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В місто-герой Київ прийшло 
свято комсо/лольськоі юно
сті — III Фестивагь молоді 
України, присвячений 60- річ
чю Великої Жовтневої со- 
ціалістичної революції.

23 вересня. 17 година. На
головну магістраль Киева — 
Хрещатик вступають свят-

Р*~нові
ки
ться

колони. Учасни- 
маніфестації зупиняю- 
біля пам’ятника В. І.

Леніну. Вони ставлять до 
підніжжя пам'ятника заснов
нику Комуністичної партії і 
Радянської держави корзи
ни живих квітів. Велично 
звучить «Інтернаціонал».

Потім фестивальні колони 
прямують до центрального 
стадіону.

Посланці міст і сіл орде
ноносної Радянської Украї
ни вишиковуються на зеле
ному г.слі стадіону. Делега
ти і гості фестивалю палко 
рітають товаришів В. В. 
Щербииького, М. М. Бори- 
сенна, О. П. Ботвина, О. Ф. 
Ватченка , Г. І. Ващенка, 
О. П. Ляшка, П. Л. Погреб
няка, І. 3. Соколова, О. А. 
Тнтаренка, І. О. Герасимова, 
Я. П. Погребняка, які зай
мають місця на центральній 

трибуні.
. В урочистій тиші звучать 
позивні фестивалю. Біля 
мікрофона — пеоший сек
ретар ЦК ЛКСМ України 
А. І. Корніснко.

Тисячі очей звернуті до 
чаші, біля якої встановлені 
прапори СРСР і Української 

РСР. До неї йдуть ветерани 
партії, представники комсо
мольців усіх поколінь. Боки 
супроводять фестивальний 
факел, від якого спалахує 
вогонь молодіжного свяіа.

1*1 Фестиваль молоді Ук
раїни відкрито. Над стадіо
ном ллються урочисті мело
дії державних гімнів СРСР 
і Української РСР.

Від імені Центрального 
Комітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР і Ради Міністрів рес
публіки делегатів фестива
лю вітає член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України това
риш В. В. Щербицький.

Потім виступили член 
партії з 1918 року, учасник 
Жовтневої революції, гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн В. Ю. Ва
сильєв, сталевар Макіївсько
го металургійного заводу 
імені Кірова, лауреат пре
мії Ленінського комсомолу 
Еіктоо Бук.

Рушає багатотисячна ко
лона. Над полем злітає 
дзвінкий заклик фанфар. 
Над величезною чашею 
стадіону лунає промова 
В. І. Леніна «Що таке Ра
дянська влада».

Перший день фестивалю 
завершується святковим 
фейєрверкС'М, масовими гу
ляннями молоді на вулицях 
і площах Києва.

(РАТАУ).
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БРИГАДА 
РАПОРТУЄ

Сьогодні у членів нашої 
комсомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
№ 2 колгоспу «Дружба» 
піднесений настрій. Колек
тив успішно справився з 
виконанням соціалістичних 
зобов’язань на честь юві
лею Великого Жовтня. В 
засіки Батьківщини ми за
силали понад план три 
тонни хліба. Цього року 
валовий збір зерна в на
шій бригаді становить 42 
проценти від усього хліба, 
вирощеного трудівниками 
колгоспу, або в півтора 
раза більше, ніж продало 
державі господарство то
рік. З кожного гектара ми 
одержали по 38,7 центне
ра зернових, у тому числі 
по 39,3 центнера озимої 
пшениці, по 43 центнери 
ячменю.

Як колектив добився та
ких успіхів? Дружною ро
ботою всіх у бригаді. Об
говорюючи свої завдання 
на ювілейний рік, ми при
ділили увагу насамперед 
економічним факторам. 
Кожний механізатор при
кинув, на скільки і завдя
ки чому він зможе підви
щити виробіток на трак-

(Лив. 2 стоп.).

Чотири роки існує паша бригада. Вір
ніше. живе, бо я хочу підкреслити різни
цю між цими поняттями. Коли на почат
ку року ми брали підвищені соціалістич
ні зобов'язання па честь 60-річного юві
лею Великого Жовтня, то дали слово 
план двох років виконані до 7 листопа
да. І ніхто з нас тоді не сумнівався у 
реальності цієї мсти. Кожен б\в упевне
ний у друзях, як у самому собі. Па цій 
вірі, упевненості і стоїть наше робітниче 
життя. Вона — першооснова всіх успіхів 
Для прикладу: якщо Анатолій Дегусар. 
скажімо, почне «паритися» з завданням 
(таке іноді трапляється), він не «нала
має дров», не наробить браку бо поруч 
стоять Віктор Сіліян. Микола Шмагаіілб 
чи те хто-небудь з бригади, які обов’яз
ково виручать.

Дворічне завдання бригада виконала 
ще в середині вересня В таких випадках 
завжди говорять про професійну май 
стерпість робіціпків прогресивні методи 
праці, новаторство, яро все те, без чого 
зараз і.е уявити сучасного виробіткиіва. 
Звичайно. і розряди ми підвищуєм і ра- 
цісналіззцією займаємось. От Віктор 
Сіліян і групкомсорг Олександр Кубчш-

ЗАВТРА —

ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА

шеошьеш- 
ШОДІШ-ЦЕ КК

кіп пересклали на третій розряд. У Васи
ля Лаврпчснка закінчився учнівський 
стрск. тепер вія «сіопрсценіний» токар, 
хеча ще рости йому й рости. І Іещодавно 
всією бригадою пцидумзлн пристрій для 
фрезерування на токарному верстаті. Ре
зультат: продуктивність праці підвищи
лась.

Але я просто не уявляю собі як би ми 
досяглії усього цього, не створивши тієї 
атмосфери що панує нині у бригаді. Тех
ніка технікою, технологія технологією, а 
люди є людьми. І, гадаю, здорово мені

(Див. 2 стор.).

Скільки служити трактору!

ПЕРША ТУРБОТА МЕХАНІЗАТОРІВ
Коли уважно вчитуєшся 

в рядки постанови ЦК 
КПРС і ₽ади Міністрів 
СРСР «ГТро заходи по під
вищенню ефективності 
використання сільсько
господарської техніки, по
ліпшенню її схоронності, 
забезпеченню колгоспів і 
радгоспів кадрами меха
нізаторів і закріпленню їх 
у сільському господар
стві», мимоволі спадає на 
думку те, як за останні 
роки невпізнанно зміни
лася технічна оснащеність 
сільського господарства. 
Тільки в попередній п’яти
річці господарства Кіро- 

воградщини одержали 
1100 тракторів Т-150, по
над 1000 комбайнів «Ко
лос», «Нива».

