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У Центральному Комітеті Компартії України 
і Раді Міністрів -української PCP 

про підсумки соціалістичного змагання областей 
і районів за збільшення виробництва і продажу державі 
молока, м’яса та інших продуктів тваринництва за 1975 рі 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів 
Української PCP розглянули підсумки соціалістичного змагання 
областей і районів республік» за збільшення виробництва і про
дажу державі молока, м’яса та інших продуктів тваринництва 
за 1975 рік.

Переможцями в соціалістичному змаїанні серед областей ви
знано: Запорізьку, Чернівецьку і Чернігівську.

Переможцями у соціалістичному змаганні серед районів виз
нано: Краспоармійсьі.нй Донецької обяасїі, Обухівськнй Київ
ської, Полтавський Полтавської. Овідіопольськмн Одеської, Ви- 
цоградівський Закарпатської області.

Переможцям присуджено перехідні Червоні прапори ЦК Ком
партії України і Ради Міністрів УРСР з видачею відповідних 
грошових премій.

(РАТЛУК

• ф Кожен рік дев’ятої 
п’ятирічни був ударним, ко
жен робочий день — нові 
досягнення

О 119 випускників — з 
відзнакою

© Успішно „екзамен“ скла
дають тваринники

Слово 
комсомольця- 
зробленої

Рапортуючи Комуністич
ній партії про свої трудові 
здобутки, молодь Олексан
дрійської фабрики діа
грамних паперів з гордістю 
може говорити: слово ком
сомольське — тверде. Ко
жен рік дев’ятої п’ятирічки 
був для юнаків і дівчат 
ударним, кожен робочий 
день знаменувався новими 
досягненнями.

Ударну вахту під девізом 
«П’ятирічці — переможний 
фініші XXV з’їзду КПРС — 
ударну працю, високу 
якість- роботиі» несли всі 
комсомольці і молодь фаб
рики, Особливо напружено 
працювали в передз’їздів- 
ський період: для біль
шості молодих виробнич
ників в цей час стало за
коном перевиконувати змі
нні завдання.

За самовіддану працю 
п’ять кращих комсомоль
ців нагороджені знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардіцсць п’ятирічки», 20 
юнаків і дівчат — значком 
«Ударник 1975 року», трид
цяти присвоєно звання 
«Ударник комуністичної 
праці».

Успіхи в минулій п’яти
річці послужили хорошою 
основою для стрімкого 
старту в п’ятирічці якості 
і ефективності. Комсомоль

сько-молодіжний колектив 
електродільниці зобов’я
зався виконати план 1976 
року до 7 листопада. Такі 
ж зобов’язання взяли на 
себе і 60 комсомольців 
фабрики.

В. КУДРЯ, 
слюсар РМЦ, секре
тар комітету комсо
молу фабрики,

Т. ВАСОРІНА, 
неремотувальниця- 

різчиця друкар
ського цеху.

ДОСВІД НАРОДЖУЄТЬСЯ В ЗМАГАННІ
Як тільки ми дізнались про скликання XXV з'їзду 

КПРС, одразу провели комсомольські збори. Кожен 
спілчанин тоді проголосував за те, щоб активно 
включитися в змагання за дальше піднесення сіль
ськогосподарського виробництва і форум комуністів 
країни зустріти новими здобутками в праці. Створи
ли комсомольсько-молодіжні колективи на молочно
товарній фермі, у тракторній бригаді та автогаражі. 
І юнаки та дівчата ударно трудяться на передз’їздів- 
ській вахті. Серед них відзначається С. Мурзак — ко
лектив доручив йому підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з’їзду КПРС.

Нинішня зима — суворий екзаменатор для тварин
ників. Та комсомольсько-молодіжний колектив три
має його достойно. Бережливе, раціональне вико
ристання кормів допомогло добитись високих надоїв 
по колгоспу — 6—7 кілограмів молока від корови 
щодоби. Досвід, набутий в ході передз’їздівського 
змагання, комсомольська організація використає і в 
майбутньому.

В. МОЖНИЙ, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС Новомиргородського 
району.

В
залікових: 
^віамінЕС!<
1 },добре(і

З ентузіазмом сприйняли студенти та 
учні постанову ЦК КПРС «Про соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч XXV 
з’їзду КПРС». Наша відповідь партії — 
хороше навчання. Тільки в рядах інсти
туту сільськогосподарського машино
будування навчається 254 відмінники,
2 Ленінських стипендіата, в залікових 
книжках 635 студентів — тільки «добре» 
та «відмінно». 119 випускникам техніч
ного училища № 1 за роки п’ятирічки 
було вручено дипломи з відзнакою, за 
цей же час із стін вузів вийшли 3817 вчи
телів, які люблять і знають свою спра
ву. Ми завжди пам’ятаємо слова 
Л. І. Брежнєва про те, що «радянський 
спеціаліст сьогодні — це людина, яка 
добре оволоділа основами марксист
сько-ленінської науки, має широку на
укову і практичну підготовку, доскона
ло оволоділа своєю спеціальністю».

близько 15ои студентів КІСМу зай
маються науково-дослідною роботою, 
випускниками вузу розроблено 103 ре
альних дипломних проекти. 197 випуск
никам ТУ № 1 були присвоєні підвищені 
розряди, учнями МПТУ № 4 виготовлено 
в гуртках технічної творчості цілий ряд 
діючих моделей та наочних посібників.

З кожним роком множаться традиції 
патріотичного руху студентських буді
вельних загонів. Студенти міста брали 
активну участь у спорудженні важливих 
народногосподарських об’єктів Кіро
воградської, Тюменської, Магаданської, 
Кримської областей.

Кожний з нас добре розуміє, що 
зроблено ще не все. Попереду нові 
напружені і складні завдання десятої 
п’ятирічки. Ми завжди будемо працю
вати і боротися так, як вчив нас вели
кий Ленін, як вчить Комуністична пар
тія.

Г. ІВАІЦЕНКО — студентка 
Кіровоградського інституту сіль- 
ськогосподапського машинобуду
вання, П. КРУЖКОВА — студент
ка педінституту, Л. ФРОЛОВА — 
учениця кооперативного техніку
му ім. СЙя, С. РОМАНОВ — учень 
МПТУ № 4.

чрожзіі^і
IWM своєчасно

І ВИСОКОЯКІСНО ПРОВЕСТИ 
ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ

’Д’ 23 лютого—День Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
прийняли постанову «Про додаткові заходи по підго
товці і проведенню весняних польових робіт у 1976 
році».

Постанова зобов’язує партійні, радянські і сільсько
господарські органи розглянути питання, пов’язані з 
проведенням весняної сівби по кожному господарству, 
району, області, краю і автономній республіці, звер- 
віувшн особливу увагу на підготовку насіння і машин
но-тракторного парку, забезпечення пальним і мас
тильними Матеріалами: вжити додаткових заходів до 
укомплектування господарств необхідними кадрами 
трактористів» ^комбайнерів, шоферів, машиністів до
щувальних, .^ашпн для двозмінної роботи машинно- 
тракторних агрегатів, до підвищення кваліфікації 
кадрів механізаторів, особливо для роботи па нових 
марках машин; ширше розгорнути соціалістичне зма
гання механізаторів сільського господарства за до
сягнення найвищої продуктивності праці і макси
мальне використання технічних можливостей машин.

Сільському господарству додатково виділяються 
для потреб колгоспів і радгоспів прокат чорних мета
лів, труби, запасні частини до автомобілів і сільско- 
тосподарської техніки, а також шини для тракторів 
і сільськогосподарських машин.

Міністерствам і відомствам, які здійснюють постав
ку сільському господарству запасних частин до ма
шин, дано вказівку забезпечити дострокове відванта
ження їх, звернувши особливу увагу па рівномірну 
поставку запасних частин по республіках, краях і об
ластях.

Постановою визначені й інші конкретні завдання' 
міністерствам і відомствам, спрямовані на успішне 
проведення весняних польових робіт у 1976 році.

