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У ленінградському ііауково-віірлбіш.оСІу йбЧлі&ЯіЯеГлек- 
троапарат» розроблений технічний проект і вперше и світі 
виготовлений лабораторний зразок повітряного вимикача но
вого портально-підвісною тину. Він розрахований на змін
ний струм напругою 1 мільйон 200 тисяч вольт.

Вимикач призначений для нзддальнпх ліній електропере
дачі змінного струму. їх будівництво, як і створення Єди
ної енергетичної системи Радянського Союзу, визначено Ди
рективами XXIV з'їзду КПРС. Такі апарати знайдуть засто
сування в енергетичних системах країн-членів РЕВ.

Фото В. ЦЄЛІКЛ.
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КРАЩІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ ФЕРМИ

НК ЛКСМУ підбив під
сумки участі комсомольсь
ких організацій, комсомоль
сько-молодіжних колективів 
республіки у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні 
працівників тваринництва в 
зимовий період 1972—1973 
років і визначив перемож
ців за IV квартал минуло- 
ю року.

Перші місця та перехідні 
Червоїіі прапори ЦЦЛКСМ 
України по зонах здобули 
Кримська, Хмельницька та 
Львівська обласні комсо
мольські організації.

Визначено переможців і 
серед' районних комсомоль
ських організацій.

Серед 73 комсомольсько-

молодіжшіх колективів тва
ринницьких ферм, нагород
жених Червоним вимпелом 
ЦК ЛКСЛ1 України, перши
ми по зоні степу нгзвані: 

комсомольсько • молодіж
ний колектив молочнотовар
ної ферми колгоспу імені 
Чапаєва Добровелнчківсь- 
кого району (грункомсорг 
Віра Мартовпцька);

комсомольсько - молодіж
ний колектив молочнотовар
ної ферми колгоспу «Мир» 
Гайворонського району 
(групкомсорг Валеніина 
Охота);

комсомольсько - молодіж
ний колектив молочнотовар
ної ферми колгоспу в Шлях 
Леніна» Онуфріївського ра-

йону (грулкомсорг Надій 
Кириченко).

Ці колективи досягай 
найбільших успіхів у боро-, 
тьбі за високу продуктив
ність громадського тварин
ництва, збільшення надоїв 
молока та дотримання його 
якості.

У переможців змагання І 
та П кварталів 1973 року, 
вимпели ЦК ЛКСМУ зали
шаться на вічне користу
вання,

Колектив редакції газети 
«Молодий комунара щира 
поздоровл яе кагороджен і 
комсомольсько - молодіж
ні, про які газета не раз 
розповідала на своїх сто
рінках, із заслу.:селою на
городою.

„Луноход-2":
ШЛЯХ
ДО ГІР

Радянський автоматичний 
апарат «Луноход-2» після 
завершення дослідження ра
йону поблизу ІЗ-.мстрового 
ьратера продовжив рух у 
південно-східному напрямку 
до іірськоматернкового ма
сиву Тавр. Тільки за два дні 
апарат пройшов більш як 
два кілометри. Попереду за 
иурсом — місячний материк.

Після вивчення і узагаль
нення досвіду роботи з пер
шим «місячним автомобі
лем® у конструкцію і мето
дику керування «Лунохода- 
2» конструктори внесли ряд 
удосконалень. Поліпшено, 

. зокрема, телевізійну систе
му кс.рувапн: спереду, вище 
корпусу, розміщено трубку 
телевізійного пристрою, ІДО 
.пав змогу водію місяцехода 

^Гграіде орієнтуватися в нав
колишній обстановці. Нова 

система керування полегшує 
роботу машини і відкриває 
додаткові можливості для 
експериментів.

Замічено деякі наукові 
прилади. Наприклад, виді
ляється винесена в бік 
штанга магнітометра, що 
служить для вивчення маг
нітного поля (Місяця. Пи
тання про існування у Міся
ця такою поля ще недоста
тньо вивчено. Знову до екі
піровки машини входить ав- 
■то.мат-експерт «Рифма? — 
прилад для визначення хі
мічного складу місячного 
трупту, який добре зареко
мендував себе в роботі. Має 
бути вивчена зона перехід
ного «морського» району 
Місяця у гірський. Тут мож
на буде визначити різницю 
у властивостях грунтів двох 
районів. Для цього но бо
ках машини на пантогра
фах розміщені дев’яте ко
лесо і прилад для визна
чення фізнко-мехакічних 
властивостей місячного 
грунту. Під час зупинок 
спускається лопатево - ко
мічний штамп і заглиблює
ться а ірунт. спеціальний 
привід робить поворот.

^ч.У науковому «багажі* є і 
Астрофотометр — безлінзс- 
(1.»й електронний телескоп, 
що вивчав світність неба. 
На «Луноході-2» там само, 
як на першій машині вста
новлено лазерний відбивач, 
»»вготовлений у Франції. Це 
оригінальне склпдеве дзер
кало здатне відбити про
мінь світла строго в зво
ротному напрямку. Автома
тика тримає поверхню від
бивача у заданому напрям
ну. Для полегшення робіт з 
локації відбивач за допомо, 
юю системи датчиків «від
чуває» промінь лазери, що 
прийшов, і повідомляє про 
це на бортову радіостанцію, 
« далі на Землю.