Приріст поставок сіль
ськогосподарської техніки 
нинішньої п’ятирічки зрос
те на 46 пооцентів. Це ра
дує хліборобів і водночас 
примушує задуматись над 
питанням використання 
сільськогосподарських ма
шин Так про це сказав на 
XXV з’їзді КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв: «Тепер, у 
міру того, як змінюється 
матеріально-технічна база 
сільського господарства, 
на весь зріст постає зав

дані-я підвищити його 
ефективність, поліпшити 
всі якісні показники». Пи
тання використання сіль
ськогосподарських машин, 
поліпшення організації 
праці механізаторів на 
основі переходу в усіх 
господарствах на технічно 
обгрунтовані норми виро
бітку, питання широкого 
впровадження в практику 
досвіду роботи спеціалізо
ваних ланок і комплексних 
загонів, прогресивно? тех
нології, посилення конт
ролю за зберіганням тех-

(Див. 2 стор.к

ЦУКРОВОМУ

; конвейєру — 
ЧІТКИЙ РИТМ 

в ВИСОКУ ЯКІСТЬ!

КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНА ЛАНКА КОЛ
ГОСПУ «РОДИНА» УЛЬЯ

НОВСЬКОГО РАЙОНУ, очо
лювана В. ЖЕЛУДКОВИМ, 

ЕИСЇУПИЛА З ІНІЦІАТИ
ВОЮ — ВЧАСНО, ВИСОКО
ЯКІСНО І БЕЗ ВТРАТ ЗІБРА
ТИ ВРОЖАЙ ЦУКРОВИХ БУ
РЯКІВ. РЕДАКЦІЯ «МОЛО
ДОГО КОМУНАРА» В ОД
НОМУ З ОСТАННІХ НОМЕ
РІВ НАДРУКУВАЛА ВІДКРИ
ТИЙ ЛИСТ ЦЬОГО КОЛЕК
ТИВУ ДО ВСІХ МОЛОДИХ 
ЬУРЯКОВОДІВ ОБЛАСТІ. 
НЕЩОДАВНО НА ПОЛІ, ДЕ 
ІНІЦІАТОРИ ВИБОРЮЮТЬ 
500-ЦЕНТНЕРОВИЙ УРО
ЖАЙ, СТВОРЕНО КОР
ПУНКТ «МК». З КОРПУНКТУ 
НАДІЙШЛИ ПЕРШІ ПОВІ
ДОМЛЕННЯ.

Корпункт «МК» 
повідомляє

(Див. 2 єтор.).

У РОЖ АЙ-7 7
У майбутньому попи стануть творцями 

нопнх сільськогосподарських машин, які 
будуть у десятки разів потужнішими під 
сьогоднішніх. Творячи машини, попи обо- 
гГязково згадають оці вересневі дні. про
голені п колгоспах області.

Добре трудяться па полях студенти Кі- 
рсвої радського інституту сільськогосподар
ською машинобудування. В колгоспі 
»Правда» Добровеличкіпського району дру
гокурсники організували недільник по збо
ру баштанних культур та .заготівлі сіна. 
20 тонн кавунів і динь зібрали в цей день 
Василі. Пташник, Микола Бугайов. Іван 
Коломієць та їх однокурсники. А жителі 
колгоспу імені Карла Маркса Новоукраїн- 
єі.коіо району дякують студентам не тіль
ки .за роботу: концерт, який підготували 
юсті. сподобався псім без винятку.

П а <|> о г о: вгорі .зліва — другокурсни
ки Ірина СТАСЬ, Андрій ЖЕРДІН. Ірина 
ПОЛКОВА па збиранні картоплі: справа — 
•тудоптка Тетяна ДАНИЛЬЧЕНКО; внизу— 
Студенти працюють на току.

Фото В. ГРИБА.
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Ззгальна освіта і зайня
тість населення, яке до
сягнуло повноліття, давно 
вже стало предметом гор
дості нашого народу. Ха
рактерний такий приклад: 
якщо до революції серед 
учителів були одиниці, хто 
своїми добрими справами, 
знаннями здобув славу і 
пошану народу, то нині у 
нас близько 90 освітян 
удостоєні звання Героя 

. Соціалістичної Праці, се
ред них Василь Олександ
рович Сухомлинський, Іван 
Гурозич Ткаченко, 
яких розквітнув на 
воградщині.

У Єлисаветграді 
всього три вартих 
середніх (восьмикласних)

талант
Кіро-

було 
уваги

• • •
навчальних заклади. Б 
кожному з них навчалося 
не більше 300 чолозік. Ни
ні в обласному центрі 34 
загальноосвітні школи. У 
кожній — за 500 учнів.

Серед тих, юних і до
рослих громадян, долі 
яких перетиналися з моєю, 
учительською, можна від
найти майже всі профе
сії — від кваліфікованого 
робітника до вченого, на
родного депутата. Це — 
шофер Володимир Вергун, 
військовослужбовець Ми
хайло Горобченко, пілот 

і цивільної авіації Віктор 
Овчаров, журналіст Леонід 
Миргородський, інженер 
Микола Шаманський, ви
кладач інституту Катерина 
Шевченко та інші виходці 
з трудового народу, котрі 
отримали безкоштовну 
освіту, здобули професію ' 
ВІДПОВІДНО Своїм ЗДІОНОС- І 
тям і нахилам.

На жаль, зустрічаються 
ще випадки, коли молоді | 
люди, закінчивши профе
сійно-технічне училище, І 
ухиляються від роботи за 
фахом, переходять в іншу 
сферу діяльності, де зно
ву починають свій трудо
вий шлях учнями.

Пропоную доповнити 
текст статті 60 проекту но
вої Конституції, розши
ривши її зміст: «Обов’я
зок і справа честі кожно
го здорового і здібного 
до прзці громадянина 
СРСР — набути загальну 
середню освіту, а також 
оволодіти обраною про
фесією в певній галузі; 
сумлінний, якісний і висо
копродуктивний труд за 
фахом на благо соціаліс
тичної Вітчизни; постійне 
удосконалення ідейно-по
літичного рівня, професій
ної кваліфікації; суворе 
дотримання трудової і ви
робничої дисципліни».

С. БОНФЕЛЬД, 
учитель.

м. Кіровоград.

І
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24 вересня 1077 року

Моє СЛОВО

Пропоную доповнити 
статтю 25 проекту Консти
туції СРСР словами про 
естетичне виховання ра
дянської людини і читати 
її в такій редакції: «В 
СРСР існує єдина система 
освігн, яка служить кому
ністичному вихованню, ду
ховному, естетичному і фі
зичному розвитку МОЛО
ДІ...»

в МАРУ1ЦАК.
м. Новоукрагйка.

Д Е ь

(Закінчення. Поч. на
Того дня рано 

свій бурякозбиральний 
члени лапки Валерія Жслудкова. 
Комсомольці вирішили будь-тце 
піти на рекорд. Перший на ниніш
ніх осінніх жнивах. Успіх народ
жується у змаганні — відомий 
кожному в ланці закон працелю
бів. І молоді буряководч виклика
ли на змагання членів ланки 
досвідчених механізаторів, яку 
очолює С. Д. Проданчук.

