
16 листопада відбувся III пленум Центрального Комі* 
тету Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.

Пленум розглянув питання «Про завдання комсомоль
ських організацій республіки по підготовці та прове* 
денню обміну комсомольських документів».

З доповіддю по цьому питанню виступив другий сек
ретар ЦК ЛКСМУ А. І. Корніснко.

В обговоренні доповіді взяли участь А. М. Супрун — 
перший секретар Київського обкому ЛКСМУ, О. Г. Тар- 
навський — перший секретар Дніпропетровського об
кому ЛКСМУ, Л. І. Кривова — апаратниця Сєвєродо
нецького ордена Леніна хімічного комбінату імені Ле
нінського комсомолу Ворошиловградської області, 
А. С. Резніченко — перший секретар Харківського 
міськкому ЛКСМУ, В. Ф. Драчов — секретар комітету 
комсомолу автомобільного заводу «Комунар» м. Запо
ріжжя, М. І. Іванов — підручний сталевара орде
на Леніна Макіївського металургійного заводу іме-

ні С. М. Кірова Донецької області, О. В. Петрен
ко —• перший секретар Сумського обкому ЛКСМУ, 
О. С. Нечипуренко — ланковий комсомольсько- 
молодіжного колективу радгоспу «Комсомольський» 
Скадовського району Херсонської області, В. Г. Тка
чук — перший секретар Хмельницького райкому 
ЛКСМУ Хмельницької області, І. І. Ільницький — редак
тор газети «Молодь України», О. Ф. Кожухар — секре
тар комітету комсомоґг. Львівського політехнічного 
інституту, М. С. Кулик -^перший секретар Полтавського 
обкому ЛКСМУ, А. С. Котенко — майор, К. М. Присяж- 
ненко — вчителька Шполянської середньої школи № 1 
Черкаської області, В. Я. Хмельнюк — другий секретар 
Одеського обкому ЛКСМУ.

З обговореного питання пленум прийняв постанову, 
затвердив заходи по забезпеченню організованої підго
товки і обміну комсомольських документів у комсо
мольських організаціях республіки.

З інформацією про діяльність бюро і секретаріату

після І пленуму ЦК ЛКСМ України виступив секретар 
ЦК ЛКСМУ Г. Д. Максименко.

На пленумі виступив перший секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни А. М. Гіренко.

У зв’язку з переходом на роботу в апарат ЦК ВЛКСМ 
пленум увільнив В. Б. Окпиша від обов’язків кандидата 
в члени бюро ЦК ЛКСМУ. '

Кандидатом у члени бюро ЦК ЛКСМ України обрано 
М. Я. Шпількова — першого секретаря Львівського об
кому ЛКСМУ.

В роботі пленуму ЦК ЛКСМ України взяли участь за
відуючий відділом організаційно-партійної роботи ЦК 
Компартії України Г. К. Крючков, заступник завідуючого 
відділом комсомольських організацій ЦК ВЛКСМ В. Г. 
Волчихін, завідуючий сектором ЦК ВЛКСМ П. М. 
Панфьоров.

Пленум ЦК ЛКСМ України закінчив роботу.
(Звіт про Пленум буде надрукований в наступ

ному номері газети).

ПРОЛЕТАРІ ЕСіХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЮВІЛЕЙНІ ТОРЖЕСТВА 
В ТУРКМЕНІЇ

АШХАБАД. (ТАРС). 15 листопада тут відбулося 
спільне урочисте засідання Центрального Комітету 
Компартії Туркменистану і Верховної Ради Турк
менської PCP, присвячене 50-річчю утворення рес
публіки і створення Компартії Туркменистану;,

Учасники урочистого засідання з великим підне
сенням обрали почесну президію у складі Политбюро 
лепівського ЦК КПРС на чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

® ВІВТОРОК, 10 листопада 1974 року О Ціна 2 коп.

ЗВІТНО-ВИБОРНА кампанія набли
жається до завершення. Для нас, 

комсомольських активістів — це пора 
звітів перед товаришами, перед власного 
совістю. Готуючись до нинішніх зборів, 
я багато передумав. Замислювався над 
тим, що я особисто зробив для того, щоб 
поліпшити роботу нашої комсомольської 
організації,і якщо зробив мало, то чому. 
Мене, як і всіх нас, хвилює сьогоднішній і 
завтрашній день нашого локомотивного 
депо. І тому, що тут ми працюємо, і то-

70-річчя з дня народження Миколи 
Островського були підбиті підсумки 
ударної трудової вахти. Обмінюємось 
делегаціями, переймаємо передовий дос- 
еід. Змагання активізує наші сили, сти
мулює на виконання нових завдань. Ми
нулого року комсомольсько-молодіжні 
колони нашого депо змагалися.з колек
тивами Помічняиського ЛОКОМОТИВНОГО 
депо. Перехідний Червоний прапор обко
му комсомолу протягом двох кварталів 
утримувала комсомольсько-молодіжна

Продукція Завал лівського 
графітового комбінату корис
тується великим попитом у 
багатьох країнах.

На фото: в лабораторії 
комбінату (зліва направо): 
старший інженср-дослідннк 
кандидат хімічних наук М. М. 
ЗАЄЦЬ, лаборанти Г. О. 
ІОХИМЕЦЬ та Л. М. ПОДВИ- 
ЖЕПКО проводять досліди.

Тепло зустрінутий присутніми на засіданні з про
мовою виступив член Политбюро ЦК КПРС. секретар 
ЦК КПРС А. П. Кириленко. Наприкінці він зачитав 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагород
ження Туркменської PCP орденом Жовтневої Рево
люції і прикріпив орден до прапора республіки.

З доповіддю про 50-річчя Туркменської Радянської 
Соціалістичної Республіки і Компартії Туркмениста
ну виступив перший секретар ЦК Компартії Туркме
нистану М. Г. Гапуоов.

Трудящих Туркменистану сердечно поздоровили з 
славним ювілеєм і високою нагородою Батьківщини 
керівники делегацій братніх республік.

Учасники урочистого засідання з великим віднесен
ням прийняли вітальний лист Центральному Коміте
тові КПРС. Президії Верховної Ради СРСР і Раді 
Міністрів СРСР.

л пня
НА „МАЛИХ ОБЕРТАХ“
® Автор зупиняється на трьох питаннях, 
позиції його ділові і конкретні.

