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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про нагородження журналу 
ЦК ВЛКСМ „Смена“ 
орденом „Знак Пошани“

За плодотворну роботу по комуністичному вихо
ванню молоді, мобілізації юнаків і дівчат на вико
нання завдань господарського і культурного будів
ництва нагородити журнал ЦК ВЛКСМ «Смена» ор' 
деном «Знак Пошани».

Голова Президії Верхопної Ради СРСР
М. ПІДГОРНИИ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
7 лютого 1974 р.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ВІВТОРОК, 12 лютого 1074: року

7/7. ЄДНАЙТЕСЯ

ОГО ОБКОМУ АКСНУ

XVII КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

9 лютого в Кіровограді, е приміщенні Бу
динку політосвіти обкому партії, відбулася 
обласна партійна конференція.

За дорученням обласного комітету партії 
конференцію відкрив перший секретар об
кому Компартії України М. М. КОБИЛЬЧАК. 
Одностайно, під бурхливі оплески делегати 
обирають почесну президію в складі По- 
літбюро ЦК КПРС.

Із звітною доповіддю про роботу Кірово
градського обласного комітету Компартії 
України та завдання обласної партійної ор
ганізації в посиленні організаторської і по
літичної роботи по виконанню рішень XXIV 
з’їзду партії і грудневого (1973 р.] Пленуму 
ЦК КПРС виступив перший секретар обко
му Компартії України М. М. КОБИЛЬЧАК.

Доповідь про роботу ревізійної комісії 
зробив її голова І’і. Т. БУРДІЯН.

В обговоренні взяли участь І. П. ВАЛЯВ- 
СЬКИЙ — перший секретар Кіровоград
ського міськкому Компартії України, О. В. 
ГІТАЛОВ — бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новсукраїн- 
ськсіо району, двічі Герой Соціалістичної 
Праці, С. X. ТАРАНЕНКО — перший секре
тар Олександрійського райкому партії, 
М. Л. ТКАЧЕНКО — машиніст електровоза 
Знам’янського локомотивного депо, Я. К. 
ГРИГОРЕНКО — перший секретар Устинів- 
ськсго райкому Компартії України, К. С. 
КУРЦЕВ — директор заводу «Червона зір
ка», І. В. ДРОБОТ — перший секретар Олек
сандрійського міськкому Компартії Украї
ни, В. В. ЗАТОКА — секретар парторганіза- 
ції колгоспу «Прогрес» Новомиргородсько- 
го району, Д. П. МАКСИМЕНКО — голова 
виконкому обласної Ради депутатів трудя
щих, Н. Л. СУХІНА — електрозварниця за
воду будконструкцій виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія», м. Світло- 
всдськ, Л. Й. ШЛІФЕР — голова колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського ра
йону, Герой Соціалістичної Праці, Г. Р. НО-

СОВ — ректор Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування, 
Л. І. КОНДРАТЬЄВА — доярка колгоспу іме
ні Леніна Долинського району, Д. Т. 
ЖМАК — голова обласної ради професій
них спілок, €. М. КОЛІСНИЧЕНКО — секре
тар парткому Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, М. К. СКЛЯНИ- 
ЧЕНКО — перший секретар обкому ЛКСМ 
України.

У доповіді і виступах делегатів глибоко й 
критично дано аналіз стану організатор
ської та виховної діяльності партійних орга
нізацій по виконанню рішень XXIV з'їзду 
КПРС і наступних Пленумів Центрального 
Комітету, народногосподарських планів, на
мічено шляхи посилення партійної роботи в 
масах, дострокового виконання дев'ятої п’я
тирічки. Широко говорилося про завдання, 
що випливають з рішень з'їзду, грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС, Звернення ЦК 
до партії, до радянського народу і з поста- 
нез про Всесоюзне соціалістичне змагання 
в 1974 році.

В центрі уваги конференції були питання, 
дальшого підвищення бсйовитості всіх пар
тійних ланок, активності кожного комуніста, 
посилення роботи по доборові, розстановці 
і вихованню кадрів. Важливе місце зайняли 
питання підвищення рівня ідеологічної ро
боти, виховання трудящих у дусі дружби 
народів, пролетарського інтернаціоналізму, 
боротьби з проявами буржуазної ідеології.

Делегати говорили про посилення рівня 
партійного керівництва економікою, спиня
лися на завданнях, що випливають з поло
жень і висновків, викладених у промові Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на грудневому (1973 р.) Пле
нумі ЦК КПРС.

У роботі партійної конференції взяв 
участь і виступив на ній член ПолІтбюро ЦК 
Компартії України О. Ф. ВАТЧЕККО.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ- КОМПАРТІЇ

У роботі конференції взяли участь: мі
ністр сільського господарства УРСР П. Л. 
ПОГРЕБНЯК, заступник завідуючого відді
лом організаційно-партійної роботи ЦК 
Компартії України П. К. КЛИМЕНКО, інспек
тор ЦК Компартії України Є. М. ОДИНЕЦЬ.

Із заключним словом виступив перший 
секретар обкому партії М. М. КОБИЛЬЧАК.

Конференція прийняла розгорнуту поста
нову, в якій дано оцінку діяльності облас
ного комітету партії, враховано й узагаль
нено все цінне з нагромадженого досвіду, 
вказано на недоліки і намічено шляхи їх 
усунення, визначено конкретні завдання в 
господарському й культурному будівництві, 
підвищенні рівня організаційно-партійної та 
ідейно-політичної роботи, піднесенні бойо- 
еитссті партійних організацій.

XVII обласна партійна конференція одно
стайно схвалила внутрішню і зовнішню по
літику партії, практичну діяльність ленін
ського Центрального Комітету, його ПолІт
бюро, особисто Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва. Конфе
ренція продемонструвала згуртованість об
ласної партійної організації навколо Цент
рального Комітету КПРС, висловила тверду 
впевненість у тому, що комуністи і всі тру
дящі області будуть і далі з високою орга
нізованістю й наполегливістю боротися за 
здійснення накреслень перті? в комуністич
ному будівництві.

Конференція затвердила звіт ревізійної 
комісії.

Обласна партійна конференція обрала 
новий склад обкому компартії України та 
ревізійної комісії обласна? партійної орга
нізації.

З великим піднесенням делегати прийня
ли вітальні листи ЦК КПРС і ЦК Компартії 
України.

Делегати натхненно співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

УКРАЇНИ
9 лютого відбувся пленум Кіровоградського обкому Компар

тії України, обраного XVII обласною партійною конференцією. 
Пленум розглянув організаційні питання.

