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СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ВІД'ЇЖД
ЖАЄ ДО МОСКВИ: О. ДОЦЕНКО: «МИ, 
МОЛОДІ, ЗАВЖДИ БУДЕМО ЕІРНІ ПОД- • 
ВИГУ БАТЬКІВ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ВІЙНІ».

Фото В. КОВПАКА.

В області широко розгорнулося соціалістичне зма
гання між молодими трудівниками за право сфото
графуватися біля розгорнутого прапора Перемоги.

Днями понад 60 переможців соціалістичного зма
гання в 1974 році, які завоювали це почесне право, 
виїхали до столиці нашої Батьківщини Москви.

Серед від'їжджаючих — 22 трудівники, які до
строково виконали п’ятирічні завдання, 5 — удостоє
ні урядових нагород.

З нагоди від’їзду до Москви першої Трупи пере
можців соціалістичного змагання за право бути сфо
тографованими біля священного прапора па привок
зальній площі Кіровограда відбувся короткий мі
тинг. Відкриваючи його, перший секретар міськкому 
комсомолу М. Соколянський привітав посланців об
ласті з високою честю, завойованою ними па трудо
вому фронті. Від імені від’їжджаючих бригадир ком
сомольсько-молодіжної бригади мулярів Новгород- 
ківського «Міжколгоспбуду» В. Кобилєв, доярка кол
госпу імені XX з’їзду КПРС Бобрипецького району 
Л. Костенко, формувальник ливарного цеху сірого 
чавуну заводу «Червона зірка» О. Доценко завірили 
учасників мітингу, що вони і надалі ударною працею 
будуть кріпити міць рідної країни.

О. БАСЕНКО.
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ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ
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«РІВНЯННЯ НЯ ПРАПОР ПЕРРИОІИ!»
СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСМ ПРИЙНЯВ ПОСТАНО

ВУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 3 12 ПО 20 КВІТНЯ 1975 РОКУ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ 
СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇНИ ВСЕСОЮЗНОЇ СТУДЕНТ

СЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ «РІВНЯННЯ — НА ПРАПОР ПЕРЕМОГИ!».
ЦК ВЛКСМ зобов’язав комітети комсо

молу вищих і середніх спеціальних навчаль
них закладів у ході підготовки і проведення 
перевірки мобілізувати кожного юнака 1 
дівчину на досягнення відмінних і добрих 
результатів у навчанні і праці, па глибоке
вивчення і пропаганду всесвітньо-історично
го значення Перемоги, керівної ролі КПРС 

в організації розгрому німецько-фашистських 
загарбників і японських мілітаристів, масо

вого героїзму радянських людей в роки Ве
ликої Вітчизняної війни, багатогранної ді
яльності КПРС по здійсненню ленінської 
внутрішньої і зовнішньої політики. Запропо
новано провести урочисті збори, вечори зу
стрічей. вшанування викладачів і співробіт
ників — ветеранів війни, у дві перевірки 
стати в почесній варті біля могил, обелісків, 
біля вогнів Вічної слави.

Секретаріат ЦК ВЛКСМ звернув увагу 
комсомольських організацій навчальних за
кладів на необхідність дальшого розгортан
ня змагання серед студентів і учнів за під
сумками 1974/1975 навчального року бути 
сфотографованими біля святині радянсько
го народу — Прапора Перемоги.

У постанові підкреслюється, що Всесоюз
на студентська перевірка «Рівняння — па 
Прапор Перемоги!» повинна вилитися в 
яскраву політичну демонстрацію єдності і 
спадкоємності поколінь, високої свідомості 
студентської молоді, її палкого патріотизму 
і відданості ідеалам комунізму, за торже
ство яких в роки Великої Вітчизняної війни 
з безприкладною мужністю боролися міль
йони радянських лїодей

Виходь
на „червону суботу11

ПІД УДАРНИМ ДЕВІЗОМ
З великим трудовим підне

сенням вийде на свої робочі 
місця в день «червоної суботи» 
колектив комсомольсько-моло
діжної бригади електрозварю
вальними ' механоскладального 
цеху № 1 заводу «Червона зір
ка».

На виготовленні підніжних 
дошок для сівалок С3-3,6 та 
СКНК-8 Леонід Терещенко, 
Олександр Кеслер, Василь Ко- 
лодійчук і сам бригадир пра
цюватимуть під девізом: за 
аміну — дві норми,

О. ШВЕЦЬ, 
громадський кореспондент.

Микола Кипу стін — водій Ново- 
українського щебеневого заводу. 
Комсомолець, ставши на трудову 
вахту в честь 30-річчя Перемоги 
радянського народу у Великій Віт
чизняній війні, влип Підвищені зобо
в'язання. Він з чесно дотримує 
свого слова.

На фото: М. КАП УСТІ Ц.
Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО,

м Новоукраїпкя,
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пі парторганізації-району надають 
великої уваги організаційно-полі
тичному зміцненню первинних ком
сомольських організацій, підвищен
ню політичної і трудової активності 
юнаків і дівчат, мобілізуючп їх па 
успішне виконання народногоспо
дарських планів і соціалістичних зо
бов’язань. Цьому питанню був при
свячений пленум райкому, який від
бувся нещодавно.

«Про посилення партійного керів
ництва районною комсомольською 
організацією в світлі вимог XXIV 
з'їзду КПРС і завдань, викладених 
в промові товариша Л. І. Брежнєва 
па XVII з’їзді ВЛКСМ» — такий 
порядок деніцій стояв па пленумі. 
З доповіддю виступив перший сек
ретар райкому партії С. С. Ліпови- 
ченко.

З великим політичним і трудовим 
піднесенням, викликаним грудневим 
(1974 р.) Пленумом ЦК КПРС і 
Зверненням Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського на
роду, комуністи, комсомольці, всі 
трудівники району вступили у за
вершальний рік — сказав допові
дач. Державний план реалізації 
продукції за два минулих місяці 
виконали всі промислові підприєм
ства району, понад завдання реалі
зовано продукції більше, ніж па 700 
тисяч карбованців.

Під керівництвом партійних орга
нізацій серед комсомольців і молоді

ПОСТІЙНА ТУРБОТА
Пленум Ленінського райкому Компартії
України м.- Кіровограда

тори «Міськсвітло», БУ-1 комбінатушириться змагання за гідну зустріч 
30-річчя Перемоги над фашистськи
ми загарбниками під девізом: «За 
себе і за того хлопця». «Десять тру
дових декад — десяти містам-ге- 
роям». Молоді трудівники вносять 
вагомий вклад в розвиток економі
ки району. Зараз 7 комсомольсько- 
молодіжних колективів достроково 
виконали завдання п’ятирічки і тру
дяться в рахунок десятої п’ятиріч
ки. Багато первинних партійних ор
ганізацій постійно турбуються про 
комуністичне виховання молоді. 
При цьому широко використовують 
славні революційні, бонові і трудові 
традиції партії і радянського наро
ду. Цінний досвід керівництва ді
яльністю комсомольськими органі
заціями по комуністичному вихован
ню молоді мають партійні організа
ції заводу «Червона зірка», взуттє
вої і кондитерської фабрик, заводу 
ОКБ СВМ та інші.

Разом з тим, як зазначив допові
дач, в роботі партійних організацій 
по керівництву комсомолом є ще 
ряд суттєвих недоліків і упущень. 
В комсомольських організаціях коп-

«Кіровоградважбуд», БМУ-37, заво
ду фільтруючого кізельгуру пору
шуються строки скликання зборів, 
вони нроходоять при низькій явці і 
активності комсомольців.

Партійна організація, наголосив 
доповідач, докладе всіх зусиль для 
посилення керівництва комсомоль
ськими організаціями, для підйому 
їх бойовигості і принциповості Й 
справі комуністичного виховання 
юнаків і дізчат.

Обговорюючи доповідь, висту
паючі на пленумі ділплнея досвідом 
роботи керівництвом комсомоль
ськими організаціями, викривали 
недоліки в цій важливій справі, на
мічали плани па майбутнє.

