
Виходь на „червону

ПІДТРИМУЄМО
І ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЯ
Комсомольці і молодь нашо

го заводу на своїх комсомоль
ських зборах вирішили відзна
чити «червону суботу» найви
щою продуктивністю праці, 
працювати на зекономленому 
паливі, електроенергії. Всі во
вн разом із старшими товари
шами зібралися у цеху № 1 на 
заводський мітинг. Комсомол
ка свердлувальниця Людмила 
Степанова, слюсар-складаль- 
ник Георгій Шереметннський, 
слюсар Ігор Міщеико, слюсар- 
електрозварник Анатолій Глін- 
кін та інші виступаючі від іме
ні трудівників цехів, дільниць 
розповіли про плани _ на цей 
день, завірили, що він . буде 
днем комуністичної праці. Усі
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Фото Ю. Лі ВАШ НИКОВА.

присутні одностайно схвалили: 
суботник буде ударним.

1000 водяних і 1000 масляних 
насосів, 170 комплектів дета
лей виготовить 19 квітня цех 
№ 1, 1900 гідронасосів, зап
частин на 6 тисяч карбован
ців — цех № 2, 170 водяних і 
170 маслонасосів — цех № 29. 
Всього продукції виготовимо 
па 130 тисяч карбованців.

В. КУХІЛНІДЗЕ, 
секретар комітету комсо
молу заводу тракторних 
гідроагрегатів.

На фото: мітинг в цеху № І 
Кіровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів.
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На зліг прибули дбайливі
Нині на орденоносній Кіровоградщині налічується 450 ме

ханізаторів, які експлуатують трактори від чотирьох до п’ят
надцяти років без капітального ремонту. Всі ці дбайливі гос
подарі полів, серед яких чимало комсомольців, були учасни
ками першого обласного зльоту, на якому радилися, як про
довжити робочий строк машин, як добиватися від них повної 
віддачі.

В роботі зльоту взяли участь начальники конструкторських 
бюро Харківського і Мінського тракторних заводів.

І. НАЗАРАТІЙ.

ВІД пожовклих
МРПТІП QFIflQIZ!

О ід пожовклих комсомольських доку- 
** ментів, зразка 1918 року до комсо
мольського квитка з портретним зобра
женням великого Леніна нового зразка 
мину то понад півстоліття. • Від перших 
комсомольців і до комсомольців-сучасня- 
ків пройшли покоління вірних партії 
Леніна юнаків і дівчат.

«Спитайте тепер будь-якого дер
жавного чи громадського діяча, вченого 
чи господарника, героя праці чи ветера
на війни. майже кожен скаже: я прой
шов школу комсомолу», — говорив то- 
шариш Л. І. Брежнєв • ' , ,

Як святиню зберігають комсомольці 
різних поколінь свій комсомольський 
квиток. Як святиню. Бо він свідчить про 
належність до когорти ленінців. Як свя
тиню сьогодні, в день початку обміну 
комсомольських документів, отримають 
квитки нового зразка спілчани ниніш
нього покоління: , '

Важлива подія настала в житті ком
сомольських організацій області. Від 
малої до великої — кожна повинна чіт- 
ко уявляти широкий і веєсхоплюючий 
зміст слів — готовність до обміну ком
сомольських документів. 
В І завдання визначили головний на

прямок в роботі комітетів. Він - у ційно-п'олітишіому 
підвищенні трудової і громадської ак- - ■ у
тивності молоді, в чіткій і злагодженій 
роботі всіх ланок діяльності комсомо
лу. ,

Готуватися до обміну комсомольських 
квитків обласна комсомольська органі
зація почала одразу ж після XVII з’їз-

ВЕЛИКИЙ обсяг робіт 
належить виконати 

будівельникам нашої пе
ресувної механізованої 
колони в 1975^ році. За
плановано ввести в екс
плуатацію 72 об’єкти, в 
тому числі чотири серед
ні школи, п’ять тваРин' rx ТТ/1 п А ГГ А І?
ницьких комплексів. Ho- VwII/Jlpv/ JL xx JL2I
воселам будівельники по
винні в цьому році пере
дати близько 18 тисяч 
квадратних метрів житла. 
У відповідь на Звернення 
Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу наша ком
сомольсько - молодіжна 
бригада дала слово пра
цювати швидко, якісно, 
економно і визначила —- 
щомісяця виконувати по 
півтори норми обов'яз
ково.

Зараз ми будуємо тва
ринницький комплекс у 
колгоспі «Заповіт Леніна» 
Знам’янського району. Ко
рівники на 800 голів вели
кої рогатої худоби ко
лектив зобов’язався здати 
вже в цьому році. І наша 
бригада працює так, щоб

ДІВАЛИ!
випередити графік здач? 
окремих об’єктів комп
лексу. В січні план ми/ 
виконали на 157 процен
тів. Незабаром дізнаємо
ся і про результати робо
ти в лютому. Впевнені, во
ни будуть не нижчі. Адже 
слово таке давали — що
місяця півтори норми.

За дорученням чле
нів комсомольсько-мо
лодіжної бригади зва- 
рювальників - монтаж
ників ПМК-133 трес
ту «Кіровоградсіль- 
буд» бригадир В. ШЕВ
ЧЕНКО. 1

м. Знам'янка.

НОМСОМО Л -ПО Л У М’Я мого життя
сьогодні в житті всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді 

КРАЇНИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ОБМІН комсомольських документів, першими комсо
мольські квитки нового ЗРАЗКА БУДУТЬ ВРУЧЕНІ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ МІСЬККО
МІ. НОВОУКРАЇНСЬКОМУ РАЙКОМІ ЛКСМУ ТА В ЗАВКОМІ КОМСОМОЛУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА».

ЙДЕМО
В КОГОРТІ
ЛЕНІНЦІВ

М. СКЛЯНИЧЕНКО, 
перший секретар Кіровоградського 

' обкому Л КСМУ

А ГЛЯД готовності до обміну в облас- 
” ті показав, що комітети вірно зосе
редили зусилля на головних, вузлових 
питаннях своєї роботи. Можна з впев
неністю сказати: па високому організа- 

........... .........“"7 рівні розпочнеться 
обмін в орденоносній НоЕоукраїнській 
районній. Олександрійській міській ком
сомольських організаціях, в комсомоль
ській організації заводу «Червона зір
ка».

Однак, на. жаль, немає такої впевіїе-
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ду ВЛКСМ. Відбувся пленум обкому иості, коли мова заходить про стан справ
комсомолу, на якому розглянули питан
ня, пов'язані з обміном. З таким же 
порядком денним пройшли потім плену
ми в усіх райкомах і міськкомах комсо
молу. В первинних комсомольських ор
ганізаціях області хорошою школою під
готовки до обміну стали комсомольські 
збори: «Ти па подвиг кличеш, комсо
мольський квиток».

Важливий організаційний захід по
ставив вимогу комсомольським праців
никам. активістам працювати творчо, 
вдумливо, щоб кожен член Спілки, от
римуючи квитка нового зразка, відчув 
тою причетність до справ сьогодення.

в волинській, Гайворонській. Кіровській 
міста Кіровограда районних організа
ціях. Тут відсутня наочна агітація, сла
бо поставлена лекційна робота, не все 
гаразд із зняттям з обліку комсомоль
ців, що вибули. Петрівський. Новгород- 
ківський, Гайворонський райкоми май-' 
же використовують як трибуну агіта
ції і пропаганди районні газети, місцеве 
радіомовлення До цього часу Кірово
градський райком ще не почав проводи
ти співбесіди з комсомольцями.

Услід за важливого подією в житті 
партійних організацій — обміном пар
тійних документів — проходить НИНІШ

НІЙ обмін комсомольських документів. 
Комсомольські організації повинні твор
чо використати багатий досвід організа
торської і політико-масової роботи, на
бутий комуністами. Ми маємо вчитися 
словом і ділом в ході підготовки та об
міну дійти до кожного комсомольця, 
турбуватися про зміцнення і ріст наших 
рядів.

