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XIX ОБЛАСНОЇ

У

Завтра
» {Кіровограді 
відбудеться 
XIX

КОМСОЧО.ІЬСЬІІЯ

конференцій

Це — історії світлі томи: 
Юнармійці в звитяжному герці, 
І романтики вітер, що б’ється 
Над землею дзвінкими 

крильми.
Комсомоле, візьми моє серце 
І мій спокій навіки візьми!

НОВІ РУБЕЖІ 
КРАЇНИ РАД

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР ДЕВ’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
Втілити в життя накреслення Комуністичної 

партії про дальше зміцнення економічної могут
ності Країни Рад, про зростання добробуту ра
дянських людей, про зміцнення миру — цією 
турботою пройняті виступи депутатів на сесії 
Верховної Ради СРСР. Успіхи радянського наро
ду в комуністичному будівництві, підкреслюють 
обранці народу, забезпечені завдяки мудрій 
внутрішній і зовнішній політиці КГІРС, її Цент
рального Комітету, По.'іітбюро ЦК партії на чо
лі з товаришем Л. І. Брежнєвим.

З грудня четверта сесія Верховної Ради СРСР 
дев'ятого скликання продовжила роботу. О 10 го
дині в Кремлі почалося друге засідання Ради 
Союзу.

Депутати і гості оплесками зустріли товаришів 
Ю. В. Андропова, А. А. Гречка, В. В. Гришина,
A. А. Громико, А. П. Кириленка, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазурова, М. В. Підгорно- 
го, М. А Суслова, В. В. ІЦсрбицького, П. Н. Де- 
мічева, Г. В. Романова, М. С. Соломенцева,
B. І. Долгих, 1. В. Капітонова, К. Ф. Катушева.

Було продовжено обговорення Державного 
плану розвитку народного господарства СРСР па 
1976 рік, Державного бюджету СРСР на 1976 
рік і виконання Державного бюджету СРСР за 
1974 рік.

З грудня о 15 годині в Кремлі почалося друге 
засідання Ради Національностей Верховної Ра
ди СРСР.

Оплесками депутати і гості зустріли товаришів 
А. Я. Пельше, Д. С. волинського, П. М. Машеро- 
ва, Б. М. Пономарьова, Ш. Р. Рашидова, Д. Ф. 
Устинова.

Було продовжено обговорення Державного 
плану розвитку народного господарства СРСР па 
1976 рік,Державного бюджету СРСР на 1976 рік 
і виконання Державного бюджету СРСР за 

1974 рік.
4.грудня сесія Верховної Ради СРСР продов

жувала роботу. (ТАРС).

СЬОГОДНІ- 
ДЕНЬ 
РАДЯНСЬКОЇ 
КОНСТИТУЦІЇ

Завтра комсомол Кіровоградщнни збереться :іа ссої головні збори. Розмова піде про здо
бутки молодих, про трудові дарунки, якими зустрічає комсомол області XXV з ’їзд КПРС 
Розмова йтиме про питання, що хвилюють кожного. Про життя обласної комсомольсько: 
організації. . „ .. ._»Буде чим поділитися з делегатами конференції бригадиру комсомольсько-молодіжної 
бригади електрогазозварювальників імені XVI з’їзду ВЛКСМ Кіровоградського заводу «Чер
вона зірка» Віктору Недоі'асу. Колектив бригади високо несе звання комсомольця, напере
додні XXV з’їзду партії виконуючи змінні завдання на 150—200 процентів 

фото вгорі: делегат XIX обласної комсомольської конференції В. НЕДОПАС.
Фото В. КОВПАКА.

Комсомолки Марія Тнгспко і Надія Старюк працюють доярками в колгоспі «Росія» Но- 
воукраїнського району. Сумлінна праця принесла їм повагу в колективі. Своє соціалістичне 
зобов'я іашііі молоді доярки «спішно викопують

На фото: Н. СТАРЮК і М. ТИТЕНКО на молочнотоварній фермі колгоспу.
Фото В. КОВПАКА.

ДІАЛОГ ВИБОРЦЯ І Д
юАЛИНЕ життя — без особливих подій, які так прикра

шають автобіографію. Народилась в 1952-му на Полтав
щині, закінчила технікум, приїхала н Нову Прагу. Вже три 
роки працює майстром новопразького цеху швейного вироб
ничого об’єднання «Україна». Кандидат в члени КПРС. 

Але е одна деталь в її біографії, що помітно виділяє цю 
молоду жінку серед інших. Валентина Артюхова з 1973 по 
1975 рік була депутатом селищної Ради. В цьому році її об-
рали депутатом Олександрійської районної Ради депутаті'« 
трудящих.

Валентина Артюхова. Ні, 
даремно кажуть, що цех 
наш другорядний. Він — 
державний. І навряд чи ти 
заперечуватимеш, що най
перша державна справа — 
це розвиток виробництва. 
Навіть такого невеликого, 
як наше. Ось тому в цьому 
році на сесії селищної слу
халось питання про капі
тальний ремонт цеху. Про 
наслідки ти й сама знаєш.

Марія Тимченко. Так, піс
ля ремонту приміщення 
стало більшим. Налагодили 
потік шиття курток. Стало 
легше виконувати план. Те
пер маємо і побутову кім
нату. От якби побудували 
нам ще один будиночок, де 
б можна було створити 
червоний куток.

Артюхова. Аякже, і 
зробимо. Заплановане 
ширення цеху. Он вже

Це 
роз- 
цег-

лу

Е П У Т А Т А
Як вона, ще зовсім молода і гака щедра на посмішку, 

виконує серйозні обов'язки обранця народу? Важко визна
чити ці- однією формулою. Мабуть, і сама не відповість зра 
зу ж на таке питаная. Бо не звикла ділити спої обов’язки 
на складові. Вона ще й секретар комсомольської організації 
цеху і голова групи народного контролю. Але саме ці обо
в’язки і е її життям. Тож прислухаємось до розмови між 
нею і швеєю цеху Марією Гнмченко. Можливо. цей діалог 
дасть нам більше уяви про життя Валентини Артюхової. 
аніж найдетальніша характеристика

завозять. Отже, вироб
ництво наше зростатиме. 
Нам же, робітницям, треба 
турбуватись про інше: про 
поліпшення якості всієї 
продукції. Це теж держав
на справа.

І тому все: і комсомоль
ські збори по якості, і не
давня перевірка народним 
контролем, і наша з тобою 
робота, 
на одне

врешті, спрямовані
— випускати свою

1

І
продукцію без браку. Це • 
питання для депутата стає | 
чи не найголовнішим. Ско
ро — п’ятирічка якості!

Тимченко. Але ж і інші ЯМ 
не втрачають ваги? На- *. 
приклад, благоустрій або 
обслуговування населення7 

Артюхова. Ну, звичайно. 3|:.
Такий факт, наприклад. ■" 
Працюють у нас дівчата із 
«Червоного поапора» і з ■ - 
(Закінчення на 3-й стор.).
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ЖОВКуВЛр“ & грудня 1976 рожу
П’ЯТИРІЧКА — РУКАМИ МОЛОДИХ

натхнення
вззиа Я2

ТРУДОВА 
ДОБЛеСТЬ
ЖШД0В1К№С

Д© вахти 
пєредз'їздівської

Комсомольці і молодь 
нашого заводу широко роз
горнули соціалістичне зма
гання за гідну зустріч на
ступного форуму комуні
стів нашої Батьківщини. Зо
крема, спілчани дільниці 
фотолітографії зобов язали- 
ся до початку з'їзду додат
ково виробити продукції на 
9,5 тисячі карбованців, зеко
номити сировини і матеріа
лів на 35 тисяч карбованців, 
а також добитися присвоєн
ня державного Знака якості 
ще одному з видів про
дукції.