му, що гут проходить третина нашого 
життя

XVII з’їзд Ленінського комсомолу під
креслив — ставлення людини до праці 
стає критерієм її громадянської переко
наності. Сотні великовагових поїздів, 
мільйони тонн народногосподарських 
вантажів —- ось наш трудовий внесок у 
плани нинішньої п’ятирічки. В дні робо
ти з’їзду комсомольсько-молодіжним ІІ 
колонами проведено 64 великовагові по
їзди на зекономленій електроенергії. Ра
дує, що серед наших комсомольців, не
має жодного молодого виробничника, 
який би не виконував своїх завдань. Ми 
по праву гордимося нашими передовика
ми: слюсарями Семеном Кургапським та 
Миколою Мариничем, помічниками ма
шиністів Петром Грабовським та Вале
рием Проценком, машиністами Олек
сандром Савіним та Віктором Голубен
ком.

Наша молодь розуміє, що треба вчитися, що 
науково-технічний прогрес вимагає цього. Ни
нішнього року ми закінчили модернізацію елек
тровозів. Закінчили достроково. І досягли цьо
го завдяки підвищенню своїї професійної май
стерності. Тільки від початку року 4/ заліз
ничників підвищили кваліфікацію. Серед мо
лодих набуло широкого розмаху новаторство, 
і не свідчить про їх високу технічну підготов
леність, про вболівання за успіх виробництва. 
Лише за останній рік молоді раціоналізатори 
впровадили у виробництво 72 пропозиції з 
економічним ефектом в 12 570 карбованців. Ко
мітет комсомолу намагається створити най
кращі умови для організації соціалістичного 
змагання і виконання молодими робітниками 
взятих зобов'язань. В цьому плані комітет 
комсомолу проводить змагання на «Кращого 
за професією». Шкода, що такі конкурси се
ред помічників машиністів не проводяться в 
межах області.

МИ ЗМАГАЄїМОСЯ з комсомольсыю- 
молодіжпими колективами станції

Шепетівка Хмельницької області. До

які турбують комітет комсомолу. Про

колола громадського машипіста-інструк- 
тора А. Савіпа. Ллє змагання не набу
ло належної гласності. А цього року, 
чесно кажучи, про нього навіть і не чу
ти Як могло статися, що таку потрібну 
справу — змагання в межах області, за
гальмували зараз? Вини з себе не зні
маємо. Ллє тут потрібна, мабуть, і під
тримка райкому комсомолу. Думаю, по- 
трібпо-таки попопити соціалістичне зма
гання. розширити його рамки в межах 
області. Але вже на належному рівні.
ЖЛОМІТЕТ комсомолу надає великої уваги 
** вихованню у молоді свідомої дисципліни 
орані, і в цьому нам допомагають наставники 
молодих — ветерани праці. Проте, про інди
відуальну роботу з людьми, з кожним окре
мим комсомольцем .ми за справами іноді за- 
бувасмо. Звідси і відпоєна пасивність декотрих 
спілчан, і тривожні наслідки недостатньої про
філактики правопорушень серед молоді. Трап- 
ляються-таки у нас випадки, коли молоді за
лізничники притягуються до адміністративної 
відповідальності за хуліганство та появу у 
громадських місцях у нетверезому стані. Не
достатньо ще організовано і дозвілля молоді. 
Б місті нсмас жодного молодіжного кафе. 
Мимоволі нанпопуляріїїшим місцем відпочин
ку молоді стає вулиця. В цьому плані ми 
вже дещо зробили: створили молодіжний клуб 
«Ровесник», який займається організацією до
звілля, враховуючи прагнення та запити юна
ків і дівчат. Побільше потрібно, мабуть, про- 
поднтн вечорів-днепутів, вечорів поезії, ціка
вих зустрічей. Потрібно посилити увагу до па
сивних комсомольців, залучати їх до участі в 
громадському житті колективу. Це — кровна 
справа комсомольських активістів, комітету 
комсомолу. Рішення XVII з’їзду Ленінського 
комсомолу — всіляко підвищувати роль Ідей
ного та трудового виховання молоді — зобо
в'язує. щоб перерв у пій роботі у нас не було.

М. УМАНЕЦЬ, 
делегат XVII з’їзду ВЛКСМ, член 
комітету комсомолу локомотивно
го депо станції Знам’янка, маши
ніст електровоза.

Фото А. БУДУЛАТБЄВЛ.

і

Вітчизні 
наш ударний труд!

І РЕКОРДИ,
І ПОХОДИ...

Друзі з інстру/лентального 
цеху № 20 Кіровоградського 
заводу радіовиробів щиро 
привітали Володимира Боло- 
боя з почесною нагородою. 
Прийшла звістка: комсомолець 
удостоєний знака ЦК ВЛКСМ. 
Токар користується особливою 
повагою серед однолітків і 
старших виробничників. При
чини для цього вагомі й види
мі: за десять місяців ниніш
нього року Володимир Воло- 
бой встиг довести свій виробі
ток до ста п'ятдесяти процен
тів річної норми.

Не відстає юнак і в громад
ському житті. На підприємстві 
його знають як активного ор
ганізатора дозвілля молоді. 
Володимир — заступник керів
ника секції туристського клубу 
«Весна», завжди бере участь у 
походах.

В. ДОРОХОВ, 
нормувальник цеху №' 5 
Кіровоградського заво
ду радіовиробів.

м. Кіровоград.

ЩЕ ОДНА 
МАГІСТРАЛЬ

Будівництво широкої сітки 
залізниць успішно . здійснює
ться в Сірійській Арабській 
Республіці, У тісному співро
бітництві з радянськими спе
ціалістами та інженерами-за- 
лізпичниками тепер завершує
ться укладання колій на ос
танній, найважчій 80-кіломет- 
ровій ділянці залізничної ма
гістралі, яка зв’яже середзем
номорський порт Латанія з 
центром нафтодобування па 
північному сході країни міс
том Камишлп. Довжина цієї 
найважливішої для сірійської 
економіки магістралі станови
тиме 750 кілометрів. На ряді 
її ділянок уже відкрито ре
гулярний рух пасажирських і

товарних поїздів. Тут курсу 
ють радянські тепловози. За 
словами сірійських залізнич
ників, попи дуже добре заре
комендували себе в експлуата
ції у місцевих умовах.

З допомогою 
КРАЇНИ РАД

Плодотворне співробітництво 
Радянського Союзу і Ірану в 
різних галузях розвивається з 
кожним роком. З допомогою 
СРСР в Ірані збудовані або 
будуються десятки промисло
вих об’єктів. Серед них пер
вісток важкої промисловості— 
Ісфагапський металургійний 
комбінат, машинобудівний за
вод н Араку, гідроенергетич
ний комплекс на річці /Арапе.