Першим секретарем обкому Компартії України пленум обрав 
М. М. Кобнльчака. другим — Л. Ф. Кібця, секретарями обко
му — Ф. П. Дзядуха, В. К. Дримченка, А. І. Погребняка.

Бюро обласного комітету партії обрано в такому, складі: чле
ни бюро І. П. Валявськнй. А. А. Давиденко, Ф. П. Дзядух, В. К. 
Дримченко, Д. Т. Жмак, Л. Ф. Кібець, М. М. Кобпльчак, М. Т. 
Кондратенко, Д. П. Максименко, А. І. Погребняк, Г. Ф. Шевчен
ко; кандидати в члени бюро; І. В. Дробот, С. 3. Сергіепко, М. К. 
Скляниченко.

Завідуючими відділами обкому Компартії України затверд

жено. організаційно-партійної роботи — М. Т. Кондратенка, 
пропаганди і агітації — І. П. Оліфіренка, сільськогосподар
ським — В. Р. Маринкевича, промислово-транспортним — В. В. 
Спрепжина, легкої і харчової промисловості — В. І. Мандебуру, 
будівництва — В. Т. Снліна, адміністративних і торговельно-фі
нансових органів — О. Т. Шаповалова, науки та учбових закла
дів — В. І. Внбрмка, загальним — С. І. Усепка, фінансово-гос
подарським — Я. Я, Пихтіла. Головою партійної комісії при об
комі Компартії України затверджено М. Г. Чередника, редакто
ром обласної газети «Кіровоградська правда» — А. П. Мосто
вого. ' ,| >

У роботі пленуму обкому партії взяв участь член ГГолітбюро 
ЦК Компартії України О. Ф. Ватченко.

ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
Відбулося перше засідання ревізійної комісії Кіровоградської 

обласної партійної організації, обраної XVII обласною партій
ною конференцією. На ньому розглянуто організаційні питання. 
Головою ревізійної комісії обрано В. І. Будька.

ПОГРЕБНЯК вітає кіровоградиїв з нагородою. Фото А. ДІБРОВНОГО.

трудові 
звєршєння- 
з'їздам 
комсомол»

ПЕРЕВЕЗЕННЯ - 
ДОСТРОКОВІ
II А РАХУНКУ комсо- 
** мольсько - молодіжної 
колони Знам’янського ло
комотивного депо за 
минулий рік — більше 
п’яти мільйонів тонн над
планово перевезених на
родногосподарських ван
тажів. При значній еко
номії електроенергії і ди
зельного палива досягли 
цих успіхів. Ударно пра
цювати вирішили молоді 
залізничники і у визна
чальному році п’ятирічки. 
Відповідаючи на Звер
нення ЦК КПРС до партії, 
до радянського народу і 
Постанову «Про Всесоюз
не змагання працівників 
промисловості, будівни
цтва і транспорту за дост
рокове виконання народ
ногосподарського плану на 
1974 рік» та готуючись 
гідно зустріти комсомоль
ські з’їзди та 50-річчя 
присвоєння комсомолу 
імені В. I. Леніна, колектив 
комсомольсько - молодіж
ної колони зобов’язався:

— річний план переве
зень виконати до 27 груд
ня. Провести 4500 велико
вагових поїздів;

— зекономити 300 тисяч 
кіловатгодин електроенер
гії і 10 тонн дизельного 
палива;

— підвищити технічну 
швидкість поїздів на 0,2 
кілометра за годину;

— працювати без пору
шень дисципліни і браку 
в роботі, утримувати елек
тровози в чистоті і справ
ності;

— щоденно надавати 
шефську допомогу учням 
класів підшефної Зна- 
м’янської СШ № 2;

— взяти активну участь 
в XII спартакіаді депо;

— всією колоною доби
тися підтвердження звання 
колективу комуністичної 
праці.

Викликаємо на змагання 
комсомольсько - молодіж
ну колону локомотивного 
депо станції Помічна.

Соціалістичні зобов’я
зання обговорені і прийняг, 
ті на зборах колони.

За підсумками Всесоюзно
го соціалістичного змагання 
працівників сільського гос
подарства 1973 року Кірово
градську область визнано 
переможцем і нагороджено 
Черпоннм прапором Цен
трального Комітету КПРС 
Ради Міністрів СРСР 
ВИРПС. ЦК ВЛКСМ.

Минулої суботи на навал 
активу обласної партійно: 
організації і передовиків ви
робництва міиістп сільсько
го господарства УРСР П. Л. 
Погребняк вручив представ
никам Кіровоградщини цю 
нагороду
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ВДРУГЕ 
ПЕРЕМОЖЦІ

Приз 
р. В. Гіталова — 
знову в бригаді 
.Василя 
Лузанівського

На Кіровоградщині 63 ком
сомольсько - молоді жни х 
Тракторних бригад. Всі бони 
Минулого року, включив
шись у боротьбу за приз 
Прославленого механізато
ра країни двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гітало- 
ро, встановлений обкомом 
ЛКСМ України, виростили 
йисокі врожаї зернових і 
Технічних культур. Перемож
цем у змаганні і володарем 
приза прославленого меха
нізатора вдруге підряд ста
ла комсомольсько-молодіж
на тракторна бригада кол
госпу «Жовтень» Новомир- 
городського району, яку 
Очолює казалер ордена Тру
дового Червоного Прапора 
В. Лузанівський,

Молоді хлібороби зібрали 
По 50,5 центнера озимої 
^ішениці, 88,5 центнера зер
на кукурудзи з кожного 
Гектара.

! У визначальному році 
Члени бригади взяли напру
жений зустрічний план — 
виростити 53-центнерні вро
жаї озимої пшениці, 90-цент- 
Нерні — зерна кукурудзи, 
зібрати з кожного гектара 
по 340 центнерів цукрових 
.буряків.

Ю. МИХАИЛОВ.
І

„М ОЛОДИЙ КОМУНА P“-------------------------------------

Бригадир тракторної бригади № з 
Іван Якович Бовкун відразу від

повів на запитання:
—- Хлопці з комсомольсько-моло

діжної ланки по вирощуванню високих 
врожаїв кукурудзи щодня заготовля
ють сто вісімдесять — двісті тонн ор
ганічних добрив. Загадковість такої 
точної інформованості розкрилася 
відразу. Очолює ланку син бригади
ра — Василь. А вдома у нього тільки 
й розмов, що про майбутній урожай, 
заготівлю добрив.

