
УСПІШНО
ЗАВЕРШИТИ
П’ЯТИРІЧКУ

ЦК КПРС, Рада Міністрів 
СРСР,, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
прийняли постанови «Про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання працівників про
мисловості, будівництва, 
транспорту за дострокове 
виконання народногоспо
дарського плану на 1975 
рік і успішне завершення 
дев'ятої п’ятирічки» і «Про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання працівників сіль
ського господарства за 
збільшення виробництва і 
заготівель продуктів зем- • 
леробства і тваринництва 
у 1975 році і успішне за
вершення дев’ятої п'яти
річки». ’•

Цього року продовже
но Всесоюзне соціаліс
тичне змагання союзних і 
автономних республік, 
країв і областей за до
строкове виконання на
родногосподарського пла
ну та успішне завершення 
дев'ятої п'ятирічки. Пере
можцям будуть вручені 
перехідні Червоні прапо
ри ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ. Для нагороджен
ня трудових колективів, 
які добилися найвищих 
показників, встановлено 
пам'ятний Знак ЦК КПРС, 
Ради’ ! 'Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «За 
трудрву доблесть у дев’я
тій п'ятирічці», Колекти
ви, нагороджені пам’ят
ним Знаком, заносяться 
на Всесоюзну Дошку По
шани ВДНГ СРСР.

У постанові про змаган
ня працівників промисло
вості, будівництва, транс
порту відзначається, що 
схвалений грудневим (1974 
року) Пленумом ЦК КПРС 
і затверджений сесією 
Верховної Ради СРСР 
Державний план розвитку 
народного господарства 
СРСР на 1975 рік визначає 
конкретну програму дій 
для кожної галузі народ
ного господарства, кожно
го трудового колективу.

Соціалістичне змагання 
повинно, як і в попередні 
роки, проходити під ло
зунгом — дати продукції 
більше, кращої якості, з 
меншими затратами. Зу
силля тих, хто змагається, 
зосереджуються на бо-

ротьбі за всемірне підви
щення ефективності су
спільного виробництва, 
досягнення високих якіс
них показників.

У Постанові вказано на 
необхідність дальшого 
підвищення ефективності 
капітальних вкладень, при
скорення введення в дію 
лускових об'єктів, скоро
чення строків освоєння і 
кращого використання по
тужностей, прискорення 
реконструкції підпри
ємств, збільшення випуску 
і поліпшення якості това
рів народного споживан
ня підприємствами і орга
нізаціями усіх галузей 
промисловості.

Постановою намічені 
конкретні завдання пра
цівників енергетики, па
ливної промисловості, ме
талургії, машинобудуван
ня, хімії і нафтохімії, лісо
вої, деревообробної і це
люлозно-паперової, лег
кої і харчової промисло
вості, геології, будівни
цтва, торгівлі, громадсько
го 'харчування та інших 
галузей.

Партійним, радянським, 
профспілковим, комсо
мольським і господар
ським органам, Міністер
ствам і відомствам запро
поновано вдосконалювати 
організацію соціалістично
го змагання, забезпечити 
необхідні умови для ус
пішного виконання взятих 
соціалістичних зобов’я
зань. Рекомендовано все
мірно поширювати патріо
тичну ініціативу передових 
робітників, бригад, змін, 
дільниць по проведенню 
на ознаменування 30-річ- 
чя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні вахт ударної 
праці.

У ході змагання, під
креслюється в постанові, 
слід широко використову
вати нагромаджений в 
нинішній п'ятирічці пози
тивний досвід. Необхідно 
більше приділяти уваги 
розвиткові змагання ко
лективів цехів, змін, 
бригад, дільниць, спів
дружності суміжних під
приємств, а також індиві- 
(Закінчення на 2-й стор.).
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НАОРБІТІ-КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ „СОЮЗ-17»
Відповідно до програми досліджень в навколоземному космічному просторі 11 січня 1975 року о 0 годин-. 

- 43 хвилини в Радянському Союзі - здійснено запуск космічного коргбля «Союз-17».
Космічний корабель, виведений на розрахункову орбіту штучного супутника Землі, пілотує екіпаж у\ 

складі командира корабля підполковника Губарева Олексія Олександровича і борт інженера кандидата тех«- 
пічних паук Гречка Георгія Михайловича.

Програмою орбітального польоту космічиого корабля «Союз-17» передбачається’.
— проведення спільних експериментів з орбітальною науковою станцією «Салют-4», виведеною на навколо*

земну орбіту 26 грудня 1974 року; |
— комплексна перевірка бортових систем корабля в різних режимах польоту, а також проведення науко*

ВИХ досліджень ) І
З екіпажем' космічиого корабля підтримується стійкий радіо- і телевізійний зв’язок. І
За доповідями екіпажу самопочуття космонавтів добре. Бортові системи працюють нормально, у відсіках 

підтримуються умови, близькі до земних. Ж "
Після виведення корабля «Союз-17» на навколоземну орбіту, космонавти товариші Губарев і Гречко присту

пили до виконання програми польоту.

10 січня в' Москві відбувся пле
нум ЦК ВЛКСМ, на якому обгово
рювалося питання «Про підсумки 
грудневого (1974 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комсомолу по роз
гортанню соціалістичного змагання 
молоді за успішне завершення п’я
тирічки».

З доповіддю виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников.

У Зверненні до партії, до радян
ського народу Центральний Комітет 
КПРС закликав юнаків і дівчат Ра
дянської країни бути гідною зміною 
старших поколінь, продовжувачами 
їх героїчних справ і традицій, на
полегливо оволодівати знаннями, 
ознаменувати завершальний рік п'я
тирічки ударною працею, сказав 
доповідач. У відповідь на Звернен
ня Ленінський комсомол оголосив 
себе ударним загоном завершаль
ного року п’ятирічки. Кожен ком
сомолець, усі юнаки і дівчата по
винні прийняти нові зустрічні пла
ни, високі соціалістичні зобов'язан-

ня. Ленінський комсомол продов
жує шефствувати над капітальним 
будівництвом. Радянська молодь 
візьме участь у спорудженні вели
ких територіальних виробничих 
комплексів, важливих народногос
подарських об’єктів, серед яких 
всесоюзні ударні комсомольські 
будови — Камський автомобільний 
завод, Байкало-Амурська магістраль 
та інші. По громадському призову 
на комсомольські ударні буде на
правлено в цьому році більш як 
123,5 тисячі юнаків і дівчат.

XVII з'їзд ВЛКСМ схвалив ініціа
тиву молоді посилати на всесоюзні 
ударні будови комсомольські буді
вельні загони. В 1974 році було на
правлено 18 таких загонів, а в 1975 
році буде сформовано 103 загони. 
Молоде покоління Країни Рад, Ле
нінський комсомол, підкреслив Є. М. 
Тяжельников, як свій високий обо
в’язок сприймають заклик Цент
рального Комітету КПРС іти на чолі 
змагання, показувати приклади ви
сокої свідомості і творчої актив-

ності у виробничому і громадсько
му житті.

Пленум прийняв постанову, в якій 
закликав комсомольців, усіх юнаків 
і дівчат країни активно включитись 
у виконання рішень грудневого 
(1974 р.) Пленуму ЦК КПРС, зав
дань, поставлених у промові Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва, Зверненні Центрального 
Комітету КПРС до партії, до радян
ського народу, ознаменувати за
вершальний рік п'ятирічки і 30-річ- 
чя великої Перемоги ударною пра
цею, високою якістю роботи і від
мінним навчанням.

