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УСПІШНИМИ ТЕМПАМИ ИДЕ БУДІВНИЦТВО КУ
МІВСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА, ЩО В НОВГОРОДКіВСЬКО- 
МУ РАЙОНІ — республіканській комсомоль
ській БУДОВІ.

БУДІВЕЛЬНИКИ ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ 
КОЛОНИ № 139 ТРЕСТУ -ЛІІБДЕНЕЛЕВЛТОРБУД» 
ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЬ ДО ПОЧАТКУ ЖНИВ ЗАВЕРШИТИ 
БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРА ПОТУЖНІСТЮ В 78 ТИ
СЯЧ ТОНИ ЗЕРНА. .

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ}

ПІНИ

СУБОТА, 15 лютого 1975 року
МИ ВЧИТУЄМОСЯ в сторінки книг — художніх і 

документальних, — які повідують про часи Вели
кої Вітчизняної, поспішаємо переглянути про це ПО
БИЙ фільм, з особливою увагою і пошаною слухаємо 

і ветеранів минулої війни. Молодим вони несуть подих 
: воєнних літ, подих народного подвигу.

У прийнятій ЦК КПРС Постанові «Про 30-річчя 
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні 1941 — 1945 років», говориться, що наступне свя
то стаПе видатною політичною подією в житті радян
ського народу, всього прогресивного людства. В об- 

’ ласті, як і по всій країні, ведеться широка підготовча 
робота до ювілею Перемоги.

Комсомольські організації області проводять зміс
товні заходи, готуючись гідно зустріти визначний 
ювілей. Зустрічі з ветеранами, учасниками підпілля, 
колишніми партизанами відбуваються в школах і за
водських цехах, в колгоспах і установах.

AKCMU

Ціна 2 коп.

(ТАРС).

польоту 
науковій 

і тран- 
кораблі «Со-

онтрольный анзеьшлдрІ

ЯОВЕ ДОСЯГНЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ НАУКИ
Товариші Л. І. Брежнєв, 

ГА. В. Підгорний і О. М. Ко- 
сигін палко поздоровили 
вчених, конструкторів, ін
женерів, техніків і робітни
ків, усі колективи і органі
зації, які брали участь у 
створенні, підготовці і вико
нанні космічного 
на орбітальній 
станції «Салют-4» 
спортному 
юз-17».
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Не можна без хвилювання читати лист, який па- 
1 діслав до редакції І. В. Кулик, підполковник міліції 
з Полтави. Батько Івана Васильовича загинув біля 
Олександрії. Всі розшуки його могили залишалися 
безрезультатними. І ось через тридцять літ від черво
них слідопитів Красно-Кам’янської школи-інтернату 
Олександрійського району надійшов лист: знайшли 
могилу вашого батька, запрошуємо в гості.

с Важко.уявити, яка це була радість для мене і моєї 
сім'ї, — продовжує І. В. Кулик. — Разом з дочкою я 
поїхав у цю школу. Дізнався, що червоні слідопити 
під керівництвом вчительки А. М. Стороженко протя
гом багатьох років вели пошукову роботу по встанов
ленню імен воїнів-визволителів села. їм вдалося від
крити більше двохсот прізвищ...».

І це лише оди»! приклад. В багатьох навчальних 
закладах області ведуть пошук. В Букварськгй вось
мирічній школі Олександрійського району розпоча
лася операція «Герої поруч». Добре поставлена ро
бота но військово-патріотичному вихованню в кіро
воградських СШ № 3, № 13, Богданівській середній 
школі Зпам япського, Підвисоцькій ІІовоархангель- 
ського районів, на багатьох підприємствах, у профе
сійно-технічних училищах області.

Нещодавно відкрита ще одна героїчна сторінка 
всенародного подвигу. Село Красяогірка Го.юванів- 
ського району. Підпільна комсомольська організація 
«Спартак». Юні патріоти боролися з ворогом і відда
ли свої життя заради сьогоднішнього світлого дня. 
Зразу ж після опублікування розповіді про «Спар
так» у пресі, в комсомольських організаціях області 
відбулися збори.

І комсомольці сімдесятих зараховують у бригаду. цех. 
ланку, екіпаж своїх ропесіпікіп-гсроїн. Любу Римар і Михай
ла Громового, Олімпіаду Ястремську І Саву Самчишина. 
*?“ 1 З.а того х.лопчп!ї- — ініціатива москвичів була
підхоплена комсомолією Кіровоградщини. «Славній даті — 
ниті ад іять ударних тижнів!» — з такнм лозунгом виступили 
,оа?аа ' гг , .*1Та КОЛГОСГІУ імені Тельмана Компаніївського 
і’“1!1 „. 'п,., а піадцпГь тижнів — на честь воїнів 15 республік, 

повернулися з поля бою. У містах Кіровограді. Олек- 
санді . Світлоподську, в Знам'янському, ІІопоукраїнському, 
піших районах оголошено тижні І декади па честь міст- ііероїв.

Ми йдемо назустріч святу. Комітетам комсомолу, райко- 
-.і.. ,,аКК?Иа,к’ ,т,,°б*т чітко контролювати хід виконання 

іЯАии ”. ,І0. 3УСТ₽1ЧІ ювілею. Особливим піклуванням треба 
ото ти учасників пиши, інвалідів Великої Вітчизняної, взя- 

оЛЛ'Ку С1м ' ™"'блих воїнів. Кожен пам’ятник, брат
ська моїй іа попиши бути доглянуті. Це наш громадян
ський обоп язок. вияв почуттів гордості і Січної шани до 
полеглих.

Рівняння па подвиг героїв. Кожна медаль на гру
дях ветерана — відливає червоним кольором Пере
моги. Йдучи назустріч великому святу, відбуваймо 
поряд себе плече ровесника, який залишився у вічній 
молодості, своєю натхненною працею несімо прапор 
трудових перемог ДО НОВИХ ВНСЭТ,

ІЗ лютого в Москву з офіційним візитом прибув пре
м’єр-міністр Великобританії Гарольд Вільсон. Разом з 
ним прибув міністр закордонних справ і у справах спів
дружності Дж. Кал.тагсн.

В той же депь у Кремлі почалися переговори між 
Генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим, 
членом Політбюро ЦК КПРС, Головою Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіпнм, членом Президії ЦК КПРС, мі
ністром закордонних справ СРСР А. А. Громико і пре
м’єр-міністром Великобританії Г. Вільсоиом тз мі
ністром закордонних справ і у справах співдружності 
Дж. Каллагепом.

У центрі уваги були питання поглиблення розрядки 
міжнародної напруженості, зміцнення миру та безпеки

Приз „Молодого 
комунара“ для 
чотиритисячниць

ПЕРШІ У З
За січень надоїли па кожну корову 

кілограмів молока:

Ольга Козаченко — ІІссватківський 
відділок радгоспу Другого імені 
Гістровського цукрокомбінату Олек
сандрійського району — 511;

Ірина Плітка — колгосп «Україна» 
Онуфріївського району — 430;

Ольга Костюкевич — колгосп 
■•-Дружба» Опуфріївського району — 
419;

Галина Власенко — колгосп імені 
Шевченка Знам’янськога району —» 
412J 

народів в Європі і в усьому світі, розвитку мирного, 
рівноправного і взаємовигідного співробітництва між 
ними.

