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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ АКСИУ в

А. ЗАЙЧЕНКО, 
секретар комсомольської організації 
Вільшанської райспоживспілки.

про це — план січня колектив викопав па 
119 процентів. Зараз комсомольці разом зі 
своїм групкомсоргом Валентипою Бар’яч^ 
пою готуються до обміну комсомольських 
документів.

ДО ОБМІНУ комсомольських ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕВИКОНАННЯМ

І РАДІ

ЗМІСТІТО Тії ТИЧИНИ

про Анто-
Пу щепка,

а****»**““-
Мг>итрАПННЫЙ

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС

Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли постанову «Про за
ходи по розширенню мережі середніх сіль
ських професійно-технічних училищ і по по
ліпшенню їх роботи».

У постанові відзначається, що па сучас
ному етапі розвитку сільського господар
ства -зростає роль сільських професійно- 
технічних училищ у справі підготовки ква
ліфікованих робітничих кадрів для колгос
пів, радгоспів, меліоративних та інших під
приємств і організацій. Щороку ці училища 
готують для села понад півмільйопа квалі-

фікованнх робітників найрізноманітніших 
професій.

Найбільш ефективною формою для здо-. 
буття сільською молоддю професійної і за
гальної середньої освіти стали середні сіль
ські професійно-технічні училища.

У постанові передбачено здійснити великі 
заходи по дальшому вдосконаленню і роз
ширенню підготовки кваліфікованих робіт«? 
пиків у середніх сільських профтехучили
щах.

Малюнок В. Остапснка.

изкмштель
Здолавши чорну ніч на світі. 
Пройшовши тисячі доріг, 
і над Берліном у граніті 
На віки світові застиг.
Одна рука його тримає 
Надійно грізного меча, 
А друга ніжно обіймає 
Світловолосе дитинча.
І тим, що світ прекрасний нині, 
Що мир здолав фашистську тьму. 
Що небеса над нами сині — 
Ми всі завдячуєм йому.
Щодня йому приносять квіти, 
Кладуть шанобливо до ніг.
А він стоїть над білим світом, 
З любов’ю дивиться на всіх.

Л. ГНІДЕЦЬ, 
бібліотекар.

с. Тишківка
Добровеличківського району.

О ВЖЕ давно помітила, тільки- 
л по оголошення повідомляє, 
що мова йтиме про справи на
шого колгоспу, його минуле, 
або ж перспективи, юнаки й 
дівчата жваво збираються до 
клубу, слухають зацікавлено. 
Нещодавно довелося мені чи
тати лекцію про славну пере
могу радянського народу над 
німецько • фашистськими за
гарбниками. Є про що говори
ти па цю тему. Але я розпові
дала лише про наших одно
сельчан. і бачила, як ставали 
замисленими обличчя слухачів. 
Поштовхом до роздумів, порів
нянь було й те, що поруч жи
вуть і трудяться звичайні лю
ди, такі, як тесляр П. С. Сріб
ний, завідуючий молочно-то
варною фермою № 1 В. І. Сур- 
жок. Це їхнє покоління звер
шувало подвиги, вело країну

Завтра—День 
Радянської Армії 
В Військово- 
Морсьного Флоту

ПЕРЕД ЗУСТРІЧЧЮ 
МОЛОДИХ ЛІТЕРАТОРІВ
Наступній VI Всесоюзній 

нараді молодих письменни
ків була присвячена прес- 
конференція, яка відбулась 
у Москві 20 лютого.

У своїх виступах перед 
журналістами секретар ЦК 
ВЛКСМ Л. І. Матвеев і сек
ретар правління Спілки 
письменників СРСР О. М. 
Шестинський розповіли про

цілі і характер цієї зустрічі, 
яка відбудеться з 18 по 24 
березня. У столицю приїде 
із союзних та багатьох ав
тономних республік нашої 
країни приблизно 309 мо
лодих представників робіт
ничого класу, інтелігенції, 
колгоспників, які активно 
заявили про себе в літера
турі. Як підкреслювалося у

Цей комсомольсько-молодіжний 
тив створено три роки тому.' 
ся він в цеху безалкогольних 
Вільшапського харчокомбінату, 
та підібралися працьовиті і з 
днів 
викопувати

колек- 
З’явиз- 
иапоїв 
Дівч’а- 

перших 
роботи взяли за правило пере- 
.----- ! виробничі завдання. Ве

ликий* попит на продукцію цеху і в зимо
вий період. Молоді харчовики пам’ятають

Рік видання XVI 
Не 23 (1971).

СЛУЖБУ
Прилиться над землею 

червоне знамено. Пронесе
не радянським воїном-виз- 
волителем через заграви 
блискавиць війни, овіяне 
славою перемог, воно тепер 
підняте синами колишніх 
фронтовиків — як символ 
свободи і миру. Народи 
Країни Рад йдуть до 30-річ- 
чя Перемоги, окрилені 
небаченими звершеннями в 
праці. І наша Вітчизна стає 
ще могутнішою. На варті

НЕСУТЬ СИНИ
нашого щастя стоїть воїн 
Збройних Сил СРСР, вихо
ваний с дусі високого пат
ріотизму, пролетарського 
інтернаціоналізму.

Свято виконують свій гро
мадянський обов'язок пе
ред Батьківщиною воїни-кі- 
ровоградці. Вони постійно 
підвищують свій ідейний 
гарт, удосконалюють вій
ськову майстерність.

57-му річницю Радянської 
Армії і Військово-Морсько-

гарт Т Т
до перемоги. Лекція закінчи
лась, але молодь не поспішала 
розходитись. Хто ставив запи
тання, а хто просто лишався 
погомоніти про почуте V вузь
кому колі. Така зацікавленість 
свідчила, іцб запити юнаків і 
дівчат різнобічні і широкі.

Про задоволення їх комітет ком
сомолу нашого колгоспу подбав 
заздалегідь. Відразу після зпітно- 
ппборних зборів створили лектор
ську групу. Бухгалтери Ольга Ло
бода і Людмила Кушпіль, тракто
ристи Микола Галайдп і Євген Не
чуйвітер, вихователька сільського 
дитячого садка Тетяна Богатнренко, 
зоотехнік Микола Кадомсць та ін
ші молоді спеціалісти нашого гос
подарства ввійшли до складу лек
торської групи. На озброєння ці 
комсомольці взяли провідні партій
ні документи сучасності. В основу 
лекційної роботи поклали місцеві 
матеріали. Адже наш колгосп бага- 
тіій своєю історією, традиціями, в 
кожній родині е знатні трудівники, 
все цс було нам допомогою.

Ц ОСНОВНОМУ лекційна
■ ** пропаганда ведеться в 
трьох аспектах: минуле госпо
дарства, його зростання за ро
ки Радянської влади та нові 
звершення в дев’ятій п’ятиріч
ці. Коли, мова заходить про 
початкові кроки колгоспу, зга
дуємо Антона Ткаченка, першо
го нашого тракториста, машина 
котрого проклала борозну, від 
якої пішло безліч інших, со
нячних, щасливих. Його справу 
підхопили люди середнього по
коління. За трактор сіли такі 
майстри як Василь Петро
вич Сагань. Не без хвилю
вання розповідаємо 
па Васильовича
одного ч перших комуністів 
села. Вій очолював партійний 
осередок колгоспу, не покла- 
даючи рук боровся з куркуль
нею. •

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

СУБОТА, 22 лютого 1975 року • *4іна 2 К0!ї<

го Флоту воїни Кіровоград
ського гарнізону зустріча
ють новими досягненнями в 
бойовій і політичній підго
товці. В змаганні на честь 
30-річчя Перемоги попере
ду йдуть комуністи і комсо
мольці.

НА ЗНІМКУ: МОЛОДИЛ КО
МУНІСТ. КОМАНДИР ВІД
МІННОГО ВЗВОДУ СТАР 
шип лейтенант віталіп 
ІВАНОВИЧ ЩЕННИКОВ.

Фото В. КОВПАКА.