С. ГРИГОР’ЄВА 
секретар цехової ком
сомольської організа
ції ордена Трудового 
Червоного Прапора 
Свігловодського заво
ду чистих металів 
імені 50-річчп утворен
ня СРСР.

ЦЕ БУЛіІ незвичні бригадні збори. Підвійся член 
комітету комсомолу, молодий комуніст, бригадир 

формуваїьииків ливарного цеху сірого чавуну Олек
сандр Даценко. Перед ним вів видав останню форму, 
яка завершала дев’яту п’ятирічку. .

— Хлопці, рубіж взято, — схвильовано вимовив. — 
Але ж ще чимало часу до з’їзду. Подумаймо, що мо
жемо .мп? 1, ніби відповідаючи собі, вже впевненіше, 
твердо заявив, — у бригади є всі можливості макси
мально використати внутрішні резерви, аби за ночи-

ПОЧИН...

но.м делегата XXIV з’їзду КПРС В. І. Гетьманця за
воювати високе звання колективу імені XXV з’їзду 
КПРС. Витягнув з кишені складений аркушик: ось 
так, хлопці, за рахунок максимального навантаження 

механізм і в, 
ущільнсн н я 
технолог і ч- 
пого проце
су з лершо-

ЩЕ ПОЧИНІВ 
криття з’їз

ду) треба вствгнутя’видати півтори річних норми.
...Так народився почин. За ним — інший. Бригада 

різників металу кавалера ордена Жовтневої Револю
ції Миколи Скліфуса з ковальсько-пресового цеху ви
ступила з ініціативою: двадцять п’ятому з’їзду 
КПРС — 25 понадпланових сівалск щомісячно.

стенд для випробування .магнітного 
контролю, прес для фрикціонів. Я і сам 
дуже хотів запропонувати яку-небудь 
новинку, щоб удосконалити процес ви
робництва, але відчуваю, що зараз не 
під силу — потрібні знання. Тому у віль
ний час гортаю технічні журнали, літе
ратуру. Словом, взявся за технічну са
моосвіту.

— Які події цієї п’ятирічки тебе най
більше схвилювали?

— Як дорогу реліквію зберігаю фото, 
на якому з групою молодих земляків 
• фотографований біля Прапора Перемо-

ТАКА
- ЗВИЧАЙНА

БІОГРАФІЯ...

Годинник показував пів па п’яту. До 
початку зміни ще півгодини, але Мико
лу Басур.манова, слюсаря Знам’яиськсго 
вагонного депо, щойно бачили в цеху. 
Нарешті вдається розшукати його і за
просити до розмови. М. Басурмавов ви
конав особисту п’ятирічку за три роки, 
нагороджений знаками 1ІК ВЛК.СМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки» та «Моло
дий передовик виробництва».

— Миколо, пригадуєш з чого розпо
чинався для тебе сімдесят перший рік?

— Перші кроки моєї трудової діяль
ності, не враховуючи навчання у техніч
ному училищі, співпали із початком вті
лення у життя планів 
дев’ятої п’ятирічки. 
Працював спочатку 
підмінним.

— У роботі, зви
чайно. зростала й 
кваліфікація, відточу
валася майстерність...

— Авжеж. Побачили мої здібності, до
вірили самостійне завдання. Знаєте, як 
піднявся настрій! Вчорашній учень — і 
робота досвідченого майстра. Але не по
думайте, що визнання прийшло само по 
собі. В цьому неоціненна допомога мого 
наставника Василя Гнатовича Штогріша. 
Коли щось не ладиться, йдеш за пора
дою до В. Штогрнна. Знаходив поміч і у 
Валентині! Миколаївни Чайки, бригади
ра допоміжних цехів. З такими людьми 
добре й працюється.

— Згоден. І все ж за виконання своїх 
завдань кожен несе особисту відпові
дальність. Який же критерій оцінки ва
шої роботи?

— Перш за все, нас турбує якість. 
Кожну головку автозчінлювача ретельно 
оглядаємо. За зміну ремонтуємо і від
правляємо до ЗО вузлів. Про пю цифру 
кілька років тому тільки мріяли. А тепер 
відчуваємо, що є ще невикористані ре
зерви. Завдяки механізації зросла про
дуктивність праці. Напівавтоматична ма
шина УІ1А-2 набагато полегшила роботу 
зварювальників, а вам у пригоді став

гн. Це було у квітні нього року. Важко 
передати словами те хвилювання, яке я 
відчував, стоячи поруч святині радянсь
кого народу: бойову перемогу, добуту 
нашими дідами і батьками, продовжує
мо ми в сьогоднішніх ділах трудових.

Особисіу п’ятирічку викопав за три 
роки. На моєму робочому календарі — 
1977 рік.

— А які плани на майбутнє?
— Попереду — форум комуністів на

шої країни. У нас в депо йде соціаліс
тичне змагання за підготовку трудових 
дарунків цій визначній події. Особисто я 
взяв зобов’язання до початку роботи 
XXV з’їзду КГІРС виконати річне зав
дання.

* * а
Рівно п’ять. Кілька затяжок сигарети 

і — побіг, адже знаєте, яка дорога хви
лина...

Взяв інтерв’ю В. ЧОПЕНКО, 
студент Київського держуніверсите
ту імені Т. Г. Шевченка.

м. Знам’янка.

І
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Червоний вимпел — 
МТФ>

Члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу МТФ 
Ульяновського відділення 
бурякорадгоспу, де груп- 
комсоргом Надія Оліхнович, 
ще в серпні виконали свої 
п’ятирічні плани.

І в змаганні на приз газе
ти «Молодий комунар» 
«Кращому комсомольсько- 
молодіжному колективу 
МТФ області» серед право
флангових вже надоїли по 
2914 кілограмів молока від 
корови.

На комсомольських збо
рах, які нещодавно відбули
ся в колективі, вирішили 
докласти всіх зусиль, щоб 
вибороти право підписати 
Рапорт Ленінського комсо
молу XXV з’їздові КПРС.

м. жорняк, 
інструктор Ульяновсь
кого РК ЛКСМ Ук
раїни.

До того — дійове трудове суперництво. Всі 32 ком
сомольсько-молодіжних колектіїЕИ змагаються між 
собою. В рахунок 1976—1978 років працюють 564 
молодих ентузіасти, гвардійці п’ятирічки. А про за
вершення зобов’язань дев’ятого п’ятирічного плану 
достроково рапортували п’ять молодіжних колекти
вів. Серед них — бригада токарів механоскладально
го цеху № З, яку очолює Галина Ступак, формуваль
ників на чолі з Анатолієм Олексснком та інші. 22 ко
лективи борються за почесне право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу XXV з’їзду КПРС і носити 
високе звання партійного форуму. 1 успіхів досягнуто. 
За підсумками чотирьох років п’ятирічки двадцять 
два молодих виробничники удостоєні бронзових і сріб
них знаків «Молодий гвардієць п’ятирічки».

В авангарді змагання йдуть досвідчені майстри 
сеоєї спразп Віктор Педопас, Валентина Псрс-хожук, 
Іван Іванов, Валерій Петрушенко, Леонід Терещенко 
та багато інших комсомольців, які натхненно трудя
ться на честь форуму партії.