Було підкреслено значення конструктивної взаємодії 
Радянського Союзу і Великобританії у розв’язанні цих 
завдань, які мають історичне значення. Разом з тим буч 
ла.висловлене взаємне бажання дати новий імпульс роз
виткові співробітництва між Радянським Союзом і Во 
ликобританією у політичній, торговельно-економічній та 
інших галузях.

Переговори проходять у діловій і конструктивній об
становці.

(ТАРС).

' ............ ■■■ ............................................ .... і

II А РУБІЖ— 
ЧОТИРИ ТИСЯЧІ!
«Першій тритисячний Кіровоградщини» — так називався приз, встановлений 

газетою «Молодий комунар» два роки тому. Нині їх, дбайливих господарів ферм, 
що, включившись у змагання на приз, успішно виконали свої зобов’язання, близь
ко двох тисяч. З числа молоді виросло багато майстрів високих надоїв, ордено
носців, новаторів, які є взірцем для всіх працівників тваринництва. 12 майстрів 
машинного доїння минулого року стали чотирмтисячницями. Звертаючись до них, 
до всіх молодих доярок області з відкритим листом, володарка призу Ольга Ко
заченко закликала піднести змагання на новий щабель, збільшувати валове ви
робництво молока. «За два роки зроблено крок... вагою у тисячу кілограмів, і я 
уявляю, як це символічно буде відображено на призові: на ньому має з’явитися 
иапис: «4000», — стверджувала вона.

«Приз «Першій чотиритисячниці Кіровоградщини» встановлено.

М АГАН НІ
Марія Мірошниченко — колгосп 

«Перше травня» Малозіісківського 
району — 382;

Галина Соколова — колгосп «Ук
раїна» Знам’янського району — 379;

Надія Говорун — колгосп імені 
Ульянова Голованівського району — 
368;

Надія Лапа — колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського району — 368;

Світлана Григор — колгосп імені
Леніна До.тпнського району — 360;

Валентина Гугіна — радгосп цук
рокомбінату Олександрійського ра
йону — 359.

II а фото: О. КОЗАЧЕНКО. 
Фото В. КОВПАКА.

(Див. 2-у стор.).
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НА РУБІЖ — 
ЧОТИРИ ТИСЯЧІ

І за того хлопця

СЛОВО ДО ВАС, 
ДІВЧАТА!

3430 кілограмів молока 
від кожної корови — та
кий рубіж нашого комсо
мольсько - молодіжного 
колективу у завершально
му році п’ятирічки. Мої 
подруги Валентина Вінник, 
Людмила Коваленко; Га
лина Закутайло, Олена 
Слабка розгорнули напо
легливу боротьбу, щоб 
виконати взяті соціаліс
тичні зобов'язання. Звер
таємося до всіх членів 
комсомольсько - молодіж
них колективів МТФ об
ласті — зробимо, дівчата, 
нинішній рік роком удар
ного фінішу. Докладемо 
сил, щоб наші колективи 
вийшли на тритисячний 
рубіж!

Н. ЖИТНА, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіжно
го колективу МТФ 
колгоспу «Дніпро» 
Онуфріївського райо
ну*

Приклад
наставника

Прикладом у роботі для 
мене була і є доярка на
шого колгоспу Валентина 
Славетинська. Минулого 
року вона надоїла по 4550 
кілограмів молока від 
кожної корови. Наслі
дуючи її, і я працювала 
під девізом: «Кожен день 
— ударний», надоїла у ви
значальному році п яти- 
річки по 4334 кілограми 
молока від кожної корови, 
а цьогорічне зобов’язан
ня моє — 4400.

Лист Ольги обговори
ли разом. Підтримуємо її 
заклик: дівчата, на новий 
рубіж — 4000 кілограмів 
молока. Беріть приклад з 
передовиків!

Н. ЛАПА, 
комсомолка, доярка 
колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського ра
йону.

• ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» -
ДЛЯ ЧОТИРИТИСЯЧНИЦЬ
У своїх листах до газети молоді майстри машинного доїння підтримали дум

ку, що правофланговим у змаганні під силу боротися за 4-тисячні надої, що три 
тисячі кілограмів молока на корову — то рубіж комсомольсько-молодіжних ко
лективів МТФ. Молоді доярки повторюють слова Ольги Козаченко: «Це викли
кано вимогами часу і відіб’ється в умовах соціалістичного змагання серед моло
дих доярок області на завершальний рік п’ятирічки».

Йдучи назустріч побажанням молодих тваринників, газета «Молодий кому
нар» оголошує конкурс серед молодих доярок: «ПЕРШІЙ ЧОТИРИТИСЯЧНИЦІ 
КІРОВОГРАДЩИНИ». Брати в ньому участь можуть доярки віком до ЗО років. Га
зета широко висвітлюватиме хід соціалістичного змагання, щомісяця підбиватиме 
його підсумки. Переможцем конкурсу стане молода доярка, яка від закріпленої 
групи корів одержить найвищі надої (не нижчі 4000 кілограмів). їй буде вручено 
перехідний приз «Першій чотиритисячниці Кіровоградщини» та цінний подару
нок. Майстрам машинного доїння, у яких будуть другий та третій результати, 
вручатимуться цінні подарунки.

Редакція встановлює також перехідний приз для комсомольсько-молодіжних 
колективів МТФ. Підсумки цього конкурсу будуть підбиватися поквартально. Во
лодарем призу «КРАЩОМУ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМУ КОЛЕКТИВУ 
МТФ ОБЛАСТІ» стане колектив, який матиме найвищі надої (не нижчі 3000 кі
лограмів).

Імена переможців обох конкурсів будуть занесені на Постамент шани «Мо
лодого комунара».

Високих вам надоїв, молоді майстри! Нагороди чекають вас!

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ. СПЕЦІАЛІСТИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА 
УСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ НАДАЮТЬ ПОСТІЙНУ ДОПОМОГУ МОЛОДИМ ДОЯР
КАМ ГОСПОДАРСТВА, ДБАЮТЬ ПРО ТЕ, ЩОБ ВОНИ МОГЛИ ПІДВИЩУВАТИ 
СВІЙ ФАХОВИЙ РІВЕНЬ. ЧЕТВЕРО МОЛОДИХ ДОЯРОК КОЛГОСПУ — Р. ДЮ
КОВА, В. СТЕРНІПЧУК, В. МОРОЗ, Л. КОВАЛЕНКО — СТАЛИ МИНУЛОГО РОКУ 
ТРИТИСЯЧНИЦЯМИ. КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ ДОЯРОК 

ЦЬОГО ГОСПОДАРСТВА - ОДИН З КРАЩИХ В РАЙОНІ.
НА ФОТО: ГОЛОВА КОЛГОСПУ С. Л. П1НЗУЛ ЦІКАВИТЬСЯ СПРАВАМИ МО

ЛОДИХ ТВАРИННИЦЬ ОЛЕКСАНДРИ ШТЛНЬКО ТА ВАЛЕНТИНИ СТЕРНІПЧУК.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА,

БІЛЬШАЄ ПОСЛІДОВНИКІВ У КОЗАЧЕНКО
Заклик Ольги Козаченко — підносити на новий рубіж змагання тваринників, бо

ротися за 4000-кілограмові надої, знайшео чимало послідовників у господарствах 
нашого району. Зокрема, у передовиків радгоспу «Мар’янівський», молодих 
доярок Софії Гривачевськсї, Зої Вгзір, Любові Шаидюк. Завдячуючи умілій орга
нізації праці, повсякденному підвищенню своєї майстерності, використанню передо
вих методів, ці молоді майстри минулого року надоїли від кожної корови більше, 
ніж по 4 тисячі кілограмів молока. Подолати цей рубіж зобов’язалися вони і нині. 
Приєднуюся до них і я.

