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Вище прапор всенародного соціалістичного змагання 
за успішне завершення п’ятирічки, за виконання величних зав
дань, поставлених XXIV з’їздом КПРС!

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

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЖЯ9АЯМ
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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ОСЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

ЙниУ" ® ЧЕТВЕР, 23 січня 1975 року » ціна г коп.

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Ленінський комсомол, радянська молодь 

з піднесенням сприйняли Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радянського народу, 
рішення грудневого (1974 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, документи другої сесії Верховної 
Ради СРСР, січневого Пленуму ЦК Ком
партії України, пленуму ЦК ВЛКСМ.

На заклик ЦК КПРС — ознаменува
ти завершальний рік п’ятирічки но
вими успіхами у виконанні рішень XXIV 
з’їзду КПРС — комсомольці і молодь об
ласті відповідають натхненною працею, 
комсомольсько-молодіжні колективи під
приємств і господарств беруть напружені 
зустрічні плани, укладають договори па 
трудове суперництво. Зусилля молоді зосе
реджені на всебічному підвищенні ефек
тивності виробництва,, прискоренні техніч
ного прогресу, підвищенні продуктивності 
праці, використаній всіх резервів для збіль
шення випуску та поліпшення якості про
дукції.

Надаючи великого значення участі ком
сомольців і молоді області у боротьбі за 
дострокове виконання планів п’ятирічки, 
бюро обкому ЛКСМ України схвалило іпі-

ціатпву комсомольсько-молодіжних колек
тивів різників металу ковальсько-г.ресового 
цеху заводу -Червона зірка», тракторної 
бригади колгоспу імені Каліпіпа Олександ
рійського району, молочнотоварної ферми 
колгоспу «Дніпро» Опуфріївського району, . 
БУ-2 тресту «Олексапдріяважбуд», магази- і 
ну «Дитячий світ» м. Світловодська по 
розгортанню соціалістичного змагання за 
дострокове виконання народногосподар
ського плану та успішне завершення дев’я
тої п’ятирічки, за збільшення виробництва 
і заготівель продуктів землеробства і тва
ринництва.

Бюро обкому комсомолу прийняло відпо
відну постанову, в якій розроблено ряд за
ходів, що сприятимуть розгортанню широ
кого змагання за дострокове виконання 
планів п’ятирічки.

Міськкомам, райкомам комсомолу, коміте
там комсомолу підприємств і господарств 
доручено розробити заходи, які передбача
ють підвищення ролі комсомольських орга
нізацій у громадському і трудовому житті 
виробничих колективів. націлюватимуть 
юнаків та дівчат на нові трудові перемоги.

Республіканська комсомольська будова — будівництво Куцівськсго елеватора, самовід
даною працею розпочала завершальний рік п'ятирічки бригада монтажників, яку очолює 
Василь Корнійовнч Гуляк. Зараз члени бригади проводять монтаж колон надснлосноТ галереї 
№ 3, робочої баї'ігн. Щозміни бригада виконує змінні з* идаї-ня на 130—140 процентів.

На фото (зліва направо): члени бриг; дн монтажників Леонід ВОЛКОВОЙ, Іван 
БРИЛЬ, бригадир Василь ГУЛЯК та Микола ПРОКОПОВ. Фото В. КОВПАКА.

ТВОРЧУ ЕНЕРГІЮ, ВИСОКУ ОРГАНІЗОВАНІСТЬ— 
НА СЛУЖБУ ЗАВЕРШАЛЬНОМУ РОКОВІ

Підтримавши почин бригади 
формувальників ливарного це
ху ковкого чавуну, яку очолює 
депутат Верховної Ради СРСР 
В. І. Гетьманець, — «П’ятиріч
ку — за три з половиною ро
ки», наш колектив виконав зав
дання п’яти років достроко
во — за три роки і п’ять міся
ців.

З почуттям гордості за нашу 
Батьківщину знайомилися ми з 
рішеннями грудневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, Звернен
ням Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянсько
го народу, сприйнявши ці до
кументи як конкретну програ
му дій. Роблячи все для того, 
щоб фініш дев’ятої п’ятирічки 
був ударним, колектив зобо-

ЗА КОРЧ ДОНСЬКИМ ДЕВІЗОМ
Соціалістичні зобов’язання колективу комуністичної пра

ці комсомольсько-молодіжної бригади різників металу ко
вальсько-пресового цеху орденів Жовтневої Революції та Тру
дового Червоного Прапора заводу «Червона зірка» (бригадир 
Микола Скліфус).
в’язусться рапортувати про 
виконання річного завдання до 
25 жовтня. Даємо слово пра
цювати по-корчагінськи.

Постійно вдосконалюватиме
мо організацію праці, оволоді
ватимемо суміжними профе
сіями, борючись за підвищен
ня ефективності виробництва, 
дбатимемо про якість продук

ції. Здаватимемо виготовлену 
продукцію з першого пред'яв
лення. Підвищимо продуктив
ність праці . на 5 процентів. 
Впровадимо у виробництво на 
дільниці дві раціоналізатор
ські пропозиції з економічним 
ефектом не менш, як 900 кар
бованців. Беручи участь у Все
союзному поході за економію 

і бережливість, зекономимо ЗО 
тонн металу. Навчимо спеці
альності різчика металу трьох 
чоловік.

Йдучи назустріч знаменній 
події — 30-річчю Перемоги 
радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні, гаряче під
тримуємо почин москвичів, які 
вирішили працювати під деві

зом: «За себе і за того хлоп
ця». Зобов'язуємося працюва
ти за Героя Радянського Сою
зу, колишнього червонозорів- 
ця Антона Антоновича Антоно- 
єа, який загинув у роки війни. 
Оголошуємо десять ударних 
тижнів на честь міст-героїв на
шої країни.

Готуючи гідну зустріч черго
вому, XXV з’їзду КПРС, викли
каємо на змагання комсомоль
сько-молодіжну бригаду різни
ків металу з нашого цеху, де 
бригадиром Геннадій Брайлов- 
ський. •

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ 
НА БРИГАДНИХ ЗБО
РАХ.

ВИКОНАЄМО ДОСТРОКОВО
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько- 

молодіжної бригади БУ-2 тресту «Олександ- 
ріяважбуд» (бригадир Л. Скрипник, групком- 
сорг Л. Глущенко).

У відповідь па Звернення Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу, готуючи гідну зустріч 30-річчю 
Перемоги ^радянського народу у Великій Вітчизняній війні, ми. 
беремо зобов язапня у завершальному році п'ятирічки працювати 
ще краще, ще повніше використовувати резерви і можливості.