Радянсько-Іранські еконо
мічні зв'язки, пройняті духом 
дружби і добросусідства, ма
ють взаємовигідний характер. 
В обмін на поставки техноло
гічного устаткування СРСР 
одержує від свого південного 
сусіда, крім природного газу, 
рудні концентрати кольорових 
металів, бавовну, сухофрукти, 
продукцію легкої промисло
вості.

(ТАРС). ,
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ГЛИБОКЕ розуміння радян
ськими людьми того, що 

приніс нам соціалістичний 
лад, можливо лише шляхом 
порівнянь — життя в соціаліс
тичних і капіталістичних краї
нах. Тоді істотне і головне 
розуміється набагато краще. 
Про це необхідно завжди па
м’ятати всім лекторам, пропа
гандистам, політінформаторам, 
агітаторам при проведенні ви
ховної роботи.

Країна, народ якої під керів
ництвом Комуністичної партії 
віддав багато сил, розуму, ма
теріальних засобів, щоб утвер
дити і відстояти соціалістичний 
спосіб життя, може розвива
тися тільки в інтересах трудя
щих, в інтересах людини праці.

«Пролетарський гімн «Ін
тернаціонал», — зазначав Ге
неральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв, — містить чудо
ві рядки: «Весь мир насилья 
мьі разрушим до основанья, а

ла знову, як і з минулому ро
ці, мільярд пудів хліба. В рес
публіці вирощею добрий уро
жай цукрових буряків, соняш
нику, кукурудзи, картоплі, 
овочів та інших культур.
О СЕ це — не щедроти при- 

роди, а передусім резуль
тат науково обгрунтованої, ці
леспрямованої роботи мільйо
нів трудівників, запалених ве
личними планами комуністич
ного будівництва. Українська 
PCP в цілому, 11 її областей і 
45 районів одержали в 1973 ро
ці червоні прапори ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ. 454 колгоспи і рад
госпи республіки завоювали 
червоні прапори союзних мі
ністерств і ЦК профспілок. Ти
сячі передовиків тваринництва 
нагороджено орденами і ме
далями. Майже двісті з них 
одержали звання Героя Соціа
лістичної Праці-

лектпву породжує її молоді бажан
ня трудитися ію-комуніс іичному. 
Цс і е наш радянський спосіб 
ЖІПІЯ.

Отже, соціалістичний спосіб 
життя, розкріпачивши фізичні 
і духовні сили мільйонів 
дей, підняв людину праці 
небувалу висоту. Партійні 
ганізації допомагають 
вати в людей дух

ВИХОВУВАТИ 
АТЕЇСТІВ

лю- 
на 

ор-
роззи- 

творчого
змагання, прагнення опирати 
ся в праці на досягнення на
уки і передозого досвіду. Уже 
на кожному підприємстві чи 
колгоспі вироблено ^багатий 
арсенал надійних зассйкз вихо
вання молоді. Звідси й прий
няття праці, як вищого помис
лу в житті радянської людини. 
І кожного разу, в конкретній 
обстановці, він породжує но
ве, співзвучне часу, трудове
натхнення, прагнення дати 
більше продукції, кращої якос
ті, якнайдешевшої.

Конкретним проявом ціюго стали 
комплексні плани підвищення про-

НАШ
РАДЯНСЬКИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ

ыззяяв

14—16 листопада в обласному 
центрі відбулася науково-практич
на конференція з питань поліп
шення атеїстичного виховання 
ірудящих.

З доповіддю про необхідність 
підвищувати ідейно-теоретичний 
рівень та ефективність атеїстич
ної роботи серед трудящих облас
ті виступив секретар обкому Ком
партії України, кандидат історич- 
пнх паук Л. 1. Погребняк.

Учасники семінару прослухали 
лекції1 «Критика реві мошстської 
фальсифікації наукового атеїзму 
в СРСР» лектора відділу пропа
ганди та агітації НК Компартії 
України, кандидата філософських 
наук В. М. Кувспьової, «Радян
ське законодавство про релігійні 
культи» завідуючого юридичним 
відділом ради у справах релігій 
при Раді Міністрів СРСР Г. Р. 
Гольста, «Релігія та атеїзм в су
часній ідеологічній боротьбі» 
старшого наукового співробігни-

—-----------------------------------——
ка відділу атеїзму інституту фі
лософії Академії наук УРСР, кан
дидата філософських наук Є. К. 
Дул у.мана.

Досвідом роботи ' анїсґшшш 
пропаганди поділилися' ‘ секретар 
Кіровоградського райкому парті. 
Г. П. Мед веде ва, другий секретар 
Онуфрії вського райкому партії 
В. Т. Галаган, секретар Гайно- 
ронського райвиконкому В. О. Ді- 
дур, завідуюча Олександрійським 
Палацом урочистих подій Л. Ф. 
Роменська.

Учасники конференції були при
сутні па показовому атеїстичному 
вечорі в Кіровоградському місько
му Палаці культури імені Компа
нійця, а також в Олександрій
ському Палаці одруження, де бу
ло проведено практичний показ 
реєстрації браку за новим обря
дом.

Учасники конференції виступа
ли з лекціями на аніирелігійну те
матику перед трудящими міста 
Кіровограда.

У наших друзіо но змаганню

НЕПРОТОПТАНА СТЕЖИНА
затем — мы наш, мы новый 
мир построим: кто был ничем, 
тог станет всем». «Робітничий 
клас нашої країни став пер
шим загоном міжнародної ар
мії праці, який дощенту зруй
нував старий, капіталістичний 
світ і створив світ новий, со
ціалістичний». (Л. І. Брежнєв, 
Ленінським курсом, т. 2, К., 
1972, стор. 538’.

Партія Леніна зробила ре
альністю цю заповітну мрію. 
Вона не тільки сама бореться 
за народні інтереси, але й 
уміє вести за собою найшир- 
ші маси трудящих, усі. громад
ські організації.

Сила політики КПРС у марк
систсько-ленінській теорії, яка 
дає змогу завжди бачити пе
ред собою вищу мету і підко
ряти їй повсякденні справи.

Великий вклад з комуністич
не будівництво вносять мільйо
ни радянських трудівників. Це 
підвищує ефективність вироб
ництва, породжує нові форми 
соціалістичного змагання.

Величезні масштаби вироб
ництва, зростаючі можливоєїі 
і суспільні потреби ставлять 
як невідкладне завдання під
вищення рівня всієї політичної 
і господарської роботи, пере
творення народного господар
ства країни у зразково пра
цюючий механізм.