Та й бачить бригадир, як в’юнкою 
степовою дорогою, що проходить 
повз польовий стан, комсомольці- 
трактористи доставляють до бурту 
навантажені гноєм причепи. 5—7 рей
сів за зміну роблять Василь Чернець
кий, Петро Кичак, Пц?ро Погрібняк, 
Анатолій та Петро Кротких. А Василь 
Бовкун — не менше восьми. Всі ком-

------ УРОЖАЙ-74 ----------
сомольці перевиконують норми виро
бітку.

Ланковий про настрій хлопців такої 
думки:

—• Бойовий. Інакше й н* могло бу
ти. Наша комсомольсько-молодіжна 
щойно сформована. Але зобов'язан
ня взяли високі — виростити по 80 
центнерів кукурудзи на площі 195 
гектарів. Кожен старається, аби не 
підвести колектив.

І молоді хлібороби закладають під 
урожай міцну основу. Восени внесли 
під глибоку оранку на кожен гектар 
по 20 тонн органічних, 3—4 центнери 
мінеральних добрив, коли випав сніг, 
обробили всі площі снігорозорюва
чем. Відремонтована вся грунтооб
робна техніка. І два з трьох наявних 
«Херсонців», Щочетверга молодь від
відує агрозаняття, де підвищує свою 
кваліфікацію.

12 лютого 1971 року

РЕПОРТАЖ ВЕСНИ ВЖЕ В ДОРОЗІ
НА ФОТО: ВГО

РІ ~ ЛАНКОВИЙ 
ЛАНКИ ГіО ВИРО
ЩУВАННЮ ВИСО
КИХ ВРОЖАЇВ КУ
КУРУДЗИ ВАСИЛЬ 
БОВКУН;СПРАВА- 
БРИГАДИР ТРАК
ТОРНОЇ БРИГАДИ 
І. я. БОВКУН ПРО
ВОДИТЬ ПРАКТИЧ
НЕ ЗАНЯТТЯ З 
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З ГОТОВНІСТЮ ПЕРЕМОГТИ
© ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДТСААФ, ЛКСМУ, 

СПОРТКОМІТЕТИ: СПРАВУ ВИРІШУЄМО 
РАЗОМ.

Комсомолець Микола Скляр успішно 
навчався в Олександрійському автомото
клубі ДТСАЛФ, здобув технічну спеці
альність. 1 ось він вже воїн, відмінник 
бойової і політичної підготовки, класний 
спеціаліст. А кіровоградець Василь Ро- 
щепко ще тільки дев'ятикласник, на
вчається в СШ № 4. Він теж готується 
стати воїном — постійно підвищує свій 
фізичний та ідейний гарт, захоплюється 
легкою атлетикою, волейболом. Та най
частіше буває в стрілецькому тирі. Він 
серед перших зиачківиів комплексу ГПО, 
чемпіон міста з кульової стрільби серед 
школярів...

Подібних ентузіастів на Кіровоград- 
щині тисячі. І успіх їх найбільш поміт
ний там, де справу фізичної і військово- 
технічної підготовки вирішують в тісно
му контакті комітети ЛКСМУ, ДТСАЛФ, 
спортивні організації. Наприклад, в кол
госпі «Росія» Олександрізського району 
ватажок сільських дтсаафіаців Іван 
Петрушенко і секретар комсомольської 
організації Микола Черннчевко роботу 
плакують завжди спільно. Разом влаш
товують спортивні змагання, в однако
вій мірі дбають, щоб допризовники на
були міцних знань на пункті податкової 
військової підготовки. Звідси й віддача 
— хлопці з Красносілля йдуть в армію 
фізично сильні, технічно грамотні. Ко
жен спортсмен-розряднпк, значківець 
ГПО, шофер або мотоцикліст. В Ново- 
українському районі така лінія діяльно’ 
сті комсомольських І дтсаафівських ак
тивістів в колгоспах імені Калініна, іме
ні XX з’їзду КГІРС, імені Карла Маркса.

В Світловодськ-
ЛКСМУ та 
молодь для будівництва спортивних спо
руд. А нині, коли іде місячник оборонно- 
масової роботи, влаштовують змагання з 
технічних видів спорту. В першу чергу 
стартують ті, хто незабаром стане моло
дим воїном. За програмою місячника ці
каві заходи проводяться в Олександрії. 
Юнаки та дівчата зустрілися з Героями 
Радянського Союзу А. Ф, Худяковою, 
І. Ф. Нестеренком, І. Д. Очеретком, вої- 
намк-ветераиами, які визволяли місто 
від німецько-фашистських загарбників. 
ДтсаафівськІ активісти Микола Гільтяй 

^^педучилище)ИЗол^^

іводську міські комітети 
ДТСАЛФ вміло організували

стріальний технікум), Микола Дробот 
(СШ № 15), інші керівники первинних 
організацій оборонного товариства про
водять змагання мотоциклістів, в стрі
лецьких тирах, ракетомоделістів, радис
тів.

В дні місячника значно пожвавили 
свою роботу клуби ДТСАЛФ, зміцнює
ться їх матеріально-технічна база, об
ладнується десять класів з програмовим 
навчанням. Наприклад, в Кіровоградсь
кому автомотоклубі почали виготовляти 
навчальне приладдя, в морському клубі 
обладнано лабораторію для практичних 
робіт.

Ростуть шеренги значківців ГПО. Нині 
нормативи комплексу склали близько 220 
тисяч трудівників. Більше 70 тисяч чоло
вік отримали торік значки. Серед них — 
29 782 комсомольці. Нині вони виходять 
на старт Всесоюзної першості з багато
борства ГПО па приз «Комсомольской 
правды.*. Перший етап цих змагань під 
девізом «Готовий до захисту «Батьків
щини» присвячується Дню Перемоги. По
єдинки проходитимуть в класах, цехах, 
колгоспах, на заводах. В ході змагань 
будуть виявлені найсильніші значківці і 
колективи. Визначатимуть кращий колек
тив за такими показниками: кількість 
учасників у змаганнях, число тих, хто 
виконав всі нормативи, у кого кращі ре
зультати змагання з багатоборства. А 
потім районні, обласні змагання, поєдин
ки на першість республіки. До 7 облас
них команд поїде на Всесоюзну першість 
від України. Ці змагання е складовою 
частиною III зимової та IV літньої спар
такіад народів СРСР і присвячуються 
50-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна.

Отже, чемпіоном ГПО може стати ко
жен. А успіх цієї справи знову ж таки 
залежатиме від того, як діятимуть ком
сомольські організації, комітети 
ДТСААФ, спортивні організації. Саме 
вони мають згуртувати .молодь і вивести 
на нозі старти — масош’, цікаві. Хай ці 
змагання будуть справжнім святом І 
продемонструють силу, мужність, енер
гію юнаків і дівчат!