Річне завдання зобов’язуємося викопати до 5 грудня, зробити 
понад план 12,5 тисячі квадратних метрів малярних робіт. 
Підвищимо продуктивність праці проти запланованої па 0,1 про
цента. Один день відпрацюємо па зекономлених матеріалах, всі 
робіни здаватимемо з першого пред’явлення.

Кожен член колективу па суботнпках і недільниках відпрацює 
ЗО годин на благоустрої міського парку.

Викликаємо на змагання бригаду малярів БУ-3 нашого тресту, 
де бригадиром Георгій Русаков.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНІ 
І ПРИЙНЯТІ НА БРИГАДНИХ ЗБОРАХ.

Соціалістичні зобов’язання ком
сомольсько-молодіжного колекти
ву магазину «Дитячий світ» 
м. Світловодська (завідуюча ма
газином К. Я. Колесник, комсорг 
А. Кирилова).

Ударно працював паш колектив у визначаль
ному році дев'ятої п’ятирічки. План товарообо
роту виконано па 102 проценти. Понад план на
селенню продано товарів па суму. 4 тисячі кар
бованців.

Нові плани народилися у пас у відповідь на 
Звернення ЦК КПРС до партії до радянського 
народу. Ми зобов’язуємося: план товарообороту 
на 1975 рік виконати достроково, до 29 грудня: 
продамо зверх плану товарів населенню на суму 
16 тисяч карбованців.

Усвідомлюємо, що цифра велика. Але реальна. 
Для того, щоб досягнути її, плануємо закупити 
товарів із децентралізованих джерел па суму 
40 тисяч карбованців. Провести 8 внетавок-про- 
дажів з усіх груп товарів.

З ТУРБОТОЮ
, ПРО ПОКУПЦІВ]
До душі припав нам почни москвичів пращо-' 

вати «За себе і за того хлопця». Ми схвалюємо 
і підтримуємо його. З цією метою вирішили на
передодні свята Перемоги кожному члену ко
лективу відпрацювати безоплатно один вихід
ний деііь. План по прибутках викопаємо на 101 
процент

Викликаємо па соціалістичне змагання колсК 
тив універмагу «Комсомолець».

Відповідаючи на заклик партії зробити завер
шальний рік дев’ятої п'ятирічки роком ударної 
праці, паш колектив докладе всіх зусиль, знань 
і досвіду, щоб забезпечити дальше вдосконален
ня форм радянської торгівлі, підвищити культу
ру обслуговування населення, гідно зустріти. 
XXV з’їзд КПРС.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБ
ГОВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА ЗАГАЛЬ
НИХ ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ МАГАЗИ
НУ «ДИТЯЧИЙ СВІТ».
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Лишалися 
би — Пафос

Лнтопакіс Хрістоду.тоц Зітає ,
Д іем народження Зою Козіцнну 

_______ Фото автора.

ті», до всіх патріотичних сил па строві 
Повідомляють знесу опісля — архієпіс* 
коп Макаріос загинув. Ставленик —• 
Са.мсон. Аж опівдні дізналися, що пре
зидента доставили пеуіикоджеїшм 
Мальту, далі — в Англію.’

Колн по радіо 
передали цю звіст
ку, жителі Кіренії 
вийшли на вулиці 
з переможними 
вигуками «Жи
віш!». «Макаріо, 
живий!».

А у вухах кож
ного з нас калата
ли дзвони, 
жально били 
сполох.

Зрушений 
подій поволі огор
тав неспокоєм. 
Кожного з 
ликів 
вочевидь 
дувала . 
швидше 
тнея на 

щипу. В
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МОЛОДИМ ЗАВЕРШУВАТИ
ПЛАНИ ПАРТ

ЯК конкретну програму дій сприй
няли комсомольці району Звер

нення Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського народу. Це 
переконливо показують Всесоюзні 
комсомольські збори «Батьківщині, 
партії — ударну працю, високу якість 
роботи, відмінне навчання». На них 
юнаки і дівчата підприємств і госпо
дарств, враховуючи свої можливості, 
резерви, переглядають рубежі, на
креслені на завершальний рік п’яти
річки, приймають зустрічні плани, 
розробляють заходи, які сприяти
муть активізації соціалістичного зма
гання, підвищенню бойовитості ком
сомольських організацій.

Головна турбота молодих механіза
торів — забезпечення міцної основи 
для вирощування майбутнього уро
жаю всіх сільськогосподарських куль
тур. Для цього вже зроблено чимало. 
Вчасно піднято зяб, у доброму стані 
посіви озимих, що на площі 37 467 
гектарів. Однак, ще багато потрібно 
зробити, аби поле було шедрим. Са
ме про це йшла мова на комсомоль
ських зборах у колгоспах імені XX 
з’їзду КПРС, «Родина», імені 40-річчя 
Жовтня, інших господарств, де за 
пропозицією комсомольців ще раз 
переглядають склад механізованих 
ланок, закріплюють за ними додатко
ві площі, створюють комсомольсько- 
молодіжні колективи по вивезенню 
органічних добрив на поля.

Актинію пройшли збори п комсомоль
сько-молодіжній тракторній бригаді кол
госпу імені Кірова. Тут вирішили питання 
про укомплектування колективу механіза
торами для двозмінної роботи. За почином 
хліборобів, інженерно-технічних працівни
ків колгоспів, радгоспів і об'єднань «Сіль
госптехніки» .Харківської області та Орі- 
хівського району Запорізької області, туї 
розгорнули соціалістичне змагання за якіс
ну підготовку техніки до вссняно-польоиих 
робіт. Колектив зобов’язався грунтооброб
ну і посівну техніку, трактори полагодити 
до 15 березня, зернозбиральні та куку
рудзозбиральні комбайни — до 10 квітня.

Про забезпечення механізатор
ськими кадрами турбуються і в ін
ших господарствах. Комітети комсо
молу району поставили завдання: за
лучити до навчання у школах передо
вого досвіду всіх молодих хліборобів 
та тваринників. Зараз організовано 
ведеться навчання механізаторів у 
дворічних школах по підготовці кад
рів масової кваліфікації для сіль
ського господарства. 50 юнаків здо
бувають професію трактористів на 
короткострокових курсах при рай
об’єднанні «Сільгосптехніки». 186 на
вчається при Бобринецькому СПТУ 
№ 2, в тому числі 14 — на курсах пе- 
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репідготовки трактористів, які пра
цюватимуть на Т-150. 90 молодих
доярок пройдуть перепідготовку на 
станції технічного обслуговування 
при райоб’єднанні «Сільгосптехніки». 
Все це дасть змогу озброїти молодь 
передовими методами вирощування 
високих урожаїв сільськогосподар
ських культур, вести тваринництво на 
науковій основі.