На пленумі групі комсомольських 
працівників і активістів за плодо
творну роботу по комуністичному 
вихованню молоді були вручені по
чесні нагороди комсомолу.

У роботі пленуму брали участь 
відповідальні працівники ЦК КПРС, 
міністерств, відомств, представники 
громадських організацій.

(ТАРС).

Генеральному секретареві Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу товаришеві Леоніду Іллічу БРЕЖНЄВУ

Дорогий Леоніде Іллічу!
Сьогодні незабутній день у нашому житті — ми 

удостоєні високої часті першими сфотографуватися 
біля святині радянського народу, біля прапора Пере
моги. Це право ми завоювали достроковим виконан
ням п’ятирічки, своєю працею, високою якістю робо
ти. відмінним навчанням, активною науково-техніч
ною творчістю.

Для пас, синів, дочок і внуків учасників Великої 
Вітчизняної війни, ця подія глибоко символічна: Чер 
вонин прапор Перемоги, прапор наших батьків — це 
прапор і наших трудових перемог на фронтах дев’я
тої п’ятирічки.

З словами щирої поваги, сердечної вдячності і лю
бові ми звертаємось до вас, дорогий Леонід Ілліч, — 
видатного діяча Комуністичної партії і Радянської 
держави, міжнародного комуністичного і робітничого 
руху, невтомного борця за мир, за світле майбутнє 
всього людства. Ви пройшли суворими шляхами Ве
ликої Вітчизняної аійпп — від її першої грізної го
дини до великого Дня перемоги. Комсомольці, всі 
юнаки.і дівчата, постійно відчувають ваше батьків
ське піклування, підтримку і довір’я, високу вимог
ливість. Ваш особистий приклад надихає пас. молоде 
покоління, па трудові дерзання в ім’я щасливого 
майбутнього нашої Батьківщини — Союзу PCP.

Ленінський комсомол, вся радянська молодь 
серцем сприйняли привітання ЦК КПРС XVII з’їздо
ві ВЛКСМ, вашу мудру і надихаючу промову. Наша 
відповідь партії — ударна праця і відмінне навчан- 

пя, готовність продовжити подвиг першобудівннків 
соціалізму, завершити їх велику справу. Чотири ти
сячі юнаків і дівчат столиці вже завершили особисті 
п’ятирічні плани. Всі наші помисли спрямовані на 
успішне виконання історичних рішень XXIV з’їзду 
КПРС, здійснення висунутого вами благородного 
завдання — перетворити Москву в зразкове кому
ністичне місто Нам у цьому місті жити і працювати. 
Нам і перетворювати його в місто майбутнього

З хвилюванням і гордістю кожен з нас сприйняв 
Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу. Всі ми палко схвалюємо і ак
тивно підтримуємо мудру внутрішню і зовнішню по
літику. нашої партії багатогранну і цілеспрямовану 
діяльність ленінського Центрального Комітету. По- 
літбгсро ЦК, спрямовану па розвиток економіки краї
ни. зростання добробуту радянського народу, здійс
нення Програми миру. Ми прагнемо бути надійною 
зміною старших поколінь, продовжувати їх героїчні 
діла і традиції, внести гідний вклад V всенародну бо
ротьбу за переможне завершення п’ятирічки. Відпо
відаючи па заклик Центрального Комітету Комуніс
тичної партії, рішення грудневого Пленуму ЦК 
КПРС. молоді москвичі ще ширше розгорнуть бойо
ве комсомольське змагання для того щоб дати про
дукції більше, кращої якості, з меншими затратами!

Біля героїчного прапора, в рік 30-річчя Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні ми, спадкоємці безсмерт
ного подвигу старших поколінь, перед світлою 
пам’яттю полеглих, перед линем ветеранів війни і 

праці урочисто клянемось гідно иродовжуватв славні 
революційні, бойові і трудові традиції Комуністичної 
партії і радянського народу.

Мн знаємо, що в суворі роки війни кожен працював 
за себе і за товариша, який пішов на фронт. Ось і 
сьогодні делегати XVII з’їзду ВЛКСМ. молоді моск
вичі Ірина Бондаоєва та Ігор Скрипни закликали 
комсомольців і молодь працювати в рік 30-річчя Пе
ремоги під девізом: «За себе і за того хлопця», за 
тих, хто заради нашого щастя, заради нашого со
нячного сьогодні і завтра віддав найдорожче — своє 
життя.

У цю хвилину на посту біля священного прапора 
Перемоги ми клянемось Комуністичній партії завжди 
і в усьому додеожувати ленінських заповітів, бути 
там, де потрібні полум’яні серця допитливість розу
му, енергія і ініціатива, віддати всі свої сили і знан
ня. а. якщо буде потрібно, і життя, ?а справу рідної 
Комуністичної партії!

Кожним прожитим днем клянемось утверджувати 
на землі комунізм працювати по-стахановськп. по- 
гвардійськи, як в бою! Наш лозунг: «П'ятирічні — 
пепеможний фініш! Все — для трудової перемоги!».

Ми впевнені, що цю клятву за памп повторять 
не тільки мільйон двісті тисяч комсомольців міста- 
героя Москви, а й весь Ленінський комсомол г.ся мо
лодь нашої великої і любимої Бятьківишнв

КОМСОМОЛЬЦІ м МОСКВИ, ПЕРЕМОЖЦІ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ.



а стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 14 січня 1975 року

УСПІШНО ЗАВЕРШИТИ
(Закінчення).

дуальному змаганню по 
професіях. Добиватися, 
щоб кожен робітник, тех
нік, інженер, службовець 
став активним учасником 
всенародного соціалістич
ного змагання.

У кожній галузі респуб
ліці, краї, області, місті і 
районі повинна бути про
довжена робота по ви
вченню і впровадженню 
прогресивних методів пра
ці, розвитку наставництва 
як однієї з найважливіших 
форм передачі молоді пе
редового досвіду, навичок 
кадрових працівників, тру
дових традицій робітничо
го класу. Впровадження 
передового виробничого 
досвіду, зазначено 8 по
станові, —• найважливіший 
обов’язок партійних орга
нізацій, господарських ке- 

■ рівників.
Для нагородження ро

бітників, інженерно-тех
нічних працівників і служ
бовців, які досягли висо-

1975 
інші 
кра- 
тру-

ких трудових показників 
у завершальному році 
п'ятирічки, встановлено 
єдиний загальносоюзний 
знак «Переможець соціа
лістичного змагання 
року». Встановлено й 
заходи заохочення 
щих виробничників і 
дових колективів.

Визначення переможців 
у Всесоюзному соцзмаган- 
ні проводитиметься за ре
зультатами виконання на
родногосподарського пла
ну на 1975 рік і взятих со
ціалістичних зобов’язань 
з урахуванням виконання 
п'ятирічних завдань.

Центральний Комітет 
КПРС, Рада Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
висловили тверду впевне
ність, що героїчний робіт
ничий клас, інженерно- 
технічні працівники, всі 
трудівники промисловості, 
будівництва, транспорту 
та інших галузей народно
го господарства, беручи 
активну участь у Всесоюз

зма- 
СІЛЬ- 
під-

ному соціалістичному 
змаганні, забезпечать ви
конання і перевиконання 
народногосподарськ ого 
плану на 1975 рік, успіш
но завершать дев’яту п'я
тирічку.