Неспокійні робітничі професії. Як неспокійні вони 
в хліборобів. Бо радісно стає на душі кожного, коли 
буйно колоситься пива, зібрано плоди праці своєї. 
І душа робігнпка-червонозорівця спокійна лише тоді, 
якщо впевнений, що складені його руками машини, 
борознять по.ія, збирають урожай. Десята п’ятирічка 
буде п’ятирічкою якості. Це добре усвідомлюють на
ші робітники. Вісімдесят один процент комсомольців 
здають інгоговлену продукцію з першою пред’яв
лення.

Праця, творчі пошуки, натхнення, настрій, радош.і 
і невдачі, турботи об’єднані в нас у багатозначні сло
восполучення «дружний колектив». А дружба, тісна 
й принципова, додає нам сил, надихає па натхненну 
і творчу працю.

О. КОЛОСОВ, 
секретар комітету комсомолу заводу «Черво
на зірка».

РАДІСТЬ
Ветфельдшер Тетяна 

Буйволенко того дня при
йшла на ферму раніше 
звичайного.

— Любов Михайлівно, — 
звернулася до завідуючої 
фермою, — запрошуємо 
вас на комсомольські 
збори.

Любов Михайлівна по
сміхнулася. їй зрозуміла 
радість дівчини. Знала та
кож, чому комсомольські 
збори відбудуться саме 
сьогодні: молода доярка 
Ольга Кобеляцька успіш
но виконала своє п ятиріч- 
не завдання.

Чимало теплих слів ска
зали тоді на адресу пра
вофлангової у змаганні і 
групкомсорг Т. Буйволен
ко, і завідуюча фермою 
Л. М. Пустовіт, і подруги 
по роботі — члени ком
сомольсько - молодіжно
го колективу МТФ № 1 
колгоспу імені Мічуріна.

Сьогодні про цей ьо.юктин, 
хоча вік молодий, створений 
нинішнього рочу, йде хороша 
слава. Пошуком, комсомоль
ським завзяттям сповнені тру
дові будні молодих тварин
ниць. Дівчата здобули шану і 
визнання не лише серед езоїх

дівчини
ровесників, у праці на них 
рівняються і досвідчені тва
ринники іншім господарств. 
Ще у серпні фермз рапорту
вала: виконали п'ятирічне
завдання. Його члени докла
дають усі свої зусилля, щоб 
дати продукції більше, кра
щої якості, гідно зустріти 
XXV з’їзд КПРС.

Очолює ферму комуніст, на
ставник молоді Л. М. Пусто
віт. Чимало тут досвідчених 
робітниць, на кою рівняються 
молоді. Наприклад, II. Є. Ко- 
нопацька. Понад двадцять 
років віддала вона улюОлсній 
справі, нинішнього року на
доїла вже від кожної корови 
по кілограмів молока,
її праця є взірцем для кож
ної молодої доярьн. 1 члени 
комсомольсько - молодіжного 
колективу Віра Пустовіт, Те
тяна Ковтун, Гална і ринь, 
Зоя Плахотнюк не набагато 
відстають від ветерана праці, 
надоїли по 2860—2900 кіло
грамів молока від кожної ко
рови.

— На комсомольських збо
рах, — розпосіла Т. Буііво- 
ленко, — узагальнили досвід 
передових тваринників. Свої’ 
успіхи дівчата пояснили до
триманням технології догляду 
за тваринами. Тоді ж відбу
лася розмова і про трудову 
дисципліну, про використання 
резервів. Нині члени колекти
ву регулярно аналізують під
сумки трудового змаганню, 
щоденно оголошують резуль
тати. У кожному корівнику на 
робочих місцях, де працюють

передовики, полум’яніють чер
воні прапорці. Про дієвість і 
гласність соціалістичного зма

гання комсомольська група 
ферми турбується постійно.

Важливого значення /мо
лоді тваринники надають 
раціональному, ефективно
му витрачанню кормів, 
повсякчас борються за 
високу якість отриманої 
продукції. Ще на тих же 
комсомольських зборах 
вони вирішили 70 процен
тів молока продавати дер
жаві першим сортом. Сло
ва дотримують. Молоко 
йде першим сортом, а 
його жирність вища пла
нової.

Нині колектив стоїть на 
ударній трудовій вахті на 
честь XXV з'їзду КПРС. 
Переглянувши свої соціа
лістичні зобов’язання, ком
сомольсько - молодіжний 
колектив визначив рубежі: 
одержати у завершально
му році п’ятирічки по 
3100 кілограмів молока від 
кожної корови, що на 100 
кілограмів більше, ніж 
передбачено.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО, 
керівник корпунк
ту «Аіолодою ко
мунара».

І Іовгородківський 
район.

□д

І

Нещодавно вступила в дію 
друга черга одного з найбіль
ших цукроварних підприємств 
Кіровоградщинн — Сальківсько- 
го цукрозаводу. Але надовго 
залишиться в пам’яті тих, хто 
брав участь у реконструкції 
підприємства, напне: «Ударна 
комсомольська будова області;.

На зведенні головного корпусу 
працювали юнаки та дівчата 
комбінату «Кіровоградважбуд», 
бійці студентського будівель
ного загону Кіровоградсько
го технікуму механізації сіль
ського господарства. Тут працю
вали молоді спеціалісти з Улья
новського, волинського, Мало- 
внсківського та Капітанівськвго 
цукрозаводів. Кілька суботииків 
по впорядкуванню території 
провела молодь Гайворонз та 
селища графітніїків Завалля.

На фото: Сальківський
цукровий завод.

Фото В. КОВПАКА.
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КЛИЧЕ
ÇUÊ АЙЖЕ сто юнаків і дів

чат, що працюють на 
найвідповідальніших ді
лянках виробництва госпо
дарства, включилися у зма
гання за право підписати 
Рапорт Ленінського ком
сомолу XXV з’їзду КПРС. 
Для кращих відділковнх 
комсомольських організа
цій встановлено перехідний 
Червошт вимпел комітету 
комсомолу. Через кожні 
два тижні збираються чле
ни штабу, підбивають під
сумки соціалістичного зма
гання, називають імена 
кращих молодих тваринни
ків та механізаторів. Пере
дові виробничники, комсо
мольські активісти, провод
жаючи мене, делегата XIX 
обласної комсомольської 
конференції, до Кіровогра
да, доручили доповісти про 
ті зміїні, що сталися в жит
ті комсомольської організа
ції за два роки, розповісти 
про трудові здобутки, про
те, як ми готувалися і 
провели обмін комсомоль
ських документів.

Дуже важливе для кожно
го юнака і дівчини усвідом
лення, що ти потрібен, на те
бе покладають, надії. Дійти 
до кожного — таким девізом 
керувався комітет комсомолу, 
готуючись до обміну комсо
мольських документів. Про
вести його нам доручили пер
тими в районі. Урочистий і

____________________________________________________

НА ЛІНІЇ 
«ЧИТАЧ-ГАЗЕТА»

П А М’Я Т Ь
Просрмэ через вашу газету передати пашу велику подяку 

працівникам Кіровоградського обкому ЛКСМУ, які допо
могли нам знайти могилу нашого брата і сина.

У Велику Вітчизняну війну він, юнак, добровольцем пішов 
захищати Батьківщину. Вир війни закинув Віталія на Смо
ленщину. Там 19 лютого 1943 року брат загинув.

Минуло 32 роки. Мн ке знали, де похований Віталій. Ма
ти, Глікерія Прохорівна Кудареико, котра живе в Кірово
граді, звернулась до працівників Кіровоградського обкому 
комсомолу, які допомогли у вересні цього року органі іу- 
гати нам поїздку до братської могили, де поховано Віталія.