В обговореному питанні пленум 
прийняв постанову.

В роботі пленуму взяв участь за
ступник завідуючого відділом орга
нізаційно-партійної роботи Кірово
градського обкому Компартії Ук
раїни П 10 Маковський.

На пленумі виступив перший сек
ретар обкому ЛКСМ України М. К. 
Скляниченко.

ЙДЕ ОБМІН 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

ДОКУМЕНТІВ 

НАШІ 
ДАРУНКИ
До обміну комсомоль

ських документів юнаки і 
дівчата нашого цеху готу
валися заздалегідь. І, як 
до кожного свята, за тра
дицією готували трудові 
подарунки. Кілька комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів виконали достро
ково п’ятирічні завдання. 
Це зміни, очолювані Во
лодимиром Філіповим, 
Ольгою Долгашовою, Ста
ніславом Підгорним.

Члени зміни О. Долга- 
шової виступили з ініціа
тивою: працювати на де
сяти верстатах замість 
шести. Г отуючись гідно 
відзначити 30-річчя Пе
ремоги, зміна зарахувала : 
у свої ряди земляка, Ге- ' 
роя Радянського Союзу 
О. Я. Панченка. Разом з 
учнями підшефного 6 «Ап 
класу школи № 10 молоді 
виробничники побувають' 
в селі Калантаївці, у шко
лі, де колись вчився С. Я. 
Панченко.

Зараз ми чекаємо по- 
веонення молодого гвар
дійця п’ятирічки Віктора 
Жаркова, який поїхав до 
Москви і буде сфотогра
фований біля Прапора Пе
ремоги.

Всі члени ВЛКСМ удар
ною працею, активною 
участю у громадському 
житті заслужили право у 
числі перших отримати 
комсомольський квиток 
зразка 1975 року.

С. ГРИГОР’ЄВА, 
секретар комсомоль
ської організації цеху 
№ 6 заводу чистих ме
талів імені 50-річчя 
СРСР.
м. Світловсдськ.

БУЕНОС-АЙРЕС. У Чі
лі наростає боротьба тру
дящих па захист ' своїх 
прав. З вимогою підвищи
ти зарплату виступили 
гірники мідних рудників. 
Голова конфедерації ро
бітників міднорудної про
мисловості ГІльермо Спи
тана заявив, що чілійські 
гірники перебувають у

тяжкому становищі через 
швидке зростання цін на 
продовольство і предмети 
першої потреби.

ТОКІО. Машиністи япон
ських державних заліз
ниць почали боротьбу на 
захист своїх прав, вдав
шись до тактики «працю
вати строго за правила
ми». Виступ залізничників 
проводиться з ініціативи

Всеяпонської профспілки 
машиністів державних за
лізниць (ДОРО). яка 
об’єднує близько 50 тисяч 
трудящих. Він являє со
бою «генеральну репети
цію» залізничників напе
редодні загального страй
ку трудящих.

СТАМБУЛ. Десятки ти
сяч текстильників Ізміра

взяли участь у демон
страції на заклик проф
спілки. Вони протестували 
проти нової хвилі локау
тів, .масових звільнень, які 
проводяться за розпоряд
женням хазяїв підпри
ємств, проти безперервно
го зростання дорожнечі.

РИМ. 2І-ГОДИНВНЙ страйк 
провели персонал держав-

ких залізниць, вчителі і 
сільськогосподарські ро
бітники. Це перші великі 
весняні страйки італій
ських трудящих, в яких 
брало участь близько п’я
ти мільйонів чоловік. Во
нн добиваються підвищен
ня заробітної плати і 
вжиття заходів по бороть
бі з безробіттям.
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ЦІНУ робочої хвилини знає кожен 
червонозорівець. За одну хрнлипу 

завод виготовляє продукції на 654 кар
бованці, за дві — високопродуктивну 
посівну машину. /

Тож питанням раціонального вико
ристання кожної робочої хвилин», 
кожного верстата, питанням трудової 
дисципліни заводські «прожектористи* 
надають значної уваги. Протягом пер
шого кварталу штаб «КП» провів чи
мало рейдів-перевірок. Одна з них від
булася напочатку січня, коли підпри
ємство розпочало виконувати завдан
ня — посилено постачати сільське гос
подарство посівними машинами до 
весняно-польових робіт. За два дні 
«прожектористи» разом з народними 
контролерами організували чергування

ЗА ДВІ ХВИЛИН
СІВАЛКУ

па всіх заводських прохідних, записали 
прізвища тих, хто запізнився, ретельно 
перевірили табельний облік у всіх це
хах. Недоліки, виявлені під час рейду, 
знайшли відображення у наказі дирек
тора. Всі порушники були позбавлені 
премії, трьом майстрам, па дільницях 
яких порушувався табельний облік, 
оголосили догани. Це лише один при
клад роботи «прожектористів». Вони 
широко використовують багатотиражку 
«Червона зірка», заводське радіомов-

леяня. Піл рубрикою «Кожну робочу 
хвилину — на службу п’ятирічці!» вмі
щали в газеті матеріали рейдів-переві- 
рок: «Аврал не планували», «Кого це 
повинно турбувати», «Робочі години — 
на вітер».

Завдання «прожектористів» — не ли
ше проводити рейди, а, перш за все, 
переконати кожного робітника у важ
ливості його праці, допомогти зрозумі
ти, що ударна робота кожного сприя
тиме чіткому ритмові підприємства 
протягом усього трудового дня.

І. ГРАБКО, 
начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора» заводу «Чер
вона зірка».

м. Кіровоград.

Сторінка облас
ного штабу «Ком
сомольського про
жектора»-. Випуск 
№ 1.

РАЗОМ З
КОНТРОЛЕРАМИ

ГП

нях комітету, провели спільне засі
дання комітету і штабу.

ПІСЛЯ відвідання перших двох 
підприємств рейдовою брига

дою, можна було б зробити висно
вок, що робота комсомольських 
дозорців шахтарського краю задо
вільна. На жаль, така думка була б 
поспішною. Члени рейдової по
бачили повну бездіяльність «про
жектористів» на Олександрійській 
швейній фабриці. Штаб «КП» не 
створив у цехах постів, хоч умови 
для цього є та й потреба неменша. 
Адже якість виробів фабрики ще

П УТІВНИКОМ по місту стали 
сьогодні численні лозунги, за

клики, стенди пошани... Гості Олек
сандрії, ще не знаючи її, роблять 
висновок — потрапили в промисло
ве місто, де трудовий ритм вирвав
ся за прохідні заводів, фабрик, 
шахт і по-діловому нагадує: йде за
вершальний рік п'ятирічки...

Тут свій рахунок вагомих днів у 
комсомольців і молоді «Більше 
продукції, вищої якості, з наймен
шими затратами» — цей лозунг, 
проголошений у Зверненні Цент
рального Комітету КПРС до партії, 
до радянсі-кого народу на старті
року, владно увійшов в їх життя. І 
Перше підтвердження тому — ро- І 
бота молодих робітників Олександ- І 
рійського електромеханічного за
воду. їх на підприємстві трудиться 
майже дві тисячі. І в успіхи заводу 
вони внесли свою частку: юнаки і 
дівчата разом з колективом добили
ся в минулому році того, що 92,4 
процентам виготовленої продукції 
присвоєно державний Знак якості. 
Гіро цю важливу справу й почалася 
розмова в комітеті комсомолу під 
час рейду. Начальник штабу «Ком
сомольського прожектора» Микола 
Вислогузов так і сказав:

— Ми гордимося нашими виро
бами. Все зроблено на совість.

Боротьба за якість продукції на 
підприємстві позитивно позначила
ся і на трудовій дисципліні молоді 
заводу. «Прожектористи» разом з 
економістами підрахували, що вар
тість однієї втраченої хвилини для 
заводу коштує 120 карбованців.

— По-новому ставимося після 
цього до робочого часу, — гово
рить секретар комітету комсомолу 
Віктор Власенко. — Відчули його 
матеріально і... оголосили бій по
рушникам трудової дисципліни.

