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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДІІАПТЕСЯІ

ЮВІЛЕЙНІ ТОРЖЕСТВА 
В ТАДЖИКИСТАНІ

ДУШАНБЕ. 29 листопада тут відбулось спільне 
урочисте засідання ЦК Компартії Таджикистану і 
Верховної Ради Таджицької PCP, присвячене 50-річ- 
чю утворення республіки і створення Компартії 
Таджикистану.

З величезним піднесенням учасники урочистого за
сідання обрали почесну президію в складі Политбюро 
ленінського ЦК КПРС на чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Тепло зустрінутий присутніми, на засіданні висту* 
рив з промовою член Гіолітбюро ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР товариш М. В. Під- 
г.ориин. Він зачитав Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження Таджицької PCP орденом 
Жовтневої Революції і під тривалі оплески учасників 
засідання прикріпив орден до прапора республіки.

З доповіддю про 50-річчя Таджицької Радянської 
Соціалістичної Республіки і Компартії Таджикистану 
виступив перший секретар ЦК Компартії Таджи
кистану Д. Расулов. Із славною річницею трудящих 
Таджицької PCP привітали керівники делегацій 
братніх республік.

З величезним піднесенням учасники урочистого за
сідання прийняли вітальний лист Центральному Ко
мітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді 
Лііністрів СРСР.

(ТЛРС).

МІТИНГ
НА НУРЕЦЬКІЙ ГЕС

НУРЕК (Таджицька PCP). Разом з усією респуб
лікою піввіковий ювілей Таджицької PCP і 50-річчя 
Комуністичної вартії Таджикистану відзначають жи
телі молодого міста Нурека, будівельники і експлуа
таційники Нурецької ГЕС. Цей гігапт енергетики на 
річці Вахш, який набере повну потужність до кінця 
десятої п’ятирічки, споруджує вся країна. Тут тру
дяться представники більш як сорока націй і народ
ностей нашої Батьківщини.

28 листопада в Нуреку відбувся мітинг дружби, на 
якому виступив член Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР М. В. , Підгоршій, 
який прибув в Таджикистан па ювілейні торжества.

Виступаючі на мітингу палко дякували рідній Ко
муністичній партії за постійне піклування про благо 
радянських людей, про мир па планеті. Вони запев
нили, що не пошкодують сил, енергії в ім’я дальшого 
розквіту, зміцнення могутності соціалістичної Бать
ківщини. Промовці підкреслювали, що непорушна 
братерська дружба радянських народів — запорука 
нових успіхів у комуністичному будівництві.

(ТАРС).

Рік видання XV 
Hf 145 (1937).

І ПЕРЕВІРКА АКТИВНОСТІ, БОЙОВИТОСТІ

ВІТЧИЗНІ- 
НАШ УДАРНИМ ТРУД!

ОА ЛИСТОПАДА в Бу- 
динну політосвіти 

обкому Компартії України 
відбувся пленум обкому 
комсомолу. З доповіддю 
«Про завдання комсо
мольських організацій об
ласті по підготовці І про
веденню обміну комсо
мольських документів 
членів ВЛКСМ» виступив 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Скляни- 
ченко.

Обласна комсомольська 
організація, — говорить 
доповідач, — провела пев
ну роботу по пропаганді, 
роз'ясненню і виконанню 
завдань, які витікають із 
Привітання ЦК КПРС XVII 
з’їздові комсомолу, про
мови Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на з'їзді, 
рішень XVII з’їзду ВЛКСМ, 
які сприяли дальшому ор
ганізаційному і політично
му зміцненню, підвищен
ню бойовитості всіх її ла
нок. В Привітанні ЦК 
КПРС з'їзду комсомолу 
підкреслюється, що «зав
дання, які стоять перед 
ВЛКСМ, вимагають зу-, 
силь всієї внутрісоюзної 
роботи, дальшого зм’їц-
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ПЛЕПУМ
нення первинних- комсо
мольських організацій, 
комсомольських груп, 
розвитку активності, іні
ціативи і свідомої дисцип
ліни комсомольців...». Ви
конуючи цей партійний 
наказ, з’їзд виробив комп
лекс заходів, спрямованих 
на дальше підвищення ав
торитету і бойовитості 
комсомольських органі
зацій, зміцнення комсо
мольських рядів. Цент
ральний і найважливіший 
серед цих заходів —• об
мін комсомольських до
кументів.

Це огляд комсомоль
ських сил, строга і вимог
лива перевірка бойовитос
ті комсомольських орга
нізацій.

Тов. Скляниченко під
креслює, що, проводячи 
обмін, комітети комсомо
лу повинні творчо вико
ристати величезний дос
від організаторської і по
літичної роботи, накопи
чений партійними органі-, 
заціями в ході обміну 
партійних документів. 
Треба, щоб кожен комсо
молець, одержуючи но
вий комсомольський кви-

ОБПОМУ ЛЕСІ
ток, виразно уявляв, що 
йому надасться висока 
честь — продовжувати 
славну естафету Ленін
ського комсомолу, бойо
вого помічника Комуніс
тичної партії.
А КТИВНУ участь у бо- 
** ротьбі за підвищення 
ефективності суспільного 
виробництва, прискорен
ня науково-технічного 
прогресу, дострокове ви
конання завдань дев’ятої 
п'ятирічки, впровадження 
передових методів праці, 
комсомольці області вва
жають своєю першочер
говою справою. Допові
дач зупиняється на при
кладах трудового енту
зіазму молоді, яка успіш
но завершує визначальний 
рік п'ятирічки. Так, три
надцять комсомольсько- 
молодіжних колективів 
міста Олександрії працю
ють в рахунок 1975 року, 
195 молодих виробнични
ків виконали особисту 
п’ятирічку, І в тому, що 
промислові підприємства 
закінчили виконання чо
тирирічного плану п’яти
річки 18 листопада, — ве
лика заслуга і комсомоль
ців та молоді міста. При-

U УКРАЇНИ
кладем колективного тру
дового ентузіазму може 
служити комсомольська 
організація заводу «Чер
вона зірка», 3 37 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів — три викона
ли п’ятирічку. Одинад
цять комсомольсько-мо
лодіжних бригад цього 
ведучого в області під
приємства /машинобуду
вання працює в рахунок 
1975 року.

Ударно, працюють бригада 
внутрішахтного транспорту 
шахти « Верболозі вська», ком- 
сояольськоиюдодіжнкм колек
тив локомотивно-складального 
цеху Гаііворонського теплово- 
зоремолтвого заводу та інші.