О сьомій годині ранку обидва 
колективи взяли старт. Заревіли 
потужні двигуни комбайнів і враз 
розвіяли довколишню' вересневу 
тишу поля. На буряковій планта
ції почалася вперта боротьба за 
першість. Спочатку суперники пра
цювали в однаковому темпі. Ре
зультати були різними. Але так 
тривало недовго. О пів на дев’яту 
ь комсомольсько-молодіжній ланці 
сталося непередбачене: лопнув, 
карданний вал комбайна. Відразу 
біля РКС-6 появилася машина 
технічної допомоги. Треба було 
швидко усунути поломку. Стурбо
вано поглядали на стрілки годин
ників: дехто неприховано нерву
вав. Ще б пак, мріяли про рекорд, 
а тут якась поломка псує всю 
справу. За годину карданний зал 
заварили. Та суперники вже встиг
ли випередити лапку Жслудкова 
на півтора гектара.

1-й стор.).
ВИВС.ТІ в поле 

комплекс

Саме толі Микола Бершадський 
па перегоні БМ-6 з однієї заіїнки 
в іншу скоротив час на чотири 
хвилини. Ного наслідував Валерій 
Желудков. Він звів роботу РКС-6 
на перегонах до трьох хвилин. -

Під маневрування механізаторів 
підстроїлись і водії автомашин. 
Шофери Володимир Шарандак і 
Василь Гонтарук забезпечили без
перебійне вантаження коренів. Не 
було простоїв. Чітко взаємодіяли 
комбайн і машини. Щогодини 
кожний із шоферів робив десять 
ходок.

За дві години, що лишилися до 
обіду, хлопці викопали буряки на 
трьох іектарах. Л всього з почат
ку зміни — на 7,62 гектара при 
денній нормі 7,1. І випередили 
ланку суперників майже на 
гектар.

Під час обіду, коли всі 
ланки просто неба ласували
ним борщем, між ними зав’язала
ся невимушена розмова.

— Працювати збирально-тран
спортним комплексом дуже вигід
но, — ділилися думками. — Робо- 
іа йде швидше. Весь час у колек
тиві. Кожний почуває відповідаль
ність за себе і за товариша.

— Не можна допускати прора- 
хунків. Підвів себе — підвів това
риша.

У ком сом ол ьсько - м ол од і ж н і й

одна

члени 
смач-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

повезло, що з часу створення колективу 
склад його майже не зазнав змін. З цими 
хлопцями я починав свою бригадирську 
діяльність, з ними ділив перші труднощі 
колективної праці. Розуміють мене з 
піеслсва. 1 не тільки мене. Коли був у 
відпустці, то обов'язки бригадира чудо-

комсомольсько

но виконував Дегусар. Взагалі, толкоьий 
він хлопець, за зміну може Зробити те, 
що іншим за дві не під силу. Іак що мо
жу хворіти спокійно, не турбуючись про 
справи в колективі. Жартую, звичайно. 
Намагаємось не хворіти, адже кожен те
пер у нас — цінна людина. Тому так 
дружно гартували своє тіло, складаючи 
нормн комплексу ГГЮ.

До наймолодших ставлення в бригаді 
особливе. Нам часто дають дуже склад
ну роботу. Тому розподіляємо її гак, 
щоб менш досвідчені Василь Лавричснко 
і Олександр Заплавний могли шліфувати 
свою кваліфікацію на доступних їм опе
раціях. Нічого, не підводять новачки. 
Хоч Сашу Заплавного новачком не на
звеш: до армії трохи працював у колек
тиві, а це нещодавно знову до пас по
вернувся.

Цех № 5, механічна дільниця, комсо
мольсько-молодіжна бригада токарів — 
це ми. Ремонтуємо нестандартне устат
кування для цехів Кіровоградського ор
дена «Знак Пошани» заводу тракторних 
гідроагрегатів. Тут пишеться наша ро
бітнича біографія, тут судять про нас і 
як про майстрів у розумінні професії, і

„МАРШРУТ
ПО ЦЕГЛУ“

Гостра критика 
чала в матеріалі 
дого комунара» 
серпня під таким

прозву-
«Моло-
за 11

ланці Валерія Желудкова кожний 
працює на созість. Усі борються 
за якість. Хочуть зібрати врожай 
з мінімальними затратами, 
рільничої бригади першого 
ка, що доочищають корені, 
іон. жодної претензії до 
ланки Желудкова.

— Хлопці не залишають буряків 
на землі. І поле он яке чисте. 
Тільки де-не-де побачиш загубле
ний корінь, — задоволено кажуть 
жінки.

...Рекордний день тривав. Пер
шість удержували комсомольці. Б 
другій половині дня, коли молоді 
буряководи зібрали корені на 
10,5 гектара, секретар парткому 
колгоспу Анатолій Андрійович Ку
черенко понвітав ланку Желудко- 
та з

«Кращій ланці на збиранні цукрр. 
вих буряків».

Хлопці наполегливо не поступи 
лнея лідерством. . і так було до 
кіпця роботи в полі. Комсомолі.- 
сько-мо.тодіжна ланка встановила 
рекорд: за 20 робочих годин зібра
ла буряки на 20 гектарах. Це на 
п’ять гектарів більше, ніж упорали 
друзі по змаганню — члени ланки 
С. Д. Проданчура. Слово комсо
мольців прозвучало ділом.

Того дня до Ульяновського цук
розаводу надійшла тисяча гони 
коренів накопаних комсомольця
ми в рекордний день.

1. 1ВАХНЮК, 
секретар відділкової партій
ної організації колгоспу 
«Родина» Ульяновського ра
йону, член корпункту «Мо
лодого комунара».вимпел

Члени 
відділ
ив ма- 
роботи

перемогою і вручив

БРИГАДА

Секретар паргкому ко.носпу Анатолій Андрійович КУЧГ.РеИКО вли, 
ланкової» комсомольсько-молодіжної ланки Валерій ділтдли»«» 
рекордом і вручає еимпсл «Кращій ланці на збнроніН

як пре людей у розумінні моралі. І одне 
повніше витікати з іншого — такої ми 
думки про смисл робітничого життя. Пи
тання виробничого, суспільного і особис
того. індивідуального характеру, вирі
шуємо всі разом. Взажаємо, в характері 
колективу не має бути нічого такого ін
дивідуального, що б суперечило СПІЛЬНИМ 
інтересам. Дуже загально? Скажу кон
кретніше. Як і в усіх людей, є" у нас своє 
особисте, за межами заводу. І рангом — 
термінова робота. Виконати її поірюто 
тільки сьогодні, не пізніше. Не пам’ятаю, 
щоб хго-нсбудь, посилаючись па невід
кладні домашні чи якісь там інші спра
ви, відмовився попрацювати зайву годи
ну—другу. Це не просто відповідальність 
перед бригадою, це — відповідальність 
перед В.ТаС‘.:ОіО совістю.