ЙЦАТАБ «Комсомольського прожек- 
тора» постійно проводить рей- 

ди-перевірки дисципліни праці, бо
ротьби з втратами робочого часу. 
Жодне порушення не залишається 
поза увагою «прожектористів». Вік
тор Власенко виділяє з кола заходів 
саме індивідуальну роботу з тими,' 
хто ще допускає відхилення від 
розпорядку робочого дня.

— Вважаємо, що з плеча рубати 
не варто. Звичайно, враховуємо мі
ру порушення та ким воно допу
щене. ІНОДІ досить обмежитися ли
ше бесідою, чи розглядом на засі
данні комітету комсомолу, штабу 
«КП». І лише деякі випадки виноси
мо на розсуд всієї комсомольської 
організації, всього колективу заво
ду. Тоді на стенді «Комсомольсько
го прожектора» з’являється стіннів
ка. Незатишно почувають себе по
рушники в такі дні. 
На Олександрійському авторемонт

ному заводі членам рейдової брига
ди не довелося зустрітися з на
чальником штабу «Комсомольсько
го прожектора». Інформував про 
роботу секретар комітету комсо
молу Леонід Валентович. На підпри
ємстві штаб «КП» успішно співро
бітничає з групою народного конт
ролю. Вони регулярно проводять 
спільні рейди, матеріали яких ви
світлюють у вітрині — «Говорять: на
родний контроль, «Комсомольський 
прожектор». Минулого року випус
тили 32 номери «КП». Комітет ком
сомолу не залишає поза увагою 
«прожектористів». Лише з вересня 
1974 року чотири рази роботу шта- і 
бу «КП» заслуховували на засідан-

Рейцова бригада: В. ОРЕЛ 
штабу «КП», О. ШАПОВАЛОВ 
Дільниці механізації 
раиоб єднання «Сільгосптехніка», Н. МЕЛЬНИК — зав. біб
ліотекою, секретар комсомольської організації колгоспу 
«Комінтерн» Бобринецького району, Г. НАТХІР - секретар 
к мсомольської організації колгоспу їм. Шевченка Новоархан- 
гельського району, В. НЕДОБОРА — інженер по охороні пра
ні дистанції шляху Добровеличківського району, О. ШЕВЧЕН
КО — другий секретар Знам’янського МК ЛКСМУ.

Рейд „К11“

гч

не завжди відповідає вимогам по
купців. Затягнулися «канікули» у 
дозорців, але комітетові комсомо
лу на чолі з секретарем Людми
лою Зінченко байдуже до цього. 
В планах його — жодного питання 
про роботу штабу «КП». Більш то
го, вже протягом кількох років 
«прожектористи» ніде не вчаться— 
ні на семінарах, ні на нарадах, про 
проведення республіканських і все
союзних рейдів «Комсомольського 
прожектора» тут і не чули. І вже 
зовсім дивує відповідь секретаря 
комітету комсомолу Л. Зінченко на 
питання: «Чому в такому стані ро
бота «КП»?:

— А. хіба комітет повинен цим 
питанням займатися?

—...?
Не краще працює штаб «Комсо

мольського прожектора» І на Олек
сандрійському рудоремонтному за
воді. Засідання штабу проходять 
нерегулярно. Лише п'ять засідань 
було в минулому році, та й про ті 
довелося повірити на слово, бо ж 
ніякої документації про це немає. 
Перспективне планування роботи 
«КП» тут не вважають за потрібне.

Такі ж серйозні недоліки в діяль
ності комсомольських дозорців ви
явили і на Морозівському вугле
розрізі. Без парадоксу не обійшло
ся. На питання, чи беруть «прожек
тористи» шефство над видобутком 
вугілля, секретар 
організації Василь Окуньков відпо
вів:

— Продукція наша не атестується 
державним Знаком якості, тому і 
шефства над нею не повинно бути.

Багато корисних справ на рахунку 
«прожектористів» міста. Та успіхи 
могли б бути відчутнішими, вагомі
шими, якби активність дозорців 
рівнялась на активність на електро
механічному і авторемонтному за
водах. Слабке місце поки в роботі 
штабів «КП» Олександрії — роз
повсюдження досвіду кращих ком
сомольських дозорців, навчання 

кадрів «прожектористів», гласність 
результатів їх роботи. \

заступник голови обласного 
— майстер лінійно-монтажної 

тваринницьких ферм Компаніївського

Неспокійна „посада“
Віктора Данасієика
ОБИРАЮЧИ Віктора членом штабу «Комсомоль

ського прожектора», не сумнівалися, що довіру 
виправдає. Молодий комуніст, заступник секретаря 
комсомольської організації дистанції цивільних спо
руд станції Знам’янка — його знали, як добросовіс
ного, вимогливого і принциповою. До обрання в 
штаб вузлового «КП» мав великий стаж роботи 
«прожектористом» у себе на виробництві, був чле
ном групи народного контролю.

Иа новій «посаді» Віктора Данасієика я не раз ба
чив за «роботою» і щиро часом заздрив: грамотно і 
по-діловому підходить до доручень. 1 принцип у ЦЬО
ГО з’явився свій, особистий. Не тільки ставив за мету 
виявити недоліки чи порушення, а, перш за все, шу
кав шляхи до того, щоб попередити 
їх, та, якщо вже вони й трапилися, 
найшвидше покласти і'м край.

Пригадую, коли паша республіка

і не допускати 
то намагався

Пригадую, коли наша республіка зобов'язалась 
засипати в комори країн» мільярд пудів зерна, Вік
тор виступив ініціатором створення комсомольських 
опорних пунктів безупинного просування ешелонів з 
зерном аа Знам'янському вузлі. «Українському хлі
бові — зелену вулицю!» — під таким девізом працю
вали «прожектористи» в ті дні. Готуючись до переве
зень зерна врожаю 1974 року, члени «Комсомоль
ського прожектора» вирішили використати досвід 
попереднього ліга. Провели навчання членів постів 
«КП», потурбувалися про те, щоб на відповідальних 
ділянках працювали хороші спеціалісти. На Зна- 
м’янській рсалбазі хлібопродуктів організували ре
гулярне чергування молодих представників комсо
мольського контролю. Ці заходи сприяли тому, що 
втратам хліба при перевезенні був поставлений на
дійний заслін.

Здавалося, головне зроблено, то час сконцентру
вати енергію для нових справ. Та «відпустки» ні Вік
тор Данасієнко, як начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора», ні «прожектористи» собі не до
зволили. Віктор організував рейд-перевірку умов ро
боти иа реалбазі, до турбувалися про забезпечення 
працівників продуктами харчування в нічні зміни. 
Виявили дозорці і ряд серйозних недоліків у саніта
рії, в організації відпочинку молоді. І одразу ж ви
ступили з гострим сигналом в районній газеті.

Віктор розумів, що на одному ентузіазмі далеко 
не підеш. Ось тоді організував навчання членів постів 
і штабів «КП», встановив тісні зв’язки з групами на
родного контролю вузлових підприємств. Стало тра
дицією, що рейди груп народного контролю не про
ходять без участі «прожектористів».

Щодня я проходжу повз вітрину «Комсомольсько
го прожектора». «Зубатий», непримиренний кожен 
випуск до безгосподарності, порушників дисципліни, 
словом, до всього, що заважає жити і працювати по- 
комуністичному. І за кожною вісткою «прожекторис
тів» бачу неспокійного ватажка дозорців Віктора 
Данасієика. Виправдав мій молодший товариш до
вір’я комсомольців.

"О ИЙШОВ черговий но- 
мер «КП», викликав у 

цехах жваву дискусію. 
«Прожектористи» попра
цювали добре і задоволе
ні наслідками роботи. 
Проте, випуск листівок 
вони вважають лише не
значною часткою своєї 
роботи. Головний напря
мок їхньої діяльності —■ 
проведення рейдіз-пере- 
еірок використання робо
чого часу, дисципліни 
праці, економії сировини, 
використання техніки. Об
сяг робіт значний. Вчасно, 
якісно проводити рейди 
допомагає численний ак
тив — близько 50 молодих 
робітників, службовців.

