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НОВІ РУБЕЖІ 
БУРЯКОВОДІВ

Зі зборів партійно-господарського активу
З г.очуттям великої радості і гордості зустріли тру

дівники Кіровоградщиии привітання Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Леоніда Ілліча Брежнєва буря- 
ководам республіки в зв’язку з виконанням ними сво
їх соціалістичних зобов’язань по продажу державі 
цукрової сировини. Вони відповідають на цей лист- 
Еітання упевнено: досягнуті успіхи в наступному ро
ці буде закріплено.

# Ця думка червоною ниткою пройшла на зборах 
партійного активу області, які відбулися 8 грудня на 
обласній дослідній сільськогосподарській станції.

Голова виконкому обласної. Ради народних депута
тів Д. П. Максименко, який виступив з доповіддю, 
проаналізував зроблене, вказав на невикористані ре
зерви.

Буряководи області, широко розгорнувші-; соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, добилися непо
ганих успіхів. На цукрові заводи вони доставили 
З мільйони 848 тисяч тонн солодких коренів, на 11 
процентів перекривши планове завдання. Добру, від
дачу від бурякового поля одержали трудівники Но- 
Есархангельського району — 340,9 тисячі тонн, Ново- 
українського — 339,5 тисячі тонн, Вільшанського — 
149,7 тисячі тонн, Компаніївського району — 118,5 
тисячі тонн.

14 господарств області зібрали з кожного гектара 
посівів по 400—450 центнерів коренів, 28 — по 350— 
400 центнерів, 80 — по 300—350 центнерів. Найви
щий урожай серед господарств області — в колгоспі 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району. Ко
жен гектар тут видав по 465 центнерів, в колгоспі 
імені Жданова Світловодського району — по 453 
цс-нтнери, в колгоспі «Путь Ильича» Знам’яиського 
^.йону — по 445 центнерів.

В боротьбі за врожай ювілейного року, підкрес
лив доповідач, з нового силою проявилася мобілі- 
зуюча роль партійних комітетів, первинних партійних 
організацій, профспілкових і комсомольських органі
зацій, радянських і господарських органів.

Разом з тим не всі резерви і можливості дальшого 
збільшення виробництва і продажу державі цукрових 
буряків використано в повну силу.

Ось приклади: найнижчий урожай цукрових буря
ків одержав колгосп імені Мічуріна Устинівського 
району — по 92.8 центнера з кожного гектара. Рад
госп «Ікгульський» цього ж району — по 151 центне
ру. Доповідач назвав її інші господарства, які одер
жали нижчий від двохсот центнерів урожай цукрової 
сировини. Це колгоспи імені Ватутіва та імені 
Шевченка Маловисхівського району, імені Димитрова 
та «Іскра» Новгородківського, імені Кірова та імені 
Карла Маркса Олександрійського, імені Карла Марк
са та «Україна» Петрівського, радгосп «Устинівський» 
Устинівського, радгосп «Реконструктор» та колгосп 
«Родина» Долинського, імені Крупської Кіровоград
ського районів.

На закінчення доповіді Д. П. Максименко висловив 
упевненість у тому, що цукровики області закріплять 
досягнуті успіхи і вийдуть у найближчі роки по уро
жайності в середньому за 300 центнерів, а по прода
жу державі — за чотири мільйони.
* "З великою увагою учасники наради слухали виступ 
ланкової комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу 
імені Котозського Добровелпчківського району Надії 
Сидорчук.

В обговоренні доповіді взяли також участь перший 
секретар Новоукраїнського райкому партії Л. М. Лит
вин, голова Знам’яиського райвиконкому Г. Т. Кос
тенко, головний агроном радгоспу Сальківського цук
ре комбінат у В. М. Махно, секретар парткому кол
госпу імені Щорса Ульяновського району М. С. Ру
денко, ланковий радгоспу «Маріампільський» Пст- 
рІЕсіксю району М. І. Чумак, начальник Більшаи- 
сі-когл районного управління сільського господарства 
Д1. І. Скорубськнй, ланкова колгоспу «Іскра» Олек
сандрійського району Г. М. Мартиненко. керуючий 
відділком колгоспу «Перше травня». Маловнсків- 
ського району Г. І. Пєшехопов та головний агроном 
колгоспу «Жовтень» Новомиргородського району 
Л. Л. Мостовик.

Із заключною промовою виступив перший секретар 
Обласного комітету Компартії України М. М. Ко- 
бильчак.

Учасники наради прийняли резолюцію, в якій, зо
крема зазначається, що трудівники області, викопую- 
у/ настанову Леоніда Ілліча Брежнєва, в третьому 
І^і-Ці п’ятирічки закріплять досягнуті в ювілейному 
році успіхи, виростять і зберуть з кожного гектара 
не менше, як по 275 центнерів цукрових буряків і 
продадуть державі 3 мільйони 450 тисяч тонн коре
нів, на 150 тисяч тонн більше плану.

Учасники наради прийняли вітальні листи па адресу 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Леоніда Ілліча Брежнєва, 
Центрального Комітету КПРС, Центрального Коміте
ту Компартії України, Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР і Ради Міністрів республіки.

«Завданням величезної ваги є підготовка молоді до захисту соціалістичної 
Вітчизни...

Необхідно і далі вдосконалювати військово-патріотичне виховання молоді, 
дбати про зміцнення матеріально-технічної бази і поліпшення роботи організацій 
Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту?.

(З доповіді члена Погітбюро ЦК КПРС. Першого секретаря ЦК Компартії 
України товариша В,. В. Щсрбнцького на Пленумі ЦК Компартії Україні» 
21 листопада 1977 року).
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• Що ти знаєш про героїв 41-го!
• Реліквії — з походу «Шляхами 

слави батьків»
• Для гарту майбутнього воїна 
@ «Є вибір: буду військовим»

відповідали

батька... 
Покришкіна.
Калюжного.

од-

□ АПИТАННЯ було прос- 
тим і традиційним:

— На кого ти хочеш бу
ти схожим?

Одні 
разу:

— На
— На
— На
1 ще запитання:
— Чому саме на них?.. 