Місяцехід дедалі більше 
віддаляється від місця по
садки. Попереду здіймають
ся гори — мета мандрівнії. 
Інформація лавиною надхо
дить о руки учених.

Г. АЛЕКССЄВ, 
інженер,
(ТЛРС)ї •
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НАГОРОДЖЕННЯ

ГАЗЕТИ
За плодотворну ро

боту по комуністичному 
вихованню' піонерів А 
школярів українську 
республіканську газету 
«Юный ленинец» пагач 
роджено орденом «Знак 
Пошани».

KFOKK ИРІШАЛЬНОГОДОСВІД — ДЛЯ ВСІХ
Механізатори колгоспів і радгоспів Кіровоградщнви 

в нинішньому році зобов’язалися на площі 175 тисяч гек
тарів зібрати не менше як по 60 центнерів зерна куку
рудзи, а на площі 100 тисяч гектарів виростити 70— 
100-центнЄрний урожай. Серед механізованих лавок — 
сотні комсомольсько-молодіжних.

Тож, щойно випущена обласним управлінням сільсько
го господзрствз, обласним правлінням НТТ брошура 
«Рекомендації по вирощуванню високих урожаїв куку
рудзи» етапе в пригоді молодим кукурудзівникам.

Автори брошури В. Клюй, М. Жерді», В. Зеиін, 
Л. Пальчук та С. Шевченко розповідають про набутий 
досвід вирощування кукурудзи, про досягнення науки, 
про те, як треба застосовувати основні агротехнічні за
ходи,

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

Тут трудяться тритисячний

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ПЕРЕГЛЯНУТО

Комсомольсько-молодіж ний 
колектив МТФ колгоспу «Про
грес» на чолі з групкомсоргом 
Ніною Хижняк працює вже тре
тій рік. Порівняно «малий вік» 
не завадив йому стати відомим 
своїми трудовими досягненнями 
— за успіхи в соціалістичному 
змаганні він удостоєний пере
хідного Червоного прапора і 
грамоти райкому комсомолу.

Краща доярка колективу Ва
лентина Кармазіна тільки за 
четвертий квартал надоїла від 
кожної закріпленою за нею ко
рови по 492 кілограми молока 
при зобов’язанні 192, В цьому 
році Валентина, як і всі її по
други вирішила взяти тритисяч
ний рубіж. Включившись у Все
союзно змагання тваринників, 
вона переглянула свої зобов’я
зання і за перше півріччя дала 
слово надоїти по дві тисячі ні-

ПЕВНЕНІ
Так вирішили члени 

комсомольсько » мол о- 
діжного колективу ван
тажної електровозної ко
лони, яку очолює А. С» 
Білоус. Справа в тому, 
що в цьому році вони 
викликали на соціаліс
тичне змагання комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив вантажної елек
тровозної колони, д е 
бригадиром машиніст-

НЕ ПОСТУПИТИСЬ ПЕРШІСТЮ
інструктор В. І. Олефі- 
ров,

У важких зимових умо
вах колектив не відсту
пає перед труднощами 
доріг. Тільки за сі
чень члени комсомоль
сько-молодіжної прове
ли 32 важковагових по
їзди. В рахунок зобов'я-

зань це дало можливість 
записати перші 27 ти
сяч 140 тонн додатково, 
перевезених вантажів,,

С, АНТОНЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації ло
комотивного дена 
станції «Знам'янка».

погромів молока від кожної но
рови. За січень в рахунок сво
го плану передова доярка має 
вже по 325 кілограмів на кож
ну із закріплених корів.

Найвищих надоїв серед дівчат 
добилась Люба Запсенко. Що
дня вона надоюс по 16 кілогра
мів молока від корови. Нена
багато відстає від неї Лідія Бе
ляева. Дівчата змагаються од
на з однією і викликали на зма
гання комсомольсько-молодіж
ний колектив МТФ колгоспу 
імені Чкалова. За направленням 
комсомольської орган і з а ці ї 
господарства зараз на підмогу 
дояркам прийшли 5 комсомоль- 
ців-механізаторів: Олекса Руль, 
Іван Кривда, Григорій Савранен- 
ио, Микола Скляренко та Ми
кола Швець,

С. Я.ШАН,
Новомиргородйъкип район.

На «Постамент шани «МК» за ре
комендацією Маловисківського РК 
ЛКСМУ заносимо ім’я КАТЕРИНИ 
МАСЛОВОЇ.

Доярка колгоспу «Перше травня»., 
комсомолка К. Маслоаа минулого року 
від кожної корови надоїла по 3400 кі
лограмів молока. Щодня від кожної 
корови в середньому надоює по 11—12 

кілограмів молока.
На фото: К. МАСЛОВА.