У постанові про Всесо
юзне соціалістичне 
гання працівників 
ського господарства 
креслюється, що основ
ним його змістом у 1975 
році повинна бути бороть
ба кожного колгоспу, рад
госпу, бригади, ферми, 
ланки, кожного працівни
ка радгоспу і колгоспу за 
нарощування темпів ви
робництва, успішне вико
нання і перевиконання 
планів і зобов’язань 
продажу державі 
ськогосподарських 
дуктів, всемірне 

но 
сіль- 
про- 

підви- 
щення якості продукції і 
економічної ефективності 
виробництва.

У землеробстві, зазна
чено в постанові, необхід
но добитися підвищення

врожайності зернових, 
цукрових буряків, кар
топлі, бавовни-сирцю, со
няшнику, льону, фруктів, 
винограду, овочів, чаю, 
кормових та інших куль
тур. Розгорнути масовий 
рух за високу культуру 
землеробства. Раціональ
но використовувати кож
ний гектар землі, здійсни
ти заходи по вдоскона
ленню структури посівних 
площ і розширенню посі
вів зернових і цукрових 
буряків, значному збіль
шенню внесення органіч
них та підвищенню ефек
тивності використання мі
неральних добрив, впро
вадженню у виробництво 
передових технологій і 
агротехнічних прийомів.

У тваринництві — за
безпечити підвищення 
продуктивності і зростан
ня поголів’я усіх видів ху
доби і птиці. Широко 
впроваджувати прогресив
ні технології на фермах. 
Організувати інтенсивна 

вирощування і відгодівлю 
тварин. Добитися ефек
тивнішого використання 
кормів,

Партійним, радянським, 
профспілковим і комсо
мольським організаціям, 
сільськогосподарс ь к и м 
органам рекомендовано 
постійно підвищувати діє
вість змагання на всіх ді
лянках виробництва, під
носити роль спеціалістів 
сільського господарства, 
інженерно-технічних пра
цівників в організації со
ціалістичного змагання, 
виховувати у кожного тру
дівника села почуття ви
сокої відповідальності за 
виконання державного 
плану і соціалістичних зо
бов’язань. Посилити робо
ту по підготовці і перепід
готовці кадрів масових 
професій, особливо меха
нізаторів, ! ------

Відповідно до постано
ви, колгоспники, робітни
ки радгоспів, інженерно- 
технічні працівники і служ-

змагання

Комітет
Міністрів

бовці сільськогосподвр- 
ських підприємств і орга
нізацій, які добилися ви
соких виробничих показ
ників, нагороджуються 
єдиним загальносоюзним 
знаком «Переможець со
ціалістичного 
1975 року».

Центральний 
КПРС, Рада 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
висловили тверду впевне
ність у тому, що працівни
ки сільського господар
ства на основі широко 
розгорнутого соціалістич
ного змагання доб ються 
дальшого збільшення ви
робництва і продажу дер
жаві зерна, бавовни, цук
рових буряків, картоплі( 
овочів, фруктів, виногра
ду, чаю, м’яса, молока, 
ясць та іншої продукції 
землеробства і тварин
ництва, зроблять усе для 
успішного виконання зав
дань 1975 року і п’ятиріч
ки в цілому«

(ТАРС).

Центральний Комітет КПРС звертається до колгоспного селянства, робітників радгоспів, до вас, працівники сіль
ського господарства: збільшуйте виробництво і продаж державі сільськогосподарської продукції«

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

І
НА НОВИН РУБІЖ—4 ТИСЯЧІ!
Лист переможниці змагання серед молодих доярок області, 
володарки призу «МК» «Першій тритисячний Кіровоградщини».

Завершено ще один рік п’ятирічки. І зно
ву приз газети «Молодий комунар» «Пер
шій тритисячниці Кіровоградщини» в моїх 
руках. Радість перемоги завжди окрилює, 
підносить настрій, :

Для мене знаменно, що отримала цю на
городу в дні, коли всі трудівники країни 
обговорюють документ надзвичайної дер
жавної ваги — Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, до радянського 
народу. Є а ньому такі слова: «Обов'язок 
комуністів і комсомольців — йти на чолі 
змагання, бути його надихаючою і органі
зуючою силою, показувати приклад висо
кої свідомості і творчої активності у вироб
ничому і громадському житті». Мене, ком
сомолку, як і моїх товаришів по роботі, 
щиро схвилювали ці слова. На заклик партії 
ми відповідаємо напруженими зустрічними 
планами.

Минулого року наш відділок надоїв вір 
кожної норови по 3860 кілограмів молока, 
особисто я по 4621. Є підстави бути задо
воленими підсумками року. Проте завдання 
наше — не зупинятися на досягнутому і йти 
до нових успіхів. Готуючи гідну зустріч 
XXV з'їзду КПРС, відповідаючи на Звернен
ня ЦК КПРС до партії, д<5 радянського на-. 
роду, відділок бере на завершальний рік 
п'ятирічки підвищені соціалістичні зобов’я
зання — надоїти від кожної корови по 3920 
кілограмів молока, я зобов’язуюся — по 
4М0.

Звертаючись до молодих майстрів ма
шинного доїння Кіровоградщини, хочу ска
зати, що резерви є на кожній фермі, у 
кожному господарстві. Віднайти їх, пошири
ти рух за взяття і виконання напружених 
зустрічних планів — наш обов'язок,

Півтори тисячі молодих тваринників 
включилися позаминулого року у змаган
ня за тритисячокілограмові надої. Нині нас, 
таких молодих господарів ферм, вже 
близько двох тисяч. І тритисячниць нині 
стало майже в два рази більше, ніж мину
лого року. У ході змагання за приз висо
кими показниками порадували не лише ок
ремі доярки, а й більшість комсомольсько- 
молодіжних колективів МТФ. Не раз вже 
чула: «Три тисячі — взятий рубіж». Дійсно. 
Понад 60 молодих доярок надоїли на кож
ну корову по 3500 кілограмів молока, 12 — 
по 4 тисячі і більше.

За два роки зроблено крок ...вагою у 
тисячу кілограмів. І в уяві я вже бачу, як 
це символічно буде відображено на призі: 
на ньому має з’явитися напис: «4000».

Кращим молодим майстрам машинного 
доїння області, правофланговим у соціаліс
тичному змаганні по силі боротися за 4-ти- 
сячні надої, 3 тисячі кілограмів молока на 
корову —> то вже рубіж комсомольсько- 
молодіжних колективів МТФ. Думаю, що 
мої ровесники, усі молоді доярки згодя
ться зі мною: це викликане вимогами часу 
і відіб’ється в умовах соціалістичного зма
гання серед молодих доярок області на за
вершальний рік п’ятирічки.

На новий рубіж — 4000 кілограмів моло
ка від корови! Такий мій заклик, дорогі 
подруги!

ПЕРШІ У
ЗМАГАННІ

ня
ПРИ!