Члени двох комсомольсько-молодіжних колективів МТФ нашого колгоспу, 
Ульяновського та Комсомольського відділків радгоспу Маловисківського цукро- 
комбінату зроблять усо залежне, щоб мати в середньому надої на корову по 3 ти
сячі кілограмів молока,

Н. ТРЕТЯКОВА, 
доярка колгоспу «Перше травня» Маловисківського району.

У ВСЕОЗБРОЄННІ—НА ПОСІВНУ
Вчора закінчив роботу обласний 

дводенний семінар бригадирів і 
групкомсоргів комсомольсько-мо
лодіжних тракторних бригад.

Відкрив його коротким вступним 
словом перший секретар обкому 
комсомолу М. Скляниченко.

Досвідом роботи, організації і 
ведення соціалістичного змагання

між молодими механізаторами, вну
тріспілкової роботи в комсомоль
ських групах поділилися бригадири 
А, Харкавий з колгоспу «Родина» 
Ульяновського району, І. Ковальов 
з колгоспу «Перше травня» Мало
висківського району, В. Галушка з 
колгоспу імені Калініна Олександ
рійського району, В. Семенюк з

колгоспу імені Ульянова Доброве- 
личківського району та інші.

Другого дня перед учасниками 
семінару виступили начальник об
ласного управління сільського гос
подарства В. С. Клюй і заступник 
голови обласного товариства «Знан
ня» В. Д. Мішура.

Учасники семінару побували э 
тракторних бригадах колгоспів іме
ні XX з'їзду КПРС і «Росія» Ново- 
українського району.

■
І

О. о. ГУБАРЕВ.

КОСМІЧНЕ

МИНУЛОЇ неділі завершився 
30-добовий політ космонав

тів Олексія Губарєва і Георгія 
Гречка на борту орбітальної на
укової станції «Салют-4».

Космонавти доставили па Зем
лю неоціненний вантаж: результа
ти експериментів, проведених на 
орбіті, бортові журнали з записа
ми своїх спостережень, кіномате- 
ріали і фотоплівки.

Орбітальний комплекс «Са
лют» — «Союз» можна порівняти 
з універсальним науково-дослід
ним інститутом, який об’єднав у 
собі часом далекі один від одного 
напрями. Космонавтам доводило
ся виконувати і суто інженерні 
експерименти, ставити досліди в 
біологічній «лабораторії» на орбі
ті, проводити багато часу біля 
різноманітних астрономічних ін
струментів.

Кожен політ будь-якого КОСМІЧНОГО 
об’єкта, особливо пілотованого, — це 
насамперед випробування конструкції,

А ЯК ВІН любив жити’ Які вірші писав! З відкри- 
тою душею, чистим серцем йшов у ЖИТТЯ, І світ, 

посміхався йому радісно й приязно, як найближчому, 
приятелю... _

Не судилося Володі написати свої найкращі вірші. 
У 1941 «додавши» до сімнадцяти у військкоматі іце* 
один рік, він пішов добровольцем на фронт А неза
баром на звороті фотографії надійшло до Богданів- 

™,ГНіио"™ "зїавГііо ТО був уже заповіт.
ки його віршоване послання. адресоване коханій дів-, 
чині. Ніхто не знав, що то був уже заповіт.

ВОЛОДІ «іЦ

ЗАВЖДИ
БУДЕ
СІМНАДЦЯТЬ...

Вот снимок мой.
В нем нет хвастливой позы,
Мы от игры на фронте далеки.
Перед тобой изведавшие грозы
Больших боев друзья-фронтовики, 
Найди меня средь бледных отражений 
И посмотри на облик мой живой. 
Ты пожелай, чтоб із пламени сражений 
Я не сгорел, и вновь пришел домой. 
А, може, в час, неведомо угрюмый, 
Меня убьют в решающем бою.
Ты посмотри, найди меня и думай,
Что я с тобой, что рядом я иду.

Володя Куроп’ятник не повернувся додому —і 
«згорів у полум’ї боїв»... Як і десять його ровесників 
з незабутнього десятого класу 1941 року, як і троє мо
лодих мудрих учителів їх.

...Нині сімнадцять років другому Володі Куроп’ят- 
нику. Іменем загиблого брата назвала сина вчитель
ка Богданівської середньої школи. Хлопець також 
навчається в десятому класі. Такий же ставний, чор
ноокий, мріє ощасливити світ.

Тільки не віршами, а пшеницею, хлібом. У свої сім
надцять він — чемпіон України серед юних механі
заторів. Віртуозно володіє трактором. Вже не раз 
засівав поле і збирав на ньому врожаї хліба. Володя 
Куроп’ятник влітку був бригадиром шкільної вироб
ничої бригади, а нині — член комітету комсомолу 
школи, відповідальний за трудове виховання.

Широка, щаслива дорога стелиться перед юнаком. 
Але, що б не робив він, той, другий Володя, постійно 
живе поряд. Пого він бачить у маминій сльозі. Його 
ім я чує перед початком кожних комсомольських 
зборів — в школі традиція: зачитувати імена.загиб
лих випускників і вчителів... Він живе в тих рядках, 
які набатом звучать у сьогоднішньому дні: «Ты по
смотри, найди меня и думай, что я с тобой...».

Незабаром Володя побачить це ім’я разом з три
надцятьма іншими на меморіальній дошці. її відкри- 
Юіь учні напередодні 30-річчя Перемоги. Зібрати 
кошти для дошки вирішили працюючи на недільни
ках. І вже на першому було зібрано металолому 

ільше запланованих двох тонн. Заряд активності не

А нещодавно учні Богданівської середньої школи 
вирішили зарахувати в свої ряди випускників 41-го 
року, які не повернулися з фронтів. Віднині за них 
відповідатимуть на уроках найкращі учні в щоденники героїв заноситимуться найкращі оцінки п^ві* 
домлятиметься про успіх,, школярів. Герої 
л,“вос“ штт"ЛаХ М1,рного ДИЯ’ 33 якпй вон" “ігаа-

2*

спецкор «Молодого
О. РАК1Н, 
комунара».

