребня
ка, В. В. Федорчука. В. М. Цибулька. Разом з ни
ми — члени Президії Верховної Рази і Ради Мі
ністрів УРСР, члени бюро Київських обкому і міськ
кому партії, представники командування Червоно- 
прапорних Київського військового і Західного прн- 

' кордонних округів, генерали і офіцери, ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни, колишні партизани і під
пільники, знатні люди Києва і області, діячі науки і 
культури.

і - -■ -------------
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Мітинг вшанування ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, присвячений ЗО річчю Перемоги, відкриває кан
дидат 'у' члени Полігбюро ПК Компартії України, 
перший секретар Київського обкому партії В. М. Ци
булько.

Велично звучать мелодії Державних Гімнів Радян
ського Союзу і Української PCP.

Слово для внетулу надається членові Політ бюро 
ПК Компартії України, Голові Ради Міністрів УРСР 
О. ГІ. Ляшку.

Від імені Центрального Комітету Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ради і Уряду республіки віл 
сердечно вітає і поздоровляє учасників урочистого мі
тингу, ветеранів війні, трудівників тилу, воїнів Армії 
і Флоту, всіх трудящих республіки із всенародним 
святом Перемоги, бажає всім міцного здоров’я, ве
ликого щастя і нових успіхів у праці Голова Ради 
Міністрів УРСР говорить про всесвітньо-історичне 
значення перемоги над фашизмом,- про трудові звер
шення радянського народу під мирним небом Вітчиз
ни, про палке прагнення трудящих Української PCP 
гідними трудовим і подарунками зустріти черговий 
.XXV з’їзд партії.

Учасники мітингу одностайно приймають вітальний 
лист ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів СРСР.
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БУТИ ГІДНИМ» 
ПРИКЛАДУ БАТЬКІВ

(Закінчення).
В серцях молоді вічно житиме пам’ять про ТИХ, ХТО 

грудьми захистив Вітчизну від ворога і встановив 
Прапор Перемоги.

Бути гідними подвигу народу, високо нести прапор 
революційної і бойової мужності, на перший ПОКЛИК 
Вігчизни-матері стати на її захист -г- клянемосяі

Головний творець Перемоги — великий радян
ський народ. Натхненник і організатор перемоги — 
Комуністична партія, її .езламна воля І мудрість. 
Партія підняла на захист Вітчизни всю нашу багато
національну країну. Партія впевнено веде радян
ський народ ленінським курсом комуністичного бу
дівництва.

Бути вірними комуністичним ідеалам, переконано, 
з революційною наполегливістю втілювати в жипя 
ленінський заповіт — вчитися комунізму, працювати 
самовіддано, по-комуністичному, всім життям своїм 
утверджувати на землі справу Леніна, справу пар
тії — клянемосяі

Учасники маніфестації натхненно співають партій
ний Гімн «Інтернаціонал». Звучать здравиці на честь 
Комуністичної партії Радянського Союзу, радянсько
го народу —• будівника комунізму.

(Кор. ТАРС).

СВЯТО шанують юнаки 
і дівчата України, як 

і всієї Радянської країни, 
подвиги батьків і дідів, 
прийнявши у гшх, як еста
фету, овіяні героїчною 
славою прапори.

Новою яскравою демон
страцією непорушної вір
ності 03ТІІИМ і трудовим 
звершенням старших по
колінь, великій справі Ле
ніна’ стала маніфестація 
комсомольців і молоді, 
яка 10 травня широкою 
рікою розлилась по містах 
і селах республіки і завер- 
шилася мітингом-реквіє- 
мо.м.

му комсомолу Борис Сол
дат енко.

.Хвилиною мовчання 
вшанували учасники мі
тингу пам'ять полеглих.

До мікрофона підходить 
перший секретар Київ
ського міськкому партії 
О. П. Ботвин.

Чим далі вглиб історії 
відходять вогненні роки 
війни, говорить він, тим 
грандіознішим і величні
шим постає перед нами 
безприкладний подвиг ра
дянських людей, які вря
тували світ від коричне
вої чуми. Цей подвиг доб-

НЯЄМОСЬ НА

З А И О В ї T А М
БАТЬКІВ ВІРНІ

У буйну весняну зелень 
міста-героя па Дніпрі вплівся 
кумач прапорів і транспаран
тів.

16 година ЗО хвилин. Біля 
пам'ятника В. 1. Леніну ма
йорять прапори всіх братніх 
республік. Почесну вахту не
суть комсомольці і піонери. їм 

,е про що рапортувати, чим пи
шатися. У орденоносного Київ
ського комсомолу славні тра
диції. З перших днів фашист
ської навали тисячі молодих 
бійців стали в ряди захисни
ків Батьківщини. Кожний п'я
тий киянин, що йшов в армію, 
був комсомольцем. Міська 
комсомольська організація на
правила в ряди Радянської 
Армії 40 тисяч своїх кращих 
вихованців. З числа молоді 
було сформовано II партизан
ських загонів. Багато комсо
мольців сгалн відважними 
підпільниками.

Примножуючи ратні по
двиги батьків своїх трудо
вими ділами, сотні тисяч 
молодих киян беруть 
участь у патріотичному 
русі за перетворення сто
лиці в місто високопро
дуктивної праці, високої 
культури і зразкового гро
мадського порядку. Став
ши па ударну вахту на 
честь Великої Перемоги, 
1058 молодіжних колекти
вів працювали за себе і за 
тих, хто не повернувся з 
фронтів Великої Вітчизня
ної. За успіхи у виконан
ні рішень XXIV з’їзду 
КПРС 239 молодих вироб
ничників удостоєні честі 
бути сфотографованими 
біля святині нашого наро
ду — Прапора Перемоги.

Над колонами — море пра
порів. Урочнеіо звучить мело
дія пісні «Ленін завжди жи
вий». До пам'ятника дорогому 
Іллічу учасники маніфестації 
покладають корзини яскравих 
весняних квітів.

18 година. На імпрові
зовану трибуну на плоті 
Слави піднімаються герої 
війни і праці, молоді пе
редовики виробництва, 
представники партійних, 
радянських і громадських 
організацій, гості свята.