Якими вони були?
Хлопці мовчали. Було 

зрозумілим, що заклич
ною зорею для них є са
ме ім’я звитяжця. Але яка 
то зоря, чим вона захопи
ла юні серця? Всі три при
зовники про 
обмежились 
відповіддю:

— Герой дзоту № 11.
Але жоден з юнаків не 

зміг розповісти про істо-

Калюжного 
короткою

ТРИ РОКИ ПРАЦЮЄ 
МЕХАНІЗАТОРОМ У 
КОЛГОСПІ ІМЕНІ ДИ
МИТРОВА ВІЛЬШАН
СЬКОГО району Вік
тор КАЛІНІЧЕНКО. А 
НИНІШНІЙ, 1977-Й, 
БУВ ДЛЯ ХЛОПЦЯ 
НАППАМ’ЯТНІШИМ У 
ЙОГО ПОКИ ЩО НЕВЕ
ЛИКІЙ ТРУДОВІЙ БІО
ГРАФІЇ. ГОСПОДАР
СТВО ПЕРЕВИКОНА
ЛО ПЛАН ПРОДАЖУ 

» ДЕРЖАВІ ХЛІБА І 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, 
А ВІН. ВІКТОР. І ПШЕ
НИЦЮ ЗБИРАВ. І ЦУК
РОВІ БУРЯКИ КОПАВ. 
ТОЖ ВНІС І СВОЮ 
ЧАСТКУ У ЗАГАЛЬНИЙ 
ЗДОБУТОК. НЕЩОДАВ
НО ВІН РАЗОМ З ІН
ШИМИ МОЛОДИМИ 
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ОБ- 
ЛАСНОГО СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
НА ЧЕСТЬ 60-РІЧЧЯ ВЕ
ЛИКОГО ЖОВТНЯ ВИ
РУШИВ У ТУРИСТ-' 
СЬКУ ПОЇЗДКУ ПО УК
РАЇНІ.

Фого В. КОВПАКА.

І

рію подвигу, про червоне 
розкрилля біографії муж
нього захисника легендар
ного Севастополя. А про 
свого батька хіба що таке: 
«Він дійшов до Берліна. 
Має медалі...» А за який 
подвиг, якою була його 
дорога через вогненні 
єерстви війни? Про це 
не розповів синові ні сам 
батько, про це не було за
хоплюючої розмови на 
уроці мужності в школі.

1 ось інший випадок. Комсо
мольці з Добровеличківкл 
Анатолій Мартишок, Олек
сандр Кознцький і Валерій 
Романенко теж назвали ім’я 
звитяжця, яке стало для них 
зорею:

— Олександр Тсрлецький.
— Хто він?
—Начальник прикордонної 

застави, командир Балаклав- 
ського партизанського загону.

— Гри дні наш земляк з се
ла Тернового відбивав атаки

гітлерівців, які хотіли пройти 
через перевал. Горів камінь, 
та прикордонники були непо
хитними...

— А потім був наказ: від
ступати... Тсрлецький сам на
магався провести радиста до 
оточеного міста. Раптом — 
вибух міни. Пораненого лей
тенанта схопили фашисти. Ка
тували. допитували, але так і 
не довідались, хто він. цей 
«безмовний» офіцер...

— Та все ж Терлецького ви
дав запроданець. Мужнього 
партизанського командира 
стратили...

Останнє запитання призов
никам: «То чим же захопип 
вас Тсрлецький?»

— Мужністю і стійкістю.
— ГТрністю Вітчизні...
Невдовзі у військкоматі ска

зали хлопцям:
— Райком комсомолу рско; 

мендує вас на заставу імені 
Терлецького. Хлопці ви дужі 
завзяті, ірамотні, ідейно пере
конані. Тому й вірять вам, 
тому іі впевнені, що виконаєте 
наказ своїх батьків. Так. ні: і 
ваші старші товариші М:колз 
Кобсрник. Володимир Россо- 
хатпий інші наші темляки, 
які щороку їдуть служити 
за комсомольською путівкою 
па прикордонну заставу імені 
Олександра Терлецького.

Хлопці 
схожими на солдатів 
ликої Вітчизняної. І 
вильно орієнтуються ком
сомольські активісти в сво
їй роботі по військово- 
патріотичному вихованню 
молоді, вибравши провід
ним напрям — ечити мо
лодь вірності Вітчизні, 
мужності і стійкості на 
прикладах подвигів наших 
батьків. Але успіх буде ли
ше тоді, коли ця робота 
конкретна і цілеспрямова
на, за певною системою. 
Якщо, скажімо, планую
ться уроки мужності, то 
хай вони будуть не тільки 
перед святом Перемоги.

Якщо вечір бойової слави, 
то не лише під час святну- - 
вання річниці Збройних . 
Сил СРСР. Хай же кожен 
день відкриває молодій 
людині немеркнучі зорі 
безсмертя героїв, які від
дали життя заради зоря
ного сьогодення своїх си
нів!

прагнуть бути
Вє- 

пра-

еоїнів-виз- 
не кожна 

організа- 
посильний

А чи розв’язані всі про
блеми в організації і про
веденні походу комсомоль
ців і молоді «Шляхами 
слави батьків»! Відомо, що 
тільки на час VIII етапу 
походу у дорозі були 128 
тисяч юнаків і дівчат Кі- 
ровогоадщини. Завдяки 
їхнім стаоанням створено 
іще 127 музеїв і кімнат 
бойової слави, збудовано 
95 пам ятників і обелісків, 
встановлено 814 донині 
невідомих імен 
волителів. Та
комсомольська 
ція внесла свій
вклад у цю справу. Про- 
рахунки передусім у фор
мальному ставленні до 
проведення походу. Деякі 
експедиційні загони виру
шають у далеку дорогу, а 
тим часом юнаки та дівча
та не знають історії свого 
села, міста, району, не 
знають орденоносця, який 
живе в їхньому домі, на 
їхній вулиці.

Чому такий великий успіх 
мав обласний кінний агітпохід 
«Вершники революції», що 
здійснили комсомольці Ново- 
українкп та Онуфріївни? Бо 
вже сам «сценарій» такого 
масового заходу передбачав 

(Див. 2 стор.).
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його дієвість. Все по-святково
му, урочисто, по-діловому га- 
Хоплюїочс: па конях — юнаки 
та дівчата а будьонівках. 
Мчить степом тачанка з куле
метом, разом з вершникам:! — 
ветерани Червоного козацтва 
М. С. Шевченко та Т. В. Юш
кевич. І ліаршрут вибрані 
вдало — туди, де стоять обе
ліски героям громадянської 
іа Великої Вітчизняної воіа. 
Де живуть прославлені люд.і. 
Де сипи колишніх фронтовиків 
Продовжують подвиг своїх

кажуть: «Ми встановили 
ім’я Геннадія Міклея». Та 
як? їм показали вирізку з 
газети, їм розповів про 
героя місцевий краєзна
вець. Це і весь пошук. А 
ось червоні слідопити Ус- 
тинівської восьмирічної 
школи, розшукуючи вете- 
раніз 865-го артполку 302-ї 
стрілецької дивізії, які 
визволяли від німецько- 
фашистських загарбників 
їхній район, написали бо-

ЗНАИТИ
ДЖЕРЕЛА
МУЖНОСТІ

батьків. І мста учасників по
ходу чітка — спозна пізнати, 
де починаються джерела тих 
звитяг.