У розмові про ріст продуктивності 
господарства пригадуємо врожаї 
останніх років. Вони становлять по
над 45 центнерів хліба з гектара. 
І в тому відбилась праця усього 
дружного колективу. За роки дев’я
тої п'ятирічки зміцнів наш колгосп. 
Тільки перераховуючи новобудови, 
називаємо — будинок адміністрації, 
автопарк, майстерню по ремонту 
сільськогосподарського інвентаря, 
асфальтований шлях до колгоспу. 
Звичайно, всі ці приклади не мина
ють безслідно. Тепер в господар
стві добре знають молодих вироб
ничників Миколу Галету та Воло
димира Кнзіля. їх не раз відзнача
ли за відмінну працю. Про них ми 
також розповідаємо у своїх лек
ціях.

Якщо говорити про ті труднощі, 
з якими ми зустрічаємося в свої») 
роботі, то. певне, одна з перших 
та, що шість сіл нашого колгоспу 
розташовані на значній віддалі од
не від одного. І, звичайно, е трудно
щі з охопленням лекціями усієї мо
лоді. Приміром, не завжди вдає
ться швидко дістатися з нейтраль
ної садиби в далекі села Зашиту 
або Кам'януватку. Але бувати 

виступах, мета цієї зустрі
чі — виявити з числа її 
учасників найбільш талано
витих авторів.

На нараді працюватимуть 
семінари по прозі, поезії, 
драматургії, критиці і по 
перекладу з мов народів 
СРСР.

У вдосконаленні профе
сійної майстерності моло
дим подадуть допомогу 
провідні письменники краї-1 
ни, які керуватимуть семі
нарами.

(Кор. ТАРС). !
—— -------- —

скрізь І якомога частіше — то наше 
основне правило, адже в кожному 
з тих сіл живе І працює чимало 
колгоспної молоді. Щомісяця ми 
почергово зустрічаємося з юнаками 
іі дівчатами.

СВОЮ аудиторію постійно 
вивчаємо. її запити рос

туть, а ми завжди орієнтує
мось па нпх. Останнім часом 
тематика лекцій стала різно
манітнішою. Шляхом співбесід 
виявили, що наших юнаків і 
дівчат хвилюють наукові про
блеми. Тому в з’явились по
пулярні лекції з питань інтен
сифікації сільськогосподар
ського виробництва. Ми роз
робили лекції па міжнародну 
тематику та з атеїстичних пи
тань. Зустрічаємося з юнаками 
й дівчатами господарства зде
більшого у визначені дні — су
боту й неділю.

Г. КОРОБКА, 
лектор колгоспу «Жов
тень» Новомиргород- 
ського району.



2-3 опор. „МОЛОДИЙ дри

Овіяна славою пере
СЛУЖБУ НЕСУТЬ СІІІ1ВІ

ЗА КНИГОЮ ВІДМІННИКИ БОНОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ ПІД
ГОТОВКИ СТАРШИН СЕР /КАНТ ВІКТОР ХОРЯКОВ 
.(злівл) і рядовий Віктор болгов.

ТРЕТЄ літо йшли бої з фа
шистами. Позаду лишились 

рідні краї, зруйновані міста, 
спалені села. Радянські вій
ська просувались вперед. Та 
ворог ще вперто опирався, 
йшов в контратаки, кидаючи

метів наводив телефонний 
зв'язок на передньому краї 
наших військ. Навколо нього 
рвались міни, свистіли кулі, а 
він вже поранений, продов
жував тягти лінію. Вірним то
варишем і побратимом на

МІЙ РЯТІВНИК—ГЕОРГІЙ
в бій останні свої резерви, 
військову техніку.

Мені, молодому воїнові, 
колишньому робітникові з 
міста Уфи разом з добро
вольцями, моїми ровесника
ми, довелось брати участь в 
жорстоких боях з фашистами 
восени 1943 року в складі 
другого батальйону 463 пол
ку 111 дивізії 33 корпусу п'я
тої ударної армії.

На фронті я був зв язків- 
цем-телефоністом. А зв’язкі
вець завжди на передньому 
краї. Надовго залишився в 
пам’яті подвиг мого товариша 
Миколи Бабіна, який під 
шквальним обстрілом міно-

фронті у мене був Георгій 
Нігматулін, який завжди йшов 
мені на допомогу, ризикую
чи життям. В жорстокому 
бою він загинув, рятуючи ме
не на лінії зв язку... , _

Не зітруться в пам яті бої 
за визволення міста Олек
сандрії в кінці листопада 1943 
року. Я був очевидцем по
единка нашого солдата з фа
шистським літаком. Ворожий 
ястреб почав поливати вог
нем наші окопи. Та один з 
сміливців не сховався в 
укриття, відкрив по ньому 
прицільний вогонь з проти
танкової рушниці і збив лі
так. '

__ піхота. Наші бійці 
Iа НИМли нищівний вогонь. Та 
ГіДКрили н нерівні. Створи- 
СИЛИ ладна обстановка. Але 

X

-

Гл" Фма“ аиззопення міст. 
, П,д НГ.І7 Я був тяжко по-Ьлександри інвалідОм,

МИ трупами. ранении. * життя.
Героїчний подвиг і віри,с-3 але ие втратив В'Р КОм-

присязі Проявив екіпаж тгн. Десять років очоаю 
польку організацію кол- 

імені Свердло»»./«» 
І донині наипер 

Хмоя\ур6ота - вироидувв- 

ти хліб на Тій землі яку 
захищали від ворога.

В. ДУДЧЕНКО.

ні-
за-

Пригадується; коли на нас 
при підтримці танків пішЛа 
німецька піхота. Рядовий Ча. 
бін вогнем кулемета оідр1їза 
ворожу піхоту від танків і ГаСЬ 5 
зупинив атаку гітлерівців. По- ■ "ЄИ 
ле бою було всіяне ВОрОЖи-

НІГМАТУЛІН
ка під командуванням лейте
нанта Устинова. Т-34 лотра- 
пив у оточення. Та відважний 
екіпаж відбивався до остан
нього набою. Не було паль
ного. Фашисти запропонува
ли екіпажу здатись в _йі|ои 

прийняли 
фашисти

але танкісти не 
ультиматум. Тоді 
підірвали танк...

На місце з'єднання двох 
батальйонів під команду»:-- 
ням офіцерів Савчука , 
Смирнова кинулось двадцять 
чотири німецьких «Тигри», а

Свердлова, став

учасник визволення 
ровоградшинн від 
мецько-фашистських 
гарбників.

с. Дейманівка 
Пірятинського району 
Полтавської області.

НА ПОЧАТКУ серпня 1941 року для 
бійців партизанського загону Сергія 

Тимофійовича Сопілкова були важкі дні. 
«І треба ж такому статися. — картали 
себе хлопці, -- не вберегли командира». 
А він, важко поранении, лежав на спле
тених із березового гілля посилках, зці
пивши зуби, щоб не стогнати... Поранена 
розривною кулею нога не давала спокою 
ні на хвилину. Стільки завдань перед за
гоном, а тут тобі маєш...

і партизани пішли в село Смерекове 
до зв’язківця Андрія Благії. Па нього 
вся надія.

Зустрілися, як і завжди, в урочищі 
Мадийка. Якраз починало сутеніти. 
Восьмеро партизанів, обережно, щоб не 
залишити за собою слід, пря
мували до села. Носилки, на 
яких лежав поранений коман
дир, несли по черзі. Дорога бу
ла важкою і довгою. Доводи
лось іти через непролазні хащі, 
глибокі зворн. Поки дійшли до 
села, була темпа ніч. Але і во
на не зуміла сховати партиза
нів від ока запроданця. Тільки- 
но бійці влаштували команди
ра в надійній схованці, па 
обійсті Благи, ледве відійшли 
па кілька десятків метрів від 
хати, як збоку, з непроглядної 
темряви, кулемет дав довгу 
чергу. Засада!

Нічний бій. Відстрілювалися від фа
шистів, а думками були біля свого 
командира, біля партизанського зв’язків
ця і його чотирьох маленьких діточок.

Стріляли з усіх боків. Приймати бій у 
таких умовах — неможливо. Але й не 
приймати — теж ніяк.