Великі відповідальні завдання у 
завершальному році стоять перед 
тваринниками району. 11 комсомоль
сько-молодіжних колективів та груп 
тваринницьких ферм боротимуться

за високі надої молока, домагатиму
ться зниження собівартості, підви
щення продуктивності праці. Комсо
мольсько-молодіжні колективи вирі
шили перейти тритисячний рубіне.
Доярка колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Любов Костенко дала слово в 
останньому році п’ятирічки надоїти 
по 4500 кілограмів молока від кож
ної корови.

Взявши високі зобов'язання, тваринники 
розуміють, шо трудові здобутки прийдуть 
швидше, коли будуть ліквідовані недоліки. 
На зборах вони гостро викривали їх, роз
кривали причини відставання. У виступах 
молоді відчувалося справжнє піклування 
про заміну стада високопродуктивним по
голів'ям. говорилося про тс, що нерідко 
корми підвозяться несвоєчасно, особливо 
під час негоди; про тс, що на продуктив
ність тварин негативно впливає плинність 
кадрів, їх слабка підготовка.

Молоді хлібороби і тваринники, вся 
молодь району, як свій високий обо
в'язок сприймають завдання — гідно 
зустріти XXV з'їзд КПРС, достроково 
завершити п’ятирічку. І нині приємно 
констатувати, що перші дні завер
шального року, коли йдуть Всесоюз
ні комсомольські збори «Батьківщи
ні, партії — ударну працю, високу 
якість роботи, відмінне навчання», 
стали справжніми днями ударної вах
ти. Ця вахта продовжуватиметься 
протягом всього року.

О. РОЖКОВАІІ, 
перший секретар Бобринецько- 
то райкому комсомолу.

Над островом
сполох дзвонів

(Продовження. Поч. в номері 
за 21 січня).

І.не було здивування, коли, дізнавшись пре 
наш «сімей'ііііі» ювілей — день народження 
Зої Козіцниої, — її приїхав привітати гене
ральний сскрсіар ЕДОНу Лнтопакіс Хрістоду
лов. Разом з Друзями стан »іс лише вдячним 
глядачем, в й співучасником урочистих хви
лин. Співав з нашими хлопцями й дівчатами, 
танцював.

Мужня людина, .Лнтопакіс зовні ні
чим не виказував свого занепокоєння 
напруженістю, передчуттям драматичних 
подіїї. Він був веселим і щирим. Тільки 
там, у глибині теплих очей, проступала 
г пгт' тРІ1вога> 1 енеральннй секретар 
ЄДОІІу намагався жартувати, розпові
даючи про свої особисті свята у сім’ї. 
Дружина ж невесело констатувала: це 
трапляється тоді, коли Лнтопакіс буває 
вдома. І вже, облишивши веселощі, від
верто признався про неспокійні часи. •” 

Зустрічалися з ним ще й після концерту в 
столищ, нікоіії, де па відкритому майданчику 
«юність» чарувала глядачів своєю май
стерністю п танцях. Заслужена артистка

республіки Валентина Паюхіна 
полонила присутніх своїм спі
вом. Гаряче аплодували учасни
кам і кіпріоти, і всі працівники 
дипломатичного корпусу, які й 
згодом дали високу оцінку ви
ступам кіровоградців. лнтопакіс 
Хрістодулов впевнено підхоплю
вав мотив і слова «Катюші» 
т нову.

Лімасол і Пафос. Спеціально ні- 
паостапку. Місто чарівної і не пе

ревершеної жінки, яка звелася з аквамарину 
хвиль І з білосніжної піші саме тут у Пафосі. 
Передчуття зустрічі з Афродітою в" легенді 
жило в кожному з нас до тієї миті, коли ніч 
Кіренії рознесла сполох дзвонів. Вже тоді 
збагнули- — коїться щось незвичайне, очевид
но, страшне. Вселяли віру у щасливий кінець 
одне одному. І виїхали хоч і з тривогою, про
те в сподіванні дістатися омріяного берега 
Афродітп. А на черзі ж Ліван — вже й пас
порти залишили для відмітки у посольстві.

Проте, 
репшшла 
довелося 
заборону 
ного для 
ні її мовчазні. Нашими голосами вперше 
знехтували на острові. Пас 
слухав. Година концертів 
Слухати почали ми самі — 
шквал фактів і свідчень. Де 
що — вигадка? Передали, то 
Макаріос вбитий. Через півгодини — 
звернення самого президента до кінріо-

сталось не так. Шлях нам пе- 
ватага озброєних молодчиків, 
повернутися назад, діставши 
навіть поповнити запаси па.ть- 
автобуса. їхали приголомше-

ніхто не 
кінчилась, 
суцільний 
правда, а 
президент
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П’ЯТНАДЦЯТЬ 
ЖИВУТЬ ДРУЖНО

Віктир Чалий — бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів. На його трудовому календа
рі — десята п'ятирічка. Передовий виробничник 
виготовляє деталі до гідронасосів тільки відмінної 
якості. Він — активний раціоналізатор.

На фото: токар Віктор ЧАЛИЙ.
Фото М. ЛИТВИ НОВА.

РЕПОРТАЖ 13 ЗБОРІВ

ТЕ, що збори почалися на декілька хви
лин пізніше, не здивувало нікого. По 

робочих спецівках, в яких заходили х.і'лц 
до залу і сідали на стільці, було видно, що 
вони й так поспішали. _

Доповідь була невеликою. Та и сама ор
ганізація колгоспу нечисленна — 15 членів 
Спілки. Багато це чи мало. Відповісти . і- 
нозиачпо важко. Бо ми звикли судити не по 
кількості, а по якості. В даному випадку - 
про роль комсомольської органі «ацп і кож 
ного її члена в колгоспному »пробпицтш.

Віяти хоча б тракториста Олександра 
енного Він нагороджений і рамотою ЦК -ііхєую. 
його ПОРп'ет «несений на Дошку пошани ранко- 

М’звкно°ТеУце прийшло не саме собою, а за 
зпа ікону працю. В минулому році Олександр пра
цюючи на тракіорі виробив близько двох тисяч 
єни в умовної оранки, зекономив тисячу деки 

^грамів пального. Зараз він 
зе.... органічних добрив на поля. Рі£ОМ з іншими
механізаторами щоденно вивозять їх по 7(К 8Ш1

10Пготе, перелік добрих справ комсомолії був би 
не повним, якби не сказали про Р°- « .-епеї 
комсомольської організації школи. Самс1„_1^^ 
школярів народилась ініціатива взяти 
над тваринницькими фермами. Тепер учні п> кол
госпі і. - і ості, а господарі. Молодші доглядають 
за телятами, старші - допомагають дояркам. 
Кожен клас 1_ 
сом ,

Слово бере
Він пропонує 
5.КІ вирішили 
хлопця -. Він 
ла постійних 
ницгва Анатолія Пузепка— колишньою 
учня місцевої школи, розстріляного фашис
тами в 1943 році.