«Тваринництву — комсо
мольську турботу!» — з та
ким закликом звернулись до 
всіх юнаків і дівчат області 
комсомольці колгоспу -«Друж
ба» Новоукраїнського району. 
Нині вони беруть активну 
участь у завершеяві споруд
жень крупного тваринницько
го комплексу. Забезпечувати 
обслуговування комплексу бу
дуть члени комсомольсько- 
молодіжної тракторної брига
ди Л 3. «Будують .молоді — 
значить і господарювати тут 
молодим» — такий конкрет
ний підхід до справи у молоді 
колгоспу «Дружба».

Комсомольсько - моло
діжна ланка по вирощу
ванню високих врожаїв 
(Закінчення на 2-м crop.).

ДОСВІД—ДЛЯ ВСІХ'

шість років тому комсомолець Володимир мірош.чяченко прийшов до інструментального цеху заводу «Черво- 
па зірка»» взяв перші трудові уроки у Євгена Ілліча Литвинова. А нині Володимира знають і nerv м коашо- 
fo слюсаря-яекальннка. Він — ударник комуністичної праці, неодноразово виборював -ваино «Кпапіяй та ппо- фесією». На фото: комсомолець В. МІРОШНИЧЕНКО із своїм наставником 1 J1 итВИНОВИМ.ПІИМ м пр0

Фото Ю. ЛІ ВАШІ! ЯКОВА.

Про ріст професійної 
майстерності та збагачен
ня досвідом дбають у мас 
в районі. Цій меті підпо
рядкований і черговий 
триденний семінар моло
дих доярок, що пройшов 
днями на базі райоб'єд- 
нання «Сільгосптехніки».

Серед 27 молодих доорок 
наші передові — Любов Кос
тенко та Галига Сіаропіель- 
ська з колгоспу їмеві XX з їз
ду КПРС, котрі достроково, 
за 9 місяців вимокали річний 
план надоїв і дали від кож
ної фуражної корови по 3400 
кілограмів молока прв зобе- 
в лзанні 3200.1 Любов Юриш— 
доярка з радгоспу «Червовий 
землероб», що надоїла за 10 
місяців нинішнього року ва 
кожну фуражну корову яо 
3300 кілограя'з молока.

Тут відбулася зустріч з 
Героєм Соціалістичної 
Праці, передовою дояр
кою колгоспу «Комін
терн» О. М, Новак, яма 
поділилася з молоддю 

багатим досвідом догля
ду за тваринами. Молоді 
доярки ознайомилися з 
добре поставленою робо
тою молочного блоку 
колгоспу імені Суворова. 
З промовою: «Про участь 
молоді району у боротьбі 
за дострокове завершен
ня п’ятирічки» виступив 
перший секретар райко
му комсомолу Олександр 
Рожкован. Набуті знання 
та досвід допоможуть мо
лодим дояркам активні
ше включитися в рух за 
дострокове виконання та 
перевиконання державних 
завдань.

П. КУЛИК, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Бобрвнець- 
кого райкому комсо
молу.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

РОЗМАХ ПОЧИНУ І ГЛАСНІСТЬ
На XVII з'їзді комсомолу наголошу

валось, що соціалістичне змагання є од
ним з найбільш дієвих засобів вихован
ня молоді, її залучення до творчої, ціле
спрямованої праці. Про вагу соціаліс
тичного змагання у підвищенні ефектив
ності громадського виробництва иай- 
красиомовнігае говорять факти. На по
чатку визначального року. заклик 
«П'ятирічку — за трп з половиною ро
ки!» комсомольсько-молодіжного колек
тиву верстатників Головного заводу 

Свігловодського виробничого об’єднан
ня «Днінроспергобудіндустрія» знайшов 
гарячу підтримку. Виходяча з конкрет
них умов і можливостей, 'молоді робіт
ники брали підвищені соціалістичні зо
бов’язання. Тепер, коли близький фініш, 
перед памп суттєві результати змаган
ня — 222 члени ВЛКСМ тільки на під
приємствах міста викопали п’ятирічку 
достроково. Слід наголосити, що багато 
комсомольсько-молодіжних колективів 
не тільки справилися із взятими добо- 

в’язаикямл, але й перевиконали їх. За
співувач почину — комсомольсько-моло
діжний колектив верстатаикіз — зобо
в’язувався виконати п’ятирічку за три з 
половиною роки, тобто до 50-річчя з дня 
ПРЯСЕОЄПНВ комсомолові славного імені 
В. І. Леніна, а виконав її па місяць ра
ніше.

Комсомольсько-молодіжний колектвз 
комуністичної праці цеху № 7 заводу 
чистих металів, що трудився під деві
зом — «П'ятирічку — за чотири роки!», 
виконав завдання достроково, у жовтні 
1974 року. Не відстає від нього’і комсо
мольсько-молодіжний колектив цеху 
№ 6, де секретар комсомольської орга
нізації Людмила Лєпнікова. Від спра
вився з плановими завданнями до І яж> 

толада нинішнього року. А комсомоль
сько-молодіжна ДІЛЬНИЦЯ того ж цеху 
очолювана майстром Павлом Шитою, 
нині працює в рахунок березня 1976 
Р°*У-

Таких значних успіхів досяглп, на міч 
догляд, завдяки чіткій роботі комсо
мольських організацій району в питати 
організації ссдіалістячного змагання 
між комсочольсько-молодіжннми ко- 
лежтпвямя, всіма молодими внробрячня- 
ками. Завдяки обов’язковому періодич
ному контролю І мабуть, пю яаГігол«®* 
піше широкій гласності змагання.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Світловодського 
міськкому комсомолу.



------- -2 ctnop. „МОЛОДИЙ КОМУНАР«- З грудня 1974 року— -

иям шпшші мкитеш
(Закінчення).

кукурудзи, очолювана Ва
лентиною Єфременко з 
колгоспу імені Леніна Но- 
воархангельського райо
ну, на стогектарній ділян
ці виростила 104-центнер- 

• ний урожай з гектара а 
зерні і вже зараз робить 
все, щоб примножити свої 
успіхи в наступному році. 

ВИСТУПАЮЧИ на уро- 
. чистому засіданні а 

Кишинев», присвяченому 
50-річчю створення Мол
давської PCP і Компартії 
Молдавії, товариш Л. І. 
Брежнєв підкреслив; 
«...щоб досягти рубежів, 
намічених XXIV з'їздом 
партії, осім нам необхідно 
працювати ще більш ак
тивно, ще більш наполег
ливо. Це стосується і мі
сяців, які залишились в 
нинішньому році,- і, зви
чайно, останнього року 
п’ятирічки». Виходячи з 
цього, наше завдання в 
тому, щоб мобілізувати 
кожного комсомольця, 
молодого трудівника на 
виконання завдань і со
ціалістичних зобов'язань 
1974 року, дев'ятої п’яти
річки в цілому.