Надзвичайно важлива мета стоїть пе
ред первинними комсомольськими орга
нізаціями, райкомами і міськкомами 
комсомолу — під час підготовки і про
ведення обміну підвищувати трудову і 
громадсько-політичну активність комсо-. 
мольців і молоді. В області на .Всесоюз
них комсомольських зборах сотні комсо
мольсько-молодіжних колективів, тисячі

• молодих трудівників взяли зустрічні 
плани, підвищені соціалістичні зобов’я
зання. Повсюди юнаки і дівчата підхо
пили патріотичний почин москвичів — 
в рік 30-річчя Перемоги працювати «За 
себе 1 за того хлопця». Для споруджен
ня меморіалу Слави на честь річниці 
Перемоги комсомольці підприємств і 
організацій тресту «Олександріяваж- 
буд» зобов’язалися відпрацювати на су- 
ботниках по 30 людино-годин і зароблені 
кошти в сумі 8 тисяч карбованців пере
рахувати на будівництво Меморіалу. В 
свою комсомольсько-молодіжну бригаду 
цеху № 2 Кіровоградського заводу ра- 
діовиробів молоді робітники зарахували 
Героя Радянського Союзу, нашого зем
ляка Архипа Маніту, який повторив 
подвиг Матросова. Зараз разом з тру
довими колективами комсомольсько-мо
лодіжні бригади, зміни, дільниці, цехи 
багато молодих робітників працюють під 
девізом «В труді, як в бою!» па вахтах,. 
присвячених ЗО роковинам Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні. На трудові звершення готові 

. вийти тисячі юнаків і дівчат в день 
«червоної суботи» на честь 105-ї річниці 
з дня народження В. І. Леніна.

Максимум діловитості, зібраності і 
чіткості вимагає обмін комсомоль
ських документів, як відповідальний ор

ганізаційний захід. Але, перш за все, 
слід пам'ятати, що це важлива громад
сько-політична акція. Суть її — ще ви
ще піднести авангардну роль Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
в житті юнаків і дівчат. І зараз, коли 
обмін иже починається, на передньому 
плані- мають стояти головні питання дня. 
Маємо на увазі діяльність комсомолу в 
мобілізації молоді на боротьбу за висо
ку ефективність виробництва,, за ударну 
працю, за успішне виконання планів за
вершального року п’ятирічки в цілому. 
Комітети комсомолу мають очолити со
ціалістичне змагання між молодими тру
дівниками заводів, фабрик, шахт, ланів і. 
ферм. Цьому повинна сприяти і чітка, 
ділова внутріспілкова робота в усіх лап
ках комсомолу.

Надзвичайно важливо самокритично 
оцінювати діяльність первинних комсо
мольських організацій, комсомольських 
груп, райкомам і міськкомам уважно 
прислуховуватись до зауважень і пропо
зицій, що надійдуть від спілчан під час 
обміну. Ми повинні принципово зважу
вати не тільки всі «за», а й «проти». Не 
секрет, що деякі молоді виробничники 
ще не виконують ріпних норм, порушу
ють трудову і громадську дисципліну 
Відкладати роботу з цією категорією мо
лоді комітети не мають права. Обов’язок 
комсомольських, організацій активність 
своїх дій спрямувати передусім на таких 
молодих людей.

Сьогодні в обласній комсомольській 
організації, як і по всій країні, розпочи
нається обмін комсомольських докумен
тів. Це справжнє велике свято. Кожен 
член Спілки, кожен комсомольський пра
цівник, активіст ще раз має продивити
ся. чп все зроблено, враховано для ус
піху відповідального заходу в жптп 
комсомолу.
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УЯВІТЬ собі таку картину. 
Закінчується рік, а кол

госп ще не здав жодного кі
лограма молока першим сор
том. Не так часто, але здава
ли 1 некондиційне молоко, а 
тут дізнаємося, що з наступ
ного року некондиційне за
вод не прийматиме, о план 
воно не зараховуватиметься. 
З надією говорили тоді ми 
про охолоджувачі-очищувачі 
молока.

У відкритому листі до нас 
«Що потрібно для успіху», 
молоді майстри машинного 
доїння з колгоспу «Зоря ко
мунізму» /А. Манаша та 
О. Юхименко дали нам хоро
шу пораду: «Хіба з охолод
жувачів потрібно починати, 
дівчата? Чи допоможуть ео
ни, якщо й надалі молочний 
посуд, як це на четвертій 
фермі, на вікнах зберігати
меться?».

Охолоджувачі — річ по
трібна, але коли ще вони бу
дуть? — такі думки з’являли
ся у багатьох з нас. — Дійс
но. Починати потрібно було,

Перевіряємо виконання соцні ліст-ичних зобов’язанъ

Поради слушні. Резерви е
і радили товариші по 

змаганню, з дотримання еле
ментарних правил санітарії, 

Вжо через тиждень ми 
впевнилися, наскільки пра
вими були Марія і Олена, го
ворячи, що якість продук
ції — то наша спільна турбо
та, і залежить вона від кож
ного з нас. Відтоді ще кол
госп не здавав молоко ниж
че, ніж другим сортом. По
ліпшилися справи із органі
зацією соціалістичного зма
гання. Тепер на робочому 
місці доярок, які по фермі 
добилися найвищої надбавки 
молока на групу проти мину
лої доби, висять перехідні 
червоні вимпели. Господар
ство успішно виконує план 
продажу молока державі. 
За півтора місяці план пер
шого кварталу виконали на 
52 проценти, а щодобові на
дої зростають. Тобто є всі 
підстави виконати план пер
шого кварталу достроково.

Під час обговорення листа 
М. Манаші та О. Юхименко 
вирішили ми ще одне питан
ня: перехід на дворазове до
їння. Нині у такий спосіб 
доять корів на МТФ N2 1 та 
N2 4. Надої не знизилися, в 
жирність молока значно 
зросла. Невдовзі й інші фер
ми перейдуть на дворазове 
доїння, в не першій та чет-

рюс певні труднощі у роботі 
комітету комсомолу. Частіше 
ми повинні збиратися разом, 
обговорювати те, що хвилює. 
Бо ж і виконання їх залежить 
від того, наскільки ми будемо 
ознайомлені із колом тих пи
тань, які потрібно вирішити. 
Мабуть розмови про своєчас
не формування стада, створен
ня кращих побутових умов на 
фермах не залишили б доярок 
байдужими.

У попередні роки п'ятирічки 
наш колгосп заборгував дер
жаві значну кількість продук
ції. Ми не забуваємо про це. 
Вважаємо, що обов’язок ком
сомольців — працювати так, 
аби не лише виконати плани, а 
й ліквідувати борг. У цьому 
нам допоможуть творче став
лення до праці, висока вимог
ливість до якості 
повне використання робочого 
часу. І, звичайно,

продукції,

допомога 
друзів-суперників у соціаліс
тичному змаганні.

Р. ТКАЧЕНКО, В. АНА- 
СТАСЬЄВА, В. ДЯПЛЕ
ВА, А. АЛЕКСАНДРО
ВА, К. КОВАЛЕНКО — 
доярки, М. МУРАШЕВ- 
СЬКИЙ - дояр, Л. МЕР- 
ЗЕСКУЛ — лаборант.

Колгосп «Україна» 
Новоархангельського 
району.

Почин передових підприємств 
Москви — провести 19 квітня Все
союзний комуністичний суботник, 
присвячений 105-їй річниці з дня 
народження В. /.* Леніна, знайшов 
гарячу підтримку''в трудівнице об
ласті.