Фото А. ШЕВЧЕНКА,



2 стор ,.М ОЛ ОДИЙ КОМ У НАР4* 17 лютого 1973 року

тгоштда
НапсЕне, кожен пропаган

дист, йдучи- на заняття, хни», 
люеться: а як мене Соогодні 
слухатимуть? 1 це — природ
но. Тому що недостатньо під
готувати теоретичний матері
ал. Потрібно ного гак довести 
до слухачів, щоб вони заціка
вились, відчули, що все сказа
не стосується кожного зокре
ма.

У нас в гуртку — 17 чоло
вік. Шофери, тракгорчстн, ро
бітники цегельного заводу, 
столяри, шляховики. Кожен з 
них е часткою того загального 
комплексу, що називаються ви
робництвом. Тому й від став
лення кожного до робот за-

ТІЛЬКИ ПІДРУЧНИК? МАЛО
лежить виконання планів усі
єю організацією. Л для того, 
щоб людина була господарем 
на своєму робочому місці, її 
необхідно переконати у важ
ливості справи, яку вона вико
нує, показані її значе.шя у ви
робничому організмі.

Гурток наш називається 
«Основи економічних знань». 
Де, як не під час його занять 
найкраще це унаочнити? ГІа- 

м’ятаю, розглядали тему «При
буток соціалістичних підпри
ємств». За приклад взяла ро

боту цегельного заводу. Л він 
у нас — не краща ділянка. 
Працює нерентабельно. Має 
збитки. Розглянули технологію 
виробництва цегли. Уяснили 
слабкі місця. Звичайно, у ге- 
ликій мірі нерентабельність 
спричиняє застаріле обладнан
ня. 1 питання про його заміну 
стоїть на порядку денному ор
ганізації. Але багато чого за
лежить і від самих (іпачіїши- 
ків заводу.

Бесіда вийшла цікавою, сто
ронніх у пін ие було.

Так само жваво обговорили 

випадок, коли па об’єкт завез
ли нестандартні столярні ви
роби. А відштовхнути ІСЬ гід 
цього, перейшли на збитки, які 
приносить оргаїївпії затрим
ка із вводом об'єктів у експлу
атацію.

Щоразу, готуючись л.о за
нять, я використовую міспсві 
матеріали. Ходити за ними ке- 
далеко — у виробничо-техніч
ний відділ.

Ще цікавляться наші слуха
чі мовника.мн в будівництві, 

передогими методами виріб, 
иицтва. Тут на допомогу при
ходять «Строительная газета», 
журнали «Строитель», «Будів
ництво і архітектура» та ін. 
І коли використаєш теє пе, 
розмова стає і щирою, і зміс
товною. От і виходить, що ОД
НОГО підручника для підготов
ки до занять мало. Бо гожие 
теоретичне положения в бесіді 
погребує підтвердження фак
тами, близькими й зрозуміли
ми слухачам.

В. ІЛЬЧЕНКО. 
пропагандист комсомоль
ського гуртка «Основи еко
номічних знань».
Ко м п а нії вська між юхі гоепна 
будівельна організація.

К о м с о м о* 
лець Іван Олек- 
сіенко вже дру
гий рік працює 
шофером район- 
»ого об’єднанні! 
«Сільгосп- 
техніка». Він ко
ристується авто
ритетом — на
слідком сумлін
ної праці.

Нині він транс
портуй органічні 
добрива на поля.

• Фото 
М. ЖИТНЬОГО.

ШЛЯХАМИ БОЙОВОЇ 
СЛАВИ БАТЬКІВ

14 лютого в ЦК ВЛКСМ відбулося спільне засі
дання штабу Всесоюзного походу комсомольці!: і мо
лоді по місцях революційної, бонової і трудової сла
ви радянського народу і редакційно-методичної ради 
по військово-патріотичному вихованню молоді.

Всесоюзний похід уже давно став масовим рухом, 
сказав, відкриваючи засідання, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. Тяжельпиков. В ньому беруть участь всі 
комсомольські і молодіжні організації країни.

З доповіддю про дальше посилення військово-пат
ріотичного виховання молоді па прикладах велико
го подвигу народу в роки Вітчизняної піГши висту
пив секретар ЦК ВЛКСМ В. Жнтенєв. Він сказав.. 
що юність Країни Рад свято береже у своїх серцях 
пам’ять про героїв старшого покоління. Завдяки ак
тивному пошукові юних слідопитів стали відомі но
ві сторінки народного подвигу.
~ Турбота про увічнення імен і подвигів захисників 
Батьківщини є кровною справою Ленінського комсо
молу. За роки проведення Всесоюзних походів по 
місцях революційної, бойової і трудогої слави ра
дянського народу па кошти, зароблрчі молоддю, збу
довано десятки пам'ятників та обелісків.

Жвавий відгук серед молоді знайшов зактйк вете
ранів і героїв праці гідно продовжити естафету тру
дової і ратної доблесті старших поколінь. Багато 

: молодіжних колективів включилися в змагання за 
перехідні Червоні прапори «Герої п'ятирічок, ветера
ни праці — найкращому комсомольсько-молодіжно
му колективу»,

(Кор. ТЛРС).
і Г-" —......... ..........

А як будуєте ви?