«Кожному комітетові 
комсомолу — цікаву, ко
рисну справу» — таким 
цінним починам давати 
широку гласність, пропа
гувати і обмінюватися 
досвідом.

Ми сьогодні не можемо 
миритися з тим, —- гово
рить доповідач, — що в 
деяких комсомольських 
організаціях соціалістичне 
змагання проходить фор
мально, розпадаються 
комсомольсько - молодіж
ні колективи, порушує
ться трудова • дисципліна, 
допускається випуск про
дукції низької якості. 
«П’ятирічці ударний фі
ніш! Все для трудової пе
ремоги!» —- цей девіз, що 
нагадує лозунг вогненних 
воєнних років, вміщує в 
собі те головне, чим жи
вуть сьогодні, на що по
винні спрямувати свої зу
силля комсомольські ор
ганізації. Рішенню всіх 
Цих завдань повинні мак

симально сприяти підго
товка і проведення обмі
ну комсомольських доку
ментів.

Сім років, які минули 
після обміну комсомоль
ських документів, озна
меновані ударними спра
вами в житті комсомолу 
Кіровоградщини. Зріс тру
довий рівень комсомоль
ців і молоді, збагатились 
методи і форми роботи 
по комуністичному вихо
ванню юнаків і дівчат. 
Важливою частиною ко
муністичного виховання 
молоді став Ленінський 
залік, який дозволяє тісні
ше поєднати вивчення 
марксистсько - ленінської 
теорії з практикою кому
ністичного будівництва,

Наступний обмін —• це 
перспектива розвитку Ле
нінського заліку, яка поля
гає в тому, щоб Ленін
ський залік проходив у 
тісному поєднанні з цією 
важливою кампанією. Для 
цього потрібно у повній 
мірі використати суспіль
но-політичну атестацію 
членів ВЛКСМ.

Певного досвіду роботи 
в проведенні Ленінського 
заліку набули Олександ
рійська, Знам’янська мі
ські, Новоукраїнська ра
йонна та інші комсомоль
ські організації. Але, від
значає промовець, не 
скрізь Ленінський залік 
проводиться на потрібно
му рівні. Комітети комсо
молу колгоспів імені Ле
ніна, Карла Маркса, «Ле
нінським шляхом» Олек
сандрійського району, 
колгоспу імені Дзержии- 
ського Устинівського ра
йону не приділяють по
трібної уваги проведенню 
Ленінського заліку, сек
ретарі комсомольських 
первинних організацій не
достатньо оволодівають 
методикою його прове
дення. В багатьох комсо
мольських організаціях 
Олександрівського, 'Боб- 
ринецького районів Ле
нінський залік проходить 
формально, комсомольці 
не мають особистих твор
чих планів «Вчитися кому
нізму», але на пленумах 

цих райкомів комсомолу, 
де обговорювались пи
тання поліпшення ідеоло
гічної роботи, не відбу
лось серйозної розмови 
про вдосконалення про
ведення Ленінського за
ліку.

Більше 1100 гуртків і 
семінарів комсомольської 
політмережі повинні стати 
зараз трибуною з підго
товці близько ЗО тисяч 
юнаків і дівчат до наступ
ного обміну комсомоль
ських квитків, виховувати 
в них ідейну зрілість, ко
муністичну переконаність, 
глибоке усвідомлення 
свого обов'язку. Треба 
значно поліпшити якість 
масово-політичних заходів 
і їх ефективність.

В ході обміну комсомоли 
ських документів, — продов
жу« доповідач, — комітетам 
комсомолу необхідно зайняти 
більш активну позицію у ви
рішенні питань морального 
виховання молоді, створите в 
комсомольських організаціях 
таку атмосферу, таку громад
ську думку, яка б повністю 
виключила порушення ком
сомольцями принципів мо
рального кодексу будівників 
комунізму. Жоден факт від
ходу від норм нашого життя 
не повинен залишатися без 
осуду комсомольської органі 
зації. Треба відзначити, ідо в 
цьому напрямку в нас ще ба
гато недоробок. Ми говоримо 
про налагодженая роботи 
комсомольських оперативних 
загонів, нещодавно проведено 
семінар їх командирів, але де
які з них продовжують дуже 
довго «розкачуватись», внаслі
док чого не зменшується кіль
кість правопорушень в Доб- 
ровслнчківському, Новоархан 
гельськіму районах, містах 
Світловодську, Кіровограді та 
інших.'

В ході підготовки до об
міну документів комітети 
комсомолу повинні бо
ротьбі з правопорушення
ми надати наступальний і 
рішучий характер. Не за
лишити жодної нерозгля- 
нутої персональної спра
ви, взяти на облік всіх 
підлітків, схильних до пра
вопорушень. г

ДАЛІ т. Скляниченко 
зупиняється на вій

ськово-патріотичному ви
хованні молоді, на підго
товці до 30-річчя святе 
Перемоги. Юнаки і дівча
та області, — говорить 
він, — повинні ще глибше 
усвідомлювати масорий 

героїзм радянських лю
дей на фронті і в тилу. Ко
жен своєю працею, на
вчанням, громадсько-ко
рисною справою повинен 
підготувати гідний пода
рунок СВЯТу, НОВОГО ,303- 
маху повинна набути шеф
ська робота, допомога ве
теранам, сім'ям загиблих 
воїнів.

Зупинившись на .аналізі 
стану справ у первинних 
комсомольських організа
ціях вузів, технікумів, 
шкіл, доповідач, разом з 
тим, відзначив, що рівень 
керівництва шкільними 
комсомольськими органі
заціями ще не в повній 
мірі відповідає зрослим 
вимогам сьогоднішнього 
дня, завданням, які виті
кають з рішень XXIV з'їз
ду КПРС і XVII з’їзду 
ВЛКСМ. Недостатньо ви
користовуються форми 
роботи по вихованню 
школярів у дусі комуніс
тичної моралі, свідомого 
ставлення до навчання, 
праці, слабо прививаю- 
ться навики високої куль
тури поведінки.