Тож не гайте часу, друзі. Поспішайте 
на стадіони, у спортивні зали, стрілецькі 
тири. Будьте готові перемогти — силою, 
сміливістю, спритністюі

ЩЕ ЗОВСІМ недавно до 
цих робіт ставилися 

зверхньо - поблажливо, а 
часом і зовсім скептично. 
Наукове студентське то
вариство? Дослідницька 
робота? Похвально! На
вчайтеся, творіть, робіть, 
так би мовити, перші кро
ки в науку. Для цього ви й 
прийшли до вузу. Але ко
ли мова — про розробку 
серйозних тем на практи
ці, про впровадження ви
находів студентів у вироб
ництво — далеко не ко
жен керівник підприєм
ства довіряв студентам. У 
кращому випадку почат- 
куючим інженерам дору-- 
малося розробити щось

ОДНІЄЮ з перших таких 
робіт було досліде 

ження четвертокурсників 
Ю. Коровайченка, О. Мос
каленка, Г. Давидова, які 
під керівництвом доцента 
Ю. Г. Весніна, старшого 
викладача Л. І. Безуглого 
та асистеніа О. В. Лисенка 
створили установку для 
обкатки і випробування 
шестеренчатих насосів. 
Обсяг роботи молодих 
конструкторів становив 45 
тисяч карбованців, еконо
мічний ефект від введення 
в дію установки (при умо
ві річної продуктивності

федрі «Деталі машин» під 
керівництвом доцента в. П. 
Пономарьова. їх пристосу
вання для механізації під
йомно-навантажувальних опе
рацій скоро буде впроваджене 
у виробництво. В спеціально
му конструкторському бюро 
«Грунтопосівмаш» з допомо
гою студентів розроблено мо
дель сівалки для висіву неси- 
пучого насіння трав і дерев. 
Введення в дію такого агрега
ту дасть економічний ефект 
близько 2 мільйонів карбо
ванців.

НА ЖАЛЬ, перед сту
дентами - науковцями 

стоять не лише ті пробле
ми, які визначені темою їх 
роботи. Не на всіх кафед
рах інституту однаково

нескладне.
Говорити з впевненістю про 

вначний перелом у ставленні до 
студентської творчості зви
чайно рано. Але в більшості 
випадків простежується тен
денція до співдружності ви
робничників і студентів в пи
таннях технічної'творчості.

Вагомою причиною цьо
го став значно вищий на
уковий рівень студент
ських дослідницьких ро
біт, Проілюструвати це 
можна хоча б на прикладі 
нашого інституту. За три 
роки нинішньої п’ятирічки 
наші дослідники отримали 
14 призових і 8 заохочу
вальних дипломів на Все
союзному та республікан
ському конкурсах студент
ської творчості, які прово
дили Міністерства вищої 
та середньої спеціальної 
освіти СРСР та УРСР. Дію
ча модель секції висівного 
апарата, виготовлена на 
кафедрі сільськогосподар
ського машинобудування 
студентами О. Кабанен
ком та О. Лимарьовим 
удостоєна медалі і експо
нується на Виставці досяг
нень народного господар
ства СРСР у Москві. 197 
дипломних проектів ви-
пускників рекомендовано 
до впровадження у вироб
ництво. Тепер студенти 
можуть не лише здобува
ти у стінах вузу потрібні 
знання, але й своєю пра
цею примножувати багат
ства Батьківщини.

ЯКЩО КОНСТРУКТОРУ 
ДВАДЦЯТЬ

300 000 насосів) — 85 ти
сяч карбованців. Зараз 
витвір студентів впровад
жується у виробництво на 
заводі тракторних гідро
агрегатів. Автори його 
уже закінчили інститут. 
Один з них — Ю. М. Ко- 
ровайченко — продовжує 
працювати у нашому вузі. 
Допомагає студентам у 
самостійних заняттях на
укою.

У нашому інституті різ
ними формами роботи в 
НСТ охоплені більше 900 
студентів. Чимало з них, 
переважно старшокурсни
ки, працюють над важли
вими господарськими про
блемами,. На кафедрах 
працює 8 студентських 
конструкторських бюро, 
які об'єднують близько 
120 дослідників.

Деякі а останніх робіт сту
дентів вже отримали визнання 
спеціалістів. Так, увагу пра
цівників залізничного цеху за
воду «Червона зірка» привер
нула до себе робота студентів 
Ь. Прншкіна, А. Гурковнча, 
А. Литвина, виконана на ка-

дбають про дослідницьку 
роботу молоді, досі не ви
ділено приміщення для 
студентського конструк
торського бюро. Не зов
сім задоволені ми й тим, 
як ведеться -дослідницька 
робота під час виробничої 
практики. Однією з при
чин цього є те, що наші 
студенти досить рідко 
проходять практику а на
уково-дослідницьких ін
ститутах.

Це — наші резерви. Ви
користавши їх, ми зможе
мо поставити студентську 
технічну творчість на знач
но ширшу основу, надати 
їй більшого розмаху, і до
вести: якщо конструктору 
двадцять — це час сміли
вих пошуків і серйозних 
відкрить.

в. КАЛІЧ, 
голова наукового сту
дентського товари
ства Кіровоградсько
го інституту сільсько
господарського ма
шинобудування.
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■історія по[>уч ВИЗВОЛИТЕЛЯМ
КІРОВОГРАДА

УВЕСЬ день 7-го і всю 
ніч . на 8-е січня в 

районі Кіровограда йшли 
жорстокі бої, в ході яких 
фашисти не раз контр
атакували великими сила
ми піхоти і танків. На ра
нок 8-го січня наші вій
ська зломили опір воро
га і визволили Кірово
град.

На ознаменування здо
бутої перемоги 23 з’єд
нанням і частинам, що 
відзначилися в боях за 
визволення Кіровограда, 
наказом Верховного Го
ловнокомандуючого від 
8-го січня 1944 року бу
ло присвоєно наймену
вання кіровоградських,

В боях за визволення 
Кіровограда яскраво ви
явилися високий мораль- 

I- ний дух, гарячий патріо
тизм, масовий героїзм 
радянських воїнів. 54 
гвардійці з 89-7 гвардій
ської стрілецької Черво- 
нопрапорноі дивізії ге
нерал-майора М. П. Се-

рюгіна повторили без
смертний подвиг 28 ге- 
роїв-панфіловців. Пре
красні приклади мужнос» 
ті показали сержант Чу* 
мак, син Башкирі!' лейте
нант 
який 
місті

У
града та області брали 
участь і наші земляки, 
Серед них старший сер
жант Б. Рилов з Кірово
града, гвардії капітан 
О. Кушнір з Компановки, 
рядовий І. Холодний з 
Нової Праги, майор 
К. Вишневський з Долин- 
ського району та багато 
інших,

8 січня 1944 року Мос, 
ква салютувала військам 
2-го Українського фрон
ту, які прорвали сильну 
оборону ворога і в ре
зультаті умілого манев
ру оволоділи Кіровогра
дом.