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

МОВЧАННЯ...
З ПРИНЦИПОМ

В номері за 13 січня нього ро
ку було надруковано критичну 
замітку «...1 кози ситі», в якій 
йшлося про недоліки, ідо мали 
місце при продажу квитків на 
тролейбуспому транспорті об
ласного центру.

Замість того, щоб обговорити 
зсмітку в колективі, иамігнтм 
конкретні заходи для їх ліквіда
ції та дати своєчасну відпоаідь 
газеті, керівництво тролейбуено- 
ю уиравлінн« стало в позу обра
женого. .Ми, мовляв, вводимо 
хошій вид обслуговування иал- 
жирів — без кондукторів і без 
кас. — а нас критикують.

Такий вид обслуговування 
дійсно є — у містах Мінську, 
Дніпропетровську та інших. Ллє 
там, перш, ніж перейти на ньо
го, працівники транспорту про- 
велн значну припаїанднстську 
роботу серед населення, вжили 
цілий ряд заходів: яскраві ши
ти. оголошення, продаж квитків 
ни запинках і таке інше. КІро- 
веірииькі ж трансгортники ні
чого подібного не Зробили, і то
му було важко таке обслугову
ваним назвати новим методом.

Після виступу ».Молодого ко
мунара» .4сто робін І Сп для по- 
ліліині.ч обслуговування паса
жирці і більше каніпіь з'явило
ся на прилавках магазинів, про
даж їх на зупинках.

Проте, транспортне управління 
(начальник В. І. Псресунько) 
відповіді па критику досі не да
ло. Що ж мовчання — «пріїїшн- 
поо--**.

А до редакції продовжують 
надходити скарги.

БУДИНКУ тааричника 
колгоспу імені Дзер- 

жинського господарюва
ла бібліотекар Пантазііе- 
ського сільського Будин
ку культури Н. Ф. Мо
гильна. Відновила «Кален
дар трудової спади», 
книжкову висгазку «.Ко
мунізм — наша мета», 
обміняла книги дояркам. 
Видавши майстру машин
ного доїння Поліні Сойто- 
вич художню літературу, 
подала брошуру «Мікро
елементи і продуктив
ність рослин і тварин».

В будинку тваоинчиквв 
ході ОГЛЯДУ СТЗОр'ОСТЬСЯ 
конкретна, оперативна на
очність по висвітленню 
роботи тваои нничів над 
виконанням рішень ХХіУ 
з’їзду КПРС, завдань тре
тього, вирішального року 
дев’ятої п’ятирічки, бо
ротьби за виконання зо
бов'язань, взятих V ході 
Всесоюзного СОЦІАЛІСТИЧ
НОГО змагання. Про все 
це можна дізіатися, ог
лянувши стенди «Тварин
ництво колгоспу в дев’я
тій п'ятирічці», «Наші кро
ки», «Комсомольський ку
точок».

При будинку діє про
філакторій, с магазин, а 
в кімнаті для відпочинку 
оформлено куток пере
дового досвіду, є пере
сувна біб.піоте '.а. журна
ли, газети, телезіазр, ра
діо.

Картину іншого плану 
побачили в колгоспі імені 
Кірова. На дверях черво
ного кутка свиноферми 
висів замок. На молочно
товарній фермі —- теж. 
Зайшли до одного з кор
пусів. Телятниці Валенти
на Зюзіна, Надія Корній
чук. дояока Валентина 
Ільїна саме скінчили обі
дати.

— А кімнату відкрива
ють лише, як скликають
ся збори, —- відповіли 
тваринники, на запитання, 
чому обідають вони в 
корпусі. — Ключі у заві
дуючого фермою, — від
казували чертозі хорпусів 
і показали кімнату крізь 
щілину: якщо відхилити 
двері, частину її добре 
видно.

Приміщення чисте, с всі 

умови для відпочинку. Не 
жаль, замок аисч*ь на 
дверях, в кімнату можна 
зазирнути лише крізь щі
лину,

В ПЕРІОД огляду-кон- 
курсу передбачуєть

ся поліпшити систему ор
ганізації, керівництва і 
забезпечення гласності 
соціалістичного змагання 
тваринників, планомірне 
проведення комплексу 
масовотполітичних захо
дів — лекцій, політін- 
формацій, бесід, тема-

КРІЗЬ

Йде обласний 
огляд-конкурс 
будинків і кімнат 
тваринників

тичних вечорів, читацьких 
конференцій тощо. Бу
динки та кімнати тз-зрин- 
ників мають стати цент
ром політичної і масової 
роботи по мобілізації 
працівників феом на еи- 
конання планів п’яти
річки.

Червоний куток молоч
нотоварної ферми колго
спу імені Леніна (Субот- 
ці) ще не став таким цен
тром. По-перше, не дужа 
затишно від іувають себе 
тут доярки. В кімнаті — 
ящики з пробами озими
ни. Тут же робоче місце 
завідуючого фермою 
О. О. Логвинова. «Соціа
лістичні зобов’язання» 
доярок написані рукою, 
підсумки змагання підби
ваються не систематично. 
«Блискавка», наприклад, 
сповіщала про подію дво
тижневої давності: у січ
ні Р. Плужник надоїла на 
кожну корову по 249 кі
лограмів молока і вибо
рола перше місце по 
фермі. /Линуло три дні 

другої декади лютого, а 
ще не було відомо, хто 
показав найкращі резуль
тати, а хто не вико кав 
плану надою з партій 
декаді.