З усіх куточків області 
їдуть юнаки і дівчата з се
ло Красногірку Голозанів- 
ського району, туди, де 
діяли юні патріоти «Спар
така». З шкільному музеї 
їм розповідають про ді
яльність нескорених під
пільників. Але. мало хто 
Зацікавився долаю п'яти 
Героїв Радянського Союзу 
(молодшого сержанта
Курбан-Дурди, чарзоноар- 
мійця Овчаренка, полков
ників Пушкіна і Шепетоза, 
майора Міклея), які здійс
нили подвиг у грізному 
41-муі Тут, у музеї,—копія 
Указу Президії Верховної 
Ради СРСР про нагород
ження цих патріотів. Про 
Шепетовз і Міклея зідомо 
вже чимало. А яким було 
житгя ще трьох їхніх по
братимів? Хто веде пошук 
заради того, щоб відкрити 
нові сторінки подвигів ---
для себе, для всіх? Школя
рі Голозанівська інколи

нові біографії сорока ве
теранів — шукали архівні 
матеріали, писали листи у 
військкомати і рідним ко
лишніх фронтозиків.

У багатьох школах після 
позернення з походу учні 
виготовляють альбоми, 
фотомонтажі, пишуть опо
відання. Тепер ці матеріа
ли лежать у темних закут
ках, і ніхто ними не ко
ристується. Але ж у похо
ді було ЗО—50 школярів і 
їм усе відоме. А яка від
дача ще 400—500 їхніх 
ровесників?

Так і з деяких сільських 
краєзнавчих музеях. Поде
куди їх відкривають хіба 
що у святкові дні, а екс
позиції поновляють напе
редодні знаменних дат. 
То чи не час про це діло
витіше повести розмову 
серед комсомольських ак
тивістів?

Військово-технічна під
готовка майбутніх воїнів, 
пропаганда професії офі
цера Радянської Армії —

ці питання теж одні з пер
шочергових у роботі по 
військово - патріотичному 
вихованню молоді. Адре
си досвіду в цьому на
прямі теж мають бути ві
домими КОЖНІЙ комсо
мольській організації. За
вітаємо хоча б в Кальни- 
болоіську середню школу 
Новоархангельського ра
йону. В кімнаті бойової 
слави ви побачите портре
ти випускників, які зибра- 
ли військову професію --
офіцерами стйли Василь 
Яременко і Віктор Сидо
ренко, Василь Топтун і Во
лодимир Черкашин, Іван 
Ярошенко і Сергій За- 
ніздра, Володимир Широ
кополе і Віктор Коргішко. 
Тепер ці молоді команди
ри, приїжджаючи у від
пустку, неодмінно прихо
дять до школи. Виступа
ють перед старшокласни
ками, розповідають про 
роди військ Збройних Сил 
СРСР, про свою службу. 
Тож щороку з цього села 
їдуть вчитися у військові 
училища кращі випускни
ки школи, яким допомог
ли вибрати професію їхні 
вчителі, кадрові військові.

Завітаємо на урок мужності 
в Кіровоградський машинобу
дівний технікум. У кожній 
групі тут виступає колишній 
офіцер-фронговик і предстти
пик місцевого гарнізону — 
відмінник бойової і політичної 
підготовки, командир військо
вого підрозділу. А майбутні 
машинобудівники мають про 
що рапортувати своїм иастів- 
никам: тільки н цьому році 
498 учнів склали залік з фі
зичної та військово-технічноТ 
підготовки, 1163 стали спорт
сменами-розряднії нам н. Вихо
ванці дтсаафівського колекти
ву технікуму завжди серед 
призері їж і чемпіонів міста під 
час стрілецьких змагань, під 
час воєнізованих естафет та 
ігор.

Успіх від того, що свої зу
силля з роботі по військо
во-патріотичному вихован
ню молоді об єднали пе
дагогічний колектив тех
нікуму, комсомольська і 
дтсаафівська організації. 
Є чітка система навчан
ня — без формалізму, не 
заради гожої цифри в зві
ті, а для справи, яка набу
ла державної взги.

М. ШЕВЧУК.

ДОЯРКА КОЛГОСПУ ІМЕНІ ФРУНЗЕ КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ПРИГУРфЕРМИ. ТАБРАК ДОСВІДУ ДІВЧИНА ЦІЛКОМ КОМ- 
ЙрУГИ2 СВ0ЄІ° ОТАРАНіНСТЮ і НАПОЛЕГЛИВІСТЮ. І ТОМУ и поважають ПО- 

____________________ Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ПОЧИН

ПІДТРИМАЛИ

Й НАСТАВНИКИ

На звітно-виборній кон
ференції Нозоукраїнської 
районної комсомольської 
організації секретар комі
тету комсомолу місцевого 
ще б взводу Іван Красилич 
виступив з ініціативою: 
17 грудня провести комсо
мольсько-молодіжний су- 
ботник з тим, щоб частину 
зароблених коштів пере
рахувати у фонд- миру, а 
частину використати на бу
дівництво районного крає
знавчого музею»

Близько п’яти тисяч ком
сомольців працюватимуть 
на своїх робочих місцях, на 
упорядкуванні території та 
виробничих приміщень. 
Крім того, на суботник ви
йдуть не тільки неспілкоза 
молодь, а й старші товари
ші — комуністи, наставники. 
Безперечно, свято праці 
для юнаків і дівчат пройде 
дружно, організовано.

С. ГУР1НА, 
другий секретар рай
кому комсомолу.

• Звіти і вибориДОРОГОЮ 
БАТЬКІВ

З КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 
головлнавського РАЙОНУ

— Нас завжди зігріває гарячий подих «Жсвшс-зої 
революції, здійсненої нашими дідами з буремному 
1917-му. І молодь гоюва продовжній бойові і тру
дові традиції батьків.

Схвильовані слова Валентини Чабанюк з Побузг.- 
кого нікелевого заводу стали лейтмотивом ХХХ\ 
звітно-виборної комсомольської конференції району. 
У звіт ііїї доповіді райкому комсомолу, з якою висту
пив перший секретар Анатолій Мельник, у виступах 
делегатів наводились яскраві приклади трудових 
звершень комсомольців 70-х років. Кожен четвертий 
механізатор — юнак, кожен третій спеціаліст — мо
лодий. Груди багатьох з них прикрашають нагороди 
Батьківщини.