На честь визволення 
нашого міста в сквері

Абдул Лукманов, 
знищив у нашому 
29 фашистів, та ін. 
звільненні Кірово-

імені Боровського вдячні 
кіроооградці встановили 
пам’ятник бійцям Радян
ської Армії, які загинули 
в боях при визволенні 
міста від гітлерівських 
загарбників у 1944 році. 
Пам’ятник 
бою 
стал, 
соким обеліском, 
нього — фігури 
Радянської Армії. На п'є
десталі напис: «Вічна 
слава героям, полеглим 
в боях за свободу і не
залежність нашої Батьків
щини. 8 січня 1944 року».

Автор пам’ятника 
скульптор Е. Ф> Манді. 
Пам’ятник виготовлено з 
місцевого сірого граніту.

В. КАРАКУЛІ НА, 
консультант обласної 
організації Товарист
ва охорони пам’ят
ників історії та куль
тури.

являє 
східчастий 

увінчаний

СО“ 
ПЄДЄ-

ВИ“
Біля 

воїнів

На фото: пам'ятник полег
лим героям в Кіровограді.
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2. ЯКІЙ ПІСНІ ТИ НАДАЄШ ПЕРЕВАГУ — ГРОМА
ДЯНСЬКІЙ ЧИ ЛІРИЧНІЙ!

Місце для склеювання
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ДРУЖЕ!
чи можна :----------

ПІСНІ? звичайно, ні. вона кличе'на под
виги І ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ, УТВЕРДЖУЄ 
КОМУНІСТИЧНУ МОРАЛЬ, НАДАЄ СИЛ ЗБА
ГАЧУЄ ПОЧУТТЯ, ПРИКРАШАЄ СВЯТА 1 БУДНІ.

У ТЕБЕ, У ТВОЇХ ДРУЗІВ Є УЛЮБЛЕНІ ПІС
НІ. ПРО ІДО ВОНИ? АВТОРИ ЇХ?

«МОЛОДІШ КОМУНАР» ЗАПРОШУЄ ТЕІШ 
НА ЗАОЧНУ РОЗМОВУ ПРО ПІСНЮ. ОТЖЕ, ЧЕ
КАЄМО ВІДПОВІДЕЙ НА АНКЕТУ

1. ТВОЯ УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ! Хгс твої улюблені 
композитори, поети-піснярі!

Валентнни Орел 
__  ______,___ ЦН про наш колектив, 

:воїми пісними, танцями дарує людям приємний настрій. Я хочу роз- 
про учасників

«Дорога редакціє! V Вашій газеті я прочитала розповідь 
«Така у них любов», і мені також захотілось написати 
який .........1—.
повісти і.-; ;
знаного депо». ■’1

художньої самодіяльності Знам'янського локомо-

привела 
чоловік.

Любов до мистецтва 
в колектив сімнадцять 
Це — танцювальні й дует Валерія 
Родіна і Наталки Огер, який гля
дачі зустрічають гу.'шми оплеска
ми і довго не відпускають зі сце
ни, вокально-інструментальний ан
самбль «-Блакитний експрес», до 
якого входять помічник машиніста 
Михайло Брузко, слюсар Володи* 
мир Кубкін, машиніст Іван Міпен- 
15% слюсар Валентин Сітарський, 
с.^сар Григорій Костенко. А ке-

рує «Блакитним експресом» ма
шиніст електровоза Валерій Рого- 
венко. Особливим успіхом ко
ристуються солісти ансамблю: 
слюсар Віктор Делістянов та по
мічник машиніста Вячеслав Соро- 
кін.

Багато зусиль І праці докладають 
учасники деповської самодіяльності, 
щоб слухачі зрозуміли пісню, щоб во
на відразу полонила Його серце, пере
дала настрій композитора І поста, які 
її написали. Для нас оці стомлені піс
ля робочого дня люди, залізничники і 
хлібороби, — найсуворіше жюрі. І то-

му ми стараємось, щоб «бал», вистав, 
лений ними, був високим. ' •

У кожного із нас — сім'я. В 
кожного багато різних турбот, але 
е і ще одне — щире захоплення 
мистецтвом,

Багато було зроблено в 1973 ро
ці. А за січень цього року ми виїз
дили з концертами у Суботі, ви
ступали на щебеневому заводі ’ та 
двічі — у місті. І стільки розмов 
було після кожного концерту, 
стільки народжувалось думок! Ме
ні здається, що той настрій після 
вдалого виступу не можна описа
ти словами. Краще його передати 
піснею.

Галина ПОНОМАР, 
учасниця художньої самоді
яльності локомотивного депо.

м. Знам’янка.

3. ПЕРШОДЖЕРЕЛО, З ЯКОГО ТИ ЗНАЙОМИШСЯ 
З НОВИМИ ПІСНЯМИ — РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КІ
НО, КОНЦЕРТИ! (Підкреслити].

4. ТВОЯ ДУМКА ПРО СУЧАСНУ ПІСНЮ! Що в ній 
подобається! Чого бракує! Чому!

Р

Лінія згину

Ілля Геаьман

Астахов, кремезний, 
; міцно збитий, погладив 

бездоганно поголене під
боріддя, і, оглянувши все 
господарським оком, за
питав, чи повністю підго
товлена радіостанція. По
тім зняв шапку, одяг тан
кошолом, включив рацію 
«на себе». Все було в по
рядку, але він ще переві
рив, як знає розвідник 
позивні сітки, сигнали 
Після цього запропонував 
показати, чи порядок у 

--у речовому мішку — сухий 
пайок, недоторканий за
пас та інше. Подивився, 
як упаковано сухарі, ту
шонку, цукор, сало, чи до
статньо води.

Замполіт знав багато 
про кожну людину в пол
ку. Молодо світились йо
го очі. Зараз, при світлі 
маленької лампочки, він 
уважно вдивлявся в Зер
нова. Безумовно, що ба
чив він у солдаті більше, 
аніж, можливо, той знав 
про себе.