Ця пропозиція приймається одностайно. 
Комсомольські збори прийняли соціалістич
ні зобов’язання иа 75-й — завершальний 
рік дев’ятої п’ятирічки^ ГОНЧАРЕНКО1 

спецкор «Молодого комунара».
с. Войиівка, 
Олександрійського району.

’закріплений за тваринницьким корпу- 

знову Олександр Козинець, 
підтримати почни москвичів, 
працювати «За себе і за того 
пропонує зарахувати до чис- 
членів колгоспного вироб- 

Пузепка — колишнього

П’ЯТІРКИ-В ЩОДЕННИК ПАТРІОТКИ
3 такою пропозицією виступив перед комсомольцями школи групксмсорг 8 «о» 

класу Микола Жмур. Віднині щоп ятниці восьмикласники заноситимуть свої оцінки 
до символічного щоденника Люби Римар — секретаря комсомольської організації 
«Спартака».

Подвиг хлопців і дівчат з Красногірки глибоко схвилював весь наш колектив. 
З особливою яскравістю це проявилося на комсомольських зборах, які відбулися 
днями в школі. Учні восьмого «А» класу виязили на них готовність підтримати почит 
юних москвичів «За себе і за того хлопця». Десятикласники запланували посадити 
біля школи алею Перемоги. І кожен, хто виступав того дня, чи школярі — Ліда Су
лима, Ольга Голубоза, Микола Жмур, Сергій Балабан, Світлана Застьоба, чи вчите
лі — Надія Іванівна Борщ, Ніна Яківна Міщенко — всі висловлювали конкретні про
позиції, готовність зустріти ювілей Перемоги успішним, навчанням, активним гро
мадським життям, виконати важливі завдання, поставлені перед навчальними закла
дами у Зверненні ЦК КПРС до партії, до радянського народу.

На це націлили комсомольців школи і виступи наших почесних гостей — першо- 
............ Скляниченка та ве-го секретаря Кіровоградського обласного комітету ЛКСМУ М.

терана колгоспного виробництва Героя Соціалістичної Праці Катерини Петрівни 
Дмитроаської.

Зараз учні приступили до виконання рішень, прийнятих на 
мольських зборах.

Всесоюзних КОМСО'

Г. ГОЛОВЧЕНКО,
старша ліонервожата Головківської середньої інколи № 2

впдцололі багряніли пожежі, повітря 
струшували вибухи. Наростала стріля
нина. ‘

3 мстою дотримання безпеки змушені 
були переселитися до «Ксенії», В «Е іь 
І реко» лишилися костюми, особисті речі 
Перша розгубленість минула, і хоч зовні 
атмосфера не віщувала нічого доброго 
все ж піхто з ансамблю не міг здогаду
ватись, скільки днів доведеться ще. про
весні під дахом готелю «Ксенія» Скічь- 
КИ тривожних, безсонних днів ї ночей 
гнітючого чекання...

(Далі буде).
А. ДІГТЯР

спецкор «Молодого комунара

_ учас-
«Юності»

> переслі- 
думка —• 

поверну- 
Батьків* 

горах на
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День планети» В країнах соціалізму • Твій ровесник за рубєжєм • Шалений світ

ВІРШ 
ТОВАРИШІ

Алея на території Ха
нойського механічного за
воду починається біля 
входу. Біля кожного де
рева — табличка з напи
сом, ім'ям того, хто його 
посадив. Це традиція; 
від’їжджаючи на Батьків
щину, кожен радянський 
спеціаліст, який допома
гав будувати завод, пра
цював на ньому, висаджує 
тут деревце...

Ханойський механіч
ний — найбільший вироб
ник верстатів у ДРВ. 
Ще в 1962 році радянські' 
проектувальники підготу
вали проект потужного 
механічного цеху, г 
«Це буде завод в заво
ді», — сказав головний ін
женер До Дай Лок. Справ
ді, підприємство, яке за
раз випускає приблизно 
600 металообробних вер
статів чотирьох типів на 
рік, в недалекому май
бутньому зможе розши
рити виробництво до 2 ти
сяч верстатів 12 типів.

Технічні курси дали вже 
дев'ять випусків. Є вечір
ній інститут, який підготу
вав кілька сот інженерів.

Ханойський механіч
ний — один з флагманів 
національної індустрії — 
дав життя іншому заводо
ві — інструментальному, 
який народився на базі 
одного з цехів. І тут та
кож немалий внесок ра
дянських спеціалістів.

— Ми ніколи не забуде
мо радянських людей, які 
працювали і працюють 
пліч-о-пліч з нами. Друж
ба в’єтнамського і радян
ського народів — могутня 
сила, — сказав директор 
Ханойського механічного 
заводу Нгуен Зи Биу, ко
ли ми прощалися.

О. ДЕНИСОВИЧ. 
Ханой — Москва.

моигол ЬСЬКІ крає ві іди,

+Деревце напам’ять від друзів
♦ ІВісні чі.іійськогб патріота 
живуть ♦ Парасолька проти на
падників? ♦ „Я не хочу, щоб мене 
вбили солдати“— говорять діти мате 
рям в Ольстері ♦ Ілюзії за кілька мшт

ЗВИКНУТИ ДО СТРАХУ
«Чи наблизився американський кошмар до наших дверей? 

Ні, ми поки ще не дійшли до цього. Але охоплює страх...». 
Висновок: якщо нічого не зміниться, нам залишаються рокіт 
десять для топ, щоб звикнупі до цього страху.

Це песимістичне не|>едиаченпя французького щотижневика 
«Нуваль обсерватер» базується на вагомих фактах. За офі
ційними даними, кількість озброєних пограбувань у Франції 
в період з 1963 по 1973 рік збільшилась у 28 разів. Поліція 
реєструє щодня до ста і більше нападів на вулиці. В нічний 
час люди нерідко чекаюіь один одного в метро, щоб йти 
групами по безлюдних кварталах.

«Поліція не здатна забезпечити спостереження завжди і 
скрізь, — заявив один з високопоставлених чиновників 
Управління громадської безпеки Франції. Нам потрібно до
датково ЗО тисяч поліцейських, не кажучи вже про автомо
білі та інше спорядження». А поки що людям доводиться 
вживати своїх заходів з метою самооборони. На цьому 
гріють руки ділки, які пропонують > айрізноманітіїїшіій асор
тимент: невеликі сигнальні револьвери, карабіни, поліцсй- - 
ські свистки, спеціальні електричні ліхтарики, бомби із сльо
зоточивим газом і навіть наручники. Один час у Франції ви
пускали парасольки, які були розрекламовані як ефективний 
засіб проти різних нападів. її ручку такої парасольки 
вмонтований мініатюрний балончик із сльозоточивим газом. 
Варто натиснути кнопку, як іаз засліплює грабіжника. Та-, 
кі міні-бомби можна перезаряджати кілька разів. Але ново
введення принесло більше шкоди, аніж користі: злочинці за
стосовували його як засіб нападання. Влада поспішила забо
ронити виробництво «парасольок, які стріляють»...