Робітничий клас — провідна 
творча сила радянськоїо суспіль
ства. Йому належить вирішальна 
роль у боротьбі за щасливе .май* 
бутив людства. Озброєний сучас
ними технічними знаниями, він має 
високий культурний рівень, вели
кий досвід втілення в життя еко
номічної політики партії, творчо, 
по-комуністичіїому ставиться до 
праці, відчував себе господарем ви
робництва, відповідальним за спра
ви всієї країни. Робітничий клас 
відіграє головну роль у розв'язан
ні дуже важливого завдання — ін
тенсифікації народного господар
ства І підвищенні завдяки цьому 
ефективності економіки.

Завдяки перемозі і зміцненню 
колгоспного ладу, па селі виріс на
дійний союзник робітничого класу— 
колгоспне селянство, яке вийшло 
на широку дорогу соціалізму, бу
ду» комуністичне суспільство.

На всю країну пролунав за
клик робітників Москви роз
горнути 8 1974 році соціаліс
тичне змагання за підвищення 
якості виробництва. Цей почин 
гарячо підтримали і трудящі 
сіл Радянської України.

Усі діла й помисли хліборо
бів країни спрямовані на вико- 
нання завдань партії і уряду 
по збільшенню виробництва 
зерна та інших сільськогоспо
дарських культур, на те, щоб 
виконати народногосподар
ський план і соціалістичні зо
бов’язання. Велику роботу в 
Цьому напрямку провели пар
тійні організації, які розвива
ють, трудову активність мас, 
Що вище підносять бойови- 
тість змагання, творчість пра
цівників сільського господар
ства. В цьому році Українська 
PCP з засіки Батьківщини зда-

О А РАЗ розгортається соціаліе- 
тичне змагання за організова

не проведення зимівлі худоби, пов
ніше використання всіх можливос
тей для збільшення виробництва і 
перевнконані'я кожним колгоспом 
і радгоспом плану продажу дер
жаві м’яса, молока та Інших сіль
ськогосподарських продуктів.

В 1371 році тваринники Україн
ської РСР взяли високі рубежі: ви
робити м’яса більше на 14 процен
тів, молока — на 8, яєць — на 13 
процентів.

Для цього необхідно й далі все
бічно підносити економіку сільсько
го господарства, поліпшувати бу
дівництво на селі, приділяти по
стійну звагу соціальному розвитку 
сільських трудових колективів, 
удосконаленню побутового і куль- 
іурного обслуговування сільського 
населення.

Адже одне з чільних місць, се
ред багатьох разючих переваг со
ціалізму над капіталізмом, — цс 
упевненість радянської людини и 
завтрашньому дні. Ця частіша на
шого, радянського способу миття 
ще має назву — соціальний опти
мізм. При капіталізмі людину пра
ці » будь-який час можуть чекати 
безробіття, відсутність житла і 
права на одержання освіти, пенсії 
і т. д. Невпевненість і страх — то 
постійні супутники капіталістичного 
способу життя.

Природа соціалізму така, що 
суспільство бере на себе пік
лування про матеріальне за
безпечення людини. Це дуже 
важлива сторона життя — уже 
гри нинішньому розвитку су
спільства держава надійно її 
опікає. В цьому — основа під
вищення матеріального добро
буту робітничого класу, кол
госпного селянства, інтеліген
ції, психологічна атмосфера 
нашого радянського способу 
життя.

Суспільне оволодіння засо
бами виробництва та іншими 
багатствами, влада трудящих, 
плановий характер соціально- 
економічного розвитку, без- 
кризове зростання виробни
цтва, стійкі темпи його підне
сення — все це породжує по
чуття надійності, впевненості 
радянських людей у завтраш
ньому дні, почуття власної гід
ності людини праці.
Г1 РАЦЯ відіграє у піднесенні 
• • народного господарства 
країни основну роль. За капі
талістичного способу життя 
вона — завжди на господаря. 
При соціалізмі ж продукт пра
ці належить усьому суспіль
ству, стає засобом загального 
прогресу суспільства і разом 
з тим — кожного його члена. 
Чесна праця за соціалізму 
одержала високе суспільне ви
знання.

Ветерани підприємств І колгоспів 
стали наставниками, навчають мо
лоде поповнення не тільки азбуці 
обробки металу чи управління сте
повим кораблем, тобто професіо
налізму, але іі — характеру, всього 
кращого, чого досяглії передовики 
цеху чи бригади, заводу чи кол
госпу. і не тільки в масштабі рес
публіки, а — обов'язково в своїй 
галузі, обов'язково у всій країні. 
Це — уроки робітничої честі. Нове 
поповнення вчиться не тільки ква
ліфікації, а іі — колективізму, ди
сципліни, робочої спайки. Відпові
дальність за долю виробничого ко-

дуктивності праці на робочому міс
ці. Важливим критерієм при під
битті підсумків роботи стали нині 
терміни впровадження в серійне ви
робництво нової продукції. ( ього- 
дні уміє один, завтра умчоть псі — 
в цьому важливий принцип діяль
ності виробничого колективу.

Здійснення єдино: технічної по
літики, формування прогресивної 
галузевої структури матеріального 
виробництва, удосконалення госпо
дарювання, тобто краща організа
ція виробництва, і управління ним, 
велика робота партії по вихованню 
радянських людей, формування но
вої людини — все це забезпечує 
реалізацію величезних можливос
тей, закладених в економіці розви
нутого соціалізму, сприяє дальшим 
успіхам у будівництві комунізму.

У дев'ятій п'ятирічці механізм 
економічних стимулів у промисло
вості все більше націлює виробничі 
колективи на прискорення темпів 
технічного прогресу. Здійснюється 
цілий комплекс заходів, що забез
печать оновлення і технічне удоско
налення виробництва усіх галузей 
народного господарства.

Нашим радянським спосо
бом життя звемо ми постійне 
піклування партії і Радянської 
держави про добробут трудя
щих, про посіійне його підви
щення. Поряд із збільшенням 
рік у рік соціальних фондів 
споживання, робиться все для 
зростання заробітної плати ро
бітників, колгоспників і всіх 
трудящих. Так, з врахуванням 
прибутків колгоспника з під
собного господарства, його 
прибутки фактично досягли 
рівня прибутків робітника і 
службовця. Поліпшується охо
рона здоров я, пенсійне за
безпечення трудящих, їх побу
тове обслуговування.