Нещодавно і$ цеху створили комсо
мольсько-молодіжну бригаду токарів, 
гку очолив Леонід Кириленко. Ми викли
кали її на змагання, і тепер бачимо, що 
суперник у нас серйозний. За підсумками 
серпня кращим виявився колектив Кирії 
.енка. Ну що ж. тим краще для нас. 
«Спортивна злість» з’явилася.

За час свого існування колектив не до
пустив жодного випадку серйозного по
рушення трудової дисципліни. Може зда
тися, що це взагалі якась ідеальна бриіа- 
да. Ні. люди є люди. Один пішов зато 
чувати інструмент і з кимось забалакав
ся. Інший... Ллє виховуємо, і виховує
мось. Бо для того, щоб завоювати зван
ня колективу імені 60-річчя Великого 
Жовтня (такх мету мн поставили перед 
собою) треба не тільки добре працюва
ти. Треба в усіх випадках бути гідними 
високого імені.

А. СКВОРЦОВ, 
бригадир комсомольсько-молодіж- 
кої бригади токарів Кіровоград
ського заводу тракторних гідро
агрегатів.

ком. Обласна молодіжна 
газета викрила серйозні 
недоліки в організації со
ціалістичного змагання 
між молодими хлібороба
ми на жнивах, допущені 
комітетом та секретарем 
комсомольської організа
ції колгоспу імені Фрунзе 
Компані'вського району.

Як повідомила до ре
дакції перший секретар 
Компаніївського райкому 
комсомолу В. Суха, стаття 
«Маршрут — по цеглу» 
була обговорена на ком
сомольських зборах кол
госпу імені Фрунзе 17

серпня та на бюро райко
му ЛКСМ України 18 серп
ня. Факти, наведені в 
статті, дійсно були, кри
тика визнана вірною. Бю
ро райкол\у комсомолу за 
допущені недоліки в орга
нізаційній роботі серед 
комсомольців та молоді 
секретаря комсомольської 
організації колгоспу імені 
Фрунзе В. Побігайла попе
редило. На період збиран
ня пізніх культур комітет 
на чолі з В. Гіобігайлом 
зобов язано створити 
штаб, керівництво штабом 
покласти на секретаря 
комсомольської організа-заголоз-

РАІЮРП6
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.).

тор. Ца діло можливість 
чітко визначити наші рубе
жі, виявити раззраи. Ство
рили умови для двозмін
ної роботи механізаторів і 
цим звели простої тракто
рів до мінімуму. Тракто
ри були повністю завантз- 
жені роботою. Ала не 
тільки розрахунок та еко
номічна база сприяють ви
конанню зобов'язань. Не 
менш важливу роль віді
грають і кваліфікація ме
ханізаторів, стан трудової 
і виробничої дисципліни, 
різань освіченості кожно
го тракториста і, звичайно, 
загальний настрій колекти
ву. Валику увагу ми при
діляємо навчанню кадрів.

До фінішу ювілайного 
року ми прийшли перши
ми. Свої зобов'язання ви
конали за вісім 
Цьому успіхові 
мірою сприяла 
культура 
Високоврожайні 
ля нині. Сусіди взяли 
гектара по 35 
зерна, тобто майже на 
центнери менше, 
Тепер уже вони 
шуються до нас 
свід. А ми з ним 
мось. 
тої бригади добра запра- І 
вили поля еліксиром ро
дючості; внесли по 5 ТОНН І 

органічних і по 3 центне
ри мінеральних добрив на 
гектар. У пращі строки 
провели асі агротехнічні 
заходи. Надійно відремон
тували техніку. По-бойо
вому настроїли людей. 
Відрадно, що за час жнив 
ювілайного року в нашо
му колективі не було ЖОД
НОГО виробничого пору
шення.

місяців, 
валикою 

висока 
землеробства, 

наші по-
3

центнерів
4 

ніж ми.
напро- 

по 
не криє-

Механізатори

до-

на-

В. КОВПАК, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади № 2 
колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського ра
йону.

турбота
механізаторів

(Закінчення.
Поч. на 1-м стор.).

ніки — в центрі уваги по
станови.

Приємно, що в розв’я
занні цих важливих про
блем механізатори нашого 
колгоспу досягли певних 
успіхів. Так, ще в дні ро
боти XXV з'їзду КГ1РС ми 
підтримали заклик колек
тивів комсомольсько-мо
лодіжних тракторних
бригад колгоспів «Роди
на» Ульяновського, імені 
Шевченка гіозоукраїнсько- 
го та імені Капініна Олек
сандрійського районів 
«Сільськогосподарсь к і й 
техніці — ефективне вико
ристання! Весь амортиза
ційний строк роботи ма
шин — без капітального 
ремонту!» Ми уклали до
говір на трудове супер
ництво з комсомольсько- 
молодіжною тракторною 
бригадою колгоспу іменіч 
Кірова Бобринецького ра
йону, підсумки підбиваємо 
щокварталу. І це принесло 
непогані результати окре
мим механізаторам, брига
ді в цілому.

Постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи по підвищенню 
ефективності використан
ня сільськогосподаоської 
техніки, поліпшенню її 
схоронності, забезпечен
ню колгоспів і радгоспів 
кадрами механізаторів і 
закріпленню їх у сільсько
му господарстві» пройнята 
державною турботою про 
технічну оснащеність кол
госпів і радгоспів. Ми, мо
лоді механізатори, у від
повідь на піклування Ко
муністичної партії працю
ватимемо так, щоб кожен 
день, що наближає нас до 
свята 60-річчя Великого 
Жовтня, став днем високо- 

I ефективної, напруженої 
праці.

В. СИМОНЕЦЬ, 
О. СЕЛІДЕИ, 

комсомольці, тракто
ристи колгоспу імені 

Ватутіна Кіровоград
ського району.



24 вересня 1977 року
А ЕРЕД плакатів про 
“ ДОВИЙ досвід І 
випущених обласним управ
лінням у справах видав- 
^чццтв, поліграфії та книж- 
ПОЗОЇ торгівл , багато ви
дань, присвячених різним 
питанням виховання. Ця те
ма розкривається у плакаті 
про наставника молодих 
трудівників Кіровоградської 
мехколони № / Є. П. Ба- 
ранова. Він убачає свій 
обов язок^не тільки в тому 
щоб навчати робітників ви
браної ними професії. На
ставник і виховує своїх під
шефних у дусі комуністич
ної моралі, є для них при
кладом високої культури 
праці та поведінки.