агрегатів і систем. О. О. Губарєа і 
Г. М. Гречко, за словами доктора тех
нічних наук К. п. Феоктистова, блиску
че справилися з роботою інженерів-ви* 
пробувачів. Відпрацьовування нової 
навігаційної апаратури, системи реге
нерації води з конденсату вологи, екс
перимент іто напиленню покриттів, що 
відбиваються на дзеркала телескопа,— 
ось неповний перелік робіт, за прове
дення яких космонавти одержали висо
ку оцінку 3 боку тих, хто розробив 
станцію і її системи.

На борту' орбітальної станції 
космонавти проводили спостере
ження за Сонцем, знімали на плів
ку найбільш характерні утворення 
па його поверхні в тій ділянці со« 
лячного, спектра, яку неможливо 
спостерігати поверхні Землі.

Великий обсяг робіт виконали 
космонавта на двох рентгенів« 
ських телескопах. Вони досліджу, 
вали рентгенівські випромінювана 
КЯ, які йдуть від різних космічних 
джерел, визначали їх кутові поз. 
міри. 1

Космонавти прозелп всіччезиг п«««

-І

внсотах.ВГРХНЬ<>^ а™осФерн на різних 

«Саліот-4»Кт-1п1абОраторіп на станів* 
ні ставити «ожлнвість екіпажс-
махами і рослинами"^ тварииами- к°- 
ТН Г меднчнмВаГу пР”ДІ-чялн космонан- 
дилосяекспеРИментам. Прово- вання оргаЕу'«зКч»ЛЛЛКСНЄ обс^ду’ 
ваного (Ьііииилг 3 застосуванням дозолися в*&нбЛяОпніаВааТаЖЄННЯ’ ВНПЧа' 
ТР««ЛОГ» *"»•«

ісля виконання прощами по- боаТадК»;Т?Д“Р ’ б°ртР«>жвиер при- 
лий чаг Д«ІКП ^танц^- яка Трива
ло., ІХ К0СМ*ЧНИМ до-
\вто\-атиЄВЄЛК аПаРатУРУ В РЄЖНМ 

роботи і перейшли в 
транспортний корабель. 
ВІИПяпї-2« 3а^КЧИЛОСЯ космічне 
ГеоРогі^ г Олексія Губарева і 
ДНІВ иї ппРЄЧКа' Після кількох 
БайкоиІ^П0ЧННку Иа космодромі 
У Москву.К0СМ0НаВТП нрибуДУ^

Геннадій АЛЕКСЄЄВ, 
інженер. 

. (ТАРС).
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ПЕРШИЙ зустрічний олек- 
сандрієць одразу вам 

не відповість, де знаходить
ся гуртожиток вугільників. 
Обов'язково перепитає: «Це 
ТОЙ, дев’ятиповерховий?». І 
аж тоді — вкаже точну його 
адресу.

Вдень тут майже порож
ньо. Тому, поки немає гос
подарів, давайте заглянемо 
у це красиве з широкими 
вікнами і балконами примі
щення з не менш красивою 
назвою «Юність».

Переступивши Поріг вестибю
лю, поринаєш у домашню об
становку, з властивим їй затиш
ком і теплом. Затишно у тихих, 
зі смаком умебльованих спаль
нях, чистих з білосніжними пли
тами кухнях, навіть у побутових 
кімнатах, де стоять пральні ма
шини і дошки для прасування. 
Чистота скрізь така, що чомусь 
не вірнтьея, ніби ти в гурто
житку. Здається, зараз вийде 
господиня, яка тільки-но закін
чила прибирати, і пильно по
дивиться на твої черевики: чи 
ж добре їх витер перш, ніж за
йти сюди?

КОЛИ ця гігантська сім'я 
збирається разом, дім 

оживає. Він починає блима
ти очима засвічених вікон, 
радісно плескає скляними 
долонями дверей. А для 
невтомного ліфта настає 
час «пік»: він безперерано 
снує від поверху до повер
ху, як ткацький човник по 

тут побачиш члсиїв ради гурто
житку. Сьогодні зібрала їх ра
зом надзвичайна подія. Мешка
нець гуртожитку Володимир Фо- 
мін — робітник Морозівського 
вуглерозрізу — скоїв хулігансь
кий вчинок. У присутніх навіть 
слів не вистачає. Стільки ува
ги було приділено цьому юна
кові, стільки часу. Адже він 
заявив про себе в перші дні по
селення. То п'яний прийде, то 
дружків якихось приведе.

Рішення ради одностайне І су
воре: — за негідну поведінку 
Володимира Фоміна виселити з 
гуртожитку,

Завідуюча Тамара Федо-

замкненому колу.
Затихає гул верстатів, по

рожніють вулиці, менше ме
тушні в магазинах — кінчає
ться робочий день. А тур
боти лише починаються. Од
ні другу «зміну» починають 
біля газових плит і праль
них машин, інші — в біблі
отеці, кімнаті для занять. 
Кожен має можливість від
почити — подивитись теле
візор, піти в спортзал.

Саме в такі часи кімната з 
лаконічною вивіскою «Вихова
тель» не закривається. Госпо
дарка її, Надія Хрнстофорівна 
Безпальченко, то викличе когось, 
то сам хто зайде. А найчастіше

рівна Любарська згадує 
перші кроки становлення.

— Найважче було вплину
ти на психологію окремих 
мешканців. Гозориш їм, бу
вало, що все це ваше, спіль
не. А не встиг відвернутись, 
як вони посуд із загальних 
кімнат переносять у спальні.

Але не менше уваги Та
марі Федорівні довелося 
приділити і обслуговуючому 
персоналу: колектив теж 
новий.

— Будьте для них матеря
ми, — нагадувала вона чер
говим, — щоб аони почува
ли себе, як дома.

Тамара Федорівна не лю
бить суворості, властивої 
деяким гуртожиткам. Вона, 
наприклад, дозволяє від
святкувати день народжен
ня чи іншу подію. Органі
зовуються тут урочисті про
води в армію. А якось в 
гуртожитку справляли ком-

На ваше замовлення

ПОГОВОРИсо мною,
МАМА...

Слова В. Гина Музыка В. Мигули
Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь.
Но время птицей пролетело,
И в детство пить оборвалась.

Припев:
Поговори со мною, мама!
О чем-нибудь поговори.
До звездной полночи до самой
Мне снова детство подари.
Доволен (довольна) я своей судьбою, 
Того, что пройдено, нс жаль. 
Но так мне хочется порою
Вернуть безоблачную даль.

Припев;
Минуты сказочные эти 
Напек оставлю в сердце я.

■Л Дороже всех наград на свете
Мне песня тихая твоя.