І 'Фанфари розносять сиг
нал «Слухайте всі!», ГІо» 
минається мігинг-реквієм, 
присвячений 30-річчіо Ве
ликої Перемоги. Ного від
криває секретар міськко-

лесних Збройних Сил пер
шої соціалістичної держа
ви, мужніх партизанів і 
підпільників, героїчних 
трудівників тилу, всього 
радянського народу ви
кликав почуття захоплен
ня і глибокої вдячності у 
всього людства.

Виступає перший секре
тар 11К ЛКСМУ А. 1. Кор- 
нієнко.

Промовець говорить про 
те, що учасники мітингу- 
маніфестації, комсомольці, 
вся молодь республіки з 
величезним натхненням 
сприйняли яскраву промо
ву товариша Л. І. Бреж
нєва на урочистих зборах 
у Москві 8 травня. Звер
нення до народів, парла
ментів і урядів, прийняте 
ЦІу КГ1РС, Президією 
Верховної Ради СРСР і 
Радою Міністрів СРСР, з 
г о р д і ст ю до повід а ю г ь
партії, народові, ветера
нам Великої Вітчизняної 
про успішне завершення 
ударної вахти перемоги.

Схвильовано б’ється 
серце кожного з нас на 
цьому священному місці, 
сказав, виступаючи на мі
тингу, бригадир комсо
мольсько- м о л о д і ж н о ї 
бригади заводу «Арсенал» 
імені В. І. Леніна Олек
сандр Медве.тєв. Тут все 
говорінь про великий, 
немеркнучий подвиг на
ших батьків і старших 
братів.

До присутніх звертає
ться ветеран Великої Віт
чизняної війни, двічі Ге
рой Радянського Союзу 
І. О, Воробпов.

Від імені ветеранів вій
ни 1. О. Воробйов звер
тається до молоді з за
кликом свято берегти і 
примножувати славні тра
диції старшого покоління.

Під звуки військового 
оркестру молоді гвардійці 
п'ятирічки, супроводжував 
ні ескортом почесної вар- 
ти, покладають на могилу 
Невідомого солдата гір
лянду Слави,

(РАТАУ), ;

СЛАВИМО НАВІКИ
(Закінчення).

голова міськвиконкому 
Б. Г. Токовий. Надається 
слово голові виконкому 
обласної Ради депутатів 
трудящих Д. М. Максимен- 
ку. Від імені бюро обко
му Компартії України та 
облвиконкому він сердеч
но вітає учасників мітингу 
з 30-річчям Перемоги. 
Теплі слова адресуються 
тим, хто йшов у бій під 
Москвою і на берегах 
Волги, Дніпра та Одера, 
колишнім партизанам і 
трудівникам тилу.

Проголошуються здра
виці на честь народу-пе- 
реможця, який під прово
дом Комуністичної партії 
здійснив велику визволь
ну місію і переміг ні
мецько-фашистських за
гарбників.

Виступають Герой Ра
дянського Союзу Д. І. Се- 
менов, Герой Соціалістич
ної Праці І. О. Шиш, сту
дентка педінституту імені 
О. С. Пушкіна Валентина 
Косянчук, молодий воїн 
місцевого гарнізону Ігор 
Зігалін. Ветерани війни і 
праці славлять перемож

ний похід Радянської Ар
мії, а комсомольці дають 
клятву продовжувати сла
ву своїх батьків.

Учасники мітингу прий
няли вітальні листи на ад
ресу ЦК КПРС, Верховної 
Ради СРСР, Ради Мініст
рів СРСР і ЦК Компартії 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР, Ради Мі
ністрів УРСР.

Над стадіоном лунає голос 
диктора, На зеленому полі 
з’являються солдати. Почи
нається військово-спортивне 
свято. З показовими вправами 
виступають акробати й гімнас-
ти. вихованці клубів -ДТ€ААФ. 
Під час театралізованих ком
позицій молодь славила сол
дата Радянської Армії, солда- 
і а-визволителя.

травня вулицями 
міста пройшли учас-

ники походу комсомоль
ців та молоді «Шляхами 
слави батьків», молоді ро
бітники, студенти, школя
рі Кіровограда.

На площі імені Кірова 
почалась комсомольсько- 
молодіжна маніфестація, 
присвячена Перемозі ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні. Трак
торист колгоспу імені 
Щорса Ульяновського ра
йону Іван Колос передав 
факел Герою Радянсько
го Союзу В. О. Верхолан
цеву, який запалив від 
Вічного вогню біля обеліс
ка Невідомому солдату. 
Фронтовик запалює фа
кел, встановлений на пло
щі. Перший секретар об
кому ЛКСМУ Микола 
Скляниченко зачитує ра
порт комсомольських ор
ганізацій області про про
ведену роботу за час VII

І Ірлянду Слави до обеліска Невідомем} солдату везли через усе місто. 
Фото В. КОВПАКА.

етапу походу комсомольців 
та молоді «Шляхами слааи

батьків». Приймаючи йо
го, секретар обкому Ком
партії України В. К. Дрим- 
ченко привітав учасників 
маніфестації, молодь об
ласті, яка по-синівському 
береже пам’ять про по
леглих героїв і примно
жує їх славу. На мітингу 
також виступили кавалер 
орденів Слави Я. І. Чугіін, 
ветеран комсомолу ГІ. В. 
Сидяк, слюсар заводу 
«Червона зірка» Герой 
Соціалістичної Праці О. О, 
Кошурко, робітник По- 

.бузького нікелевого заво
ду Павло Левченко.

Спалахують факели в руках 
учасників маніфестації. Юна
ки та дівчата йдуть па мемо
ріальне кладовище. Попереду 
комсомольці Новоукраїнсько- 
го та Голованівського райо
нів, які відзначені урядовими 
нагородами за успіхи в іру- 
довому та патріотичному ви
хованні молоді, за подвиг на 
фронтах війни і в мирні дні. 
В руках юнаків та дівчат пор
трети Героїв Радянського 
Союзу А.Антонова, 1. Фісаііо- 
внча,' В. Колісниченка, А. Ма
ніте, членів підпільної комсо
мольської організації «Спар
так» Л. Римар та М. Громо
вого.

Біля обеліска Невідомо
му солдату відбувся мі- 
тинг-реквієм. Знову сини 
колишніх фронтовиків 
згадали полеглих воїнів- 
визволителів і вшанували 
пам’ять про них хвилиною 
мовчання. Представники 
комсомольських організа
цій поклали гірлянду 
Слави до обеліска Невідо
мому солдату. Молодь 
давала клятву бути гідни
ми подвигу героїв-пере- 
можців і продовжити йо
го.