ІТАР€).
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V ОЧ навколо сніги і скриплять 
лютневі морози, сонце поверну

ло на весну, весну першого року 
десятої п’ятирічки. Борис Барбой 
|гадуе 1975-й. Та як його не згада
ти, як забути, коли саме цього року 
ОЇав механізатором, коли минулої 
весни вперше повів у гони свій 
Т-74? Та ще й як повів! Тракторис- 
т[в у колгоспі майже сто, всі до- 
бвідчепі, випробувані не в одній 
битві за хліб. А Борис зі своїм па- 
їіарпиком Володимиром Пилипови
чем Боськом завоювали перше міс- 
це, першу премію.

Думаєте, випадково?
Борис добре вивчив трактор іце 

в школі, .на уроках механізації. Там 
вчитель-комуніст Федір Милапович 
Першич не раз говорив:

— Успіх прийде тоді, коли добре 
зпатпмете машину...

Наставник Бориса, теж комуніст, 
Кавалер ордена Трудового Черво
ного Прапора Григорій Кузьмович

Штрихи
до портрета сучасника

ТЕПЛИЙ
КОЛО L.

1916 року----------

„ЗАВЖДИ 
РАЗОМ - НДР 
І РАДЯНСЬКИЙ 

СОЮЗ"
Вже стало традицією щоро
ку республіканський молодіж* 
ний поїзд «Дружба» виїздить 
до Німецько» Демократичної 
Республіки, щоб ознайомитися 
з життям трудящих братньої 
країни. її розвитком, культур
ною спадщиною, справами мо
лоді. Ось і цього разу 3-Ю по
сланців, славної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
України — переможці змаган
ня «П'ятирічці — ударний фі- 
иіш!» — впрминлн в НДР.

... Берлін. Перша хвилююча 
зустріч на німецькій землі. 
Члени Спілки Вільної німець
кої молоді гаряче вітають де
легацію з України. Дружні но- 
тиски рук. обмін привітання
ми, лупає відома пісня «Друж
ба — Фройндшафт».

А вже наступного дня — зу
стріч у кінотеатрі «Інтерна
ціонал». Глибока тиша в залі. 
На екрані пропливаюта» кадри 
мирного життя народу НДР, 
їх змінюють картини конфлік- 
тнвнпх сутичок, що вшивають 
на кордоні між Західамм і 
Східним Берліном.

Особливу ставку ворога роб
лять на молодь. Кожен з нас 
зрозумів, чому юнакам і дів
чатам з НДР сьогодні так ио<

ОПЛЕСКИ МИТЦЯМ
Працівники міської юнацької бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка 

разом з учнями середньої школи № 17 та акторами обласно
го українського ыузшшо-драматичпого театру імені М. Л. Кро- 

пнвіпщького провели усний журнал «Багата талантами кіро
воградська земля», присвячений XXV з'їзду КПРС.

Ведуча, класний керівник 9 «Б» класу О. О. Грицпк, по
знайомила слухачів зі сторінками журналу.

Зміст першої з них, присвяченої письменника;м-землякам. 
розкрила дев’ятикласниця 11. Кушпирпк. Потім читав свої 
вірші молодий поет, кіровоградець Євген Железняков.

Другу сторінку розпочав головний режисер театру заслу
жений діяч мистецтв УРСР І. В. Казнадій. Цікавою і зміс
товною була його розповідь про корифеїв-земляків, про су
часне театру, репертуар і плани на майбутнє.

Творча група молодих акторів — заслужений артист АРСР 
В. Трибшіенко, В. Дронова, Л. Гаркач, В. Короленко позна
йомили глядачів з уривками вистав. Оплесками нагородили 
і актора І. Сташківа. який прочитав кілька гуморесок.

Учні 9 «Б» класу Л.’ Козпрева та Є. Шсвслєв познайомили 
слухачів з третьою і четвертою сторінками журналу. Воші 
розповіли про творчі шляхи композиторів, художників та 
скульпторів нашого степового краю.

Усний журнал викликав у слухачів інтерес, живу зацікав
леність мистецтвом.

роз. Збори механізаторів. В залі — 
жодного вільного місця. Обгово
рюючи проект ЦК КПРС 
з’їзду, кожен по-діловому 
що можуть, 
колгоспники вже у першому 
десятої п’ятирічки.

Борис слухав і радів. Тоді вперше 
в житті подумкп назвав десяту п’я
тирічку своєю. Першою. Механіза
тори дали слово у 1976 році виборо
ти но 50 центнерів кукурудзи в зер
ні з кожного гектара посіву, по 
35,4 центнера зернових, по 300 цент
нерів цукрових буряків. Згадав Бо
рис .поле: озимина доглянута, під
живлена, в дуже хорошому стані, 
їй не страшні й морози, вкрита сні
гами, стоять щити, проведено сніго
затримання. В засіках колгоспу — 
першокласне насіння. Щодня на по
ля колона родючості вивозить орга
нічні добрива.

1 до всього цього слово залишає
ться за людьми. Поле чекає їхніх 

дбайливих рук.

ТАК. Сонце звернуло 
на весну. Воно не

мов каже: поспішай, хлі
боробе!

Разом із своїм напар
ником Володимиром Пи
липовичем Боськом що
дня Борис прямує 
майстерні. Вона за 
лом, ніби на всіх вітрах, 
на видноті.., Звідси що
дня йдуть бонові зве
дення про готовність до 
борні за майбутній уро
жай. Заплановано відре
монтувати 67 тракторів. 
Уже одна ця цифра ви
кликає у хлопця хви
люючий трепет. Він па

м’ятає із занять гуртка комсомоль
ської політосвіти, що у 1924 році па 
весь район був лише один 
тор. А коли <,

Обгозо- 
до XXV 
викладав, 

що повинні зробити 
році

Ваитии продовжував думку Пер« 
Ішича: ' \

— Хорошу машину тобі даємо, 
хлопче. І напарник у тебе надійний. 
Буде потрібно, тобі на поміч прийде 
вся бригада. Бережи, свій трактор— 
і тоді не раз відчуєш радість праці, 
А земля віддячить обов’язково.., 

І У полі всі роботи важливі, але 
одна із найголовніших — сівба. 
Особливо осіння. Коли сіється в 
землю пшениця, що стане нашим 
сонячним, пухким хлібом, калачами, 
паляницями, 

І Землею стелився вересень, про
лились перші довгождані дощі, того 
дня Бориса покликав бригадир трак
торної Микола; Федорович Лаза
ренко:

Будеш сіяти пшеницю,
*-« Я Ж НІКОЛИ..,

*-» Знаю. Тому сьогодні стажува- 
I тимешся у Григорія Кузьмовича. А 
І завтра — сам у гони!..

1 хлопець ніби своїми руками вкп- 
I дав у пухку землю янтарні зернята 
В і мріяв, бажав, щоб всі вони зі

йшли, зазеленіли, заврунились, щоб 
І не було чорних полос-огріхів...

їх потім перекинули на іншу ді- 
| ляпку, па іншу роботу. Вересень 
І уже котив над річкою срібні тума- 
> ни. Вихідний цього разу обіцяв бути 

погожим, як ніколи. Біля будинку 
З загуркотів мотоцикл. Під’їхав Гри- 
I горій Кузьмович:
і ■— Поїдемо в поле! Па озимину!

Чорніла рілля, комбайни ще косн- 
! ли кукурудзу, по змовкав гуркі г ма

шин на буряковій плантації. Грнго- 
рій Кузьмович зупинив мотоцикл, 
простягнув руку:

; — Дивись, Борисе, па своє поло!
Воно зеленіло, переливалось сріб- 

! лом у росах — розкішне, гарне, без 
жодного місня просіву..,
РОІІЦЕ звернуло на весну- хоча 

^^^**^за^вікиом ще потріскував мо-

Ми
інтернаціоналісти

до 
се-

організували МТС, 
у 1932 році, їх було 32 на кілька 
сіл. Тепер один колгосп має 67. І 
знає молодий механізатор з проек
ту Ц1\ КПРС до XXV з’їзду — ма
шин в десятій п’ятирічці буде біль
ше. Вкарбувалися в пам’ять рядки: 
«довести1 в 1980 році випуск тракто
рів до 580—600 тисяч штук...». Пар
тія дбає про зміцнення и розширен
ня машинно-тракторного парку кол
госпів. І знов)' — слово за людьми, 
за ним, Борисом.