«Прожектористи» під
тримують тісний зв'язок і 
з групою народного конт
ролю. У практику вже 
давно увійшли проведен
ня спільних рейдів, засі
дань штабу «КП» та групи 
народного контролю, що 
значно активізує роботу.

В січні провели спіль
ний рейд-перевірку збері
гання мінеральних доб
рив. На одному полі ви
явили 15 тонн'міндобрив, 
про які «забули» механі
затори. Це питання роз
глядалося на спільному 
засіданні штабу «КП» та 
групи народного контро
лю. Винні тримали відпо
відь перед усім колекти
вом.

Нещодавно вийшло но
ве «Положення про робо
ту «Комсомольського про
жектора». «Прожекторис
ти» перерозподіляють 
обов’язки, створюють но
ві пости «КП». Чимало во
ни працюють над тим, 
щоб розширити коло сво- , 
го активу, щоб все більше 
юнаків і дівчат брали 
участь в роботі комсо
мольських дозорців.

С. КОВАЛЕНКО, 
молодий комуніст, 
слюсар МаловискІв- 
ського цукрокомбі- 
нату.

Напружені плани в перед- 
посівниіі період у червонозо- 
ріпців. Та машинобудівники 
дбають не лише про тс, що«> 
більше сівалок зійшло з кон
вейєрів, а й щоб надійні і 
довговічні вони були в роботі. 
Зараз разом з • усім колекти
вом комсомольці і молодь за
воду «Червона зірка» борю- 
ТЛР’, ПРИСВОЄННЯ
с-ЗЛ-3,6 державного 
якості.

На фото: йде рейд пе- 
якості готової продук

ції (зліва направо): начальний 
штабу «Комсомольського про
жектора» І. ГРАБКО, члени 
“ТИДЕЇЇкдШ’“ІЦ,”,“ССВИ' 

Фото Ф. ГОНЧАРА, 
В. МОЩИНСЬКОГО.

сівалці 
Знака

Д. ГРИЦАЙ, 
член групи народного контролю Знам’ян- 
ського локомотивного депо.

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
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ПЕДАГОГ- ЗВАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗУЄ
• Репортаж з обласного

молодих вчителів
—• Людмила Шмигуль, вчитель

ка української мови й літератури 
ПершотРавенськОІ середньої шко
ли Компаніївського району. Пра
цюю другий рік після закінчення 
Кіровоградського педагогічного 
інституту...

— Людмила Дігтяренко, також 
випускниця Кіровоградського пе
дагогічного, філологічного фа
культету. Працюю в Зеленівській 
середній школі Компаніївського 
району...

— Сергій Рудяченко. Злинківська 
школа Маловискізського району. 
Працюю перший рік після закін
чення Олександрійського педучи
лища...

Не тільки мої співбесідники, а й 
більшість із тих, хто заповнили 
26 березня Будинок культури іме
ні Компанійця, наводили б подібні 
анкетні дані при знайомстві. Цьо
го дня тут проходило пленарне 
засідання обласного зльоту моло
дих вчителів Кіровоградщини.

Відкрив його вступним словом 
секретар Кіровоградського обко
му Компартії України А. І. По- 
гребняк. Він побажав учасникам 
зльоту успішної роботи, спряму
вав їх на діловитість, конкретність 
розмови.

З доповіддю «Про зростання 
соціально-політичного значення 
школи у світлі вимог XXIV з’їзду 
КПРС та наступних постанов пар
тії і уряду про народну освіту»

зльоту

виступив завідуючий відділом на
уки і учбових закладів обкому 
Компартії України Д. М. Клюєнко. 
Доповідач зупинився на завдан
нях, поставлених Комуністичною 
партією і Радянським Урядом пе
ред працівниками педагогічної 
ниви, проаналізував досвід вчи
тельського колективу Кірово- 
градщини, відзначив кращих пра
цівників народної освіти.

Тема доповіді, з якою виступи
ла Л. Неруш — секретар обкому 
ЛКСМУ, — «Роль молодого вчите
ля в дальшому поліпшенні ідейно- 
політичного виховання піонерів і 
школярів у світлі рішень XVII 
з’їзду ВЛКСМ». Вона зробила ана
ліз роботи вчительських комсо
мольських організацій, рад моло
дих педагогів, націлила всіх 
лодих освітян на підвищення гро
мадської активності.

Перед учасниками зльоту ви
ступили представники передових 
педагогічних колективів області: 
М. І. Кодак, директор ПавлиськоІ 
середньої школи імені В. О. Су- 
хомлинського Онуфріївського ра
йону, Г. М. Перебийніс — дирек
тор Маловискізської середньої 
шкопи № 3, досвідом роботи по
ділилися молоді вчителі О. П. Де- 
нисенко, вчителька Петрівськоі 
восьмирічної школи Знам ямсько
го району, Б. М. Смуток — вчи
тель фізики і математики Вільхів- 
ської середньої школи Ульянов-

МО-

ського району, В. І. Андрєєва — 
вчителька восьмирічної шкопи 
№ 25 міста Кіровограда, Л. В. 
Мулько — вчителька Казавчин- 
ської середньої школи Гайвороч- 
ського району. Про героїзм ра
дянських людей у роки Великої 
Вітчизняної війни розповіли В. Є. 
Трибунських — заступник началь
ника політвідділу облвійськкома- 
ту, ветеран Великої Вітчизняної 
війни В. П. Гіовій-іук.

Кращі молоді педагоги області 
поклали квіти до підніжжя пам ят- 
ника В. І. Леніну.

— Що нового з’явиться у ва
шій роботі після зльоту? — з та
ким запитанням звернулись ми до 
молодих педагогів. учасників 
зльоту.

— Чітко, виразно сформульо
вані завдання перед загально
освітньою школою у доповіді 
Д. А*і. Клюєнка, — враження Люд
мили Дігтяренко. — Тепер я ви
разно побачила ті завдання, які 
слід вирішувати педагогам нашої 
школи, можу визначити ту кон
кретну допомогу, яку мають на
дати молоді вчителі.

— У доповіді Л. М. Неруш час
то наголошувалося на підвищенні 
громадської активності молодих 
педагогів. Цілком згодна, — дум
ка Людмили Шмигуль. — Повер
нувшись додому, я постараюсь 
значно активізувати роботу гурт
ка «Біографія В. І. Леніна», який 
веду, буду впроваджувати в жит
тя піонерської і комсомольської 
організацій той досвід, про який 
почула на зльоті.

Увечері 26 березня учасники 
обласного зльоту виїхали турист
ським поїздом до Полтави. Тиж
день молодого вчителя на Кіро- 
воградщині триває. Матеріали про 
його хід читайіе в наступних но
мерах нашої газети.

О. РАКІН. 
спецкор «Молодого комунара».
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У слово

ф Нещодавно в Москві 
вершила роботу VI Всесоюзна 
нарада молодих письменників. 
Нашу область на ній представ
ляли Тамара Журба — кол
госпниця і вчитель Михайло 
Родинченко — з Долинського 
району. Про свої враження 
сьогодні розповідає М. Родии- 
ченко.

І ХВИЛЮВАННЯ

ДЕ «ВЕРШНИКІВ» НЕВПИННИЙ ЛЕТ...

НА ФОТО: ПИСЬМЕННИК М. П. ЯРО

ВИЙ ДАЄ АВТОГРАФИ ЧИТАЧАМ.

Фото М. ЖИТНЬОГО.

—■У ШКОЛЯРІВ —

іуіИНУЛОТ неділі кіровоградці стали очевидцями 
* ’ урочистого свята — на сцені Палацу культури 
імені Компанійця змагалися па олімпіаді худож
ньої самодіяльності вихованці шкіл Кіровського 
району обласного центру. Програма художніх 
виступів, осяяна девізом «Перемозі — тридцять!», 
порадувала глядачів різноманітною тематикою, в 
якій особливим піднесенням були ПОЙНЯТІ твори 
патріотичного звучання.