В кімнаті відсутя на
очна агітація. Які оубежі 
колгоспу в дев’ятій п’яти
річці, які плачи на перше 
півріччя — ие відомо.

І куточок передового 
досвіду був би тут дореч
ним. Не всі доярки зна
ють, чому центнер моло
ка на фермі на той кар
бованці дооожчий, ніж 
заплановано, як зиш^ку- 
вати резерви для зни
ження собівартості моло
ка, збільшення валових 
надоїв. Ознайомлення з 
тим, що це дасть, стало 
б для доярок одним із 
моральних стимулів у бо
ротьбі за велике молоко

Не часті гості на фермі . 
комсомольські активісти.

Головне завдання огля- 
ду-конкурсу — значне 
поліпшення масово - по
літичної і виховної робо
ти серед тваринників, ши
роке залучення їх до Все
союзного СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
змагання за збільшення 
виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва. І

Комітети комсомолу І 
господарств, де ще кім
нати і будинки тваэинни- ' 
ків не стали центрами по
літичної роботи на тва
ринницьких фермах, ма
ють по-діловому визначи
тись в цьому питанні. Са- 
ме від КОМСОМОЛ оГ.ЄКИХ 
активістів у значній мірі 
залежать і форми роботи 
з молодими тваринника
ми, і її високий ідейний 
зміст.

Рейдова бригада:
В. ВЕЛИКИЙ - за
відуючий відділом
комсомольських орга
нізацій Знам'явського 
міськкому комсомолу, 
Л. НЕЛІДА — мето
дист обласного Бу
динку народної твор
чості, Л. ОЛЕФІРО- 
ВА — майстер машин
ного доїння колгоспу 
«Правда», Ю. ЛІ БАШ
НИ КО В — спецкор 
«Молодого комунара».

Зростають нині села степової Кіровоградщнни. Б « аго 
з них перебудову ютьсп або забудовуються за іепераль* 
нимп планами. Лине слана про Ко.мишувате, шо в Ново- 
українському районі, про Кам’яиече, що в Новоярхан- 
гельсьхому районі, та багато інших.

Рівні ряди стандартних будинків не створюють однома
нітності. Бо ж кожен дім, разом з присадибною ділянкою, 
садком, двором е своєрідним, по-своєму гарним. Але чи 
встигаємо ми за потребами сьогодення. В області ще ба
гато сіл із старими хатами, немало їх забудовується за 
правилами стихії, а на часі вже нові житла для сіль
ського трудівника, І Комншувате в цьому плані ьже стає 
«старомодним».

Ось що пропонують, наприклад, куйбвшевські архітек
тори для сіл Поволжя. Беручи до уваги зрослі вимоги 
сільських жителів, дони створюють прекрасні будинки з 
усіма зручностями ,

...проект житлового будинку з льох квартир Це па
нельна двоповерхова будова з прибудованим гаражем, 
який з'єднується безпосередньо з квартирою. У підвалі — 
підсобні приміщення: пральня, господарські кладові, 

погріб. На першому стажі розміщено кухню, їдальню, 
кл адову, сіни і світанню. На другому — трн спальні кім
нати з виходом в лоджію і на дах гаража, який влітку 
використовується як веранди. Біднію к розрахований на 
дві сім Т. Біля нього присадибна цілкіша а фруктовим 
садом. Проектом передбачено водопровід, центральне 
опалення, каналізація І газопостачання.

Гарно, просторо, зручно. Чи но правда?
Такі помешкання, певно, з’являться А на Кіровогпи і- 

ЩннІ.
На Поволжі такі проекти а цьому році одержать всі 

центральні садиби колгоспів І радгоспів.

На фото: макет нового експериментального будинку 
для сільської місцевості.

Фото Ю. ЄВС.ЮКОВА.

СЛОВО ЗА ВАМИ, АРХІТЕКТОРИ!

вийшло 
ТРИДЦЯТЬ 
ТОМІВ

Магазини передплатних 
видань міст Кіровограда, 
Олександрії та Знам’янки 
продовжують приймати пе
редплату па Повне зібран
ня тзорів В. І. Леніна в 
55 томах, В продаж на
дійшли вже тридцять то
мів.

У тридцятому томі вмі
шено твори, В ЯКИХ В. І. 
Ленін розглядає питання 
про сіаплення білінповиць- 
кої партії до війпи, про 
мир 1 революцію. В них — 
розвиюк учення Леніна 
про імперіалізм, теорія 
соціалістичної революції, 
висновки про можливість 
перемоги соціалізму в од
ній країні.

Р. КОЖУХАР, 
завідуюча магазином 
№ і облкниготоргу.