Припев, 

сомольське весілля! Валя 
Олійник в гуртожитку зна
йшла свій другий дім, а 
кастелянша Ганна Антонівна 
Нельга стала для неї дру
гою матір’ю. Та хіба тільки 
для неї? Дівчата заприміти
ли: якщо Ганна Антонівна 
скаже напутнє слово перед 
весіллям — буде щасливим 
подружнє життя. От тепер 
без неї і не відбувається 
жодна реєстрація шлюбу. 
ТАК І живуть вугільники 

Олександрії. Живуть, як

ГУРТОЖИТОК-ТВІЙ ДІМ

ідповідаА,
як перед

ім‘єю
одна велика, напрочуд 
дружна і міцна сім’я. Як і 
належить, будинок свій три
мають у зразковому поряд
ку. Недарма ж у вестибюлі 
на найвиднішому місці ви
сять Диплом і Грамота. Ни
ми Міністерство вугільної 
промисловості СРСР і ЦК 
профспілки нагородили гур
тожиток «Юність» комбіна
ту «Олександріявугілля» за 
перше місце, яке вони зай
няли минулого року в огля- 
ді-конкурсі гуртожитків ву
гільної промисловості.

В народі кажуть: «Красна 
хата не вуглами, а пирога
ми». Перефразувавши це 
прислів’я стосовно до «Юно
сті», можна сказати, що во
на гарна і тим, і іншим.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Олександрія.

АМАТОРИ
З СУХОГО ТАШЛЙКА

За кілька днів перед тим, як у колгос
пі «Дружба» Вільшанського району за
палав факел республіканського фести
валю сільської художньої самодіяль
ності, тут відкрилась виставка творчості 
сільських умільців, розташована у чи
тальному залі сільської бібліотеки.

Довго пам’ятатимуть колгоспники мис
тецькі вироби односельчан, які у вільну 
годину відпочинку займаються своєю 
улюбленою справою.

Відвідувачів хвилюють роботи Вадима Яки- 
менка, молодого механізатора, який з соломи 
стиорив інкрустований портрет В. І. Леніна. 
Цій же темі — зображенню вождя у різні пе
ріоди його життя і діяльності — віддає пере
вагу комсомолець Генпадій Горбунов. Ряд 
його робіт присвячено Великій Вітчизняній 
війні.

А вишиванки колгоспниць Валентини 
Чаленко, Олени Засовенко, завідуючої 
сільською бібліотекою Лариси Сугак 
стверджують, що їх автори мають висо
кий художній смак.

Щодня виставка збирає багато відві
дувачів. Її оглядають не лише жителі 
села Сухий Ташлик, а й колгоспники ін
ших господарств. У книзі відгуків і по
бажань вже є чимало теплих записів,

В. МЕЛЬНИЧУК. 
працівник ВІльшанської районної 
газети «Ленінська зоря».

---- ~

«Я ВАС 
Л Ю Б Л Ю, 
СТОЛИЦЕ...»

Абсолютна чемпіонка Олімпіади, двора- 
зоеа чемпіонка світу, заслужений май
стер спорту Людмила Турищева названа 
кращою спортсменкою Радянського Сою
зу 1974 року. Популярна гімнастка не 
раз входила до десятки найсильніиіих, 
але в минулому році журналісти вперше 
поставили Людмилу на чолі кращих s 
кращих. Кореспондент ЛП11 подзвонив у 
Ростов-на-Дону, де живе Турищева, і по
просив її відповісти на кілька запитань.

— Як Ви, Людмило, оцінюєте той 
факт, що Вас назвали кращою спорт
сменкою країни?

— Не приховую, це дуже приємно. 
Взагалі лауреатом міг стати і Василь 
Алексеев, і Анатолій Карпов, і Павло 
Ледньов, і Людмила Пахомова з Олек
сандром Горшковим. Ці спортсмени ми
нулого року добилися значних результа
тів. Очевидно, спортивні журналісти від
дали першість мені тому, що у нас в 
гімнастиці виграти абсолютну першість 
дуже нелегко. Чемпіонати світу проводя
ться раз у чотири роки, і двічі перемогти 
вдавалося лише Ларисі Латнніній і мені.

Але я радію не лише за себе, а й за свою 
улюблену спортивну гімнастику. Мій вид 
спорту з року в рік стає все популярнішим. 
Переконливі і красиві перемоги жіночої збір
ної СРСР з Мехіко, Люблин!, Мюнхені, яскра
ва майстерність Наталки Кучинської, Лариси 
Петрнк, Тамари Лазаковнч, Ольги Корбут та 
інших наших гімнасток — все цр викликало 
підвищений інтерес до гімнастики в усьому 
світі.

Спортсмени нашої країни йдуть в 
авангарді світової гімнастики перш за 
все тому, що у нас справжня масовість 
спорту, відмінні умови для тренувань, 
міцні традиції і чудові трепери-новатори.

— Чим Вам особливо запам’ятався 
минулий рік?

— Звичайно, чемпіонатом світу у Вар
кі. Я почала готуватись до нього відразу 
після Олімпіади в Мюнхені. З тренером 
Владиславом Растороцьким ми склали 
чіткий план підготовки і намагалися ре
тельно його викопувати. Серйозним ви
пробуванням моєї нової програми став 
чемпіонат Європи 1973 року в Лондоні, 
який мені вдалося виграти. Напружене 
суперництво з Ольгою Корбут в Лондоні 
і на чемпіонаті країни в минулому році 
допомогло мені повірити у власні сили. 
До речі, мене часто запитують, чи не 
впливає суперництво з Ольгою на наші 
стосунки? Повинна сказати, що ми по
важаємо одна одну і суперниці лишена 
помості. А в житті — подруги.

В минулому році я закінчила педагогічний 
інститут, вступила до аспірантури. Готую кан
дидатську дисертацію на тему «Психологія 
спорту». Важливою подією для мене була 
участь в роботі XVII з’їзду комсомолу. Я

НЕЗАБАРОМ— останній дзвінок... Свято 
повноліття, котре поведе у самостійне 

життя, а поки що воно звабливо манить і 
кличе. гМи завжди мріяли побачити столицю 
нашої Вітчизни. Тож поїздка набирала 
особливого змісту, адже прийде час, розбі
жаться наші шляхи, і поруч із ніжними, 
трепетними спогадами про шкільні роки в 
уяві кожного зринатиме Москва.

В бюро молодіжного туризму па наше 
прохання відгукнулися схвально. І ось ми, 
випускники Новоукраїнської СІП № 4, 
під’їжджаємо до чарівного, славного міста. 
Хвилює голос диктора: «Товариші! Поїзд 
прибуває до серця нашої Вітчизни — Моск
ви! Бажаємо чудового відпочинку!».

В Москві гостювали шість днів. Засніже
на, морозна, вона зігрівала нас своїм теп
лом, гостинністю, привітністю. Всюди відчу» 
вали її турботу.

Кожен день був заповнений вщерть. Стом
лювались, але ніхто не лишався байдужим.

ЛЮДМИЛА
ТУРИЩЕВА:

ПРАГНЕННЯ 
ДОСКОНАЛОСТІ 

йайвшяшвтмнажашкаааи | 

горджуся тим, що мене обрали членом J 
ЦК ВЛКСМ.