Обласна комсомольська ор. 
галізація до наступного обмі
ну комсомольських докумен
тів підійшла організаційно 
міцною, монолітно згуртова
ною. В її складі 1984 первин
них, 3459 цехових і бригадних 
організацій, 1784 комсомоль
ських груп. Авторитет, бойо- 
витість, організаційно-полі
тична міць ВЛКСМ забезпе
чуються високим рівнем ро
боти кожної комсомольської 
організації, кожної комсо
мольської групи. Це добре 
показали звіти і вибори, які 
завершилися нещодавно. Вони 
проходили при повсякденному 
керівництві і увазі партійних 
органів, в обстановці високо
го трудового І політичного 
підйому комсомольців і моло
ді. Велику роботу по зміцнен
ню комсомольських організа
цій провели комсомольські 
комітети міста Олександрії, 
Олександрійського/ _ • Бобри- 
нецького, Ульяновського ра
йонів.

Далі т. Скляниченко ро
бить детальний аналіз 
проведення річної звірки 
складу ВЛКСМ, недоліків, 
які ще мають місце в ряді 
районних та міських ком
сомольських організацій.

Успішне проведення об
міну комсомольських до
кументів, сказав на закін

чення т. Скляничнеко, у 
вирішальній мірі залежа
тиме від політичної підго
товки, організаторських 
здібностей комсомоль
ських кадрів і активу. Для 
кожного комсомольсько
го ватажка обмін доку
ментів — це екзамен на 
зрілість, перевірка його 
уміння практично органі

зувати справи. Обмін 
комсомольських докумен
тів стане серйозним екза
меном політичної і грома
дянської зрілості комсо
мольців, активу всієї мо
лоді. Він проходитиме а 
’Надзвичайно відповідаль
ний період завершення 
дев’ятої п’ятирічки, всена
родної підготовки до на*, 
ступного, чергового XXV 
з’їзду КПРС. Комсомол, 
вся радянська молодь, як 
свій високий обов'язок 
сприймає завдання гідно 
зустріти цю історичну по
дію.

В ОБГОВОРЕННІ допо
віді взяли участь — 

перший секретар Кіро
воградського міськко
му комсомолу М. Сохо- 
лянський, перший секре
тар Новоукраїнського РК 
ЛКСМУ М. Суворов, на
ладчиця, секретар комсо
мольської організації пер
шого механоскладального 
цеху заводу «Червона зір
ка» В. Підвальнюк, ком
байнер колгоспу імені 
Фрунзе Долинського ра
йону М. Ланкратов, пер
ший секретар Олександ
рійського міськкому ком
сомолу О. Скічко, маши
ніст, член вузлового ко
мітету комсомолу стан
ції ' Помічна Доброве- 
личківського району 
О. Снісаренко, секре
тар комсомольської ор
ганізації СШ № 6 м. Кіро
вограда Т. Кружхова, сек
ретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені 
Щорса Ульяновського ра
йону Д. Шалаєвський, пер
ший секретар Нозоархан- 
гельського РК ЛКСМУ 
Л. Родюк, секретар комі
тету комсомолу Бобри- 
нецького сільськогоспо
дарського технікуму А. Ро- 

манюк, заступник началь
ника відділення профілак
тики обласного Управлін
ня внутрішніх справ 
В. Янишевський, секретар 
комітету комсомолу Нов- 
городківського СПТУ № 6 
І. Кравцова.

Виступаючі змістовно 
висвітлили стан підготовки 
до обміну комсомоль
ських документів, відзна
чили важливість і відпові
дальність кампанії, зупи
нилися на питаннях вихо
вання молоді, на револю
ційних, бойових і трудо
вих традиціях старшого 
покоління, в дусі ідейної 
переконаності, вірності 
ленінським заповітам.

З обговореного питан
ня пленум прийняв відло
ві дну постанову.

Нещодавно пленум об
кому Компартії України 
прийняв постанову «Про 
посилення партійного ке
рівництва обласною ком
сомольською організа
цією в світлі вимог XXIV 
з’їзду КПРС і завдань, ви
кладених у промові това
риша Л. І. Брежнєва на 
XVII з'їзді ВЛКСМ». Учас
ники пленуму обкому 
комсомолу одноголосно 
затвердили заходи ОК 
ЛКСМУ по виконанню да
ної постанови.

Пленум розглянув орга
нізаційне питання. У зв’яз
ку з переходом периюге 
секретаря Олександрій
ського РК ЛКСМУ М. М. 
Ягоденка на партійну ро
боту, пленум вивіа його із 
складу бюро обкому 
комсомлу.

Членом бюро обкому 
комсомолу обрано сту
дента Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання В. М, Карпенка.

Ряд комсомольських 
працівників були нагород
жені Почесним знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активну 
роботу в комсомолі», 
«і В роботі пленуму взяв 
участь заступник завідую
чого відділом організа
ційно-партійної роботи 
обкому Компартії України 
В. А. Долиняк.

ТОКТОГУЛЬСЬКА ГЕС Спартакіада клине

Нв річці И«рнн р Киргизькій PCP 
Судиться йеликий ентргегичвий »у«, 
збл.« Токтогульська ГЕС,

Фою І, ДРОНОВА. 
ЛИН.

НЧ фото; будівпнцтао греблі 
Токтбгульської ГЕС не ріці Ндрям і 
Киргизії,

ЩЕ ЗОВСІМ недавно ти вперше 
пробував свої сили, прийшов

ши до спортивної секції, нама
гався перейняти все найкраще у 
досвідчених майстрів. Доброю 
підмогою став для тебе новий 
фізкультурний комплекс ГПО. І 
ось вже на тебе чекають найвід
повідальніші старти — старти VI 
Спартакіади народів СРСР. Цим 
змаганням передуватимуть по
єдинки VI Спартакіади України, 
які почнуться вже у січні 1975 
року.

Від того, як нині організовано 
навчально-тренувальний процес в 
твоєму колективі, від сьогодніш
ньої бойовитості всієї команди, 
яка вийде на спартакіадні старти. 
Залежатиме успіх всіх спортсме
нів Кіровоградщини.

Є всі підстави прогнозувати пере' 
можний фініш борцям класичного сти
лю, яких тренує заслужений тренер 
УРСР М. 1. Ро.маненко. В нинішньому 
сезоні. виступаючи на особисто- 
командних чемпіонатах, вони щоразу 
потрапляють п число призерів, демон
струють високу фізичну і технічну під
готовку. Відрадні результати у ьірово* 
традців Станіслава Рєдозубова, Вікто
ра Савчука, Віктора Маруся. А М. І, 
Ромаиенко знову і знов збільшує на
пругу тренувального процесу. В збірній 
команді, яку він очолює, ведеться 
значна виховна робота серед молодих 
спортсменів, наші земляки підвищують 
свою майстерність, беручи участь в 
маткових зустрічах з провідними бор
цями республіки.