Проблема злочинності у Франції постає зараз як ніколи 
гостро. В чому причини? «Ріст злочинності, — говорить на 
сторінках «ііовель обсерватер» поліцейський комісар Ле
февр, — обумовлюється економічними, соціальними та полі
тичними проблемами. Цс зачароване коло, з якого важко 
вийти».

Т. НЕСТЕРОВА.
«СВОБОДУ НАРОДУ ЧІЛІ!».

Ліногравюра .Манфреда НАУМАНА. Берлін.

ІМЕНІ
ВІКТОРА

КАРП
Ім’я Віктора Хари, чілій- 

ського композитора і спі
вака, патріота, стало сим
волом мужності, стійкості 
і відданості справі наро
ду. Хунта вбила його. Але 
пісні Віктора Хари розле
тілись по всьому світу. 
Добре знають їх і в Чехо- 
словаччині.

Районний культурний центр 
разом з редакцією радіомов
лення в (радці Кралові орга
нізували конкурс пісні на пре
мію імені Віктора Хари.

Пісні включені до про
грами великого концерту, 
який відбудеться в травні 
в Градці Кралові під час 
святкування 30-річчя виз
волення Чехословаччини 
від фашистських загарб
ників.

ПОХОРОНИ у католицькому кварталі. 
Хозають жертв недавнього нальоту 

ультраправої банди «Червона рука». Се
ред домовин — одна дитяча. Батько не
се її, нритцекуючи до грудей.

Діти — учасники і жертви Ольстер- 
ської драми. Бути дитиною тут означає 
не мати дитинства. Ще не взявши до рук 
букваря, діти навчаються азбуці вулич
них бійок, нічних облав та арештів, ба
чать, як гинуть люди, як руйнуються від 
вибухів будинки.

— Ми дивились телевізор, — розпові
дає місіс Макгіпнес, мати 13-річного 
Джо, — коли прибіг син і попросив гро

РОЗСТРІЛЯНЕ 
ДИТИНСТВО
шей на смажену картоплю. Взявши мо
нету, він тіішов, а через годину я дізна
лась, тцо Джо помирає на вулиці. Він 
помер у той же день.

Джо Макгіниес був прострілепйй ав- 
юматною чергою з автомобіля, який 
проїжджав вулицею...

Місіс Макгіниес, втративши віру у тс, 
що поліція знайде вбивцю її сипа, пуб
лікує в пресі номер свого телефона і 
просин, всіх, хго знає подробиці' злочи
ну. ДЗВОНИТИ їй.

Ворогування двох общин — католицької і 
протестантської —■ ворогування. яке кульги- 
о>в і розпалює Англія протягом століть, діти 
Відчули і відтворили прямолінійно і безпосе
редньо. «-Якби я був прем'єр-міністром, — пи
ше у своєму творі 12-річний католик. — я б 
иіиґ Ірл®,,дськй' республіканській армії руш- 
бн 'іг?-аиО‘ІОМ"1 ®” 'оиіоністську партію, вбив 

? е.ксл,>- *,0,° протестантський одноліток 
1110 ва,по «виселити з Ольстера всіх, 

і посадити в уряд хо- 
х оранжист і в. а Бернадетту Девлін треба 

вин пі за дерЖавіІу зраду».
Соціологи, пояснюючи ольстерську 

драму, оперують поняттям «трайбалізм», 
то означає рід. Діти Ольстера відкрито 
демонструють свою «належність до пле- 

Деррі Проводилось об
стеження і з’ясуцалос-ь, що юні католики

називають своєю столицею Дублін, а 
протестанти — Белфаст, коли тих та ін
ших попросили назвати кращих грома
дян міста, то католики назвали лише ка
толиків, а протестанти — виключно про
тестантів. Підручники в католицьких 
школах розповідають ірландську історію 
як боротьбу проти колонізаторів, в про
тестантських школах ті ж події поясню
ють як «зміцнення британської могут
ності».

Доктор Хыо Лайонс, белфастський психіатр 
пише, що психіка тих, кому зараз тринадцять 
років, а було вісім, коли почались ольстерські 
події, сформувалась «у військовий час», під 
ви типом щоденних актів насилля. Медик пе

редбачає: «Ця епоха на
силля не закінчиться 
навіть після того, як 
політичне урегулювання 
буде, нарешті, досягну
те». Чому? Тому, що 
п'ять років кризи ска
лічили психіку молоді 
майже нсоборотиьо. Але, 
звичайно, головним сим
волом терору для ді
тей Ольстера став ан

глійський солдат, у плямистій парашутній 
формі, з автоматичною рушницею в руках. Він 
породжує і страх, і ненависть.

—- Гумова куля потрапила мені в го
лову, — розповідає 15-річна школярка,— 
хоч я нікого не чіпала, а просто йшла 
вулицею. Вони стріляють в голову, хоча 
е'наказ стріляти в ноги. Воші ціляться 
в нас і обзивають найгіршими словами. 
Навіщо кидати каміння в озброєних сол
дат? Але для пас не єдиний спосіб пока
зати, як ми ненавидимо їх за те, що во
ни роблять. Це єдиний спосіб сказати їм, 
що "ми існуємо і маємо свої права.

Скалічене розстріляне дитинство... По
коління, яке виростає під свист куль і 
гуркіт вибухів. Хто відповість за це? Де 
вихід? Відповіді на ці питання марно 
шукати у заяві лондонських політиків. 
В Північній Ірландії, як і раніше, кида
ють у концтабір Лонг Кеш без суду і 
слідства. Сюди, як раніше, присилають 
військове підкріплення і посилюють міс
цеву поліцію; і ставка на терор, як і ра
ніше, лише загострює і без того склад
ну ситуацію.’

ПґОДАНЦІ ллюзіи
Пі невеликого формату книжки з крикливими заголовками, заповнюють книжко

ві магазини і газетні кіоски в африканських країнах. Вони продаються всюди. їх ви
дають як -премії / за купівлю пральною порошка, мила, черевиків. Вартість цих кпи 
жок невелика і по кишені будь-якому іідкупцеві. Мова йде про... «романи у фотогра
фіях», які популярні серед частини молоді, як в Європі, гак і в Африці.