— Навчання, тренування, змагання, І 
показові виступи за кордоном, запро- ■ 
шення виступити перед болільниками. ! 
Чи не втомлюєтеся Ви від такого ритму $ 
життя і чи не хотілося б Вам раптом 
стати «невідомою»?

— Це велике щастя — жити таким 
повнокровним життям. Мі, я не втоми
лася ні від зустрічей з болільниками, ні 
від гімнастики, ні від щоденних трену
вань і частих виступів. Прагнення до 
досконалості, прагнення показати свою 
силу, перемогти в боротьбі, яка, звичай
но, вимагає напруження, фізичного і нер
вового, — це. очевидно, властиве всім 
спортсменам...

Просто так займатися спортом для 
мене було б нецікаво. Л ось поставити 
перед собою якесь певне завдання, про
йти через труднощі, перемогти себе, 
свою слабкість — ось в цьому і є ра
дість занять великим спортом.

— Ви досягли видатних успіхів — за
воювали всі титули, які є в гімнастиці. 
До чого Ви ще прагнете в спорті?

— Поки є бажання — виступатиму. Ларисі 
Лагиніній пощастило двічі перемагати на 
олімпіадах і чемпіонатах світу. У мене поки 
що лише одна золота олімпійська медаль за 
абсолютну першість. Друга — за командну пе
ремогу в Мехіко, де в багатоборстві я була 
лише двадцять четвертою. Можливо, Олімпіа
да в Монреалі буде останнім моїм змаганням.

У нас з тренером багато задумів щодо но
вих довільних вправ. Ми працюватимемо над 
ускладненням опорного стрибка «цукахара», 
за традицією складемо нові довільні вправи, 
є цікаві елементи на колоді і брусах, які спо
діваюся розучити до 1976 року. Загалом, робо
ти на тренуваннях вистачає.

— В яких змаганнях ми побачимо Вас 
цього року?

— В березні в Ленінграді — Кубок 
СРСР, підготовку до цього турніру я 
вже почала. У травні — чемпіонат Євро
пи в Норвегії. А в липні — Спартакіада 
народів СРСР.

АПН.

На все життя запам’яталася зустріч з вож- 
дем у Мавзолеї. Ми несли йому пайпоїаєм’. 
ніше. Ознайомилися з Кремлем, побували 
в музеї. В. І. Леніна, Державному історич
ному музеї, Третьяковськін галереї. Хэич 
люючимл були відвідини Красної площі. 
Надовго затримались біля Кремлівської 
стіни.

Чарівною казкою лишиться в пам’яті Па
лац спорту, що в Лужниках. Ми побували 
тут па новорічному вечорі-кониерті. Слуха« 
ли И. Кобзона, бачили на льоду Л. Смир« 
нову та О. Уланова. Вечорами ходили про* 
спектами Москви, мріяли, намагались за* 
зирнути у майбутнє. І щоразу дивувались? 
«Скільки шляхів сходиться до тебе, столи
це! Скільки потрібно щедрості і тепла, щоб 
так по-материнськи приймати сипів і дочок 
усієї неосяжної Батьківщини!».

о. коломієць»
керівник екскурсійної групи»
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В КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

ФІНІШ І СТАРТ 
ЧЕРВ0Н030РІВЦІВ

В листопаді 1961 року 
Всесоюзна рада добровіль
них спортивних товариств 
профспілок колективу фіз
культури заводу «Червона- 
зірка» присвоїла звання 
«Спортивний клуб «Зірка». 
З тих пір зроблено багато. 
Тільки за роки дев’ятої п’я
тирічки підготовлено 16 
майстрів спорту СРСР, 43 
кандидати у майстри спор
ту, близько 180 першороз
рядників, 5 тисяч спортсме
нів масових розрядів, понад 
700 громадських інструкто
рів і спортивних суддів.

Про успіхи і про недолі
ки йшла ділова розмова па 
VI 1-й звітно-виборній кон
ференції спортивного клубу 
«Зірка».. Як зазначив допо
відач, заступник голови 
правління спортклубу Г. В. 
Ру донський, а також висту
паючі, у фізкультурників 
заводу є те багато невирі- 
шених проблем.

Червонозорівці взяли , підви
щені соціалістичні зобов'язання 
на 1975 рік. В спортклубі буде 
підготовлено чотирьох майстрів 
спорту СРСР, 10 кандидатів у 
майстри спорту, 400 спортсменів 
першого розряду, 000 значківців 
ГПО, близько 800 громадських 
інструкторів і суддів.

Обрано новий склад правління 
спортклубу. Головою правління 
обрано головного інженера за
воду В. 1. Карленка. його за
ступником Г. В. Рудннського.

В. ШАБАЛІН.

! ХЛОПЦУ!“

В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КОМПАНІЙЦЯ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ ФІНАЛ 
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ гри «А НУ-МО. ХЛОПЦІ!», організований об
ласним УПРАВЛІННЯМ ПРОФТЕХОСВІТИ ТА ОБКОМОМ КОМСОМОЛУ.

В напруженій боротьбі першість вибороли учні міського середнього профтехучи
лища № 4 міста Кіровограда, на другому місці — команда Л1Г1ТУ № 6 (м. Кірово
град), на третьому — Ульяновського міського профтехучилища № 11.

На фото: зліва вгорі танець «Погоня» у виконанні учасників команди проф
техучилища № 1; справа — повний кавалер орденів Слави М. І. ЖОСАН вручає 
диплом та грамоту капітану команди профтехучилища Л» 4 м. Кіровограда Сергію 
ЛЕВЧЕНКУ; внизу — команда Ульяновського міського профтехучилища № 11 вико
нує літературно-музичну композицію.

Фото В. КОВПАКА.

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім-

настика. (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (М). >0.00 — Кольорове
телебачення. «Очевидне — 
неймовірне». (М). 1 Іл)0 — Ко
льорове те »ебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 15.50 — 
«Ось так. Мнцик*. Лялькова 
вистава. (Донецьк). 16.45 —
«За український мільярд 1975 
року». Тележурнал «Партійне 
життя». (Херсон). 17.15 —
«Народні таланти». (Одеса). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Пори ро
ку». Мультфільм. (М). 18.25— 
<г П'ятирічку — достроково». 
(М). 19.10 — О. Твардовськнй. 
«Василь Тьоркін». Фільм-спек- 
такль. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. «Ваша думка». 
(М). 22.25 — Кольорове теле
бачення. Спортивна програма. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Новини. (К). 11.15 — Доку
ментальний фільм «Дороги 
вистачить всім». (К). 11.40 — 
«Шкільний екран».Фізика 
лтя учнів 9 класу. (К). 12.15 — 
Художній фільм «.Машенька». 
(К). 13.55 — Програма науко- 
во-популяоних фільмів. (М) 
14.35 — «О. Толстой». Літера
турний портрет. Веде переда
чу І. Аидронніков. (М). 15.30 
— «Гпоза над Білою». Худож
ній фільм. (М). 17.00 — «Ма
мина школа». (М). 17.30 —
Кольорове телебачення. «Ви
ставка Буратіно». (М). 18.00— 
Реклама. оголошення. (К). 
18.30 — «Поавоф.тангові п'я
тирічки». (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 10.30 — Ху
дожній фільм «Антрацит». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Мисте
цтво — народу». (К). В пе
рерві — вечірні новини. (К).