З таким же ентузіазмом працює 
М молодими легкоатлетами і тре
нер СК «Зірка» В. І, Іванець. Але 
1 цілому «королева» спорту вима
гає більшої уваги. Особлива на

дія на спортсменів, які треную
ться з «Буревіснику», зокрема, і 
на факультеті фізвихозання пед
інституту. Проте, тут не можуть 
похвалитися високою майстерніс
тю і стабільністю результатів лег
коатлетів. Під час спартакіадних 
стартів представників педвузів 
республіки кіровоградська коман
да була одинадцятою з дванад
цяти. Нижче своїх можливостей 
виступили і гімнасти — шосте 
місце.

В числі провідних гандболісток 
республіки вихованки кіровоград
ського тренера М. С. Викова, які 
нині виступають в першій групі, 
Під час міжвідомчої першості об
ласті авангардівки знову довели, 
що їм можна довірити захищати 
честь збірної Кіровоградщини на 
VI Спартакіаді, Ентузіазму дів
чатам не позичати. Але після літ
нього сезону вони були позбав
лені будь-яких умов для трену
вання. Готуватися до відповідаль
них поєдинків на відкритому май
данчику вже не можна, а спор
тивного залу не мали тижнями. Та 
ні облепорткомітет, ні обласна 
рада ДСТ «Авангард» не приділи
ли належної уваги провідній 
команді області. І гандболісткам 
доводиться просто-таки випрошу» 
вати місце для продовження тре
нувань. Це в ще одним доказом 
того, яку шкоду приносить неста
ча спортивних баз. А на підготов
чому шляху до спартакіади цю 
проблему варто було б вирішити 
в першу чергу.

Не створено належних умов 
для тренувань збірної команди 
боксерів.

Тепер, коли підходить до фінішу 
спортиьинй рік, фізкультурники Кіро
воград, щици рапортують про свої до
сягнення протягом сезону. Значна 
перевиконали свої зобов’язання спар* 
заківці. їх шеренги поповнили .шість 
майстрів спорту, шістнадцять кандида
тів у майстри, з'явилося ще сто десять 
спортсмснів-періиорозрядників, 7393 ви
хованці ДСТ «Сііарта«» склали норма* 
типи комплексу ГПО. Призерами рес
публіканських змагань стали Василь 
Симонсііко, фехтувальниця Людмила 
Штандспко, весляр Віктор Хропаченко, 

Зростання у спортсменів «Ко
лоса». Тут підготовлено п'ять май
стрів спорту, двадцять кандидатів 
у майстри, 314 першорозрядників. 
Під час республіканських і асесо- 
юзних змагань аони вибороли дві 
золоті, дві срібні і чотири брон- І 
зові медалі.

І все ж майстерність кірово
градських спортсменів перед І 
спартакіадою має бути значно ви- | 
щою. Бо перемагати повинні не ї 
окремі атлети, а весь колектив, 
І лише тоді можна сподіватись на 
вагомий багаж очок, який підніме 
збірну області на гожий щабель 
турнірної таблиці спартакіади.

Тож нині, як ніколи, слід поліп
шувати навчально-тренувальний 
процес в кожному спортклубі, в 
кожній спортивній секції. До збір
них варто відібрати найсильніших, 
найбільш підготовлених спорт
сменів. Відповідальність у цій 
справі лягає на тренерів, керівни
ків спортивних товариств і ві
домств, на комсомольський актив.

Спартакіада кличе до росту ма
совості ї майстерності.
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на випадок їх
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3?аш конкурс
подвиг_ І

У СУХИХ зарослях, не
далеко від села, зі

бралися семеро близьких 
друзів по ШКОЛІ І КОМСО
МОЛЬСЬКІЙ організації. Во
ни розгорнули збереже
ний Червоний прапор 
колгоспу.

— Клянусь, що буду 
боротися з ворогом до 
останньої краплини крові, 
до останнього подиху...

— КлянусьІ., — звучали 
у морозному повітрі 
юнацькі голоси.

Ці збори відбулися 
2 січня 1942 року а селі 
Кримці Первомайського 
району Миколаївської об
ласті, Комсомольці ство
рили ініціативну групу 5 
назвали її «Комітет під

пільної бойової організа
ції». Командиром обрали 
Порфирія Гречаного.

12 січня на черговому 
засіданні підпільники об
рали секретарем комсо
мольської організації 
Дмитра Попика, якому 
доручили зберігати у се
бе список добровольців < 
щомісяця збирати 
ські внески. Гроші 
лялися для 
пільиикам 
арешту. На цьому ж засі-

данні організація 
була названа «Пар
тизанською іскрою». 

Командиром став дирек
тор місцевої школи В. С. 
Моргуненко. Одним із 
організаторів «Партизан
ської іскри» був І хлопець 
а Кіровоградщини Іван 
Бєлічков. Народився він 
12 травня 1924 року в селі 
Устинівці.

кож роз’яснювальну 
боту серед населення. 
Листівки з’являлися і в 
сусідніх районах. Підпіль
ники встановили у напів- 
зруйноааному хліві радіо
приймач, розповсюджува
ли повідомлення Радім- 
формбюро, самі писали 
листівки і розмножували 
їх на друкарській ма
шинці.

БІЛЬШ як 10 років підтриму
ють дружні зв'язки трудівни
ки Кіровоградської області І 
Толбухінського округу На
родної Республіки Болгарії. 
Недавно на КІровоградщииі 
побувала болгарська делега
ція. Гості ознайомилися з ви
значними пам'ятками облає* 
ного центру, побували в міс* 
тах Олександрії і Світло* 
водську.

На фото: гості з Болга
рії оглядають експонати му
зею Кіровоградської серед
ньої школи Л ІЗ.

Фото Р. еПЄЙКІНА,

З епюр.

ІВАН БЄЛІЧКОВ 
З „ПАРТИЗАНСЬКО!

ІСКРИ“
Незабаром підпільна 

комсомольське організа
ція вже об'єднувала у сво
їх рядах десятки хлопців і 
дівчат. Вони готували 
зброю, шукали її з полі, у 
місцях, де у 1941 році 
йшли жорстокі бої.

Через деякий час іс- 
крівці вже мали у своєму 
арсеналі багато гвинтівок, 
автоматів, пістолетів і на
віть станковий кулемет. 
Члени організації вели та-

Ризикуючи життям, ком- 
сомольці-підпільники крок 
за кроком готують і здійс
нюють ряд диверсійних 
актів: убивають фашист
ських солдатів і офіцерів, 
поліцаїв і старост, підри
вають мости на дорогах.

...Хоробрим, неприми
ренним до ворога був 
наш земляк Іван Бєлічков. 
Це він разом зі своїми 
бойовими друзями Ми
хайлом Кравцом і Мико-

лою Клименком знищив 
на залізничному перегоні 
Врадіївка — Любашівка 
цистерну з пальним.

