
Центральний Комітет КПРС звертається до робітничого класу провідної сили радянського суспільства, — до вас 
працівники промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку: активно боріться за дострокове виконання завдань завер 
Шального року п'ятирічки по обсягу, номенклатурі і якості продукції, за підвищення ефективності виробництва!

(Із Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу).

У СЕРЦЕ западають по- 
* лум яні слова Звернен
ня Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу. Рядки партій
ного документа адресовані 
безпосередньо й нашому 
комсомольсько-молодіжно
му колективу зміни гірни
чого майстра В. Безуглого. 
В складних, як ніколи, умо
вах працюють наші хлопці 
нинішнього осінньо-зимо
вого сезону. Але цим 
складним метеорологічним 
умовам колектив протиста
вив бажання не відступати 
перед труднощами, чітку 
організацію праці, това
риську підтримку. І вийшов 
переможцем: комсомоль
сько-молодіжний колектив 
транспортно - відвального

БУДЕ
ДОСТРОКОВИЙ 

РАПОРТ 
мосту зміни гірничого май
стра В. Безуглого минуло
річний план виконав до 
26 грудня 1974 року. Є різні 
перемоги. Ця особлива, бо 
в ній кожен побачив і від
чув силу колективу. У від
повідь на Звернення тут ви
рішили і в завершальному 
році достроково рапорту
вати про закінчення річного 
завдання.

В. РАЗОІІ, 
групкомсорг зміни 
Морозівського вуг
лерозрізу.

ДО СЕРЦЯ КОЖНОГО
У Зверненні ЦІ< КПРС до партії, до радянського на

роду перед нашою молоддю поставлені глибокі зав
дання у виконанні планів завершального року дев’ятої 
п’ятирічки.

Нам, пропагандистам системи комсомольської полі
тичної освіти, належить донести до серця кожного моло
дого виробничника палке слово партії. Допомогти їм 
збагнути особисте місце у загальнонародній справі.

На занятті гуртка економічного навчання, ми вже об
говорили Звернення ЦК КПРС до партії, до радянсько
го народу. Та це не означає, що всі його положення ви
вчено досконало. До нього ми будемо повертатися на 
кожному занятті, семінарі, у щоденній практиці.

Л. СОРОКІН, 
пропагандист економічного навчання Кіровоград
ської кондитерської фабрики.

6 П<ЯТИІ’1'ІКА!
Не було гучних промов чи пишних фраз. Не струшувала І

робочий заводський гул і мідь оркестру. Героїв дня не уві* І
шувалн лавровими вінками, не стелили їм дорогу в цех ки
лимами чи букетами квітів.

Проте ж — не відбулися мовчанкою чи буденною згадкою 
про успіх. Вийшла коротка, але хвилююча зустріч, задушев- 
иа розмова.

Там, на дільниці, було людно. Хоч робота не припинялась, 
повсюдно сяяли усміхнені обличчя, знав кожен — сьогодні у 
ливарному цеху сірого чавуну відзначають трудову перемогу 
комсомольсько-молодіжної бригади формувальників Івана 
Іванова, що перейшла рубіж п'ятирічного плану у праці.

На фото: заступник секретаря завкому комсомолу 
заводу «Червона зірка» Олександр Берьозкін вручає гра
моту Іванові Іванову. Хлопці з бригади задоволені, адже 
напередодні їм послав вітальну телеграму через обласну мо
лодіжну газету знатний «іервонозорівець, Герой Соціалістич
ної Праці О. О. Кошурко.

Фото В. КОВПАКА.

________ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ХРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

’А
органі^^^тц^^бькокч лкен"
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ДОБИВАТИСЯ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ—
СПРАВА

ДАНО НАДПЛАНОВІ СІВАЛКИ
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько- 

молодіжної бригади формувальників — бригадир 
Анатолій Олексенко, групкомсорг Петро Ревука

— орденів Жовтневої Революції і Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка».

З перших днів створення паша комсо
мольсько-молодіжна бригада поставила 
завдання досягти значного зростання 
продуктивності праці. Відтоді минув рік 
роботи. І від першого дня й до сьогодні 
мп змагаємося з комсомольсько-моло
діжною бригадою формувального кон
вейєра. Виконуючи рішення XXIV з’їзду 
КПРС і наказ XVII з’їзду Ленінського 
комсомолу, мп дотримали свого слова. 
При соціалістичному зобов’язанні що-

лЬііші виконувати пормп виробітку па 
130—140 процентів добилися середньомі
сячного показника — 158 процентів. При 
цьому понад план виготовили 14 з поло
виною тисяч форм. За рахунок правиль
ного використання основних і допоміж
них матеріалів отримали економію в ти
сячу карбованців. Інші показппкп теж 
непогані. За рік навчили в бригаді про
фесії формувальника 4 чоловіка, продук
цію здавали з першого пред’явленпя.

НАШОЇ
До 50-річчя присвоєння комсомолові 
імені В. І. Леніна наш колектив висту
пив з ініціативою виготовити понад 
план деталі на 50 комсомольських сіва
лок.

Приплив нової енергії, бажання на фі
ніші п’ятирічки лати продукції більше, 
вищої якості, з найменшими затратами 
викликало у членів бригади Звернення 
Центрального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу. Підвищення 
ефективності праці — в наших руках, 
наголошено у партійному документі, і 
цей показник мп беремо визначальним 
при складанні планів па 1975 рік.

У відповідь па Звернення Центрально
го Комітету КПРС ми зобов’язуємося в 
завершальному році п’ятирічки щозміни 
виконувати понад півтори норми і біль
ше плану виготовити 14 тисяч ливарних 
форм. За рахунок заощадження основ
них і допоміжних матеріалів одержати

ЧЕСТІ
економії на суму 1000 карбованців. Як і 
в минулому році будемо здавати продук- • 
цію з першого пред’явлення. Наш колек- | 
тив підтримує почин бригади форму- [ 
вальннків делегата XXIV з’їзду КПРС ! 
В. І. Гетьманця ударною працею і ак
тивною участю в громадському житті 
добитись права називатися комсомоль
сько-молодіжною бригадою імені XXV 
з’їзду КПРС.

У нас е всі можливості з честю вико
нати ці зобов’язання. Кожен член брига- 

,дп володіє суміжними операціями, всі 
ми вчимося в школі економічних знань.