Кавалер ордена Трудовою Червоного Прапора 
комбайнер з колгоспу імені Ульянова Анатолії! 
Кондратюк виборов одне з чільних місць у змаганні 
серед молодих жИивзрів району, намолотивши ком- 
і-аиним «інша» понад ооои центнерів хліба. Б кол
госпі імені Бнгедьса троими жнив стали Михайло 
Конієвськин і Федір Клейстер. Першою серед доярок 
колгоспу «Шлихом «іеніїїа* досічла іриіас ічиою ру- 
оежу надош молока 1 аііпа чепі.іь.

Валентина Чаоакюк розповіла делегатам, як мо
лоді металурги скоротили строки кашіальнию ре
монту найпотужнішої електропечі Ай 2 на цілий місяць. 
І-1 же, цілим місяць пн даватиме крани надплановий 
феронікель. Іде — НОДЫ1Г МНріІ-ІХ оуднів, продовжен
ій, героїчних справ комсомолу на иудівіїнцтві Маг- 
ипки і Дшпругесу.

Зібралися комсомольці па свою конференцію не 
тільки для тою, щоб похвалитися здобутим, ьаюми 
звучало з трибуни слово депутата Верховної Вади 
5 рСР доярки полюсну «Носія» Ніни іГяничук. її 
добре знають у районі, в області. Закінчивши школу, 
арі.йшла дівчина разом з нодруї ами-одіїок.тасинка- 
ми па ферму. Туї і слава і і знайшла — за високі 
надої молока нагородне уряд орденом «Знак Поша
ни». А нині, розповідаючи про успіхи, не проминула 
ьопа зауважити: мало молоді на фермах, чому? Бо 
незадовільно ведеться пропаганда професії тварин
ника серед учнів, і ке варто шукати крайньою. Вин
ні і первинні комсомольські організації, і ранком 
комсомолу.

Думку Ніші розвиває секретар комсомольської ор
ганізації колі оспу «Дружба» зоотехнік Людмила 
Оіінщук:

— Є місце для подвигу. Це — колгоспні поля і 
ферми. В нашому колгоспі тринадцять комсомольців 
працюють механізаторами. 1 найсерйозніший недолік 
у роботі комітету комсомолу я бачу в тому, що не 
створили молодіжних екіпажів па період жнив і осін
ніх польових робіт. Міг би райком лКСМУ допомог
ти, підказати, але не знайшов на це часу. Погрібно 
вчити секретарів первинних, частіше практикувати 
семінари, поширювати досвід кращих.

Про тих, хто незабаром поведе на поля трактори 
й комбайни, повів мову секретар, комсомольської ор
ганізації Голованівською середнього сільською 
профтехучилища № 3 Володимир Губарков. Пра
цюючи в господарствах, колишні випускники не по
ривають зв’язки з училищем. Вони допомагають спо
їм молодших товаришам якомога швидше освоїти 
техніку, беруть над ними шефство. Незабутні зустрічі 
«иетеушинків» з прославленими ветеранами праці. 
СІЛУ має хорошу навчальну базу. Ніби все добре... 
Пе все. Тільки чверть учнів забезпечена гуртожитком. 
Мабуть, назріла потреба будувати для них житло. 
1 не останнє слово тут має сказані райком комсо
молу.

Нагадали райкомові про спортивні змагання пам’я
ті підпільної комсомольської організації «Спартак», 
які всупереч обіцянкам чомусь не проводились.

Багато хороших думок лягло в основу рішення 
конференції. Про те, щоб колос удвічі поважчав, щоб 
дати більше продукції тваринництва і феронікелю, го- 
порили делегати, і в кожному слові небайдужість, 
неспокій, в яких повторюється юність батьків.

* * *

В роботі конференції взяли участь і виступили го
лоса обласного комітету народного контролю М. Т. 
Кондратенко, другий секретар Голован івського рай
кому Компартії України В. Л. Вишня. В роботі кон
ференції взяв участь секретар обкому комсомолу 
В. Мальцев.

Першим секретарем Голованівською райкому 
ЛКСМУ обрано Мельника Анатолія Пилиповича, дру
гим — Стоян Ніну Михайлівну, секретарем — заві
дуючим відділом учнівської молоді — Ткача Миколу 
Васильовича.

А. КАСУРКІН, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».

XXXVII! ЗЗІГНС-ЗИ00ри.7 
комсомольська конфере^ 
ція Олександрійського ра
йону. Із звітною доповід
дю виступив перший сек
ретар райкому комсомолу 
М. Швидаменко.

В обговоренні доповіді 
взяли участь ланковий 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НОЇ механізованої ланки 
по вирощуванню високих 
урожаїв кукурудзи з кол
госпу «Прапор комуніз
му» Микола Кузьменко, 
бригадир учнівської ви
робничої бригади Нсзо- 
празької середньої школи 
Наталя Писареаська, шо
фер радгоспу «Шарів- 
ський» Анатолій Ясин- 
ський, секретар ко/Асо- 
мольської організації
СПТУ № 3 Анатолій Мак
симчук, старша піонерво- 
жата Бандурізської серед
ньої школи Олександра 
Ковтун, доярка колгоспу 
«Прогрес» Євдокія Мель
ник, секретар комсомоль
ської організації колгос/^І 
імені Володимира Ульяно
ва Анатолій Шатравка та 
інші.

У роботі конференції 
взяли участь перший сек-

ВІДБУЛИСЯ 
конференції’..; 
ретар райкому Компартії 
України Ю. І. Петренко, 
секретар обкому комсо
молу 8. Мальцев.

Першим секретарем 
Олександрійського райко
му комсомолу обрано 
Шзидаяенка Миколу Ми
колайовича, другим 
Узарову Надію Анатоліївну, 
секретарем — завідуючим 
відділом учнівської моло
ді — Чирву Василя Івано
вича.

XXXV звітио-зиборна 
комсомольська конферен
ція Добровелмчкіаськога 
району. Із звітною допо
віддю виступив перший 
секретар РК ЛКСМУ Ми
кола Пашко. В обговорен
ні її взяли участь ланкова 
комсомольсько - молодіж
ної ланки по вирощуван
ню цукрових буряків кол
госпу імені Котозського 
Надія Сидорчук, доярка 
колгоспу імені Свердлова 
Марія Угрін, машиніст Ііо- 
мічманського локомоіиз- 
ного депо Олексам.^ 
Ьойко, секретар комсо
мольської організації рай- 
споживспілки Галина Сме- 
таніна, секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Карла Маркса 
Василь Майдебура, секре
тар вузлового комітету 
комсомолу станції Поміч
на Галина Соколозська та 
інші.

У конференції взяз 
участь і виступив завідую
чий відділом обкому Ком
партії України В. Р. Ма- 
ринкевич. У конференції 
взяли участь другий сек
ретар Добровеличківсько- 
го райкому Компартії Ук
раїни М. П. Бабенко та за
відуючий відділом обкому 
ЛКСМУ В. Манухін.