17 лютого 1973 року „молодий КОМУНАР“ —- 3 стор,

і.
Місячник оборонно-масової роботи

Комсомольські та фіз
культурні активісти Мо~ 
лодіжненської СШ До
ли нського району накрес
лили цілий ряд заходів за 
програмою місячника 
оборонно-масової роботи. 
Відбулись стрілецькі зма-

СТРІЙ- 
ВІДМІННО 
гання. Комсомольці Зік- 
тор Кукса, Олександр 
Маркін, Надія Штефан та 
Іван Букора «вибили» по 
91—92 очка з ЮО можли
вих. 120 юнзхів І дівчат 
склали нормативи ком
плексу ГПО.

Визначились кращі шко
ли району, де висота ус
пішність з військово» 
справи. Учні Молодіжнен- 
ської СШ — перші. Нині 
тут кожен допризовник

— відмінник військово- 
технічної підготовки.

А оце завітали до уч
нів воїни-ветарзни I. Г. 
Єрмак те І. М. Таран. Роз
повіли юнакам і дівча чім 
про бої з фашистами під 
Москвою і Сталін.-рздом, 
про форсування Дніпра і 
штурм Берліна. Колишні 
воїни були вдоволені, ко
ли оглянули військові ка
бінети, клас для занять з 
цивільної оборони, що 
обладнані учнями та вчи
телями школи.

Пропаганда військових 
знань у школі дас відчут
ні результати. Десятки 
юнаків з Молодіжного, 
пішовши служити а ар
мію, стали відмінниками 
бойової і політичної ПІД
ГОТОВКИ.

О. БЛІНОВ. 
капітан запасу.

с. Молодіжне 
волинського району.

НАШІ ЗІРКИ
Аматорський молодіжний 

ансамбль «Юність» ще мо
лодий (йому немає й деся
ти років), але ІІпіо мистец
тво відоме не лише в Ра
дянській країні, але н дале
ко за її межами, «Юність» 
іаєтролювала в Данії, на 
Кубі, о Італії та інших кра
їнах. На XXIV Міжнародно
му фестивалі фольклорною 
мнетецтпа «Квітучий миг
даль» нона одержала го
ловний приз.

Зараз колектив готується 
ло нових гастролей. В про
грамі концертів — близько 
двох десятків номерів (всьо
го їх близько 100). Серед них 
українські — «Гопак» і «Ве
сільний танок», «Російський 
хоровод», угорський «Чар- 
даш», молдавський «Жох». 
танцювальна сюїта «Кито
бої», ліричний молодіжний 
танок «Черемха» та інші.

На знімку: танець «Го
пак» у виконанні львівсько
го ансамблю «Юність».

Фото Б. КРИШТУЛА.

ТАНЦЮЄ
«ЮНІСТЬ»

- Природа і ти
РОВЕСНИК
ДВОХ
ТИСЯЧОЛІТЬ

За 12 кілометрів на пів
нічний захід від Зароеая 
(Литовська PCP), поблизу 
села Стслмужі, росте дуб. 
Висота його близько 20 мет
рів. а діаметр — 1,4 метра. 
8ік цього велета сягає 2000 
років. Його вважають най
старішим дубом у Т.вропі.

На кряжистому стовбурі 
виросли іггзеликі деревця —• 
калина, вільха і горобина. 
Тепер їх вже повирубували, 
глибокі дупла залатали за
лізом, а саме дерево огоро
дили.

Цікаво, що дуб відігравав 
важливу роль v міфології і 
культах иароііп Європи — у греків, скалдіїїаяів і гер
манців. Його називали «де
ревом свободи», прикраша
ли стрічками, а першину 
увінчузалн червоною шап
кою.

Стелмузькнй дуб відвіду
ють численні екскурсії.

(РАТАУ).

На здобуття республіканської літературної премії імені Лесі Унраїнки
рОМАНИ та повісті про жвт- 
А тєвий і творчий цілях видат
них пнсьмеиників-к.тасиків не так 
уже й часто з’являються в україн
ській радянській літературі. Тому 
й не дивно, що кожну нову кни
гу такого змісту зустрічають з 
особливою увагою велика армія 
учителів, вихователів, працівни
ків позашкільних дитячих закла
дів. бібліотек.

З душевним трепетом брали 
ми до рук і книгу Миколи Олій
ника «Леся»— повість про ди
тинство безсмертної української 
письменниці, яка розрахована 
на дітей молодшого та середньо
го шкільного віку. Отже, книга 
про Лесю Українку мусить бути 
особливо чарівною і захоплюючою, 
як світ безсмертних творів поете
си. І це, як видно з твору, добре 
розумів автор. Буквально ж з 
першої сторінки повісті перед на
ми постає прекрасний образ не за

роками розумної, чуйної, обдаро
ваної і працьовитої Лесі — май- 
бутьньої поетеси, яку по праву 
великий І. Фрапко ставив поряд 
із безсмертним Т. Г. Шевченком.