Ці «фоторомак.,» легко ч.ігііоться, і при мінімальній інформації напхані мелодраматичними 
Фотографіями, па яких досип, чашо можна побачити паніть популярних акторіи західного кіно. 
Іому ці книжки називаються ще «кіноромапи».

Люди, які не підготовлені до читання серйозної літератури, не схильні, не навчені аналізува
ти навколишню дійсність, як правило, малограмогні і обездолен!, — ось ідеальний грунт діїїя поши
рення подібної літературної макулатури. За копійки людина може купити собі цілий сип 
ілюзій.

Перший фоторомап з'явився у Франції зразу ж після війни. І вже всього чере-; 
декілька років кількість назв подібних книг збільшилась до 200. Чотири крупних ви
давництва зараз розподіляють .між собою прибуток від їх продажу. Для ілюстрації 
кожна з фірм гримає цілий штат сценаристів, фотографів, акторів. В середньому 
«роман» робиться за один місяць. Як вважають власники видавництв, постійне кол і 
читачів цих книжок зпаходиіься в межах 15—20 мільйонів.

Всі ці твори дуже схожі один на одною. В основі обов'язково лежить сентиментальна історія 
з щасливим закінченням. На останній фотографії завжди зображається красива, радісна пара, 
яка йде назустріч знайденому після довгих страждань щастю. Як в иайнецікавіших дитячих ка ї
ках, мораль у цих виданнях немира: «поганих» завжди карають, «хороших» винагороджують. 
Звідси, — «будьте терплячими і Всевишній віддячить вам», lie дивлячись на «диявольську» силу 
і моторність негативних персонажів, кара все одно знаходить їх. Частіше всього, враховуючи 
смаки споживачів і технічний прогрес, сценаристи примушують вмирати своїх негативних героїн, 
«за волею Всевишнього - в автомобільних і авіаційних катастрофах, під короткого замикання і 
навіть від радіації.

Від випуску до випуску переходить цей примітивний стереотип: пега і нвниіі герой — жертви— 
позитивний. І та ж «ідея»: в світі, де панує гармонія і благополуччя, всьому шкодять лише 
окремі недобрі люди, але... чекайте, терпіть і доля буде .милостива до вас.

Ця фотохЭлтура викликає вже давно протести, як у західних, так і в країнах, які 
розвиваються. Уряди деяких країн, наприклад. Гвінеї, забороняють продаж у себе 
таких книг. Адже подібна літера і ура — один з виявів масового ідеологічного насту
пу західної буржуазної пропаганди па молодь країн, що розвиваються.

ІО. КИРПИЧНИКОВ.

Емансипація: 
крок вперед, 
два кроки назад

В Англії жінки, як відомо, 
за одну й ту ж пращо одер
жують меншу, ніж чоловіки, 
заробітну плату. З кожним 
новим скороченням одними з 
перших в списку звільнених 
стоять жінки. Це все старі 
істини, а ось нова: в Лондоні, 
в Комісії по стосунках у про
мисловості було оголошено, 
що «робітниці багатьох буді
вельних компаній можуть ви
йти заміж лише з дозволу їх 
підприємця».

Днями стало відомо, що 
в Триніті — одному з колед
жів Кембріджського універси
тету — будуть, нарешті, на
вчатись не лише студенти, а н 
студентки. Порушена тради
ція, яка існувала 621 роки. 
Але для інших багатьох ко
леджів вона залишається не
порушною.

Страйкують 
школярі

«Наш будинок непридатний 
навіть для свиней!» — цей, 
написаний крейдою лозунг, 
з'явився на стіні однієї з шкіл 
її Ламбегі, районі Лондона.

Вона була збудована ще ь 
1696 році, его років тому пере
будована, а зараз потребує 
серйозного ремонту. Школяр! 
забарикадувались в буднику і 
висунули спої вимоги: «Стеля 
протікає, вбиральні папівзруй- 
новині, — заявляють (іонії. — 
Ми відмовляємось продовжу
вати заняття до тих пір. доки 
не будуть вжиті необхідні 
заходи».

Шкільні власті Лондона від- 
реагували сумним визнавшім: 
«Ми співчуваємо школярам, 
але допомогти їм нічим не 
зможемо».

Е. ЧЕПОРОВ, 
влас. кор. АПН. 

Лондон.

День планети* В країнах соціалізму • Твій ровесник за рубєжєм • Шалений світ
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IV СПАРТАКІАДА

Чс₽

ПРОГНОЗИ старшо
го тренера збір

ної команди області з 
боксу Олексія Ми
хеева перед від'їздом 
до Дніпропетровська 
були реальними.

— Звісно, ми не можемо надіятись на 
цілу низку золотих медалей і найвищий 
постамент серед всіх 26 команд. Під час 
спартакіадних по
єдинків нашими 
суперниками бу
дуть спортсмени, 
чиї імена відомі 
не лише в респуб
ліці. Та виступи Кі
ровограде ь к и х 
боксерів на попе
редніх республі
канських і всесо
юзних турнірах 
свідчать про їх зрослу майстерність. А 
тому в нас є всі можливості в своїй групі 
командою маги добрий баланс очок...

Сподівання тренера виправдались. 
Вже в перші дні боїв на рингу вихован
ці Михеєва не поступаються майстерніс
тю досвідченим киянам і ворошилов- 
градцям. Своїх суперників перемагають 
майстер спорту Анатолій Лебедев, ком
сорг команди майстер спорту Михайло 
Литвинов. Вдало ведуть поєдинки Ген- 
надій Пахомов, Володимир Марков, 
Анатолій Савчук, Сергій Медведев. На 
рахунку команди — вісім перемог. Ба
ланс очок вийшов більший, аніж перед
бачали — 59,5. В своїй групі команд кі- 
ровоградці перші. А якщо врахувати 
здобуток наших спортсменів під час мо
лодіжних ігор України, який теж доплю- 
совується до спартакіадного балансу, то 
тепер збірна області має 184 очка. Та
кого показника не досягли навіть деякі 
команди з першої та другої груп облас
тей і міст республіки.

І ось інтерв’ю з старшим тренером 
О. Михеєвим після повернення з Дніпро
петровська:

— Наші хлопці іще раз довели, що їм 
під силу виступати нарівні з провідними 
боксерами України. Є добрі бійцівські 
якості, є нестримна воля до перемоги.

т
УРСР

„МОЛОДИИ КОМУНАР" 23 січня 1975 року
Олексій ДОВГІШ

З НОВОЇ КНИГИ
«ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ» ■ШІ

А

••
НА ПОЗИЦІЇ
ЛІДЕРІВ

педінститу- 
по-справж- 
закохані в 

віддають 
вільний

В ході поєдинків ми побачили «почерк» 
іменитих чемпіонів, це буде неабиякою 
допомогою в подальшій нашій роботі. 
От тільки умови для тренувань ще й до
нині в нас — нікудишні.