Не ножна без хвилювання згадувати ту мить, коли >г.і 
прийшли до могили брата і сина.'Нас приємно вразив її 
вигляд- пофарбована огорожа біля пам'ятника, ростуть кві
ти. Виявилось, що це — турбота ч< респих слідопитів Ва
сильківської школи Тсмкіиського району Смоленської облас
ті. Біля братської ноппи проходять мітинги, школярі про
їздять піонерські лінійки. Як це хороше, що і через ЗО ро
ків після закінчення війни паші радянські люди з такою 
вдячністю пам’ятають тих, хто поліг за наше щасливе 
життя!

Велике спасибі всім, хто з чуйністю 1 сердечністю поста
вився до нашого прохання!

За дорученням матері і від себе особисто
О. ГОРБ.

смт. Казанка
Миколаївської області.

І
-л.■s?

ЧЕРВІ НИЙ КВИТОК
святковий день обміну надов
го запам’ятається всім. Екза
мен на зрілість комсомоль
ська організація склала на 
«відмінно».

Для КОЖНОГО МОЛОДОГО 
трудівника господарства 
комсомольський з п а ч о к 
став символом натхненної 
прані на благо Батьківщи
ни. Для комсомольців кол
госпу не було відповідаль- 
нішого і важливішого зав-

Виконуємо рішення 
XVII з’їзду ВЛКСМ

Дания, ніж активна участь 
у змаганні за виконання 
планів п’ятирічки. Викону
ючи накреслення XVII 
з’їзду ВЛКСМ та XXII 
з їзду ЛКСМ України, не
втомну енергію і ентузіазм 
виявляють члени комсо
мольсько - молодіжної гру
пи тракторної бригади 
X» 1, яка неодноразово 
виборювала перехідний 
Червоний вимпел комітету 
комсомолу. Цей колектив 
щороку вирощує найвищі 
врожаї зернових та техніч
них культур у господарс
тві, є прикладом у роботі 
для інших бригад, які, рів
няючись на передовиків, 
теж добиваються високих 
результатів. Завдячуючи 
цьому, господарство до

строково виконало п’яти
річний план продажу хлі
ба державі, а також про
дажу цукрових буряків, со
няшника, картоплі, овочіз 
і фруктів. Особлива гор
дість охоплює за ударну 
роботу хліборобів, буряко- 
водів. При плані 113570 
в засіки Батьківщини від
правлено 145450 центнерів 
хліба, па бурякоііринмаль- 

ні пункти доставлено 523 
тисячі центнерів цукрових 
буряків, що па 79200 біль
ше, ніж передбачалось.

Серед молодих механі
заторів відзначаються, 
комсомольці Костянтин 
Кондрашов. Володимир 
Плахотпій, Олександр Ко
заченко та секретар ком
сомольської організації 
тракторної бригади № 1 
Петро Оверчук. Двох ос
танніх комсомольська ор
ганізація рекомендує кан
дидатами в члени КПРС.

Значних успіхіз господар
ство досягло у концентрації і 
спеціалізації тваринницького 
виробництва. Протягом ос
танніх двох років механізова
на ферма на 3100 голів, бу
дується комплекс на 5 тисяч 
голів великої рогатої худоби. 
За путівками комсомолу н 

тваринництво прийшло чима
ло юнаків і дівчат. У числі 
кращих — кормачі, молодий 
комуніст Микола Кроленко, 
комсомольці Станіслав Рева, 
Василь Черненко, Микола Дя
ченко. Серед передових тва
ринників молоді телятниці — 
Олена Хмурсико, Зіпаїда Ко
жанова, Любов Лимаренко, 
»"И Ударно стояли на трудо
вій вахті: «15 ударних тижнів 
па честь 30-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні».

V день свята Перемоги 
від імені молоді колгоспу 
передові тваринники і ме
ханізатори в урочистій об
становці, біля відкритого 
обеліска у Терновій Балці 
доповіли комуністам, вете
ранам Великої Вітчизняної 
війни про свої трудові ус
піхи. Нині комсомольці і 
молодь колгоспу на вахті 
па честь XXV з’їзду КПРС. 
Кожен день екзаменує мо
лодих трудівників. Напере
додні відкриття партійного 
форуму вони рапортувати
муть про свої здобутки.

Т. ПАЩЕНКО, 
зоотехнік колгоспу 
імені Тельмана Ком- 
ланіївського райо
ну, член обкому ком
сомолу, депутат об
ласної Ради депу
татів трудящих, де
легат XIX обласної 
комсомольської кон
ференції.

ДУМАЮ ПРО ЛЮДЕЙ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
«Прогресу». До одного 
нолгоспу 4 кілометри, до 
другого — 6. Закінчать 
вони другу зміну — і піш
ки додому, бо останні ав
тобуси 10-го та 41-го 
маршрутів поїхали ще о 
21.30! Ось тому і збира
юсь до Олександрії. За
йду до райвиконкому, по
говорю про те, щоб тран
спортники ввели ще по 
одному рейсу автобусів. 
Щоб робітницям не дово
дилось вночі ходити до
дому пішки. 1 це — теж 
важливо.

Тимченко. Пригадую, в 
жовтні трапилось таке: за
хворіла Олена Олександ
рівна Бобошко. І ти зго
дилась замість неї вида
вати й приймати продук
цію на складі. Там же на 
десятки тисяч карбованців й деся

товарів! А раптом щось... 
Я навіть заздрю тобі, 

Валю! До всього тобі діло, 
все у тебе неначе просто. 
ЕИХОДИТЬ.

Артюхова. Нічого, Ма
рійко, на тому складі не 
трапилося б. Я вірю лю
дям. А щодо діла до всьо
го, то це — мій обов’язок. 
Обов'язок депутата, об
ранця народу, 
громадянина, 
людям за довіру.
в -------- -- -----------

обов’язок 
Я вдячна 

. І обо- 
язково виправдаю її.

Діалог записав
М. ВІДЕНКО.

с. Нова Прага і
Олександрійського '
району.

Олен« 
Ради

Па фото: депутат 
сандрійської районної 
депутатів трудящих Валенти
на АРТЮХОВА (зліва) та 
швеї Зоя БЕРЕЗЮК, Людми
ла МАЛОВИК та Марія ТИМ
ЧЕНКО (праворуч).

Фото В. КОВПАКА. '

Ансамбль «Юність» Кіровоградського педінституту імені 
О. С. Пушкіна, колектив, який відомий і.е лише н області, 
країні. «Юність» — активний пропагандист радянського 
мистецтва за рубежем.

Щороку в колектив вливається поповнення. Це — пер
шокурсники, юнаки і дівчата, які закохані в танець, для 
яких виступ на сцені — можливість поділитися з глядачем 
щедрою радістю молодості, подарувати щасливе почуття 
творчості всім...

На фото: у запальному танці ансамбль «Юність». ',
Фото А. ПЕЧЕНІОКЛ.

В 1977 році оборонному Товариству нашої країни ви
повнюється 50 років. На честь цієї знаменної дати в рес
публіці оголошено похід-пошук молоді під девізом: «Ге- 
рої-теоавіахімовці в боях за Батьківщину»,

Юнаки та дівчата Кіровоградщіши, червоні слідопити, 
краєзнавці, активісти «Молодого комунара» вже почали 
роботу, досліджуючи матеріали про гереїв-земляків, які 
вчилися в школах, клубах оборонного товариства.