У селі й досі пам’ятають ту ніч. Стрі
лянина вщухла раптово. Вранці люди 
боязко виходили з хат. Тиша здавалася 
підозрілою. 1 в цю моторошну вранішню 
годину від хати до хати пронеслася 
звістка: «Партизана убито! Зовсім мо
лоденький хлопчина!». «...Він був не сам, 
але інші вийшли з бою живі». «Ой,’ 
не дочекається ще одна мати свого соко
лика», — бідкалися жінки.

Таємно поховали бійця. Ніхто так і ие 
взнав ного імені, ані з яких країв родом. 
А невдовзі, коли відгриміли бої, парти
зана поховали вдруге, в братській моги
лі в райцентрі, у Великому Березному. 
м ШЛИ роки. Але люди не забули тієї 
■ » ночі, lie забули, що той безіменний 
воїн — один з тих, хто віддав своє жит
тя за щастя сьогодення. Ось чому ніхто 
ие хотів, щоб він для живих залишався 
безіменним. Кілька років тому червоні 
слідопити Смереківської восьмирічної 
школи відшукали адресу командира пар
тизанського загону С. Т. Сопілкова. На-

Ты не забудешь никогда, солдат
Ты не забудешь никогда, солдат, 
Опухшие, бессильные ручонки, 
Блуждающий, совсем не детский

взгляд,
И синий ротик этого мальчонки... 
Твой ратный труд его от смерти спас, 
Вернул он к жизни щупленькое тело. 
Тебе и мне, и каждому из нас 
Страна прощать обиды не велела. 
Когда фашиста встретишь за рекой, 
В та<ой же вот блиндажной

черной яме, 
И ничего не будет под рукой, 

писали йому листа. Вони просили допо
могти встановити ім’я воїна, який заги
нув у їхньому селі. Відповідь не дове
лось чекати довго. 1 ось що написав 
Сергій Тнмофійович про невідомого 
бійця:

«Це був мужній солдат. З ним можна 
було йти в розвідку. Такими словами 
партизани характеризували лише люди
ну виняткової сміливості. До війни про
фесія в нього була наймирніїиа — хлібо
роб. Родом боєць той із села Ворошилів- 
ка Долинського району Кіровоградської 
області. Це — Іван Савич Нижник, 1921 
року народження».

Не гаючись, школярі написали листа 
в село Івана Нижника. Зараз вони лис-

СТЕПОВИКА 
ПАМ’ЯТАЮТЬ 
КАРП АТ И...

МОСКОВСЬКІ друзі нещодавно подару
вали мені гарний фотоальбом з черво

ною обкладинкою і оранжовою стрічкою 
ердена Слави. «Вам, дорогі піонери іі ком
сомольці нашої великої Вітчизни, присвя
чується», — виведено на першій сторінці. 
А па другій — портрет дівчппіі-льотчиці. 
Це — Євгенія Прохорова, командир дру

і

На фото: 
Є. ПРОХОРО
ВА. Фото 1940 
року.

з „рот

гої винищувальної ескадрильї 586 жіночо
го авіаполку.

З радістю дізналась, що Жспя — наша 
землячка, вона народилась в Знам’янці, в 
сім’ї робітннка-залізничішка. В 1932 роді 
поїхала до Москви і почала працювати на 
Першому державному підшипниковому за
воді. Потім Прохорова поступає до Цент
рального інституту авіаційного моторобу
дування імені П. І. Баранова. Працювала 
в лабораторії, де випробовувались авіадви
гуни, відвідувала аероклуб. 1 ось вона вже 
льотчик-інструктор. Під час повітряного па
раду дівчина підняла в небо планер 
«РОТ-ФРОІ1Т-7». Тоді вона встановила сві
товий рекорд висоти для жінок — 3396 мет
рів, під час змагань перекрила ще один ре

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИВИХ
Вже багато років збирають червоні слідопити школи матеріали 

про тих, хто визволяв нашу Богданівну від фашистів. Особлива ува
га надається .матеріалам про загиблих воїнів, які похоЕані в брат
ській могилі Біографії близько половини бійців вже відомі з їх 
сім’ями встановлено листування.

І раптом до школи надійшов лисг від людини, яку вважали загиблою 
Сергій Хазимовнч Узуняіі повідомляв з Абхазії про те, що ній вижив тоді в 
44-му, повернувся додому і зараз успішно трудиться у своєму колгоспі,

А незабаром і сам приїхав до Богданівни. Через ЗО літ став солдат пере і 
могильною плитою, на якій залізними літерами внкарбувано ного ім’я піт 
якою лежать його бонові побратими. Не витримав, упав на плиту, обняв рука-

— —»-Л тим
, яка не знала почуття слабкос- 
яке перемогло смерть.

НОВІ й НОВІ

А. КОРОЛЕНКО 
організатор позакласної роботи Богданівської 
СІЛ Знам ямського району.

ми граніт, заплакав. I ніхто — ні з дорослих, пі з юних не здивувався 
сльозам. Всі розуміли-, то були сльози людини, 
ті у найлютіших боях, то були сльози життя,

А потім урочистим реквіємом зазвучали напилки — в присутності 
героя з могильної плити спилювали його ім’я.

Незабаром «реквієм» повторився ще тричі. Завдяки червоним 
слідопитам, якими керував вчитель історії Григорій-Федорович П\*- 
іач, в число живих «повернулися» колгоспник з Полтавщини Антон 
Єгор'кубрії?'* 1 * *“0' °ЯЄСИТ ВаС"ЛЬ ‘’‘«■’■о1’0””4 * * * * 9 До'етяров, сибіряк

туються з братами партизана — Григо
рієм і Дмитром та з сестрою Одаркою. 
Піонерська дружина Смереківської вось
мирічки носить ім’я Івана Нижника. На 
тому місці, де загинув боєць, встанов
лено обеліск.

Стало доброю традицією приходити 
сюди з квітами у будні і в свята. Жов

тенят біля обеліску приймають у піоне
ри, а восьмикласники, перш ніж попро
щатися з рідною школою, теж прихо
дять сюди.

Від села, де народився Іван Нижник, 
до села, де його поховано, — тисячі кі
лометрів. Але назавжди в Смереково
му — він рідний, сип. В кожній сім’ї він
свій...

Життєва дорога Івана Нижника та
ка ж, як і в багатьох його ровесників,
що стали на двобій з ворогом. Вій 
не став інженером, лікарем, ие встиг ви
ростити свій рекордний урожай... Але
23-річннм солдатом у велику перемогу
радянського народу вніс свій безсмерт
ний вклад — власне життя.

В. ГУСТІ, 
працівник райгазети «Карпатська 

зірка».
с. Великий Березин, 
Велпкоберезняпського райоііу, 
Закарпатської області.

9 9 9

Ты в глотку вражью вцепишься зубами, 
Ты будешь жать, терзая и душа, 
Пока не станет он белее мела, 
Пока его разбойничья душа, 
Душа гадюки, не покинет тело... 
Ты не забудешь никогда, солдат, 
Опухшие, бессильные ручонки, 
Блуждающий, совсем не детский 

взгляд, 
И синий ротик этого мальчонки...

А. НАЗАРЕНКО, 
учениця Олександрійського медичного 
училища.

Пошук триває Школярі повертають у пам’ять все 
і м с і іа ге рої в - в п з в о л нтел і в.

Ґ

№ МОЛОДІ Н*

КОрД _ з дальності польоту. Свою льотну 
майстерність комсомолка Прохорова удо
сконалювала в Академії цивільного повіт
ряного флоту.

Найважче випробування — влітку сорок 
першого. Євгенія Прохорова переймає дос
від Героя Радянського Союзу Марії Михай
лівни Раскової, яка тоді сформувала іЦіір- 

ДОРОГОЮ 
ПОДВИГУ 
БАТЬКІВ 

.'«Зірниця» — учасниками цієї 
Всесоюзної піонерської вій
ськово-спортивної гри стали 
мільйони юних ленінців, іепер 
по всій країні проходять їх по
ходи, присвячені 30-річчю Пе
ремоги радянського народу у 
Великій вітчизняній війні. 
20 лютого у ЦК ВЛКСМ відбу
лося засідання головного 
штабу «Зірниці», на якому бу
ло відзначено велику роботу, 
цікавий досвід кращих піонер
ських загонів і дружин.