На соціалістичне змагання викликаємо 
комсомольсько-молодіжну бргпаду фор
мувальників, очолювану Валерієм Зозу
лею (групкомсорг Олександра Касмпна).

Соціалістичні зобов’язання обго
ворені і затверджені на бригадних 
зборах.

Виконуючи рішення XXIV 
з’їзду КПРС, наш комсомоль
сько-молодіжний колектив ми
нулого року забезпечив збіль
шення виробництва продуктів 
тваринництва. При зобов'язан
ні 3030 кілограмів від кожної 
корови ми надоїли в серед
ньому по 3166, виробили на 
кожних 100 гектарів сільсько
господарських угідь 486 цент
нерів молока.

Нову хвилю трудового підне
сення у тваринників викликали 
рішення грудневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, Звернення 
Центрального Комітету КПРС

ЗА ФЕРМУ-ТРИТИСЯЧНИЦЮ
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько-молодіжного 

колективу МТФ •№ 1 колгоспу «Дніпро» Онуфріївського району
до партії, до радянського на
роду. Обговоривши ці важли
ві документи, ми вирішили 
розгорнути наполегливу бо
ротьбу за виконання взятих 
зустрічних планів, за гідну зу
стріч XXV з’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу. 
Зробимо завершальний рік 
п’ятирічки роком ударного фі
нішу.

Зобов’язуємось виробити на 
кожні 100 гектарів сільськогос
подарських угідь 495 центнерів 
молока. Не менше як 80 про
центів його продаватимемо 
державі першим сортом, зни
зимо собівартість центнера 
молока на 2 карбованці. Дове
демо надої від кожної корови 
до 3430 кілограмів молока. 
Одержимо від кожних 100 ко

рів 98 телят і збережемо по
голів’я молодняка.

Для виконання взятих соціа
лістичних зобов'язань у госпо
дарстві є всі умови. На кожну 
норову заготовили 8 тонн си
лосу, 2,7 тонни сінажу, 8 цент- 
нерівсіна, достатню кількість 
грубих і концентрованих кор
мів, Намагатимемося раціо
нально згодовувати корми, за

безпечимо підвищення про
дуктивності праці.

Ми постійно підвищуватиме
мо свій фаховий рівень, дбати
мемо про запровадження у ви
робництво нових досягнень 
науки і техніки з тим, щоб при 
найменших затратах одержати 
максимальну кількість про
дукції.

Викликаємо на змагання ком
сомольсько - молодіжний ко
лектив МТФ № 2 нашого кол
госпу.

Соціалістичні зобов’язан
ня обговорено і прийнято 
на бригадних зборах.
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Нещодавио в олександрійській районній 
лікарні відбулось відкрите заняття політ- 
гуртка «Основи комуністичної моралі». На 
нього були запрошені пропагандисти з Олек
сандрійського району, м. Кіровограда, чле
ни методичних рад комсомольського політ- 
навчання, партійні та комсомольські пра
цівники.

Викладаючи тему «Соціалістичний гума
нізм», пропагандист гуртка Г. Н. Нечипо- 
ренко вміло поєднав теоретичні знання з 
місцевим матеріалом, збагатив її вдалим 
використанням технічних засобів навчання.

Григорій Нпкифоровнч ділиться своєю 
думкою про те, що переконався на власно
му досвіді — в каш час передавати слуха
чам суму пізнавальної інформації потрібно 
емоційно, захоплююче, цікаво й переконли
во. Особливо, якщо виступаєш перед моло
діжною аудиторією. Вона відрізняється ви
соким ступенем сприйняття, вимоглива до
 д--------------------------------
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емоційного боку заняття.
Свої слова пропагандист під

кріплює фактами. А потім —- 
показ діафільму про комуніс
тичну мораль. Слухачі ще раз 
обговорювали виступ 
рального секретаря ЦК 
товариша 
Брежнєва 
ВЛКСМ.

Схвилювали слухачів слова пропа
гандиста про те, що в Олексаидрівській 
райлікарні працює шість лікарів, котрі зда
ли безкоштовно по ЗО літрів крові і є по
чесними донорами СРСР.

Уміло і методично вірно організоване на
вчання (зв’язок з сучасністю, використання 
документів партії і комсомолу) у значній 
мірі домомагае поглибленню знапь слуха
чів,
ГПІСЛЯ заняття відбулося розширене за- 
■ ■ сідання обласної та районної методич
них рад. На ньому підкреслювалось, що в 
більшості комсомольських гуртків і семіна
рів Олександрійського району заняття про
ходять цікаво, на високому ідейному, орга
нізаційному рівні. Та інколи політнавчап- 
ням ще не вистачає гострої політичної спря-

------------------- - — -------  
мованості, трапляється —• проходять вони 
нецікаво, при низькії! активності слухачів, 
інколи більша частина' часу затрачається 
на організацію занять, в той же час недо
статньо приділяється увага їх змісту,

В обговоренні заняття взяли участь про
пагандисти з міста Кіровограда: В. В. Іва
нов (обласне управління хлібопродуктів), 
В. С. Решетіпок (завод «Ремпобуттехніка») 
та інші.

Голова обласної методичної ради комсо
мольського політпавчання, кандидат філо
софських наук В. А. Карленко відмітила, що 
партійні і комсомольські комітети першо
чергову увагу приділяють організації полі
тичного навчання молоді, його ефективності. 
Зараз, як ніколи, важливо підвищувати від
повідальність пропагандистів, комітетів 
комсомолу за змістовну, якісну роботу по- 
літгуртків і семінарів, оцінювати ефектив
ність політичного навчання по його реаль
ному впливу на формування ідейних і мо
ральних позицій молоді, підвищенню су
спільно-політичної і трудової активності.

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

ЗАКІНЧИЛИСЯ 
ШКІЛЬНІ КАНІКУЛИ

ЗНАЙОМТЕСЬ.
чемйіон

УВАЖНО слідкую за ви
ступами молодих хлі

боробів на сторінках «Мо
лодого комунара». Актив
но, по-діловому обгово
рюють вони лист прослав
леного механізатора двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова та лист 
бригадира комсомоль
сько-молодіжної бригади 
слюсарів - складальників 
Ленінградського об’єднан
ня «Электросила» Героя 
Соціалістичної Праці С. С. 
Вітченка. Чи не в цьому 
запорука успіху наших 
трударів, що досвід стар
ших завжди підхоплюють 
молоді?