Задоволення потреб насе
лення у впорядкованому жит
лі — одна з найважливіших 
проблем у нашій країні, якій 
надається загальнодержавне 
значення.
О ОЗКРИВАЮЧИ перспективи 
• розвитку народного гос
подарства на ближчі 15 років, 
тов. Л. І. Брежнєв у промові 
перед виборцями Баумансько- 
го виборчого округу говорив: 
«У своїх довгострокових пла
нах ми зможемо передбачити 
реконструкцію більшості міст 
і сіл нашої неосяжної країни. 
Одночасно роза язуватимеїься 
і таке дуже складне завдання, 
як забезпечення кожної сім'ї 
впорядкованою квартирою. Та
ке завдання но могла досі 
розв’язати жодна країна у сві
ті. А ми беремося за нього, і 
ми його розв’яжемо».

В. ПЕТРЕНКО, 
доктор історичних наук,

В. БРАНИЦЬКИИ, 
кандидат історичних на
ук, викладач Кіросоїрад- 
ського педаюгічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна.

(Закінчення буде).

Можливо, цей вираз 
ліричний, якщо' дода
ти, що йдеться про ви
готовлення пресів. Але 
це не так. Річ у тому, 
що на початку ниніш
нього року ми освоїли 
виготовлення пресів 
новішої конструкції, 
ніж ті, над якими пра
цювали донині. Прес 
ПА-0437 вимагає нової 
технології роботи, но
вих знань і більших за
трат часу. /Ли зараз 
економимо кожну ро
бочу хвилину, щоб ви
пуск серії пресів

(10 штук) закінчити до 
29 грудня.

Щоб укластися в 
цей строк, розробили 
«ущільнений» графік 
виконання всіх опера
цій і працюємо сьо
годні навіть з деяким 
випередженням його.

Нещодавно наше 
бригада була нагород
жена Почесною гра
мотою ВЦРПС та Мі
ністерства верстаюбу- 
дівної промисловості. 
Всі шестеро хлопців 
нашої бригади на чолі 
з групкомсоргом Ва

силем Комизом пра
цюють з великим пе
ревиконанням денних 
норм. Намагаємось за
кінчити визначальний 
рік тільки на «відмін
но».

М;?ШЕНДЕ- 
РОВСЬКИЙ, 

бригадир комсо
мольсько - моло
діжної бригади 
слюсарів - скла
дальників.

Завод пресів 
та автоматів.
м. Одеса.
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БУДУЄТЬСЯ 
ГЕС В САЯНАХ Вітчизна

На Єнісеї споруджується найбільша в світі 
цін ноту жііістю 6 мільйонів 400 тисяч кіловат, 
рано Карлов створ у верхів'ї річки, де З обох 
Відроги високих хребтів.
„ |^-ВГ'1* і19*’ року будівники Сванської ГЕС перекриють русло Євісея,

® рОці етаиУть до ладу перші агрегати станції, енергія якої дозво- 
°^іав,пн ,1а слУжСУ народному господарству величезні багате«« цього краю.

На фото: будівництво Сванської гідроелектростанції на Єнісеї. 
Фото А. ГОРЯЧОВА.

АПН.

Саянська гідроелектростагі- 
Місцем її спорудження ofr 
боків до Є нісся ПІДХОДЯТЬ



■.МОЛОДИЙ КОМУНАР З стор

I 
?

■19 листопада 1974 року

водний ру-

ЯК Я КІНО.».

дуже приємно, ЩО тебе ПО’ 
. Радимо тобі звернутися

з вашими 
на протн-

ЛІ. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Світловодсььої середньої 
школи робітничої молоді № 2.

Сьогодні—День ранетних 
військ І артилерії
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1.
і О БЕРЕЗНЯ 1944 року підрозділи 

1-ї гвардійської армії 1-го Україн
ського фронту зайняли невеличкий плац
дарм па південному березі річки Бужок, 
неподалік від міста Хмельницького» Ці
ною великих втрат ворогові вдалося по
тіснити наші підрозділи до річки.

Попереду — яр, позаду — водний ру
біж. Лише одна переправа зв'язувала 

. невелику групу артилеристів 
частинами, що залишились 
лежному березі. Того дня артилеристи 
відбили всі атаки танків і піхоти. Фа
шисти скерували па жменьку сміливців 
близько п’ятдесяти літаків. Сотні бомб 
посипались на позиції артилеристів. Гіт
лерівці зруйнували переправу і греблю 
ца річці.

Вода почала прибувати і знесла решт
ки розбитої переправи. З кожною годи
ною все ширше розливався Бужок, за
топлюючи береги. Артилеристи па пів
денному березі залишились одні, без 
піхоти.

Особливо напружене становище скла
лося в піч на 15 березня, коли полк гіт
лерівської піхоти при підтримці танків 
кинувся па позиції артилеристів. В під
розділі майора Звигляннча залишилося 
лише три гармати. Малочнссльпа група 
сміливців витримала і цей шалений на
тиск ворога.

Танки і автоматники наблизились до 
гармати старшого сержанта Се.мснова, 
Та командир гармати відкрив вогонь ли
ше тоді, коли головна машина наблизи
лась на 200 .метрів. Підбита броньова 
потвора зупинилась. Фашистські авто
матники кинулись до гармати.

Настав критичний момент. Закінчили
ся снаряди. Десятки ворожих трупів ле
жали иа підступах до позиції гармати 
Семенова, але гітлерівці з усіх боків 
продовжували насідати. Артилеристи ве
ли вогонь з автоматів. Тоді пролунала 
команда лейтенанта Цветкова:

І

• МИНУЛО 70 
ЛИТОВСЬКОЇ

НА ПОЛЯХ Литви випробовува
лись наші кіровоградські нові 

посівні машини. Разом з моло
дим інженером-випробовувачем 
Арунасом Лукошевичюсом ми ко
чували з господарства у госпо
дарство, залишаючи після себе 
рівні рядочки сходів. У ті рідкіс
ні вільні хвилини посівної Арунас 
розповідав про свою республіку, 
розпитував про Україну, намагав
ся побільше показати визначних 
місць своєї республіки. Багато 
розповідав про литовську поетесу 
Саломею Неріс (Бачинскайте-Бу- 
чене), цитував її твори литовською 
мовою, перекладав російською.

Там, на берегах Нямунаса (Не
мана) і Няриса (Нериса), ще 
ближчою і зрозумілішою стала 
поетична спадщина вірної дочки 
братньої Литви — Саломеї Неріс,

новин наказ був ясним: «Стояти на 
смерть! До останнього подиху захищати 
свій рубіж. Ворога не пропустити!».

Бій розпочався о 9-й годині ранку. Ба
тальйон піхоти при підтримці 15 танків 
просувався на позиції артилеристів.