рязети

ПЕРШІМ 
трнтиіячнищ і 
ирояогрйщияа

У 1974 році надоїли на кожну корову кілограмів молока:

Ольга КОЗАЧЕНКО — Несватківський відділок радгоспу Другої» 
імені Петровського цукрокомбінату Олександрівського району — 4621;

Jlwooa швидюк радгосп «Мар’япівськвй» Маловисківського ра
йону — 4592;

Валентина СЛАВЕТИНСЬКА — колгосп--«Дружба» Новоукраїнського 
району — 4а»0; 1

450рВ,ТЛЗНа — колгосп імені Леніна Долинського району —•

Надія ЛАПА колгосп «Дружба* Новоукраїнського району__4334;

го району 2’«®£*ЕВСЬКА - радгосп «Мар’-янівський» Маловнсківсько- 

4ІО6;ІІІІЯ ЩЕРВИНЛ ~ овадс"» сільськогосподарська дослідна станція -

Ольга КОЗАЧЕНКО, 
доярка НеспаткІвського відділку рад
госпу Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олександрівського 
району, г

Валеитнна СТОЛЯРЕВИМ _ радгосп цукрокомбінату Олександри 
ського району ~ 4062; ‘

Ганна ОІЦЕП - колгосп імені Горького Долинського району - 4037; 
рай"’у-ХзГКРВА " К0ЛГ°СП <ПЄРШЄ Т₽г"‘Н’'* М«°*«нівеького 

4005°’ В,ЗІР ~ Мздовисківського району _

Валентина ГУГІНА —*• радгосп иукпоіспмЛіит... гч йому — 4001. . ‘ комбінату Олександрійського ра-

Молоді доярки Несватківського 
відділку радгоспу Другого імені 
петровського цукрокомбінату Ма
рія Чебан, Василина Лукашик, Га
лина Лазаренко, фуражир Василь 
Мулинський першими вітали Ольгу 
Козаченко з перемогою у соціаліс
тичному змаганні серед молодих 
доярок області. Тваринники госпо
дарства щойно обговорили Звер
нення Центрального Комітету КПРС 
До парти, до радянського народу, 
ницМиУН^1п'- КомсомольЦ'г усі трудів- 

дділку палко підтримали і 
КоженХепп ВИЗНачний Документ, 

рдо визначив своє нон*

ВДРУГЕ—З ПЕРЕМОГОЮ
ЯЭДЯУ айй■::: 

яжзиаях*: 

НІНОС,?/ДЛІ.ХИ ко««молки, впев
неності у СВОІХ силах. А дпя Олі Ко- 
Днями°ов:5ІСІЬ 6ула подвійною; 
Сили - ₽ ШІ По ₽о6оті поздоро-
сХд АОЯПХЄМОГОЮ у ооцзмаганні

• А доярок Відділку, 

єавдпівсі пеРшнй секретар Олек-
СТРОЙОВИЙ РаЙК0Му комсомолу 1. НЕ- 
НО з персчого"°ЗАОРОВЛЯЄ °- КОЗАЧЕН-

4*010 ю. ЛІВАШНИКОВА,
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14 січня 1975 року

«ДУМКА ТВОЯ, 
ЧИТАЧУ?»

Є різні форми пропаганди 
книги — читацькі конференції, 
вікторини, конкурси, інсценів
ки. У Новомиргородській се
редній школі № 2 комсомоль
ці запроваджують ще одну 
форму: захист читацького
формуляра. Це — цікава і 
своєрідна розповідь про улюб
лених письменників і їхні тво
ри, це відверте розкриття 
юних сердець, розповідь про 
свій духовний світ, уподобан
ня, захоплення.

Не лише гуртківці, а й усі 
комсомольці відвідують літе
ратурні вечори. На одному з 
них свої формуляри захищали 
Таня Бібік, Олександра Шарае
ва, Таня Головченко.

Всі троє люблять твори на
шого земляка драматурга І. К, 
Тобілевича. Таня Бібік розпові
ла про трагедію «Сава Чалий», 
Таня Головченко — про п’єсу- 
комедію «Мартин Боруля», а 
Олександра Шараєва — про 
п’єси «Хазяїн» та «Безталанна»,

с. Панчево
Новомнргородського району,

Ч;> 'J

•Ä

ПОДАРУНОК З АВТОГРАФОМ

НАПРИКІНЦІ 1974 РОКУ В 
БОЛГАРІЇ ВІДБУЛИСЯ ТРА
ДИЦІЙНІ ДНІ РАДЯНСЬКОЇ 
КНИГИ, ПІСНІ, ДНІ радян
ської НАУКИ І ТЕХНІКИ, 
ЗУСТРІЧІ З НОВИМИ ТВОРА
МИ РАДЯНСЬКОГО ТЕАТ
РАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І КІ
НО, ВІДБУЛИСЯ ДЕСЯТКИ 
ЗУСТРІЧЕЙ БОЛГАРСЬКИХ І 
РАДЯНСЬКИХ СПЕЦІАЛІС
ТІВ.

ВИЗНАЧНОЮ ПОДІЄЮ 
ЖИТТІ БОЛГАРСЬКОГО 
РОДУ СТАЛА ОДНА З НАЙ
КРУПНІШИХ В БОЛГАРІЇ РА
ДЯНСЬКА ВИСТАВКА «ДО
СЯГНЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ НА
УКИ 1 ТЕХНІКИ». В КОЖНО
МУ ІЗ ТРЬОХ ЗАЛІВ ВИСТАВ
КИ ВІДВІДУВАЧІ МАЛИ 
ЗМОГУ ОЗНАЙОМИТИСЯ З 
ОСТАННІМИ ДОСЯГНЕННЯ
МИ У ВСІХ ГАЛУЗЯХ НАУКИ 
І ТЕХНІКИ.

НА ФОТО: ЧАСТИНА ВИ
СТАВОЧНОГО ЗАЛУ «ФЕС
ТИВАЛЬНИЙ».

Фото П. ХРИСТОВА.
Агентство 

«Софія-Гіресз,

Старшокласники, чле
ни політико-дискусій- 
ного клубу «Юність», 
що працює при Мало- 
аисківській середній 
школі № 3, створили 
хорошу бібліотеку. В 
ній представлено бага
то книг про економіку, 
політику, історію США, 
ФРН, Англії, Японії та 
інших зарубіжних капі
талістичних країн. Чи
мало літератури розпо
відає про життя трудя
щих соціалістичного 
табору. Члени клубу 
ре-ельно вивчають тво- 
Ри Радянських і зару- 
біжних істориків та

ГУРТОЖИТКУ живуть молоді трудівниці 
заводу «Червона зірка». Гарно організував 

те свій відпочинок — добра традиція дівчат, 
іес.ія напруженого трудового дня зустрінеш їх 
’ Тсагріт і з читальних залах бібліотек, і на ве- 

v в Сі'!'’!°му гуртожитку. Форми проведення
найрізноманітніші

уЛлЗГ0,_ пам’ятатиметься зустріч з делегатом 
вітб- - КПРС В. І. Гетьманцем. Адже тоді 

Uil,Pa розмова про людину праці, її 
з суспільстві.

wnnr Ст.пха® сміх і жарти на розважальному 
гочш ^У“0» Дівчата». Жоден з вечорів від- 
н і і • V1-' пР°х°Дйть без Веселої, бадьорої піс- 

ч мелодії вальсу. В цьому велику до-

ВІЗИТИ РАДОСТІ
помогу надають нам працівники Кіровоградсько
го Палацу культури імені Жовтня. Це і. мето
дист Ольга Лацхіяа, котра приходе до гурто
житку з щирою порадою, допомогою, інструмен
тальний ансамбль Палацу культури, який очо
лює — Юрій Стрельбицький. Ще п’ять його дру
зів д. Ткаченко. В. Андреев, А. Кабулов, 
В. Олійник, О. Заброцький — грають в. ансамблі,

Ці візити завжди приносять мешканцям гур
тожитку добрий настрій.