Відзначалася, зокрема, ді- 
яльнігхі» червоних слідопитів 
піонерської дружини імені Ге
роя Радянського Союзу Зої 
Космодем янської школи № 37 
столиці Грузинської PCP. Ко
жен піонерський загін тут ви
значив конкретні діла назустріч 
всенародному святу: успішно 
перейти в наступний клас, 
кожному піонерові мати по
стійне доручення, оточити ува
гою і тимурівським піклуван
ням усіх солдатів-ветеранів, 
підготувати своїми руками по
дарунки і виростити квіти для 
учасників війни, посадити де
реза на піонерській алеї імені 
401 Космодем янської, кожно- 
му піонерові прагнути стати 
зинківцемс. ГПО; створити за
гонові альбоми «Говорять ге
рої Перемоги».

(ТАРС).

фронти-т ~

чу авіаційну частину. Комсомолка із Зна
м’янки стає командиром винищувальної 
ескадрильї.

Найбільше вильотів вона здійснила в 
квітні 1942 року. А потім бої під Сталінгра- 
дом. Дівчата-льогчнці супроводжують на
ші бомбардувальники, допомагають назем
ним військам. На рахунку жіііок-пілотіб 
полку 4419 бойових вильотів. Подруги Єв
генії Прохорової прикривали з повітря віл 
гітлерівських стерв'ятників населені пунк
ти, стратегічні об’єкти, знищуючи десятка 
ворожих літаків.

У грудні 1942 року наша землячка заги
нула, виконуючи завдання особливого.зна
чення.

В Москві мені повідомили, що ім’я Євге
нії Прохорової носить одна з вулиць в Ту
шино. І, даруючи мені альбом, друзі проси
ли показати його комсомольцям Кірово- 
градщнни. Я передала його в обласний 
краєзнавчий музей.

Г. ДМИТРІЄВА А 
інженер-конструктор ГСКБ по зем.іс- 
робних і посівних машинах.

м. Кіровоград. І
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■ єре І. Матюха: — Третій семестр корот-МОГ
Пригадується; КОл. 

при підтримці танків 43 
чгмецька піхота. Р»п г,!>-цл^ 
6ІН вогнем кулемета йТЙ 
ворожу піхоту від а,^Різав 
зупинив атаку птлер!в1*НК^ і 
ле бою було всіяне 4 В’ П°- 

Не аоРо

НІГМАТУЛІН

і

і

і
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ми трупами.
Героїчний подвиг і йігч 

присязі проявив ек1пажНтС?ь 
ка під командуванням лей-' 
нанта Устинова. Т-34 Ите~
пив у оточення. Та відеХ^Л 
екіпаж відбивався до и
нього набою. Не було Паль 
ного. Фашисти запропонує»’ 
ли екіпажу здатись в 
але танкісти не прийняли 

ультиматум. Тоді фашисти 
підірвали танк...

На місце з’єднання „Вох 
батальйонів під командуВйн 
ням офіцерів Савчука і 
Смирнова кинулось двадцЯТЬ 
чотири німецьких «Тигри»

за ними — піхота. Наші бійці 
відкрили нищівний вогонь. Та 
сили були нерівні. Створи
лась складна обстановка. Але 
в цей час підійшли наші тан
ки, які вступили у бій і зло
мили хребет ворогові. У ру-' 

копашному бою гвардійці ви
били фашистів з окопів.

Під нас визволення міста 
Олександрії я був тяжко по
ранений. І хоч став інвалідом, 
але не втратив віри в життя. 
Десять років очолював ком
сомольську організацію кол
госпу імені Свердлова, став 
комуністом. І донині найпер
ша моя турбота — вирощува
ти хліб на тій землі, яку ми 
захищали від ворога.

В. ДУДЧЕНКО, 
учасник визволення Кі- 
ровоградщини від ні
мецько-фашистських за
гарбників.

с. Дбйманівка 
Пірятинського району . 
Полтавської області.

іьносгі польоту. Свою ЛЬОТН\ 
юмсомолка Прохорова уди 
в Академії цивільного повіт -
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нпробувапия — влітку сорок 
нія Прохорова переймає дос 
янського Союзу Марії Мнхаії- 
•ї» яка тоді сформувала жіно-

ПОДВИГУ
БАТЬКІВ

IUHM

ишли 
в бій на під
ступах до Нов
города. Вої
ни 299 стрі
лецького пол
ку, 225 Кеме
ровської ди
візії сержант 
Іван Гераси-' 
менко, рядо
ві Олександр 
Красілов та Леонтій Че
ремнов здійснили подвиг 
за 13 місяців до того, як 
Олександр Матросов за
крив своїм тілом амбра
зуру ворожого дзоту під 
Чернушками.

...Недалеко від наших 
позицій гітлерівці побуду
вали кілька дзотів. І групі 
розвідників було наказа
но обстежити систему 
оборони ворога, знищити 
передові кулеметні точки. 
На завдання пішло 22 
бійці.

З настанням темряви 
розвідники пробрались 
до переднього краю обо
рони противника, зняли 
вартових, оточили кілька 
дзотів. По відважних бій
цях гітлерівці відкрили 
вогонь з інших укріп-' 
лень. Розвідники закида
ли дзоти гранатами і по
чали витягати ворожі ку
лемети з амбразур. Рап
том з трьох сусідніх за
строчили кулемети воро
га. Найближче до них — 
Герасименко, Черемнов і 
Красілов. Гранат вже не 
було. А ворожі кулемети 
за декілька хвилин могли 
знищити весь взвод. Далі 
зволікати не можна.

Трійка сміливців кину
лась до дзотів, щоб свої
ми тілами закрити амбра
зури. Решту знищили інші 
розвідники. Наказ коман
дування було виконано.

У фронтовій листівці 
поет Микола Тихонов на
писав про мужність трьох 
комуністів в «Балладе о 
трех коммунистах»:

Н оглянулись трос: 
н как с горы видна 

Лежит страна героев, 
родная сторона.

И в сісрдце их не прежний, 
знакомый ровный стук, 

Огнем оделось сердце, 
и звон его вокруг

И ширится с разлету 
н блещет как заря, 

Не три бойца у дзота, 
а три богатыря.

Навстречу смерть им 
стелится, из амбразур 

горит.
Но прямо сквозь метелицу 

идут богатыри...

За декілька днів до то
го бою Іван Савич Гераси
менко, Олександр Семе
нович Красілов і Леонтій 
Арсенович Черемнов ста
ли комуністами...

I. Герасименко родом 
із Знам’янки. В Харкові 
здобув професію буді
вельника, за комсомоль
ською путівкою поїхав бу
дувати Норильськ. Потім— 
Новокузнецьк. Тут працю
вав на 
комбінаті, 
на фронт.

Жителі 
то шанують 
героїв-комуністів. На бе- 

Волхова в пам’ять 
воїнів-

металургійному 
Звідси і пішов

Новгорода свя- 
пам’ять про

І. Матюха, заступник секретаря комі- 
те і у комсомолу КіСМу:

— Влітку 1971 року зелені спецівки 
будівельних загонів одяглії 362 студен
ій. В Кіровоградській, Полтавській” Тю
менській областях., па сільськогосподар
ських роботах в Криму працювало оди
надцять будівельних і сільськогосподар
ських загонів. Ними освоєно близько* 
мільйона карбованців капіталовкладень. 
Особливо успішно працювали загони —

Алмаз». Нива», «КІСМовець».
Хочеться відзначити також роботу студентів 

на будівнчцтві нового корпусу інституту. 
«Свій інститут — своїми руками!», під таким 
девізом працювали на ньому об'єкті паші сту
денти, і завдяки їх енергії новий корпус було 
введено в експлуатацію І вересня цього на
вчального року.

М. Липник, член комітету комсомолу 
Кіровоградського техні
куму сільськогосподар
ського машинобудуван
ня.

В нашому колективі 
три будівельних загони, 
один сільськогосподар
ський. сто сорок бійців. 
Але потрудилися хлопці 
й дівчата ударно. Під 
осінь майже всі поверну
лися з нагородами.