Іван розповсюджував 
антифашистські листівки, 
зведення Радінформбю- 
ро, залучав нових членів 
до підпільної організації. 
Під керівництвом кому
ніста В. С, Моргуненка 
«Партизанська Іскра» рос
те І міцніє, поширюючи 
свій вплив на сусідні села. 
Там жили юнаки і дівчата, 
які вчилися у середній 
школі села Кримки. Неза
баром були створені ком
сомольські групи 8 селах 
Катеринці, Кам’яній Бал
ці, Новоандріївці, Іванівці. 
На початку 1943 року 
«Партизанська іскра» 
об'єднувала майже 40 
юнаків і дівчат.

...У лютому 1943 року 
фашисти натрапили иа 
слід юних месників. За
арештували і комсомоль
ця баню Бєлічкова. Жор
стоко катували його во
роги, та не змогли приму
сити стати на коліна, по
коритися. —

Посмертно 19-річного 
юнака із степової Кірово
градщини нагороджено 
орденом Вітчизняної вій
ни першого ступеня.

В. САНДУЛ,
краєзнавець.

ЛІНІЯ СКЛЕЮВАННЯ,
АНКЕТА

«МК»

ТВІЙ шлях
У життя

Розмова про вибір професії
Хоч до випускного дзвінка ще чимало часу, ти, на

певне, вже не раз замислювався чад питанням: а що 
чекав на мене за шкільним порогом? Що за тим три
вожним, загадковим рубежем, що зветься самостій
ним життям? 1 найбільше сумнівів, найбільше запи> 
тань викликав вибір Майбутньої професії. Як обра
ти її «до душі»? Як не помилитися у виборі? Де здо
бути омріяну спеціальність? Що потрібно для цього?

Щоб допомогти тобі відповісти на ці та інші запи
тання. редакція газети розпочинав у клубі «Вітри* 
па» розмову про вибір професії. А для того, щоб 
була вона предметною, ми пропонуємо тобі датії 
відповіді на цю анкету.

Коротенько про тс, як її заповнити. Виріж анкету. Відпо
віді напиши у відведених графах, зіорни листок по лінії 
згину, склеіі і кинь до поштової скриньки. Якщо розповідь 
не поміщається на цьому бланку, напиши її иа окремому 
аркуші і перешли до редакції п конверті разом з анкетою. 
Відповіді на твої запитання будуть опубліковані в наступ
них номерах газети.

1. ЧИ ОБРАВ ТИ ВЖЕ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕ
СІЮ? ЯКЩО ТАК, ТО НАЗВИ П І ТИХ, ХТО ДОПОМІГ 
У ЇЇ ВИБОРІ?

2. ЩО ТИ ВВАЖАЄШ ГОЛОВНИМ У СВОЇЙ МАЙ
БУТНІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ? ЧИМ ПОДОБАЄТЬСЯ ВО
НА ТОБІ? ЧИ ГОТОВИЙ ТИ ДО НЕЇ?

.............. — лінія згину. ---------

3. ЯК ТИ ВВАЖАЄШ; ІСНУЮТЬ РОМАНТИЧНІ ПРО
ФЕСІЇ, ЧИ ЛЮДИ РОБЛЯТЬ ПРОФЕСІЮ РОМАНТИЧ
НОЮ? МОЖНА ЧИ НЕ МОЖНА ПОДІЛЯТИ СПЕЦІ
АЛЬНОСТІ НА БУДЕННІ Й ГЕРОЇЧНІ. ГОЛОВНІ Й 
ДРУГОРЯДНІ, СЕРЙОЗНІ Й ЛЕГКОВАЖНІ 1 Т, ІНЛ 
ЧОМУ?

ПРОГНИ 
її дії

Радянський Союз продовжує наполегливо І послі- 
дочко проводити в життя Програму миру, розробле
ну XXIV з’їздом КПРС. Його політика спрямована на 
розв’язання справді історичного завдання: врятувати 
людство від загрози нової світової втни, змінніші 
загальний мир. До такого висновку прийшли провідні 
політичні оглядачі зарубіжної преси, які аналізують 
підсумки робочої зустрічі Генерального секретаря 
1ДК КПРС і Президента США в районі Владивосто
ка, а також велику зовнішньополітичну промову, з 
я’г'оіо Л. І. Брежнєв виступив в Улан-Баторі на уро
чистому засіданні, присвяченому 50-річчю НІ з їзду 
МНРТІ і проголошення Монгольської Народної 1 ес-

‘Відмічаючи особливе значення відносин між дво
ма найбільшими державами планети для долі між
народного миру, зарубіжні оглядачі одностайно під
креслюють, що керівная» Радянського Союзу і Спо
лучених Штаті? Америки підтвердили курс на поліп
шення радянсько-американських відносин, який намі
тився в останні роки.

Це означає на практиці, що обидві великі держа
ви мають намір, спираючись иа досягнуті досі пози
тивні результати, йти і падалі вперед по шляху роз
рядки і співробітництва 8 інтересах як радянського 
і американського народів, так і всіх інших народів 
землі, т _ .

Найважливішим підсумком владивостоцької зусі- 
річ! є безсумнівно, досягнення домовленості про ос
новні принципи майбутньої довгострокової угоди що
до обмеження стратегічних наступальних озброєнь. 
Як пише американська газета «Нью-Йорк тайме», 
«така угода в наш ядерний вік перевершила б своїм 
значенням усі інші міжнародні угоди і договори». А 
інша американська газета «Вашінгтон пост» пряме 
називає досягнуту домовленість «поворотним пунк
том у спразі обмеження гонки озброєнь».

Торкаючись тих широких сприятливих відгуків иа 
результати радянсько-американської зустрічі у вер
хах які надходять тепер звідусіль, товариш Я. ч

Брежнєв у своїй промові з Улан-Баторі сказав: «Ми 
відзначаємо цс з великим задоволенням, тому що ба
чимо в таких відгуках прояв могутньої, всенародної 
підтримки політики миру і міжнародного співробіт
ництва, яку проводять наша партія і Радянська дер
жава». -

Єдиною країною, в якій підсумки переговорів у 
районі Владивостока були зустрінуті з певним зане
покоєнням і навіть ворожістю, виявився маоїстський 
Китай. Пекінські органи інформації і пропаганди від
гукнулись на них новою хвилею антирадянських ви
падів, звинувативши, як вони висловлюються, «над
держави*, і насамперед Радянський Союз, у намірі 
«оточити» н «ізолювати» КНР.