Продовження. Поч. в га
зетах за 7 та 9 лютого.

|,'¥кч®1вЧ

чиАстахов поцікавився, 
відомо бійцям, де зараз 
наші? Ззичайно! Румунія, 
Болгарія, Угорщина... А чи 
знає Зернов, що ми не 
втручаємось у внутрішні 
справи цих країн, що те
пер маємо від них під
тримку?

— Я знаю... — непри- 
родньо прозвучав голос 
Зернова. Дуже не хоті
лось перечити людині, 
слово, котрої святе. — Я 
чудово знаю наших братів 
поляків...

— А тепер і болгари, і 
угорці, і румуни. Проти 
радянських людей воюва
ти не можна. Це зрозумі
ють усі. Он фінни, скільки 
в нас стріляли? Тепер зро
зуміли!

— Як?! — очі Зернова 
широко розкрились, коли 
Астахов згадав про фін- 
нів, з якими (про це 6 
полку знали всі), він во
ював ще в 1940 році. — 
Товаришу майор! Ви хо
чете сказати, що і німці... 
і вони зрозуміють?

—- Обов’язкової — 
ствердив Астахов. — Чим

ні за яких обста- 
Та й

краще будемо воювати, 
тим швидше зрозуміють. 
В бою, що нам нав'язали, 
ми — безпощадні. А що
до беззбройного... Без
збройного людина не за
чепить і.і — .......
вин, ніколи і ніде, 
закон у нас в;дносно цьо
го суворий...

Вони сиділи в тиші на сво
їх бойових МІСЦЯХ. У відділі 
керування — механік-водій 
Кравченко, стрілець-радист 
Зернов, в бойовому — коман
дир Сергій Тайгіних і башто
вий Едуард Кимсь. Запахло 
ароматним димком «братсь
кої» цигарки. Як завжди, її, 
завтовшки в палець, скручу
вав Зернов з тютюну з до- 
мішком своєї солдатської ма
хорки. Першим затягнувся 
Тайгіних, потім передавав 
Книсю, той — Кравченку. Ко
ли закурював Зернов, через 
броню почулась команда на 
сніданок. Відразу в густій пе
редранковій темряві все зару
халось; над плацдармом по
вне теплий апетитний запах 
гречаної каші, заправленої 
свинячою тушонкою. Вже 
одержали наказ: початок арт
підготовки — о 8.30. Залиша
лось менше години.

— Давай, жми до своїх, 
Книсю! — розпорядився 
Тайгіних. —■ А ми з Крав
ченком — в роту. В під
розділі воно, брате, при
ємніше. Ну, а твоя черга 
бути тут, —- мовив до Зер
нова. — Сніданок прине
суть. І спробуй лише 
скривдити мою землячку, 
—- застережив.

Він був з Кіровограда, 
як і 
заводі 
Перед 
на 
хлопці, що таке 

Леся. Працював на 
«Червона зірка», 
війною вивчився 

складача. «Знаєте, 
роби-

ти сівалки? Не те, що во
ювати...» — говорив було 
Кравченко.

Зернов залишився сам. 
Дивився на панель управ
ління радіостанції. Тумб
лери, ручки настройки...

Згадалось, як уперше сів у 
танк. Не в цей. Інший. Його 
тепер немає. Нічого старого 
немає, лише спогади залиши
лись. Тоді забули видати 
шоломофон. От він і «нако- 
ректував». Машина йшла че
рез ями, звалені дерева. Ра
зів з п'ять їх трусонуло бли- 
зькими вибухами снарядів. 
Зернов оглух 1 майже осліп. 
Після бою ледь виповз на 
броню.

Тепер його дім був тут, в 
ньому танку. Вій піде на сти
ку наших військ 1 підрозділів 
1-ї армії Війська Польського. 
Кмсь, як І Зернов, ніби спаю
ють фланг з флангом. О! Зна
ли б гітлерівці, що то за 
танк! Ллє вони не взнають, 
як но дізнаються, до машина 
командира роти, батальйони, 
бригади... Танк піде в загаль
ному бойовому строю безпо
середньої підтримки ПІХОТИ і 
лише при необхідності викли
катиме погонь гармат, при 
виникненні перепон на шляху 
піхоти і танків. Всо враховано 
до найменших дрібниці..

Зернов прислухався. 
Раптом у люці показалось 
обличчя... Лесі.

— Гутен таг! —- розсмі
ялась вона. — Мут брингт 
глюк... Відвага приносить 
перемогу... Це я вичитала 
в німецькій книзі.

— Ти... .чого?.. — роз
гублено заморгав Зернов. 
1 одразу 
броню.

Ось, ;
Кравченко 
котелок і 
мос..,

ж вискочив на

значить, кому 
віддав його 
танковий тер-

Далі буде.

5. ЧИ БУВ ВИПАДОК, КОЛИ ПІСНЯ ВІДІГРАЛА 
НАДЗВИЧАЙНУ РОЛЬ У ТВОЄМУ ЖИТТІ, АБО Ж 
ЗРОБИЛА ДЕНЬ НЕЗАБУТНІМ! (На цей пункт про
понуємо дати широку відповідь на окремому аркуші. 
Кращі відповіді будуть надруковані в газеті).

6. ЧИ БЕРЕШ ТИ УЧАСТЬ У ХУДОЖНІЙ САМОДІ- 
ДІЯЛЬНОСТІ (хор, ансамбль, сольний спів)! ЧИ МА
ЄШ МУЗИЧНУ ОСВІТУ АБО ПІДГОТОВКУ! ЯКУ!

7. ПРО ЩО ХОТІВ БИ ПОЧУТИ В НОВІЙ ПІСНІ! 
(Побажання ми передамо місцевим поетам і компо
зиторам].

8. ЯКІ ПІСНІ РАДЯНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ти 
ХОТІВ БИ ПОБАЧИТИ НАДРУКОВАНИМИ В НАШІЙ 
ГАЗЕТІ! ЧОМУ САМЕ ЇХ!

и

Прем’єра кінокартини «Рубіж» — 
про життя колективу дніпровського 
гі^ничозбагачувальиого комбінату, 
стареної на Українській студії хро
нікально-документальних фільмів, від
булася в Палаці культури Комсо
мольська Полтавської області. В цент
рі кінонарису — Петро Петрович Па-

НА ЕКРАНІ І
шиністом екскаватора, очолив загін 
механізаторів на руднику. Партійна 

. . , ---- г- - —.г—— ерганізація комбінату рекомендувала
яіоратеиь, один з ветеранів дніпров- його на пост керівника автомобільно- 
ської «Магнітки», який за короткий го цеху, який відставав.
час став кращим на підприємстві ма- Такий сюжет кінострічки, створеної

КІНОПОРТРЕТИ СУЧАСНИКІВ

В ЖИТТІ
сцснармстом і режисером Г. Шиегле- 
вим, оператором Ф. Ззбеііком. А жит
тя продовжує «писати» біографію 
ГІ. П. Панібратця і його товаришів.