Звідти, зі схилу висоти, офіцер сте-

Наш конкурс
лодвцг л

БУЖОК ПАМ’ЯТАВ...
— Вперед!
Сміливці кинулись в атаку. Прорвав

ши вороже кільце, вони пробились ' до 
своїх. '

Над полем бою знову нависла тиша. 
Майор Звиглянич, використавши затиш
шя, сконцентрував артилеристів, які за
лишились живими, в одному місці. А не
забаром розгорівся новий, ще запеклі
ший бій. Звиглянич позів своїх людей в 
контратаку. Відважні солдати зріджу
вали ряди ворога. Майор випустив ос
танцю обойму пістолета. І лише па сві
танку г.орог відступив, відмовившись від 
марних намірів добитися успіху.

мат дивізіону ма
йора Звиглянич; 
стали па проти 
танковій оборот 
поблизу села Во? 
цсхівки, що 
Хмельниччині. Бо-

жив, як наближались сталеві потвори. 
Танки йшли, ведучи іісприцільшпї вогонь 
з гармат і кулеметів. Самохідні гармаш 
супроводили їх. »Павина вогню і заліза 
підкочувалась все ближче й ближче. Та 
наші гармати мовчали. Звиглянич чекав. 

Ось уже не більше 800 .метрів залиши
лось до ворога.

— Тепер пора! — вирішив командир.
Дві лівофлангові гармати старшини 

Гайовпка і старшого сержанта Родіопо- 
ва одночасно відкрили вогонь. Танки 
повернули туди.

Та, власне, на це й розраховував до
свідчений командир дивізіону, його 
простий і вірний задум вдався — танки 
таки підставили свої ліві борти під ни
щівніш удар гармат.

І ось змішалися ряди атакуючого во
рога. Не витримали екіпажі фашист
ських танків. Почала відкочуватись пі
хота. Машини, охоплені полум’ям, і тру
їш фашистів залишились иа схилах ви
соти.

На якусь хвилю стихло все навкруги. 
А потім знову розгорівся запеклий бій.

Майже впритул до гармат підходили 
фашистські танки, рушила иа позиції 
артилеристів ворожа піхота. Та ще з 
більшим завзяттям вели вогонь гармати, 
1 знову ворог відступив. Вісім танків з 
п’ятнадцяти перетворилися в купи залі
зяччя.

Майор передбачав можливість третьої 
атаки, а тому наказав начальнику шта
бу дивізіону організувати ударну групу 
для рукопашного бою з ворожою піхо
тою. 1 руну очолив командир батареї ка
пітан Ьабпч, у якого всі три гармати 
вже не могли вести вогонь.

і коли розпочалась треш атака, група 
капітана Бабича сміливим ривком вису
нулась на 150 метрів вперед від гармат 
і залягла в пеглноокнх окопах.-Капітан 
Бабич, ведучи вогонь з кулемета, зни
щив близько сорока гітлерівців. З винят
ковою мужніє по і стійкістю бились ар
тилеристи. Поранений Родіонов продов
жував керувати своєю обслугою. Сті
каючи кров'ю він знайшов в собі сили 
чітко і ясно давати вказівки вогневикам. 
Фашистські танки не пройшли! Артиле
ристи Звпглянича стояли на смерть!

Одинадцять знищених танків ворога, 
двісті вбитих гітлерівців — ось резуль
тат цього півторагодинного бою.

Командування високо оцінило ратні 
подвиги комуніста. Груди Його прикра
шають сім орденів і вісім медалей Ра
дянського Союзу.

У ДНІ, коли трудящі нашої країни 
готуються відзначити 30-річчя Пере

моги Радянського Союзу у Великій Віт
чизняній війні, полковник запасу Мико
ла Якович Звиглянич часто виступає пе
ред допризовниками на підприємствах, 
розповідаючи про мужність, героїзм і 
відвагу своїх однополчан. Він побував і 
в нашій школі. Затамувавши подих, слу
хали юнаки та дівчата спогади воїна- 
ветерана.

РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПОЕТЕСИ САЛОМЕЇ НЕРІС

яка назавжди порвала з буржуа
зією і перейшла на бік пригноб
леного трудового народу. її рево
люційні вірші друкувались в під
пільній комуністичній пресі. Особ
ливо плідним став у творчості 
г.оетеси період після встановлен
ня в Литві влади Рад.

«Став дійсністю наш давній 
сон| — писала Неріс. — Вільна 
думка, вільне слово. Народ госпо
дарем тут, а не цар».

Глибоким громадянським пат
ріотизмом пронизана її творчість 
під час Великої Вітчизняної війни. 
Бійці-литовці носили з собою 
улюблені вірші Саломеї Неріс. У 
ті грізні роки вийшли дві збірки 
її віршів «Співай, серце, про жит
тя» «Крізь посвист куль».

Відома С. Неріс і як перекла
дачка литовською мовою творів

О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, 
В. Г. Короленка, М. Горького та 
багатьох інших класиків.

Тридцять років тому 
лась Саломея Неріс у 
Литву. Повернулась, 
творчих планів, думок, 
встигла здійснити їх — 
першому році життя зупинилося 
серце поетеси. Мріяла вона поба
чити свою країну квітучою і віль
ною, людей щасливими.

Виросли нові заводи і фабрики, 
електростанції, міста, перероди
лись поля. Вільною і щасливою 
стала Литва у дружній сім ї наро- 
дів-братів. І творча спадщина Са
ломеї Неріс вірно служить лю
дям.

Нещодавно редакція от
римала листа. «Я навчаюсь 
у десятому класі. Дуже 
люблю музику. Граю на 
баяні, але тільки рік. По
радь мені, будь ласка, де я 
можу продовжити навчання 
з таким рівцем знань?

Люда».

м. Кіровоград.

поверну- 
звільнену 
сповнена 
Але не 

но сорок

м. ножно»,
інженер.

В американському місті Спокам пе- 
щодавпо була пограбована каса кіно
театру. Злодієм виявився один з гляда
чів. Він одразу ж після сеансу напав па 
касира, повторивши сюжетний хід-карти
ни. яка називалась... «Хапай гроші і ті
кай».

Шановна Людмило! Нам , 
допив чарівний світ музики, 
після закінчення десягого класу до Олександрійського 
культосвітнього училища (пул. Діброви, II). Л якщо ти 
хочеш підвищувати рівень знань можеш вступити на 
музично-педагогічний факультет Кіровоградського пед
інституту імені Пушкіна. Тільки слід гам побувати по
передньо, аби спеціалісти визначили, наскільки твій рі
вень музичних знань відповідає вимогам для абітурієн
тів.

А ось ще один цікавий лист.
Світлана Гриценко з села Піддубного Новоукраїн- 

ського району пише, що здавна мріє про синю блакить 
неба, хоче стати пілотом.