Я задоволена своєю до-

лею. І батько і мати були 
механізаторами. Після за
кінчення Новгородків- 
ського професійно-техніч
ного училища взяла кер
мо трактора у руки і я. 
На допомогу завжди при
ходили старші товариші із 
тракторної бригади, яку 
очолює комуніст М. Г. Ру- 
денко. Постійно відчуваю
чи підтримку досвідчених 
хліборобів, піклування ко
муністів, членів правління 
колгоспу, я поступово 
оволоділа нелегкою хлі
боробською професією. 
Потім прийшли перші ус
піхи, за ними шана люд
ська. Я одержала високе 
звання ударника комуніс-

„Честь змолоду“. Обговорюємо листи наставників.

ВДЯЧНА ВИХОВАТЕЛЯМ
тичної праці, а позаторік 
і першу в своєму житті 
урядову нагороду — ме
даль «За трудову доб
лесть».

Величні плани накресли
ла наша Комуністична 
партія, наш уряд на май
бутнє. Уважно прочитала 
Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу. 
До глибини душі схвилю
вали слова цього визнач-

ного партійного докумен
та, де з особливою силою 
підкреслюється, що обо
в’язок комсомольців — 
йти на чолі змагання, бути 
його надихаючою і орга
нізуючою силою, показу
вати приклад високої сві
домості і творчої актив
ності у виробничому і 
громадському житті.

Завершальний рік п'яти
річки вступив у свої пра
ва. Ми, молоді механіза-

тори, докладемо усіх 
зусиль, щоб був він ро
ком ударної праці. Це і 
стане нашою відповіддю 
на Звернення Центрально
го Комітету КПРС до пар
тії, до радянського на
роду-

В. ЗАБЕДїЛІНА, 
комсомолка, тракто
ристка колгоспу «По- 
бєда» Кіровоград
ського району.

«БАЧИТИ ХОРОШЕ
В ЛЮДИНІ...»

Минув рік з того часу, як за ініціативою комітету комсомолу, 
схваленою парткомом, в Кіровоградському педінституті створено 
клуб ' макаренківців. Головне 
ги так}званих «важких підлітків».

Клу^ складається з двох заго
нів — оперативного і профілактич- 

- ного. Оперативники, яких очолює 
Валентина Петренко, чергують по 
місту у вечірній час. «Профілак
тики» {працюють безпосередньо з 
юними} правопорушниками.

Студент-; прикріплений за підліт-
І

завдання ного членів — виховува-

ком, вивчає умови, в яких той жи
ве, знайомиться з батьками, відві
дує уроки. Робота студента — 
громадського вихователя — це 
творчий пошук. На питання, що 
виникають в процесі роботи, зміс
товну відповідь .можна одержати 
у викладачів кафедри педагогіки

і психології, чи в працівників ди
тячої кімнати міліції'.

Є в нас і перші успіхи. Радісно 
було Тамарі Фурлет, студентці 
111 курсу філологічного факульте
ту, чути"слова подяки від батьків 
її вихованця Ігоря Нестеренка. 
Студентка допомогла підліткові 
зрозуміти свої помилки, стати на 
правильну стежку в житті. Такі ж 
результати і в Людмили Латки, 
Ольги Єременко, Людмили Киз- 
лик, Наталки Гонитель і інших 
макаренківців.
' Влітку в складі трьох будівель
них загонів інституту поїхали 
працювати і вихованці членів клу
бу. Так, наприклад, в «Альтаїрі» 
працював Сергій Шворень. Колек
тив позитивно вплинув иа нього.

Юнак з допомогою друзів поновив 
свої добрі риси характеру. Зараз 
Сергій — учень професійно-техніч
ного училища.

А. С. Макаренко якось сказав: 
«Бачити хороше в людині завжди 
важко. Хороше в людині доводи
ться завжди проектувати. До лю
дини треба підходити з оптиміс
тичною гіпотезою, нехай навіть із 
якимсь ризиком помилитися». Ці 
чудові слова стали девізом клубу. 
Вони допомагають нам вести бо
ротьбу за кожну молоду людину і 
вигравати нелегкі двобої.

Н. ТИЩЕНКО, 
секретар комсомольського бю
ро клубу макаренківців.

м. Кіровоград.

НА ЧЕСТЬ ВИЗВОЛИТЕЛІВ
Урочисто відзначили трудящі Кіровограда ЗІ-у річницю визволен

ня міста »ід німецько-фашистських загарбників. 8 січня члени бюро 
міськкому Компартії України, Ленінського і Кіровського райкомів

Сподобався вечір під- І 
діткам. Швидше всього то
му, ЩО все на ньому * і 
нього було зроблено їх 
руками. Стіна в залі пере
творилася а нічне небо, | 
на якому спалахував мі
сяць, і мчала до нього ра
кета. Величезна, до стелі 
ялинка, повільно оберта
лася в центрі зали, сяючи , 
електричними зірками. ! , 
музика була своя. Танцю
вали хлопці й дівчата під 
естрадний оркестр юних 
музикантів.

Так проходив в Палаці 
піонерів новорічний вечір 
«Нам Вітчизна дала щастя 
жити й творити». Підготу
вали його працівники І іа- 
лацу піонерів і обласної 
станції юних техніків.

Але чи не найбільший 
інтерес викликали виступи 
гуртківців станції юних 
техніків. Ще б пак! Висту
пали чемпіони! Чемпіон 
Європи по судномодель- 
ному спорту восьмиклас
ник з середньої школи 
№ 6 Валерій Прочуханов. 
Чемпіон України з авто
модельного спорту учень 
8-го класу середньої шко
ли № 17 Сергій Беленикін. 
Чемпіон України по суд- 
номодельному спорту де
сятикласник двадцять чет
вертої школи Олексій Гай- 
воронський. Чемпіон 
ласті з 
спорту 
двадцять 
річної школи Сергій Брин- 
дін. Юні чемпіони говори
ли про творчі знахідки, 
про труднощі пошуку, про 
радість перемог.

Розповіді були під
тверджені і наочно. Саше 
Городничий з двадцять 
четвертої школи показав 
контурні автомоделі з гу
мовим та електричним 
двигунами. Сергій Белени
кін продемонстрував свою 
модель автомобіля 
«Юність». Юра Божар з 
середньої школи № 11 
демонстрував модель гу
мово-моторного літака.