відгадки». (М). 18.30 —«Люди
на і закон». (М). 19.00 — Ко
льорове телебачення. Концерт, 
присвячений відкриттю Всесо
юзного фестивалю самодіяль
ної художньої творчості. (М). 
19.4,5 — Художній фільм «Дім 
для Серафима». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Молоді голоси». (М). 22.40 — 
Відкриття чемпіонату СРСР з 
легкої атлетики. (Ленінград). 
По закінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Новини. (К). 11.15 — Науково- 
популярний фільм «Ферми 
майбутнього». (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Передача 
з літератури для учнів 10 кла
су. (К). 12.20 — Художній
фільм «Великі голодранці». 
(К). 16.00 — Програма доку
ментальних фільмів телеба
чення соціалістичних країн. 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Композитори — ді
тям». (М). 17.30 — «В ефірі — 
«Молодість». (М). 18.00 —
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Для дітей. «Зірочка». 
(Харків). 19.00 — Програма
«Вісті». (М). 19.30 — «На го
ловних напрямках п'ятиріч
ки». (К). 19.50 — «Запрошує
мо па пісню». (Львів). 20.15 — 
«Телешкола механізаторів*. 
(К). 20.45 — «Па добраніч, ді
ти.’». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Автор
ський вечір заслуженого діяча 
мистецтв УРС.Р композитора 
і. Шамо. (К). В перерві — 
вечірні новини. (К).

ла Рад». В перерві — тираж 
«Спортлото». (М). 21.45 —
Програма «Час». (М). 22.15 — 
Кольорове телебачення. «Про 
балет». (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «В ефі
рі — «Молодість». (М). 10.00— 
«Дім для Серафима». Худож
ній фільм. (М). 11.15 — Ко
льорове телебачення. Кон
церт, присвячений відкриттю 
Всесоюзного фестивалю само-

ДРУГА ПРОГРАМА. 1.1.00- 
Новини. (К). 11.15 — «Зустріч 
з піснею». Концерт. (К). 15.15 
— «Лін — радянський народ». 
(Харків). 15.55 — «Республі
канська фізико-математична 
школа». (К). 16.25 — «Таємни
чий гіпопотам». Вистава ля
льок. (К). 17.45 — «Герої за
вершального». Теленарис. 
(Дніпропетровськ). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 

Ів.ЗО — Телефільм «Не поле 
перейти». (К). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «Творчість 
народів світу». (М). 19.30 —

«Ваша думка». (М). 14.05 —
До Дня Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту. 
Програма документальних 
фільмів. (М). 14.45 — «Лєр
монтов — художник». Веде 
передачу І. Аидронніков. (М). 
16.15 — Кольорове телебачен
ня. «День народження Буту
за». Лялькова вистава. (К). 
17.10 — «її героїні». (Одеса). 
18.00 — «Будемо майстрами». 
(Харків). 18.30 — Фільм-кон- 
церт. (К). 19.00 — «Вісті».
(Київ з включенням Кірово
града). 19.30 — «Чорнобильська

ПЕРША ПРОГРАМА. 
•>.С»5 — Кольорове телеба
чення. Ранкова гімиасти-
ка. (М). 9.20 — Новини. 

(М). 9.30 — Кольорове теле
бачення. «Виставка Бхраті- 
ио». (М). 10.00 - О. Твардов
ський. «Василь Тьоркін». 
Фільм-спектакль. (М). 14.05 — 
Кольорове телебаадіня. До
ку ментальний фільм «Респуб
ліка моя. Казахстан». (М). 
15.05 — Кольорове телебачен
ня. «Ми знайомимось з при
родою». (М). 15.30 — «Сторін
ки історії Великої Вітчизняної 
війни». «Сталінградська бит
ва». (М). 16.00 — Для юна
цтва. «Орієнтир». (Донецьк). 
17.10 — «Клуб засвічує вогні». 
(Дніпропетровськ). 18.00 —
Новини. (М). 18.15— Кольоро

ве телебачення. «Загадки 1

1Л ПЕРША
1У 10.00 —

ПРОГРАМА.
1У 10.00 — Новини. (К). 11.15 

— Науково-популярний 
фільм «Репортаж про моло
ко». (К). 11.40 — «Шкільний
екран». Суспільствознавство 
для учнів 10 класу. (К). 12.15 
— Телефільм «Насип». (К).
13.10 — Кольорове телебачен
ня. «Палітра». (К). 14.00 —
Телевізійний документальний 
фільм «Здрастуй. завтра». 
(М). 1-1.30 — М. Ю. Лєрмон
тов. «Герой нашого часу». Ве
де передачу 1. Аидронніков. 
(М). 15.30 — Кольорове теле
бачення. «Фільм — ДІТЯМ». 
«П'ятірка відважних». Ху
дожній фільм. (М). ? 16.45 — 
«БАЛІ — траса 
(М). 17.00 — «Наука
годні».
30-річчя 
серця».
«День за днем». (Кіровоград).
18.10 - * 
град).
ве телебачення. 
Новоросійська», 
ннй 
(М). 
ськ) 
град). 19.20 т
ровоград). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Спартак» — «Кри-

. ю.чо — 
мд^кності». 

— СКО
ЇМ). 17.30 — До 

Перемоги. «Пам’ять 
(Херсон). 18.00 —

Оголошення. (Кірово- 
18.25 — Кольоро-

« Подвиг 
Телевізій- 

документальний фільм. 
19.10 — «Кіровоград- 
горизоніи». (Кірово- 

Телефільм. (Кі-

ц) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград*50, вул. Луиачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського житія — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-4 5-36. відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Індекс 61197,Б К 08828.

діяльної художньої творчості. 
(М). 16.05 — В. Катаєв. «Ваня 
Солпцсв». Вистава. (Дніпро
петровськ). 17.30 — «Сильні, 
сміливі, спритні». (М). 18.00— 
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Музичний фільм 
«П’ять вечорів на тиждень». 
(К). 19.00 — «Вісті». (Київ з 
включенням Кіровограда). 19.30
— Кольорове телебачення. 
«Екран молодих». (К). 20.50— 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Циркова програма». 
(К). 21.45 — Програма «Час». 
(М). 22.15 — Першість СРСР з 
гандболу. (Запоріжжя). 23.25
— Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім

настика. (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — «Сильні, сміливі, 
спригні». (М). 10.00 — «Моло
ді голоси». (М). 11.10 — «У
заводській бібліотеці». (М). 
14.00 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 14.50 — 
«По рідній країні». (М). 15.20
— «Аркадій Гайдар». Переда
ча з літератури. (М). 16.00 — 
«Російська мова». (ЛІ). 16.45— 
«Шахова школа». (ЛІ), 17.15— 
Кольороае телебачення. «Ве
селі стапти». (М). ІЙ.ОО — Но
вини. (М). 18.15 — Кольорове 
телебачення. «У кожному ма
люнку сонце». (М). 15.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
хокею: ЦСКА — «Динамо*. 
(М). 21.45 — Програма «Час». 
(М). 22.15 — Кольорове теле
бачення. «Любителям опере
ти». (М). 23.15 — Міжнарод
ний турнір з боксу. Півфінал. 
(Мінськ). По закінченні — но
вини. (М).