Досвід роботи Світловод- 
ської місько; бібліотеки для 
дітей по пропаганді серед 
учнів 6—8 класів професій,

О пере- І 
роботи, І

Г АМ, де бере по- 
1 чаток одна з най

красивіших вулиць 
Кіровограда, яка но
сить ім я Леніна, на
проти тінистих алей 
міського парку, сто
їть гарний Триповер
ховий будинок, 
тридцять весен 
шуміло з часу 
рудження його. Свід
ками багатьох подій 
були міцні кам’яні 
стіни цього будинку.

...Наприкінці двад
цятих років минуло
го століття 
град був 
військових

півдні 
МІСТИВСЯ

,,Молодий комуяяр‘г

За владу Рад
-----------------------— 3 стор, ------
Ф Анкета «Молодого комунара»

МОВОЮ

потрібних рідному місту, 
висвітлює плакат «Юна змі
на трудівнича». Профорієн
тація, свідомий вибір про- 

.. <^сії—тема плаката «Шкіль- 
табір «Юність», вида

ний на замовлення Долин- 
ського районного відділу 
народної освіти. На замов
лення цього ж відділу ви
пущено ще 
«Виховуємо 
тернаціоналістіа» 
клуб 
дружби в Долинській 
редній школі № 2 та «По
шук юних» — про червоних 
слідопитів Варварівської 
восьмирічної школи.

Дійові форми інтернаціо
нального виховання, що їх 
широко використовують 
комсомольські організації 
Вільшанського району, по
казано у плакаті «Прапор 
молоді — дружба». Цій же 
Темі присвячено видання 
«Широкі горизонти «Глобу
са», здійснене на замовлен
ня Ленінського райкому 
ККСМ України міста Кіро- 
а^іада.

Чимало молодіжних ви
дань готують поліграфпід- 
приємства області. Зокре
ма, скоро вийде з друку 
плакат, у якому узагальнено 
нове в трудовому вихован
ні, — про Гайворонський 
Міжшкільний комбінат ви
робничого навчання.

А. ПАВЛО».

два плакати: 
пат ріотів-ін- 

про 
інтернаціональної 

се-

Сто 
від- 
спо-

Як часто ми проходимо 
по рідній з дитинства вули
ці, мимо знайомих будин
ків... І, згодьтеся, не так вже 
часто згадуємо, що у кож
ного будинку, вулиці, як і у 
кожної людини, існують 
свої біографії. Серед 7ися« 
будов твого міста чи села є 
чимало таких, які багато чо
го побачили на своєму віку, 
були свідками важливих, а, 
може, й історичних подій... 
Про їхній життєпис ми й хо
чемо розповісти тобі, чита
чу, в матеріалах під новою 
рубрикою, яку сьогодні від
криваємо.

Єлисавет- 
центром 

поселень 
України. 

Тут містився штаб- 
квартира кавалерій
ського корпусу. Військові муштри, збо
ри, показові виїзди проводились на 
плацу, спеціально обладнаному для цієї 
мети.

Частенько до міста, цілком підпоряд
кованого військовому відомству, навіду
вались високі чини із самого Петербур
га. Нерідко представники царської фа
мілії приїздили сюди, щоб оглянути 
«свої» володіння на південних кордонах 
імперії. Місцеві власті старалися влашто
вувати помпезні зустрічі вінценосним 
особам. Для цього року 1848 було за
кладено розкішний палац. Від нього й 
прилеглу зулицю наззали Двірцевою.

Простому люду заборонялося навіть 
близько підходити до палацу або гуляти 
навколо. Зате знать веселилася тут, 
не шкодуючи тугих гаманців, набитих 
прибутками від дармової праці робітни
ків. Після скасування кріпосного права 
і ліквідації військових поселень, коли 
Єлисаветград знову став позітсвим цент
ром, колишній палац перетворили на 
один із корпусів юнкерського училища, 
в якому готували офіцерів для царської 
армії.

Так було до березня 1917 року. Саме 
в ці дні а Єлисазетграді пішли чутки про 
Лютневу буржуазно-демократичну рево
люцію. Місцеві газети про події з Пе
тербурзі не писали, а робітники хотіли 
знати, що ж відбулося з столиці. Тільки 
під тиском народних мас міська дума 
повідомила, що цар зрікся престолу. 
«Звістка про петроградські події викли
кала у всіх верствах суспільства велику 
радість. На вулиці зовсім незнайомі лю
ди поздоровляли одне одного», — писа
ла в ті дні одна з єлисазетірадських га
зет.

Та бажаної сзободи трудящі повіту 
не дістали. Політика Тимчасового уряд/ 
служила буржуазії. Робітники, селяни, 
солдати швидко з цьом.у розібралися. 
Еони наполегливо вимагали оновлення 
органів Рад, у яких переважали есеро- 
меншосицькі угодовці та буржуазні на
ціоналісти.

на

грудня на загальноміському мітин
гу робітники ухвалили гаку резолюцію: 
«Вважаючи діяльність нашої Ради недо
статньо революційною в боротьбі зі спе
куляцією, саботажем і загальнодержав
ною розрухою, ми вимагаємо негайного 
переобрання Рад, які тепер не виража
ють волі широких робітничих мас, ми 
вимагаємо, щоб вони повністю стали на 
захист інтересів робітників, солдатів і 
селян, щоб тут, на місці, проводились 
декреіи 1 постанови Ради Народних Ко
місарів». '

Через два дні з ініціативи більшовиків 
було створено Раду робітничих депута
тів, до якої ввійшли мужні борці за на
родну справу І. М. Гуляницький, 8. М. 
Спренжин, Г. І. Кочерженко, К. А. Сеуль
ський та інші. 18 січня 1918 року вико
навчий комітет Ради було перетворено 
на військово-революційний ко/літет, який 
наступного дня оголосив про перехід до 
його оук усієї влади в місті.

З цього періоду починається ноаа 
історія будинку на Двірцевій. У колиш
ній палац прийшли нові господарі — 
трудящі люди. 8 ті буремні дні його на- 
зизали Єлисаветгрздським Смольним — 
адже в ньому бизся пульс революції, 
звідси велося керівництво боротьбою. 
8 цьому приміщенні видавали «Бюле
тень Єлисазетградського військово-ре
волюційного комітету». Тут перебував і 
штаб Червоноі гвардії. Загони черзоно- 
гвардійців, що складалися в основному 
з робітникіз, керовані військревкомом, 
пішли на останній штурм і 29 січня 1918 
року встановили в Єлисазетграді Радян
ську владу.

...Красива, різнобарвна вулиця Лені
на — угюблене місце відпочинку кірозо- 
градців і гостей міста. На самому її по
чатку стоїть гарний триповерховий буди
нок. Його ми звемо Кіровоградським 
Смольним.

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

Природа і ти

ГУРТУЮТЬСЯ У ЗГРАЇ ДИКІ ГУСИ.