1. ЩЕРБАНЬ, 
кор. РАТЛУ.

9. ТВІЙ ВІК, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ОСВІТА! ЗА БАЖАН 
НЯМ - ПРІЗВИЩЕ І АДРЕСА.

ЧЕКАЄМО ВІДПОВІДЕЙ ПА АНКЕТУ. ЗАПОВ
НИ її, ВИРІЖ І ОПУСТИ В ПОШТОВУ СК
РИНЬКУ.
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ЛІВІЯ згину .

у ТВОЄМУ
ЖИТТІ

• СПІВАЄ АНСАМБЛЬ уСМЕ 
РІЧКА З БУКОВИНИ СОЛІСТИ • 
НАЗАРІЙ ЯРЕМЧУК, МАРІЯ ІСАК. 
ТА ВАСИЛЬ ЗІНКЕВИЧ,

у НАШОМУ профтех
училищі навчають

ся здебільшого дівчата. 
Це майбутні швеї, перу
карі, в’язальниці. Всі вони 
захоплюються фізкуль
турою та спортом. Наші 
спортсмени під 
гань на першість 
ради «Трудові 
завжди серед 
Командою входили в трій
ку кращих 
коатлети, 
Лише торік 
фізкультури 
більше 500 розрядників.

Активізації спортивно- 
масової роботи сприяло 
введення нового комплек
су ГПО. В училищі ми про-

час зма- 
обласної 
резерви» 
призерів.

тенісисти, лег- 
волейболісти. 
в колективі 
підготовлено

вели спартакіаду з бага
тоборства ГПО, в якій 
взяли участь 536 дівчат, 
308 з них виконали нор-

знову будуть свої чемпіо
ни, які успішно виступлять 
на міських і обласних зма- 

, ганнях. Ог хоча б взяти 
мативи і вимоги комплек- Світлану Чернегу. Черго- 

показники 
Романової,

Г. Марти-

су. Найкращі 
були в О.
О. Будинкової, 
нюк. На обласній спарта
кіаді трудрезервів з ба
гатоборства ГПО наша 
команда була другим при
зером, Потім Оля Будни
кова і Олександра Рома
нова виступали на респуб
ліканських змаганнях.

Нині теж в нашому 
спортзалі щодня людно. 
Дівчата готуються до зма
гань з багатоборства ГПО 
на приз газети «Комсо
мольская правда». В нас

вий залік вона склала на 
«відмінно». Виконуючії 
вправу на гімнастичній ла
ві, вона торкнулася снаря
да 20 разів. Ретельно го
туються до змагань і Лю
ба Чередниченко, Людми
ла Слепчснко.

3. САДІЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського ПТУ № 4.

ІІа фото: (зліпа направо) — 
3. САД1И, С. ЧЕРНЕГА, 
Л. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Л. СЛЕ- 
ПЧЕНКО.

Фото А. ЛЕЧЕНЮКА.

ОСНОВА— 
МАСОВІСТЬ

Фізкультурники Олександрійської швейної 
фабрики серед авангардівців міста знову в 
числі кращих. Голова ради колективу фізкуль
тури робітниця Валентина Курносова, інструк
тор по спорту Надія Онищенко, інші активіс
ти підприємства свої зусилля спрямовують на 
тс, щоб до занять фізкультурою і спортом за
лучити якнайбільше робітників.

На фабриці — чимало спортивних секцій. 
Змагання спартакіади проходять з легкої ат
летики, шахів, волейболу, баскетболу, настіль
ного тенісу, кульової стрільби. 150 спортсме
нів виконали розрядні нормативи. Семеро ро
бітників стали другорозрядниками з туризму. 
Легкоатлети Анатолій Кулик та Надія Они
щенко, золоті призери міських змагань, вста
новили нові рекорди фабрики з бігу па 100 
метрів та з стрибків у довжину.

А команда тенісистів, яку очолював механік 
Володимир Гаранін, виборола перше місце се
ред колектнвіп фізкультури другої групи мі
ської ради ДСТ «Авангард». Швея Людмила 
Волкова стала провідною тенісисткою міста 
та області. Михайло ільчепко. Таїса Зарсчан- 
ська виконали нормативні вимоги II розряду 
з шахів. Механік Анатолій Дубепко, шахіст

першого розряду, брав участь в особистій пер
шості міста.

Добрий фізичний гарт робітники фабрики 
здобули завдяки комплексу ГПО.

— Майже всі члени ДСТ «Авангард» нашої 
фабрики, а їх у нас 750 чоловік, — розповідає 
Надія Онищенко, — складають нормативи 
комплексу. В цій справі нам допомагає сек
ретар комітету ЛКСМУ О. Кулик. Володарями 
нового значка ГПО вже стало 136 чоловік. Як 
правило, кращі виробничники — провідні 
спортсмени. Серед них — швеї Галина Пусто- 
войт, Наталка Яиушко, механік Микола Усти
менко. Введення комплексу ГПО надало те 
більшого розмаху фізкультурному рухові в це
хах і відділах фабрики. Нині ми готуємось до 
змагань з багатоборства ГПО на приз газети 
«Комсомольская правда».

На фабриці склалася чітка система прове
дення виробничої гімнастики. В усіх цехах І 
відділах забезпечуються відповідні санітарно- 
гігієнічні умови. Місця занять радіофіковано. 
Громадські інструктори виробничої гімнастики 
Люба Кабанова. Валя Матяш та Зіна Поро
шина уже в цьому році підвищили свої тео
ретичні знання 1 практичні навички на семіна
рі. Загалом на фабриці проводять масово-оз
доровчу роботу понад ЗО комсомо.іьпів-спорт- 
СМСІІІВ.

К. БАШЛИ КОВА, 
наш громадський кореспондент.

м. Олександрія.

СТАРТУЮТЬ ДТСААФІВЦІ
ЗВУЧИТЬ
«МОРЗЯНКА»...