Першим секретаре^г 
Доброзеличкізського рай
кому комсомолу обрано 
Кашпрук Любов Петрівну, 
другим — Чайку Миколу 
Івановича, секретарем — 
завідуючою відділом 
учнівської молоді Музи- 
ченко Тетяну Олексіївну.
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НАГА, ПІДЛІТОК!

коли ти
Ґ ЮРИСТ

НАБЛИЖАЄТЬСЯ НОВИЙ РІК. РЕДАКЦІЯ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» ЗАПРОШУЄ ВАС, ША
НОВНІ ЧИТАЧІ, ПОДІЛИТИСЯ ДУМКАМИ ПРО 
СВОЮ ГАЗЕТУ. МИ ЧЕКАЄМО НА ВСЕБІЧНУ 
ОЦІНКУ НАШОЇ РОБОТИ, ІДЕЙНОГО РІВНЯ ГА
ЗЕТИ, її ЗМІСТУ. ВАШІ ДУМКИ, ПРОПОЗИЦІЇ 
МИ ІЗ ВДЯЧНІСТЮ ВРАХУЄМО ПРИ ПЛАНУ
ВАННІ ГАЗЕТИ НА 1978 РІК.

ОТЖЕ, ПРОСИМО ВІДПОВІСТИ НА НАШІ ЗА
ПИТАННЯ:

Зосереджені обличчя під
літків. Запитання, усні, пись
мові юристу...

Йде бесіда з школяра
ми Кіровоградської серед
ньої школи № 16. Олег Ма- 
лашевич, співробітник кар
ного розшуку управління 
внутрішніх справ, готувався 
до неї старанно. На цей раз 
мова йшла про значення 
нової Конституції СРСР, 
Основного Закону нашого 
Суспільства. Юрист яскраво 
розповів про переваги со
ціалістичної демократії, ра
дянського способу життя, 
Про положення, що гаран
тують право на працю, від
починок, навчання.

Чимало таких бесід, лек
цій, виступів серед молоді 
проводять працівники уп
равління внутрішніх справ 
В. Баранцев, 8. Литвиненко, 
Р. Яценко, С. Васильєв та 
багато інших. Це позитивно 

аі впливає на попередження 
правопорушень серед мо
лоді. В центрі нашої ува
ги — школи, профтехучили
ща та інші навчальні за
клади.

У виступах юристи підкреслю
ють, що радянські закони нада
ють трудящим не тільки широкі 
права, а й визначають їх обо
в’язки перед суспільством. Ко
жен громадянин повинен свято 
додержуватись Конституції 
рРСР, законів нашої країни. 
Але для того, щоб закони вико
нувати, їх треба знати.

Де і як вчити молодих 
цим законам?

Успішно діють універси
тети правових знань, кіно- 
клуби «Підліток» в Кірово
граді і Світловодську, Но- 
ромиргородському та Нов- 
городківському - ----------
Набули визнання 
форми правової пропаган
ди, як лекторії, тематичні 

^/вечори, вечори запитань та 
відповідей, юридичні кон
сультації на громадських 
засадах. Зокрема, такі кон
сультації працюють на за
водах «Червона зірка», 
тракторних гідроагрегатів 
та інших.

Хотілося б зазначити, що пра
вова пропаганда досягає мети 
там, де вона є складовою, 
Щаід’змиою частиною всієї 
виховної роботи, там. де праців
ники адміністративних органів 
діють у контакті з партійними, 
профспілковими І комсомоль
ськими організаціями. Яскраве 
Свідчення цьому — досвід Кіро
воградського ордена «Знак По
шали» заводу тракторних гідро- 
Ітрегаїів.

Однак в області ще чима
ло колективів, де правово
му вихованню не приділя
ють належної уваги.

Наприклад, в будівельних 
управліннях тресту «Олек- 
Сандріяважбуд» молодь час- 

* ТО порушує правопорядок і 
трудову дисципліну. 8 той 
Же час в будівельному уп
равлінні № 4 не створені 
ради профілактики право
порушень і сприяння сім ї 
І школі, немає тут і добро
вільної народної дружини.

Таке становище і в буді
вельному управлінні № 5. 
На обох підприємствах не 
працює «Комсомольський 
Прожектор», наставництво 
існує лише на папері.

Не випадково, що в цих 
колективах багато правопо
рушень, незадовільно зай
маються вихованням моло
дих трудівників. Певну роль 
У цій спразі має відіграти 
Численна армія юрискон
сультів, покликаних дбати 
про підвищення дієвості 
правової пропаганди. Однак 
факти свідчать, що юрис

консульти глибоко не втру
чаються у справи громад
ських організацій.

Кожен юрист, де б він не 
пРацюааз, має бути при- 
сграсним пропагандистом 
Радянського права,

в. янишевський, 
начальник відділення 
УВС, майор міліції.

Думки, відгуки, рецензії
З отор,

року

ВИРІШИТИ
ДЛЯ СЕБЕ

ДО НАШИХ

Заочна
летучка
„Молодого

районах, 
й такі

«Білий Бім
Чорне вухо»

й беї псрг- 
природн.

Q НЕТЕРПІННЯМ чекала я фільму, 
створеного за одноіменяою повістю 

Г. Троєпольського «Білий Бім Чорне ву
хо». На щастя, кі.чорозпевідь не розча
рувала. Це чудовий зразок творчого про
читання сценаристом книги, коли у філь
мі немає необгрунтованих домислів, не
вгамовної фантазії, але є неухильна ло
гіка. В логічному продовженні тих чи ііг- 
ших* ліній повісті, нам здається, дотри
мане тонке почуття міри, що не зрадило 
сценаристу й постановнику Станіславу 
Росгоцькому до кінця.

«Що залишимо мн тим, хто буде після 
пас?» Це запитання поряд з проблемами 
війни й миру, хвилює зараз 
цілі народи й держави і 
кожного з нас зокрема»...

Ці слова С. Ростоцькою 
могли б стати епіграфом 
кінострічки. Адже у сумно
му й поетичному жнттєопи- 
сові сеттера Біма так від
чутна тривога за цілющу 
чистоту й тишу природи, за 
взаємообу мовлену систему 
моральних цінностей. В ній 
звучить заклик до глядача- 
співбесідника. Заклик цей 
у пристрасному прагненні 
бачити сучасника другом 
усьому доброму, що спокон
віку було супутником життя.