V РОЧИСТІ маніфестації 
на честь 30-річчя Великої 

Перемоги відбулися в усіх 
містах і селах області. В 
Світловодську відкрито 
обеліск на могилі Невідо
мого солдата і запалено 
Вічний вогонь. В селі Ко- 
мишувате Новоукраїнсь- 
кого району відбулося 
урочисте відкриття мону
мента воїнам-землякам. В 
селі Лозуватому Ульянов
ського району хлібороби 
колгоспу імені Фрунзе 
після мітингу біля пам’ят
ника героям-визволителям 
прийшли в музей Героя 
Радянського Союзу Архи
па Маніти і вшанували па” 
м ять про свого мужнього 
земляка. У святкові дні 
юнаки та дівчата знову ви
рушали в далекі й близькі 
походи, на місця, де гри
міли бої за визволення на
шого краю від німецько- 
фашистських загарбників, 
3У5тР1Чалися з ветеранами 
війни. Степівчани славили 
безсмертний подвиг ра
дянського воїна.



13 травня 1975 року
3 стар.

О ГІДНО постанови бюро ЦК ВЛКСМ 
від 11 червня 1974 року «Про за

гальноосвітню, політичну і економічну 
освіту комсомольців і молоді в 1974— 
1975 навчальному році» навчальний рік 
в системі комсомольської політосвіти 
завершуються Ленінським уроком «Ге
роїчний подвиг радянського народу — 
безсмертний!».

Про те, які завдання стоять перед 
первинними комсомольськими організа
ціями Кіровоградщинн по закінченні 
навчального року в системі, комсомоль
ської політосвіти, як підготуватися й 
провести Ленінський урок, присвячений 
знаменній даті в житті радянських лю
дей. 30-річчю Великої Перемоги, як по
дбати про те, щоб він пройшов у всіх 
гуртках змістовно й цікаво, велася ши
рока розмова па семінарі других секре
тарів міськкомів і райкомів комсомолу 
області у Знам'янці.

З лекцією на тему «Комуністична пар
тія — організатор і натхненник радян
ського народу в боротьбі з фашизмом у 
роки Великої Вітчизняної війни» висту
пив кандидат історичних наук, викладач 
Кіровоградського інституту сільськогос
подарського машинобудування Б. А.

• -------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ------------ —

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ ---------------- —
безсмертний!» в гуртку «В. і. Ленін про 
молодь» комсомольської організації 
Знам’янського відділку Одесько-Киши
нівської залізниці. Запрошені були на 
урок секретарі комітетів комсомолу, 
пропагандисти міста Знам'янки

Хвилююча церемоній покладання квітів до 
пам пгиика В. І. Леніну. Урочисте пручсніїн 
кращим членам ВЛКСМ. переможцям у соціа
лістичному змаганні 1974 року нових комсо
мольських квитків, л потім, вже у залі, зву
чали патріотичні пісні. Ііезрушно н велично 
застигли на сцені прапори СРСР та всіх п'ят
надцятії союзних республік. На стіні портрет 
иождя, панно «Вони захищали Батьківщину», 
оперативні карні бойових дій «Контрнаступі 
радянських військ під Сталіпградом», «Біло
руська операція», плакати, транспаранти. 
ПРОПАГАНДИСТ гуртка <В. І. Ленін 
’ • про молодь» П. Л. Верболоз пропонує 
прослухати платівку із записом звернен
ня вождя до бійців Червоіібї Армії.

На трибуні — І М. Єфімов. Розповідь 
ветерана війні! — то жива, пристрасні 
сповідь про бойових побратимів, муж
ність і стійкість воля яких гартувалися 
в горнилі битв за Батьківщину. Колиш
ній воїч розповідав про тих, з ким ділив 
болі і радощі фронтового життя. А на 
екрані вже пливуть кінокадри про обо
рону Москви і Сталінграда.

УРОК 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ПОДВИГУ
Клейман. Він навів приклади масового 
героїзму і мужності радянських людей, 
ЯКІ ВІДСТОЯЛИ У ВІЙНІ з гітлерівською Ні
меччиною честь, свободу і незалежність 
соціалістичної Вітчизни, врятували світ 
від загрози фашистського поневолення.

Про важливість і відповідальність завдань 
комітетів комсомолу по пропаганді радян
ської дійсності, її переваг над капіталістич
ним способом життя наголосив у своєму ви
ступі кандидат філософських наук, викладач 
Кіровоградського педагогічного Інституту іме
ні О. С. Пушкіна Б. М. Чикіп,

З розглядом питань про роботу комсомоль
ських організацій області по підготовці й 
святкувінню 30-річчч Великої Перемоги перед 
учасниками семінару виступили відповідальні 
працівники обкому ЛКСМ України. 
Л^ЕКРЕТАРІ міськкомів і райкомів 

комсомолу були присутні на відкри
тому занятті Ленінського уроку «Героїч
ний подвиг радянського народу —

Сечреіар партійної організації Зііам'яисько- 
і о відділку Одесько-Кишинівської залізниці 
М. о. Воробйон розповів про діяльність Ко- 
мунісінчної партії в боротьбі за мир і друж
бу народів. Він говорив про велич радянської 
людний, про трудові звершення нашою наро
ду у виконанні завдань, накреслених XXIV 
з'їздом КІІРС

Слухачі гуртка Т. Мацко, 11. ІОіксинч 
розповіли про виконання комсомольця
ми взятих соціалістичних зобов'язань, 
поділилися тим, як набуті знання допо
магають у повсякденному житті.

Наприкінці уроку учасники одноголос
но ухвалили текст вітальної телеграми 
ветеранам Великої Вітчизняної війни, 
які працювали на Зпам’янському від
ділку залізниці
Г"1ЕРІЩ вістки з різних куточків облас- 
' ’ ті, де 5—6 травня проходив Ленін
ський урок, засвідчили,-що КОМСОМОЛІ»: 
ські працівники і активісти, пропаган
дист і слухачі з полною серйознії-но 
поставились до підготовки і проведення 
Ленінського уроку сГероїчний подвиг 
радянського народу — безсмертний*!», 
присвяченого 30-рнйю Перемоги.

І. КОСТЕНКО, 
завідуючий відділом пропаганди 
і культурно-масової роботи обко
му ЛКСМ України.