Усі ці домисли були ще раз викриті в промові Ге
нерального секретаря ЦК КПРС в Улан-Баторі, 
Л. І. Брежнєв нагадав, що СРСР постійно прагне до 
того, щоб радянсько-китайські відпосинп увійшли в 
нормальне русло, «Ми, -— сказав він, — готові до 
відновлення дружби і співробітництва з китайським 
народом, до якого радянські люди завжди відчували 
І відчувають щнру повагу». СРСР не висуває будь- 
яких попередніх умов для нормалізації відносин з 
Китаєм. Він пропонує китайській стороні перейти, 
нарешті, до ділових і копкретпнх переговорів, уклас
ти договір про ненапад, про незасіосування один 
проти одного збройної сили з використанням будь- 
яких видів зброї, включаючи звичайну, ракетну і 
ядерну.

'Гой факт, що Радянський Союз знову продемон
стрував добру волю щодо КНР буквально одразу ж 
після закінчення переговорів Л. І. Брежнєва з 
Дж. Фордом, ще раз спростовує твердження пекін
ських пропагандистів про якийсь «зговір», нібито 
спрямований проти Китаю.

Конструктивною е позиція нашої країни і в інших 
міжнародних питаннях. Тому не можна не погодити
ся з болгарською газетою «Работшгческо дело», яка 
пише, що віднині перед світом відкриваються нові 
перспективи для того, щоб зробити процес розрядки 
необоротним А від цього, зауважує газета, залежить 
доля всього людства,

4. ЧАСТО ОБИРАЮТЬ ПРОФЕСІЇ «ПО КОМУСЬ», 
МОЖЛИВО ТИ ЗУСТРІВ ЛЮДИНУ, ЯКА ЗАПАЛИ
ЛА В ТОБІ ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ РОБОТИ?

5. ЯК СТАВЛЯТЬСЯ ДО ТВОГО ВИБОРУ БАТЬКИ, 
ВЧИТЕЛІ, СТАРШІ ДРУЗІ? ДО РЕЧІ, ТИ ЦІКАВИВСЯ. 
ЯК ОБИРАЛИ СВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВОНИ?

6 У СЛОВНИКУ ПРОФЕСІЙ — ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ПРО ДЕЯКІ З НИХ ТИ ДІЗНАЄШ
СЯ В ШКОЛІ. АЛЕ ЧИ В ДОСТАТНІЙ МІРІ? ЯК БИ ТИ 
ХОТІВ РОЗШИРИТИ СВОЇ ЗНАННЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ ЩЕ ЗА ШКІЛЬНОЮ ПАРТОЮ?

7. ЧИ ВСЕ ТИ ЗНАЄШ ПРО МАЙБУТНЮ ПРОФЕ
СІЮ? ЩО ТИ ХОТІВ БИ ПРОЧИТАТИ ПРО НЕЇ НА 
СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ? А, МОЖЛИВО, ТИ ВАГАЄШСЯ 
У ВИБОРІ КІЛЬКОХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ? ЯКІ ВОНИ? 
ВІД ЧОГО СУМНІВ?

Л. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС,

8. КІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ. ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ВІК, 
АДРЕСА.
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На території Азербайджану, там, де між Казкаи.кими горами і Каспійським морем про

лягає древній караванний шлях, вченими в горах па його кордонах виявлені численні пам’ят
ники минулих епох і цивілізацій. Особливий інтерес становить для істориків та археологів 
друга його межа — Каспійське .пюре. Давні легенди і сказання розповідають про «Каспійську 
Атлантиду», про міста, затоплені в результаті отступу моря на суходіл.

Для пошуків «Квспіііської Атлантиды» Інститут історії Азербайджану організував науко
ву експедицію. До її складу увійшли історики, археологи та спортсменн-аквалангісти. Вже 
шїяв.чепо багато цікавих речей: черепки глазурованого посуду, монети, дрібні прикраси. На 
деяких черепках збереглись написи мовою фарсі. Вчені встановили, що це рядкн ліричних 
віршів, д на одному з черепків вдалось прочитати — «Виріб чашечннка Юснфа». Вчені 
Азербайджану продовжують дослідження городища Бяндог.ан (так була названа «Каспійська 
Атлантида»),

На фогс: я руках археологів — давній глечик, знайдений в затопленому давньому , 
городищі Бяндовал (Азербайджан).

Фото В. КАЛ1НІН4.лпн.

Гострий сигнал
□ А розвитком гандболу ДСТ «Аван- 
** гард» вважається провідним в області. 
Чоловіча команда товариства була од
нією з кращих, жіноча— незмінний при
зер першості центральної ради. Якщо 
додати, що через декілька місяців у 
спортсменів відповідальний екзамен — 
VI Спартакіада України, то стане зро
зуміли.« нетерпіння, з яким чекалась 
першість обласної ради ДСТ «Аван
гард» в місті Світлозодську. Адже це 
остаипій огляд гаї.дбольїгях сил перед 
нелегким випробуванням.

Шо ж у цьому пла
зі показали змаган
ня? Першість вибо
рювали команди міст 
Олександрії. Свїтло- 
аодська та Кірово
града.

Серед жінок, як і 
передбачалось, пер
ше місце зайняли 
гандболістки облас
ного центру (тренери — М. Бі’.ков, А. По- 
дольськшї). Дівчата продс?4онструва.тн 
красиву, змістовну гру.

А от" про інші команди цього не ска
жеш. Та й як могли, наприклад, показа
ти злагоджену гру чоловіки Кіровогра
да, .якщо піхті з них регулярно не тре
нується. Зустрілись вони всі разом ли
тое в автобусі, який втз їх па змагаппя. 
Добру гру продемонстрував інженер 
В. Давидов. Команда ж посіла останнє.

МІСЦЕ
ЗУСТРІЧІ...
АВТОБУС

сандрії приїхали захищати чомусь 
команди... школярів.

Знам’янка зовсім не була представле
на па них змаганнях, а на недавній між
відомчій першості області чоловіки Зна
м’янки представляли ДСТ «Авангард». 

Чемпіонами серед 
чоловіків стали спорт
смени Світловодська. 
Про них хотілося 
сказати окремо. Ось 
уже на декількох 
змаганнях світловод- . 
пі вражають великим 
бажанням боротись 
до кінця. Перший ус
піх вже прийшов до ’! 
будуть виправлені хи-колективу. І якщо

бл в техпіко-тактнчній підготовці, коман
да набере більшого досвіду змагань, 
•можна- буде з впевненістю сказати, ще 
в області з'явився колектив, від якого 
можна чекати великих успіхів. А під
стави для цього є: Світловодськ — єди
не місто в області, де в спортзалі гапд- 
болісти можуть нормально тренуватись 
і змагатись.