Разом з Володимиром Пилипови
чем надійно відремонтували сівал- 

. ки, плуг, культиватори, причіпне 
знаряддя. Все оглянуте, припасова
не, змащене до найменшого гвинти
ка. Бо там, у полі, дрібниць не бу
ває, все служитиме 
ді, коли бездоганно 
1 тисячу разів має 
Кузьмович:

— Наш головний 
поле!

Особливо хлопці 
трактора. Вій — головна зброя. І не 
повинен зупинитись у роботі ні па 
мить. Бо вже заплановано: вони 
весною сіятимуть. А що посіяв, як 
посіяв, тс й пожнеш... Щоб посіяти 
зразково, вечорами Борис вчиться 
в агрошколі. Набуває знань, які теж 
стануть його зброєю...

Багато турбот тепер, коли сонце 
звернуло па весну, у комсомольця 
Бориса Барбоя. Та живе він найго
ловнішою мрією, щоб щедрим вро
жаєм заколосилася його комсомоль
ська пива...

добре лише то> 
відремонтоване, 
рацію Григорій

екзаменатор **

уважні біля

м. стоян,
Колгосп ім. Куйбишева 
Новомйргородського району «

л. ШЕВЕЛЄВА, 
завідуюча мигальним залом міської юнацької 
бібліотеки їм. Т. Г. Шевченка.

__ і

Тема

трібпі наша підтримка, друж
ні зв'язки. По-справжньому 
діловими, теплими були паші 
зустрічі з членами Спілки 
вільної німецької молоді па 
підприємствах, у кооперати
вах.

А поки що — екскурсія по 
Берліну — старовинному чу
довому місту, центру культури, 
науки. Тож з особливим інте
ресом знайомилися ми в Рога 
історичними місцями, новими 
кварталами, новобудовами. 
Захоплення викликало відві
дання музеїв, де широко 
представлені скарби світової 
культури. Представники бага
тьох країн захоплюються Пер. 
гамськнм алтарем, вулицею 
процесій Вавілона, тисячами 
експонатів стародавнього -ми
стецтва і культури.

Ненавистю до фашизму і 
гордістю за свій народ прой
малися паші серця під час ог
ляду експозиції Музею капіту
ляції, де 8 травня 1945 року 
був підписаний акт про без-, 
відмовку капітуляцію фаши
стської Німеччини. Музей —і 
то яскраве свідчення мужнос
ті і героїзму радянських лю
дей, матеріали його розпові
дають, якою ціною бУВ від
стояний мир на землі’ в ті 
грізні роки Великої Вітчизня
ної.

Великої уваги тут надано і 
діяльності німецьких антифа
шистів, ЇХ участі у вагонах 
радянських партизанів, діяль
ності Національного ■комітету 
«Вільна Німеччина» і антифа
шистського руху Опору н* 
берлінських підприємствах.

А скільки ненависті до фа
шизму викликало відвідання 
колишнього концтабору емер- 
жінок, матері’в, ‘ дітей 
йшли свою смерть па 
священному для нас

1 іаціональпнй пам’ятник

йшло до них вміння розібра
тися в колекційному матеріа
лі, зацікавленість гемою та 
справжня пристрасть до по
шуку. Ось уже і новачки об
рали собі цікаві і різнома
нітні теми.

Це «Історія автомобілебу
дування» у Андрія Хоменка, 
тема «Космос» у Стаса Гра- 
добоєва, «Письменники на
шої країни» у Іри Нижник. А 
Наталка Петралюк тільки по
чала ходити в гурток, та вже 
виявила справжню пристрасть 
до філателістичної Ленініани. 
Дівчинка добре розуміє, яку 
складну і важливу тему обра
ла. Вона докладає багато 
зусиль, щоб якомога більше 
дізнатись про життя і діяль
ність В. 1. Леніна.

До 30-річчя Перемоги гурт- 
ківці підготували роботу 
«Велике випробування». За
раз ми готуємось до гідної 
зустрічі XXV з'їзду КПРС. 

філателістів, зна- І селищна філателістична ви
ставка «Від з’їзду до з’їзду» 
має показати засобами філа
телії здобутки радянського 
народу за роки дев'ятої п’я
тирічки.

Ю. ТУРПАК, 
керівник гуртка юних фі
лателістів при Будинку 
культури Побузького ні
келевого заводу.

to

хвилює^
У юних філателістів Побузь- 

кого існує традиція: у дні зи
мових канікул гурткіаці про
водять раноч «Твоє захоплен
ня». У програмі можна почу
ти цікаві історії про марки, 
проглянути діафільми, взяти 
участь у філателістичних вік
торинах та конкурсах. 8 цей 
день новачків урочисто прий
мають у юнацьку секцію то
вариства 
йомлять з «Кодексом честі» 
молодого колекціонера.

Гурток юних філателістів 
при Будинку культури По- 
бузького нікелевого заводу 
існує третій рік. Спочатку ді
тям було важко усвідомити, 
що головне для колекціоне
ра — не кількість марок у 
альбомі. І лише пізніше при-

Лото л» ПЕЧЕНКЖЛ,

- - voit 17-
У Равенсбрюку! 92 тисячі

цьому 
... , ,, - — -—с сьогодні
місці. На честь цих збудовано 
—.п.«..м<иМиці нам ятпик —*

ГЄРОЇЧ11ОЇ боротьби жі
нок „0 крат Європи, яку воші ЙМ1. Л.-------- - Це ~

викову* 
Від- 
ВІТІ

вели Проти фашистів, 
урок минулого, ЯКИЙ „„ 
У нас почуття безмежної 
даності справі народу 
ЧН311І. *

З цікавістю оглядали 
замок —• «Цецілеигоф* 
19Ю році проходила

ми 
де в 

році проходила відома 
„„°/-?ДамсьКі1 ко1ІФеРепцпі. яка 
вирішила питания, бути чн 
пубтіці ВІЛВ,ІІЙ 1іімеНььін рес-.

... Трептов-парк. П’ять 
пппогпРаАЯВСЬКПХ СО-1ДаТІВ. ЯКІ 
полягли при взятті Берліна, 
i?T^HUn!i Гут’ Поруч два гра

нітні постаменти, а па п v 
центрі, монументальна ’ по
стать радянського воїна. По- 
$рр!”ІК М!,ру у правій рхці 
«ВаМав МСЧ СИМВОЛ МІЦІ, 

свасгіікуЗЧ«ВиНЛ?з фашистську
Іь-Г2-К’ ’ У Л‘°1І! — ДІВЧИНКУ-
Нові адреси, нові знайомст

ва повезли з собою па Украї- 
пЦ’!аС,,икі1 поїзда. «еР°3 
переконавшись, що НДР — 
"?лл ВІТЧ113ІІО‘° всіх німців. 
Гnt-r',СІІПП,,ДЯТЬ фашизм, пра- 
KnnL. 11Т” ? м,,рі ‘ дружбі * 
народами всієї планети.

«

А. Я1ЦИШИНА, 
учасниця республікан
ського поїзда «Дружба»«
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НА ЗОРЯНОМУ КОРДОНІ 23 лютого — День 
Радянської Армії 

І Військово-Морського 
______ ___ Ф л оту

А ТЕПЕР просимо комсомоль
ця Котегова розповісти свою 

біографію.
Олексій підвівся з місця, обвів 

поглядом товаришів. Що він може 
сказати їм? Що особливого можна 
зробити в неповних дев’ятнадцять? 
Празда, вже майже рік, як він пере
буває в діючій армії. Не раз йшов в 
атаку, вів бійців свого взводу на во
рожі укріплення. Хоч і важкими бу
ли минулі бої, та завтра його чекає

«Ага, ось він». Човни з розгону врізаю- 
ться п землю.
, Т ^>копат,іся, — наказує офіцер, ви

магаючись перекричати шалений гуркіт 
аРтн*’еР" * Розриви ворожих снарядів.