Бійці Юрія Якуніна і Ми
коли Шостака — з загону 
«Романтик» — нагороджені 
перехідним Червоним прапо
ром обкому комсомолу.

Працюючи на споруджен
ні експериментального тва
ринницького комплексу в се
лі Мошорнно Знам'янського 
району, вони освоїли 122

кий. Іому кожну хвилину студенти на
магалися використати якомога гіродук- ■ 
гцвніше. Проводили комсомольські збо
ри, випускалися стіннівки. 1. звичайно,— 
лекції, бесіди, концерти, змагання, вечо
ри відпочинку разЬм’з сільською молод
дю, місцевим населенням.

М. Липник: — Треба, зазначити, що 
цс було не просто заради цікавого про
ведення часу. Бійці будівельних загонів 
прагнули налагодити тісний контакт з 
молоддю. Скажу, наприклад, про 
«Дружний». При цьому загоні працювали 
курси «Лбітуріепт-74», які відвідувало 
16-старшокласників. Четверо з них всту
пили вже до нашого технікуму.

Хороші відгуки про ательє «Спасибі»

• ПІДСУМКИ ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ

ЗАГІН-ВИХОВАТЕЛІ»
Днями до Кіровограда надҐйшло радісне повідомлення. 

Постановою секретаріату ЦК ЛКСЛ1 Україні!, секретаріат) 
Укріїрофрадп та колегії Міністерства вищої і середньої спе
ціальної освітіі УРСР «Про підсумки республіканського зма
гання з суспільно-корисі ої праці серед студентів вищих і 
учнів середніх спеціальних 'навчальних закладів» визнано п.с- 
реможЦем сер.ед вузів республіки. Кіровоградський Інститут 
сільськогосподарською машинобудування. Нашим землякам 
буде вручено перехідний Червоний прапор ЦК ЛКСМ Украї
ни, УКрпрофради та МІнвузу УРСР, а також грошову пре
мію. Технікум сільськогосподарського машинобудування від
значено грамоюю ЦК ЛКСМ України.

Паш кореспондент побував у цих навчальних закладах і 
попросив розповісти про колсктиі п переможців.

тисячі карбованців капіталовкладень. Цс 170 
процентів проти планового завдання. Перехід
ним прапором обкому комсомолу нагороджено 
і наш сільськогосподарський загін сЧайка». 
який працював у Джанкойсько.му районі 
Кримської області. Хороші результати і в 
«Дружного», «Молодості».

— Звичайно, не завжди доводилося 
виконувати тільки планові завдання?

І. Матюха: — Так, безперечно. Паші 
будзагонівці взяли шефство над 9 сіль
ськими і однією міською школами. На 
високому рівні в усіх загонах пройшов 
тиждень «Пам’ять», присвячений 30-річ- 
чю звільнення України від німецько-фа
шистських загарбників. Війці упорядку
вали братські могили, пам’ятники загиб
лим воїнам, надали допомогу сім’ям 
тих, чиї рідні не повернулися з фроіггііі 
Великої Вітчизняної війни. Разом з ком
сомольцями колгоспів і радгоспів сту
денти збирали врожай 1974 року.

ЛІ. Липник; — 1 нашими учнями зроб
лено чимало. Особливо по впорядкуван
ню сіл і міст, догляду могил воїнів Ве
ликої Вітчизняної.

Допомагали школам. «Романтик», приміром, 
відремонтував навчальний інвентар, провів 
недільник по впорядкуванню території школи 
№ 3 в сеті Моторико. Хлопці й дівчата «Мо
лодості»- обладнали волейбольний- і баскет
больний майданчики в Дпківці, подарували 
місцевим комсомольцям і піонерам м’ячі, ша
хи, шашки. Корисні справи і на рахунку 
«Дружного» і загону «Чайка».

— А чим займалися бійці у вільний 
від роботи час?

Бійці будівельного не тільки ремонтували на- 
селению електроприлади, але іі пдічали цій 
справі молодших. І, звичайно, якщо зайшла 
мова про виховний вплив будівельного загону, 
не можна змовчати про наших вихованців. 
Гой же «Дружний» взяв на роботу з собою 
підлітка, який стояв па обліку в дитячій кім
наті міліції обласного центру — Володю К. Ні. 
хлопчину настільки вплинув здоровий клімат 
колективу бійців, що віч подав заяву про 
вступ до лав ВЛКСМ, працював ударно. За
раз юнак вступив до Кіровоградського буді
вельного технікуму, навчанням і поведінкою 
ного там всі задоволені.

— Ну, а як зараз? Судячи по кален
дарю, «сурми мають віщувати нову до
рогу»?

І. Матюха: — Для пас цей рік незви
чайний. В 1975-му буде 5 років від 
дня утворення першого інститутського 
студентського будівельного загону «Ал
маз», Тож в ювілейний рік постараємось 
відібрати в число бійців иайдостойпішпх 
студентів.

М. Липник: — Та ж проблема і в пас. 
па стіл комітету комсомолу лягло чима
ло заяв від учнів, які хочуть поїхати в 
складі будівельних с__ 
п'ятирічки. Відрадне, .що 
.ядро кожного з нинішніх

резі 
про подвиг трьох 
богатирів встановлено па- 
м ятник. В Новокузнецьку 
їм теж звели обеліск. Іме
нами Івана Герасименка, 
Олександра Красілова і 
Леонтія Черемнова назва
ні вулиці і сквери міста, 
піонерські загони і дру
жини.

Пам’ять про них вічна.

сЗірниця» — учасниками цієї 
Всесоюзної піонерської вій
ськово-спортивної гри стали 
мільйони юних ленінців. Тепер 
по всій країні проходять їх по
ходи, присвячені 30-річчю Пе
ремоги радянського народу у 
Великій .ВІТЧИЗНЯНІЙ війні, 
20 лютого у ЦК ВЛКСМ відбу
лося засідання головного 
штабу «Зірниці», на якому бу
ло відзначено велику роботу, 
цікавий досвід кращих піонер
ських загонів і дружин.

Зідзначалася, зокрема, ді- 
яльнієчі червоних слідопитів 
піонерської дружини імені Ге
рої Радянського Союзу Зої 
Коємодем’янської школи № 37 
столиці Грузинської PCP. Ко
жен піонерський загін тут ви
значив конкретні діла назустріч 
всенародному святу: успішно 
перейти в наступний клас, 
кожному піонерові мати по
стійне доручення, оточити ува
гою і тимурівським піклуван
ням- усіх солдатів-ветеранів, 
підготувати своїми руками по
дарунки і виростити квіти для 
учасників війни, посадити де
рева на піонерській алеї імені 
Зої Космодем янської, кожно
му піонерові прагнути стати 
значківцем jTIIO; створити за
гонові альбоми «Говорять ге
рої Перемоги».

(ТАРС).

А. БУЛАТ, 
ветеран Великої Вітчизняної війни. 

Кіровоградська СШ № 13.

В. ГРУД З ПІ СЬ КИЙ, 
учитель Знам’ян- 
ської СШ vVj 6.

ПОНЛИНАЛА ПІСНЯ.

вих

ІОВІ й нові

ІЄН ко, 
нівської

загиблою. 
ЇИв тоді, в 
огні.
»дат перед 
о ім'я, під 
обняв рука- 
гвався тим 
тя с.табкос- 
•ь.
рнсутності

частину. Комсомолка із Зпа- 
командиром вішищу вальної

вильотів вона здійснила в 
>ку. А потім бої під Сталінгра- 
і-льогчииі супроводжують на
вальники, допомагають казе.м- 
і. На рахунку жіиок-пілотів 
іойовнх вильотів. Подруги Єв- 
ової прикривали з повітря від 

стерв’ятників населені пунк- 
ні об’єкти, знищуючи десятки 
іків.
942 року наша землячка загь- 
ючн завдання особливого зиа-

мені повідомили, що ім’я Євге
нії носить одна з вулиць в І у- 
уючн мені альбом, друзі проси- 

ЙОГО КОМСОМОЛЬЦЯМ Кірово- 
I передала його в обласний 
музей.

Г. ДМИТРІЄВА^
конструктор ГСКБ но земле- 
посівних машинах.