Дарує
ОСІНЬ

V ЛІСАХ та гаях рясніють золоті розси- 
* пн пожовклого листя. В небі проліта
ть зграї шпаків, клини диких гусей.

Кінчилося літо.
В урочищі Саловому. іцо оточує Кремен

чуцьке море, не чутно співучих пташок. 
Солов’ї і зозулі востаннє співали в першій 
половині липня. Відлетіли іволги, одуди- 
У плавнях Кременчуцького моря та озер 
набирають сили лелеки. Нерідко ходять 
гони зграями. По чистих біленьких «соро
чечках» можна пізнати молодих лелек. 
Старі після линьки вже відновили пір я.

Наприкінці серпня відлетіли в тепчі краї 
іч-рші жуоавлині зграі.

у птахів кінчилися гніздові турботи. Але 
є й запізнілі. Це трапляється, коли гине 
перше потомство. Та буває, шо птахи двічі 
за літо виводять малят. Ось чую різкіш 
крик. Озираюсь, дивлюся на верхівки де
рев — ніде жодного птаха. Помічаю дупло. 
Ось воно ще! Пташенята дятла кричать - 
ппосг.ть їсти маленькі ненажери. По їхньо
му характерному крику легко відшукати 
гніздо дятла. Почувся стук по стовбуру - 
ис прилетів дятел.

самоцвіти
У лосів-самців затверділи роги. Зміцніли 

під осінь маленькі тендітні косулі. Прохо 
лодними ранками на водопої задивляїоіі.си 
вони в лісові озера і дивуютьс». появі но
вих барв довкола. Почервоніли кетяги ка
лини, чорніють ягоди ожини, на галявинах 
запалали кущі барбарису й глоду. Доспі
вають плоди шипшини, терну... В осикових 
іайках любителі грибів уже збираюг- 
підосичники, в дубових—найцінніші і най
смачніші білі гриби.

Чудова осіння пора настала в урочищі. 
І кожен, хто прийде на побачення з йою 
красою, має пам’ятати: цей неоціненний 
дар природи треба берегти. Для себе і для 
наступних поколінь.

М. ПАТОКІН.
м. Світловодськ.

Фото автора.

Олімпійський 
резонанс

Ф Анкета «Молодого комунара»

Про участь збірних команд Кіро&оградщини у 
II спортивна молодіжних іграх УРСР ми розпові
дали на сторінках нашої газети. Як відомо, лід час 
цих змагань лише окремі представники області 
входили о число призерів. Але командою бажаної 
висоти взяти не довелось. Навіть у своїй групі об
ластей кіровоградці були шостими серед дев’яти. 
Тимчасом уболівальники запитують:

— На чемпіонатах спорі панік товариств, між
відомчих республіканських змаганнях, відкритих 
першостях областей, під час старт ів-меморіалів, у 
товариських зустрічах кіровоградці нерідко на
віть із «золотом». /І коли починаються відпові
дальні змагання — одержують «нулі». То де чс 
шукати «вузькі місця»?

Редакція пропонує відповісти ча це запитання 
нашим читачам — самим спортсменам, тренерам, 
комсомольським та фізкультурним активістам, ве
теранам спорту.

І. ЧИ ЗГОДНІ ВИ з ТИМ. ЩО УКОМПЛЕКТОВУЮТЬ 
ЗБІРНУ КОМАНДУ ВИХОВАНЦЯМИ ОДНОГО-ДВОХ 
СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ ЧИ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
(НАПРИКЛАД. СЕРЕД ВЕЛОСИПЕДИСТІВ - ПРЕД 
СТАВНИКИ «СПАРТАКА» і «ЛСКОМОТИВУ» ЯДРО 
ЗБІ'ЧІОЇ КОМАНДИ ЛЕЇ КОА ГЛЕТІВ СТАНОВЛЯТЬ 
АВАІІГЛРД1ВЦІ І ВИХОВАНЦІ «БУРЕВІСНИКА.)? ЯКА 
ВАША ДУМКА ЩОДО ТАКОЇ ГЕОГРАФИ?

2 ОДНІ ВВАЖАЮТЬ. ЩО ПРИЧИНА ВСЬОМУ - 
НЕДОСВІДЧЕНІСТЬ І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРЕ
НЕРІВ; ВІДДАЧА ДУЖЕ МІЗЕРНА НІШІ БАЧАТЬ 
УПУЩЕННЯ В КОЛЕКТИВАХ ФНКУЛЬГУРИ А ВАША 
ЯКА ДУМКА?

X.
З ЧИ може ГОЛОВНЕ УПУЩЕННЯ В НЕСТАЧІ 

СПОРТИВНИХ БАЗ?

(Див. 4-у cm о у.)
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4. «МИ НЕ ВМІЄМО ОРГАНІЗОВУВАТИ СПОРТИВНІ 
ПОЄДИНКИ НА МІСЦЯХ. І НА ОБЛАСНИХ ЗМАГАН
НЯХ РІДКО КОЛИ ЧОГОСЬ ИАЕЧІІШС.Ч» - ЧИГАЄ
МО В ОДНОМУ З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ. ЧИ СЛУШ
НЕ ЦЕ ЗАУВАЖЕННЯ?

Олімпійський

БАС

ТЕЛЕФОН

МІНУС

✓

2(> ВЕРЕСНЯ

9 ВАША АДРЕСА ПРІЗВИЩЕ. ІМ’Я. ВІК. МІСЦЕ 
РОБОТИ. НАВЧАННЯ

— На дерево меьі не вилізти ніколи. 
Навіщо ж клени, і каштани, і тополі?

— Дзвоню, дзвоню, дзвоню...
і дзвонить охота. 

Бо у ллене, як не є, —
. ’ керівна роботаї

— «Тум-бум, тум-бум...» — аж зелено 
лтені в очах.

5 ОКРЕМЕ ЗАПІЙ ЛІНІЯ ФІЗКУЛЬТУРНИМ АКТИ
ВІСТАМ: ЧИМ ДОПОМОГЛИ ВАМ У ПА ТЛІ ОДЖГ.НІІ1 
СПОРПІВНО-МЛСОВОТ РОБОТИ КОМІТЕТИ КОМСО
МОЛУ? ПРАЦЮЄТЕ У КОНТАКТІ З НИМИ ЧИ 
МОТУЖКИ?

6 ЧИ ПОТРІБНО НАМ БІЛЬШЕ ПЛАТНИХ» 
ХІВЦІВ. ЧИ ОПОРА МАСОВОГО СІТОР1У ГРОМАД- 
СЬКІ ТРЕНЕРИ (НАГАДАЄМО. ІДО ОКРЕМІ СПОГ-Т- 
КОМІ ГЕ НІ РАПОРТУЮТЬ. ЩО В НИХ СОТНІ ГРО
МАДСЬКИХ ТРЕНЕРІВ ФГЮРІІВ ІНСТРУКТОРІВ. А 
СЕКЦІЇ ВГДУГЬ ОКГГМІ СПЕЦІАЛІСТИ)?