П Р Д U1 О Р -ПЕРЕ
КЛИЧУТЬ 
ГЕРОЇВ 
ІМЕНА
...І В НАШИХ 
ШЕРЕНГАХ ГВАРДІЙЦІ

ВОНИ — з риштувань ново
будов, з цехів заводів і 

фабрик, врожайних колгоспних 
нив. студентських аудиторій, 
їх батьки вершили свій подвиг 
на фронтах Великої Вітчизня
ної війни, а воші, сини фрон
товиків, починають літопис 
своїх здобутків з трудових бі
ографій. Тут, на IV обласному 
зльоті учасників походу молоді 
«Шляхами слави батьків», ко
жен з них може з гордістю до
повісти ветеранам, що справа, 
за яку йшли в бій солдати со
рок першого, в надійних руках.

Молодий гвардієць п’ятиріч
ки слюсар електромеханічного 
заводу з Олександрії Валерій 
Глущенко:

— На моєму трудовому ка
лендарі — грудень 1976-го. Те
пер, коли воїни-визволителі 
згадують пам'ятні дні війни, 
думаю і про свій день — коли 
сфотографувався біля святині 
нашої Батьківщини — прапора 
Перемоги.

Тракторист колгоспу імені 
Щорса Ульяновського району 
Іван Колос:

— Няні сам доглядаю біль
ше 2500 голів молодняка вели
кої рогатої худоби. А мої дру
зі борються за 50-центнершій 
урожай пшениці з гектара. За
питуєте, чи не важко? Але ж 
ми дали слово працювати і за 
тих хлопців, які не повернули
ся до свого поля.

Люба Жениленко, учасниця 
мотопробігу комсомольців ту
ристського клубу «Чайка» 
м. Свігловодська.

— Ми проїхали більше трьох- 
тіісяч кілометрів. Побувавши в 
Керчі, Севастополі, учасники 
пробігу зустрілися з своїми 
земляками, які стали моряка
ми. Вони — відмінники бойо
вої і політичної підготовки. 
Кожен з них готовий повтори
ти подвиг моряків-чорномор- 
ців.

Керівник загону «червоних 
слідопитів» Варварівської вось
мирічної ШКОЛИ Долинського 
району Лідія Кабанець:

— Наші школярі вирушили 
в похід місцями боїв 188-ї стрі
лецької дивізії, яка визволяла 
наш район від німецько-фа- 

^ожстських загарбників. За час 
походу ми налагодили зв'язки 
3 родинами 203 загиблих воїнів. 
Наприклад, Валентині Олек
сандрівні Заєць з Дніпропет
ровська ми повідомили про міс
це "поховання її сипа Олексап- 
Цра аж через двадцять років

після війни. Тепер створюємо 
рукописну книгу «Говорять 
творці Перемоги»...

ВАГОМІ здобутки в усіх'80 
тисяч гопаків і дівчат, які 

взяли участь в походах «Шля
хами слави батьків». Вони 
встановили 1611 невідомих до
нині імен воїнів, відкрили 48 
музеїв, музейних кімнат та 
краєзнавчих кутків, спорудили 
27 пам’ятників. Наприклад, му
зей Героя Радянського Союзу 
Архипа Маніти села Лозува- 
того Ульяновською району на
городжений Почесною грамо
тою ЦК ВЛКСМ. Відзначились 
ульяновські комсомольці і в 
справі будівництва пам'ятни
ків на громадських засадах. 
Краща їх робота — обеліск 
активному учаснику встанов
лення Радянської влади в селі 
Вільховому Георгію Рогозин- 
сько.му.

9 травня під час відкриття 
IV обласного зльоту учасників 
походу молоді «Шляхами сла
ви батьків» перший секретар 
обкому ЛКСМУ Микола Скля- 
ииченко підбив підсумки здо
бутків комсомольської органі
зації Кіровоградщинн за час 
сьомого етапу походу. Він 
проаналізував діяльність ком
сомольських активістів у спра
ві військово-патріотичного ви
ховання, підготовки молоді до 
служби в армії. І знову юнаки 
та дівчата слухали напутнє 
слово начальника обласного 
штабу походу комсомольців та 
молоді «Шляхами слави бать
ків» Героя Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцева.

— Ви робите велику справу,— 
сказав вій,—вирушаючи в дале
кі і близькі дороги. Шефство 
над інвалідами Великої Віт
чизняної війни, сім’ями полег
лих, пошук матеріалів про воі- 
нів-визволителів стає свідчен
ням того, що ви свято викопує
те свій синівський обов'язок 1 
пам’ятаєте героїв, на яких рів
няється молодь.

ПЛЕЧЕМ ДО ПЛЕЧА
П 1С.ЧЯ урочистої мапіфеста- 
*• ції, яка відбулася в Кірово
граді на честь героїв-вйзволи- 
телів, учасники зльоту вийшли 
па спортивні майданчики, стро
йові плаци, їх зустріли в стрі
лецькому тиру, на легкоатле
тичному комплексі.

Перше завдання — показати спої 
здібності п стройовій підготовці, у 
виконанні військово-патріотичної 
пісні. І тут одразу про себе щонай
краще заявили комсомольці Ві.ть- 
шанського району. Захопила їх 
юпармійська форма, вони ппранно 
виконали всі вимоги строю. І пісня 
виконана на «відмінно». Більшан
ням — найвища оцінка.

Напружена боротьба на майдані, 
де почалось метання гранати. Ком
сомолка з Новгородці Люба Ма- 
рущак посилає її за 37 метрів. А 
найнища цифра у хлопців — 61. Цс 
показник Станіслава Зовіпі з Малої 
Виски. Та через півгодини рекорд 
побив Віктор і'аврась з Світловод- 
ська — 65 метрів.