Обласний комітет
ДТСААФ разом з облвно 
на базі обласного радіо
клубу влаштували змаган
ня по прийманню і пере
дачі радіограм. В них 

21 команда
дачі 
взяла участь 
міських і районних комі
тетів оборонного товари
ства. На відміну від мину
лорічних поєдинків нині 
учасників . було вдвічі 
більше. Це свідчить про 
те, ЩО 
більшої 
ред МОЛОДІ

• За підсумками змагань чем
піонами області стали кірово- 
градець Василь Горбань та 
Раїса Чмихун. Серед юніорів

радіоспорт набув 
популярності се- 

і школярів.

перемогу здобуп Сергій Бойко 
(Кіровоградська СШ Аі 5). а 
п дівчат найкращий результат 
у Ольги Папловської (Цпіт- 
ііянська середня школа О.іек- 
сандрівського району). В 
командному заліку турнірну 
таблицю очолили радіолюби
телі Кіровського району м. Кі
ровограда. Серед школярів 
першими були вихованні Кіро
воградської СШ № 5. Під час 
змагань більше 30 спортсменів 
викопали розрядні нормативи 
(половина — другорозряд- 
никн).

Кіровоградський міськ
ком ДТСААФ провів зма
гання з кульоЕОЇ стрільби 
серед спортсменів серед
ніх шкіл міста, в яких взя
ли участь 320 юнаків та

МІСЯЧНИК 
ffil ОБОРОННО 

пасово і *** 
вид роботи

дівчат. Чемпіоном став 
дев'ятикласник СШ № 4 
Василь Рощенко. Він ви
бив 100 очок із 100 мож
ливих. На два очка відстав 
від нього учень СШ № 34 
Володимир Смутно, на 
три — Сергій Неділько 
(СШ № 4). Командою пе
ремогли учні СШ № 4, В 
ході змагань 270 юнаків і 
дівчат виконали нормати
ви комплексу ГПО, більше ’ 
70 мали показники роз
рядних нормативів.

В. МАШУК, 
старший інструктор 
обкому ДТСААФ.

Іазета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
Телевісті. (К). П.І5 — Те

лефільм. (К). 11.35 — «Шкіль» 
ний екран». Суспільствозіїяп- 
ство для учнів 10 класу, Гсті, 
— С. Михалков. «Дорогий 
хлопчик*. Вистава. (Донецьк). 
13.35 «Телевізійна школа
механізатора». (І(). 15.15 —•
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (ЛІ). 16.15 
— « Наука — сьогодні». (М). 
16.45 — Сторінки творчості

’ письменника Ю. Олеши. (ЛІ), 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Умілі руки», 
(ЛІ). 18.00 — «День за днем». 
Інформаційний випуск. (Кі
ровоград). 18.15 — Для дітсИ. 
«Веселі нотки*. (М). 18.35 
«Соціалістичне змагання — в 
дії». (Кіровоград). 19.10 — Ко
льорове телебачення. Прем’є
ра телевізійного художнього 
фільму «Червоне вино». III 
серія. (ЛІ). 20.15 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Спартак» — «Крила
Рад». (М). 21.00 — Програма 
«Час*. (ЛІ). 21.30 — Продов- 

■ ження трансляції хокею. (ЛІ). 
. 22.10 — Кольорове телебачен

ня. «Наші сусіди». (М). 23.00 
— Інтербачення. Спіпас за
служена артистка Литовської 
PCP Марій Ллешкевичуте. 
(М). 23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорово телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —•
Новини. (М). 9.30 — Для ді
тей. «Звідки береться електри
ка». (М). 10.00 — Музична 
програма «За листами теле
глядачів». (ЛІ). 10.30 — Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм «Червоне кипо». 
II серія. (М). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Суспільствознав
ство для учнів ЦІ класу. (К). 
12.05 — С. Михалков. «Дооо- 
гпй хлопчик». Вистава. (До
нецьк). 13.35 — «Телевізійна 
школа механізатора». (К). 
1(1.55 — Телеклуб «Новатор». 
(Дніпропетровськ). 17.30 
«Піонерський калейдоскоп». 
(Харків). 18.00 — Фільм-коц- 
церт. «Балетна фантазія». 
(К). 18.30 — Телефільм «Кноп
ка». (К). 19.00 — Проірама 
«Вісті». (К). 19.30 - До 30- 
річчи Корсунь-Шевченківської' 
битви. Виступ генерал-пол
ковника В. Ф. Чижа. (К). 19.15 
— «Вечори на Високому зам
ку». (Львів). 20.45 — «На ДО-, 
браній, діти!» (Ю. 21.00 "*4= 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Машенька». 
(К). 22.45 - ’ Тележурнал
«Старт». (!(' -• Вечірні
НОЯІПЧІ

ПЕРША ПРОГРАМА.
«Вірний Д.мім». Вистава 

Запорізького театру ляльок. 
(Запоріжжя). 17.15 — «На лі
нійці готовності». (Херсон).
17.30 — Виступ художньої
агітбригади Макарівського ра
йонного Будинку культури. 
(К). 18.00 - Новини. (ЛІ).
18.15 — Для дітей. Докумен
тальний Фільм «Сехат». (ЛІ).
18.30 — Ленінський універси
тет мільйонів (М). 19.(1) —
Концсрт-пальс. (ЛІ). 19.20 
«Від усієї душі». (М). 21.00 —1 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«В гостях v І. С. Козловсіїко- 
го». (ЛІ). 22.25 — Колі.ооопс 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з легкої атлетики. (ЛІ). 22.55 
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — «Радян
ський характер». Теленарис. 
(ЛІ). 10.00 — «Вогні нирку».
(М). і0.45 — Кольорове тсле- 

Телсвізійний багато- 
художній фільм 

вино». Ill серія.

оачення. 
серійний 
«Червоно
(М). 15.20 — Телевізійний до
кументальний Фільм. (М'Ь 
10.00 — «Російська мова».
(ЛІ). 16.45 — «Дослідження
Східного Сибіру». (ЛІ). 17.15
— Кольорове телебачення. 
«Розучіть пісню». 17.30 -1
Для школярів. «Сильні, смі
ливі, спритні». (М). 18.00
Для дітей. «Сонечко». (Оде
са). 18.30 — «На шкільних
широтах*. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.20 Т 
А. Мсдіков. «Легенда про лю
бов». ■ Вистава Донецького тс,- 
атру опери та -балету. (Д«т 
нсді,к). 20.50 «На добраніч, 
Діти'» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ), 21.30 — Продоп« 
жеиня вистави (Донецьк).
22.05 — Вечірні новини. (К)-

- Зо редактора Б. КУМАНСЬКИИ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган.Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. Л\. Діімнтрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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