Саме тому цей фільм сміливо 
більшення можна назвати гімном 
І тут ведучу роль відіграла камера кіноопера
тора Вячеслава Шумського. З надзвичайною 
тренетністю знімав він красу російських про
сторів: і ліс з його білими, неначе б то тільки 
що вимитими берізками, йою осіннє золоте 
вбрання і тишу зимових дерев... Відчуваєш 
буквально кожну гілочку й листочок!

Він знімаз не «пейзажі» — створював відпо
відно до режисерського задуму обрат Приро
ди. що надихав людину, робить її благород
нішою.

Все відзняте камерою, не декоративне, 
ке меланхолійне, а життєве, реальне. Світ 
природи і світ людських почуттів, праг
нень показані у тісному взаємозе язку. 
Пригадайте хоча б кілька епізодів, коли 
на підступні дії людей природа відгіозі- 
дала громовицею," заметіллю, а високі 
душевні пориви супроводжувала урочис
тою лісовою тишею,■ ясною погодою, ти
хою розмовою листя. До речі, цей же 
напрям має і музичне оформлення кар
тини. Вдало, скажімо, вплетений у му
зичну канву бетховенськпй «Сурок».

Перед глядачем у новому фільмі, ство
реному кіностудією імені М. І орького, 
поставлено велику кількість питань. 
Можливо не на кожне з них дана ви
черпна відповідь. Але те, що вони по
ставлені, має велике значення. Хай кож
ний вирішить щось сам для себе. Напев
но і це допоможе зберегти в собі доб
роту.

Великою силою добра проиикнута кі
ноповість, яка повстає проти морального 
потворстза. байдужості з такою ж при
страстю, як стверджує душевну красу і 
чуйність. Тому дуже вражає головний 
мотив кіноповісті — дружба людини її 
собаки, які були так необхідні один од
ному й залишилися вірними дружбі до 
кінця.

Роль Івана Івановича вико
нує народний артист СРСР 
Вячеслав Тнхонов. Він ду
же популярний серед гляда
чів. Ч не тільки нашої краї
ни. Але ж на екрані він в 
основному полюбився як 
творець героїчних, характер
них образів. Зараз же мн 
мали змогу переконатись о 
багатогранності таланту ак
тора.

Складність, головна трудність цієї ролі — в 
її небагатослівності, а абсолютній відсушості 
будь-якої патетики. В цін роботі правильно 
вибрана інтонація інтелігентного героя не тіль
ки в скромній полохливості або ввічливості, 
вона передусім у мужності, з якою журналіст- 
пенсіонер Іван Іванович переносять усі труд
нощі життя, ьона в безкомпромісному «.амо- 
аналіюаі. Його скромність не манера поведін
ки. — це органічна властивість натури ирдини 
доброї, чесної, совісної, які вивіряє свої дії 
високими моральними принципами. Ось цю 
інтонацію тонко вловив В. Тнхонов, читаючи, 
мабуть, і перечитуючи сої пі раз повість 
і. Трочпольського.

Пригадайте його розмови з собакою, 
лісом... Ось стоїть Іван Іванович перед 
автобусом

1. 25 квітня 1973 року відкривається з'їзд
ВЛКСМ. Які питання ви б запропонували обговорити 
на сторінках- «Молодого комунара» з період підго
товки до з’їзду!

(звідки його вигнав шофер 
разом з Бімом), в долоні 
тримає м’ятий карбованець. 

Жодною, слова — згорб
лена, малорухома фігура, 
розумні, в мереживі змор
щок очі.. Красномовніше 
будь-яких сліз. 1 коли все Ж 
він наважився дати водію 
цей злощасній карбованець, 
чуємо за чздром голос: «В«.с 
різно соромно, Ніби сс-Мсть 
продаєш і.о дрібницям.. *

Знайти головний . «стри
жень», «одну, але полум'яну 
Прист рас і ь>—воїс'і ииу і вор
ча перемога. Вона ще й в 
тому, що інтелігентність гг- 
роя набуває у фільг.і 

величезного громадянською звучания. 
Іван Іванович з тих, хто складає велику 
силу справжніх цінителів і охоронців 
природи.

Пе дивлячись на те, що і повість, і 
фільм розповідають про трагічну долю 
Біма, навіть найменші глядачі розуміють, 
що цс розповідь про людей. Це своєрід
на суперечка між гуманізмом і міщан
ством, добром і злом. А Бім став ніби 
пробним каменем для багатьох юроїв 
картини. Адже добрим бути не так лег
ко ..

...В залі
сомолець» ...г. — ___
безпосередньо вона сприймала все бачене. 
Учениця 1 класу восьмирічної школи Оксана 
Джумаева дуліе любить тварин. Вона те хо
дила в дитячий садок, як у них дома була соба
ка—копія екранного героя. Якось Лайка вийшла 
сама на вулицю і її. як і Біма, забралі» ги
целі. Це було перше і орс дівчинки, вона її до
сі не може спокійно і озорити про свою улюб
леницю. Тому дівчинка вважає, що фільм за
кінчився рано, необхідно було покарати віро
ломну Тітку (її темпераментно грає наша 
землячка, артистка Валентина Володимиро- 
еа). Веду до тою, шо Оксана зрозуміла — 
це ро’.новіді. про складні вітсмини людей.

«Ми будемо раді, якщо після нашої 
роботі; і внаслідок її іншим «бімам» бу
де краще на цій землі, якщо наша карти
на допоможе тому, що люди стануть хо
ча б трішки чистішими душею, добріши
ми і благороднішими», — писали творці 
фільму.

— Обов’язково буде весна! — звучить 
оптимістично голос,Івана Івановича, кот
рий вижив після важкої операції (йому 
вилучили осколок, який він носив ще з 
війни під серцем), але вірною друга Бі
ма .довелося самому й поховати.-

Т. КАЛЬЧИНСЬКА, 
журналіст.

кіровоградського кінотеатру «Ком
кору ч зі мною сиділа дівчинка. Як 

все

2. В 1973 році ми святкуватимемо 60-річчя комсо
молу. Про які події бойової і трудової історії ком
сомолу області ви хотіли б прочитати а газеті! Якими 
досягненнями в праці ви зустрічаєте ювілей!

„ 3. Які статті, нариси, кореспонденції, оповідання, 
вірші, фейлетони, малюнки, фотознімки, опублікова
ні в цьому році, вам найбільше сподобалися! Чим 
саме!

4. Що вам не подобається а газеті! Чому!

5. На які проблеми життя області газеті слід звер
нути більше уваги!

6. Ваші пропозиції щодо суботніх номерів «Моло
дого комунара». Якими б ви хотіли їх бачити!

На фото: кадр з фільму «Білий Сім 
Чорне вухо*.
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лейтенант чайка

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

7. Кого ви вважаєте геросм нашого часуі Чи мо 
жете ви підказати адресу такої людини)

Л

(якщо бажаєте, повідомте тільки пріззищс і адресу),

БК 20046. Обсяг 0,5 друк. арк. Тирані 60 600, Зам. № 526. Індекс 61197.