Справді, кіровоградські боксери тре
нуються в тісному, необладнаному при
міщенні (навіть спортзалом його не 
можна назвати). Вихованці Михеєва зде
більшого надіються на «позичену» кім
нату. Спортивний інвентар, яким вони 
користуються, десятирічної давності. Та 

все ж молоді лю
ди (це здебільшо
го студенти фа
культету фізвихо- 
вання 
ту), які 
ньому 
спорт,
весь свій 

час, щоб нарощувати майстерність.
Але проблема тут не лише перед чле

нами збірної. Любителів боксу в Кіро
вограді чимало. Слідом за майстрами, 
яких в команді більше, ніж у колективах 
з іншого виду спорту, хочуть піти почат
ківці. До випробувань готується юна 
зміна спортсменів. І їм варто піти на
зустріч.

— Старші вже звикли до всього, — 
підкреслює О. Михеєв. — їх вже не тре
ба агітувати, заохочувати. А пропаганда 
спорту вимагає більшого. Ми плануємо 
показові турніри майстрів, запрошуємо 
до себе в дні тренувань тих, хто впер
ше взяв рукавичку і вийшов на ринг для 
проби сил. Але однієї ініціативи Г запа
лу не досить. Приходять до нас школя
рі, бачать темне приміщення і розхви
льованих боксерів, які тісняться в кутку 
кімнати, чекаючи своєї черги, щоб від
працювати той чи інший елемент бою. 
А спорт в усіх його нюансах має клика
ти до краси...

З цим не можна не погодитись. Кіро
воградські боксери в якійсь мірі вже 
вийшли на позиції лідерів. І з їх запи
тами треба рахуватись.

М, ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунари».

заводу 
вважають 

обов’яз-

■

-

НА НОВІ ПОСТАМЕНТИ
Машинобудівники 

■«Червона зірка» 
своїм патріотичним 
ком ознаменувати завершаль
ний рік дев’ятої п’ятирічки 
новими досягненнями в соціа
лістичному змаганні.

В одній шерензі з робітни
ками йде чітким спортивним 
кроком загін фізкультурників.

1975 рік — рясний на спор
тивні події. Рік VI літньої 
Спартакіади народів СРСР. 
Цін події червонозорівці при
святили і свою заводську 
спартакіаду, старти якої вже 
розпочалися. Червонозорівці 
вирішили залучити до систе
матичних занять фізичною 
культурою і спортом та масо
во-оздоровчими заходами по
над 3500 робітників, підготува
ти 10 кандидатів у майстри 
спорту, 40 спортсменів першо; 
го розряду, більше тисячі 
спортсменів масових розрядів, 
900 значківців ГПО, близько 
800 громадських інструкторів і 
суддів з спорту.

свято 
ЗАВОДСЬКИХ 
ФІЗКУЛЬТУРНИКІВ

Підсумки своїх спортив
них досягнень за рік фіз
культурники Світловод- 
ського заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР 
підбивають завжди уро
чисто. Ось і цього разу 
вони зібрались на спор
тивне свято. Голова ради 
колективу фізкультури 
Ю. Г. Пухов вручив грамо
ти і кубки колективам 
спортсменів 9, 7, 5 цехів, 
які вибороли призові міс
ця в заводській спарта
кіаді. Відзначено також 
окремих фізкультурників 
за кращі спортивні досяг
нення року.

Свято закінчилося спор
тивними іграми.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
м, Світловодськ.

НЕЩОДЛВНО У КИЇВСЬКОМУ ПАЛАЦІ СПОРТУ ВІД
БУВСЯ ЧЕМПІОНАТ СРСР З ФІГУРНОГО КАТАННЯ. В 
ЗМАГАННЯХ ВЗЯЛО УЧАСТЬ ПОНАД 80 СПОРТСМЕНІВ.

НА ФОТО: ЧЕМПІОНИ СРСР У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ 
ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА І ОЛЕКСАНДР ГОРШКОВ (МО
СКВА).

Фото ІО. МОСГ.НЖІІИКА 1 В. САМОХОЦЬКОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Олексій Довгий, автор поетичних збірок «Земля 
співає», «Кам'яна роса», «Чересло», «Дереворити», 
■'Житниця», «Сівачі», «Подих яблуні», тривалий час 
працював на Кіровоградіцині. Тож закономірно, що 
емоційний поштовх до написання багатьох творів пое
та дали трудові'будні степового краю, життя невтом
них, невсипучих з роду хліборобського. Брав їх славу 
непідроблену пост, брав мудрість від них, як і не
повторну красу.

Нижче д у куємо вірші в прозі Олексія Довгого. 
Бонн хвилюють читача своєю ліричністю, задушев
ністю.

ТРОЯНДА ВЕЛИЧНОСТІ
Ластівки літають, бо літається.

Максим Рильський.
Старовинний палац. Величний. Царський. Товсте
лезні стіни. Загратовані вікна Фрески. Різьблена сте
ла. Скульптури...
Від усього віє середньовіччям.
Але в одній із кімнат, до стіп якої і меблів торка
лася рука «Його величності», в стіні малесенька ді
рочка. Через неї пробивається в кімнату сонце. І ран
том сонця не стало. В залу випурхнула з променів 
звичайнісінька ластівочка. І, щебетнувши, присіла п і 
карнизі. Тільки тоді я помітив там гніздечко і четве
ро роззявлених ротенят.
Враження середньовіччя зникло.
До мене долетіла ластівка з далеких, древніх віків. 
Вона і в старовинному палаці продовжувала своє ди
во — диво життя. І в цьому її Величність.

ТРОЯНДА ЗДИВУВАННЯ
Стою один посеред поля.
Жито прихиляє до мене своє колосся.
Зваблює волошка.
Жайвір спускається по променю в жито і весь 
тремтить від своєї мелодії.
Стою один посеред світу.
Повз мене мчать галактики.
Піді .мною пружиться земна кора.
В моєму серці перетинаються думи всіх людей світу.
Стою один посеред зернини.
В самому атомі паростка.
В зародку стою.
Але я вже народився.
Чи буде перецвіт?
Стою один посеред поля.
І я вже не я, а стеблина жита.
Око волошки.
Мелодія жайворонка...
Чп буде перецвіт?
Стою один посеред зернини.

ТРОЯНДА ВИПАДКОВОСТІ
Мить і вічність.

Ігор Муратов.