1 Л. ФІЛОНЕНКО.
<; йхователька гуртожитку № 4 заводу
' «Червона зірка»,

Тільки це був н» сухий роз
гляд композиції, сюжету, обра
зів. Живим проникливим 
сердечним словом дівчата за
хищали свою точку зору на 
твори улюблених письменни
ків.

Дівчата розповідають багато 
цікавого про те, коли, де і як 
драматург писав свої п’єси, 
про його світлі думи, пережи
вання. Не забули згадати 
школярки про свої поїздки на 
хутір Надію, зустрічі з внуком 
драматурга, добрим і сердеч
ним Андрієм Юрійовичем, по
їздки до Кіровограда, відвіди
ни пам'ятних місць. Розповіли 
і про свій Новомиргород. Бо 
Златопіль і Новомиргород, Ве- 
сельна і Оситна, Андріївна та 
інші села пов’язані з дитячими 
роками і юністю видатного 
земляка.

У грамзапису звучали урив
ки з п’єс драматурга, перегля
далися кінофільми,

Не байдужими лишалися ]

потім на
чи ге-

журналістів, а 
уроках історії 
ографії, під час засі
дань клубу обмінюю
ться думками стосовно 
прочитаного.

Недавно члени «Юно
сті» отримали чудовий 
подарунок. Відомий 
радянський журналіст 
В. Г, Каріонов надіслав 
їм свою книгу «Сполу
чені Штати Америки 
як вони є.
МОЖЛИВОСТІ, ииіцлппгц 
дійсність». Твір журна
ліста — багате джере
ло, звідки старшоклас
ники зможуть почерп
нути нові факти про 
життя цієї країни.

200 років: 
обіцянки,

В листі до інтерклу- 
бівціз Віталій Германо
вич і звернувся з та
кими словами: «Ша
новні старшокласники! 
Колись ваш земляк, 
Микола Васильович Го
голь, мріяв про часи, 
коли перед «Руссю- 
трійкою» будуть роз
ступатися народи й 
держави. Цей час на
став. І якщо сьогодні 
правителі колись чван
ливої Америки їдуть 
до Москви і Владивос
тока, то це відбуває
ться лише тому, що 
ленінська партія підня
ла нашу Батьківщину
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слухачі. Вони давали дівчатам 
десятки питань — на кожне 
отримували ясну, глибоку, ви
черпну відповідь.

Не можна не згадати одне з 
них:

— Зникли Пузирі, Калитки, 
Борулі, відійшло в минуле те 
життя, а чому і досі твори То
білевича користуються такою 
популярністю?

Таня Бібік відповіла:
—• Мабуть, не помилюсь, ко

ли скажу, що ми любимо 
драматурга за художню кра
су творів, за його сміх і сльо
зи. Він вірив у краще майбут
нє, шукай до нього шляхів. Нам 
Ленін заповідав шанувати та
ких людей. З ними багатше на
ше сучасне життя!..

Франко сказав: «Книги — 
морська глибина». Як добре, 
що наша юнь дружить із кни
гою, поринає в цю чудесну 
глибину.

Зараз читачі десятих класів 
школи під керівництвом своєї 
вчителька О. С. Страхової го
туються до захисту-розповіді 
про любимі твори радянських 
письменників,

м. стоян,

на висоту, на якій 
не була ще жодна 
держава. Ваша щастя, 
що ви живете з такій 
країні. Хочеться віри
ти, що який би життє
вий шлях ви не обрали 
після школи, ви будете 
вірними продовжува
чами справи Жовтня. 
Успіхів 
шляхуі 
своєю 
Батьківщиною!».

І. МЕЛЬНИК, 
вчитель історії та 
суспільствознавства 
Маловисківської СШ 
№ 3, керівник клу
бу «Юність»,

вам на цьому 
Гордіться ж 

соціалістичною

ІЦЕМАЄ тепер Красавки: майже 
1 * всі будинки спалені — виднію- 
ться, як у жорстокім видиві сну, ли
ше чорні димарі. Навколо вирви, 
вивернуті з корінням ніжні яблуні, 
нц яких висять ще невизрілі пло
ди. Але нічого, пройдуть роки, ми 
все залікуємо. Село, яке полюбив 
кожен . із нас, знаходячись тут 
кілька тижнів в обороні, зроди
ться знову, воно стане ще красиві
шим. Будуть і новий млин, і нові 
будинки, буде ще прекраснішим 
життя. Дожити б лише до цих 
днів. Адже йде жорстока війна, 
Скількох друзів ми вже поховали, 
скільки пагорбків залишилося на 
нашому бойовому шляху. Але до
живемо. Хай не всі, але все ж ба
гато доживуть до нашої заповіт
ної перемоги. В ім’я цього ніщо 
пас не зупинить.

1 серпня 1943 року. Сьогодні 
був дуже спекотинй день: насту
паємо. Ворог захлинувся, він те
пер тікає, а ми йому допомагає
мо, підігріваємо п’яти гарячими 
осколками снарядів, щоб не зупи
нявся і швидше біг. Адже нам ще 
багато, дуже багато треба пройти. 
І не просто пройти, а з впертими

_ дні стрімкого 
зв'язківцям. Ось

І не просто пройти, 
боями.

Кожен день, кожну 
годину наші солда
ти и офіцери виявля
ють героїзм, безза- 
вітну відданість сво
їй Батьківщині, Як 
вони всі виросли у 
своїй справі. Всі ста
ли досвідченими, ви
нахідливими, кмітли
вими. Недарма у 
кожного на гру
дях значки з гор

дим підписом: «Гвар
дія». Особливо в ці 
наступу дістнеться 
сержант Андрій Комаров, який працю
вав до війни слюсарем в місті Кушва 
Свердлоиської області. Сьогодні він сім 
разів під вогнем противника відновлю
вав зв’язок. Щоразу повзком і пере
біжками рухався вперед назустріч 
осколкам, у вогонь, в пекло і своєчасно 
відновлював зв'язок. Так діяли і зв’яз
ківці Малишев, Акулов, Сиротін та ін
ші. Дякуючи безвідмовній роботі зв'яз
ку, батареї завжди в потрібний час 
відкривали вогонь, зинщуючн живу си
лу і техніку ворога.

4 серпня 1943 року. Наступ про
довжується. Гітлерівці, намагаю
чись перешкодити нашому поступу 
вперед, організовують контратаки, 
постійно бомбардують передній 
край і вогневі позиції. Фашисти, 
маючи хороший обзір району на
ших позицій, викотили кілька гар
мат для ведення вогню прямою 
наводкою, і з віддалі 1—2 кіло
метрів обстріляли вогневі ПОЗИЦІЇ 
299-го дивізіону. Вбито начальни
ка штабу дивізіону гвардії стар-і 
того лейтенанта Докукіпа, пора
нено командира дивізіону гвардії 
капітана Вараксіна. Смерть улюб
леного командира налила серця 
гвардійців ще більшою ненавистю 
до проклятого ворога. І коли про
лунала команда «Вогонь!» друж
ний залп дивізіону прозвучав як 
салют на честь загиблого офіцера.

Тяжко поранений і командир 
350 дивізіону гвардії капітан Ти
хонов.