ЛІ. Олійник охоплює у повісті 
невеликий період життя родини 
Косачів — від часу виїзду їх з 
Новсграда-Волинського і до пере
їзду з Луцька до Колодяжного 

та видрукуванім Лесею своїх 
перших поетичних творів Пись
менник у доступній для сприй
мання дітьми формі, але не від
ступаючи від художньої та істо
ричної правди, малює поступове 
формування поетичного таланту 
Лесі під впливом української на
родної творчості, поезій Пушкіна, 
Некрасова, Шевченка.
ТЛ" А основі детального вивчення 

спогадів про Лесю Українку, 
а також автобіографічних мате
ріалів самої письменниці М. Олій
ник зумів переконливо відтвори
ти ту демократичну атмосферу, 
яка панувала в сім’ї Косачів, а 
також в родині Лисенків, Ста- 
рицьких, де бувала юна Леся. 
Вся ця обстановка, повна щирої 
любові до простого українського 
народу, до його культури, форму
вала ВНУТРІШНІЙ світ поетеси — її 
революційний демократизм, есте
тичні смаки, сердечність.

Авіор повісті добре знає ж«« 
томирське Полісся і Волинь, ма« 
ліоє картини чудової природ« 
краю, і пейзаж органічно впліта
ється в тканину твору. У повісті 
щедро використано скарби народ« 
ної творчості — приказки, при
слів'я, народні пісні і г. п. Все 
не збагачує і увиразнює мову по
вісті, пожвавлює оповідь і мав 
чимале пізнавальне значення для 
підростаючого покоління.

Маємо сказати, то книга 
М Олійника «Леся»— бсзсумніп« 
па вдача письменника і заслужено 
висунута на здобуття республікан
ської літературної премії. А іце — 
побажати автору такої ж (або ще 
кращої!) книги про дитинство 
І. Франка та інших видатних 
українських письменників.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
викладач Кіровоградською пе
дагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

ПИЯЦТВУ — БІЙ!

^ЯКИИ ВІН—
КОЛІР СОРОМУ?

Як не прикро, але ми вимушені констатувати той 
факт, що пияцтво ще має місце в нашому житті, 
І більшість хуліганських вчинків та інших злочинів 
чиняться, як правило, в нетверезому стані. Бороть
ба з пияцтвом нині характеризується активною 
участю в ній широкої громадськості.

В цьому відношенні є чому повчитись у новоукра- 
їнців. Працівники районного відділу внутрішніх 
справ не обмежуються лише вилученням п’яниць із 
громадських місць. Бони разом з партійними, ком
сомольськими організаціями, працівниками народно
го суду і прокуратури, народними дружинниками 
проводять велику профілактичну роботу. Для цього 
використовуються найрізноманітніші фооми і мето
ди — від індивідуальних бесід з любителями «зе
леного змія» до виявлення самогонників, працівни
ків торговельних установ, які порушують правила 
торгівлі спиртним.

Днями в районному Будинку культури відбувся 
тематичний вечір. Сюди прийшло понад 600 чоло- 

^■к — здебільшого молодь. Тут же були присутні і 
зігєроїп-правопорушники, їх посадили на умовній 
лаві підсудних обличчям до присутніх.

Прокурор району В. О. Толопко звернув увагу 
присутніх на причини та умови, які призводять до 
злочинів. Опісля виступили — учасник Великої Віт
чизняної війни, пенсіонер П. П. Тесля, робітниця ра
йонного вузла зв’язну А. М. Стратонова та інші. Всі 
•они гнівно осуджували поведінку окремих грома
дян і конкретно тих, які зараз сиділи на «лаві під
судних».

Такі вечори, а їх в Новоукраїнці проводять час
то, поповнюють юридичні знання мас, дают» наочні 
уроки людям, схильним до правопорушень.

Особливо корисні подібні заходи для молодих лю
дей, у яких ще формується характер, які тільки го
туються стати на шлях-самостійного життя.

І. ТКАЧЕНКО, 
майор міліції, слідчий слідчого від
ділу УВС Кіровоградського облви- т 
тонкому.

вікон tin,

зустрі- 
за-іита-

в в в й и в в
0 а в

Десятикласниці Іпанівської 
СШ та Ніна Кислиця з 
с. Комишевого Новоархаи- 
гельського району хочуть бу
ти стюардесами.

можна опанувати цим фа
хом, та які умови прийому?»

— При територіальних уп
равліннях цивільної авіації 
(на Україні в місті Кпспі) 
діють тримісячні та шести
місячні н а в ч а л ь н і 
курси, в яких і про
ходять підютовку стюарде
си. Приймаються дівчата, 
котрі мають середню освіту, 
міцне здоров’я, приємну зов
нішність.

рело знанья, — сісззаз 
мудрий чолозік, і слоео 
його стало родючим 
зерном. її справді по
любили і переконались, 
що це —- дійсно джере
ло знань. Але й тут не 
обійшлось без пеозкру- 
чень. Дехто так захо
пився друкованою гро- 

. ......що по кілька 
говеріае до 

державних

дукцією, 
років не 
бібліотеки 
книжок.

Артист
лармокії Микола Білий,

обласної фі-

де здають
посилки.

Без слів 
(внизу).

Мал.
Н. ТОКАРЕВОЇ.

наприклад, з 1955 року 
користується випуском 
«Песни радно и кипо» 
та ще деякими збірни- 
калли. Його можна зро
зуміти; дуже з же люди
на уподобала оті лісні.