Справжній сюрприз під
готував радіотехнічний 
гурток Палацу піонерів —- 
світловий тир. Учасники 
цього атракціону стріляли 
з пістолета світловим про
менем. При попаданні мі
шень відповідала спала
хом.

Вечір пройшов весело 
цікаво.

Без сумніву, всім учас
никам надовго запам’я
тається цей день канікул.

Н. БОЛІВА, 
методист Палацу 
піонерів.

м. Кіровоград.

об- 
автомодельного 
семикласник з 
п'ятої восьми

партії, члени міськвиконкому та райвиконкомів поклали вінки до 
обеліска Слави і пам’ятника В. І. Леніну. В день свята біля пам’ят
ників і обелісків в урочистій варті стояли піонери і комсомольці. 
В Будинках культури, в навчальних закладах молодь міста зустпі- 
•^2сь з воїнами-ветеранами, які брали участь в боях за визволення 
Кіровограда.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

СПОГАДИ
БОЙОВИХ 
ПОБРАТИМІВ

Серед заходів по військово- 
патріотичному вихованню шко
лярів чи не найбільш популяр
ні у пас зустрічі з ветеранами 
війни, героями-землякамн. Ді
ти прочитали чимало книг про 
героїзм і мужність воїнів-внз- 
волителів, обговорили їх на 
літературних вечорах, читаць
ких конференціях. А тепер пе
ред ними живі учасники тих 
подій.

Готуючись до 30-річчя Пе
ремоги, ми знову передбачили 
організацію таких зустрічей. 
І ось в дні, коли кіровоградці 
відзначали ‘31-у річницю виз-

30ЛЄННЯ СВОГО міста від німещ,. 
ко.фашистськ„х загарбників 
До нас в Палац піонерів ““і 

З*’?““' Велнкоі Вітниз- 
«яиоі війни М. і. Каліхов, І. ф 
В'тюгов. г. Г. Цнма. колишні 
гасники партизанського руху 
на Кіровоградщині д. к п 
кань, І. д. днчкань Був спогад 

• про визвольні бої за наше міс
то, ветерани війни згадували 
своїх бойових побратимів.-1, ф. 
Вітюгов розповів піонерам про 
подвиг Олександра Матросова, 
а і . І. Каліхов — про бід

’ кісті в у районі Малої Виски. 
..ТД?-ЄЯ ветеРанами свою май
стерність продемонстрували 
вихованці гуртків художньої 
самодіяльності Палацу піоне
рів.

Н а Фото; зустріч з ветеранами. 

Фото в. ласуна.

і
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ТИ ТІЛЬКИ поглянь, яке 
красиве пальто!

— Так то ж «імпортне»,
— Звичайно,
Жінка, якій адресувався цей 

діалог (вірніше, не їй, а її одя- 
говР, не втрималась:

—• Ні, дівчатка, я принципово 
це паль- 
швейної

І^і ДЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ
ІйЯ С II .1 У Е Т? витку моди. А ще біль

«імпорт» не купую. І 
то — Кіровоградської 
фабрики,

«Модницям» нічого 
шалось сказати. А 
справді, було гарним, 
її колір, комір, чіткі лінії фа
сону,.. Ніби й нічого особливо
го, але все це вигідно виділя
ло жінку з поміж таких же в 
коштовних шубах, кожушках, 
шкірянках,

Цей цех (а скоріше кімната) 
нічим не видасть, що тут на
роджується мода. Три звичай
ні столи, закидані різними 
кресленнями, вирізками, ви
крійками. І троє господарів. 
Валентина Олександрівна Шев
ченко, Галина Марківна Ваніна 
і Григорій Зіновійович Резні- 
ков.

не зали- 
пальто, 

Тканина,

Кожен за 
місцем щось 
замальовує, 
починає, Майбутні пальто на- 
роджуються тут, з експери
ментальному цеху фабрики. 
І народження своє вони почи
нають саме на папері,

— Подивись-но, Валю, — 
звертається Галина Марківна 
до колеги, — подобається тобі 
така лінія?

Валентина Олександрівна 
довго роздивляється, задумує
ться:

— По-моєму, краще її зро
бити більш чіткішою, —- ра
дить. — А як ти дивишся на 
цей фасон? — зустрічне запи
тання,

Конструктори-модельєри ра
дяться, доповнюють один од
ного. Сперечаються...

своїм робочим 
чаклує: креслить, 
викидає і знову

ТІ ЕРШ ніж потрапити на кон- 
“ вейєр, а потім до покупця, 
модель багато перетерплює, 
Не рахуючи зусиль першоство- 
рювачів, вона буде представ
лена на суд суворої художньої 
ради фабрики і ще багатьох ін
ших інстанцій, аж поки буде 
дано «добро».

Але поки модельєр-кон- 
структор сяде за розробку но
вої моделі, він знайомиться Із 
основними напрямками сучас
ної моди. Для цього в його 
розпорядженні — різні жур
нали, творчі відрядження, він 
бере безпосередню участь у 
ярмарках.

Галина Марківна ще й досі 
під враженням від поїздки до 
Москви, де на засіданні Ради 
Економічної Взаємодопомоги 
розглядались напрямки роз-

більше задо
волення від того, що там «пе
ремогла» наша мода — ніколи 
нестаріюча і яка завжди ро
бить жінку привабливішою і 
жіночною. Мова йде про на- 
півприталений, прямий та при- 
талений силуети. Сама вони 
користуються найбільшим по
питом у кіровоградціз.

Ця особливість лягла в осно
ву роботи наших модельєрів. 
Вони тільки доповнюють її 
вигадливими строчками, лінія
ми, рельєфами. І це надає мо
делям Кіровоградської швей
ної фабрики індивідуальності, 
особливості.

Невеличке приміщення скла
ду готової продукції експери
ментального цеху забите зраз
ками. Очі розбігаються від за
хоплення і різноманітності. Що 
не пальто — то й свого роду 
маленький витвір мистецтв. Не
абиякий художній смак треба

мати, щоб так вдало поєднати 
найдрібніші деталі з основним 
фасоном.