16.10
16.40
17.10

«Вірші — 
т. «Екран 
СРСР -

юті. трудящі

Якщо V Вас не вистачить місця для відповіді, напишіть 
нам на окремому аркуші.

8. Запропонуйте тему для «Дискусійного клубу 
вМК»

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу гистів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

'ЗїНаша адреса гтеле^о

Володимир Миколайович Козлов-Качаи наробився в Бобринецькому 
районі. ІЦс з ’дитинства його манило до себе небо і тому, закінчивши 
Кіровоградську школу аероклубу, він до 1914 року служив у авіації.

Життєва дорога нашого земляка обпалена не тільки жорстоким вог
нем Великої Вітчизняної війни, а й випробувана неспокійними і три- 
божиими буднями працівника комітету державної безпеки, що уже у 
мі’рннй час, ризикуючи власним життям, вів рішучу боротьбу з беиде- 
ріьськпмв бандами на Західній Україні. Саме про цей період і розпо
відається в його ноеій поніс ті «Секунди віку», два фрагменти з якої ми . 
пропонуємо нашим чігцпчаМ.

В. М. Козлов-Качаи — автор повістей «Люди і вовки», «Постріл про
буджує ранок», «Кальмар».

9. Чи можете ви підказати нові адреси для відряд
жень журналістів «Молодого комунара» і теми для 
проблемних, критичних виступів!

10. Вудь ласка, повідомте про себе:

Ваша професія

Рік народження

Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса

ЛІНІЯ ЗГИНУ

Місце для 
марки

316050, Кіровоград-50, 
вул. Луначарського, 36 
Редакція газети

Молодий комунар“

Заочна
летучка

Молодого
комунара

Зринає день, як білий лебідь 
Синіє плетиво доріг. 
Кіровоград. Грудневе небо.
Вогонь троянди. Перший сніг

І тиша гніздиться у кроні 
Дерев, що п’ють холодну синь 
Пелюсток відблиски червоні
І срібні полиски сніжин.

Бігме, здається, що не квіти. 
Не жар трояндний у руках...
Це паленіє на граніті 
Слід Кропивницького Марка.

На розгаслій дорозі машину 
»вносило, вона буксувала, йшла 

юзом, повільно рухалась до рі
чечки Глинянки. Доїхали до бро
ду. Шофер вийшов з кабіни, при
дивився до річечки.

— Не переїдемо. Вода підняла
ся, — сказав він.

— Залишайся, Миколо, біля ав
томашини, чекай, — зіскочивши з 
кузова попередив Чайка.

ІОлька повела його до довгої 
колоди, перекинутої з одного бе
рега па другий. Перейшли на про
тилежний бік і попростували на
гору.

Дощ уже припинився, навколо 
дзюрчали струмки. Юлька ква
пилась. Чайка відставав, губив її 
з очей. Вона зупинялася, гукала 
«я тут!» І йшла попереду легко іі 
швидко, як гірська кізка. Години 
через дві поїш вийшли на спа
дисту галявину. Попереду під лі
сом загавкав собака. Чайка зу
пинив Юльку.

— Шо, прийшли?
— Айно,') — відповіла та. і 

пішла через галявину на гавкіт 
собаки. Незабаром сірою куіікою 
показалося зимовище.

— Заходьте, — запросила Юль
ка. відчинивши легкі двері.

Чайка не сказав, щоб ІОлька. 
ввійшла першою. Йому здалося, 
що цс було б нетактовно. Дівчи
сько ж. Майже дитина. Він за
йшов у сіни, окликнув: «Є хто?» 
Але замість відповіді ззаду гучно 
грюкнули двері і чоловічий голос 
майже крикнув: «Кого привела?»

Чаііка рвонувся до виходу, але 
міцні дубові двері були вже чи
мось підперті знадвору. «Пастк- 
ка! — майнуло у свідомості. — 
Ось тобі й слізлива ІОлька». 
Чиркнув сірником, і перше, що 
побачив, — десяток картоплин, 
купу лушпайок на холодній плиті 
і порожні консервні банки. Рво
нув решітку віконця. Міцна! Стяг
нув ряднину з пар. закрив нею, 
як пробкою, віконце, засунувши 
її між скло і пруття. «Граната не 
пролетить всередину». Став збоку 
дверей, прислухався. Знадвору 
було тихо. Ще раз штовхнув две
рі. Міцні, як стіна. «Як вибра
тись? Виходу немає. Підпалити 
сіно біля дверей? Спалити їх? — 
думав він. — Задихнусь. І двері, 
певно, тримають на мушці, якщо 
вже влаштували пастку. Стріляти, 
кликати на допомогу Миколу? 
Він далеко, навряд чи подіє звук 
пострілів з кімнати. Ні. Першим 
стріляти не слід. Цс налякає Пав
люка. Він теж почне стріляти і не 
зможе думати. А треба, щоб він 
думав. Хай думає, почекаю, що 
зживе. Скоро світанок. Ясно, 
спробує закінчити задумане поки 
темно...» Кілька хвилин тривож
ної тиші здавалися годинами.

— Чого прийшов, лейтенанте?— 
спитав раптом той самий чолові
чий голос за дверима.

— Хто питає?
Тихо.
— Якщо ти Павлюк Юрій, пі- 

дімкіїн двері, будемо говорити!— 
вимогливо крикнув Чайка.

У відповідь — тиша.
Павлюк чекав бандитів 1 Юль-

НА ФОТО: ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
УРСР Н. ІГІІАТЬЄВА.

Текст В. ГОНЧАРЕНКА. 
Фото В. КОВПАКА.

ку і не гадав так несподівано зу
стрітися з працівником держав
ної безпеки. Почувши гавкіт Роз
ки, піп вийшов із зимовища, по
чув голос сестри, яка розмовляла . . 
з незнайомим чоловіком, сховав
ся за ріг хатини. Юлька назвала 
незнайомця лейтенантом і запро
понувала зайти в зимовище. Як > 
тільки той зайшов, він, підкоряю-' 
чись інстинкту самозахисту, само
збереження, зачинив двері І під
пер їх колодою. Тепер, коли Чай
ка був зачиненим, Павлюк від
тягнув Юльку до дров, розпитав, 
яким чином Чайка появився біля 
зимовища. Вислухавши, прогнав 
Юльку подалі, і став думати, що 
робити. «Випущу, він арештує ме
не, адже Юлька розляпала про 
чоботи і костюм... От якби швид
ше прийшли хлопці... Одержавши 
в руки лейтенанта, Говерла не
гайно візьме мене до себе...». 
Прихилившись до рогу хатини, він. 
став чекати.