Наш кореспондент звернувся до 
другого секретаря Кіровського рай
коми партії м. Кіровограда МИКО
ЛИ ІВАНОВИЧА СИЧЕМКА і по
просив розповісти про те, як мо
лодь району готується до ^черво
ної суботи».

_  Першими, — сказав Микола 
Іванович, — ініціативу москвичів 
підтримали робітники і службовці 
заводу «Укрсільгосптехніка» і шля
хово-будівельного управління «Обл- 
міжколгоспшляхбуд». На мітингах, 
які відбулися на цих підприємствах, 
робітники і службовці говорили 
про свою готовність взяти найак
тивнішу участь у Ленінському су
ботнику.

Днями бюро райкому партії за
твердило районний штаб по лрове-

ВИХОДЬ
НА „ЧЕРВОНУ

СУБОТУ“

вертій фермах ми розроб
ляємо умови змагання між 
ланками (по 4 доярки в кож
ній), які створили. На кожній 
фермі діють пости якості, які 
очолюють комсомольські ак
тивісти.

Здається все добре: і якість 
молока поліпшилася, і план 
виконуємо, і дворазове доїння 
запровадили. Але, сказати, що 
резерви сповна використовує
мо, ще не вправі. Ось, коли пі
де молоко першим сортом, 
тоді вже й про усіх можна 
буде говорити.

На ферми нашого господар
ства рідко приходять працю
вати юнаки і дівчата за комсо
мольськими путівками. Якось 
вже так сталося, що комітет 
комсомолу залишається осто
ронь, не піклується про те, 
щоб .молодь залучати до ро
боти на фермах, мало агітує 
за .професію тваринника, не 
поширює досвід тих, хто пра
цює в тваринництві багато ро
ків, заслужив повагу і ви
знання.

Не нашу думку комітет ком
сомолу і оргвідділ райкому 
комсомолу не налагодили тіс
ного контакту. У райкомі не ли
ше не обізнані з тим, як у нас 
йдуть справи, а й не знають, 
хто з молоді працює, в хто 
розрахувався. Значна віддаль 
між фермами, звичайно, ство-

Від редакції; У завершальному році п’ятирічки лозунг 
«Тваринництву — комсомольську турботу» набуває особли
вого змісту, зобов’язує кожну первишгу комсомольську орга
нізацію надавати цій ділянці максимум уваги. Тому, як ніко
ли раніше, зростає роль комітетів комсомолу у залученні мо
лоді в тваринництво, підвищенні гласпості соціалістичного 
змагання.

Правофлангові у соцзмаганні серед молодих тваринників 
Новоархангельського району М. Маааша та О. Юхименко 
минулого року у відкритому листі до молодих доярок кол
госпу «Україна», які не виконували соціалістичних зобов'я
зань, вказали на ряд недоліків у їхній роботі, на те, що соц- 
змагання ведеться формально. Що зробили в оргвідділі рай
кому комсомолу аби допомогти молодим дояркам? Попіклу
валися лише, щоб сзоєчасно комітет комсомолу «зреагував» 
на листа. 1 до редакції надійшла відповідь: «Для поліпшен
ня роботи вжито ряд заходів», — за дорученням доярок пи
сав секретар комсомольської організації господарства 
О. Сербів. Потім же, коли з доярками зустрівся кореспон
дент, виявилось, що дехто з них і не чув про лист М. Манаті 
та О. Юхименко. Завідуючий відділом комсомольських орга
нізацій Новоархангельського райкому комсомолу М. Райко
вая зреагував на це так: «Хіба до всього руки дійдуть?»..

Додамо, що минулого рокуДодамо, що минулого року Новоархангельський райком 
комсомолу направив для роботи у тваринництві лише 12 гопа
ків і дівчат. Змагання між ■ молодими доярками ведеться 
формально. Підбивши підсумки за минулий рік, райком ви
значив, що в районі є лише чотири молоді тритисячний}. Та 
досить нам було звернутися до працівників колгоспу «Друж
ба», як виявилось, що лише в цьому господарстві молоді 
доярки Н. Бондар, Л. Гевел, Ф. Осадчук теж перейшли три
тисячний рубіж, а 23-річна Лариса Якимчук надоїла від кож
ної корови по 3544 кілограми молока. В райкомі комсомолу 
про це не знають, і це ще раз свідчить: змаганпя серед моло
дих тваринників Новоархангельськсго району ведеться фор
мально.

Молоді тваринники Новоархангельськсго району активно 
підтримали Звернення Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу, — на Всесоюзних комсомоль
ських зборах «Батьківщині, партії — ударну пращо, високу 
якість роботи, відмінне кавчання!» взяли підвищені соціаліс
тичні зобов'язання на завершальний рік п’ятирічки. Коміте
ти комсомолу, і в першу чергу райком, повинні очолити зма
гання молодих хліборобів і тваринників, не допускати само- 
плнву і формалізму в цій важливій справі
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Новобудова
додас зручності

В Кіровограді на Криворізькому 
шосе, поруч з автозаправною, 
розташувалась нова станція — 
технічного обслуговування, будів
ництво якої завершується.

Основне призначений СТО —

деяню «червоної суботи». В його 
склад ввійшло дев'ять чоловік.

— Скажіть, будь ласка, на яких 
ділянках працюватимуть комсо
мольці і молодь району на субот- 
никуі

— Комсомольську частку праці 
виділити важко. Оскільки трудити
муться на суботнику всі разом і 
внесок буде спільним.

Кажуть, все пізнається шляхом 
порівняння. Кажу так тому, що ми 
а минулому році вперше брали 
участь у суботнику, бо ж райок 
тільки-но було створено. Але, 
попри все, показники в нас були 
солідні. Всього робіт ми виконали 

459,6 тисячі 
числі лише 

на

за цей день на суму 
карбованців, в тому ^,|( ,ІИ 
будівельно-монтажних робіт — 
суму 175,2 тисячі карбованців.

19 квітня, як і весь радянський 
народ, ірудівники Кіровського ре- иони _ !- "

І.Л

обслуговування легкових автомо
білів. Вона розрахована на вико
нання профілактичного та гаран
тійного ремонту. Пропускна спро
можність станції технічного об
слуговування — 3770 автомашин 
на рік.

J.

А. СИДОРЕНКО, 
архітектор.
Мал. автора.

иону вийдуть на суботник, ' біль
шість З них працюватиме на робо
чих місцях, частина буде зайнята на 
ємст?иТГОї ТЄРИТ°Р" своїх підпри- 

^7 збиранні .X 

а^° Наш вклад у фонд 
П ятирічки буде не меншим йіж в 
минулорічний суботник -

„В АТАКУ, ГВАРДІЙЦІ!“
вночі в село Варт в штаб дивізії чергові 
розвіддані. До переднього краю було 
кілометрів два, і ворог вів по селу арти
лерійський вогонь. Земля раз у раз 
здригалася від вибухів важких снарядів. 
Але ми, зморені постійним недосипан
ням, нічого не чули. Всі спали. Та відпо-

...Пам'ятаю запеклий бій з фашистами, 
що відбувся наприкінці останньої во
єнної зими в Угорщині, на плацдармі 
Р*чки, Гр°н» який захопила сьома 
гвардійська аомія. Гітлерівці з усіх сил 
намагалися відтиснути нас назад, у ріку, 
і весь час обстрілювали наші позиції, 
раз у раз атакували. Але засніжене поле 
все густіше вкривалось ворожими тру
пами, обгорілими танками з чорними 
хрестами на броні. Наш другий взвод, 
в якому було шість розвідників (Тока- 
Р.ез< ГУЩ™/ Опалков, Стоцький, я і гвар
дії лейтенант Бобров), доставив пізно

чити, як слід і цього разу не довелось. 
Загін фашистів ьапав на штаб другого 
стрілецького батальйону. Комбат заги
нув, зв'язок із штабом обірвався. Сам 
командир дивізії гвардії полковник 
Орлов постааив перед нами завдання: 
знищити гітлерівців, які оточили штаб. 
На підмогу нам дали танк Т-34.