Перша наша розповідь — про двічі Героя Радянського 
Союзу О. Ю. Мазуренка, одного з сотень прославлених 
звитяжців нашого краю, па яких з доброю заздрістю за
дивляються юнаки, дівчата, гартуючи свою мужність.

„Твій виліт, молодшій лейтенант

ОЛЕКСІЙ повернувся з роботи пізно — за
тримався на комсомольських зборах 

шахти.
— Стомився сьогодні, — ледь переступивши 

поріг гуртожитку, кинув товаришу. — Ніяк не 
«гамуються хлопці, кричать начальнику — 
створи молодіжну бригаду та й годі. Той по
боюється — досвіду, каже, у пас малувато. Та 
все ж мн свого домоглися. Із завтрашнього 
дня у забій усі разом спустимося. А ти вико
нав моє прохання?

— Аякже, — вмить схопився із стільця Ми
кола. — Після роботи відразу в Тсоавіахім 
побіг. Вважай себе членом планерного гуртка.

•— Спасибі, Миколо!
...Відтепер в Олексія 1 його друзів турбот 

збільшилоіь. Ледь повернувшись із шахти, 
вони поспішали иа заняття в теоавіахімов- 
ськнй гурток. Довгими зимовими вечорами 
просиджували хлопці и напівпідвальному при
міщенні иа околиці Кіровограда, вивчали 
теорію польоту планера. А у вихідні дні йшли 
на тренувальний майданчик. Свій легенький 
літальний апарат переносили і запускали вруч
ну. -Неначе із величезної рогатки одномісний 
планер з допомогою гумового амортизатора 
«вистрілював» у повітря. Олексій Мазуренко 
і його друзі уперто вчились літати.
ТОЙ серпневий день запам’ятався юнакові 

на все життя. Було сонячно. Легенький 
вітерець розвівав прапорці біля зльотної 
смуги.

— Погода, немов на замовлення, •— пожар
тував Олексій і ще щось хотів сказати. Але 
його обірвати слова команди:

— Мазуренко, до машини!

Механік допоміг сісти у кабіну, котім рвуч
ко потягнув гвинта. АІР-14, стрепенувшис-., 
почав набирати розгін. І ось Олексій наодинці 
з кебом. Здійснилась мрія дитинства, досягну
то бажаної мсти! Сталевий птах чутливо 
реагує на кожен рух пілота. Співає монотонну 
пісню мотор, радіє серце комсомольця. Все 
вище і вище вій... Хочеться пролетіти над рід
ною Лсіііпкою, показатись землякам — поди
віться на свого односельця, вій, немов сокіл, 
піднявся над землею, сміливо і гордо веде су
перечку з висотою, з швидкістю.

Росла майстерність молодого льотчика.
Пройде небагато часу, і Олексій Мазуренко 

стане одним із кращих пілотів Кірової радсько- 
го аероклубу. Пізніше таку ж внеску оцінку 
він дістане і в Єйській льотній школі, куди 
він був направлений після призову в армію 
восени 1338 року.

Багато екзаменів довелося скласти Олексію 
Юхимовичу. Та найважчий, найсуворіший іспит 
витрим ці наш земляк у роки Великої Вітчиз
няної війни. Вона стала для вихованця Тсоа- 
віахіму школою мужності, школою випробу
вання і гарту.
ВОРОГ рвався до Ленінграда. Гітлср нака

зав своїм військам будь-якою ціною взя
ти місто па Неві і зруйнувати його. У дпобор- 
стві зійшлися дві велетенські армії. Мужні 
захисники колиски революції стали пасмсрть. 
Фашисти використовували морські транспорті! 
для постачання зброєю і продовольством ар
мії, яка блокувала Ленінград. Здебільшого 
гітлерівські каравани йшли під покривом но
чі. Нелегко було льотчикам морської авіації 
вишукувати і знищувати німецькі кораблі —• 

не вистачало машин, досвіду. Але наші пілоти 
поодинці вплітали на «полювання» за транс- 
портами. Такі «рейси» були надзвичайно 
складними і доручали їх тільки тим, хто во
лодів майстерністю нічного бомбометання.

Командир ескадрильї капітан Чслиоков ви
кликав до себе Олексія Мазуренка.

— Готуйся до вильоту, молодший лейтенант. 
Ось у цьому квадраті очікуємо появу каравану 
суден. Твоє завдання — не дати їм дійти до 
місця призначення. Вилітаєш о двадцять дру
гій...

...Олексій впевнено веде морський штурмо
вик над темними водами Фінської затоки. Під 
крилом літака не видно ні' вогника, не чути 
жодного звуку. Молодший офіцер зірко вдив
ляється у чорну завісу. Навколо гсс спокійно. 
Раптом з туману виринає ледь помітний вели
чезний силует. «Транспорт», — майнуло в го
лові. Тепер вся його увага була прикута до 
корабля. «Тільки б не промахнутися, не дати 
йому проскочити». Олексій ніби зрісся з штур
валом машини. А на кораблі вже помітили 
червонозорого штурмовика. Темряву проріза
ли струмені прожекторів, навколо літака заку- 
чсрявпіись білі клубочки диму від розривних 
снарядів. Мазуренко стрімко виводіпь маши
ну з піке.

Па висоті кількох десятків метрів майстерно 
переводить літак у горизонтальне положення 
І. порівнявшись з кораблем, натискує кнопку. 
Дві бомби зі свистом летять вниз, одна з них 
вибухає на палубі транспорту,
З КОЖНИМ днем зростала бойова майстер

ність морського льотчика О. Ю. Мазу
ренка. За перший рік війни здійспив десятки 
вильотів 1 разом зі своїми друзями потопив 
більше двадцяти ворожих кораблів, знищив 
багато танків та іншої техніки ворога. 23 жовт
ня 1942 року мужньому вихованцю Тсоапіахіму 
було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу.
ОЛЕКСІЯ Юхимовича, як здібного організа

тора І майстерного пілота, командувавші 
послало на навчання. Пізніше він сам мав на
ставником молодих пілотів, а в січні 1944 року 

прийняв авіаційний полк. Наші війська тоді 
готувались до рішучого наступу під Ленінгра
дом. Перед полком Мазуренка — складні зав
дання. Тому командир-комуніст повсякденно 
па землі і в повітрі вчив льотчиків майстер
ності, вмінню швидко приймати правильне рі
шення, вести прицільний вогонь та бомбоме
тання. Це дуже знадобилось у наступних жор
стоких боях.

У березні Радінформбюро повідомило яро 
черговий подвиг льотчнків-балтійців, де особ
ливо відзначились штурмовики О. 10. Мазу
ренка. Того весняного ранку у Фінській затоці 
з'явилась зграя гітлерівських суден. Йшли 
вони під посиленою охороною. Група Мазу
ренка сміливо кинулась в атаку. Ворожі зеніт
ки зустріли штурмовиків зливою вогню. Пі, до 
кораблів пробитись неможливо. Та гвардійці 
виявили залізну волю, непохитну мужність і 
героїзм. Воин обрушили на фашистів масова
ний бомбовий удар. Втрати гітлерівців були 
величезні — у той день фашисти не дорахува
лись двох гранспортів, двох бойових кораблів 
і сторожового катера. Олексій Юхимович осо
бисто потопни один транспорт. А всьоіо за час 
війни відважний льотчик .здійснив близько 
трьохсот успішних бойових вильотів, на його 
рахунку десятки потоплених ворожих суден, 
велика кількість техніки, знищеної на суші.. 
Йому довелося воювати на Півночі, на Чор
ному морі, па Балтиці. 5 листопада 1944 року 
на грудях Олексія Юхимовича засяяла друга 
Золота Зірка.