ВИЗНАЧАЮТЬ
ГОТОВНІСТЬ

Новгородківська район
на комсомольська орга
нізація останнім часом 
значно активізувала робо
ту по військово-патріотич
ному вихованню молодц 
Все більше юнаків та дів
чат беруть участь в захо
дах цивільної оборони. 
Комітети комсомолу вста
новили тісні зв’язки з 
штабами ЦО, разом влаш
товують змагання, готу
ють команди до відпові
дальних поєдинків. .Добре 
цю справу налагодили 
комсомольські активісти з 
колгоспів «іскра», імені 
Калініна,. радгоспу «ІЦ^й 
Вирішальний». Тут найкра
щі в районі санітарні дру
жини.

Традиційними стали та
кож огляди та конкурси з 
цивільної оборони, 
приклад, 
сільській 
щодавно було проведено 
читацьку конференцію на 
тему «Цивільна оборона—» 
всенародна справа». А о 
селі Верблюзці з ініціа
тиви завідуючого клубом 
Олександра Іванова влаш
товуються лекції, усні 
журнали, зустрічі з ве
теранами війни. Комсо
мольці профтехучилища 
№ 6 стали ініціаторами 
обладнання зразкових баз 
з цивільної оборони, де 
юнаки та дівчата склада
ють нормативи комплек- 
су ГПО.

1 ось знову новина •=» 
в районній бібліотеці від
бувся тематичний вечір 
«Будь свідомим, будь бійд 
цєм». В ході підготовки 
до нього комсомолки Ла
риса Солоха, Катерина 
Шкварко, Віра Хилоченко 
обладнали куточок з ци
вільної оборони «Це по
винен знати кожен», 
культармійці підготували 
виставку літератури.

Цікаво проходять ма
сові змагання розвідни
ків, дозиметристів, свою 
майстерність демонстру
ють рятувальні формуван
ня, протипожежні дружи«» 
ни.

На? 
в Тарасіаській 
бібліотеці не-

О. БЛИНОВ, 
працівник обласного

ЦЦДЯІІ ІІ..ИП.’Ї! 1*4*

місце. В. ПЕТРОВ, штабу цивільної обо-
Честь зваьг.ірдівдів шахтарської Олск- головний секретар змагань. рони.

СЕРЕДИ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.80 — Кольоро
ве телебачепия. «Книга у 
твоєму житті». (М). 10.13 —
«У вогні». Телевізійний ху
дожній фільм із серії «Народ
жена революцією». (М). 11.30
— Новини. (К). 11.13 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
рослин». (К). 12.35 — Худож
ній фільм «Ніхто не хотів 
умиратя». (Кіровоград). 16.00
— «Складові успіху». (Розпо
відь про переможців соціаліс
тичного змагання — олек- 
сандрівськпх цукровиків. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачеіпія). 16.35 — «Мере
живо танцю». (К). 17.30 — 
Телефільм. «Льотне поле». 
(К). 18.00 — «День зв днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.15 — 
Для дітей. «Ми — онуки Іллі
ча». (Виступ вихованців дпт- 
евдг.а «Орлятко». (Кірово
град). 18.55 — «СРСР — 
Франція». «Шляхами згоди, 
шляхами співдружності». Те- 
леаіаійний документальний 
фільм. (М). 19.33 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний

художній фільм «Друге ди
хання». 2-а серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «В 
ефірі — «Молодість». (М). 
22.50 — Кольорове телебачен
ня. Естрадний концерт. (М). 
23.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 — 
Новини. (К). 11.45 — Кольо-
р«се телебачення. «У світі 
рослин». (К). 16.00 — Програ
ма документальних фільмів. 
(М). 16.30 — «Нариси історії 
нашої Батьківщини». (М). 
17.00 — «Наука — сьогодні». 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Як малюють каз
ку». (М). 15.00 — «Мелодії
едвної родини». Концерт. (К). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.80 — «Ляльки та 
дорослі». /Харків). 29.15 — 
«Старт». Шаховий випуск. 
(К). 20;45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Непідсудний». (К). 
22.35 — Вечірні повним. (К).

ЧЕтВЬ.Р
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 -

Програма передач. (М). 9.05— 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 —

Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (М). 10.15 — «Сьогодні— 
День Конституції». (М). 10.45
— Кольорове телебачення. 
«Наша алпеса — Радянський 
Союз». ГМ). 11.40 — Кольоро
ве телебачекпи. Фільм-спек- 
такль «Пушкінські казки». 
(М). 13.05 — «По концертних 
залах Москви». Огляд. (М). 
14.20 — Кольорове телебачен
ня. «Червоні бджоли». Ху
дожній фільм. (М). 15.30—Ко
льорове телебачення. «Вірші 
радянських поетів». (М). 15.45
— «Вогні цирку». (М). 16.30
— «Радянський Союз очима 
зарубіжних гостей». (М). 16.45
— Кольорове телебачення. 
Мультзбірник Ла 1. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.20 —
«Франція, пісня». Музичний 
фільм. (М). 19.20 — «Учи
тель», Художнім фільм. (М). 
21.00 —■ Програма «Час». (М). 
21.30 —- Концерт майстрів мис
тецтв. (Мі). ;22-а5 — Нови
ни. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Наша афіша. (К). 10.05 — Ху
дожній фільм «Золотий клю
чин». (К). ііі.25 — «Піонер
ська естафета». (Одеса). 11.55
— «Екран молодих». (К). І2.о5
— «Мелодії моєї Батьківщи

ни». (Львів). 13.35 — Кольори« 
ве телебачення. «Поезія». (К), 
14.05 —• ФІльм-балет. «Тапцім 
І. Ковпакова». (К). 14.50 -і 
Для школярів. «Хороші друзі 
мої». (К). із.зо — «Товари -=> 
народу». (Донецьк). 15.50 
Концерт хорової капели УРСР 
«Трембіта». (К). 16.35 — «В 
ім’я миру». (К). 16.50 — «Зна» 
иомство зблизька». (К), 17.50 
— «Подвигу — ЗО років». (КІ. 
Іь.Зй — Програма «Вістів* 

1К). 19.00 — Кольорове тело 
бачення. О. Корнійчук. «При« 
їздіть у Дзвінкове». Вистава, 
В перерві — «На добраніч, дї» 
ти!». (К). 21.00 - Програмі
«Час». (М). 21.30 — Художній 
телефільм. «Секретар партквя 
му». Кольорове телебачення. 
1-а серія. (К). 22.40 — Вечірні 
повний. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ«
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відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,
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