У стрілецькому тирі за поєдин
ками юнаків та дівчат, які зібрали
ся скласти нормативи комплексу 
ГПО з кульової стрільби спостеріга
ли колишні фронтовики. Я. М. Пло- 
ховець теж вирішив спробувати 
своє вміння. Колись, ще в повоєн
ні роки він міг рівнятися навіть зі 
снайперами. Але зараз вже не тон 
зір, не те здоров’я — сімдесят ліг. 
I все ж ветеран після трьох пострі
лів задоволений собою — кулі влу
чили у три «сімки». Нарешті, по
стріли роблять ті, кому незабаром 
доведеться служити в армії, хто 
стан чемпіонами своїх колективів з 
багатоборства ГІЮ на призи «Ком
сомольской правды». Знову відзна
чився Станіслав Зовва — є 49 очок 
з 50 можливих. А комсомолка з 
О.іьшаїїкн Галина Пасту шенко від
жалась на гімнастичній лаві 36 ра
зів. Це — вище «золотих» показни
ків комплексу. ♦ ♦ о

Високу фізичну підготовку 
продемонстрували юнаки та 
дівчата під час військово-спор
тивної гри. Після того, як в 
небі з’явилась ракета, уперед 
кинулась комсомолка з Улья
новки Люба Вінерська. її впі
знали одразу, бо дівчина була 
кращою па вогневому рубежі, 
маючи на своєму рахунку 44 
очка. За нею бігла Люба Ма< 
рущак, учениця з Новгородків- 

ської середньої школи. Для 
неї ці кілометри були не таки
ми уже й важкими, бо вже три 
роки вона тренується у секції 
велосипедистів, не раз була се
ред призерів обласних'змагань. 
Отже, попереду ті, хто успішно 
склав залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовок.

НАШ СИНІВСЬКИЙ 
ОБОВ’ЯЗОК

МАНІФЕСТАЦІЯ молоді і 
*’* мітнпг-реквієм на честь 
30-річчя Перемоги. Слюсар По- 
бузького нікелевого заводу 
Павло Левченко, якому теж 
випало щастя сфотографува
тись біля легендарного прапо
ра нашої Вітчизни, вийшов на 
трибуну і мав слово від імені 
учасників зльоту.

— Ми йдемо слідом за героя
ми. Але наш похід це не роз
вага, не красномовне слівце. 
Це велика копітка робота, цс 
прагнення пізнати якнайглиб
ше джерела подвигів наших 
батьків. Чули, сьогодні, про що 
складали рапорт гвардійці п’я
тирічки? Вони з 500 комсомоль
сько-молодіжних колективів, 
які працювали за себе і за 
героя-земляка, який загинув у 
битві з ворогом. Попереду в 
наших колонах стоять комсо
мольці Новоукраїнського і Го- 
ловаиівського районів. Ново- 
українська районна комсо
мольська організація відзначе
на орденом І рудового Черво
ного Прапора — за трудові 
подвиги, Головднівська — за 
мужність і нескоримість її ви
хованців під час війни — По
чесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР.

Вирушаючи в дорогу, кожен 
загін має конкретне завдання. 
Було воно і в комсомольців 
Олександрійського індустрі
ального технікуму — привезти 
із Севастополя землю, яка бу
ла скроплена кров'ю морякіз- 

чорноморціз біля дзоту № II. 
Там загинув їх земляк Олексій 
Калюжний.

Павло зачитує лисг Олексія, 
в якому він перед смертю да
вав наказ своїм бойовим по
братимам знищувати фашистів. 
Він закінчувався гордо і не
скорено: «Клятву воїна я до
тримав!»

Ветеранам війни, членам об
ласного штабу походу комсо
мольців та молоді місцями ре
волюційної, бойової та трудо
вої слави радянського народу 
посланці з Олександрії піднес
ли кубок, в ньому — земля Се
вастополя.

(Закінчення на 4-й стор.).
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КЛИЧУТЬ ГЕРОЇВ ІМЕНА
(Закінчення).

— Давав клятву Олексій Ка
люжний, — схвильовано про
довжує робітник, — клялися 
спартаківці. Давали клятву 
мільйони комсомольців соро
кових років. і\ нині присягаю
ться на вірність Вітчизні юна
ки та дівчата мого покоління. 
І ми гордіспо кажемо: «Слава 
батьків буде примножена, ес
тафета подвигу буде передана 
майбутнім поколінням...»

Слова вірності і любові Ко
муністичній партії, радянсько
му народові* проголосили учас
ники походу під час мітиигу- 
реквієму на меморіальному 
кладовищі біля обеліска Неві
домому солдату. Слухали бит
тя їх сердець, слухали їх при
сягу надмогильні плити. 1 ос
вітлював очі синів Вічний во
гонь перед обеліском. Л ми вди
влялися на фортечні вали, де 
стояли .матері полеглих героїв, 
і вже мовчки, своєму серцю да

вали наказ: «Ти теж повпппо 
так горіти! Ти теж не масні 
права зупинитись, поки не від
даси своє тепло для щастя лю
дей!»

♦ • •

П ТРАВНЯ — останній день 
зльоту. Більше трьохсот 

представників комсомольських 
організацій міст і районів об
ласті склали свої рапорти, пе
редали на огляд матеріали, зі
брані під час походу. Визнача
ються здобутки загонів під час 
складання нормативів комплек
су ГПО. і ось підсумок. Пер
ший секретар обкому ЛКСМУ 
Микола Скляничепко, проана
лізувавши роботу зльоту, на
звав переможця — комсомоль
ців Світловодська. Відзначе
но їх і за кращу організацію 
туристських походів. Олексап- 
дрійці мали пайвшці показни
ки за підсумками складених 
нормативів комплексу ГПО. 
Представники Олександрійсь
кого індустріального технікуму

Капі ran Ара
рат Алекса
нян загинув 
смертю героя, 
внзволя ю ч її 
наше місто 
від ІІІМСЦЬКО- 
фашистськ її х 
загарбник і в. 
Він похона- 
ний па мемо
ріальному кла
довищі в Кі
ровограді. В 
день святку
вання 30-річ- 
чя Перемоги 
на могилу сво
го чоловіка 
приїхала з 
Ленінак а її а 
Софія Багда- 
саровна Ха
чатрян з си
нами і онука
ми, сестрою 
героя • визво
лителя.

Фото 
В. КОВПАКА.

отримали найвищу оцінку за 
організацію туристської експе
диції «Моя Батьківщина — 
СРСР». Учасники походу з 
Петрівського району домоглися 
найвищих показників у спразі 
пропаганди матеріалів, зібра
них під час походу.

За кращі твори школярів про 
подвиг воїнів-віізволнтелів перше 
місце присуджено вихованцям Но- 
воархангельської комсомольської 
організації. Грамоти обкому ком
сомолу, призи, кубки були вручені 
комсомольським організаціям за 
кращий кінофільм, кращий пам’ят
ник, збудований на громадських за
гадах. Комсомолка з м. Бобриицп 
Ганя Шаповалова стала першим 
призером з багатоборства ГПО, а 
серед хлопців тут переміг Євген 
Левченко з м. Олександрії.