'рад.

матеріали 
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товки теж рл црЛ
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Понад двадцяти піонерських загонів взяли участь 
у шкільному огляді інсценованої пісні, присвяченому 
30-річчю Перемоги. Умова огляду ніби гірсста: ко
жен клас виконує улюблений твір і дає йому свою 
сценічну інтерпретацію. Але скільки яскравих картин, 
нових вражень подарувало свято учням! Легендарна 
тачанка будьоннівців, партизани біля вогнища, мані 
з квітами біля пам’ятника — зсе те напливало, як 
спогади з грізного минулого, хзилювало, перехоплю
вало подих?..

Жюрі визначило переможців — піонерів 5-А, 5-Б, 
5-Д класів Але теплих слів заслуговують усі учасни
ки огляду.

загонів на будови 
збереглося 
загонів — 

«ветерани» знову виявили бажання про
вести літо з кельмою в руках. Зробимо 
все, щоб наступний, третій семестр, про
йшов ще на витому трудовому і ідейно- 
політичному рівні.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ:

СПАСИБІ
«СУПУТНИКУ»

СЛУЖБУ 
НЕСУТЬ СІІІІІІ

«Дорога редакцієї Ду
же прошу через вашу га
зету подякувати Кірово
градському бюро моло
діжного туризму (БМТ) 
«Супутник» за організа
цію чудової екскурсії під 
час зимових канікул для 
групи вчителів міста Сєвє- 
родвінська.

До нас поставилися 
уважно з першої хвилини 
зустрічі на вокзалі. Посе
лили нас в готелі «Украї
на». Турбувались про нас, 
організували цікаві екс
курсії. Але найбільше нам 
запам’яталась поїздка у 
Павлиш, відвідання шко
ли імені Сухомлинського.

Велике спасибі «Супут
нику» за гостинністьі

Від імені групи екс
курсантів Л. ДРЯХ- 
ЛІЦИНА, організатор 
позакласної роботи 
середньої інколи № ІЗ 
міста Сєверодвінська.

ЧИТАЧ РАДИТЬ:

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПРЕКРАСНОГО

Якщо Ви хочете гармо
нійно розвивати свої здіб
ності, навчитися розуміти 
прекрасне — великі мож
ливості відкриває вам за
очний народний універси
тет мистецтв. Там є мож
ливість добути теоретичні 
знання і практичні навич
ки в обраній галузі мис
тецтва, необхідні для са
мостійної творчої діяль
ності в колективі худож-

ньої самодіяльності.
Отже, якщо ви хочете 

навчитися грати на баяні, 
акордеоні, гітарі, навчи
тися розуміти музику, ке
рувати естрадним чи ду
ховим оркестром, хором, 
ансамблем, вивчити му
зичну грамоту — вступай
те у Московський заочний 
університет мистецтв.

Приймаються всі, хто 
бажає вчитись, незалежно 
від освіти та піку. Навчан
ня платне — близько 20 
карбованців на рік.

Адреса: 101000. Москва, 
Армянський провулок, 13.

В. КОРОЛЕНКО, 
заочник Московського 
заочного університету 
мистецтв.

ДВЕРІ ВІДЧИНЯЄ «ЗАВОДЧАНКА»

ІКІ-ТІПНО ЦІНУЮТЬ СВІЙ ІДЕПНПП ГАРТ. ПІД ЧАС
І Ь КОМУНІСТИ І КОМСОМОЛЬЦІ ОБГОВОРЮВАЛИ МА- 

НАРАДИ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЙШЛА РОЗ- 
.•.,Г<ЯНИХ СИЛ СРСР.

■.-І ДБАННЯ ВЕДЕ КАПІТАН В. В. ПЕНТЛЛЬ.
— ПЕРШІ ПОМІЧНИКИ МОЛОДІ. БО ВОЇН МАЄ 

< 1 , : ГІ1/І.М, ВИТРИВАЛИМ. ТОМУ ЗАЛІК З ФІЗИЧНОЇ ҐІІДГО-
< річ'-вип.
Г(.Н: (руЧ В СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСІ ПІДРОЗДІЛУ. 

Xу ‘ Фото В. КОВПАКА,

Вона оповідала про свое нехитре житія. 
Здавалося, нічого в ньому немає особли
вого, таке ж, як у більшості жінок заводу. 
Проте, в залі стояла тиша, а слова Лідії 
Трохимівни Козлової западали глибоко, 
хвилювали.

Підвівся Іван Федорович Скляренко, 
старшин майстер ковальсько-пресового 
цеху. Схвильовано розповідав, як колись 
Лідія Трохимівна тепло, по-материнськи 
передавала йому своє вміння.І, дякуючи 
їй, він тепер ділиться своєю майстерністю 
з молодо о зміною.

Володимир Петрович Повійчук, і олова облас
ної рад« ветеранів, згадав про те, що у роки Вс-

Вітчизняної піннії зустрів Лідій» Трохи
на передовій лінії фронту. Вона привезла

лнкої 
мівну ... ...
подарунки воїнам під червопозорівців.

Потім виступали О. І. Волович, голова ради 
майстрів заводу та В. І. Кузнецова — технолог. 
Воші говорили про скромну працю першої жін
ки — майстра зазоду Лідії Трохиміпші Козло
вої. Чудопі пісні і ланці подарували їй учасни
ки художньої самодіяльї ості.

Так пройшло перше засідання клубу жі
нок «Заводчанка», що відкрився при Па
лаці культури імені Жовтня. Тут йтиме 
мова про жінок, які своєю працею мно
жать славу заводу «Червона зірка». На 
свої засідання запрошуються всі жінки 
Кіровограда.

М. БОРИСОВА.

і
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3 ВІТ художньої самодіяльності Олександ
рійського району перед трудящими об

ласного центру кіровоградці зустріли тепло, 
доброзичливими оплесками, які й супро
воджували весь концерт.

Особливо ж це стосувалося вокального 
дуету в складі В. Кравцової та Л. Прохва- 
тилової, які виконували пісню «Кран бере
зовий» композитора О. Броневнцького. 
Правомірним буде ствердження, що їх май
стерність досягла професійного рівня, і дует 
може послужити своєрідним еталоном 
вокального співу.

Гучних овацій заслужило і вокальне тріо 
Новопразької музичної школи, що інтона-

ЩОБ БУВ 
СХВИЛЬОВАНИЙ 
ГЛЯДАЧ

цінно чисто, кришталево викопувало укра
їнську народну пісіио «Пливе човен» в об
робці М. Лисенка,

Слід відзначити і «Пісеньку про коника», 
яку свіжим струмочком виніс у зал облас
ної філармонії дитячий хор цієї ж музичної 
школи. Основу усієї програми концерту 
створили аматори Новопразького сільсько
го Будинку культури.

Але е й кілька зауважень. Самодіяльна 
народна хорова капела Червонокам’яп- 
ського сільського Будинку культури, на
приклад, і в дотриманні академічної мане
ри співу, і в тональності твору бажала б 
більшої довершеності. Це хочеться під
креслити особливо ще й тому, що звання 
народного колективі' зобов’язує до вищої 
виконавської майстерності.

Нічим новим, свіжим не була позначена 
і композиція сучасних бальних танців, яку 

, виконував колектив районного Будинку 
культури, де керівником В. І. Бондаренко, 

А наостанку знову схвилювала зал чарів
ною задушевною піснею па музику В. Мігу- 
лі «Поговори со мною, мама» В. Кравцова 
у супроводі естрадного оркестру «Буяна» 
районного Будинку культури.

Тож висновки напрошуються видимі: по- 
справжньому порадували кіровоградців 
аматори Олександрійського району тільки 

і кількома номерами концерту. Рівень остан
ніх (і не згадуваних) виступів треба підно
сити па вищу сходинку виконавської май- 

I стериості.
А. Л1ИХАЙЛ1В.

г+п ЕСТІ! ВАЛЬ сільської художньої са- 
модіильності крокує по області. Йо

го факел спалахнув у селі Свіриеїзому 
Голованівського району. Символічно, що 
урочиста подія, присвячена 30-річчю Пе
ремоги, відбулася саме тут, у колгоспі 
«Україна». На братських могилах у 
Свірневому та в Красногірці (відділок 
цього ж колгоспу) викарбував! імена 
юних патріотів — членів підпільної ком
сомольської організації «Спартак», 
Безсмертні імена!