Німці, виявивши переправу, спрямува
ли на острів зливу вогню. Та ось паша 
артилерія «намацала» гітлерівців, накри
ла їх зустрічним вогнем.

Взпод Котегова, скориставшись цим, 
блискавично перебирався з острова на 
правіш берег і зайняв плацдарм поблизу 
Дереївкн. Молодший лейтенант вибрав 
місце для кулеметної обслуїп, сам швид
ко окопався.

— Нарешті дісталися, — вдоволено

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

ВИСОТ*
ОЛЕКСІ*
КОТЕГОВ*

Олексій Олександрович Котегов народився у 
Ї924 році в місті Бідові. Національність — росія
нин. З КМЗ року кандидат в члени КПРС. На 
фронт пішов добровольцем. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 22 жовтня 1914 року за 
героїзм, проявлений у боях з гітлерівськими' за
гарбниками посмертно удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу. Наказом Міністра Оборони 
СРС.Р гвардії молодший лейтенант О. О. Котегов 
зарахований навічно у списки Н-ської частини.

(Із нагородного листа).

найсуворіше випробування — фор
сування Дніпра. Тут фашисти намі
чають зупинити наш наступ.

— Не мало довелося нам здолати 
рубежів, — тихо промовив комсо
молець. — Дніпро, мабуть буде най
важчим. Першими його почнуть до
лати комуністи. Хочу бути з ними...

...Туманний світанок немов розколовся 
від громового удару. Це далі: перший 
залп наші гармати, які почали артпідго
товку перед кидком через Дніпро. Над 
головами бійців з м'яким шерхотом про
носились снаряди, спалахуючи на захід
ному березі ріки рожевими фонтанами. 
Під «акомпанемент» гармашів взвод 
Котегова кинувся на човни і плоти.

— Швидше, швидше. Налягайте на 
весла, — командував офіцер. — Недале
кі» острів, на ньому зупинимось.

Олексій пильно вдивляється в далину.

посміхнувся. — Тепер нас звідси сам 
чорт не викурить.

І цієї миті над бруствером рознісся 
чийсь застережливий крик:

Танки!
Олексій поглянув у той бік. Два 

хрестаті чудовиська з жовтою голо
вою тигра на лобовій броні набли
жалися з шаленою швидкістю. Зліва 
пролунав вибух. Танк закрутився на 
місці. Друга машина мчала прямо на 
Котегова. Офіцер жбурнув гранату. 
З-під башти танка звилася хмара 
диму. І все ж він устиг кинути із 
жерла смертоносним металом. Ко- 
тегов помітив, як його боєць, щось 
вигукнувши, впав на кулемет. А з-за 
пагорба на позиції гвардійців бігли 
десятки фашистів з автоматами.

«Брешеш, не пройдеш!» Олексій за
ліг за кулемет. І фашисти, лишаючи 
на землі мертвих і поранених, по
бігли назад. Вісімдесят трупів у ста
левих касках, немов колоди, назав
жди залишились лежати на плацдар
мі, який обороняв взвод молодшого 
лейтенанта Котегова. Протягом всьо
го дня гітлерівці ще двічі 
лись контратакувати наші 
але успіху не мали.

Майже три тижні пройшли в __
ііііх боях. Невеличка смужка узбережжя 
між Дсреївкою і Куцеволівкою стала 
справжнім пеклом, у полум’ї якого зго
рали відбірні частини гітлерівських пол
чищ. Бійні взводу Котегова за цей час 
не раз віч-на-віч стикались з ворогом І 
кожного разу виходили переможцями. 
Пройшло ще кілька днів, і радянські 
війська, зібравши па плацдармах необ
хідні сили, перейшли в рішучий наступ 
І погнали ворога на захід.

Це був останній рубіж, який дове
лося здолати дев’ятнадцятирічному ко
муністові. Це була висота 113,7. Остання 
висота Олексія Котегова.

Того дня Олексій вів на її штурм 
свій взвод. Автоматами і гранатами 
гвардійці «розчищали» собі дорогу 
до вершини. Коли до неї залиши
лось зробити останній ривок, шлях 
бійцям перетнув ворожий кулемет. 
Треба було діяти без затримки. 
Олексій з двома бійцями поповз на 
висоту. За десять метрів від вогне
вої точки він відстебнув від паска 
протитанкову гранату і кинув. Вибух 
струсонув землю. Ворожий кулемет 
замовк назавжди. Гвардійці, змітаю
чи на своєму шляху гітлерівські 
укріплення, кинулися вперед.

Та не було з ними вже цього муж
нього командира. Молодий офіцер 
помер у медсанбаті 21 жовтня 
1943 року,

намога- 
позиції,

папруже-

САГ АІО цікавих заходів провели комсомольські та 
и дтсаафівські активісти Кіровоградського заводу ра- 
діошіробів, включившись в місячник оборонно-масо
вої роботи. Тривали ленінські читання, вечори бойо
вої слави, зустрічі з ветеранами війни, передовиками 
виробництва. Відбувся мотопробіг «Шляхами слави 
батьків». Побувавши в'Кіровоградському і Новоук- 
раїнському районах, дтсаафівці зібрали матеріали 
про героїв громадянської війни В. II. Ббжеика та 
М. І. Мокряка. З Олександрії привезли записи про 
подвиги двічі Героя Радянського Союзу Г1. К. Кошо
вого і командира партизанського з'єднання 1. Д. Діб
рови.

Після ПОХОДІ' комсо
мольці обладнали стенд, 
змонтували два коротко
метражні документальні 

ДО ОБЕЛІСКАфіль’"' о. сорочан, 
юнкор.

шлях

про

було знищено понад 400 і взято 
у’ полон 80 фашистів.

Після війни вій став бу
дівельником. Споруджував 
Кременчуцьку, Цимлянську, 
Каховську і Вілюнську 
гідроелектростанції, пра
цюючи машиністом екска
ватора. Нині ветеран війни 
трудиться на Свігловол- 
ському ордена Трудового 
Червоного Прапора заводі 
чистих металів імені 50-річ- 
чя СРСР.
V ЦЬОМУ ж будинку 
* мешкає колишній ко
мандир відділення зв’язку

Операція
«ПОШУК»

ЗАГІН червоних слідопитів 
Світловодського місько- 

г|Г Будинку піонерів «Шу
кач», який очолює Валентина 
Харченко, діє під девізом: 
«Ми йдемо по слідах ге
роїв, щоб світ знав їх іме
на». Найбільш активні члени 
загону Сергій Запорожцев, 
Марія Швець, Вадим Паль- 
чук, Людмила Войтенко ви
рішили розшукати героїв, які 
живуть у нашому місті під 
одним дахом з нами. Вони 
оформили альбом «Орден 
у твоєму будинку»,де зібра
но цікавий матеріал 
ветеранів війни.

Учні з’ясували, наприк
лад, що в будинку № 12 по 
вулиці Леніна мешкає 17 
фронтовиків...

ОДИН з цих героїв — ко
лишній командир уста

новки легендарних «катюш» 
сержант запасу М. Ага нов. 
Перше бонове хрещення 

.--амі одержав у боях на бе
регах Волги, захищаючи 
Сталинград. 200 днів і но
чей боровся за життя міс
та. Фашисти немилосердно 
бомбили. Та радянські чу- 
до-богатпрі вистояли, по
гнавши гітлерівців на захід 
від Волги.

Далі воїни 90-го гвардійсько
го окремого мінометного полку 
«катюга» беруть участь у Кур
сько-Орловській битві. Пам'ять 
героя зберегла багато бойових 
епізодів. Ось один із ипх.