Почесною Грамотою ПК 
ЛКСМУ нагороджено началь
ника обласного штабу походу 
комсомольців та молоді «Шля
хами слави батьків» В. О. Вер
холанцева. Ця відзнака — за 
багаторічну роботу по патріо
тичному вихованню молоді.

М. ШЕВЧУК.

Гї ОЄДНПКІІ перших двох 
** днів фінальних змагань 
VI Спартакіади УРСР з бо
ротьби самбо мали дати від
повідь на*питання: чи прине
суть кіровоградські самбісти 
50 запланованих очок у за
лік збірної Кіровоградщиші?

Після першого дня втрати 
нашої команди були незнач
ними: програвши дві зустрічі, 
вибув із змагаїіь П. Кова
льов. Інші п’ятеро спортсме
нів продовжували поєдинки. 
Кожен з них приніс команді 
залікові очки.

Успішно виступив, наймолодший 
із наших земляків — учень серед
ньої школи № 34 міста Кірово
града Юрій Наснпанко. Переміг
шії в третьому колі майстра 
спорту В. Шиандера із Волині і 
у п'ятому — С. Макіна (Крим
ська область), він забезпечив со
бі місце в шістці сильніших. У 
четвертому колі Юрій програв
A. Саприкіну з Харкова. Вияви
лось, що саме цей спортсмен і 
став основним претендентом Юрія 
в боротьбі за третє місце. Попе
реду у Наснпайка зустріч із чле
ном збірної команди України
B. Каржаневським. Проте, А. Са- 
прикіи теж зустрічався із силь
ним спортсменом — майстром 
сгорту В. Панасснком із Донець
ка, і а разі поразки вибував Із 
змагань. Цей важливий для на
шого самбіста поєдинок виграв 
В. Иапассіїко. Незважаючи на 
програш В. Каржаневському", 
Юрій став бронзовим призером 
VI Спартакіади УРСР. Він при
ніс команді п’ятнадцять заліко
вих очок.

Рівно виступили інші сам
бісти. Валерій Ханцевич ви
боров шосте місце. Володи
мир Гриценко та Віктор Лит- 
вииенко —- сьоме, Володимир 
Коновка — десяте. Коли під
били підсумки командної бо
ротьби, виявилося, що кіро- 
воградні достроково викопа-

ФУТБОЛ

«Зірка»-
«Буновина» - 
0:0

Па поле вийшли рівні суперники, тим паче сусіди по • 
турнірній таблиці. Перед сьомим туром «Буковина» зай
няла другу сходинку, кіроноградці — гретю. Боротьба •' 
була напруженою, гострою. Протягом усього матчу важ
ко було визначити перевагу тієї чи іншої команди. Грд 
проходила в швидкому темпі, в жорсткій боротьбі, небез
пека виникала то біля одних, то біля інших воріт.

На почагсу другого тайму кіровоградці мали реальну 
можливість відкрити рахунок. За порушення правил у 
штрафному майданчику, гостей було покарано одинад- 
цятиметровим ударом. Та воротар гостей, вгадавши на
прямок удару, відбиває м’яч, пробитий А. Хроповвм.

Решту ігрового часу «Зірка» докладає максимум зусиль 
для взяття поріт супсрннкіп. Кілька прицільних ударів 
наносить ІО. Касьонкін, атакують ворота М. Головко, 
О. Кацман. Та гості встигають і організувати щільний 
захист, і контра гакуватії. <

VI літня Спартаніада УРСР

„МОЛОДЦІ!“
лп завдання: у їхньому акти
ві — 52 очка. А ще мають ви
ступати Олександр Рижечкін, 
Сергій Таран, Юрій Коліснії- 
ченко, Валерій Шевчук. Убо; 
лівальпики вітали наших сам
бістів щирими оплесками, 
гучним «молодці».

Чемпіонами серед самбіс
тів, що виступали у вагових 
категоріях до 48. 57, 68, 82 та 
100 кілограмів, стали Володи
мир Каржаневським, Нари
ман Сулейманов, Микола 
Козленков, Олександр Шук- 
лін, Сергій Горюнов.

9—10 травня відбулися по
єдинки в інших вагових ка
тегоріях.

10. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Чемпіон світу з боротьби самбо 
В. САУН III веде поєдинок а 
І. ДУБОВИКОМ. (Дніпропет
ровськ). і

Н ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Пр и рама пере
дач. (М). 9.05 — к. т.

Гімнастика. (М). 9.20 — Попи
ті. (М). 9.30 — «Весняні піс
ні». к. т. (Таллін). 10.00 — к. т. 
«Радянські хокеїсти». Тел. 
док. фільм (М) 10.30 — «Зна
йдеш у бою». Тел. багатосе
рійний’ худ. фільм. 2 серія. 
(М). 11.35 — Фстохвилннкл.
(К). 1140 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 10 кл. 
(К). 12.15 — к. т. «При світлі 
соняшників». Літ. театр. (К). 
33.15 — к. т. «Слава солдат -

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50 — 
Наша афіи.а. (К). 10.55 — Но
вини. (К). Н-10 — Док. фільм 
«Токар». (К). 13.10 — Наша 
афіша. (К). 15.15 — «Наука — 
виробництву». (Х-в). 15.50 —• 
Для школярів. Концерт. (Д-к). 
16.20 — «Назустріч XXV з'їз
ду КПРС». «Орбіта дружби». 
(Львів). 16.50 — «Перший 
Всесоюзний фестиваль ху
дожньої самодіяльної твор
чості трудящих. «Народні та’- 
лантп». (К-д на Республікан
ське телебачення). 17.20 —
<• І птеграл». Пат ново-популяр
ний журнал. (К). 18.G0 — Пер
шість УРСР з кінного cnoprv. 
(М-в). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Майстри веселого 
цеху». (Одеса). 20.20 —- «Сіль
ськогосподарський тиждень» і 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти'.». (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Худ. телефільм «Това
риш бригада». (К). 23.40 — 
Новини. (К)<ська». (К) 13.45 — Програма