Серед цього різнобарв'я не 
важко виділити моделі зі Зна
ком якості. їх тут п’ятнадцять. 
А було сімнадцять (дві вже 
знято з виробництва як заста
рілі). Впадає в очі одне паль
то. Воно виділяється і фа
соном і тканиною. Галина Мар
ківна помічає моє захоплення:

— Цій моделі тіг.ьки-но при
своєно Знак якості з індексом 
«Н».

_ І далі пояснює:
— «Н» — значить «Новин

ка».
Красиве пальто! "
А фантазія модельєрів сягає 

вже далі. Зараз вони розроб
ляють моделі 76-го року. По
бачити їх на вдалось. Це поки 
що секрет фірми.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

ЗАСПІВ
Рільники третього відділку кол

госпу імені Карла Маркса Устинів- 
ського району зібралися на мітинг 
з приводу опублікування в пресі 
Звернення ЦК КГіРС до партії, до 
радянського народу. Воно народило 
в кожного прагнення ознаменувати 
завершальний рік п'ятирічки зви
тяжною працею. І ось па трибуну

піднімається середнього зросту дів
чина.

— Наприкінці минулого року, — поча
ла свій виступ ватажок ланки по виро
щенню цукрових буряків Надія Фока, — 
наш колектив взяв зобов’язання: бороти
ся у 75-ому за 205 центнерів солодких ко
ренів на кожному гектарі посіву. А те
пер, у відповідь на Звернення, ми пере
глянули попередню трудову намітку і за
певняємо, що виростимо по 250 центнерів 
буряків.

...Свою трудову біографію Надія 
почала 17-річним дівчам. Перед нею

пе стояла віковічна для підлітків 
дилема — «куди піти?». Зразу після 
випускного вечора в Ганно-Треби- 
півській десятирічці попросилася п 
ланку.

їй всього лиш двадцять друге лі
то пішло. Трудова пісня тільки по
чинається. Але вчувається чудова 
мелодія, бо хороший в неї заспів.

С. ГРИГОРЧУК, 
член корпункту «ЛІК». 

Устннівський район.

Сторінка для дівчат
Мені далеко вже за двадцять.., 
Та супокою не дає. 
Де воно бродить мов щастя. 
Із джерела якого п'є? 
Може, десь в лісі заблукало 
Серед смерічок молодих?
А, може, заздрощів злякалось, 
Напившись чистої води.
А, може, натомившнсь, знову 
Воно чекає слушну мигь, 
Мов та загублена підкова, 
Що на дорозі десь лежить..»

« • «
Закохайся в степів широчінь 

безкраю.
Де звучать в унісон любисткові 

пісні.
Закохайся в задумливі небокраї,. 
В шепотінні пшеничних снів.

Закохайся в розлогі сади рум'яні
1 а пахучі, від сонця сп'янілі 

квіти.
1 відтодг в тобі 

променистий ранок 
Буде піснею сонця жити.

Л. САПІТОНОВА.
м. Кіровоград.

На ваше замовлення

М*»вРв**<і

К нам приходят песни, 
Словно а дом друзья.
К тебе навстречу я пойду,

У меня сегодня
День такой счастливый 
Что не петь нельзя.
Ведь с любовью вместе

Припев:
Я не верю, что бывает 
У любви короткий век, 
Даже время отступает, 
Если счастлив человек!

Сто дорог в одну сведу. 
Сто ветров затихнут, 
И рассветы вспыхнут, 
Будет вся земля з цвету!

ЗВ
с "лю- бо- зью вмБ«стг

Музыка В. Дмитриева,

Слова М. Рябинина.

НЕ СКАЖЕШ, що про 
цю роботу Олена 

мріяла все життя. Навпа
ки. Трапилось так, що піс
ля школи вона пішла пра
цювати на Світловодську 
меблеву фабрику. Але за
доволення не відчула. І 
от якось, йдучи додому, 
помітила оголошення про 
набір на курси машиністів 
мостових кранів. Розду
мувати не стала. Пішла. 
І ось уже п’ять років пра
цює на заводі «Будкон- 
струкція».

/Теч счЗсю .ля-

» лои-дч стр дг.Рог

Не могу представить, 
Что бы в жизни было 
Без счастливых дней.
Не могу поверить,

Что так близко берег 
У судьбы моей.
•Хочу, чтоб гром весенний 

был,

Чтобы дождь прозрачный 
лил,

Чтобы полной чашей 
Было счастье наше, 
И чтоб каждый говорил!

Припев.

Робота, прямо скажемо, 
складна.

— Та ще й ускладнена 
умовами, — додає інже- 
нер-технолог (вона ж і 
партгрупорг цеху) Ганна 
Голенькоза. — Уявіть собі; 
в цеху багато пару. Весь 
він скупчується вгорі — 
саме там, де знаходяться 
кабіни машиністів. Взимку 
ще так-сяк. А от влітку 
важко їм доводиться.

І все-таки у формувальному 
цеху № 1 заводу машиністами 
мостових кранів працюють 
тільки жінки. Мабуть, тому, 
що краи-машнна примхлива. 
Потребує догляду і уваги, сло
вом, саме жіночі руки 
жуть догодити йому.

Під стелею цеху, мок
летеиські павуки, снували 
крани. Вони то зупинялись, то 
котились так швидко і легко, 
що шеститомні форми в їх

в
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«лапах» здавались пір'їнами,' 
Зовні — ніби нічого 

особливого. Привези фор
му, відвези. Та то тільки 
перше враження. Робота 
машиніста вимагає, підчас, 
такої точності, таких роз
рахунків і навиків, які 
приходять тільки з прак
тикою. Бо ж треба, на
приклад, не тільки в точно 
відведене місце опустити 
форму, а й зробити це 
так, щоб стропи Самі 
відокремились від неї, бе
тон в бетоноукладач аку
ратно висипати. А Олена 
Стрельченко робить все 
це прямо-таки майстерно.

Бувають такі моменти, 
що формувальники не 
встигають з своєю робо
тою. Машиністові мосто-

ш

крану до цього клопоту 
мало. Сидів би собі спо
кійно у своїй зручній ка
біні і чекав би сигналу. 
Олена ж не з таких. Коли 
бачить подібну ситуацію— 
«спускається на землю» 
і допомагає. Аби швидше 
справа йшла. За це й 
люблять її в цеху, хоч за • 
віком вона тут одна є най
молодших. Та й сама Оле
на відверто зізнається, що 
робота машиніста і подо
бається їй саме відчуттям, 
що ти потрібен людям, 
без твоєї допомоги їм 
важко.