Урочисте відкриття фестивалю відбуло
ся біля меморіалу загиблим свірнсвцям. 
Про успіхи трудівників колгоспу розпо
вів секретар Голованівського райкому 
партії В. М. Панасюк. Учасників тор
жества привітали культармієць сена 
Красногірки, секретар комсомольської 
організації відділка Георгій Кулик, член 
обласного оргкомітету по проведенню 
фестивалю, голова обласного літоб’єд
нання В. О. Погрібшій.

Цей день став справжнім святом. В за
лі Свірнсвського Будинку культури висту
пили вокальний ансамбль, вокальні гру
пи, учасники танцювальних гуртків.

На фото: зліва — завідуюча фер
мою колгоспу «Україна» орденоносець 
Н. К. ДИБЛЯ піднімає прапор фестива-

лю; спрапа — квіти до героїв;
внизу — виступає ансамбль школиріо.

Фото С. КУКУРУЗИ.

А 1 ПЕРША ПРОГРАМА.
ХтІ 9.05 — к. т. Гімнастика,

(М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — к. т. Мультфільми. (М), 
10.00 — к. т. «У світі тварин», 
(М). 11.00 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 12.00 — Те
лефільм. (К-д). 12.15 — Нови-
ли. (К). 12.30 — Худ. фільм 
«Діти Вавюшипа». (К). 14.05— 
Док. фільми. (М). 14.45 —
М. Ю. Лєрмонтов. «Альбом 
Одоєвського». (М). 15.30 —
«Партійне життя». (Х-в). 16.05
— «Девіз — висока якість». 
«Товари — народу». (К-д па 
Республіканське телебачення).
16.40 — '«Народні таланти». 
(Ужгород). 17.15 — «Людина 1 

Закон». 17.40 — Телефільм. 18.00 
«День за днем». (К-д). 18.15 

—• Мультфільм «Муха-цокоту- 
Ха». (М). 18.25. — «П'ятиріч
ку — достроково». (М). 19.10
— Концерт. (М). 19.40 —
К. т. Телевізійний, спектакль.
»Старший майстер». (М). 21,00 
— «Час»'. (М). 21.30 — «Облич
чя друзів». (М). 22.15 — к. т. 
Спортивна програма. (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 — 
«До • 30-річчя Перемоги». • 
їДружба, иароджена в боях». 
ЇК). 11.40 — «Шкільний .-.ек
ран» . Фізика для учнів 10 кла
сів.* (К). 15.25 — «Джамбул». ■ 
Худ. фільм. (М). 16.45 — к. т. 
«Наш сад». (М). 17.15— «Вог
нище». (М). 17.45 — «Наочна 
агітація у дії». (М). 18.00 — 
Реклама. (К). 18.30 — Док.
фільми. (К). 19.00 — «Вісті». 
(Київ з включенням Кіровогра
да). 19.30 — «Здоров’я». (Оде
са). 20.15 — Естрадний кон
церт. (Миколаїв). 20.45 — «На 
Добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
■»Час», (М). 21.30 — Худ. фільм 
41 був вечір, і був ранок...», 
(К). 22.55 •— Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Ранкова гім
настика. (М). 9.20 — Но-

ввпп. (М). 9.30 — к. т. «А у 
їебе е сонце?». Мультфільм. 
!*М). 9.45 — «Старший май
стер». Телеспектакль. (М).

• ЦІЛО — к. т. Для дітей. Теле
фільм «Кппітап». (К). 11.40 — 
Я. т, «Шкільний екран». Укр. 
Літ. для учнів 9 класів. (К). 
12.25 — Зустріч нар. арт. УРСР 

, V- Козака з воїнами Радяп- 
і ської Армії. (К). 14.00 — Тел.

Э Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград* 50, вуя. 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.

БК 08532,

док. фільми. (М). 15.00 — «Ро
сійські мандрівники 1 дослід
ники». (М). 15.30 — «Екран
молодих». (М). 16.30 — к. т, 
«Майстри мистецтв — дітям». 
(М). 17.30 — «Польова пошта 
«Подвигу». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — к. т. «Те
атр «Дзвіночок». (М). 18.30 — 
«Па запитання телеглядачів 
відповідає члеп-кореспондент 
АН СРСР В Г. Афапасьєв», 
(М). 19.00 — Концерт. (М).
19.15 — к. т. Тел. худ. фільм 
«Три жінки». Фільм перший. 
«Співачка». (Італія). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. Між
народний турнір з хокею па 
приз газети «Известня», Збір
на Швеції — збірна ЧССР. 
(Швеція). В перерві — «Ла
уреати' Державних премій 
СРСР 1974 року в галузі науки 
і техніки». По закінченні ■— 
новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
«На головних напрямках п’я
тирічки». (В-д). 16.40— «Ка
лендар малечі». (Д-к). 17.10— 
«Народні таланти». (Зап.). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — «П’ятирічку за
вершимо по-удариому». (Х-п). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.40 — 
Концерт ансамблю бандурис
ток «Галичанка». (Львів).
20.15 — «ТеЯсшкола механіза
тора». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Запро
шуємо на пісню». (Харків). 
22.00 — «Все про театр». (К). 
23.00 — Новини. (І<).

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гімнастика. 
(М). 9.20 Новини. (М). 

9.30 — «Вогнище», (М). 10.00 
— к. т. «Гарячий сніг». Худ. 
фільм. (М). 11.40 — к. т. «Грає 
квартет їм. М. І. Глінки». 
Фільм-концерт. (М), 14.00 —
Док. фільми (М). 14.30 —
М. Твен. «Пригоди Тома Сой- 
ера». (М). 15.00 — к. т. «Грає 
А. Кисельов». (М). 15.15 —
«Сторінки історії Великої Віт
чизняної війті». (М). 15.45 — 
к. т. Фільм — дітям. «Мак- 
симко». (М). 17.00 — «Наука— 
сьогодні». (М). 17.-30 — к. т. 
«Піонерський концерт». (М). 
18.00 — «День за дігем». (К-д) 
18.10 — «Ліс і люди». (К-д). 
18.20 — Телефільм. (К-Д). 18.30

йщеке 01197. Зам. № 13095.

к, т, Док. фільми «Свинарка, 
пастух і комплекс». (М). 19.30 
•— к. т. Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Динамо» (М). — «Спар
так». В перерві — «Спортло
то». (М). 21.45 — «Час», (М).
22.15 — ФІЛЬМ-концерт. «І. В. 
Ільїиський про М. Зощенка», 
(М) По закінченні •— нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 — 
«Книжкова полиця». (К). 11.30 
— І-Іовипн. (К). П-45 — к. т. 
«У світі рослин». (К). 15.50 — 
«До 30-річчя Перемоги». «За 
себе 1 за того хлопця», (Х-п).
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16.40 — «Наука — виробни
цтву», (Львів). 17.10 — Теле
журнал. «На муз. орбіті». 
(Х-в). 18.00 — Реклама. (К).
18.30 — к. т. «Поезія». (К).
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 — 
Худ. фільм «За власним ба
жанням». (К). 20.45 — «Нз 
добраніч, діти'.». (К). 21.00 — 
Концерт. (К). 21.45 — «Час», 
(М). 22.15 — «Муз. антракт», 
(К). 22.30 — «Слово і зброя». 
Літ. передача. (К). 23.30 —
Новини. (К).

Л 7 ПЕРША ПРОГРАМА.
X і 14.05 — к. т. Науково-, 

популярний фільм. (М).
14.55 — «Суспільствознавство». 
(М). 15.25 — «Ми знайомимось 
з природою». (М). 15.45 ■»
М. Горький. «Казки про Іта
лію». (М). 16.15 — к. т. «Об'єк
тив*. (М). 16.45 — «Шахова
школа». (М). 17.15 — Зустріч 
юнкорів, телестудії «Орля» з 
Героєм Радянського Союзу 
В. Г, Зайцевим. (М). 18.00 - 
Новини. (М). 18.15 — к. т. 
«Загадки і відгадки». (М). 
18.35 — «Ленінський універси
тет мільйонів*. (М). 19.05 — 
Тел. худ. фільм «Трп ЖІНКИ». 
(Італія). Фільм другий. «1943 
рік. Зустріч»; 21.00 — «Час». 
(М). 21.39 — к. т. «Наша адре
са — Радянський Союз». (М).
22.30 — «Сторінки творчості

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу. 