передач. (М). 13.50 — Програ
ма док. фільмів. (М). 14.55 — 
«Російські мандрівники 1 до
слідники».(М). 15.25 — «Три
буна письменника». (М). 15.45 
— Телефілг я. (К-Д). 16.15 —
к. т. Концертппй зал телесту
дії «Орля». (М). 17.00 —• к. т. 
Урочисті збори, присвячені 
20-річчю Варшавською ло- 
ювору про дружбу, співробіт
ництво і взаємодопомогу. Кон
церт. (М). 19.55 — Тел. бага
тосерійний худ. фільм «Зна
йдеш у бою». З серія. (М). 
21.00 — «Час». <М). 21.30 — 
«Сторінки творчості поета 
Леоніда Мартинова». (М). 
22.10 — Футбол. Фінал Кубка 
володарів кубків. «Динамо» 
(Київ) - «Фереицвзрош» (Угор
щина). В перерві — тираж 
«Спор, -ото-.. к. т. По закін
ченні — повніш. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пере
дач. (М). 9.05 — к. г.

Гімнастика. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — «Приходь, каз
ко!». (М). 10.00 — «Сторінки 
творчості поега Леоніда Мар
тинова». (М). 10.40 — «Зна
йдеш у бою». Тел. багатосе
рійний худ. фільм. З серія. 
(М). 13.30 — Програма пере
дач. (М). 13.55 — Програма
док. фільмів. (М). 14.20 —
«Російська мова». (М). 15.05— 
.'Луз. фільм. «Срібний кора
бель». (К). 15.30 — «Девіз —
висока якість». (К). 16.00 —
Копцерт. (Х-в). 16.30 — «Рес
публіканська фізико-матема
тична школа». (К). 17.00 —
«За український мільярд 1975 
року». (Л-к). 17.30 — О. К.о- 
ломієць. «Фараони». Вистава 
Кіровоградського иузичпо-

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, «ул. Луиачарського, 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 08598,

драматнчного театру ім. Кро- 
іпівницького. В перерві—теле
фільми. (К-д). 19.50—Тел. ба
гатосерійний худ. фільм «Зна-" 
йдеш у бою/ 4 серія. (М). 
21.00 — К. т. Чемпіонат СРСР 
з хокею. ЦСКА — «Трактор». 
По. закінченні — новини. (М).

Д Р У ГЛ П РО ГРАМ А.’ 10.55 — 
Наша афіша. (К). 11.00 — По
вніш. (К). Н.15 — «Товари — 
народу». (М-в) 11.45 — Свят
ковий концерт. (К). 15.05 —
«Закавказька весна»". Кон
церт. (М). 15.35 — «Бесіди про 
мораль». (М). 10.05 — к. т.
«Поезія». (М). 16.20—'«Шахо
ва школа». (М). 16.50 — «Об
раз комуніста у творчості 
ЛІ. Шолохова». (М). 17.30 — 
«Сильні, сміливі, спритні». 
(ЛІ). 18.00 — «Календар мале
чі». (Донецьк). 13.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.40 — 
Теленарис «Через роки і від
стані». (Херсон). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — Вечір науко
вого кіно. (К). 20.10 — «За
прошуємо до танцю». (Львів). 
20.45 — «На добраніч. дітп!»і 
(К). 21.00— «Час». (М). 21.30- 
Коицерт. (К). 22.00 — «Теат
ральна вітальня». (К). 23.00 — 
Новини. (К).

«Високе довір'я». (К-д). 16.15-
— «1 покликало поле». Кіно-
парис. (М-в). 16.30 — «Сурми 
славлять перемогу». Конце.от. 
(Львів). 17.00 — «Сім'я». (До
нецьк). 18.00 — «День за
днем». (К-Д). 18.10 — «Люди
на. Дорога. Автомобіль». 
(К-Д). 18.15 — к. т. Мульт
фільм «Соп маленького Пете
ра». (М). 13.25 — «Світ соціа
лізму». (М). ,18.55 — Тел. док. 
Фільм. Важко щастя Ірини 
Родніїїої». (М). 19.50 — Тол. 
багатосерійний худ. фільм 
«Знайдеш у бою». 5 сепія 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— к. т. «Майстри мистецтв*.
Народний артист СРСР А. Д. 
Папанов. (М). 23.05 — к. т.
Концерт артистів французької 
естради. (М). По закінченні— 
повніш. (М).

16 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пере
дач. (М). 9.05 к. т.

Гімнастика. (М).' 9.20 — Но
вини. (М). 9.30 — «КамАЗ бу
дується», Програма "• док. 
фільмів. (М). 10.30 —' «Зна
йдеш у бою». Тел. багатосе
рійний худ. фільм. 4 серія. 
11.35 — Фотохвнлпика. (К).
11.40 — «Шкільний екран». 
Російська література для уч
нів 10 класу. (К). 12.20 — Пер
шість УРСР з кінного СПОРТУ 
(М-в). 13.05— «Назустріч XXV 
з'їзду КПРС». «Передовий 
досвід — всім». (Л-к). 15.45 — 
«Наша афіша». (К). 15.50 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Індекс 61197,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 — 
Наша афіша. (К) 10.50 — Но
вини. (К). 11.05 — «Екран мо
лодих». (Харків). 13.55 — Про
грама передач. (М). 14.00" — 
«Майстер —■ посада особли
ва».. Теленарис. (М). 14.30. — 
Бесіди про спорт. (М)..15.00— 
«Поезія». ,(М).. 15.25 — к. т. 
«Піднята цілина» Худ..Фільм. 
2 серія (М.) 17 00 — «Москва 
і москвичі».-(М). 17.30 — к. т. 
«Творчість юних.». (М).-18.00— 
Реклама,- ' оголошення.’ (К). 
18.30 — Фільм-концерт. • (К).
19.00 - «Вісті»’. (10.■ 19.30 —
Концерт інструментальної му ■ 
зики. (Одеса).' 19.55 — к. т. «У
світі рослин». ■ 
«На- добраніч, 
2100 - «Час». 
«Поезія». (К). 
фільм «їх знали

(К). 20.45 -
дітн!».> (К). 
(М). 21.30 —
22.00 — Худ.
тільки в об

личчя». (ІО. 23.30 — Вечірні
но«чпи. (К)

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пере
дач. (.М). 9.05 — к. т.