На фото: Олена СТРЕЛЬ
ЧЕНКО.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.
Світловодський завод 
«Будкопструкція».

«Дорога редакціє! Пишуть тобі дівчата із села 
Гостинного Знам’янського району. Нам по чотир
надцять—-п'ятнадцять років.

Все добре. Але турбують нас веснянки на об
личчі. Хочеться позбутися їх якомога швидше. 
Порадьте, будь ласка, як це зробити», я

З цим листом ми-звернулись до лікаря-космс- 
толога косметичного кабінету, що в 
іі ...... ” —............
вона відповіла.

" » м, Кіроио-
'раді, ГАЛИНИ ПЕТРІВНИ ЛЕВІН01. Oct, що

— Подих весни в деяких, з чутливого 
шкірою, людей викликає появу дрібних 
гемшіх цяток на обличчі. Тому й діста
ла воші свою .назву — «веснянки». Поети 
часто оспівують їх у своїх віршах. І це 
зрозуміло. Обличчя дівчат з веснянками 
іноді буває дуже симпатичним, своєрід
ним .і по-своєму красивим. Я впевнена, 
що цгдівчата відносяться саме до таких

А ролй ж пя все-таки твердо ви
рішили позбутися їх —’ТО рецепти щодо 
цього не такі вже й премудрі. Перш‘за 
все — уникайте дрямих променів сонця 

-на обличчя. Для нього користуйтесь тем

£,

ВЕСНЯНКИ
окулярами, носіть капелюшки зними . „В,___

широкими полями або хустки. Пам’ятай
те: більше сонця більше ’веснянок.

Добре відбіл.ює шкіру кефір, молоко, 
простокваша, сок свіжого листя петруиь 
ки, лимону, трипроцентний розчин пере
кису водню, із кремів для виведення 
веснянок рекомендується «Молодість» та 
«Чистотіл».

Слід пам’ятати, що підбілюючими кре
мами та мазями не можна користувати
ся тривалий час. Вони містять ртутні 
препарати які шкідливо впливають па 
шкіру.

11 Ik В і Ж WІ л
: хх с
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БОКСЕРИ ВИХОДЯТЬ
ПА РИНГ vi-a СПАРТАНІАДА УРСР
В Донецьку стартували 

перші змагання VI літ
ньої Спартакіади Украї
ни. Відкрили їх баскет
болістки. На черзі — по
єдинки боксерів.

Вихованці старшого 
тренера збірної коман
ди області Олексія Іва
новича Міхеєва вчора 
виїхали до Дніпропет
ровська. У складі коман
ди — майстер спор
ту СРСР, чемпіон рес
публіканської ради ДСТ 
«Буревісник» Анатолій 
Савчук (капітан коман
ди), майстер спорту 
СРСР, дворазовий при
зер чемпіонатів України 
Михайло Литвинов (ком
сорг команди), перемо
жець трьох всесоюзних 
турнірів майстер спорту 
Геннадій Пахомов, пере
можець двох всесоюз-

них турнірів майстер 
спорту Володимир Мар
ков, призери всесоюз
них і республіканських 
змагань майстри спорту 
Анатолій Лебедев, Ва
силь Панасюк, Микола 
Куреньов, кандидати в 
майстри спорту Сергій 
Медзедєв і Анатолій Па
насенко. Кандидати до 
збірної — Борис Гера
щенко, Валерій Хам і 
Сергій Марков.

Виступаючи на зустрічі 
з спортсменами в обко
мі комсомолу, голова 
облепорткомітету В. І. 
Галенко розповів про 
зростання майстерності 
вихованців фізкультур
них колективів Кірово- 
градщини за роки від V 
до VI Спартакіади.

В минулому році спорт
смени області вдало ви-

ступили на багатьох рес
публіканських і всесоюз
них турнірах. З перемо
гою поверталися боксе
ри, гандболісти, легко
атлети, стрільці. 23 юна
кам і дівчатам присвоєно 
звання майстра спорту, 
підготовлено 630 канди
датів у майстри спор
ту і першорозрядників. 
Отож є надія, що під час 
спартакіадних стартів ба
ланс залікових очок у 
збірної області буде ще 
вагомішим...

Боксери виходять на 
ринг. Вони дали слово 
віддати всі свої сили і 
досвід для перемоги.

М. ВІНЦЕВИЙ.
На фото: члени збір

ної команди боксерів облас
ті перед під'їздом и Дніпро
петровськ.

Фото В. КОВПАКА.

ЗИМОВІ 4 
КАНІКУЛИ

Біжимо па річку, 
Що нам той мороз.
В нас палають щічки 
Вогнецвітом роз.

В дні канікул зиміііх 
Любо відпочить.
Ллє так не стрим но. 
День за днем біжить.,.

На льодок іскриста 
Паморозь летить.
Даль ясна і чиста
Весело дзвенить.

Л. ЦИРУЛЬНИК, 
учениця 8 класу Су- 
ходольської восьми
річної НІКОЛИ До-^1 
линського району.

---

Де кипіли бої...
—

8 січня відбулися авто
бусні екскурсії для школя
рів обласного центру, 
присвячені 31-й річниці 
визволення Кіровограда 
від німецько-фашистських 
загарбників. Понад 2 ти
сячі учнів під керівни
цтвом працівників місько
го екскурсійного 
відвідали 
обласний центр, послуха
ли цікаві 
незабутні дні визволення.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

2. НА КУРСЬКІЙ 
ДУЗІ

бюро
місця боїв за

розповіді про

V

Немає байдужих, коли спі
ває заслужений артист РРФСР 
Володимир Трошин. Пісні у 
його виконанні приваблюють 
особливою теплотою, довірою. 
Кого не полонило це високе 
мистецтво? А хто втримався 
■ід спокуси іце раз перегляну
ти по телевізору «Карнаваль
ну піч», де в головній ролі — 
Людмила Гурченко?

Кіровоградці матимуть 
можливість знову почути 
і побачити популярних ак
торів: 13, 14 і 15 січня в 
приміщенні обласної фі
лармонії відбудуться кон
церти майстрів мистецтв 
Радянського Союзу. На 
запрошення обкому ком
сомолу в наше місто заві
тають 
СРСР В. Бовт, 
артист 
премії 
сомолу В. Андреев, народ
ний артист РРФСР Є. Вес
ник, заслужена артистка 
РРФСР Л. Гурченко, за
служений артист РРФСР 
В. Трошин, заслужена ар
тистка РРФСР М. Булгако
ва та інші відомі актори.