Світлано! Пропонуємо тобі звернутись за консульта
цією до Кіровоградського спортивного клубу ДТСААФ.

Радимо також прочитати книгу М. Когеїи «Дочка го
лубої планета». В ній розповідається про жінку льотчи- 
ка-космонавта Валентину Терешкову. Ти ще раз переко
паєшся, що шлях до зірок нелегкий і підкоряється лише 
сміливим і сильним духом людям. Отже, дозволь поба
жати тобі успіху!



ХУДОЖНІ
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Хор колгоспу імені Свердлова 
Бобринецького району.

Фото В. КОВПАКА.

МОЛОДА СІМ'Я. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

V ОЖНД ваша сім’я становить со- 
*'■ бою такни осередок держави, 
устої якого базуються на соціаліс
тичній моралі, тісному поєднанні 
інтересів сім’ї з інтересами нашого 
суспільства. Але суспільство не по
збавлене таких сімей, саме існуван
ня яких не відповідає його інтере
сам. Тому закон допускає розірван
ня шлюбу судом, а в окремих ви
падках — органами ЗАГСу.

Часто запитують, в чому причина 
конфліктів, які ведуть до шлюбо
розлучних процесів? Чи не спроще
ний шлях до них?

Судова практика говорить про 
те, що шлях сім’ї до розлучення да
леко ке легкий.
Хоч в кожного 
подружжя є свої, 
індивід у а л ь н'і, 
так би мовити, 
причини конфлік
тів і незгод, усу
нення яких зале
жить від самих

м и

про інше: аби успішно закінчити школу, 
включитись в суспільно-корисну працю. 
А нехитре ремесло домашньої кухні 
прийде з часом і до неї.

В іншій молодій сім'ї справа ді
йшла до розлучення тільки тому, 
що молоді чоловік та жінка не зна
йшли спільної мови... при розмі
щенні щойно- "куплених меблів. 
Прийшов кінець взаєморозумінню, 
створилась атмосфера надуманих 

• звинувачень і незгод і, врешті, ви
никло загальне рішення — припи
нити спільне життя... Сором покрив 
їх обличчя, КОЛИ ВОШІ в суді вияви
ли, що попередні звинувачення — 
вигадані і чужі їм. Чоловік, ховаю
чи очі, схвильовано, але рішуче за-

А Р Я Т Ь С Я...

Через цю причину розірвано більшу 
половину шлюбів з усіх справ, роз: 
глянутих судом. В цих сім’ях немає 
спокою і душевної теплоти у сто
сунках між подружжям. Діти ста
ють свідками приниження людської 
гідності, втрачають життєву орієн
тацію, не знають, на чий бік стати, 
кого слухати, де добро, а де зло.

На одному з шлюборозлучних 
процесів па питання десятирічному 
хлопчині, з ким би він хотів зали
шитися жити — з татом чи мамою, 
той відповів: «З бабусею». Інші в 
подібних випадках взагалі не зна
ють, що сказати, боячись помили

тись.
Біографія таких 

сімей складається 
майже однаково. 
«Живемо ми з чо
ловіком майже чо
тири роки. У нас 
син», — так по-

чоловіка і жінки.
Не так вже й рідко паші нові 

сім’ї створюються наспіх, легковаж
но. У таких людей ще ке сформува
лось поняття високої відповідаль
ності за сім’ю, здатність переборю
вати матеріальні або побутові труд
нощі, які можуть виникнути в пер
ший період подружнього життя, ко
ли «освоюються» основні організа
ційні начала: порядок ведення до
машнього господарства, розподіл 
обов’язків і т. ін.

Не виключено, що подружжя в 
чомусь не дійде згоди, інтереси їх 
десь перетнуться, взаєморозуміння 
порушиться. Та з часом з’явиться 
спільність інтересів і поглядів, всі 
проблеми вирішуватимуться разом.

Але в тому-то й справа, що протікають 
Ці процеси по-різному. Наприклад, гро
мадянки П. на другому році подружньо
го життя порушив справу про розлучен
ня, звинувативши молоду дружину в то
му, що вона «не господарка». Для під
твердження цих слів на суді заявив: 
«Цілий рік вчив її консервувати, а нона 
ніяк не второпає».

В ході процесу він погодився з тим, 
що його дружина до шлюбу турбувалась

судив свою попередню впертість, з 
якою він відстоював «свою» точку 
зору з досить-таки дріб'язкового 
питання. Полегшено зітхнувши, 
взяв дружину за руку і з почуттям 
гумору сказав: «Час додому!». 
Хтось із присутніх у залі суду до
речно зауважив: «Не личить чоло
вікові сваритись із жінкою щодо 
влаштування домашнього затишку».

О К ВІДОМО, законом перед ба- 
" чено шлюбний вік чоловіків — 
18 років, жінок — 17. У виняткових 
випадках виконкомами районних 
або міських Рад депутатів трудя
щих цей вік може бути зниженим 
на один рік.

І часто буває, шо подружжя таких 
ранніх шлюбів, зіткнувшись з нелегкими 
сімейними обов'язками, виявляються 
безпорадними і зовсім непідготовлепими 
справитися з ними. Такі сім'ї не могли 
розвиватися і в перші ж роки припиня
ли, своє існування.

Молодий* чоловік К. залишив дружину 
з однорічною дитиною і вимагав розірва
ти -шлюб, мотивуючи це тим, що він від
чуває тягар турбот про сім’ю, до чого 
вій морально не підготовлений.

Над багатьма конфліктами, що 
ведуть до розпаду сімей, перева
жає таке зло, як пиятика чоловіка.

чала своє пояс
нення молода робітниця обллобут- 
управління Г. Перші два роки па
нували спокій і злагода. Ллє чоло
вік все частіше і частіше почав по
вертатись додому напідпитку. Із 
доброго і турботливого перетворив
ся у бездушного і злого, інтереси 
якого замкнулись навколо склянки 
з вином. У дім прийшла біда. Про
цес показав, що цього могло б не 
бути, якби на заводі радіовиробів, 
де він працював, рішуче велась бо
ротьба із пияцтвом.

Турбота про радянську сім'ю, в 
якій гармонійно поєднуються гро
мадські та особисті інтереси грома
дян, є одним з найважливіших обо
в’язків Радянської держави. По
стійний ріст матеріального добробу
ту громадян, поліпшення життєво- 
побутових та культурних умов їх 
життя сприяє неухильному зміц
ненню і процвітанню радянської 
сім’ї.