Юлька повернулася під навіс, 
усілася на колоду, схлипувала. 
Розка лизала її вухо. солону 
щоку.

Чайка почав бити прикладом 
автомата у двері. Через півгоди
ни першою не витримала ритміч
них ударів Розка. Загорчала і за
йшлась гавкотом. її почала за
спокоювати Юлька. 1 ось по той 
бік дверей почувся голос 
люка:

— Не стукай, лейтенанте, 
розіб’єш!

— Від кулі І бомби можна схо
ватися піц землею, — голосно від
повів Чайка. — але правда і там 
тебе дістане. БІідчини двері, по
говоримо. Тебе обдурили, Пав
люк! З’явишся з повинною, суд 
це врахує.

— Знаю, як він врахує, — Пав
люк ніби знущався.

«Різонути б з автомата через 
двері, — подумав Чайка, але тут 
же підкинув геть цю думку, — не 
такий він дурень, щоб стояв на
проти дверей. А якщо і попаду, 
то обірву нитку до Говерли...»

Павлюк не відповідав. Чайка 
знову відсунув край ряднини від 
вікна. В сизій млі світанку вима
льовувались контури лісу.

— Павлюк, уже світає. Негайно 
відчини двері! — знову крикнув 
Чайка. — Скора по горах підуть 
люди, а я хочу говорити з тобою 
без свідків.

Відповіді не було. Десь відда
лік загавкала собака. Чайка зно
су відсунув ряднину, протер скло. 
Уже зовсім розвиднілось. Чітко 
окреслились стовбури дерев, на 
галявині нікого не було. Минула 
година. Гавкіт собаки почувся з 
другого боку. Чаііка побачив, як 
ІОлька, зігнувшись, проскочила 
мимо віконця до дверей. Відсуну
ла колоду.

— Виходьте, — крізь сльози 
сказала вона.

— Де Юрій?
— Пішов.
Досада здавила Чайку. Так по- 

дурному все сталося. Просидів 
цілу ніч замкнений. Оце хлопці у 
бідділі насміються. Шукати Юрія 
зараз безглуздо. За цей час він 
пішов далеко, і у нього — сто 
доріг.

і) айпо — так (закарпатське). (Закінчення буде).

(К-д). 18.15 - К. т. 
дітям». 18.30 — К. 
збирає друзів»: 
ЧСС.Р. 19.15 — К. т. Рапорту- 
___ .. Свсрдловської 
область 20.00 — К. з. Опера 

«Чіо-чіо-сан». 
По

тують трудящі ЧсрпіїІВС1.КОЇ 
області. В передачі бере 
участь перший секретар Черні
гівського обкому Компартії 
України М. В. Уманець. По 
закінченні — К. т. Новини.

ПОНЕДІЛОК, 
12 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новіти. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «В гостях у 
казки». Фільм «Пригоди жов
тої валізки». 11.10 — К. т. 
«Очевидне—неймовірне». 14.00 
— К. т. Док. фільми. 14.45 — 

. «Літературні читання». Ю. Ти- 
, нянов. «Кюхля». 15.20 — К. т.

«Знай і умій». Для юних тех
ніків. 16.05 — К. т. «Розповіді 
про художників». 16.35 — К. т. 
«У світі музики». 17.00 —
К. т. «Наш сад». 17.30 — Со
ціальний портрет колективу 
тракторної бригади двічі Ге
роя Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова. Передача перша. 
(К-д на Республіканське теле
бачення). 18.00—День за днем.

Дж. Пуччіні 
Вистава. 21.00 — «Час», 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Кінопрограма «По Радянській 
Україні». 11.00 — К. т. Нови
ни. 11.15 — «Поезія». Свої 
вірші читає Микола Сингаїв- 
ський. 11.40 — К. т. «Шкіль
ний екран». 9 клас. Російська 
література. 12.10 — Трудовий 
подвиг буряководів. -- -л 
«Орбіта дружби». 
«Партійне життя». 
Мультфільм «Майстри «золоті 
руки». 17.30 — К. т. Ді
тям про звірят. 18.00 — К. т. 
«Ленін. Жовтень. Україна». 
Репортаж з Київського фі
ліалу Центрального музею 
В. І. Леніна. Передача перша. 
18.30 — Фільм-концерт «Сні
гові візерунки». 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — Свідчать оче
видці. 19.50 — «Любителям хо
рового співу». Виконуються 
твори М. Лсонтовнча. 20.45 — 
К. т. «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
«Під прапором Жовтня». Зві-

ВІВТОРОК,
13 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00- 
«По Радянській Україні». 11.00 
— К. т. Новини. 11.15 — К. т. 
«Під прапором Жовтня». Зві
тують трудящі Чернігівської 
області. 16.25 — «Мандрівки 
Гнатика-юннатнка». 17.00 — 
Соціальний портрет колективу 
тракторної бригади двічі Ге
роя Соціалістичної _ Праці 
О. В. Гіталова. Передача дру
га. (К-д на Республіканське те
лебачення). 17.15 — К. т. «Зі
рочка». КІноальманах для ді
тей. 18.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. Мультфільм «Казка для 
великих і маленьких». 18.40 — 
К. т. Концерт учнів Київсько- 
ю державного хореографічно
го училища. 19.45—К. т. «Наш 
радянський закон». 19.55 —

К. т. Багатосерійний телефільм 
«Це було в Коканді». 1 серій. 
21.00 — «Час». 21.30 — «Воло
димир Маяковський». Сторін
ки творчості. 22.20 — К. Т. 
Р. Шуман. Концерт для віо
лончелі з оркестром. По за« 
кінченій — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 ■*< 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30— К. т. Опера Дж. Пуч« 
чіпі «Чіо-чіо-сан». Вистава« 
14.00 — Док. телефільм «Фор
мула життя». 14.55 — «Вільям 
Шскспір». 15.55 — ФІльм-кон- 
церт. 16.15 — «Російські
мандрівники й дослідники». 
16.45 — К. т. «.Село: діла І 
проблеми». 17.30—«Телевізійна 
школа механізатора». 18.00 
Реклама, оголошення. 18.30 —• 
«Ювілейному року — ударний 
фініш» (Сєвєродонецьке ви
робниче об’єднання «Азот»). 
19.00 — К. т. «Вісті». 19.30 
«Екран молодих». «Голосую 
за професію». 20.15 — Камер- 
ний концерт. (Харків). 20.45 
«На добраніч, літні» 21.00 -ф 
«Час». 21.30 — Концерт. 22.00 
— «Старт». По закінченні -*і 
новини.
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