Гімнастика. (М). 9.20 — Попн-
нн. (МІ. 9.30 — -АБВГдейка».
(М): 10.00 — «Для вас, баті-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г.' Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Г.тінкн. 2.
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киї». .(М). І0.30 — «Знайдеш 
у бою». Тел. багатосерійний 
худ. фільм. 5 серія. (М).
11.35 — к. т. Музична програ
ма «Райкова пошта». (ЛІ). 
12.05 — «Всесоюзна художня- 
виставка «3-3 років Перемоги». 
(ЛІ). 12.25 — Концерт. (М).
12.35 — «Більше хороших .то- •
парів». (М). 13.05 — «Здо- .
ров'я». (ЛІ). 13.35 — Музична . 
ппограма для юнацтва. (М).
15.45 — к. т. Ппограма мульт- ’ 
фільмів. (М). І6.І5 — Політич
ний оглядач ІО. Л. Жуков від
повідає на запитання телегля- • 
дачів. (М). 17.00 — к. т. «У 
е.ііН тварин». (М). 18.00 — .
Попини. (М). 18.15 — К. т.
Чемпіонат СРСР з футболу, . 
«Динамо» (Москва) — «Ара
рат». (М). 19.45 — «Борці за " 
праве діло». Інтерв'ю голови ■ 
виконкому Організації виз
волення Палестини Ясіра 
Арафата. (ЛІ). 19.55 — к. т".
Фільми з участю Чарлі Чяп.іі- 
ня: '«Втеча" в автомобілі», 
«Чемпіон», «ІПскач- ннпгол». 
(М) ?! 00 ~ «Час». (М). 21.30
— к. т. Фільм-спектакль'теат-
ре ляльок під керівництвом • 
С. Образцова «Солдат і відь
ма». (М). 22.40 — «Танцю
вальний зал». (М). 23.10 — •
«Міжнародна зустріч » бас
кетболу». Збірна СРСР — 
збірна СІЛА. Жінки. (МІ. По 
закінченні — новини. (М). 1

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 — ■
Паша афіша. (К) 9.50 — Для , 
дітей. Худ. телефільм «Сол- 
латеня».’(К), ІО.ЗО — Концерт. - 
(В-д). 11.15 — «Екраіі -йоло- . 
дих». (К). 11.55 — «„Містам і
селам України бути зоазковп-
’мп». (Д-к). 12.35 — Копцерт, • 

(Львів). ■ 13.20 — «Назустріч -
XXV з'їзду КПРС». «Сьогодні 
на Дніппогссі-2». (Запоріж
жя). 13.35 — Для дітей. 
Мультфільм «КнітлпішЛ го
робець». (К). 13.45 — «Лети, ч
пяшп пісне». (Харків) 14.50'— 
«У переможців соціалістично
го .змагання». (Херсон). 15.25
— «Фізкульт-прпвіт». Моло- . 
діжпа розважальна програма. 
(Донецьк). 16.25 — «У світі 
музики». (К). 17.15 — «Екран 
передового ДОСВІЗМл. (К). ip.cn
— Першість СРСР з футболу: 
«ІПахтап» — «Локомоція». 
(М). 19.15 — «Вісті». (К). 20 15
— Концерт. (К). 20.45 — «Па 
добраніч, чііні». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30—Театралізо

вана вистава. (К). В перер
ві — новини. (К). ;
І £ ПЕРША ПРОГРАМА.
А О 9.00 — Програма пере

дач. (М). 9.05 — к. т. -
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Повніш. (М). 9.30
— к. т. «Будильник». "(М), 
10.00 — «Служу Радянському ■ 
Союзу». (М). И.00 — «Музич- - 
пий кі.оск». (М). 11.30 — «Зу
стріч юнкорів телестудії «Ор- ( 
ля» з двічі Героєм Радян
ського Союзу Маршалом Ра
дянського Союзу П. К..К0ШС- . 
внм». (М). 12.15 — к. т. «Ве
селий календар». (М). 12.30— , 
«Сільська година». (М). 13.30 •
— к. т. «Міжнародна папора- . 
ма». (М). 14.00, — к. т. Чем
піонат СРСР з хокею: ЦСКА і
— «Крила Рад»: (В перер- '
вах — документальні фільми, . 
(М). 16.15 — «Літературні зу- . 
етоічі». (М). 17.00’ — к. т,
«Клуб кіиоподорожей». (М). • 
18.00 - Новини. (М). 18.15 — • 
к т. Ппограма мультфільмі». ; 
(ЛІ). 18.40 — к. т.' «.ПІспя-75». . 
(М). 19 00 —• к. т: Чемпіонат 
Р.впони з футболу. Збіиия * 
СРСР — збірна Ірландії. (К). 
21.00 — «Час*. (М). 21.30 — . 
к. т. Концерт майстрів мис
тецтв: (М)< 23.00 — Велогонка . 
світу. (Польща). По закіичеп-
ні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Паша .афіша-.' (І<). 10.05 —
Худ.;філь;.і.-(К). 1.1.20.--«УРОК : 
мужності». (К). 12.00 — «Ка- ; 
іот-компанія ' «Глобус». (Оде
са). 13.00 — Для дітей. Ляді,- • 
нова вистава . «Пригоди коше- і 
пятня. (К) 13.3.0 — «Назустріч ; 
XXV з'їзду КГІРС». «У '.тру- • 
дівниі:іи; гмідгоспу • -П'яінхаї- • 
сьцпй».."" (К-д" па ,Республікан
ське телебпчепйя). 14.10 •— ; 
«Сучасна поезія народів 
СРСР». (К), 14.50 — «Народні 
таланти». (М-в). 15.20 — Инр- ’ 
кова програма. (К). 16.00 —
♦Слана солдатська». (В ді, 
17.00 •— Фільм-коїщерт. (К). 
17.25 — Для школярів. «Дія* 
чятка І хлопчики». (Донецьк). ' 
ІЗ. 15 — «Музичні вечори»« 
(Х-п) 19.00 - «Вісті». (КЛ
19.30 — к. т «Вітчизно мої!» 
неозора». .(К). 20.10 — «Лгіт- 
пункт засвічує потяі». (Львів). 
20.45 — «Па добраніч, лісп!»« 
(К)., 21 ('0 — «Час». (М). 21.50 
—■ Худ. фільм «Маріаиіів». 
(К). 22.45 — к. т. «Нові мело
дії року». П<)'.
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