м. СОМОВ.

народна артистка 
народний 

РРФСР, лауреат 
Ленінського ком-

5 липня 1943 року. Зранку фа
шисти кинули протишистп кинули проти нас літаки. 
Одночасно загриміла ворожа ар- 

і пішли фа-тилерія. Незабаром 
шистські танки. На цій важливій 
ділянці фронту ворог вирішив за
стосувати свою новинку — в бій 
кинуто важкі танки «тигри» і са
мохідні гармати «фердипаиди». 
Зброя ця, звичайно, сильна. Але 
наші гвардійці, майстри приголом
шуючого вогню «катюш», не жури
лися. Вони кажуть: «Ну, що ж, 
побачимо, які машини краще па
лають: «тигри» чи «фердпнаидп». 
А що вони будуть горіти, — в цьо
му ми впевнені: «катюші» у нас 
галантні, дадуть припалити будь- 
якому «фердпнанду».

Фашисти хочуть тут, па Орлов
сько-Курському виступі, взяти ре
ванш за поразку під Сталінгра- 
дом. Нічого не вийде, 
вистояли на Волзі, то 
більше витримаємо.

Бій почався рано-вранці. 
Бій нагадував землетрус.

тремтіла земля від вибухів снаря
дів, від бомб, які тисячами падали 
з-під крил «юпкерсів». Майже го
дину ворог вів безперервний во
гонь з артилерії і мінометів. А по
тім пішли «тигри», «пантери», 
«фердипаиди». За ними — піхота і 
мотопіхота, під прикриттям літа
ків. Ворог розраховував, що після 
такої ураганної обробки, йому 
вдасться придушити наші вогневі

(Продовження. Початок в номе
рах за 29 грудня 1974 р. та за 4, 
7, 9 січня ц. р.).

позиції, зломити дух наших бій
ців. Але він прорахувався. Як 
тільки до переднього краю піді
йшла ворожа техніка, зразу заго
ворила артилерія. Цю страшну 
для ворога симфонію почали «ка
тюші» нашого полку. Вони друж
но і злагоджено зіграли всіма бо
йовими установками. В' одну мить 
випустили по фашистах сотні «по
дарунків». Із спостережного пунк
ту командир дивізіону гвардії ка-

I. БРАТЧЕНКО.

«пантери» б’ють по наших танках, 
часто не влучають і білі болванки 
залітають па нашу вогневу пози
цію. Одна з них влучила в крило 
бойової установки, рикошетом врі
залась в землю. Два метри вглиб 
ми прокопали і не докопались.

8 липня 1943 року. Кажуть, що 
фашисти розраховували 5 липня 
обідати в місті Фатежі. Але за 
три дні, як сповістила паша фрон
това газета,

Гвардійський
дивізіон

Я кіцо 
тепер

ми 
тим

За-

пітап Колбасов, улюбленець всіх 
наших гвардійців, передає:

— Піддайте вогню!-Зосередже
ним залпем. Швидше! Швидше!

А через кілька хвилин після на
ших пострілів він знову прохає:

— Повзуть, знову повзуть «тиг
ри»! Славна гвардія! Піддай вог
ню! Передаю нові координати...

І зпову даємо постріл за пострі
лом. І знову чується у телефонній 
трубці топ же голос, з спостереж
ного пункту. Але цс вже голос ра
дості: «Палають, палають «тигри» 
і всі інші звірі. Молодці, гвардій
ці!».

На передовій все у вогні, все 
охоплено густим чорним димом. 
Стоять наведені в ціль «катюші». 
Бій не затихає. Палають танки. І 
паші, і ворожі. «Фсрдипапди»,

ворог втратив біль
ше, ніж півтори 
тисячі танків, 600 
літаків, ЗО тисяч 
солдат і офіцерів. 
Ось їм і обід. Не 
обід, а поминки.

Сьогодні потра- 
........ сильний 

Оскол- 
декількох 

пошкод 
«катюшу», 

один з них пробив кашкета ко
мандира батареї Коваленка. Він 
жартує: «Замах на кашкета — це 
ще не біда, лише б до голови не 
дістались».

Наші гвардійські міномети ді
ють відмінно. Настрій в батарей
ців пршііднятий: ворог незабаром 
знесилиться. Ось уже кілька днів 
вія тупцює майже па одному міс
ці. Кожен з пас прагне до одного: 
дужче бити ворога. Всі стомле
ні, кілька діб не спали. Але ніхто 
на це не звертав уваги. Що поро
биш — війна є війна. Тут легко 
не бува₽.

Живемо в окопах день і ніч. По
руч — наші гармати. Лише чекає
мо команди: «Вогонь!». Але ось 
команда пролупала. Солдати із 
окопів кидались до своїх місць:

пили під 
обстріл, 
ком в 

місцях 
жено

І

хто в кабіну; до пульту управлін
ня, а хто — до механізмів підйому 
і повороту. Сьогодні це дев’ятий 
залп. Як повідомив увечері ком
бат, він був особливо вдалим: 
знищили до сотні фашистів, кілька 
«тигрів», багато автомобілів. Що 
ж, туди їм і дорога.

9 липня 1943 року. Все гримить, 
гуде, палає. Йде священна війна 
проти фашизму. Наші Гвардійці 
б’ють ворога і вдень і вночі. Всі 
воюють вміло: відчувається гарт і 
досвід, які набуті' в боях за Ста- 
ліпград. Вогневикам не поступаю
ться пі зв’язківці, ні розвідники. 
В ці дні особливо відзначились 
розвідники полку, очолювані хо
робрим бойовим офіцером, BIJXO« 
ванцем харківського комсомолу, 
Миколою Куликом. Під безпе
рервним вогнем противника вошь 
ведуть спостереження, шукають» 
цілі, корегують вогонь. Свої 
спостережні пункти вони залиша
ли лише після відходу піхотних 
підрозділів, часто на очах у во
рога.