Просуваючись лісом, «катго- 
шястн» зробили привал. Аж 
раптом побачили силу-силеііну 
гітлерівців, які сунули иа паші 
позиції. Та Агапов блиска
вично оцінив обстановку, ско
мандував:

— Установка, до бою! 
ІІавідпнк узбек Казгеєв 

вмить опинився па своєму місці 
біля «катюші», росіяни Акімов 
І Чернях подавали ракети, які 
летіли з саму гущу ворогів. 
До: години тривав бііі, в якому

ОРДЕН

БУДИНКУ
14 протитанкового вини
щувального артилерійсько
го полку сержант запасу 
Г, Башкін. Йому дово
дилось брати участь у 
жорстоких, кровопролит
них боях на Кавказі. Особ
ливо вкарбувались у пам’ять 
воїна бої за місто Орджо- 
нікідзе, де фашисти будь- 
якою ціною намагались 
прорватись на військово- 
грузинську дорогу. Пашим 
воїнам доводилось щоденно

відбивати по кілька запек

лих атак, втрачаючи друзів 
і бойову техніку.

В цих складних умовах гір
ської місцевості особливо важ
ко доводилось зв’язківцям. Ад
же від вибухів ворожих снаря
дів і мін раз у раз рвався ка
бель. порушувався телефонний 
зв'язок. Та Башкін, ризикуючи 
своїм життям, вже в котрий 
раз. виходить на лінію, відшу
куючі: пошкодження кабелю.

Забезпечуюча безперебійний 
зв'язок штабу полку з дивізіо
нами (воїни яких на близьку 
відстань підпускали фашист
ські броньовані потворі: і роз
стрілювали їх прямою навод
кою). командир відділення Ге
оргій Башкін весь час був у пе
кельних боях. Хоч як важко 
доводилось артилеристам стри
мувати шалений натиск бро
ньованих армад гітлерівців, та 
вони не відступили ні на крок.

Бапікін нагороджений медал
лю «За бойові заслуги».

Закінчив війну сержант Ваш- 
кіп у Кенігсбергу.

Нині Георгій Андрійович Ваш- 
кін працює бригадпром-моитаж- 
ликом па заводі чистих металів. 

Можна було б розповісти 
багато цікавих бойових епі
зодів з біографії колиш
нього льотчика О. 10. Кри
вобока, зенітника П. М. 
Кнричепка (йому нещодав
но вручено орден «Трудової 
Слави 111 ступеня») та про 
багатьох інших ветеранів 
війни, які живуть у будин
ку № 12 гіо вулиці Леніна... 
Слідопити продовжують 
пошуки...

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Свігловодської 
середньої школи робіт
ничої молоді № 2.

10. МАТ І БОС. 
краєзнавець.

Оііуфріївський район.

Р О- 
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• ВИ- 
Т Е-

школі
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УЧАСНИКИ 
МОТОП 
БІГУ 
ОБЕЛІС 
вошам 
ЗВОЛ II 
лям.

Фото 
автора.

у ТИРІ один за од- 
’ ним лунають ко

роткі постріли. Кулі ля
гають біля самого цент
ра мішені, залишаючи 
після себе невеличкі, 
ледь помітні дірочки у 
папері. Судді прискіп
ливо оглядають їх, об
водячи пробоїни чер
воним олівцем. Хоч 
які вимогливі ці люди, 
а все ж задоволені — 
переважна більшість

честь школи і району 
на обласних змаганнях 
з кульової стрільби.

Ці старти ще раз за
свідчили, що справи з 
початковою військовою 
підготовкою у 
поліпшуються.

...А починали ми 
тивіїоТ бази, якої
роки тому у школі прак
тично не було.

Знову з'явилися 
сменн-розряднпки 
левому рубежі.

з спор
те два

спорт- 
на аог- 
Микола

ЮНАРМІИЦІ
ВИРОБЛЯЮТЬ „ПОЧЕРК41

Юнаки та дівчата Голованівська знову вирушили в похід 
«Шляхами слави батьків». їх маршрут туди, де гриміли бої 
воїнів-гвардійців 96-7 гірської стрілецької дивізії, партизан
ського з’єднання М. І. Наумова з німецько-фашистськими 
загарбниками. Учасники автопробігу, лижники завітали в 
село Красногірку, відвідали музей спартаківців. Тут їх при
вітала учасниця комсомольського підпілля К. А. Дабіжа. 
Учні Голованівської СШ № 4 передали до музею портрети 
патріотів підпільної комсомольської організації «Спар
так», картину, на якій відтворено момент останнього бою 
Героя Радянського Союзу Геннадія Міклея під Красногір-

СПАРТАКІВЦІВ “ою

З

’ПАМ’ЯТТЮ

ПРО

В. ЧОПЕНКО,
наш громадський кореспондент.

куль потрапила з ціль 
навколо цифр «8», «9», 
«10».

Коли прозвучав ос
танній постріл, голов
ний суддя оголосив:

— Особисто-командні фі
нальні змагання учнів се
редніх шкіл району, при
свячені 58-й річниці Ра
дянської Армії та Військо
во-Морського Флоту, про
йшли успішно. Перше 
командне місце вибороли 
представники Високобай- 
рацької середньої ніколи.

Трохи помовчавши, про
довжував:

— Переможцем в особис
тому заліку серед шістде
сятії двох учасників визна
но ученицю дев’ятою кла
су тієї ж школи Наталку 
Вакуленко, Вона нагород
жується грамотою район
ного комітету ДТСААФ та 
медаллю.

Потім — повідомлен
ня про те, що троє на
ших вихованців — 
Олександр Якушев, 
Сергій Качмарик і На
талка Вакуленко здобу
ли право захищати

Смстенко виконав норми 
другого спортивного роз
ряду, Ольга Оїіда — пер
шого юнацького. Вона бу
ла
ІІІІХ 
тижнів . ...
особисто-командні змаган
ня з настільного тенісу за 
програмою XXX районної 
спартакіади школярів. ■ 
тут звания чемпіонів вибо
роли паші спортсмени. 
Першою серед дівчат була 
Катерина Токар, другим 
серед хлопців — Валентин 
Радіоиов.

Та обладнати спор
тивні майданчики — то 
тільки частина справи. 
Військова підготовка 
учнів оцінюється не їх 
кількістю. Тут потрібні 
результати. Перші успі
хи прийшли до нас ми
нулого року під зна
ком підготовки та від
значення свята 30-річчя 
Великої Перемоги. Ще 
й досі свіжа в пам’яті 
фінальна військово-пат
ріотична гра «Зірниця».

призером 
змагань, 

тому

облас-
Кілька 

відбулися

юнарміиці показа- 
вмілу виучку, добре 

фізичне загартування, 
тобто риси, які необхід
ні майбутнім воїнам Ра
дянської Армії.

Як видно з цих при
кладів, наші учні непо
гано виступають на зма
ганнях з різних видів 
спорту. Коріння успіху 
я вбачаю у постійній 
копіткій роботі з діть
ми всього педколекти- 
ву, в тісному взаємо
зв’язку школи з гро
мадськими організація
ми, колгоспом, батька^ 
ми, комсомолом. Саме 
вони допомагають нам 
у початковій військовій 
підготовці учнів. Завдя
ки їх турботам більше 
90 школярів виконали 
норми комплексу ГПО, 
ЗО мають «золотий» 
значок.

...Лягають квіти до 
підніжжя обеліска за
гиблих односельчан та 
на братські могили вої- 
нів-визволителів.
чить над селом 
йова 
юнармійські загони. 
Свій перший військовий 
гарт вони одержали о 
школі.
В. НЕЧИПУРЕНКО, 
вчителі» фізвнхрван- 
ня Високобаііраць* 
кої середньої шко
ли Кіровоградсько
го району.

ли

Зву- 
стро- 

пісня. То йдуть



4 cmop „Молодий комунара 21 лютого 197 в року

«НЕПЕРЕМОЖНІЇ,
ЛЕГЕНДАРНА»

ДО ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ, 
ПРИСВЯЧЕНОГО 58-й РІЧНИЦІ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

— Битва під Моск
вою (грудень 1941 — 
квітень 1942 р.);

— Сталінградська 
битва (листопид 1942 
— лютий 1943 р.);

— Курська битва 
(липень — серпень 
1943 р.);

«— Битва за Дніпро 
(серпень — грудень 
1943 р.);

— Корсунь-ІПевчен- 
ківська операція;

— Новоросійсько- 
Таманська операція;

— Умапсько-Бата- 
манська операція;

— Кримська опера
ція (квітень — тра
вень 1944 р.); 

операція;З лютого ми оголосили редакцій
ний конкурс «Непереможна, леген
дарна», присвячений 58-й річниці 
Збройних Сил СРСР. Читачам ми 
пропонували відповісти на такі за
питання:

1. Назвіть ім'я нашого земляка, (на фо
то), який прославився в роки громадян
ської війни. Що ви знаєте про нього?