Ранок народжувався хмарний, невесе
лий. Під прикриттям броні танка ми ру
шили вперед, до водяного млина, де 
розташувався штаб батальйону. Але нас 
від дамби зустріли вогнем. Це означало, 
що там господарем становища був во
рог. У відповідь танкісти ударили по

дамбі з гармати й кулемета.
— За мною! — змахнув пістолетом 

лейтенант Сергій Бобров і кинувся впе
ред.

Ми піднялися в атаку. З-за дамби полетіли в 
небо енні ракети — фашисти викликали во
гонь своїх батарей. По дошці Бобров перебіг 
черет річечку, і в цю мить на дамбі показав
ся п низько насунутій касці фашист. Він повів 
на нас стволом кулемета, але натиснути на 
гашетку не встиг. Бобров жбурнув протитан
кову гранату. Вибух. З вигуками «Ура!», 
«Вперед!» ми псі кинулись на дамбу і друж
но вдарили по гітлерівцях з автоматів. Через 
кілька хвилин усе скінчилось. За дамбою ле
жали безмовні фашисти. Серед них буя і 
майор у формі військ СС.

Під підірваним містком ми знайшли 
двох поранених гвардійців з нашого 
штабу.

Нам було боляче дивитись на товари
шів, та водночас нас втішало те, що ми 
гідно розквиталися з ворогом за смерть 
наших дорогих воїнів.

П. ШЕЙКО, 
колишній розвідник 79-ї окремої 
гвардійської розвідроти, 81-ї гвар
дійської Червонопрапорної ордена 
Суворова стрілецької дивізії.

смт. Добровелнчкізка.

ряд - розвщннкн 2^ВЭ, иапРав°): пеРш"? 
гвапп1йЛь-лт 2 взводу 78-Т окреЖ*
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" ШЕЙКО. (Травень /УАИИШЕВ.
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Комсомол
■II

на

СЛАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

на той час

чародійка, 
його най-

ЗА ПРАВО 
БУТИ ПЕРШИМ

Під час підготовки до 
обміну комсомольських 
документів в полі зору 
комсомольської організа
ції постійно були питання 
підвищення трудової і по
літичної активності моло
ді, поліпшення загально
освітнього і професійного 
рівня, організаційного 
зміцнення комсомоль
ських груп. Цей період 
співпав з часом, коли 
проходили Всесоюзні ком
сомольські збори «Бать
ківщині, партії — ударну 
працю, високу якість ро
боти, відмінне навчання», 
коли комсомольці і мо
лодь усіх дільниць цеху 
обговорювали Звернення 
Центрального Комітету 
КПРС. до партії, до радян
ського народу, накреслю
вали рубежі завершаль
ного року п'ятирічки. Са
ме тоді дістала загаль
не схвалення ініціатива: 
відпрацювати зміну «І за 
того хлопця». Всі ми гідно 
готуємося зустріти 30-річ- 
чя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні. Бюро коміте
ту комсомолу значно по
силило індивідуальну ро- і 
боту з членами ВЛКСМ, 
працювало під девізом 
«Дійти1 до кожного». Ор
ганізовано, разом з пред
ставниками партійної га 
профспілкової організації 
провели співбесіди із чле- < 
нами ВЛКСМ. і

Переглянули ми систе
му комсомольських дору
чень. Контролювали, щоб 
одні члени Спілки не бу
ли занадто завантажені, в 
той час, як інші — не ма
ли доручень зовсім. І, що 
дуже важливо, навели по
рядок у комсомольській

документації, взяли 
облік новачків, що тільки 
влаштувалися на роботу, 
розшукали тих, хто не 
знявся з обліку. Нещодав
но випустили стіннівку 
«Ти на подвиг кличеш, 
комсомольський квиток».

Всі ці заходи допомогли 
підЛщити активність і бо- 
йовитість комсомольської 
організації, організовано 
підготуватися до обміну 
комсомольських докумен
тів.

Січень і лютий — то мі
сяці соціалістичного зма
гання серед комсомоль
ців цеху за право перши
ми обміняти комсомоль
ські квитки. Сьогодні п'ят
надцяти переможцям бу
дуть вручені комсомоль
ські квитки нового зраз
ка. Серед них кращі ви
робничники і комсомоль
ські активісти — токар 
Катерина Смутко, слюсарі 
Василь Скринник та Вале
рій Пославський, свердлу
вальниці Олена Зборах та 
Поліна Прядун.

Обмін комсомольських 
документів у нашому це
ху триватиме до першого 
квітня. Члени комсомоль
ського бюро цеху прове
ли значну роботу і впев
нені, що пройде він орга
нізовано, за складеним 
графіком, що цей екза
мен на підвищення актив
ності і бойовитості ком
сомольська організація 
цеху складе на «від
мінно».

Н. АНТОНОВА, 
секретар комсомоль
ської організації ме
ханоскладального це
ху № 3 заводу «Чер
вона зірка».

З стор

полум’я МОГО ЖИТТЯ й
ДІЛОВА обстановка зараз в цехо

вих комсомольських організа
ціях. Посерйознішали обличчя сек
ретарів, членів комітету... Адже 
надзвичайно відповідальна пора в 
житті молоді — обмін комсо
мольських документів. І час та
кий для кожного спілчанина —- ще 
раз запитати себе: «З чим я при
йшов до обміну?».

Комітет комсомолу фабрики 
особливу увагу звертає на те, щоб 
дні підготовки до обміну були на
сичені справами важливими і зна
чимими в житті юнаків і дівчат. 
Кожний молодий виробничник праг
не внести свій вагомий вклад у до
строкове виконання завдань завер
шального року п’ятирічки, вписати 
працею, активною участю в житті 
фабрики пам’ятну сторінку в істо
рію комсомольської організації під
приємства.

А розпочати її можна з того, що 
на фабриці йде змагання за право 
називатись «Краща молода робітни
ця». Цього права в минулому році 
добилися 104 комсомолки і на Все
союзних комсомольських зборах де
в’ятнадцятьом з них були вручені 
пам’ятні дипломи комітету комсо
молу. На зміни заступають в ці дні 
52 діачинн-комсомолки. на грудях 
яких прикріплено значок «Удар
ник 1974 року». Розпочати нашу 
пам’ятну сторіику можна іще од
нією важливою справою. З ініціати
ви комітету оголошена ударна вах
та на честь 30-річчя Перемоги ра
дянського народу у Великій Віт
чизняній війні. Комсомольці і мо
лодь працюють під девізом: «В тру
ді, як в бою!».

І ось в ці дні ми з хвилюванням

прочитали лист відомого наставни
ка країни з Магнітогорського мета
лургійного заводу. Героя Соціаліс
тичної Праці Олексія Леонтійовича 
Шатиліпа до молодих Кіровоград- 
ців. «Ніщо не виховує так високого 
почуття відповідальності, як до
вір’я», — говорить він, і це ніби 
про наших дівчат сказано. Пам’я
таю, яке свято прийшло на фабр.'і-

ОСОБИСТО
відповідальний
ку. коли першому виробові було 
присвоєно державшій Знак якості. 
Між першим і п’ятнадцятим виро
бами — велика робота багатьох 
людей. 1 це не перебільшення — па 
фабриці в основному працює мо
лодь. А турботу про якість всієї 
продукції, що виходить із підпри
ємства, розуміє кожен як важливу 
справу, доручену йому особисто.