17 липня 1943 року. Із Петросї- 
лок сьогодні зпову переїхали село 
Красавку, де стояли до 5 серпня. 
Все тут зруйновано, знищено. Не
мов прокотився небаченої сили 
ураган. Біля села протікає річка. 
ЇІа ній —водяний млин. Всі видом 
милувались, а командир вогневого 
взводу, молодший лейтенант Пет
ро Міняйло, романтик в душі і 
природжений художник, сидячи 
па вогневій позиції, встиг навіть 
намалювати олівцем малюнок 
«Млин біля Красавки».

(Далі буде).
—її 'і* 
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

А

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник». (ЛІ). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(ЛІ). 1І.00 — Кольорове теле
бачення. «Вперед, хлопчаки». 
(ЛІ). 12.00 — Кольорове теле
бачення. «Музичний кіоск». 
(ЛІ). 12.30 — «Сільська годи
на». (ЛІ). 13.30 — Художній
фільм «Зірка». (ЛІ). 15.00 —
Д. Б. Каба.іепський. «Роман
си на вірші Р. Гамзатова». 
(М). 15.20 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. (К). 16.25
— «Міжнародна панорама». 
(ЛІ). 16.55 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (ЛІ). 17.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 18.00
— Новини. (ЛІ). 18.15 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (ЛІ). 19.15 — 
-Радянський Союз очима за
рубіжних гостей». (М). 19.30— 
Художній фільм «Вулиця без 
кінця». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Кольо-

рове телебачення. «На фести
валі мистецтв «Російська зи
ма». (ЛІ). 22.20 — Спортивна
програма. (ЛІ). 23.05 — Пови
ли. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30 - 
Кольорове телебачення. «Но
ворічний годинник». Музичне 
ревю». (К). 14.50 — «Запро
шує іііонсрія». Концерт. (До
нецьк). 15.20 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. Програ
ма телефільмів. (К). 16.10 — 
«Сільські обрії». (Дніпропет
ровськ). 16.40 — Телсвистава 
«Московські канікули». (К). 
19.00 — Програма «Вісті».
(К). 19.45 — Концерт. (Одеса). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Першість СРСР з 
фігурного катанпя. (К). 22.10 
— VI Спартакіада УРСР. Бас
кетбол. (К). 23.25 — Вечірні
новини. (К).

13 ПОНЕДГІОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.05— 

Тслевізійний документальний 
фільм «Портрети у відблисках

вогню». (ЛІ). 14.35 — «Драма
тургія О. Островського». (М).
14.50 — «Нариси історії нашої
Батьківщини». (ЛІ). 15.35 —
«Закличне слово партії». (К).
15.50 — Телефільм «Погоня за
Луїзою». (К). 16.10 — Для ді
тей. «Веселі чоловічки». (Хар
ків). 17.00 — «Трибуна пись
менника». (Донецьк). 17.30 — 
Програма «Вісті». (К). 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня, «П’ятирічку — достроко
во». (ЛІ). 19.00 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з фігурного катання. Показо
ві виступи. (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —
«Вибрані сторінки радянської 
музики». (ЛІ). По закінчен
ні — кольорове телебачення. 
«Спортивний щоденник», но
вини. (ЛІ).

ДРУГА ГГРОГРАЛІА. 15.35- 
Кольорове телебачення. «Пів
нічна райдуга». Художній 
фільм. До 
родження 
(ЛІ). 17.00 
бачення, 
пробуй».
тиждень 
творчості), 
школярів.

Художній 
180-річчя з дня на- 

О. С. Грибоедова. 
— Кольорове теле- 
«Твори, видумуй, 
(Про всесоюзний 

дитячої технічної 
(М). 18.00 - Для 
«Сурмач». (Запо-
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ріжжя). 18.30 — «У ініціато
рів соціалістичного змагання». 
(К). 18.50 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — «Музичне 
вігапня». Концерт. (Дніпро
петровськ). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Доля рези
дента». 1-а серія. (К). 22.50 — 
Вечірні новини. (К).

14 вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Вулиця 
без кінця». Художній фільм. 
(ЛІ). 10.55 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. Показові 
виступи. (К). 12.20 — Кольо
рове телебачення. «Екран мо
лодих». (К). 14.00 — Кольо
рове телебачення. Програма 
документальних фільмів. (ЛІ). 
14.50 — О. Фадєев. «На бать
ківщині героїв». Передача з 
літератури. (М). 15.50 — Фо- 
тохвилннка. (К). 15.55 — Для 
школярів. «Клуб ЮНИХ ОЛІМт 
нійців». (Ворошиловграл). 
16.40 — Документальний те
лефільм «Земля біля океану». 
(К). 17.40 — Мультфільм
«Зайчик Пстрнк розлучається 
з друзями». (К). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — Кольорове 
телебачення. Мультфільм

«Кенгуру». (ЛІ). 18.25 — «под
виг». (ЛІ). 18.55 — «Неаполі
танські піст спіиає заслуже
ний артист УРСР М. Огрс- 
ПЯЧ». (Одеса) 19.25 — <м!' 
будуємо БАЛІ». (Ленінграді- 
19.55 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний музпч«Ш« 
фільм «Весілля Крешись«0' 
то». (ЛІ). 21.00 — Програмі* 
«Час». (ЛІ). 21.30 — Продов,
жения телевізійного муз«4”0' 
го фільму «Весілля КРеч,,п; 
ського». (ЛІ). 22.35 — «РОМ*1** 
єн радянських композиторі«’* 
Викопує заслужений 
РРФСР Г. Писаренко.
22.50 — Новини. (ЛІ). .
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.30 »
Реклама, оголошення. ' 
19.01; - «Вісті». (Кі»ї° / 

включенням Кіровоград'; 
19.311 — Фінал VI Спартаг‘а^п. 
УРСР з баскетбол». ^,.. 
нсцьк). 20.20 — «Тслсн'і!\(,лі 
механізатора», 
«На добраніч, 
21.00 — Програм 
2І.30 — Художі...
ля резидента». 2-а серія . 
22.40 — Вечірні новини. (Ю1

Обласний комітет ЛКСЛІУ. редакція обласної газети Л 
ГМРПТІ комУІ1а|’* глибоко сумують з приводу передня^"?« 
саіергі завідуючого відділом комсомольській органі”*11 
Олександрійського міськкому ЛКСЛІУ Р

_ ТАРАНДО 
Володимира Івановича

1 висловлюють співіуггя сім’ї та рідним покійного.
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