...Біли районного Будинку культури в Усти- 
ніпці, серед розкішних дерен стоїть на граніт
ному постаменті бронзове погруддя. Привітно 
дивиться на людей чорновусий Герой — син 
степової Кіропоградщиііі) О. Ю. Мазуренко. 
Сам він нині живе в Ленінграді — місті, яке 
відстоював у жорстоких боях. До пьою при
ходять міцні, загартовані юнаки, які вже здо
були певні павички літаководіння в школах 
ДТСААФ. А їх наставник комсомолець трид
цятих років — вихованець Тсоавіахіму...

ІО. МАТІВОС, 
кра€знавснь*
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Мнкита БОВТИШ.

ДАЦЕНКА.ОЛЕКСАНДРА
бригадира комсомольсько-моло
діжної бригад» формувальників 
ливарного цеху сірого чавуну за
воду «Червона зірка».
Професія в нього почесна 

й важка, 
Але він про іншу не мріє. 
Залізна троянда в Даценка 

Сашка — 
Це сонячна квітка надії.

ТАМАРУ КОЛПІЧАК. трунком- 
. copra бригади малярів БУ «Ци- 
вільбуд», переможця обласного 
конкурсу малярів 1975 року.

Вона — художниця-мастак. 
Тож новоселам всім 

на радість 
Подарувала Колінчак 
Сто неповторних світлих 

райдуг.

ЮРІЯ КАСЬОНКІНА, капітана 
футбольної команди «Зірка», яка 
цього року завоювала Кубок Ук 
раїни.
Стихія Юрія — футбол. 
Йому ми зичимо сьогодні 
Забити свій сто перший гол 
В майбутньому футбольному 

сезоні.
В. ВАСИЛЕНКО. 

Дружні шаржі К. БРО.

*Г АК ото я й кажу: активісти бувають
* різні. Наприклад, Коли Гирочка. Не 

пройшло ще таких зборів, щоб вій був у ролі 
споглядача і відмовчувався на задній лаві. 
Першим бере слово і ріже:

— Ніхто нічого не робить. Всі в клубі тіль
ки шари б’ють і підметки стирають. А можна 
було б організувати цирк. Он Пстя Булька 
вміє з милом маніпуляції робити. Але ж не 
дають ходу талантові... Та й із спортом у нас 
не все гаразд.

Подумали - поду
мали ми та й вирі
шили доручити Ти- 
рочиі культсектор — 
хай організовує са
модіяльність.

І ось вже через 
місяць він розкру
чує свою актив
ність на нових рей
ках.

Був уже на фер
мі, у телятнику — 
підслуховував 
лосп дівчат, 
пертуар їхній
нікудишній. Одне 
тільки й знають: 
«Чом-чом не при
йшов, як я гоїіори- 

в моїй хаті 
ранку сві- 

горіла...». 
свічки?

електрика.

больному полі — зліг перед дощем минулої 
п’ятниці.' За півлітри мін дружок з Ковалів- 
кн згоден дзічі перед обідом тренувати тені
систів, але ж хлопці завалили діло. Я їх тяг
ну до шарика, а вони посилають мене під три 
чорти. їм, бачте, треба буряки возити на за
вод. Отож, прошу інший сектор, побутовий.

Проголосували. Всі — «за»!
І почав Гирочка накручувати активність. 

Невдовзі, перед початком кінофільму доповів 
у клубі про свою діяльність:

— Порядку нема й не буде. Валік Тодорук 
вже дев’ятий день проводить Діду Капочку 
додому і не обіцяє женитись. Л Б моло
дій сім'ї Лямців — повний матріархат: Петя 
сам ліпить вареники, сам миє шевелюру, сам 
вишиває. Катя знає одне — з конячої гриви 
копицю па і олові сторцує. Нездорові норми

ПОНЕДІЛОК

8 ПЕРША ПРОГРАМА.
16.35 — «День за 
днем». (К-д). 16.50

— Тележурнал «Пар
тійне життя». (Львів). 
17.20 — «Вісті». (К). 17.55 
— к. т, Інформаційна 
програма. Концерт. (М). 
19.50 — к. т. А. 11. Чехов. 
«Дяди Ваня», Вистава. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 
21.30 — к. т. Продовжен
ня вистави «Дядя Ваші». 
(М). 22.35 — к. т. Чемпіо
нат світу з гандболу. Пе
редача із Києва. Но за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
14.35 — Док. телефільм.
(М). 15.15 — «Ми знайо
мимось з природою». (М). 
15.35 — «Мамина школа». 
(М). 16.05 - «В ефірі — 
«Молодість». (М). 16.40 — 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Змагаються тру
дящі Алма-Атинської об
ласті». (М). 17.25 —
«Творчість юних». (М). 
17.55 — Інформаційна про
грама. (М). По закінченні 
— Перший всесоюзний фе
стиваль худ. самодіяльної 
творчості трудящих. (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — Худ. теле

фільм «На псе життя, що 
залишилось». З серія. 
(К). 22.35 — Вечірні нови
ни. (К)

ВІВТОРОК

го-
Ре-

ггп§ТЕЛЕЕКРАН

з 8 по 14 груд »пі

Чомусь сміятися 
лять всі. Як правило, над 
іншими. І ми намагаємось 
задовольнити цю дивну 
схильність наших читачів, 
присвячуючи бракоробам, 
п’яницям, бюрократам і 
ледарям чималенькі шмат
ки «Макогонової юшки». 
О. будьте певні, «героям» 
нашим тоді не до сміху!

А сьогодні ми пропо
нуємо на хвильку припи
нити сміх. Давайте погля
немо один на одного. Хіба 
не з'явиться у вас добра 
посмішка, коли ви пізнає
те в оточенні тих, кого 
добре знаєте, наших 
справжніх героїв-трударів!

„АКТИВІСТ“
ла, — 
аж до 
чечка 
Що це за 
В нас — 
Та й що то за дів
ки, коли самі кли
чуть парубків до 
себе? Де їхня гор
дість? Коротше — 
не буде в нас ан
самблю. Але є ви
хід — сусіди при
їдуть. У них ан
самбль сопілкарів. 
А в результаті — 
шефський концерт. 

Виконавши та
ке доручення, 
Коля на черго
вих зборах отри
мав інше—спор
тивний сектор.

Рівно через мі
сяць вій допові
дав:

— Я б довів цю труди}' теорему, але голо
ва колгоспу підвів — не дав грошей на май
ки А дід Кирило не викосив будяки на фут-

Майже

побуту і в сім’ї нашого обліковця — спить 
на боронах і каже, що характер загартовує. 
А вранці стоїть догори ногами півгодини, —- 
замість того, щоб нагодувати кабана...

— Ах ти ж наклепник! — обліковець Роман Ки
тиця підскочив на передньому- ряду. — Всі сусіди 
знають, що я йогом став. А кабан що — воно тва
рина, почекає. В мене ж програма внушенія.

Гирочка, звісно, не стерпів образи:
— Всьо, звільняюсь від цього сектора. Як окаян

ний рачкую у вас попід вікнами, досліджую 
побут, а ви мене ось такими словами?.. Ні, з 
досить.

В залі — тиша. Аж раптом підвівся ком
байнер Степан Прудкий:

— Ог би Колі ще таке доручення: на 
курси трактористів у «Сільгосптехніку», потім 
в нашу бригаду.

— Як?!. В мене ж обов’язки... Я ж — акти
віст!