Пригадую, як рішуче виступала 
на Всесоюзних комсомольських збо
рах в цеху № 5 Надія Хорошенко. 
В цеху кілька виробничників хво
ріли. І одній робітниці доводилося 
виконувати кілька операцій одразу. 
Це позначилося на якості. «Нам 
потрібно добитись» щоб жодна ком
сомолка не допускала браку. Якщо 
кожна працюватиме якісно, то це 
буде приклад для інших. Беремо

Pano

ВНЕСОК

р пі

ШАХТАРЯ-УМІЛЬЦЯ
молодих умільців на- 

раціоналізаторський
Росте внесок 

шої шахти у 
фонд економії п’ятирічки. Вже кіль
ка пропозицій за січень — лютий по
дав комсомолець Євген Ємелів. Еко
номічний ефект від їх впровадження 
у виробництво склав тисячу карбо
ванців. Творчий пошук допомагає 
Євгенові й ударно трудитись — що-

зміни він виконує, завдання на 125 
процентів, працює без браку.

А незабаром Євген Ємеліп отри
має комсомольський квиток нового 
зразка.

В. СТРИЖАК, 
голова ради ВТВР шахти «Вер- 
болозівська».

ДОСТРОКОВО!
Ударною працею зустрічають юна

ки і дівчата важливу подію в житті 
членів ВЛКСМ — обмін комсомоль
ських документів.

Колектив нашого заводу достроко
во виконав двомісячний план вироб
ництва і реалізації продукції. У ра-

хунок березня у лютому випущено 
більше 25 тисяч умовних банок різ
них консервів.

Правофлангові у соціалістичному 
змаганні — зміни майстрів П. Тка
ченко, А. Трифоновой бригада К. До- 
носій.

В. СТЕПАНОВ, 
секретар комсомольської орга
нізації Новомиргородського 
консервного заводу.

<влксл»,

зобов’язання не допускати бра
ку», — заявила Надія Хорошенко. 
її підтримали, почали освоювані 
суміжні операції, процент нсякіспб- 
ю пошиття пішов донизу.

Людина не може не гордитись 
плодами своєї праці. Тим більше, 
якщо бачиш, що твої вироби прино
сять радість людям, хороший на
стрій. 1 комсомольська організація 
намагається виховати не хороше 
почуття, усвідомлення важливості 
своєї професії у молодих робітників 
фабрики. Підмогою тут знову стає 
довір’я. Зараз на фабриці створю
ють систему управління якістю. 
Комсомольцям і молоді одразу ж 
після впровадження системи пар
тійна організація, профспілкова і 
комітет комсомолу доручили за по
чином Тпраспільської швейної фаб
рики створювати наскрізні' бригади 
якості.

Краса, зручність, довговічність 
виробів фабрики — турбота моло
дих робітниць не на кампанію. Ко
лектив підприємства взяв соціаліс
тичне зобов’язання в 1975 році ви
пуск виробів з державним Знаком 
якості довести до 18 процентів за
гального випуску всієї продукції. 
Трудова і громадсько-політична ак
тивність молоді, яка помітно на
ростає в цей період підготовки до 
обміну комсомольських докумен
тів. — надійна запорука того, ьцо 
разом з усім колективом комсо
мольці й молодь виконають зобо
в’язання по випуску якісного одягу 
обов’язково.

допускані бра-

Р. БОЖЕНКО, 
секретар комсомольської орга
нізації Кіровоградської швей
ної фабрики.

КВИТОК З МУЗЕЮ
Він завжди збирає біля се

бе гурт зацікавлених юна
ків і дівчат. Вони дивляться 
на нього схвильовано, і в тих 
поглядах — почуття поваги. 
А в квитку чітким калігра
фічним почерком виведено, 
що ось уже тридцять з лиш
ком років належить він Ми
колі Семеновичу Мерещеи- 
ку, слюсареві Кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів. Коли слухаєш 
екскурсовода, то потрапляєш 
у далекий і тривожний 1944 
рік.

...Весна голубими ранками, 
легкою памороззю, синіми 
озерцями відталин щодня 
настирливіше нагадувала про 
себе. Миколі подобається ця 
пора. Вона, ніжна 
вміє здійснювати 
потаємніші мрії.

Фронтова смуга
пролягала неподалік від Кі-~ 
ровограда. Наші війська вже 
звільнювали область. 22 лю-

------------ --------------

того Микола з товаришами 
одержали бойове завдання— 
провести розвідку і з ясува
ти, як розташована німецька 
оборона, спробувати захопи
ти в полон «язика». Друзі 
вже зібрались у дорогу, про
воджав їх капітан Рубцов. 1 
тоді Микола простягнув сек
ретарю заяву: «Якщо не по
вернуся, вважайте 
сомольцем».

Завдання було 
Німці, відчуваючи і 
були постійно на 
Безперервно вели 
з кулеметів, освітлювали 
територію ракетами. І все 
ж Миколі з групою вдалося 
непомітно добратися до лінії 
оборони, взяти в полон «язи
ка». Вже поверталися назад, 
коли фашисти помітили їх і 
розпочали шалену стріляни
ну. Микола був на правому 
фланзі. Думка майнула блис
кавично: «Без моєї допомоги

мене ком-

нелегким, 
небезпеку, 

сторожі, 
вогонь

не вийти хлопцям з-під тако
го шквалу. Доведеться ви
кликати вогонь на себе». 
Якусь мить він роздумував, а 
потім застрочив із свого ку
лемета. Вороги не чекали 
цього і розгубились від не
сподіванки. Поки оговтались, 
і перенесли вогонь на нього, 
розвідники дістались безпеч
ного місця. Микола продов
жував бій. Ось заговорили 
міномети. Та чомусь не від
ступала, згадував він пізніше, 
думка про смерть... Тепер він 
вважає справжнім дивом те, 
що їм пощастило повернути
ся неушкодженими до своїх 
позицій.

А 1 березня викликали Ми
колу в штаб, вручили комсо
мольський квиток. Стримано, 
по-військовому подякували 
за хорошу службу. Так і став, 
перший день весни для Ми
коли Семеновича Мерещен- 
ка святом на все життя. Ком-

сомольський квиток був з 
ним і тоді, коли довелося 
ліквідовувати наслідки оку- ; 
пації — розміновував землі 
Кіровоградщини після фа-1 
шистської навали, і тоді, коли 
почав мирну працю..,

Він часто заходить до му
зею. Стане осторонь, немов 
хоче привітзтись ще раз із 
своєю комсомольською юніс
тю, згадує вогненні роки. 
І завжди повертається па
м’яттю до зустрічей з мо
лоддю рідного підприємства. 
Нинішня весна несе юнакам 
і дівчатам багато хвилюючо
го _ настав час обміну ком
сомольських документів. По
дії, котра перевірить бойо- 
витість комсомольців заводу, 
Микола Семенович знає, що 
всі юнаки й дівчата готові до 
обміну. Серед них чимало 
передовиків виробництва, 
ударників комуністичної пра
ці. Вірить Микола Семенович 
М,ерещенко — червона кни
жечка із зображенням вож-- 
дя- поведе на - нові трудові 
подвиги юнаків і дівчат, по
кличе їх до вищих звершень.

М. ПОЛУПАНОВА.
м. Кіровоград.'

ОДНИМ З ПЕРШИХ НА «ЧЕРВОНІЙ 
ЗІРЦІ» ОТРИМАЄ комсомольський 
КВИТОК НОВОГО ЗРАЗКА ТОКАР МИ
КОЛА ГОНТАР. ЦЕ ПРАВО ВІН ЗАСЛУ
ЖИВ УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ, АКТИВНОЮ 
УЧАСТЮ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ. 
П’ЯТЬ РОКІВ ПРАЦЮЄ ВІН НА ПІД
ПРИЄМСТВІ ПІСЛЯ СЛУЖБИ В ЛАВАХ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ. ЩОЗМІНИ МОЛО
ДШІ ВИРОБНИЧНИК ВИКОНУЄ ЗАВ
ДАННЯ НА 120—130 ПРОЦЕНТІВ, ОЧО 
Л ЮЄ КОМСОМОЛ ЬСЬКО-МОЛОДІ ЖНУ 

. БРИГАДУ ТОКАРІВ. ЧЛЕН БЮРО КОМ- 
СОМОЛЬСКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНО
СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № З

НА ФОТО: М. ГОНТАР. -
• * ; Фото В. КОВПАКА.
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*ГОГО дня, повернувшись з роботи, 
••• * батько зрозумів — велика радість у 
доньки. Стрічає ж бо вона його розпаші
ла, пальтечко розстебнуте, а з-під нього 
червоніє, як Марінчині щічки, —- піонер
ський галстук. «Це Тетяна Григорівна, ке
рівник п’ятикласників привезла із столи
ці, — щасливо щебетала дівчинка і радіс
но повідомила ще одну новину, — я тепер 
у них — піонервожата!». Тато глянув на 
доньку, усміхнувся і сказ?в: «Що ж, щас
ливого початку...».