Схвильованим у цей день був викладач музики 
і співів середньої школи № 9 П. Я. Карелін. Сам— 
співак, соліст ансамблю пісні і танцю «Весна», він, 
як педагог, щиро радів за своїх підопічних після 
їх вдалих виступів на сцені. Адже плоди його 
творчої праці стали загальновизнаними: вокаль
ний ансамбль учнів середньої школи № 9 піснями 
«Криниці», «Серце Павкп Корчагіна», «Красна 
площа» та молодші учасники — танцюристи — 
«Мазуркою» і «Неваляшкамн» зачарували зал.

ХТО
ВИГРАЄ
„БІЛУ 
ТУРУ“

ПО ДОРОЗІ до Компаніївки вчувалося: ще не 
пригасли яскраві враження від зустрічі із за

водчанами під час Днів української літератури на 
«Червоній зірці». Всі письменники були злегка 
збуджені, а М. П. Яровий, який вперше приїхав 
на Кіровоградщину, озираючи поля, що простер
лись увсібіч, з ііепрнхозаною цікавістю розпиту
вав про Нечаївку, куди — в музей Юрія Япон
ського — і дісталася невелика делегація.

Другий секретар Компаніївського райкому Ком
партії України В. Г. Поліщук розповів про досяг
нення трудівників району в дев’ятій п'ятирічні, 
про те, як були втілені в життя задуми вшанува
ти пам'ять великого письменника, земляка, як, 
власне, створили музей, поруч з ним піднесли нз 
постамент величне погруддя.

В райцентрі на письменників чекала приємна 
звістка: молодіжна аудиторія учнів технікуму і 
шкіл зібралася, щоб послухати літераторів.

В. А. Логвиненко познайомив слухачів з твор
чими планами своїх колег по перу, М. П. Яровий, 
Л. М. Теїідюк, кіровоградський поет Ю. Камін- 
ський читали свої вірші. Наостанку Віталія Ан
дрійовича оточили юнаки і дівчата. В руках кож
ного з них — ного «Росаеа».

Брати участь в роботі VI Все
союзної паради молодих пись
менників — це для мене було 
щастям і в той же час великою 
відповідальністю за майбутню 
свою творчість. Вісім днів ми. 
337 делегатів з усіх куточків 
Радянського Союзу, були гос
тями столиці; велася конкрет
на. принципова розмова про 
творчість молодих письменни
ків. Керівниками семінарів бу 
ли відомі радянські поети, 
драматурги, прозаїки, критики. 
Працювало ЗО творчих семіна
рів, на них представлялося по
над 50 національностей, по
сланці яких пишуть 44 мовами 
народів СРСР. Серед учасників 
наради — будівники Байкало- 
Амурської магістралі Надія 
Пузиревська і Геннадій Рома
нов, будівельник КамАЗу Ра
виль Валєєв, шахтар з міста 
Артема Приморського краю 
Олександр ГІлетньов. моя зем
лячка з села Іванівни Доліш- 
ського району Тамара Журба, 
зоотехнік з Чукотки Євгеній 
Рожков, доктор хімічних наук 
Олександр Русов та багато ін
ших людей різних професій. 
Весь час ми спілкувалися з ві
домими радянськими письмен
никами, такими як Р. Рожде- 
ственський, Є. Євтушенко, 
М. Дудів, М Луконін, М. Тихо
нов, Я. Козловськпй. С. Смир
нов, Р. Козакова. А. Ксшокон, 
С. Орлов, а всього брали участь

и роботі семінарів 120 відомих 
письмсшшків.

Мені приємно, що мою твор
чість і творчість Т, Журби бу
ло схвалено, але це. звичайно, 
не заспокоює, а. навпаки, зобо
в'язує виправдати цю познт.ив- 
ну оцінку хорошими творами 
про сучасника, про героїчне ми
нуле і жиггєстверджуюче сьо
годення нашого народу.

Окрім творчої роботи, ми по
знайомилися з багатьма істо
ричними місцями столиці.

Я вперше був у Москві і Ду
же хвилювався коли заходив 
до-кімнат, /іг жив і працював 
В. І Ленін. Після відвідання 
Мавзолею народилися рядки:

— Світилося сумом мовчання моє, 
Коли я стйяп у потоці людськім, 
Я вірні: > дитинства, що буде, що < 
В житті мок зустріч із ним. 
Застигли під серцем найкращі 

слова.
Слова, що давно п збирав і беріг... 
Спасибі ж юбі, зореносна Москва. 
Що і Леніним тут я побачитись 

зміг!
Цікаві зустрічі відбулися з 

матір’ю Зої Космодем'янської. 
сестрою С. Єсеніна.

Із творчим звітом ми висту
пали перед жителями Москви, 
робітниками, студентами, вої
нами Радянської Армії.

Я знаю — кожен учасник, 
повернувшись у рідні краї, пе
реллє у свою творчість те хви
лювання. яким ми збагатилися 
у Москві

БАТЬКІВСЬКЕ ПОЛЕ

.1
ВЕСНЯНІ КАНІКУЛИ

ЗА ВИСТУП

Поведи мене, батьку, у славу свою, 
В ту останню під Боестом атаку. 
По тобі ще і досі в поліськім краю 
Рідне поле не може аідплакать.
Ворог думав: 8оно поросте полином, 
Не дзвенітиме більше колоссям, 
Та людського добра молодим знаменом 
Твоє поле над світом звелося;
А на нім половіють жига-пшениці — 
То синів твоїх мудрість і сила. 
Не зів'януть із ними ніколи в житті 
Незабудки на братських могилах. 
Поведи мене, батьку, у славу свою, 
В ту останню атаку під Брестом... 
...Я сьогодні на батьківськім полі стою, 
З колосковим зріднившись оркестром!

«ВІДМІННА» ОЦІНКА
Вихованці П. Я. Кареліна зайняли перше місце 

на олімпіаді серед колективів художньої самоді
яльності середніх шкіл Кіровського району міста 
Кіровограда.

Паралельно з олімпіадою була організована ви
ставка образотворчих робіт. Особливо відзначили
ся учні середньої школи № 13, які ілюстрували 
оповідання і казки, вивчені на уроках. Серед вось
мирічок кращими були вихованці школи № 21.

Загалом, олімпіада і виставка продемонструва
ли вищий, якісніший рівень цього творчого огляду 
в порівнянні з минулим роком.

А. МИХАЙЛІВ.
м. Кіровоград,

Запам'ятаються канікули Юрію 
Бесарабозу, Анатолію Венцковському, 
Сергію Кравченку, Володимиру Міні, 
Ірині Пономарьовій та багатьом іншим 
світловодським школярам, які 
учасниками змагання на приз 
«Пионерская правда» — «Біла ,г-
Юрій, Анатолій, Сергій, Володимир та 
Ірина — єдині учасники, які не потер
піли поразки в жодному поєдинку і

стали 
газети 
тура».

зайняли поизові місця. Першість у 
командному заліку завоювали юні ша
хісти середньої школи № 8, на друго
му місці — спортсмени восьмирічної 
школи № 6, Треті — учні середньої 
школи № 4.

О. ШЕВЧЕНКО, 
зав. відділом комсомольських 
організацій Світловодського МК 
ЛКСМУ.

НА РІДНИИ ПОРІГ '
Ластів ята гнізда залишають,
А сини — свій батьківський поріг... 
Сивини твоєї я торкаюсь, — 
Як же я від неї не вберіг 
Оце рідне чарівне волосся, 
Що так мудро вміла заплітать? 
...За селом отаву люди косять, 
А у хаті пахне сіножать — 
Заквітчала з радості клечанням, 
Видивлений серцем мій приїзд, 
І забула дорікнуть печально, 
Чом так довго не приходив лист... 
...Ненько, ненько, птахо моя сива. 
Моє щастя вічно молоде, 
Був би я поганим тобі сином, 
Щоб доріг цурався і людей; 
Тільки ж ніде, ніде празди діти: 
За верхів ям неспокійних крон, 
Жаль, так пізно ми, дорослі діти, 
Помічасм білу тишу скронь...