Старезний клен. Па придніпровській гірці.
Покручене гілляччя. Порепапа кора. Кучеряві кроїш. 
Масивне, товстелезне коріння, як велетенські пальці 
велетенських рук, вчепірилася в грунт, Землю. 
Лавочка. І двоє в обіймах.
У них одне серце.
І раптом — білочка. Малесенька білочка, мов блис
кавка.
Повз них. Одинока.
І спішилась здивованим очспям.
Через її очепя я побачив серце двох.
Лавочку.
Коріння клена.
Порепаний стовбур.
Гілляччя і шелеслпву кропу.
В тому очспяті спішилась мить і вічність.

ТРОЯНДА ЗУСТРІЧЕЙ
Зима, зима, а на пероні люди.

Володимир Сосюра.
Вокзал. Перон. Тисячі вокзалів було в моєму житті. 
'А от цей став рідним. Вів увійшов у моє життя 
владно і назавше.
Там нема годинника. Круглого. З великими стріл
ками., ' '
Там п’сма неонових ламп.
Розклад руху поїздів написано па папері.
Віконце каси.
Пролітали поїзди повз тон вокзал, пе зупиняючись. 
Один.
Другий.
Третій...
І раптом — мій!
Кинувся вздовж вагонів. І в обійми.
Приїхала вона.
Назавжди.
Я навіки полюбив той вокзал.
Там нема годинника. Круглого. З великими стріл
ками.
Розклад руху поїздів написано па папері.
Тисячі вокзалів було.в моєму житті.
Зостався один.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 -- 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 - Кольороі 
не телебачення. «Виставка 
Буратіно».. (М). 10.00 —- Ко'-
тьоровс телебачення. «Паші 
сусіди». (М). 10.50 - «У коні 
цертному залі». Співає народ«*, 
ний артист СРСР Ю. Гуляєві 
(М). 14.30 — Телевізійний до
кументальний фільм. «Дівчи
на з обкладинки». (М). 14.4,5
— «Літературні зустрічі»«
(М. Ісаковськнй). (М). 15.30 *
«Російська мова». (ЛІ)- 16.15-“ 
«Шахова школа». (М). 7°
«Музичний антракт». (К). 17.00
— «На шкільних широтах»а
(К). 17.30 — «Правофлангові
колективи п'ятирічки». Пере
дача IV. (Запоріжжя). 18.00 — 
«П’ятирічці — ударна праця, 
майстерність і пошук моло- . 
днх». (Кіровоград). 18.15" — 
Кольорове телебачення. «За
гадки і відгадки». (М). 18.30— 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 — 
ма «Вісті». (К). 19.30 
кличне слово партії», 
голови колгоспу імені 
Долннського району 
градської області М. В. Мир- 
калеііка. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
19.45 _ Відкриття республі? 
панського конкурсу бальних 
танців. (Запоріжжя). 20.30 —■ 
Кольорове телебачення. «Сати
ричний об’єктив». (К). 20.50 —> 
«На добраніч, діти!».. (К)’< 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Цс ви можете». Віктори
на. (М). 22.45 — Кольорове те
лебачення. Концерт популяр
ної класичної музики. (Поль
ща). 23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Виставна Бу- 
ратіпо». (М). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. «Наші сусі
ди». (М). 10.50 — «У концерт- -А 
кому залі». Співає- народний 
артист СРСР 10. Гулясв. (М)'.
15.45 _ «Республіканська фі» 
з'ико-математична школа»« 
(К). 16.15 — «Людина розправ
ляв крила». (Львів). 16.45 —‘ 
«В ефірі — «Молодість». (М).
17.15 — Кольорове телебачен
ня. «Веселі старти». (М). 18.00
— Реклама, оголошення. (К).
18.30 — Документальні філь
ми. (К). 19.00 — Кольорове те
лебачення. Концерт. (М). 19.10
— Кольорове телебачення. 
«Весілля з приданим». (М)'. 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Музичне .вітання». 
Концерт. (Дніпропетровську.
23.15 - И-пілні Ііпвнни. (К).

гадки і відгадки». (М). 18.30—

Програ- 
— «За- 
Виступ 
Леніна 
Кірово-

І'?) Наша адреса і телефони1
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ПОГОДА
Вдень 23 січня по області та 

п місті Кіровограді передбачає
ться мінлива хмарність без 
істоті пх опадів. Вітер південно- 
західний, 5—9 метрів па секун
ду. Температура повітря 0—5, по 
місту 1—3 градуси тепла.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення, а Веселі стар? 
ти». (М). 10.15 — Програма
документальних фільмів. (М).
11.15 — «Екран молодих». (К)>
12.15 — Новини. (К). 12.30
Фільм-концсрт. (К). 13.00 -г>
«Телешкола механізаторів? « 
(К). 13.30 — «Олівсць-малЮ-
вець». (К). 15.45 — «Сім’я».
(Донецьк). 16.45 — «Народні 
таланти». (Львів). 17.25. -ґ.ТІ 
«Правофлангові колективи 
п’ятирічки». Передача • 5-та1. 
(Запоріжжя). 18.00 — «Дені?
за днем». (Кіровоград). 18.15,
— Кольорове телебачення^
«Світ соціалізму». (М). 18.45
— Концерт. (Кіровоград). 19.13
— «Про комуністичне став
лення до праці». (М). 19.30 •» 
Кольорове телебачення. Уем, 
піопат СРСР з хокею: «Крила 
Рад» — «Динамо». (М). 
перервах — кіноварне». (Му* 
21.45 — Програма «Час»..(Му'
22.15 — Кольорове телебачеЯГ
ня. «Бенефіс». Естрадна првт 
грама. (М). 23.25 — Нови
ни. (М). ... і

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 т? 
Програма документальних 
фільмів. (М). 11.15 — «Екран 
молодих». (К). 12.15 — Повн
ий. (К).- 12.30 — Фільм-кон- 
церт. (К). 13.(10,— «Телешкола 
механізаторів». (цу. із.зо 4? 
«Олівець - малювець». (К!'- 
14.20 — Телевізійний документ 
тальппй фільм. (М). 14.50 -Т 
«Винахідник». (М). 15.20 
Художній фільм «Княжна 
Рі». (М). 17.00 - «в ефірі "4 
«Молодість». (М). 18.00 7!
Для дітей. «Жили-булн зв^ 
рі». Лялькова вистава. (Хар? 
ків). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Вистава^ 
(К). 20.50 — «Па добраніч. Д’тУ 
т"І». (К). 21.05 - Фільм-коИ/, 
церт «Народні танці». (К)«
21.15 — Програма «Час». (Мн

Продовження виставні 
По закінченні — вечірні нові» 
нн. (К).

4 БК 07512. Індекс 61197. Зам. № 13026. Тираж 60000.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1958-1p
	1958-2p
	1958-3p
	1958-4p