А початок став таки щасливим, бо вже 
більше двадцяти років полум’я галстука 
Марії Миколаївни Вищепан кличе за со
бою школярів, і спалахує завзяттям в 
кожного її вихованця.

Марія — старша піонервожата Андру- 
сівської деся
тирічки.

ПІОНЕР
СЬКА 

кімната від
разу стала 
штабом, що 
зв’язував всі 
шкільні кор
пуси. їх було 
чимало. За 
чотири перер
ви намага
лась побува
ти в кожно
му. Знайоми
лась, згурто
вувала актив. 
Найперше запланувала — провести вогни
ще. Необхідно було побачити всіх піоне
рів разом, поговорити про хвилюючі пи
тання А саме така обстановка, на її дум
ку сприяла задумові.

Після вогнища йшли додому гуртом. Зрозумі
ла, від вожатої залежить дуже багато, дитячі 
серця потяглися до неї...
І М’Я Михайла Прокоповича Дикого. 
* Героя Радянського Союзу. Марія Ми

колаївна чула не раз від своїх односель
чан. Однолітки згадували його з поша
ною- «Непосидючим і водночас розважли
вим був», «Здається Михайло жив для 
подвигу». «А яким вожатим був! Ми ж 
ватагою за ним ходили», — казали його 
вихованці. У її піонерів перехоплювало 
подих, коли слухали про славного пілота- 
земляка.

Багато хорошого знала про Дикого від 
учителів, що з ним працювали до війни в 
школі. ї вже не терпілось самій зустріти
ся з героєм, поговорити. Така пагода не
вдовзі трапилась. Іван Тихонович приїхав 
до рідних.

Дружба з героєм міцніла. Він приїздив часто 
до школи, бував у загонах, приймав шкільні 
делегації у сібе на Вінниччині. А коли герой 
помер, і зібрались всім селом андрусівці на мі
тинг, школярі попросили у них дозволу бороти
ся за празо носкій ім'я Михайла Прокоповича 
Дикого.

Марія Миколаївна відчула, як то склад
но виправдати довір’я односельчан. Пе
редовсім школа терся повинна мати хо
роші знання. В учительській порадились 
і почали з того, що створили наукове то
вариство «Учись учитися». З його допомо
гою навчання учнів поліпшилось, стало 
творчим, зросла заінтересованість гуртко
вою роботою.

А скільком допомогло товариство пра
вильно зорієнтуватись у жит і і. Пам’ятає 
вожата Миколу Громова. Здавалось, на
вчатися для нього — то тягар, який не 
зрушиш з місця. Жаль було хлопця. Ви
кликала до себе Івана Саламатснка, од
нокласника Миколиного. Довго розмовля
ли про Громова. Іван взявся допомогти. 
Марія Миколаївна радила: «Тільки не 
будь настирливим опікуном. Дай змогу 
йому відчути власні сили, повірити в них». 

Зустрічались після цього з Іваном час
то, радились. І успіх прийшов.' Микола 
виявив бажання продовжити навчання 
після школи, поступив до училища і по- ' 
вернувся в колгосп механізатором. Зараз 
отримує радість від своєї праці, задоволе
ні ним і в господарстві.

Марія Миколаївна радила:

НАЗАВЖДИ
З ЧЕРВОНИМ

iSPKCfr,

ГАЛСТУКОМ
• ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПРАЦЮЄ 

ПІОНЕРВОЖАТОЮ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ВИЩЕПАН

р У МАРІЇ
** Миколаївни 
група учнів, на 
котрих ‘ вона 
може повністю 
покластися — 
це активісти. В 
кожному з них 
бачить собі змі
ну. У цьому ро
ці закінчує 
школу Оля Шу
ліка, секретар 
комсомольської 
організації. Во
жата знає — 
буде з неї бо
йовий і серйоз- 

вожак. Приміром 
— старша піонер- 

ї шко-

НИЙ комсомольський 
такий, як її вихованка 
вожата Павлівської восьмирічної 
лн Галя Турчин.

Зараз Андрусівська школа готується до 30-річ
чя славної Перемоги радянського народу над 
німецько-фашистськими загарбниками. Бачиться 
вожатій 9 Травня у вогнях святкових салютів. 
А ще — віриться: тепер обов'язково школа 
отримає ім'я славного земляка, і буде на святі 
син героя, теж пілот — Андрій Михайлович Ди
кий. Йому вони розкажуть, як ходили похода
ми до Дніпра і зачаровано слухали бійців пар
тизанського загону Наумова. Про те. що не 
в’януть квіти на братських могилах у їх селі. 
Розкажуть і про операцію «Герой живе поруч». 
Саме тоді попи дізнались, що їх земляки Іван 
Іванович Полтавцев та Іван Микитович Дуден- 
ко. йдучи на фронт, поклялись зустрітись біля 
рейхстагу, і зустрілись... Яка то була зустріч!

А що казатиме сину героя вона, старша 
піонервожата? Певно ж. про те. що не по
спішає йти викладати, хоч і закінчує в 
цьому році педагогічний інститут. І, вза
галі, не збирається прощатися з галсту
ком. Запал комсомольської юності для 

’ неї — назавжди. Мабуть, пригадає топ 
випадок, коли її запрошували працювати 
головою сільської Ради. А вона чемно 
відмовилась, довела, що без дітей жити 
не зможе.

Розповість і про те, що отримала пар
тійний квиток, а товариші поставилися до 
неї з особливою довірою — обрали секре
тарем партійної організації.

ї, мабуть, не забуде сказати, що обидві 
доньки теж захопилися піонерською ро
ботою. Вона знає — надовго, якщо не на
завжди. Бо ж дуже схожі вони на маму.

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор «Молодого комунара».

Світловодськнн район.
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В руках у меня комсомольский билет, 
Кок память о друге, которого нет. , 
Хочу вам поведать суровый рассказ 
О верном товарище, павшем за нас...

Шел грозный, суровый н памятный год. 
С боями наш полк продвигался вперед.
И пуля бойцу восемнадцати лет 
Пробила насквозь комсомольский билет.

ВЕСНА

ІДЕ...

По довгостроковому прогнозу погоди березень передбачає
ться теплий. Середня місячна температура повітря 2 3 гра
дуси тепла, що на 1-2 градуси вище норми.

В яершій та другій декадах передбачається різке коливан
ня температури повітря від 2—7 до 10—12 градусів морозу 
вночі та від 1—3 градусів морозу до 2—7, в окремі дні 0-10 
градусів тепла вдень, випадатимуть часті опади у вигляді 
С В Третій декаді передбачається тепліша погода, опади ви
падатимуть переважно у вигляді доіцу, місцями, можливо, 
Прогримлять перші грози. ЛМісячна кількість опадів становитиме 20-30 мм, близько

"орми- 4 ' О. ЖАРИКОВА,
агрометеоролог Кіровоградського гідрометбюро.
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Прострелен билет, и прострелена грудь, 
Друзьям он успел, умирая,' шепнуть: 
— Недолго я, братцы, на свете прожил, 
Зй Родину голову честно сложил...