М. РОДИНЧЕНКО, 
учасник VI Всесоюзної на
ради молодих письменни
ків СРСР.
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Спорт
На численні прохання 

читачів подаємо кален
дарну таблицю ігор, в 
яких візьме участь кірово
градська Зірка» в першо
му колі чемпіонату країни 
серед команд другої ліги 
класу «А»,

ХТО? ДЕ? 
ноли?

13 квітня: «Локомотив» 
(Вінниця) — «Зірка».

17 квітня: «Динамо» 
(Хмельницький) — «Зір
ка».

22 квітня: «Зірка» 
^Авангард» (Ровно).

26 квітня: «Зірка» — СК ' 
^Луцьк).

28 квітня: «Локомотив» 
рКданов) — «Зірка».

6 травня: «Кривбас»
^Кривий Ріг) — «Зірка».

10 травня: «Зірка» — 
«Буковина» (Чернівці).

14 травня: «Зірка» —■ 
«Говерла» (Ужгород).

23 травня: Команда
м. Тирасполя — «Зірка».

2 червня: «Зірка» — 
«Локомотив» (Херсон).

6 червня: «Зірка» — 
«Хвиля» (Севастополь).

16 червня: «Фрунзе-
нець» (Суми) — «Зірка».

20 червня: «Колос»
(Полтава) — «Зірка».

1 липня: «Зірка» — СК 
(Чернігів).

5 липня: «Зірка» — «Ав
томобіліст» (Житомир).

15 липня: «Зірка» — 
«Суднобудівник» (Мико
лаїв).

їх, —

довго

.МОЛОЦИЙ КОМУНАР

з 31 березня

к. т.

па обклЗ'

т.

накрес- 
з’їзду 
жит-

29 березня

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

КІРОВОГРАДЕ ЦЬ— 
ДРУГИЙ ПРИЗЕР

Більше 200 представників 
Російської Федерації, 
ни, Вірменії, Узбекистану про
тягом чотирьох днів у столиці 
Таджикистану Ашхабад: бра
ли участь у Всесоюзному тур
нірі з класичної боротьби, 
присвяченому 30-річчю Пере
моги і VI Спартакіаді народів 
Радянського Союзу.

Добре провів поєдинки сту
дент факультету фізичного 
виховання Кіровоградського 
педагогічного інституту кан
дидат у майстри спорту Ана
толій Виходець. Він виграв 
п’ять зустрічей па борцівсько- 
му килимі і став другим при
зером серед борців першої се
редньої вагової категорії.

з 
Украї-

ЩО ТЕПЕР шукає молодь в 
одязі? Простоту, зруч

ність, виразність, новизну. І мо
да намагається задовольнити ці 
вимоги. Зручний комбінований 
одяг і комплекти залишаються в 
моді. І брюки, незважаючи на 
всілякі чутки-сенсації, теж мод
ні — носіть їх усі, кому вони па
сують, носіть всілякі: гладкі і 
смугасті, вибивні, з льону, вель
вету, парусини і, звичайно, з 
джинсової тканини. Тільки вони 
повинні бути досить довгими — 
закривати задник черевика, інак
ше просто здаватиметься, що ви 
з них виросли. А 
вже модні 
пер брюки, 
ширені донизу 
(для юнаків ши
рина брюк уни
зу — 26—30 см., 
а для дівчат і 
ширші).
Джинси — своє

рідний символ 
70-х років. Недарма 
дшіках книг сучасних письмен- 
ппків-фантастів художники ма
люють хлопчиків у джинсах — 
героїв майбутніх відкриттів зо
ряних світів. Навіть «біографія» 
джппеової тканини сповнена 
романтики. Як твердять істори
ки, спочатку цю тканину (вона 
називається «денім», виробля
лась в минулому столітті у 
французькому місті Нім, викори
стовували па вітрила, потім з 
неї шили одяг золотошукачам, 
потім і ковбоям.

З джинсової тканини шиють не са
мі лише брюки, а й повсякденні плат
тя, спідниці, сарафани і навіть паль
та. Правда, вона дещо монотонна, 
тому одяг з неї як для юнаків, так і 
для дівчат прикрашають яскравими 
емблемами, яскравими строчками, 
кантами, вишивкою. Для такого одя
гу традиційне використання наколін
ників і налокітників.

Сучасному юнакові або дівчи
ні’зовсім не обов’язково мати 
багато одягу. Нинішня мода 
пропонує будувати гардероб за 
принципом комплектності. Треба 
так купувати собі одяг, щоб 
більшість речей складали ан
самбль. Так свій одяг різномані
тити значно легше, і не треба 
багато речей. Брюки, куртка, 
жакет, блузки, пара сорочок і 
светр — вибір незамінний. Для 
дівчат, звичайно, необхідна спід
ниця. Непогано, коли є ще щось 
нарядне. Таким чином проблема 
гардероба вирішена, причому не 
на один рік.

Молодіжний святковий одяг 
не робиться з дорогих блис
кучих і важких тканин. Можна 
просто пошити шовкову блузку 
З коміром-стойкою, ЩО ПереХО'

дить у нарядний баїгг. Рукави 
блузки — широкі, пишні. Вони 
можуть бути довгими або корот
кими, крильцями, з манжетою 
або без неї. Знову входять в мо
ду спідпиці-кльоші або з встав
ками, ЩО розширюють 
годе.

Колись мода досить 
брала участь у «битві» жінок за 
рівноправність із чоловіками. 
Питання це давно розв'язане на 
користь жінок, і тепер модниці 
можуть спокійно подумати про 
те, як своїм одягом виразити 
споконвічно жіночі риси харак-
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теру, ніжність, доброту, жіноч
ність. До речі, жіночність — най
яскравіша риса сучасної моди.

Нинішнє модне плаття підкреслює 
жіночність, пс вимагає якоїсь особ
ливої сміливості в' поведінці, можна 
не пересилювати себе і залишатися 
соромливою. Одяг рекомендує пере
будовувати весь стиль поведінки на 
«напівтони».

А тепер про нарядний костюм 
для юнака. Він зовсім не обо
в’язково має бути темним і до
рогим. Світлі, яскраві барви 
галстука і піджака, спеціальна 
сорочка із тонкої тканини, при
крашена дрібними складочками 
або зборочками, допоможуть 
створити модний вихідний кос
тюм. Галстуки залишаються ши
рокими і досить яскравих кольо
рів, але більш спокійними по ри
сунку. Як і раніше, модні комп
лекти: з однієї тканини галстук 
і хусточка для зовнішньої кише
ні.’ Модною новинкою будуть 
галстуки-бантики, або, як їх на
зивають, «метелики», широкі 
гладкі або з рисунком. Деякі 
юнаки захоплюються яскравими 
шкарпетками, але коли тільки 
вони є єдиною яскравою плямою 
в костюмі то вони «кричать». 
Краще, якщо такого ж кольору 
і ще щось — сорочка, жилет або 
галстук.

Створюючи свій костюм, весь 
зовнішній вигляд, треба врахо
вувати, що тепер девіз юнацької 
моди — мужність і охайність.

ДЕВЯТЫЙ
КЛАСС

Музыка Б. .Монастырского.

Слося 10. Рыбчипского.