2. Назвіть основні битви Великої Вітчиз
няної війни. Коли і з якої нагоди про
гримів перший салют?

3. Хто з героїв-кіровоградців повторив 
подвиг Олександра Матросова?

4. Т-34 — кращий танк другої світової 
війни. Що вам відомо про його творців?

5. Назвіть імена цих полководців (на 
фото). Що ви знаете про їхній звитяж-

шлях?
Хто з радянських воїнів підняв пра- 
Перемогн над рейхстагом? 
Легендарний підводний 

«М-172». Хто з наших земляків 
командував?

За зразок серед найбільш повних 
і правильних відповідей жюрі ви
брало лист учня Кіровоградської 
восьмирічної школи № 26 Ігоря Ча
баненка:

«1. Герой 
Назарович 
році у селі 
Працював ._____ ._ ,____,
маєтку в селі Високі Байраки, де про
водив в І903 році агітаційну роботу се
ред селяп. Учасник російсько-японської 
війни. Командир прославленого Тара- 
щапського полку, нагородженого по
чесний Червоним прапором Уряду Рес
публіки за визволення Києва. Батько 
Боженка тоді ж відзначений особистою 
золотою зброєю. Про нього я дізнався 
під час екскурсії до музею героя в його 
рідному селі. Там же бачив пам'ятник 
легендарному герою.

2. Основні битв» Великої Вітчизняної 
війни:

човен 
ним

громадянської війни Василь 
Боженко. Народився в 1809 
Бережпиці під Кіровоградом, 
теслярем у поміщицькому

— Білоруська „_г
— Яссько-Кишинівська операція;
-- Прибалтійська операція;
— Східно-Пруська операція;
— Львівсько-Сапдомнрська операція;
— Берлінська операція;
Перший салют було дано п’ятого 

серпня 1943 року на честь визволення 
міст РРФСР: Орла і Бєлгорода. У пер
шому салюті прозвучало дванадцять 
залпів з 24 гармат.

3. Повторили подвиг Матросова:
— сержант Гераснмснко Іван Савич 

(родом із Знам'янки);
— Крнжанівський Дмитро Євдокнмович 

(з Олександрійського району);
— Маніта Apxitn СаміАлович (з 

Лозувагого Ульяновського району);
— Ричагіп Микола Іванович (з 

Злинки Маловисківського району).
4. Творці танка Т-34:
— Котків Михайло Ілліч — головний 

конструктор Харківського заводу імені 
Комінтерну, лауреат Державної премії 
СРСР (1942 р.);

— Кучсренко Микола Олексійович — 
лауреат Державної премії СРСР 
( 1942 р.);

— Морозов Олександр Олександрович— 
Герой Соціалістичної Праці (1942 р.). 
лауреат Державної (1942 р.) та Ленін
ської (1967 р.) премій, генерал .майор;

— конструктори Таршниов і наш зем
ляк із Глодос Повоукраїнського району 
Шварцбург — один з перших комсо
мольців області.

5. На фото наші земляки — генерали 
Червоній Логвнн Данилович та Уман
ський ТерентіГі Хомпч. Червоній — з Уль
яновського. Уманський — з Новгород- 
ківського районів. Герої Радянського 
Союзу, учасники визволення України. 
Червопій живе в Запоріжжі, Уман
ський — в Києві. Бонн — у відставці.

Полковник Уманський командував 240 
стрілецькою дивізією 51 стрілецького кор
пусу. підрозділи якого першими форсу
вали Дніпро. Указом Президії Верхов
ної Ради Союзу PCP від 29 жовтіти 1943 
року удостоєний звання Героя Радян
ського Союзу. Командував дивізією і 
Червоній, його воїни звільняли Білору
сію, брали участь у Львівсько-Брєдів-

села

села

ській та Сандомнрській операціях і за
кінчили війну на березі Ельби. 6 квітня 
1945 року вісім воїнів дивізії стали Ге
роями. Серед них — і Червоній.

6. Прапор Перемоги над рейхстагом 
підняли сержанти М. О. Егоров 1 М. В, 
Кантарія.

7. Легендарним підводним чопком 
«М-172» командував уродженець Кіро
вограда, гвардії капітан другого рангу 
І. І. Фісановнч. Екіпаж «малютки» здійс
нив вісімнадцять бойових походів і по
топив 13 ворожих кораблів. У 1942 році 
човен наюроджено орденом Червоного 
Прапора, а Фісановича відзначено Золо
тою Зіркою Героя Радянського Союзу. 
У 1944 році Фісановнч загинув під час 
виконання службового завдання.

Наш земляк — автор двох прозових 
книг, що вийшли посмертно (1943 і 1956 
роки), багатьох текстів пісень, широко 
відомих в роки війни па Північному 
флоті. Ім’ям Фісановича названо вулиці 
в Кіровограді та місті Полярному.

Правильні відповіді також надісла
ли: Н. Костикова, А. Нагорний (м. Кі
ровоград), В. Попсуй (с. Саботішів- 
ка Ульяновського району), В. Кур’я- 
иова (с. Федорівна Кіровоградсько
го району). О. Тофтул і М. Ходине- 
ВИЧ (смт. Компаніївка), Н. Лиса 
(смт. Голованівськ), інші читачі 
«Молодого комунара». Учні Ново- 
української СШ № 6 та Фсдорів- 
ської СШ, відповідаючи на запи
тання, виготовили гарні альбоми з 
ілюстраціями і надіслали до редак
ції.

Серед матеріалів на військово- 
патріотичну тематику, які отримала 
редакція протягом місячника обо
ронно-масової роботи, жюрі кон
курсу «Непереможна, легендарна» 
відзначає С. Кононснка (м. Гайво
рон), О. Нагорного (м. Кіровоград), 
В. Нечипуренла, Ю. Матівоса (Кі
ровоградський район), Н. Лесьевої- 
Лесь (с. Солгутове Гай веронського 
району), В. Жуковської (Харківська 
область), О. Сорочана (м. Олек
сандрія), А. Мацик та Л. Пащенко 
(Гайворон). П. Ваняшина (м. Кіро
воград), О. Красюк (м. Олександ
рія), М. Венцковського (м. Сиітло- 
водськ).

Редакція звертається з проханням 
до своїх активістів, ветеранів війни, 
краєзнавців, всіх читачів «Молодого 
комунара» і надалі надсилати свої 
розповіді про безприкладний ге
роїзм радянських воїнів в роки Ве
ликої Вітчизняної війни, про те, як 
сини і онуки колишніх фронтовиків 
вчаться мужності і вірності рідній 
Вітчизні.

СЕМЕРО— 
З ОДИНАДЦЯТИ

Два дні в кіровоград
ській ДЮСШ обласного 
комітету по фізичній куль
турі і спорту проходила 
особисто - командна пер
шість центральної ради 
ДСТ «Колос» з боротьби 
самбо. Свою майстерність 
демонстрували майже сто 
юнаків дванадцяти команд 
республіки. Цей турнір 
приніс впевнену перемогу 
збірній команді Кірово- 
градщини. Наші земляки, 
очолювані старшим трене
ром майстром спорту СРСР 
Василем Борисовичем По- 
кришкіним, здобули сім 
перших нагород з одинад
цяти.

Чемпіонами у своїх ва
гових категоріях стали Кі
ровограда Олександр Ви- 
соколян, Віктор Кулешков, 
Сергій Мезенцев, Олек
сандр Кошуцький, Анато-

лій Лаврищев, Юрій; вои
нов та учень Олександрій
ського МПТУ № 2 Сергій 
єршов.