. .»Це було пчора, 3 серпня. Взявши 
батарею гвардії старшою лейтенанта 
Я. О. Арутюняна, Тихонов внїхан на 
вогневу позицію мінометної батареї 
фашистів, яку вони під тиском наших 
підрозділів тільки-но залишили. Роз
вернувши батарею, капітан почав го
тувати вихідні дані для ведення вогню. 
Осколком міни, яка розірвалась побли
зу, гвардії капітан Тихонов був тяжко 
поранений: осколок влучив в око. За
тиснувши рукою рану, він, перемагаю
чи біль, продовжував готувитн вихідні 
дані. Але закінчити це йому не вда
лось: втративши свідомість, плав. Дані 
підготупан командир батареї гвардії 
старший лсйіснант Я. О. Арутюнян,

Шум, тріск, дим, вогонь! То важні 
снаряди М-20 полетіли на ворога. Гвар
дійці перенесли пораненого командира 
на крило бойової машини. І тихим хо
дом поїхали на псрезарядіїий пункт. 
Звідси заступник командира дивізіону 
по політчасгнні гвардії старший лейте
нант А. 1. Шульга відправив поранено
го комдива в госпіталь.

Як повідомили нам наші розвід
ники, залп батареї Я. О. Арутюня
на був дуже вдалим: знищено три 
танки і два взводи піхоти. Гвар
дійці помстилися фашистам за 
рану їх улюбленого командира.

14 серпня 1943 року. Розташу
вались в кілометрі від Дніпров
ська-Орловського, який був звіль
нений від ворога II серпня. Наш 
114 дивізіон ввійшов у місто ра
зом з частинами 75 стрілецької 
дивізії. Цьому передував вдалий 
залп дивізіону по переправі через 
річку Нёруса, в результаті якого 
противник втратив вісім автомобі
лів. В паніці біля зруйнованої на
шим залпом переправи утворилася 
пробка, гітлерівці залишили бага
то техніки н іншого реманенту.

(Продовження. Початок в номе
рах за 29 грудня 1974 р. та за 4, 
7? 9, 11 січня ц. р.),

————З стор.-—-—
Даємо залп за залпом. Просу

ваємося вперед. Але як це важко 
дається. Ворог замінував усі до
роги, бомбардує, робить часті арт
обстріли Наїхав на протитанкову 
міну начальник зв’язку дивізіону 
лейтенант Макаров. Ного вбило, 
четверо солдат поранено. Похова
ли славного Костю Макарова з 
військовими почестями. А сьогодні 
листоноша приніс пошту. Був лист 
з Смоленщнни і Кості Макарову— 
від його подруги Валі. За правом 
бонових друзів Кості прочитали 
листа. Валя пише: «Якесь тривож
не в мене передчуття — що ти не 
будеш читати цього листа. Пишу, 
а серце неспокійне. Невже щось 
трапиться страшне і непоправне?». 
Так, трапилось страшне і непо
правне. Мабуть, дівоче серце вміє 
передчувати безпомилково,.. Всім 
дивізіоном написали відповідь Ва
лі. В конверт вклали фотознімок 
Кості. Виріс ще один горбок. 
Скільки їх залишилось на шляху 
від Сталінграда і ось до цих, поні
вечених війною соснових гаїв 
Курської області. Але нічого нас 
не зупинить. Ми за все помстимо- й 
ся ворогу.

І. БРАТЧЕНКО ■

Гвардійський
ДИВІЗІОН

сотні сіл

фашисти поча- 
акторів за ру- 
один з них ра- 
заховався під 
це зручне при-

20 серпня 1943 року. Просуває
мося все вперед і вперед. Позаду 
залишились Кромі, Дмнтровськ- 
Орловськнй, Мценськ, 
Орловської і Курської областей. 
Настрій у гвардійців радісний, 
піднесений. Важкі фронтові будні 
вони намагаються хоч чнй-пебудь 
пожвавити. Вчора в зруйнованому 
німецькому бліндажі я знайшов 
поламану скрипку. Костя Нету- 
наєв, в минулому слюсар з міста 
Кушва, полагодив її і тепер в 
хвилини затишшя розважаю сол
дат. Правда, вчора на вогневу по
зицію налетіли «юнкерсн». Ховаю
чись від осколків бомб, я вскочив 
в глибокий окоп, порвав при 
цьому три струни. І знову Нету- 
наев, озброївшись інструментом, 
почав чаклувати над скрипкою. 
Він витяг з польового кабелю кіль
ка сталевих ниток, навісив їх па 
скрипку, і вона знову заспівала. 
Правда, три струни однакової 
товщини, але грати можна. Граю 
біля наведеної в ціль «катюші», і 
мелодію чути на всій вогневій по
зиції. А сьогодні до нас приїхала 
фронтова бригада артистів. Висту
пам акомпанувало виття снарядів. 
Тільки начальник політвідділу 
полку гвардії майор Саенко надав 
слово акторам, як 
ли артобстріл. Ми 
ки — і в окопи. А 
зом.з контрабасом 
«катюшу», мовляв, 
криття. Вже потім після обстрілу, ; 
ми сказали йому, що влучк оско- І 
лок снаряду в це «прикриття», ні | 
від артиста, ні від його інструмен- ■ 
ту н сліду не залишилося б.
'24 серпня 1943 року. Вчора паші й 

війська оволоділи містом Харко- | 
вим. Сьогодні з цієї нагоди відбув- Я 
ся мітинг. Бійці поклялися вою.ва- її 
ти ще краще, щоб на нашій діляп- | 
ці фронту знищити ворога і про- і 
сунутися вперед. Пристрасно ви- З 
ступав комбат лейтенант Ковалев- й 
ко: адже Харків — його рідне Н 
місто.

Закінчився мітинг. Сидимо на І 
стерні біля наведених «катюш». Я 
Комбат пише листа в Харків — Я 
матері, друзям, подрузі Такі. По- Й 
тім зачитує його мені. Я теж пн- і 
шу, але не листа •— моя рідна Го- и 
ловківка на Кіровоградіципі ще 
окупована ворогом, — я випускаю м 
«Бойовий листок». В ньому під й 
традиційною рубрикою «Слово мо- 0 
гучого Івана Колючого» вміщена м 
розповідь про взяття нашими вій- | 
ськами Харкова, про 
лання.

Бойові установки 
«бойовому взводі» до 
ночі. Потім «зіграли»

наші зав-

стояли па 
двох годин 
двома гар

матами і підзарядились знову. За
снули па світанку — прямо на 
стерні, біля наведених «катюш», 
націлились звись. Прокинулись 
від сильних вибухів: поруч «іон- 
керсп» сипа'нули бомби. Прокину
лись змокрілі до питки. Вранці, 
виявляється, пішов дощ. але втом
лені солдати, які не спали кілька 
діб, навіть дощу не відчули,

(Далі буде).
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Лієпая
У місто літо стримано вступає. 
Дзвінкіше море б’є у береги, 
І напина вітрила Лієпая
Під вітром заспокійливо-тугим. 
Вибалки вирушають у дорогу. 
Карбують крок кремезні моряки. 
Сосновий берег дихає розлого, 
І обрій наближається стрімкий. 
...Снують думки, неначе пароплави. 
Сьогодні я спокійно не засну: 
Мене голублять прибалтійські трави 
І манить мерехтіння бурштину. 
Згадав тебе, о Ліво, Лієпая! 
У сутінках зелених вечорів 
Твій гостроверхий обрис потопає 
Серед піщаних дюнів і ярів. 
Далеко ти. Коли почую знову, 
Огорнений провілглістю ночей, 
Я латишів дзвінкоголосу мову, 
їх мовчазну промовистість очей? 
За Даугавою (мені аж дивно) — 
Знайомі-незнайомі голоси.
Встають тумани, і над морем димно, 
І тишу п'ють задумані ліси.
Я не чужий їм. Ще приїду, знаю, 
І -уклонюсь стежинам дорогим, 
Де напина вітрила Лієпая 
Під вітром заспокійливо-тугим.