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

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

поета Ю. Марцинкявічюса», 
(М). По закінченні — нови
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 15.30 — 
«До30-річчя Перемоги». «Фор
теця па колесах». (В-д). 16.00 
— «Республіканська фіз.-мат, 
школа». (К). 16.30 — «Сім’я». 
(Д-к). 17.30 — «П’ятирічку за
вершимо по-удпрному». (К). 
18.00 — Реклама. (К). 18.30 — 
Концерт дитячої худ. самоді
яльності. (К). 19.00 — «Вісті». 
(Київ з включениям Кіровогра
да). 19.30 — «Таємниці віків», 
(Репортаж ч виставки скарбів

гробниць Тутанхамона). (К). 
20.00 — Концерт з творів Б. М. 
ЛятошипСького. (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!» (К)< 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
«Повніш кіноекрана». (К).
22.30 — Новини. (К).

АО ПЕРША ПРОГРАМА.
ХО 9.05 — к. т. Гімнастика. 

. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з Героем Ра
дянського Союзу В. Г. Зайце
вим.' (М). 10.15 — Док. фільми 
телестудій країні!. (М). 11.25— 
к. т. «Поезія». (М). 11.55 — 
Телефільм. (К-д). 12.10 — Но
вини. (К). 12.25 — Концерт.
(К). 13.25 — «Народпіїй тсле- 
упіверсятет». (К). 14.15 —
«Муса Джаліль*. Літ. порт
рет. (М). 15.00 — «По рідній 
країні». (М). 15.30 — «Слово— 
ученому». (М). 15.50 — к. т. 
Худ. фільм «Аппп Кйрепіііа». 
2 серія. (М). 17.00 — К. т.
«Один за всіх, всі зо одного», 
(Л-д). 18.00 — «День.за днем». 
(К-д). 18.15 — к. т. «Веселі 
потки». (М). 18.30 " к. т.
«САМ — початок шляху». (М). 
19.00 - «Вісті». (К). 19.30 - 
к. т. Тел. худ. фільм «Три 
жінки». (Італія). Фільм 3. 
«Автомобіль». 21.00 «-'«Час». 
(М). 21.30 — к. т. Міжіїарол-
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пий турнір з хокею па приз 
газети «Известия». Збірна 
Швеції — збірна ЧССР. 
(Швеція). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 - 
Для дітей. «Сонячне коло». 
(К). 11.40 — «Шкільний ек
ран». Рос. мова для учнів 
8 кл.». (К). 16.15 — «Герої за
вершального», Теленарис, 
(Д-к). І6.30 — «Закон і ми». 
(Львів). 17.00 — Д. Чпмароза. 
«Таємний шлюб». Монтаж ко
мічної опери. (Х-в). 18.00 —
Реклама. (К). 18.30 — к. т.

Для дітей. «Сонечко». (К). 
19.00 — к; т. «Пісия-75». (М).
19.30 — Тележурнал «Старт». 
(К). 20.10 — к. т. «Скрипка, гі
тара, віолончель». Концерт. 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «Ви нам писали». (К). 
22.45 — к. т. «Нові мелодії ро
ку». (К). 23.30 — Новини. (К).

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. Т. Гімнастика. 
(М). 9.20 — Новини. (М).

9.30 — к. т. «Дітям — про зві
рят». (Л-д). 10.00 — «Для вас, 
батьки!». (М): 10.30 — к. т. 
«Розповіді про художників». 
Василь Суриков. (М). 11.00 — 
Музична програма «Ранкова 
пошта». (М). Н.30 — «Більше 
хороших топарів». (М). 12.00— 
«Музичний календар». (М). 
Г2.3О — «Здоров’я». (М). 13.00 
— «До 30-річчя Перемоги». 
Док. Фільми. (М). 13.30 —
к. т. Бесіда з міністром трак
торного і сільськогосподар
ського машинобудування СРСР
І. Ф. Синпцппим. (М). 14.00 — 
«Ціна швидких секунд». Худ. 
фільм. (М). 15.30 — «Музичні 
вечори для юнацтва». В пс- 
рерпі — к. т. Мультфільми. 
(М). 18.00 - Новини. (М). 18.15 
— к. т. «На арені цирку». (М),
19.10 — к. т. «Від усієї душі». 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30 
— к. т. Концерт з творів 
І. Штрауса. (Відень). 22.35 — 
Спортивна програма. По за
кінченні — новппи.(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Концерт. (Х-в). 11.05 — Дох. 
фільм «На траперзі мису Ері- 
мо». (К). 11.30,— С. Моніош- 
ко. «Зачарований замок». Ви
става. (Львів). 13.45 — «На
родні .таланти». (К). 14.45 — 
Для юнацтва. «Сьогодні

школяр, завтра — хлібо
роб». (Одеса). 15.30 — Док. 
фільм «Якщо дорогий тобі 
твій дім». (К). 17.00 — Цирко
ва програма. (К). 17.25 — «Зу
стрічі з піснею». Концерт. (К),
18.10 — Міжнародний турнір з 
класичної боротьби па приз 
імені І. Піддубного. (К). 18.50 
— «Вісті». (Київ, з включен
ням Кіровограда). 19.20— «Ек
ран молодих». (К). 20.45 —•
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Худ. фільм «Приборкання не
покірної». (К)! 22.55 — Нови
ни. (К).

2 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пере
дач. (М). 9.05 - к. т. 

Гімнастика для дітей. (М). 9.20
Повніш. (М). 9.30 — к. т, 

«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — к. т. ’ «Вперед,
хлопчаки!». (М). 12.00 — к. т, 
«Музичний кіоск». (М). 12.30— 
«Сільська година». (М). 13.30 
— «Літературні бесіди». (М)«
14.15 — «Танцює Маліка Сабі? 
рова». (М). 15.00 — Худ. фільм V 
«Вірність». (М). 16.25 — Кон- 
церт. (М). 16.50 — к. т' «Мі?К* 
народна програма». (М). 17.20 
—• к. т. сМзіури». Тел. муз. 
фільм. (Тбілісі). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.15 — к. т. Мульт
фільм. (М). 18.30 — к. т. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 19.30 -7 
Авторський вечір поета А. Дол? 
матовського. (М). 21.00 ■*=
«Час». (М) 21.30 — Продов
ження . авторського вечора, 
(М). 23.00 — Спортивна ирб" 
грама. (М). 23.45 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45 -7 
Худ. фільм «Терпкий вино
град». (К). 11.00 — «Пісні і
романси на вірші Т. ІИевчеіі-* 
ка». (Одеса). 11.30 — Науко? 
во-популяршій математичним 
журнал «Інтеграл» (К). 12.10 
-« «Молоді композитори Уіу* 
раїпи». (К). 13.10 — Для ді? 
тей. Конкурсна програма «Зс* 
лопай вогник». (К). П-04
— «Тваринництво — ударний 
Фронт». (Зап.). 14.30 — Дою 
фільми, (К). 15.10 — Концерн 
ліричної пісні. (Д-к) 10.00 7і 
«Солдатські долі», (Одеса?» 
17.00 — Для дітей. Мультфільм 
«Випадок в садочку». (КЬ 
17.25 — «Любителям' болету»? 
(К). 18.10 — Міжнародний тур* 
нір з класичної боротьби па 
приз імені і, Піддубного. (К)»
19.10 — «Вісті». (К). 19.40 -* п 
М. В Гоголь. «Сорочннськнй г 
ярмарок». (К). 20.45 — «НД 
добраніч, діти!». (К). 21.00 т? 
«Час». (М), 21.30 — Продов.» 
яйння вистави. (К). 22.30 
«Запрошуємо до танШОХ* 
(Львів). 23.15 — Новішії. (КЬ
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