М. КРОКУЙ.

Точка зору
Прямолінійна дерев'яна 

Лінійка гарячкувала: «Хто 
такий Циркуль? — запиту
вала вона і тут же глибо
кодумно продовжувала, — 
він же нічого не бачить далі 
свого Радіуса. В нього не
має прямої лінії в житті. 
І, взагалі, він любить зами
катись у своєму особистому 
колі».

тя не можна міряти доз- 
тим карбованцем. Тим біль
ше, якщо в тебе жінка — 
Дірка»...

Окуляри 
мішків тов- 

Вони були 
«По-

Арифметика
На кришці старої шкіль

ної Парти невмілою рукою 
було надряпано: «Вася + 
Люда = Любов».

«Арифметика 
зітхнула Парта, 
неї 
рік

бідолаха і 
залишився».

хибує, — 
— через 
на другий

Сімейна „ідилія“
Солідний шкіряний Гама

нець одружився на малень
кій непомітній Дірочці. Че
рез місяць він лежав на 
смітнику і розсудливо філо
софствував: «Сімейне щас-

Професорська 
грамота
Професорські 

перечитали сто 
стелезних книг,
начитані і ерудовані. 
думаєш, Очі, — говорили 
Окуляри, — звичайно, вони 
можуть дивитися. Навіть де
що бачать. Але, на жаль, 
вони не вміють читати...»

ЕЗ

п) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП Кіровоград-50, вуя. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

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

БК 01173. Індекс 61197.

9 ПЕРША ПРОГРАМА.
10.55 — Наша афіша. 
Н.00 — Новини. (К).

11.15 — Худ. телефільм
«На все життя, що зали
шилось». І і 2 серії. (К). 
13.40 — «Девіз — висока
якість». (Запоріжжя). 
1-1.10 — Док. фільми. (К). 
15,25 — Фільм-коицерт.
(М). 15.55 — Інформацій
на програма. Концерт. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку — сонце». (М). 
18.30 — «Назустріч XXV
з'їзду КПРС». «Курс — 
технічний прогрес» (К-д). 
19.00 — Телефільм. (К-д). 
19.10 -- «Товариш Пассіо- 
парія». До 80-річчя з дня 
народження Голови Ком
партії Іспанії Д. Ібарру- 
рі. (М). 19.15 - к. т. Те
леспектакль «Батько». 
(А1). 21.00 - «Час». (М). 
21.30 — Концерт. (М). 23.00 
—- к. г. Чемпіонат світу з 
гандболу. Передача з Ки
єва. По закінченні — но
вин н. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10 
— Ранкова гімнастика. 
(М). 9.30 — Мультфільми. 
(М). 9.55 -.А.' ГІ. Чсхон. 
«Дядя Баня». Вистава. 
(М). 15.55 — Інформацій
на програма. Концерт. 
(М). 18.10 — «Нове в ді
яльності Рад». (К). 18.30 
— Муз. антракт. (К). 18.40 

«На головних напрям
ках п’ятирічки». «Будує 
колектив ГІіпдснатомо- 
снсргоиулу». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 —
Спортивна програма. (К). 
20.15 — «Тслсшкола меха
нізатора». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 - «Час» (М). 21.30 
— Міжнародний кіноогляд 
«Глобус». (К). 22.50 —
«Попі мелодії року». (Ю- 
23.20 -- Вечірні повніш.
(К)

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Ранкова

лодісіь». (М). 14.45 —
«Основи радянського за
конодавства». (М). 15.15
— «Фільм — дітям». «Та
ємничий острів». (М). 
16.45 — «Наука сьогодні». 
(М). 17.15 — «Відгукніть
ся. сурмачі!» (М). 18.00 — 
«Населенню про цивільну 
оборону. (Донецьк). 18.15

— Мультфільм «Бабуся
Метелиця». (К). 18.30 — ■
«Трудоиа вахта приладо
будівників». (Х-в). 19.00
- «Вісті». (К). 19.30 -
«Тслсшкола механізато
ра». (Донецьк). 20.05 —
Концерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
- «Час». (М). 21.30 -
Худ. гелефільм «На все 
жнтгя, що залишилось». 
4 серія. (К). 22.35 — «Но
вини музичного життя». 
(К). 23.05 — Вечірні но
вини. (К)

ЧЕТВЕР

П ПЕРША ПРОГРАМА.
11.00 — Наша афіша.
(К). 11.05 — Новини. 

(К). 11.20 — «Кіножурнал». 
(К). 11.30 — Худ. теле
фільм «На все життя, що 
залишилось». 4 серія. (К). 
12.35 — Музичний антракт. 
(К). 12.45'— О. Арбузов. 
«Іркутська історія». Теле- 
вистава. (К). 1-1.55 — «Ви
нахідник». (М). 15.25 —
«Малюнки Пушкіна». (М). 
16.25 — «Шахова школа». 
(М). 16.55 — «Республікан
ська фізико-математична 
школа». (К). 17.25—«Золоті 
Зірки України». «Нарис 
про Героя Соціалістичної 
Праці бригадира трактор
ної бригади Г. П. ІОрчеіі- 
ка». (К-Д на Республікан
ське телебачення). 17.40 — 
«Радянська Програма ми
ру — п дії». Бесіда 2. (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
— «Ленінський універси
тет мільйонів». (М). 18.15 
— к. т. «Від з’їзду до 
з’їзду». «Радянська Ук
раїна». (М). (Повтор пе
редачі від 24/ХІ). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - Худ. 
фільм «Депутат Балтики». 
(К). 23.00 — Вечірні повн
іш. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К). 
11.05 — Новини. (К). Н.20 
— «Кіножурнал». (К). 
і 1.30 — Худ. , телефільм 
«На все життя, що зали
шилось». 4 серія. (К). 12.35 
— «Музичний антракт». 
(К). 12’45 — О. Арбузов. 
«Іркутська історія». (К). 
Телевнстага. 16.55 — «Ро
бітнича совість». Телена
рис. (М). 17.25 — «Май
стри мистецтв — дітям». 
А. Барто. (М). 18.00—«Зи
мівлі худоби — повсякден
ну увагу». (Х-в). 18.15 — 
Фільм-копцерт «Народні 
таланти». (К). 18.45 —
«Музичні вечори для юна
цтва». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Театр одно
го актора». М. В. Гоголь. 
«Старосвітські поміщики». 
(М). 22.15 — Чемпіонат
світу з гандболу. Переда
ча з Києва. По закінчен
ні — повніш. (М).

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. Мультфільм. (М). 
9.50 — к. т. Телеспектаклі.
«Батько». (М). 11.05 — На
ша афіша. (К). Н.10 — 
Новини. (К). 11.25 — Те
ленарис «Вірю землі». 
(К). 11.40 — «Шкільний
екран» Історія для учнів 
9 класу. (К). 12.10 — худ. 
гелефільм «На все життя, 
що залишилось». З серія. 
(К). 13.15 — «Інформація 
і науково-технічний про
грес»" (К). 13.45 — Телс- 
виставл «Факел». (К). 
16.25 — Наша афіша. (К). 
Ю.ЗО — «Культура сло
ва». (ІО 17.00 — Для ді
тей». «Танцює «Ятрапоч- 
ка». (К-Д. на Республікан
ське телебачення). 17.40 
— «Радянська програма' 
миру — в дії». Бесіда 
перша. (К) 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 13.15 — 
«Говорять депутати Вер- 
хопної Ради РРФСР». (М). 
18.30 — к. т. Концерт. (М). 
18.45 — «Від 9’їзду до 
з’їзду». «Радянська Біло
русія». (М). 21.00 -
«Час». (М). 21.30 - Спор
тивна програма. Кубок 
УЕФА з футболу. В перс
ові — тираж «Спортлото» 
По закінченні — ііопиіш 
(М)

ДРУГА ПРОГРАМА.
11.05 — «В е<|>ірі — «Мо-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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П’ЯТНИЦЯ
ПРОГРАМА. 