С. СОЛОДЧЕНКО, 
і олова народного суду Ле
нінського району м. Кірово- 

, града. ...
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З сторінок молодіжної газети ти дізнаєшся про 
життя і діяльність комсомольців і молоді Кірово- 
градщини, республіки, нашої Батьківш.ини, твоїх 
ровесників за рубежем. Основні рубрики «Вітчиз
ні — наш ударний труд», «Змагання — досягнен
ня і проблеми», «Постамент шани «МК», «Тех
нічна творчість молоді» — про трудове вихован
ня. А також — «Політичний гарт», «Увага, підлі
ток!», «Тематичні сторінки «Планета», «Вітрила»— 
для старшокласників, піонерська — «Бий, бара
бані», для дівчзг — «Степовичка», літературно- 
мистецький клуб «Грона», для допитливих — «Ев
рика», сатирична — «Макогонова юшка», на мо
ральні теми — «Двоє». ‘ .'

Передплатна ціна на рік — 2 крб. 40 коп.
Передплату приймають листоноші, поштові відділення, 

громадські розповсюджувачі преси.
ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ ЗАЛИШИЛОСЬ 

ОБМАЛЬ ЧАСУ. НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕДПЛАТИТИ 
СВОЮ ГАЗЕТУ.

ПЕРШИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ
На. шаховому небосхилі сходила нова зірка. 

Уродженець Праги, 26-річний Вільгельм Стейніц, по», 
чав свою шахову кар’єру досить скромно. Коли віден-. 
ський шаховий клуб виставив його кандидатуру, паї 
міжнародний турнір 1862 року в Лондоні. Він з труд
нощами зайняв шосте місце. Однак з кожним р'окомі 
його успіхи зростали. ~ ‘ * ■

Яскравий комбінаційний талант привернув увагу всього 
шахового світу. Так, Сгейніц був великим майстром комбіна
ції, але доводив, що комбінацій — не єдиний шлях до пере
моги, бо є й інший спосіб гри — позиційний. Він першим* 
єіав винахідником позиційного вчення, яке зіграло велику 
роль у розвитку шахового мистецтва. Перші успіхи на ша
ховій дошці побудили Стейніца залишитись в Лондоні і пов
ністю присвятити себе шахам. В наступні роки вій виграє 
ряд матчів у сильних англійських майстрів, а також бере 
перші призи на турнірах в Дубліні (ІйбЗ рік) і Лондоні (1866 
рік). Ці успіхи дають підставу англійським майстрам доби
ватися матчу Стейніца з Андерсеном. Матч відбувся в Лон
доні в 1866 році і закінчився перемогою Стейніца - 8:6.

Шаховий світ визнав Стейніца найсилькішим шахістом 
планет. Але він сам розумів, що не може посягати на цс 
без матчу з одним із найславстнішнх шахістів того часу — 
Цукертортом. 1

1 ось в кББв році п Америці вперше відбувся офіційний 
матч на першість світу з шахів між Вільгельмом Стейпіцем 
і Іоганом Цукертортом. Матч закінчився переконливою пере
могою Стейніца, який вперше и історії шахів став чемпіоном 
світу.
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ПЕРША ПРОІРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Вогни
ще». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Ключі від неба». (М). 16.05— 
«Технічний прогрес у дорож
чому будівництві». (Харків). 
16.40 — «Народні таланти». 
(Запоріжжя). 17.10 — Доку
ментальний фільм «Народже
ні революцією». (К). 17.30 — 
«Екран молодих». (Дніпропет
ровськ). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. «Театр «Дзвіночок». (М). 
18.30 — «Людина і закон». 
(Кіровоград). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Крила Рад» 
(М) — «Хімік». (Воскре-
сенськ). (М). 21.45 — Програ
ма «Час». (М). 22.15 — Ко
льорове телебачення. «На ву
лиці Нежданової». (М). 23.25 
— Попиии. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00- 
Повпни. (К). 11.15 — Програ
ма науково-популярних філь
мів. (К). 11.35 — «Шкільний
екран», історія. (К). 12.05 — 
Фільм-концерт «Струни гуч
ні». (К). 12.35 — Кольорове
телебачення. Художній теле
фільм «Тіні зникають опів
дні». 2-а серія. (К). 15.50 —
Документальний телефільм 
«Перший нарком здоров'я». 
(М). 16.20 — «Нарис з історії 
нашої Батьківщини». (М). 
17.00 — «Наука — сьогодні». 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Молодь планети». 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Музичний 
фільм «Старовинний вальс». 
(К). 13.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Кольорове
телебачення. Художній теле
фільм «Тіні зникають опів
дні». 3-я серія. (К). 20.45 —

ПЕРША ПРОІРАМА. <).Р5— 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «На ваші про
хання, хлоп’ята». (М). П1.00—* 
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Ви
літ затримується». (М). 16.20
— Кольорове телебачення. 
Документальний фільм «Со
ціалістична Монголія». (М). 
17.00 — «Республіканська фі- 
зико-матсматичпл школа». (К).
17.30 — Фільм-концерт «Наші
пісні». (К). lS.no — «Турпоїзд 
іде на південь». (Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — «Ленінський- 
університет мільйонів». (М). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19:35 — Кольорове теле
бачення. Телеспектаклі. «Ди
вачка», (ЛІ). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 - Кон
церт ансамблю бального так- 
то «Конвалія». (Кіровоград). 
22.10 — Телефільм. (Кірово
град). 22.15 — Кольорове те
лебачення Чемпіонат СРСР 
з баскетболу. Чоловіки. «Спар- 
так» (Ленінград) — «Дйнамо* 
(М). Передача з Ленінграда, 
22.35 — Новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Рай-» 
копа гімнастика. (Л\). 9І20 —♦ 
Попиии. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «На паші’ 
прохання, хлоп'ята». (Му. 
10.00 — Телефільм. «Виліт за
тримується». (М). 17.()0 —
«Шахова школа». (М), . 17.3(1.
— «Літературні чигання»*
Л. Леонов. «Російський ліс».. 
Уривки. (А)). 18.00 — Наш і
огляд. «Резерви — на службу 
виробництву». (К). 18.20 -*
Реклама. Оголошення. (КУ«
13.30 — Телефільм «Факір з
4-В». (К). 19.00 — Концерт.
(М). 19.35 — Концерт. (Хар
ків). 20.25 — Телефільм. (КУ. 
20.45 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Художній телефільм 
«Тіні зникають опівдні». 4-а 
серія. (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

За редактора М. СЕМЕНЮК.
1—я—............. ---------------------------------


	1931-1p
	1931-2p
	1931-3p
	1931-4p