В командному заліку 
господарі змагань не мали 
собі рівних. Диплом пер
шого ступеня і кубок Пре
зидії Центральної ради 
«Колосу» — їх нагороди 
за перемогу. Друге місце 
завоювали самбісти Оде
ської, а третє — Дніпро
петровської областей.

На базі колективу кіро- 
воградців створено збірну 
команду України, яка візь-
ме участь у першості Ра
дянського Союзу серед 
сільських спортсменів, що 
проходитиме у місті Поне- 
вежську Литовської RCP.

В. ШАБАЛІЙ.

На п’єдесталі: В. СЕМЕНЕНКО (2-е місце), Сергій МЕ« 
ЗЕНЦЕВ (1-ше місце), Анатолій ЩЕРБАКОВ і Юрій МАРУ» 
СЕНКО (треті призери).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

^ТЕЛЕЕКРАН
■і?№М

з 23 по 29
ПОНЕДІЛОК
О О ПЕРША ПРОГРАМА. 
Х**Р 16.00 — «Офіцери». Худ. 

фільм. (М). 17.10 — к.т. 
«Золота зірочка Москви».

. Концерт. (М). 18 00 - «День
за днем». (К-д). 18.ІЗ — Ого
лошення. (К-д). Ю.20 — Теле
фільм. (К-д). 18.45 — «Обрані 
делегатами». (К-д). 19.15 —
к. т. «Сьогодні — День Ра
дянської Армії І Військово- 
Морського Флоту». Виступ 
заступника Міністра оборони 
СРСР, генерала армії М. В. 
Огаркова. (М). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Динамо» (Р). 1, 2 
періоди. (М). 21.00 — «Час». 
(М)..21.30 - Чемпіонат СРСР 
з хокею: ЦСКА — «Динамо» 
(Р). З період. (М). 22.05 —
к. т. «Вітчизну славлю». 
Фільм-концерт з участю дві
чі Червонопрапорного Імені 
О. Алексапдрова ансамблю 
пісні і танцю Радянської Ар
мії. По закінченні ?— нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.50, - 
Програма передач. (К). 15.55
— «Партії бійці». Теленарис 
про делегата XXV з'їзду 
КПРС, першого секретаря До- 
линського райкому партії 
П. Л. Гідулянова. (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення). 16.15 — Концерт ду
хового оркестру. (К). 17.15 — 
«Трудові рапорти». (К). 18.00
— «Концертний зал «Піоне- 
рія». (Донецьк). 18.30 — «Ко
ли співають солдати». (Хар
ків). 18.50 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 - «Назустріч XXV 
в’їзду КПРС». «Екран моло
дих». (К). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30—Док. фільм «Шлях 
звершень». (К). 22.40 — Му
зичний фільм «Майстри .мис
тецтв». (К). 23.20 — Вечірні 
новини. (К).

ЛЮТОГО
ВІВТОРОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М), 9.10
— к. т. М. Московський.

Симфонія № 5. (М). 9.50 —
к. т. «.Відкриття XXV з’їзду 
КПРС». (М). 14.25-к. т. «По 
рідній країні». Кіиопрограма. 
(М). 15.05 — к. т. Концерт
■майстрів балету. (М). 10.45 — 
к. т. «Симфонічні мініатюри 
радянських композиторів». 
(М). 17.15 — к. т. Виступ ан
самблю пісні і танцю імені 
В. Локтєва Московського па
лацу піонерів і школярів. (М). 
18.00 — к. т. «Щоденник XXV 
з'їзду КПРС». (М). 18.30 — 
к. т. Концерт Великого сим
фонічного оркестру Централь
ного телебачення і Всесоюз
ного радіо. (М). 19.35 — к. т. 
«Наша адреса — Радянський 
Союз». (М). 21.00 — «Час».
(М). «На XXV з’їзді КПРС». 
По закінченні — концерт, к. т. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 - 
«Відкриття XXV з'їзду 
КГ1РС». (М). 17.05 — Програ
ма передач (К). 17.10__Док.
фільми. (К). 18.00 — Для дітей. 
«Сурмач». (Донецьк). 18.30 — 
Телефільм «Здрастуй, завт
ра!». (К). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — Док. фільм «Україна: 
1975». (К). 20.00 — Концерт
Державного академічного за
служеного ансамблю танцю 
УРСР. (К). 20.45 - «На доб
раніч. діти'.», (К). 21.00 —
«Час». «На XXV з'їзді КПРС». 
ГІо закінченні — коицерт-ві- 
тапня делегатам XXV з'їзду 
КПРС. Вечірні новини. (К). 
СЕРЕДА
«{ПЕРША ПРОГРАМА. 
і» *79.00 — Новини. (М). 9.10

— к. т. Рапкода гімнасти
ка. (М). 9.30 — к. т. «Твор
чість юних». (М). 10.00 — к.т. 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
Н.ОО — к. т. «Наша адреса — 
Радянський Союз». (М). 14.25 
— «Образ комуністів у сучас

ній радянській літературі». 
(М). 15.25 — к. т. «Фільм — 
дітям». «Миколка — паровоз». 
Худ. фільм. (М). 1'6.55 — к.т. 
«Наука сьогодні». (М). 17.10
— к. т. «Концертний зал теле
студії «Орля». (М). 18.00 —
к. т. «Щоденник XXV з’їзду 
КПРС». (М). 18.30 - к. т.
«Творчість народів світу». 
(М). 19.00 — к. т. «Тираж
«Спортлото». (М). 19.10 — к.т. 
«Ми будуєм «БАМ». (М). 19.45
— к. т. «Спортивне свято, при
свячене XXV з’їзду КПРС». 
(М). 21.45 — «Час». «На XXV 
з'їзді КПРС». (М). 22.45 — 
С. Прокофьев. «Сьома симфо
нія». По закінченні — «Кіро- 
воградщнна — у дні роботи 
з’їзду». (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 - 
Програма передач. (К). 10.00
— «На XXV з’їзді КПРС».
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.15 — «Партії 
бійці». Теленарис. (Харків).
18.30 — Фільм-концерт «Коли 
приходить весна». (К). 19.00— 
«Вісті». (К). 19.30 — Теле
фільм «Висота». (К). 20.05 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
20.20 — Худ. фільм «Іду сво
їм курсом». (К). 22.55 — 
«Ю. Смолич — співець краси 
нового дня». Літературна пе
редача. (К). 21.45 — «Час». 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
22.45 — ФілЬм-копцсрт «Рідні 
простори». (К). 23.15 — Ве
чірні новими. (К).

ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 9.10 
к. т. Ранкова гімнасти-

ка. (М). 9.30 — к. т. «Дру
жіть, діти!». Концерт. (М). 
10.00 - к. т. «На XXV з’їзді 
КПРС». (М). 11.00 - к. т.
«Моя справа». Тел. худ. фільм. 
1 серія. (М). 16.45 — к. т. 
«Об’єктив». (М). 17.15 — к.т. 
«Відгукніться, сурмачі!». (М). 
18.00 — к. т. «Щоденник XXV 
з’їзду КПРС». (М). 18.30 — 
П. I. Чайкопський. «Перший 
концерт для фортепіано з ор
кестром». (М). 19.05 — к. т. 
«Зустріч з делегатами XXV 
з’їзду КПРС». (М). 19.30 - 
к. т. Чемпіонат СРСР з хо
кею: ЦСКА — «Спартак». 
1 і 2 періоди. (М). 21.00—«Час». 
«На XXV з'їзді КПРС» (М). 
22.00 — Чемпіонат СРСР з хо

кею: ЦСКА — «Спартак». 
З період. (М). 22.35 —
«Концерт радянської пісні». 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Програма передач. (К). 10.00
— «На XXV з’їзді КПРС».
(М). 16.50 — Програма пере
дач. (К). 16 55 — «Для вас. 
вчителі». (К). 17.10 -• «Орбі
та дружби». (Д-к). 17.40 — 
Док. телефільм «Марія Сав
ченко». (К). 18.00 — «Слава
праці». Репортаж з Республі
канської художньої вистав
ки. присвяченої XXV з’їзду 
КПРС. Передача 1. (К). 18.30
— «Торжество радянської 
Програми миру». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «Квіти 
живі». Телевистапа. (К). 21.00
— «Час». «На XXV з’їзді
КПРС». (М). 22.С0 — Про
довження телевистави. (К).
П’ЯТНИЦЯ