Девятый класс, 
Молчит звонок, 
Апрельский луч упал на стены, 
Как долго тянется урок, 
Впервые ждешь ты перемены. 
Сидишь за партой у окна. 
Глядишь тревожно и туманно, 
А за окном стоит весна, 
А за окном стоит весна, 
Весна по имени Светлана. 
Приходит первая любовь, 
Когда тебе всего пятнадцать. 
Приходит первая любовь, 
Когда еще нельзя влюбляться, 
Нельзя по мненью строгих мам, 
Но ты спроси у педсовета:

Во сколько лет свела с уме, 
Во сколько лет свела с ума 
Ромео юная Джульетта, 
Девятый класс,
Девятый класс.
Сидишь ты грустно, чуть 

не плача, 
й потому-то в первый раз 
Вдруг вс решается задача, 
А чья вина? А чья вина? 
Совсем негаданно, нежданно, 
Стоит за окнами весна,
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Приходит первая любовь, 
Когда тебе всего пятнадцать. 
Приходит первая любовь, 
Когда еще нельзя влюбляться, 
Нельзя по мненью етрогих мам, 
Но ты спроси у педсовета: 
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ПЕРША ПРОГРАМ,X. 
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.20 — Нови- 
9.30 — к. т. Опера

I. Морозова «Золотий клю
чик». (М). 11.20 — к. т.
«Клуб кіноподорожей». 
(М). 14.35 — Б. Польовий. 
«Повість про справжню 
людину». (М). 15.05 —
«Російські дослідники і 
мандрівники». (М). 15.35— 
«Сергій Лазо». Худ. фільм. 
(М). 17.00 — Для школя
рів. «Операція «Світло
фор». (К-д). 17.50 - Те
лефільм. (К-д) 18.00 —
«День за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. «ФІлопат і 
Патофіл — малюють». 
Мультфільм. (М). 18.20 — 
«П’ятирічку — достроко
во». (М). 19.05 — «Вісті». 
(К). 19.35 — Фільм-спек-
такль «Батьки і діти». 
(М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Продовження фі.іь- 
му-спектаклю. (М). 22.50— 
«Спортивний щоденник». 
По закінченні — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
II. 00 — Новини. (К). 11.15
— к. т. «У світі рослин».
(К). 12.00 — Худ. фільм 
«Світло в наших вікнах». 
(К) 16.45 - «За
леннямн XXIV 
КПРС*. «Партійне 
тя». (Львів). 17.15 — «То
вари — народу». (К). 18.00
— Док. телефільм «Ми — 
інтернаціоналісти». (К). 
18.20 — Оголошення. (К).
18.30 — Фільм - концерт. 
«Старовинний вальс». (К). 
19.05 — к. т Концерт кла
сичної музики. (Л-д). 19.35
— Кіножурнал. (К). 19.45— 
«Ви нам писали». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 —> Тележурнал 
«Старт». (К). 22.30 — Но
вини. (К).

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
11.00 — Новини. (К). 
11.15 — «Молоді ком

позитори України». (К). 
12.15 — Для дітей. «Гусе
нятко». Вистава ляльок. 
(Запоріжжя). 13.00 — Худ. 
фільм «Відвага». (К). 
14.35 — «Суспільствознав
ство». (М). 15.05 — М. Шо
лохов. «Піднята цілина». 
(М). 16.05 — к. т. «По рід
ній коаїні». (М). 16.35 — 
«В ефірі — «Молодість». 
17.00 — к. т. Концертний 
зал телестудії «Орля». 
(АА). 18.00 — «Екран за
прошує». (К-Д). 18.30 —
«Людина і закон». (М). 
19.00 - «Піспя-75». (М).
19.30 —- к. т. Науково-по
пулярний фільм. (М). 
19.50 — к. т. Телевізійний 
театр мініатюр «ІЗ стіль
ців». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 
студентів 
Дружби 
Патріса Лумумбн. 
По закінченні — 
пи. (М).

ДРУГА 
9.05 — к. 
настика. (М). 9.20 
вини. (М). 9.30.
«Батьки і діти», 
спектакль. (М). ___
«Екран молодих». (Львів). 
17.30 — «На головних
напрямках п’ятирічки». 
(Одеса). 18.00 — Оголо
шення. (К). 18.30 — Фільм- 
концерт. (К) 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.40 — «Знайом
тесь: Дніпропетровський
оперний». (Д-к). 20.15 — 
«Телешкола механізато
ра». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 —
«На ланах республіки». 
(К). 21.40 — Худ. фільм 
«Рядовий Олександр Мат- 
росоп». (К). 23.00 — Повір 
ни. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.50 - Повнив. (К). 
11.05 — Худ. фільм 

«Рядовий Олександр Мат
росов». (К). 12.25 — к. т. 
Для школярів. «Кппжчпні 
іменини» (К). 14.10 —
«Сторінки ІСТОРІЇ Великої 
Вітчизняної війни». (М). 
14.40 — «Ленін про Тол
стого». Передача з лііера- 
тх'рп (М). 15.40 -
«Роки кличуть». 
фільм. (М). 17.00 - 
укя ~ сьогодні». 
17.30 — «Як ми ; 
мось». (М). 17.40 - 
«Ми у щасливий 
Ідем». (М). 18.00 — 
зз днем». (К-л).

' «У КОЖНОМУ І'І’!“ 
сонце». (М). 18.30 ■ 
пої війни — ї-г “ 
Теленарис. (М). 1__
к. т. Відкриття Днів куль-

тури Угорської Народної 
Республіки в СРСР. (М).
21.30 — «Час». (М). 22.00— 
к. т. Чемпіонат Європи ■ з 
футболу. Збірна СРСР — 
збірна Туреччини. (К). 2-й 
тайм. 22.45 — к. т. Тираж 
«Спортлото». (М). Ііо за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.05 — к. т. Гімнастика. 
(М). 9.20 — Повніш (М).
9.30 — к. т. Концертний
зал телестудії «Орля». 
(М). 10.30 — к. т. «Оче
видне — неймовірне». (М).
11.30 — к. т. «Поезія».
(М). 15.45 — к. т «Пстри- 
кова п’ятірка». Лялькова 
вистава. • (К). 16.40 —
«Здоров’я». (Д-к). 17.10 — 
«До 30-річчя Перемоги». 
«Сторінки героїчного літо
пису». «Рік 1941-й». (К).
18.00 — Оголошення. (К).
18.30 — Фільм - концерт.
(К) 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «На ознаменуван
ня Перемоги». «30 квіту
чих весен». (Херсон). 20.00 
— «Пісня в солдатському 
строю». (Львів). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Екран молодих». 
(К). 21.30 - «Час». (М). 
22.00 — Фільм - концерт
«Мелодії та ритми дру
зів». (К), 22.45 — Нови
ни. (КЗ.

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

ім). 9.30 — «Творчість
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НН. ___ I
юних». (М). 10.00 — к. т. 
Худ. фільм «Запасний 
гравець» (М). 11.25 —
к. т. Чемпіонат Європи, з 
футболу. Збірна СРСР — 
збірна ' Туреччини. (К). 
13.55 — Тел. док. фільм 
«Увага природа!». (М). 
14.25 — «Російська мова». 
(М). 15.10 — «Шахова
школа». (М). 15.40 — к. т. 
«Поезія». (М). 16.00 —
Тел. док. фільм «Баша 
думка у справі?». (М),. 
17.00 — «На будовах п'я
тирічні.». (М). 17.30 — к. т. 
«Умілі руки». (М). 18.00 — 
«Ділова розмова». (К-д).
18.30 — «Людина і закон». 
(К-д). 19.00 - «Вісті». (К).
19.30 — к. т. Худ. фільм 
«Товариш генерал». 
21.00 — «Час». (М) 
— «Вибрані сторінки 
дянської музики».
22.15 — Інтербачення. 
Чемпіонат світу з хокею. 
Збірна СРСР — збірна 
США. (Мюнхен). В перер
вах ■— «Свято Півночі». 
Міжнародні змагання з 
лижного спорту. Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.40 — «До 30-річчя Пе
ремоги». Тележурнал 
«Скарби народу» (В-д).
17.15 _ «На крилах пісні».
(Д-к). 18.00 — «На шкіль
них шпротах». (К). 18.30— 
Док. телефільм «Парт
орг». (К). 19.00 — к. т.
«Творчість народів світу». 
(М). 19.30 — «Так в нашо

му роду позслося». (Д-к).
20.15 — «До 30-річчя виз
волення Угорщини від 
Фашистських загарбників. 
Виступ генерального кон
сула Угорської Народної 
Республіки у Києві т. Лас- 
ловаці. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (Ю- 
21.00 — «Час». <М). 21.30- 
Худ. фільм «Як велить 
серце». (К). 23.00 —• Нови
ни

— к. т. 
Хул.
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. (М).
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— к. т. 
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19.00 — «Вісті». (К).’ 19|Й 

_  Худ. телефільм «Щоб 
бути щасливим». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Телевистапа, 
(К). 22.45 — Новини. (К). 
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9.05 — к. т. Гімнасти*, 
ка. (М). 9-20 - Но«.