«Рідний причал, доле моя». 
(Одеса). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Наші
гості». Концерт Ленінград
ського ансамблю «Дружба». 
(К). 21.45 — Програма «Час». 
(М). 22.15 — «Старт». (К)_.
23.15 — Вечірні новини. (К).
А-і ПЕРША ПРОГРАМА. 
£1 10.55 — Кольорове теле

бачення. Мультфільм 
«МауглІ». (К>. II.40-«Шкіль
ний екран». Російська мова 
для учнів 8 класу. (К). 12.10— 
Новини. (К). 12.25 — «Теле
школа механізатора». (К). 
12.55 — «Орбіта дружби». 
(Дніпропетровськ). 13.25 —
Художній фільм «Іван Мака- 
рович». (К). 15.45 — «П’яти
річку завершимо по-ударію- 
му». (Миколаїв). 16.15 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Анна Кареніна». 
Перша серія. (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. «Твор
чість юних». (М). 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.10 — Оголошення. (Кірово
град). 18.15 — Кольоропе теле
бачення. «Золота яблуня». 
Мультфільм. (М). 18.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт, 
присвячений Дню Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоте. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
пе телебачення. «Артлото». 
(М). 22.10 — Міжнародний
турнір з боксу. Фінал. 
(Мінськ). По закінченні — но
вини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (Л\). 9.20 —
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (М). 10.15 — Докумен
тальний фільм Єреванської 
студії телебачення. (М). 11.05 
— Кольорове телебачення.

Газета вихопить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОЛ1МУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глівки ?.

атомна». Літературна переда
ча. (К). 20.10 — Фільм-кои-
церт. «Народні танці». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Зустріч з піс
нею». Концерт. (К). 23.10 -—
Першість СРСР з гандболу. 
(Запоріжжя). По закінченні — 
вечірні новини. (К).

АА ПЕРША ПРОГРАМА.
ДХ 9.05 — Кольорове телеба

чення. Ранкова гімнасти
ка. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачення.
«АБВГдейка». (М). 10.00 —
«Для вас, батьки!». (М). 10.30
— «Товари — народу». (Хар
ків). П.00 — «М. Фрунзе». 
(Уривки з усної книги 1. Швс- 
дова). (К). 12.05 — М. Шат-
ров. «Погода на завтра». Ви
става Кіровоградського укра
їнського музично-драматично
го театру. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня) 14.25 — Художній фільм 
«Ми з Кронштадту». (М). 
16.05 — Кольорове телебачен
ня. «Цирк зустрічає гостей». 
Фільм-коицерт. (М). 17.00 —
Кольоропе телебачення. «Лю
дина. Земля. Всесвіт». (М).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільми. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (ЛІ). 19.15 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Гарячий сніг». (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «У добру путь». (ЛІ). 23.00
— Кольорове телебачення. 
Спортивна програма. По за
кінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРЛЛ1А. 10.30 - 
Кольорове телебачення. «По
езія». (ЛІ). 10.45 — «Ліузнчна 
програма «Ранкова пошта». 
(ЛІ). 11.15 — «У бойовому
строю». Репортаж з виставки, 
нрнсг.яченої 40-річчю глудії 
воєнних художників ' імені 
Грекова. (М). 11.55 — «До
30-річчя Перемоги». Докумен
тальні фільми. (М). 12.45 —
Кольорове телебачення. «По
езія». (М). 13.10 — «Здоров’я». 
(ЛІ). 13.40 — «Новини музич
ного життя». (ЛІ). 14.25 — «До 
30-річчя Перемоги». «Слана 
солдатська». (Львів). 15.25 —

«Народний телеуніверентет». 
(К). 15.55 — Кольорове телеба
чення. «Олівець-малювець». 
(К). 16.25 — «Книжкова поли
ця». (К). 17.10 — Фільм-кон-
церт. (К). 17.25 — «Школа пе
редового досвіду». (К). 18.00
— Кольорове телебачення,
«При світлі соняшників». (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.45 — 
Кольорове телебачення. «Ек
ран молодих». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Сатиричний об’єк
тив». (К). 21.50 — Художній
фільм «Красна площа». Пер
ша серія. (К). 23.00 — Вечірні 
новини. (К).

А О ПЕРША ПРОГРАМА. 
ХЗ 9-00 — Програма пере

дач. (ЛІ). 9.05 — Кольо
рове телебачення. Ранкова 
гімнастика. (ЛІ). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — Кольорове те
лебачення. «Будильник». (ЛІ). 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 11.30 — «Зу
стріч молоді з ветеранами вій
ни». (ЛІ). 12.30 — «Сільська
година». (М). 13.30 — Худож
ній фільм «Я служу па кор
доні». (М). 14.55 — «Літера
турні бесіди». (ЛІ). 15.50 —
«Міжнародна панорама». (М).
16.20 — «Сьогодні - День Ра
дянської Армії І Військово- 
Ліорського Флоту». Бесіда з 
начальником Генерального 
Штабу Збройних Сил, пер
шим заступником Міністра 
оборони СРСР генералом ар
мії В. Г. Кулнковим. (М).
16.35 — Кольорове телебачен
ня. «У часи відпочинку». Му
зична програма для воїнів 
Радянської Армії. (М). 18.00— 
Новини. (М). 18.15 — «А у те
бе є сонце?». Мультфільм. 
(М). 18.30 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро
жей». (М). 19.30 — Художній 
фільм «Батько солдата». (М). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.35 — Кольоропе телебачен
ня. «Святкопий вечір в Остан- 
кіно». «Наша пісня бойова». 
(ЛІ). 23.05 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з 
мотогонок на льоду. По за
кінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
Наша афіша. (К). 9.55 —
«Твоє червоне вітрило». (Во- 
рошнловград). 10.35 — Фільм- 
концерт «Бецезовин сік». (К). 
10.55 — «Сільські обрії». (К).
12.20 — Художній фільм «Вчо
ра. сьогодні і завжди». (К). 
13.50 — «Кают-кампаніч «Гло
бус» (Одеса). 14.35 - «Для 
дітей, «Зірочка». (К). 15.<5 — 
«Солдатські конверти». Кон
церт. (Львів). 15.50 — «До
нецькі самоцвіти». (Донецьк).

~ громадянин».
(К). 18.00 — Кольоропе теле
бачення. , «Мультнанорама». 
(К). 19.00 - «Вісті». (К). 19.45
— Концерт заслуженого ан*
самблю пісні і танцю Киїп- 
ського Червонопрапорпого вій
ськового округу. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм
«Красна площа». 2 серія. (К). 
22.40 — Першість СРСР З 
гандболу. (Запоріжжя). 23.50
— Вечірні новини. (К).
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