IW».UK*€3a>tae...Hfcn //паВ-ІїЛМза Хас-

В руках у меня комсомольский билет. 
Как память о друге, которого нет. 
Навек сохраним о герое рассказ, 
О верном товарище, павшем за пас...

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

З ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.20 — Нови

ни, (М). 9.30 — к. т. Мульт
фільм. (М). 9.45 — К. Т. «Ці
на швидких секунд». Худ, 
фільм. (М). 11.15 — к т.
«Клуб кіиоподорожей». (М). 
12.15 — Для дітей. «Сонеч- 

. ко». (М). 12.45 — Худ. фільм 
«І був вечір, і був ранок». 
(К) 14.30 — Дбк. фільми.
(М). 14.45 — «По рідній кра
їні». (М) 15.15 — «Наші су
часники». (М). 15.45 — Худ. 
фільм. (М). 17.00 — Відкрит
тя фіналу VI літньої спар
такіади УРСР з ручного 
м'яча. (Львів). 17.30 — «На
селенню — про цивільну 
оборону». (К-д) 17.45 — Те
лефільм. (К-д). 18.00 —
«День за днем». (К-д). 18.15 
— «П’ятирічку -- достроко
во». (М). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.35 — Фільм-спек-
такль «Невільниці». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 - 
Продовження 
таклю. “V 
«Спортивний і 
ГІо закінченні 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Новини. (К). 11.15 — Те
лефільм «Пожежа у фліге
лі». (К). 11.40 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 
9 класу. (К). 16.30 — «Містам 
і селам України бути зраз
ковими». (В-д). І7.00
«Мамина школа». (М). 17.30 
— «Тобі, юність». (МІ. 18.00 
— «Розповіді поо донецьких 
металургів». (Д-к). 18.30 — 
Фільм - концерт. «Струни 
серця». (К). 19.00 — к. т.
«Рідні наспіви». (М). • 19.35 
— Музичний антракт. (К). 
19.45 — До 30-річчя Перемо
ги. «Вечір переможців соц- 
змагання на честь міст-ге- 
роїв». (Львів). 20.45 — «На 
добраніч, літи!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 — «В 
ім’я миру». (К). 22.00 —
«Екран молодих». (К). 23.00 
— Новини. (К).

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
11.00 — Новини (К).
11.15 — Телефільм 

«КамАЗ — рік випробуван
ня». (К). 11.40 — «Шкільний 
екран». Українська літепа- 
тура для учнів 8 класу. (К). 
12.15 — Худ. фільм «За 
власним бажанням». (К). 
13.55 — Тел. док. фільм. 
(М). 14.10 — «Російська по
езія у музиці». (М) 15.10 — 
«Сторінки історії Великої 
Вітчизняної війни». „(М). 
15.40 — Для. дітей. «Со
лом’яний бичок». Лялькова 
внегава. (Львів). 16.30 — 
«Запрошуємо на пісню». 
(Херсон). 17.00 — Телеаль- 
манах «Шовкова косиця». 
(Ужгород). 17 40 — «На го
ловних напрямках п’ятиріч
ки». (Д-к). 18.00 — «Кіпово- 
гоатщнпа спортивна». (К-д). 
18.30 — Телефільм. (К-д). 
18.45 • 
(К-д).
Фільм «Приборкувачка тиг
рів». (м). л* ™ 
(М). 21.30 — 
чата'» (М). 
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 
— к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — «Не
вільниці» . Фільм-спектакль. 
(М). 15.40 — к. т. «Вам на
ші пісні І танці». (М) 16.05 
— «Лев Толстой». (Записи 
голосу письменника). (М.). 
16.45 — к. т. Концертний зал 
телестудії «Орля». (М). 
17.30 — «Людина і закон». 
(М) 18.00 — Реклама. (К). 
18.30 — к. т. «Олівець — ма- 
лювець». (К) 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — До 30-річчя 
Перемоги. «За себе і за то
го хлопця». (Одеса). 20.00 — 
Музичний фільм «Сузір’я 
Гагаріна». (К). 20.15 — «Те- 
лешкола механізатора»? (К). 
20.45..— «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 *■— Худ. ’ фільм

.«Балада про солдата». (К). 
22.55 — Новини. (К).

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. .Гімнасти
ка. (М). 9.20 — Новини. 

(М). 9.30 — «Тобі, юність». 
(М). 10.00 — к. т. Худ. фільм 
«Приборкувачка тигріа», 
(М). 13.55 — Програма на
уково-популярних фільмів. 
(М). 14.20 - М. А. Некра
сов. «На Волзі». (М). 14.50 
— «Суспільствознавство», 
(М). 15.20 - Худ. фільм
«Мертві душі» (М). 17.00 — 
«Республіканська фізико-

фільму-спек-
(М). 22.40 — к. т. 

щоденник». 
І — НОВІЇ-

для

Телефільм. ........
«Екран запрошує».

19.15 — к. т. Худ.

(М). 21.00 — «Час», 
к. т. «Ану. дів-
23.00 — Новн-

Наша адрееа і телефони
Газеїа виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

З З ПО 9 березня

336050. ГСП, Кіровоград- 50» вуп. Лунзчарсьного, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи - 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

»

Б К 08536, Індекс 61197, Зам, № 13105. Тираж 60200.

Мультфільм «Подарунок», 
(К). 13.00 — «Вісті». (К).
18.30 — к. т. Концерт, при
свячений Міжнародному жі
ночому Дню 8 Березня. (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — «Вас вітають». 
Програма, присвячена ......
кам. (К). пп ,п 
молодих», 
вини. (К).

8 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гімнастика.

-(М). 9.20 — Новини, 
(М). 9.30 — к. Т. «АБВГдей- 
ка». (М). 10.00 — «П’ятиріч
ку завершимо по-удАрному». 
(В-д).- 10.30 — «Сонячне ко
ло». Концерт. (К).. і 1.10 — 
«Змагання єднає серця». 
(Ужгород). 12.00 — «Тривож
не щастя моє». Тел. док. 
фільм. , (М). 13.20 — к. т.
«Москвичка». Телеклуб. (М). 
14.35 — «Член уряду». Худ. 
фільм. (М). 16.30 — «Радян- 

. ський Сою-і очима зарубіж
них гостей». (М). 16.45
к. т. Чемпіонат світу з Фі
гурного катання. Жінки. До
вільна програма. . (СШЛ). 
18.00 — Новини. (М). 18.15— 
к. т. сЧіполлІио». Мульт
фільм. (М). 18.55 — к. т. «У 
світі тварин». (М). 19.55 — 
к. т. Телетеатп мініатюр «13 
стільців». (М). 21.00 —
«Час» (М). 21.30 — к. т.
«Голубий вогник». .Святко
вий випуск. (М). 23.30 —
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики в закритих примі
щеннях. (Польща). По за
кінченні — новини. (М). X

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00^ 
— «Для вас. батьки». (М). 
10.30 — «Поети — жінкам», 
(М). П.00 — Музична про
грама «Ранкова пошта». 
(М). 11.30 — к т. «Більше 
хороших товарів». (М). 12.00 
— Концерт. (К). 12.45 — Для 
дітей. «Чарівна калоша». 
Лялькова вистава. (Хаокіп). 
13.35 — Музичний фільм/ 
(К). 14.30 —' к. т. «Таємниці 
віків». Репортаж з пчетппкн 
скарбів гпобиипі Тутанха- 
мона (К). 15.05 — -Естпад- 
нпй концепт. (Львів). 16.ДО— 
«Сучасниця». (Одеса). І7.00 
— До 30-річчя Перемоги. 
Док. Фільм «Згадуючи поки 
вогненні». 17.35 — Теле
фільм. 1К). 17.45 — Святко
ва музично пошта. (К). 19.00 
— «Вісті». (К). 19.30 — к т. 
«З святом, дорогі жінки». 
Літературний концепт. (К). 
20.45 — «Т4а добраніч, ді
ти'». 1К). 21.ДО —'«Час». 
(М) 21.30 — «Театральна
вітально». (К) 22.30 — Но-