вини (М). У-ЗО ■— к- ЛТ1 
«ЛБВГдейка». (М). 10.00-*? 
«Архітектура житлового 
будинку». (М). 10.25
«■Для вас, батбкн!». '(М). 
10.55 — Муз- програма 
«Ранкова пошт'і». (М), 
11.25 — «Паш сучасник». 
Теленарис. (Ми ко л а і и),
1140' — Фільм-кощіерт.
(К) 12.00 — «Девіз —.ви
сока якість».. (Д-к). 12.35-«» 
Телефільм «Хазяїн черва,- 
них гір». (К). 13.25 ■— «ДО 
30-річчя Перемоги». Про
грама док, фільмів. (М). 
13.55 — Концерт. (М). .14.10 
— к. т. «Здоров я». (М),
14.40 — Худ. фільм «Де
путат Балтики». (,М). 16.20 
— к. т. «Як ми працюва
ли у першому кварталі», 
(М). 16.30 — к. Т. «У світі 
тварин». (М). 17.30 — к. т, 
«Казка про мертву царів
ну і сім богатирів». Мульт
фільм. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.15 — Політич
ний оглядач 10. А. /Куков 
відповідає на запитання , 
телеглядачів. (М). І9.00 —• 
к. т. Чемпіонат свіг^ з хо
кею Збірна Швеції -- 
збірна ЧССР. 2 і 3 періо
ди. (Мюнхен). В перерві— 
кіііопарнс. (М). 20.35 —
к. т. Тел. худ. фільм »Бі
лі будинки». (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Спі
ває нар. артист СРСР 
Г. Оте» (М). 22.15 - к. т. 
Чемпіонат світу з хокею, 
Збірна Фінляндії — збір
на СРСР. (Мюнхен). В'пе
рерві — кіноварне, нови
ни. (М).

ДРУГА
10.15 — Худ. 
«Щоб бути

(К). 
ПЕРША ПРОГРАМА. 
...5 — К. т. Гім
настика. (М). 9.20 — 

Новини. (М). 9.39 — к. т. 
«Умілі руки». (М). 10.00— 
«Товариш генерал». Худ. 
фільм. (М) 11.25 — к. т.
І’рае оркестр Угорської 
національної філармонії. 
(М). 12.00 — к. т. Інфор
маційна програма. «До 
30-річчя визволення Угор
щини від Фашизму», 
(Будапешт). 14.00 — Про
грама док. фільмів. (М). 
14.55' — Худ фільм «Мої 
університети». (М). 16.30— 

«Об’єктив». (М). 
к. т. «Хлоп’ята 

(М). 18.00 —
днем». (К-д). 

___ к. т Програма те
лебачення Угорської На
родної Республіки. «До 
30-річчя визволення Угор
щини від фашизму». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Зустріч з композито
ром Л. Лядовою. (М), 
22.45 — к. т. Концерт лау
реатів Всесоюзного кон
курсу виконавців бальних 
таицїв. По закінченні —> 
повний (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Нзуково-популяр- 
пий фільм «Будні». (К). 
Л.25 — Новини. (К). 11.40 
— «Шкільний скрап». Ро
сійська література для 
учнів 10 класів. М. О. Шо
лохов. «Піднята цілина». 
(К). 12.20 — Худ. фільм 
«Як иелить серце». (К). 
16.55 •» Наша афіша. (К). 
17.00 — «За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС». 
«Наука — виробництву». 
(Д-к). 17.30 - «Девіз -
висока якість». (К). 18.00 

Оголошення. (К). 18.30 
«=» Фільм-концсрт. (К).

4 ПЕР
9.05

к. т.
17.00 • 
справжні».
«День за
18.15

ПРОГРАМА, 
телефільм 

__ щасливим». 
(К). 11.25 — «Товариш'ко
місар». Літературна пере
дача. (М). 11.55 — «Моск* 
Еа і москвичі». (М). 12.25
— «Музичний календар». 
(М). 12.55 — «Більше хо
роших товарів». (М). 13.25
— В. Поляков. Телеввста- 
вп «До запитання». (К). 
14.45 — «За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС». 
«Сільські обрії». (К). 15.30
— к т. «Палітра». (К).
16.00—«Аудиторія». (Д-к). 
17.10 _ <До 30-річчя Пе
ремоги». «Сторінки герб* 
їчиого літопису»; «Рік Ж 
1942-й». (К). 18.00 — «Ек
ран передового досвіду», 
(К). 18.30 - К. т. «При
світлі соняшників». (К). 
19.00 —- «Вісті» (К). 19.30

■— «Па ознаменування Пе
ремоги» . «30 квітучих ве
сен». (К-д, на Республі
канське телебачення). 
20.05 — Концерт зразково
го оркестру Військово- 
Морського Флоту СРСР. 
(Одеса). 20.45 — «На добі 
раніч, діти!». (К). 21.00 
«Час». (М). 21.30 - к. т. 
Худ телефільм «Зима 
не польовий Лзоп». (К). 
22.40 — Новини. (К).

6 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — Гімнастика для 
дітей. (М). 9.20

Новини. (М). 9.30 — к. і. 
«Будильник». (М). 10.00-« 
«Служу Радянському Cq* 
юзу». (М). 11.00 — к. т.
С. Маршак. «Кицькип 
дім». Вистава. (М). 12.00-— 
к. т. «Музичний кіоск». 
(М) 12.30 — «Сільська го
дина». (М). 13.30 — Худ. 
Фільм «ІжорськнЙ баталь
йон». (М), 15.С0 — к. т.
«Сьогодні — День геоло
га*. Прес-конфепенція мі
ністра геології. СРСР А. В. 
Сидоренка. (М). -15.30 •« 
Концерт на замовлення 
геологів (М). 16.00 — к. т. 
«Міжнародна панорама». 
(М)’. 16.30 — к. т. Мульт
фільм «Пінгвіни». (М), 
16.45 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 17.45 т* 
к. т. Чемпіонат світу з хо
кею Збірна ЧССР — збір
на США. 2 і 3 періоди. 
(Мюнхен). В перерві 
новини. (М). 19.15 — К. т. 
Концерт артистів балету. 
(М). 19.50 — к. т. Худ,
телефільм «Перше літо»’* 
(М) 21.00 - «Час». (MJ, 
21.30 — к. т. Спортивна 
програма. По закінченні-» 
повний. (М). 1
- ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — «Сьогодні — День 
геолога». Док. фільми. 
(К). 10.35 - Для дітей. 
Худ.. телефільм «Нахабе- 
ия». (К). П.ЗО — ж. т. 
«Сонячне коло». (К).' 12.10 
— «Містам і селам Украї
ни бути зразковими».’(За
поріжжя). 12.55 — .Ляль- 
копнй телефільм • «Казка 
про яблунюі. (К). 13Л5 
«В ім’я миру». (Д-к). 
13.25 — Для школярів» 
«Дзвеніть, очеретинки» • 
(Херсон) 13.55 — «Екран 
молодих». (К). 14.35 г*
«На ланах республіки», 
(К-д. на Республіканське 
телебачення). 14.55 — «Я-° 
громадянин». (Д-к). 16.00 
— П. І. Чайковський. ,«ЧА* 
родійка». Вистава. (Хар*. 
ків). 18.00 -- «Мультипа* 
порама». (К): 18.45 -?
«Вісті», (К). 19.15 -- Теле
фільм «УкраТна-74». (К), 
19.45 •— «На замовлення 
геологів». Естрадний коїЛ 
Церт. (К). 20.45 —
добраніч, діти’». (К) 21.00 
— «Час». (М). 21.30 >•*
Худ. фільм «НаЙповільнГ* 
шни поїзд». (К). 22.45 
Вечірні новини. (К).
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