Лгсовий сонет
Тут час застиг, немов дзвінка живиця, 
Липневий день зійшов у небуття. 
Іти б отак, іти — без вороття! —

ЛІТО РОСТь
Володимир Мі щепко, молодий дніпропетровський поет. надихаєіься в своїй творчості 

красою рідною краю, красою його трудящих людей, з якими він, як журналіст, зустрі
чається, як кажуть, і в будні, і я снята. Лірик — тепло у віршах і задушевність — він 
часто ииходнть і на широку магістраль значущих том громадського звучання: оспівує по
чуття інтернаціональної дружби радянських иародів-братів, героєм багатьох йото творів 
є наш сучасник — людина-творець.

У видавництві «Радянський письменник» В. Мі щепко видав поетичну книжку «Таєм
ниця осіннього листя», готує ногу — «Літорость». Нещодавно виступив у колективному 
вОірнику «Дев'яте небо», присвят йому будівникам 3-ї домни, однієї з найбільших у світі.

< Тро”идн 1 виноград — саме цьому кредо вірний у ссоїй творчості молодий пост Воло
димир Мпценко, з творами якого ми знайомимо сьогодні нашого читача.

Будьмо знайомі!

У світ оцей, що сяє та іскриться. 
Он слід лишила чепурна лисиця... 
А ти ідеш і робиш відкриття, 
Що йшов сюди, можливо, ПІВЖИТТЯ, 
Щоб у німому подиві спиниться. 
Згасає день, і сутеніє ліс. 
Усе, що ти в душі сюди приніс, 
Ламає спокою залізні грати.
І хочеться забутися на мить, 
Упавши ниць, > крізь химерні шати 
Побачити прапервісну блакить.

До берегів 
безсмертя

Біліє пар-уі. je п самотні...- 
М. 10. Лєрмонтов. 

Куди біжить морське вітрило? 
Аж гнеться щогла та скрипить.

А навкруги — вітри стосило 
Вітрило хочуть потопить. 
Але воно — все далі лине, 
Пливе над гребенями хвиль. 
Невже не вистоїть, 

загине?
Невже його не стріне штиль?
О, краще смерть! Не треба штилю, 
Доволі спокою в житті!
Воно прийшло бурхливі милі
І не спинилося в путі! 
Вітрило славне, вже стрічають 
Тебе світанків маяки.
Ти пронесеш іще, я знаю,

• Поета славу крізь віки.
І, гордо хвилі розітнувши 
В тумані моря голубім, 
До берегів-безсмертя рушиш 
Маршрутом сонячним своїм/

МОГУТНЯ
ТАЛАНТУ

До і25-річчя від дня народження С. В Ковалевської 4

— В історії людства до 
Ковалевської не було 
жінки, яка зрівнялася б 
з нею силою і своєрід
ністю математичного та
ланту, — відмічав акаде
мік С. І. Вавілов.

В умовах царської Ро
сії жінкам був закритий 
шлях у науку, і щоб від
датися улюбленій спра
ві,-Софія Василівна Ко- 
валевська вступила у 
фіктивний брак, котрий 
пізніше став фактичним, 
її чоловіком — Володи
мир Онуфрійович Кова- 
левський, відомий вче- 
ний-палеонтолог.

Одержавши вчену сту
пінь доктора математич
них наук, Софія Василів
на мала право викла- 

, дати лише арифметику 
у молодших класах. її 
праці з математики, 
астрономії, фізики, ме
ханіки — класичні. Гли
бокі дослідження в га
лузі обертання твердого

тіла навколо нерухомої 
точки стали фундамен
том для розвитку меха
ніки. Петербурзька Ака
демія наук в 1889 році, 
допустивши за словами 
П. Л. Шебишева «...но
вовведення, якому до 
цих пір не було пре
цедента...», обрала Со
фію Василівну своїм чле
не м-кореспондентом.

С. Ковалевська пов
ністю поділяла прогре
сивні ідеї революційних 
демократів М. Г. Чсрни- 
шевського, М. О. Доб
ролюбова, О. І. Герце-іа 
і намагалась «свої кращі 
сили присвятити справі 
більшості». Вона одна з 
перших піднялась на бо
ротьбу за рівноправ я 
жінок, брала активну 
участь в організації Пе
тербурзьких Вищих 
ночих курсів. Нашу 
лику співвітчизницю 
ли К. Маркс 
гельс.

світ був 
повідом- 
грроїчну

ЄЄ

СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Твори, виду
муй, пробуй». (Про всесоюз
ний тиждень технічної дитя
чої творчості). (М). Ю.СО — 
Кольорове телебачення. < Ве
сілля Кречинського». Телеві
зійний музичний фільм. (М). 
14.00 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 14.55 — 
«Поезія О. С. Пушкіна». (М). 
15.30 — «Ми знайомимось з 
природою». (М). 15.55 — «За
кличне слово партії». (Дні
пропетровськ). 16.15 — Для 
школярів. «Знай і вмій». 
(Львів). 16.45 — «Культура 
слова». (К). 17.15 — «Мис
тецтво — народові».- Концерт.

жі-
ве- 

зна- 
і Ф. Ен-

Коли весь 
схвильований 
ленням про 
Паризьку Комуну, Софія 
Василівна під артилерій
ським вогнем проникйа 
в обложений Париж, до
глядала в госпіталі за 
пораненими комуна
рами.

Софія Василівна зай
малась і літературно- 
публіцистичною 
ністю. її повість 
лістка», природно 
ла побачити світ 
після Жовтневої 
люції. У драмі «Бороть
ба за щастя» звучав 
заклик до боротьби.

Коротке, але яскраве 
і змістовно життя Софії 
Василівни Ковалевської 
принесло неоціненну ко
ристь і славу батьків
щині.

діяль- 
«Нігі-
змог-
лише
рево-

м. ножіюв.
м. Кіровоград.

еяз ZTTTZTZZT

.ДИТЯЧА СПОРТИВНА ШКОЛА 
ЛСТ «БУРЕВІСНИК». 
РОБЛЯТЬ -ПЕРШІ 
СПОРТІ.

НА ФОТО: ТРЕНЕР
ЛЕНКО ЗНАЙОМИТЬ З «АЗАМИ» 
11МПАСТИКИ ПЕРШОКЛА'СНИ-’ 
ЦЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ВОСЬ
МИРІЧНОЇ ШКОЛИ № 1 НАТАЛ
КУ АКУЛІНУ. ДІВЧИНКА ЩЕ 
ТРИМАЄТЬСЯ НЕВПЕВНЕНО, 
АЛЕ ТО НЕ БІДА. МАЙСТЕР
НІСТЬ - ПОПЕРЕДУ.

Фото В. КОВПАКА.