Наша афіша.
(К). 11.15 — Новини. 
(К). 11.30 — Кіпожур- 
(К) 11.40 — «Шкіль-

екрап». Російська лі 
—’7" д.”і учнів 8 кл.

12.10 — «Тслсшкола 
механізатора». (Донецьк). 
12.55 — А. II. Чехоп. «Кві
ти запізнілі». Тслевистава.

•я п ПЕРША 
?, д і і-оо -

пал. 
пий 
тература для
(К). 12.15

(К). 14.35—к. т. «Москва — 
Варшава». Телеп. док. 
фільм. (Польща). 15.00 — 
«Російська мова». (М). 
15.45 — «Москва і москви
чі». (М). 16.15 — к. т.
«Північна повість». Худ. 
фільм. (М). 17.30 - к. т. 
«Рідні наспіви». (М). 18.00 
— «День за днем». (К-д). 
18.30 — «Людина і закон». 
(М). 19.00 — к. т. Концерт. 
(М). 19.15 — к. т. Мульт
фільм. (М). 19.25 — Худ. 
фільм «Бережись автомо
біля». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Концерт 
учасників Міжнародного 
молодіжного фестивалю 
пісні в Сочі. По закінчен
ні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10— 
Гімнастика. (М). 9.30 — 
«Майстри мпстеців — ді
тям». А. Барю. 10.05— к. т. 
«Ваша думка». 11.10 —
«Театр одного актора». 
М. В. Гоголь. «Старосвіт
ські поміщики». (М). 16.25
— Паша афіша. (К). 16.30
— «Народні таланти». 
(Львів). 17.00 — «Орбіта 
дружби». (Херсон). 17.30— 
«Радянська Програма ми
ру — п дії». Бесіда 3. (К) 
18.00 — «Дівчатка-хлопча- 
ки». (Донецьк). 18.30 — 
Тележурнал «Палітра». 
(К). 19.00 - «Вісті», (К). 
19.30—Концерт радянської 
пісні». (Д-к). 19.45 — Кон
церт. (К). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час», (М). 21.30 - Те-

лежурнал «Старт». (І\).
22.15 — Концерт. (Д-к),
22.45—Вечірні повніш. (К).

СУБОТА
ПЕРШ/Х ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «АБВГДейка». (М). 
10.00 — к. т. Музична про
грама «Ранкова пошта». 
(М). 10.30 — «Для пас,
батьки!», (М). 11.00—к. т. 
«Веселкова казка». (К), 
12.00 — «Так в нашому ро
ду повелося». (Донецьк). 
12.45 — «Радянська Про- 
грама миру — в дії». Бесі
да 4. (К). 13.00 — к. т.
«Музичний абонемент».
(М). 13.50 — к. т. «Пошта 
програми «Здоров’я». (М), 
14.20 — «Фільм — дітям». 
«Два товариша». Худ, 
фільм. (М). 15.30 — к. т. 
«Музиканти про музику». 
(М). 16.50 — к. т. Мульт
фільм. (М). 17.00 — к. т.
«У світі тварин». (М). 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 
—«Говорять депутати Вер
ховної Ради РРФСР». (М).
18.25 — к. т. «Співає Липа
Герман». (М). 18.55 — «'.1-а 
студія». (М). 19.55 — Те
леспектаклі.. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Звітує Закарпатська об
ласть». (Ужгоррд). 22,30— 
к. т. «Вітаємо чемпіонів». 
Но закінченні — вечірні 
новішії. (К).

ДРУГ/Х ПРОГРАМА. 
10.05 — Наша афіша. (К). 
10.!0 — Телефільм «Єр- 
мак». (К). 11.00 — «Роз
повіді про художників». 
(М). 11.30 — «Більше хо
роших товарів». (М). 12.00
— Тел. філКм-балет «Я —
балерина». (М). 12.30 —
«Поезія». (М). 13.00 — Те
лефільм «Як ти Іут. Ва- 
піо?>. (К). 13.25 — «Субот
ній репортаж». (Харків). 
13.55 — Концерт. (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 14.50 — Для дітей. 
«Фізика малюків». Випуск 
5. (К). 15 15 — «Екран мо
лодих». (Д-к). 15.45—Для
школярів. «Сурмач». 16.15
— А. II. Чсхон. «Сценки».
Тслевистава. (К). 17.00 — 
Для дітей. «Сонячне коло». 
(К). 17.40 — «Екран пере
дового доспілу». (К). 18.00 •
— Концерт. (К). 18.30 
«Вісті». (К). 19.00 — Ви
става. (Х-в). 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 "
Естрадна програма. (М). 
22.45 — Чемпіонат світу з 
гандболу. Фінал. (Київ).
По закінченні — повн
іш (М)

НЕДІЛЯ

И ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новішії. (М). 
9Ю — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т. «Бу
дильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Со
юзу!».’ (М). 11.00 — к. т. 
«Поезія». (М). 11.30— к. т. 
«Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з віце-адміра
лом І. І. Азаровим. (М). 
12.30 — «Сільська година», 
(М). 13.30 — к. т. «Музич
ний кіоск». (М). 11.00 —
«Люди Країни Рад». Худ. 
фільм «Семеро сміливих». 
(М). 15.35 — к. т. Першість 
європейської ліги з па
стельного тенісу. Збірна 
СРСР — збірна Чехссло- 
ваччиїш. (М). 16 00 — к. т. 
«Д. Иіостакови'і». Док. 
фільм. (М). 17.00 - «Між
народна панорама». (М). 
17.30 — к. т. Музична 
програма «В рашо.му до
мі». (М) 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — к. т. Мульт
фільм. (М). 19.00 — к. т. _ 
«Бенефіс». З участю на
родного артиста РРФСР 
С. Мартіпсопа. (М). 20.00 — 
к т. «Клуб кіиоподоро- 
жеіі». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - Худ. фільм 
«Перевірено — мін немає», 
(К) 22.55 — Вечірні повн
іш (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Наша афіша. (К). 
10.05 — «Назустріч ХХХ-' 
з’їзду КПРС». «Закарпат
ська область». (Ужгород). 
11.05 — «Народний теле- 
упіверситет», «Факультет 
науки і техніки». (К). Н.35
— «Олівець - малювець».
(К). 12.05 — Телефільм
«Площа Декабристів». 
(К). 13.00 — О. Є. Корній
чук. «В степах України». 
Телсвистага (К). ІІ.Ю — 
Для дітей. «Зелений вог
ник». (К). 15.25 - «На
родні таланти». (Д-к>- 
15.55 — «Радянська Про
грама миру—в дії». Бесіда 
5. (К). 16.10 - «Право
флангові п’ятирічки», 
(Миколаїв). 16.40—Фільм- 
концерт. (К). і7.0и—«Сіль
ські обрії». (К).
«Слава солдатська». (К>. 
18.35 - Док. фільми. (КЬ 
19.00 — «Вісті». (К). 19;40
— «Екран молодих». (К). 
20.50 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 - «До 200-рІччя 
Великого театру», по за
кінченні — повніш, (М).

роди!
15.55
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