ЛЙ ПЕРША ПРОГРАМА.
1 І 9.00 — Новини. (М). 9.10

— к. т. Ранкова гімнасти
ка. (М). 9.30 — к. т. «Веселий 
концерт». (М). 1'0.00 — к. т. 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
11.00 — к. т. «Моя справа». 
Тел. худ. фільм. 2 серія. (М). 
15.40 — к. т. «Добровольці». 
Худ. фільм. (М). 17.15 — к.т. 
«Один за всіх, псі за одно
го»'. (Л-д). 18.00 — к. т. «Що
денник XXV з’їзду КПРС». 
(М). 18.30 — к. т. Концерт 
Держаппого Красноярського 
ансамблю танцю Сибіру. 
(М). 19.20 — к. т. «Від усієї 
душі». (М). 21.00 — «Час». 
«На XXV з'їзді КПРС». (М). 
22.00 — к. т. Концерт само
діяльних колективів Цент
рального телебачення і Всесо
юзного радіо. По закінченні— 
«Кіровоградщипа — у дні ро
боти з’їзду». (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 - 
Програма передач. (К). 10.00
— «На XXV з’їзді КПРС».
(М). 11.00 — Музичний ан
тракт. (К). 11.10 — Док. те
лефільм «Не поле перейти». 
(І<). 11.40 — «Шкільний ек
ран». Російська мова для уч
нів 8 кл. (К). 12.10 — Худ.
фільм «Рейс перший, рейс 
останній». (К). 13.30 — Нови
ни. (К). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 — Коп-

порт Уральського народного хо
ру. (К). 19.00 - «Вісті». (К).
19.30 — Док. телефільм «Я шу
каю казку». (К). 19.45 — «Ін-
терклуб». (К). 20.45 — «На доб
раніч. діти.'». (К) 21.00—«Час». 
«На XXV з’їзді КПРС»». (М), 
22.00 — «Старт». (К). 22.45 — 
Фільм-концерт «Над широким 
Дніпром». (К). 23.45 — Вечірні 
новини. (К).

СУБОТА
По ПЕРША ПРОГРАМА.Хй 9.00 — Новини. (М). 9.10— 

к. т. Райкова гімнастика.
(М). 9.30 — к. т. «АБВГлейка». 
<М) Ю.оо __ «На XXV з'їзді
КПРС». (М). 1100 - к. т. Му
зична програма «Ранкова нош- 
та». (М). 11.30 — «Для пас.
батьки». (М). 12.00 — к. т. «Ра
дянський політичний плакат». 
Репортаж з виставки у Дер
жавному музеї В. Маяковсько- 
го. (М). 12.25 — «Новини му
зичного життя». (М). 13.15 —
к. т. «Здоров’я». (М). 13.45 — 
к. т. Док. телефільм із серії 
«Герої п'ятирічки». (М). 14.15
— к. т. Музичний спектакль 
«Шляхи до щастя». (М). 15.45— 
«Слово письменника». (М). Ю.ОО
— к. т. «Людина. Земля. Все
світ». (М). 16.30 —- к. т. Мульт
фільми. (М). 17.00 — к. т. «Оче
видне—неймовірне». (М). 18.00— 
«Щоденник XXV з’їзду КПРС». 
(М). 18.30—к. т. «Веселі нотки». 
(М). 19.20 — к. т. Худ. фільм 
«Людина на своєму місці». 
(М). 21.00 — «Час». «На XXV 
з’їзді КПРС». (М). 22 00 — к. т. 
«До 200-річчя Державного ака
демічного Великого театру Со
юзу PCP. Балет Великого теат
ру. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГР/ЇМА. 9.55 — 
Програма передач. (К). 10.00 — 
«На XXV з’їзді КПРС». (М). 
11.00 — Муз. Фільм «Російські 
візерунки». (К). 11.25 — Док.
фільми. (К). 12.00 — Концерт
майстрів мистецтв столиці Ук
раїни. (К). 13.30 — «Цифри на
шого зростання». Телеплакпт. 
(К). 13 35 — «Суботній репор
таж». (Д-к). 14.05 — Худ. те
лефільм «Вітер щодня» (К). 
15.15 — «Партії бійці». Теле
нарис. (Миколаїв). 15.30 — Для 
дітей. Худ. телефільм «Капі
тан». (К). 16.00 — «Тигреня
Петрик». Лялькова вистава.

(К). 17.00 — «Ви нам писали»* 
(К). 18.00 — «У світі рослин», 
(К). 19.00 - «Вісті». (К). 19.30— 
«В ім’я миру». (К). 19.45 —
«Співає Анатолій Солоп'янен« 
ко». (К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К) 21.00 — «Час». «Нз 
XXV з’їзді КПРС». (М). 22.00- 
Урочистиіі концерт. (Відсозапис 
від 11 лютого). (К).

НЕДІЛЯ
<>А ПЕРША ПРОГРАМА.
ХУО.ОО — Новини. (М). 9.10 — 

к. т. Ранкова гімнастика 
для дітей. (М). 9.30—к. т. «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу». (М). 
11.00 — к. т. «Фільм — дітям». 
«Боба і слон». (М). 12.05—к. т. 
«Поезія». (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 —.
к. т. «Музичний кіоск». ЇМ). 
14.00 — к т. Чемпіонат СРСР
з хокею: ЦСКА — «Торпедо». 
(Р). (М). 16.15 - к. т. «Пісня, 
романс, вальс». Концепт. (М). 
16.40 — «Книгарня». (М). 17.
— к. т. «На арені нирку» (М), 
18.00 — Новини. (МІ. 18.15 — 
к. т. Мультфільми. (М). 18.45 ‘
к. т. «Зарубіжні гості XXV з’їз
ду КПРС» . (М). 19.15 — К. т* 
Концерт майстрів мистецтв» 
(М). 20.00 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.45 — к. т. «Авторський 
вечір М. Ісаковського». По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.45
Прогрпма передач. (К). 8.50 —• 
Худ. телефільм «Був справжнім 
сурмачем». (К). 10.10 — «Циф
ри нашого зростання». Теле- 
плакат. (К) 10.15 — «Добра
традиція» (Миколаїв). 10.45 —’ 
«Сонячне коло». Концерт. (Кї- 
11.10 — «Слава праці». Рспор-* 
таж. Передача 2. (К). 11.40 — 
«Сільські обрії». (К). 12.20
— «Інтеграл». (К). 13.00 —
«Народна творчість». (К). 13.45 
~ Худ. фільм «Зорі назустріч»* 
(К). 16.30—«Слава солдатська», 
(Одеса). Ю.ЗО — «Новини кіно» 
екрана». (К). 18.00—Літератур*
ний вечір «Українські письмен* 
ники _ XXV з'їзду КПРС», 
(К) ІО.СЮ — «вісті». (К). 19-30
— Кінопрогпа.ма «По Народній
Польщі». (К). 20.50 — «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00 —
«Час». (М). 21.45 — Худ. фільм 
'«Адреса вашого дому». (К)і 
23.15 — Вечірні новини. (К).

> Наша адреса і теле Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
■ідділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного вижовання та спорту — 2-46-17.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ4У, г. Кировоград.

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

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

Погода
Вдень 21 лютого но території області і місту Кіровограду 

передбачається малохмариа, без опадів погода, в першій по
ловині дня туман. Вітер змінних напрямків 2—5 метрів на 
секунду. Температура повітря по області 1—6, по місту 2—4 
градуси морозу.

22—23 лютого передбачається мінлива хмарність, місцями 
слабкі опади, туман. Вітер змінних напрямків 3—7 метрів на 
секунду. Температура повітря вночі 7—12, місцями 30—15, 
вдень 0—5 градусів морозу.
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