7. ЯКОЮ ПОВНІША ПОЗИЦІЯ САМИХ
СПОРТСМЕНІВ (БАГАТО З НИХ КІЛЬКА РОКІВ Ю 
МУ ГІРІІІ-іШЛІІ У СЕКЦІЮ. А ВСЕ ВВАЖАЮТЬСЯ 
«ПОЧАТЬ ІВЦЯМН» І?

8. ВАША ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ФІЗКУЛЬТУРИ 1 СПОР
ТУ.

ЗАПОВНЕНУ АННЕТУ З ПОМІТКОЮ «ОЛІМПІЙ
СЬКИЙ РЕЗОНАНС) НАДСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ 
РЕДАКЦІЇ:

- .w. Кіровоград, 
вул. Луначаревного, 36. 
ре да н ц І я га .і emu 
„ .1/ олодиії комунар“

ВІДПОВІДІ МОЖНА ДАВАТИ І НА ОКРЕМОМУ 
АРКУШІ.

КАРТИННА

ХРОБАК

Адже оркестр увесь
тримаю на плечах.

— Я не Плюс, а Мінус. 
Та куди я дінусь?

— Іду в комедії зніматисьі 
Там, кажуть, можна не сміятись.

СМОЛА
— Зв’язки широкі завела. 
Бо я — липка. Бо я — Смола.

ІРЖА
— Залізо їм. Але сктзати мушу: 
Я можу легко їсти й людські душі.

КОЗА
— На іспитах дали мені 

найкращу атестацію:
«У тебе розуму нема, зате чудова 

грація»!

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «В тост» х у каї
ни». 11.15 — К. т. «У світі тва
рин». 14.30 — К. т. Док. теле
фільм «Ісландія». 15.00 — Тс- 
-■ефі.’іьм «Нахабепя». 15. 
К. т. «Народні мелодії», 
церт. 16.15 — К. т. «Метал 
дона». Теленарис. 16.45 — 
< Мамин.і школа». 17.15 — 
«Один за всіх псі за одного). 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
«Разом з народом». 19.05 —К т. 
«Змагаються трудящі Тульської 
області». 19.50 — К. т. «Елегія». 
Фільм-вистава. (21.00 — «Час»), 
22,1.5 — К. т. «Голина Великого 
симфонічного оркестру». По 
закінченні — ііовнни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1969-й». 11,00 — К. т. Новини. 
11.15 — Танцює І. Колпакова. 
11.49 — «Шкільний екпап». Ній 
клас. ФЬика. 12.15 — К. т. «Лід 
прапором Жовтня». Звітують 
трудящі Хмельницької області. 
15.55 — Телепрограма «Автомо
біліст». 16.40 — «На ланах рес
публіки». 16.55 — Для школя
рів. «Вітрило». 17.30 — «Слі- 
ціалміий портрет колективу кол- 
(оспу ім. Ілліча Запорі ч.кої об 
ласті». Передача І. 18.00 — Рек
лама. Оголошення. 18.15 — Бе
сіда лікаря. Профілактика ал
коголізму. 18.30 — «Естпа дні 
ритми». 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30 — «Екран молодих*. 20.45 
— «На добраніч, діти!». 21.00— 
«Час». 21.30 — Фільм «Коли за
цвів мигдаль». По закінченні — 
к. т. Ііовніїи.

Кон- 
І бу- 
К. т. 
К. т.

•?!**

Газета вихопить

у вівторок, четвер,

суботу.
Наша адреса і телефони

27 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 - 

Новини. 9.Ю — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Один за всіх, 
всі за одного». 10.15 — К. т.
Елегія». Фільм-вистава. 14.30 — 

«Твій труд — твоя висо-

336050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу - 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій- - 
ськсео-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

£К 19769. Обсвг 0,6 друи, ери, іидсхс 6ІІ97.
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Яа старти-всі
17-24 ЖОВТНЯ В НАШІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
ПРОЙДЕ ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
і СПОРТУ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ 
ВЕЛИКОГО жовтня

Мета цього масового за
ходу — дальший розвиток 
фізкультурного руху 
ІИІЩСИИЯ ----
спортсменів, 
комплексу 
здоров’я. Тиждень фізич
ної культури і спорту 
пройде в усіх колективах 
фізкультури, середніх і ви
тих навчальних закладах, 
міс і ах і селах нашої рес
публіки. Це велике спор
тивне свято стане‘ще од
ним яскравим виявом вдяч
ності народу за турботу 
Комуністичної партії і 
Уряду про всебічний і гар
монійний розвиток радян
ської люді-пп.

Стар і амн на лсікоагле- 
тичиих та водних доріж
ках, велосипедними пробі- 
гами та ііііпимп змагання
ми вві гтва і иметь фізкуль
турники України про свої 
спортивні досягнення. Із

и'д‘ 
майстерпосі і 

пропаганда 
бадьорості і

Ждапона у подорож по 
двох морях — Азовському 
і Чорному — вже вируши
ли учасники зіркової вод
ної естафети. Зюдом 
«десант* висадиться

ЇХ
У 

Києві і візьме участь у ве
ликому святі, яким завер
шиться Тиждень. Гостями 
спортивної юні будуть ве
терани радянського спор
ту. відомі тренери, удар-, 
пики жннв-77. У багатьох 
містах республіки органі
зовуються тематичні ви
ставки, фестивалі спортив
них фільмів.

Зараз розпочалася під
готовка до Тижня. Про її 
хід долові.пі на засіданні 
організаційного комітету, 
що відбувся в Києві, пред
ставники обласних сно|>]> 
комітетів, ДС1 га вн' 
домегв.

(РЛТАУ)

ФУТБОЛ

Давня дружба зв'язує 
кіродоградців і трудівників 
Толбухінського округу 
НРБ. Для проведення між
народних товариських зу
стрічей на Кіровоградщи- 
ну прибула збірна моло
діжна футбольна команда 
«Добруджа» з Толбухін
ського округу. Наші друзі 
проведуть три матчі. 
Завтра в обласному центрі 
вони зустрінуться з вихо
ванцями 
«Зірки».

кіровоградської 
Цей поединок

відбудеться о 13-й годині 
на стадіоні спортклубу 
«Зірка». У вівторок — 27 
вересня добруджанці гра
тимуть в Олександрії із 
збірною командою юна
ків — азангардівців, а 29 
вересня толбухічці у Свїг- 
ловодську поміряються 
силами з колективом фут
болістів заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР.