.математична школа». (М). 
17.30 — «Наука — вироо-
ництву». (Д-к). 18.00—«День 
за днем». (К-Д)- ~~
«Непорушна клятва «Спар
така». (К-д). 19.00 — к. т.. 
Телевізійний док. фільм 
«Америка через три роки». 
(М). 19.55 — к. т Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Пориє катання. (США). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
к. т. «Пісня-75». (М). 21.50— 
к. т. Кубок європейських 
чемпіонів з футболу. • «Ба
варія» (ФРН) — «Арарат» 
(СРСР). В перерві — тираж 
«Спортлото» По закінчен- 

' ні — новини. (М). ' ■
ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00

— Новини. (К). 11.15 — Те
лефільм. (К). Н.40 —
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 10 класу.- (Ю- 12.10
— «Нові мелодії року». (К).
12.55 — Худ. фільм «Весна 
па Зарічній вулиці». (К). 
16.15 — «Дівчата — хлов’.я- 
та». (Д-к). 17.00 — «Наука— 
сьогодні». (М). 17.30 — к. т. 
«Умілі руки». (МУ. 18.00 — 
Реклама. (К). 18.30 — Теле- . 
Фільм «Рибацькі світанкн». 
(К). 19-00 — «Вісті» (К).
19.45 — «Солдатські конвер; 
ти». Концерт. (Львів). 20.45
— «На добраніч.
(К). 21.00 — «Час».
21.39 — Худ. фільм. 
Макарович». 
Новини. (К).

ПЕРША
9.05 — К. т. Гімнасти
ка (М). 9.20 — Новини.

(М). 9.30 — к. т. «Зима грає 
з нами». (М). 10.00 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Парне катання. 
(СІНА). 11.05 — Нопипл. 
(К). 11.20 — Худ. фільм
«Балада про солдата». (К).
12.45 — «Юнги робітничого 
класу». (Харків). 14,10 — 
к. т. Док. фільми. (М). 14.55
— «Ми знайомимось з при
родою». (М). 15.15 — В. Ка
таев. «Син полку». Пеоеда; 
ча з літератури. (М). 15.45— 
«Слово ученому». (М). 16.00
— «Російська мова». (М).
16.45 — «Шахова школа».
(М). 17.15 — Телефільм.
(К-д). 17.55 — «Хай завжди 
буде-мама!» (Виступ вихо
ванців дитсадка «Орлятко»). 
(К-д). 18 30 — «Ленінський
університет мільйонів». (М). 
19.00 — Концепт народної- 
артистки СРСР іпніїи Архи< 
пової. (М). 19.30 — К. т.
Чемпіонат світу з фігурного 
катання. Парне катання. До
вільна програма. (США). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 — 
к т. «Театральні зустрічі». 
По закіпченпі • — нови
ни 4M). / .

ДРУГА ПРОГРАМА.. 11.05
— к. т. «Рідні наспіви*. (М).
16 30 — «Республіканська
фізико-математпчпа • шко
ла» (Харків). 17.00 — «Зу
стрічний план — в дії». (К).
17.30 — «Вісті». (К). 18.00 - 
Для дітей. «Іскорка» (Д-к).
18.30 Реклама. (К). 19.00-
ПівфІнал ' Кубка євровей- 
ських чемпіонів з гандболу. 
«Спартак» (Київ) — «ІФК» 
(Бухарест). 20.15 — «До 
30-річчя Перемоги». (Док. 
фільми). (К). 20.‘45 — «На 
добраніч, літні». 4К). 21.60— 
«Час». (М). 21.30 — Худ.
Фільм «Головне інтерв’ю». 
<К). 22.55 — Нопини: (К).

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

(М). 9.30 — к. т. Концертний 
зал телестудії «Орля» (М).
10.15 — к. т. Чемпіонат світу __ ,
з фігурного катання. Парне Тел. худ. фільм 
катання. Довільна прогпа- 
ма. (СШЛ). 44.00 - к. т. Те
левізійний . худ. фільм «Про-. 
ліски». (М). 15.05— Концепт 
ансамблю «Пролісок» • Кі
ровоградського Палацу піо
нерів. (К-д). 15.35 — Теле
фільм. (К-д). 15.50 — «День 
за днем». (К-д). 16.00 — к. т. 
Урочисте засідання 1 кон
церт, присвячені Міжнарод
ному жіночому Дню 8 Бе
резня. (М). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — Чемпіонат світу 
з фігурного катання. Чолові
ки, Довільна програма. 
(СШЛ). 23.00 - к. т Кон
церт артистів зарубіжної 
естради. По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Новини. (К). 11.15 — Те
лефільм. «Подарунок для 
мами», (К). 11.40 — «Шкіль 
ний екран». Російська мова 
для учнів 9 класу. (К).42.10 
— Х\д. фільм «Головне Ін
терв’ю». (K). 16.00 — «Де
віз — впсока якість». (К). 
16 ЗО — Для дітей. «Зустрі
чаємо мамине свято». 
(Львів). 17.00 — Тележурнал 
»Прогрес», (Харків). 17.30 —

діти!».
(М). 

«Іван 
(К). 22.55 -

ПРОГРАМА.

22.10 — «Екр&тЛ—J
(К). 23.10 - Но-

9 ПЕРША
9.00 — 1

і ПРОГРАМА. 
Програма пере

дач (М). 9.05 — к. т, 
. Гімнастика для дітей. (М).

9.20 — Новини. (М). 9.30 — 
и. т. «Будильник», (М). 
10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу». (М). 11.00 —>
«Цей дивак Андерсен». Те
леспектакль. (Л-д). 12.00 —> 
к т. «Музичний кіоск». (М).
12.30 — «Сільська година».
(М). 13.30 — Концерт. (М). 
13.50 — «Актриса». Худ. 
фільм. (М). 15.05 — к. т,

.«Для вас. дорогі жінки».
Концепт. (М). 15.45 — Полі
тичний оглядач ІО. Л Жу
ков відповідає на запитання 
телеглядачів. (М). 16.30 — 
к т. Чемпіонат світу з Фі
гурного катання. Танці. До
вільна програма. (США). 
18.00— Новини. (М). .18.15— 

. к. т. Мультфільми. (М).
18.40 — к т. «Клуб кінопо- 
дорожей», (М). 19.40 >— к. т.

. “ .. ’ і «Люди 1
манекени». Фільм третій. 
(М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — к, т. «Запрошує кон
цертна студія в Останнім!»- 
(М). По закінченні — нови
ни (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «Інформація і науково- 
технічний прогрес». (К)<
10.30 — «Подвигу — ЗО ро
ків». (Сімферополь). 11.2Б -» 
Худ. фільм «Приборкання 
непокірної». (К). 12.50
«П’ятирічка, проблеми, лю
ди*. (Д-к). 13.20 — Телепй- 
става «Фараони». 4К). 14.'45

До 30-річчя Перемоги. 
«Я — громадянин». (Львів). 
Іо.45—«Вас викликає спорт- 
ландія». (Одеса). 17.05 — 
«У світі музики». (К). 17.55-« 
«Людина 1 природа». (К). 
18.40 — к. т. «Сатиричний 
об’єктив». (К). 19.00 — «Віс
ті* (К). 19.30 - к. т. Док. 
Фільм Угорської Народної 
Республіки. (К). 20.05 - к. т. 
Жінки — композитори»'. (КЬ 
20.50 — «На добраніч. Д>* 
тні». (К). 21.00 — «Час*.
(М). 21.30 — Худ. фільм
«Дозвольте зліт». (К). 23.00 
-• Новини (К),
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