О. К. КЕС-

ТУТ • ЮНІ 
КРОКИ У

«ИРИРОАСІіІПШк ІС онкурс

Протягом минулого року в області 
проходив конкурс на кращу роботу по 
охороні природи Умови його сгавил.і 
завдання, збереження грунтів, водних 
ресурсів, атмосфери, фауни, озеленення 
міст, сіл і селищ, догляд за зеленими на
садженнями, пропаганду охорони приро
ди серед населення. Нещодавно жюрі 
конкурсу розглянуло підсумки соціаліс
тичного змагання на кращу первинну 
оріанізацію Українського товариства 
охорони природи. Переможцями стали 
первинні організації колгоспів «Шлях 
Леніна» Онуфріївського і а імені Леніна 
Новгородкізського районів (відповідно

перше і друге місця); Новгородківської 
восьмирічної і Корнстівської середньої 
шкіл (відповідно перше та друге місця). 
/Кюрі вирішило первинну організацію 
Українського товариства охорони при
роди Корнсіівської середньої школи 
Олексапдрівського району представити 
на заключний тур республіканського 
конкурсу - За ленінське ставлення до 
природи».

Змагання за кращу організацію робо
ти по охороні природи в області буде 
продовжено в 1975 році і присвячується 
воно 30-річчю Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній- війні

wmhwwmtju.iii “ПППТИІ1П1М
(Харків). 18.00 — «Лені. за 
днем». (Кіровоград). 1S.15 — 
Кольорове телебачсяпя. «У 
кожному малюнку — сонце». 
(М). IS.55 — Кольорове теле
бачення. Філі.м-концсрт «Лез
гинка». (М). 19.25 — Кольоро
ве телебачення. «На запитан
ня телеглядачів відповідає 
члси-і>орсслондеіп AH СРСР» 
В. Г. Афанасьева». (М). 
19.55 — Телевізійний художній 
фільм «Осінні грози». 1-а 
серія. (М). 21.09 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Розпові
ді про театр». (М). 22.43 —
Кольорове телебачення. Кон
церт класичної музики. (Ле
нінград). 23.15 — Новини. (М).

ДРУІ А ПРОГРАМА. 11.25- 
Новнніі (K). 11.40 — Кольоро
ве телебачення. «Шкільний 
екран». Історія для учнів 
Н класу. (К). 12.25 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Сонячне коло». (К). 15.55 — 
Ко.тьоропе телебачення. Теле
візійний художній фільм «Го
лубий патруль». (М). 17.00 — 
«Наука — сьогодні». (М). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. «Заслужений артист 
РРФСР М. Козаков читає вір
ші Ф. Тютчева». (М). 18.00 — 
«Юридичний коментар». (К).

ЬЧ.'5 — «Музичний антракт». 
(К). 18.30 — «Населенню —
про цивільну оборону». (К). 
18.50 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — М. В. Гоголь. 
>• Ранок ділової людний». Тс- 
лсвистава. (К). 20.10 — Кольо
рове телебачення. «Виступає 
самодіяльний народний хор 
«•Десна». (К). 20.40 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Екран молодих». (К). 22 30- 
Вечірні новини. (К).

ЧЕГПВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Вперед, 
хлопчаки». (М). 10.30 — «Осін
ні грози». Телевізійний ху
дожній фільм. 1-а серій. (М). 
11.35 — Кольорове телебачен
ня. «Вам наші пісні і танці»; 
(М). 14.05 — Програма доку
ментальних фільмів. (М). 14.50
— «Оноре де Бальзак». Пе
редача з літератури. (М). 15.50
— Для дітей. «Клуб трьох ки
тів». (Донецьк). 16.20 —
«Республіканська фізнко-ма-

тематнчна школа». (Передача 
третя). (К). 16.50 — Мульт
фільм «Хлопчик і хмарина». 
Для дітей (К). 17.00 — «П'я
тирічку завершимо по-ударно- 
му». (Харків). 18.00 — «Техні
ку — па лінійку готовності». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.55 — Телевізій
ний художній фільм «Осінні 
гоози». 2-а серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.3С-— 
«Молоді голоси». (М). 22.55 — 
Чемпіонат СРСР з волейболу. 
(Жінки). «Іскра» (Ворошнлог.- 
град) — «Динамо» ^М). 23.25 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Вперед, 
хлопчаки». (М). 10.30 — «Осін
ні грози». Телевізійний ху
дожній Фільм. 1-а серія. (М). 
11.35 — Кольорове телебачен
ня. «Вам наші пісні і танці». 
(М). 15.50 — Кольорове теле
бачення. «Слово вченому». 
(М). 16.10 — Кольорове теле
бачення. «Рідні наспіви». (М). 
16.40 — «Шахова школа». (М).

17.10 — Науково-популярний 
фільм «Служу моїй Вітчиз
ні». (М). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — «На 
шкільних широтах». (Дніпро
петровськ). 19.00 — Концерт 
майстрів мистецтв. (М). 19.35
— Кара-Караєв. «Стежкою
грому». Вистава. (Одеса). В 
перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистави. (Одеса). 22.00
— Кольорове телебачення. 
«Вечірні зустрічі». (К). 23.10— 
Вечірні почини. (Ю.

пятниця її

■?) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ. с. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, іуп. Луиачарського, 36. 
Телефони: аідпзвідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу пистіе І масової роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димиїрова 
обласного управління у спрнвах видавництв, 

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольоропе телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 10.00 — Програ
ма телевізійних документаль
них фільмів. (М). 10.30 —
«Осінні грози». Телевізійний 
художній фільм. 2-а серія. 
(М). 11.10 — «Телсшкола ме
ханізатора». (К). 12.40 — Ху
дожній Фільм «За хмарами 
небо». (К). 14.00 — Кольорове 
телебачення. Програма доку
ментальних телевізійних філь
мів. (М). 15.10 — В. Овчиїїнн- 
ков. «Шоста сюїта для сим
фонічного оркестру». (М). 
15.40 — Художній фільм «Ге
рой нашого часу». 2-а і 3-я се
рії. (М). 17.00 — «Народні та
ланти». (Миколаїв). 17.30 — 
«Заключне слово партії». (К). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.35 — «За на
кресленнями XXIV з’їзпу

КПРС». Виступ директора 
електромеханічного заводу 
В. К. Москвіна. (Кіровоград). 
18.45 — «У світі бізнесу». 
«Промисловий шпіонаж». (М), 
19.15 — «Цирк наших друзів». 
(1?,ДР). 20.05 — Кольорове тс* 
лсбачепня. «Телевізійний те- 
атр мініатюр». «Наполовину 
серйозно». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення, «Вечір 
артистів Московського театру 
оперети». (М). 22.50 — Чем
піонат СРСР з гандболу, 
(Жінки). (Каунас). 23.10 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9,20 
Новини. (М)..9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних?». (М). 10.00 — Програма 
телевізійних документальних 
фільмів. (М). ю.ЗО - «Осінні 
грози», Телевізійний художній 
фільм. 2-а серія. (М). Ц.35 —• 
Концерт майстрів мистецтв. 
(М). 12.10 — «Телсшкола ме
ханізатора». (К). 12.40 — Ху
дожній фільм «За хмарами 
небо». (К). 16.25 - «Партійне 
життя». (Донецьк). 17.00 
«Один за нсіх. псі за одного». 
(Ленінград). 18.00 - Для ді
тей. «Мандрівки Гнатика-юп- 
натика». (Дніпропетровськ)', 
19.30 — Фільм-концсрт. (КЕ 
19.00 — Програма «Вісті». (К)’, 
19.25 — «При світлі СОПЯШНИ» 
кіп». Літературний театр. 
(К). 20.25 — «В різних рнт* 
мах». (Харків). 20.50 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.80 -3 
Художній телефільм «Сім ста
риків одна дівчина». (К), 22.50 
— Вечірні нопніп, (К). »

Ежячгт.ми-■ > -----
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