В. ШАБЛЛПІ.
— 

а». Кіпопротрама. 15.15 — К. т. 
Основи Радянської держави і 

права». 15 45 — К-. т. «Кпіііа 
Час. Читач». 16.15 — К. т. «Ві
зерунки». 16.45 — К т. «Робіт
нича гарантія москвичів*. 17.15 
— К. т. Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з директором 61-1 
шкочн-ііітерпату м Москви Л. .11. 
Мікаеляпом. 18.00 — Нозини.
1,8.15 — К. т. Програма телеба
чення Індії, присвячена 30-й
річниці проголошення незалеж
ності країни. 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Наша адреса — 
Радянський Союз». 22.50 — К. т. 
Матч радянських і американ
ських тенісистів на приз «Лите
ратурной газети». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Музичний фільм «Народні ме
лодії». 10 3) — «Товари — наро
ду». (Карпатські меблі). 11.00— 
К. т. Порипи. 11.15 — «Містам і 
селам України бути зразкови
ми». (Місто Іллі'іінськ). 11.45 — 
«З піснею па БАМ». Виступають 
сестри Байко. 17.15 — «На.ідео
логічних рубежах*. Український 
буржуазний націон ілі.з.м — во
рог ідей Великого Жовтня. 17.30
— «Соціальний портрет колекти
ву колгоспу ім. Ілліча Запорі іь- 
і ої області». Передача 2. 18 0'1
— К. т. «Поезія». (О. Ющенко). 
18.30 — «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР» 18.50—Рек
лама. Оголошення. 19.00 _ к. т. 
«Вісті». 19.30 — «Сім’я». 20.15— 
Тележурнал «Ст:ірт». 20.45 • — 
«На добрані і. діти!» 2' 
«Час». 21.30 — К. т. «Під пра
пором Жовтня». Звітують тру
дящі Вінницької обтаєм'.' В пе
редачі бере участь перший 'сек
ретар Вінницького обкому Кл'і- 
партії України В. М. Таратур.і. 
По закінченні — к. ’. Новини.
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«Літературні бесіди». «Письмен
ник і його герої». 18.00 — Нонн
ин. 18.15 — К т. Мультфільм 
< Наймолодший дощик». 18.25 — 
К. т. Док. телефільм «Амери
канські репортажі». 19.20 —
К. т. «Обговорюємо проект Кон
ституції СРСР». 19.30 — К. т. 
Кубок європейських чемпіонів з 
футболу. «Торпедо» (Москва) — 
«Бснфіка» (Португалія). В пе
рерві — к. т. Тираж «Спортло
то». 21.15 - «Час». 21.45 - К. т. 
Кубок УЕФА з футболу: «Дина
мо» (-Тбілісі) — « ііі іернаціока- 
ле» (Італія). По і.ікіісіенпі — 
ІіОПІІІІН.

S5S38S3!fi

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Чучс». Лялькова в істапа. 11.00 
— К. т. Новини. 11.15 — Теле
фільм «Твоє покликання». 11.10 
— «Шкільний скрап». 9-й клас. 
Українська література. 12.10 — 
Спортивний кіножурнал 
фета № 5». 12.25 — К. 
прапором Жовтня*. Звітують 
трудящі Вінницької області. 
16.35 — К. т. «Почни всіиче.тію- 
ю іначення*.(У робітників Чер
воного Чепеля). 17.15 — *В ім'я 
миру». Виступ заступника юло- 
ви Радянського комітету захис
ту миру письменника 
Рибака.
портрет ................ 1 ...... ..
ім. Ілліча Запорізької області». 
Передача 3. 1^.00 — «Наодинці з 
книгою». Ко-річчя з'дня народ- 

21.(10 — жеїшя Мухтара Ауетоза. 13.30 —
Музичний фільм • «Волинка». 
18.45 — «Сільськогосподарський 
тиждень». Телсогляд. 19.00— К. т. 
«Вісті». 19.30 — Новини кіно
екрана. 20.45 — «На добраніч, 
діти'». 21.00 — Музичний фільм. 
21.15 — «Час». 21.15 — К. т. «Но
ні мелодії року». По закінчен

ії оііиїїи.

«Г.сга- 
т. «Під

3 Нагана
17.30 — «Соціальні1:! 
колективу колгоспу

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0П 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — Фільм «Бесіда». 10.45 
— К. т. «Клуб кіноподорожей»-. 
15.00 — Наукопо-популяриі філь
ми 15.40 — К. т. Телефільм для 
дітей. « Капітанка». 10.45 — К. т. 
«Наука сьогодні». 17.15 — К. і.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 10.20 - 

К. т. «Там, де Волга зустрічає
ться з Окою». Док. телефільм. 
10 50 — К. т. «Ніша біографія. 
Рік 1971-Й». 15.05 — К. т. Док.
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фільм «.Молодь ііі будовах краї-' 
ни». 15.35 — К. т. «Шахова 
школа». 16.05 — К. т. «У ста
родавньому Києві». 16.35—К. т. 
« Винахідник». 17.05 — К. т. «Ра
ди і життя». 17.35 — К. т. Кон
церт для дітей. 18.00 — Новини. 
18.15 — «Людина і закон». 18.45 
— Фантазія на теми пісень 
А. Островської о. 19.00 — К. т. 
«До 60-рІччя Великою Жовтня. 
Радянська Молдавія». В пере
дачі бере участь член ЦК КІІІ’С 
перший секретар ЦК Компартії 
Молдавії І. 1. Бодюл. 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. «Докумен
тальний екран». 22.45 — К- т. 
«Музичний абонемент». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Молоді голоси». 10.50 — Екран 
молодих. «Господарі 
11.00 — К. т. Новини.
«Людина та її справи». 16.15 — 
«Обговорюємо проект Конститу
ції СРСР». 16.30 — Для дітей. 
«Катрусин кінозал»: 17.30— Со
ціальний портрет колективу кол
госпу імені Ілліча Запорізької 
області. Передача 4. 18.00 —1
«Золоті зірки України». Кііюна- 
рис про бригадира монтажників 
Харківського домобудівного 
комбінату № 1 Героя Соціаліс
тичної Праці В. С. Плахотіна. 
18.15 — Республіканська фізішо- 
матемлтичпа школа' Переда
ча І. 1.8 35 — К. г. «Сатиричний 
об’єктнп». 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30 — К. т. Телефільм «Велика 
перерва». 1 серія. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — «Час».

Жоат- 
Iвапо-

землі»
11.15 -

21.30 — «Під прапором 
ця». Звітують трудящі 
Франтівської області. В пері да
чі бере участі, перший секретар 
Івано-Франківського «/' 
Компартії України II. ‘1’. 
рук. По закінченні — 
вини.

обкому 
Бсз- 
110-к. т.

Т. в. о. редактора М. СЬМЕНІОК.

— ............................... .......... ....... .........————
Колектив редакції іа.тегн «Молодий комунар» глибоко 

єумус з приводу передчасної смерті свою позаштатного 
кореспондента старшою інструктора обкому ДТСААФ

МАШУКА Василя Іпановиїа,
і висловлює співчуття сім’ї ПОКІЙНОГО.
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