Напевне, оепертуа- 
ром, рекомендованим 
на 1967 рік, і досі ко
ристуються Р. О. Кова
льова з /ліського відді
лу культури та Л. С. Те- 
лехова з Палацу культу
ри імені Жовтня. Бо 
інакше, для чого ж їм 
тримати у себе бібліо-

течні книжки 
тий рік?

Та рекорд поки 
СТІЙКО утрИМ/ЄТоСЯ 

музикантом Л. Д.Коло- 
мійцем. Щоправда, не 
за часом. Бо частину 
книг Леонід Дмитрович 
тримає з 1967-го, а час
тину —- всього-на-всього 
з 1968-го року. А от за 
кількістю — то це так, 
У його читацькому фор

мулярі значи
ться дев ять 
наймену в а н ь 
поруч з «від
критим» віко
нечком, де має 
бути 
«Книгу

запис 
позер-

нено».
Трапляється, 

неш кого з них,
єш:

— Як гам наші кни
жечки?

— Нівроку, — кажуть.
— То, можливо, час 

уже й повеонути?
— Де там? — чуєш у 

відповідь. — Ми люди 
інтелігентні.

М. ВОРОІШОВА. 
зав. мистецькою біб
ліотекою обласного 
Буднику народної 
творчості.
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ЗВІСНО, результати наших 
вихованців в попередні 

роки нас, фізкультурних акти
вістів, радують. Виступаючи на 
республіканських та всесоюз
них змаганнях, три кірово- 
градці виконали майстерські 
нормативи. Впевне.-іо підви
щують свою майстерність
авангардівці Володимир По
суньмо, Віктор Григоренко,
Віктор Марус. Шестикласни
ком прийшов у наш колектив 
Станіслав Рсдозубов. Цей смі
ливий і наполегливий хлопець 
одразу привернув увагу при
хильників класичної боротьби. 
Вміння зорієнтуватися в склад
них обставинах, воля до пере
моги, дисциплінованість під 
час тренування вивели його в 
число найкращих спортсменів 
клубу. Він стає чемпіоном рес
публіки серед юніорів, пере
магає на молодіжній першості 
України.

Саме на таких спортсменів 
ми і рівняємо інших. Напру
жено тепер готуємоси до рес
публіканських ігор молоді.

За останні два роки борці класичного стилю, що згуртовані 
в спортивних секціях області, мали помігиі успіхи. Напри
клад, вихованці тренера спортклубу «Зірка» Миколи Романси
ка, виступаючи на килимі фінальних поєдинків югілейп и си.' р- 
такіади республіки, в своїй підгрупі зайняли третє призове 
місце. Вони записали на рахунок збірної області 50 очок.

Як же починають провідні спортсмени обметі нинішній се
зон, як готується зміна майстрам високого класу. Про це і 
розповідає голова обласної федерації з класичної боротьби 
заслужений тренер- УРСР М. Романенко,

ХТО ВИЙДЕ НА КИЛИМ ЗАВТРА
П’ять разів на тиждень —тре
нування. І не тільки на борців- 
ському килимі. Дбаємо про 
загальну фізичну підготовку — 
на бігових доріжках стадіону, 
на волейбольних і баскет
больних майданчиках, практи
куємо кроси.

Згадую свого вихованця 
Олега Коршунова, який е 1964 
році стаз чемпіоном країни, 
неодноразово перемагав на 
міжнародних турнірах, думаю 
про Леоніда Шаманського, 
який теж був в числі найсиль- 
ніших авангардівців республі
ки, а нині вже аспірант Ленін
градського університету, сам 
дбає про спортивну зміну. І 
те найкраще, чого досягли ці 
два майстри, намагаюсь при
щепити нинішнім своїм вихо
ванцям.

МЕНЕ часто запитують:
— От ви працюєте з май-

ПРОБЛЕМИ МАСОВОСТІ І МАЙСТЕРНОСТІ

страми, готуєте до .змагань 
збірну області. А хто замінить 
вчорашніх чемпіонів?

Тут позиція одна — кожен 
тренер має готувати початків
ців. З їх шеренг •— наш ре
зерв.

Донині на обласних змаган
нях виступали здебіншого 
борці класичного стилю з Кі
ровограда. Тепер географія 
значно розширилась. Випуск
ники факультету фізичного ви
ховання педінституту, кращі 
спортсмени області створили 
спортивні секції в Сеітловод- 
ську, Новоукраїнці, Олексан
дрії, Гайвороні, Голонанівську. 
Зростає майстерність вихован
ців тренерів Миколи Сушка, 
Володимира Трохимениа, Ми
коли Бондара, Миколи Ште
фана. Подбали про розширен
ня спортивних секцій з кла
сичної боротьби в колективах 

фізкультури ДСТ «Трудові ре
зерви».

АЛЕ ПРОБЛЕМИ, що постали 
перед нами, зівзжлють 

нам зробити ще ширший крок. 
Хотілося б, щоб ініціативу 
проявили товариші з «.Колоса», 
працівники відділів народної 
освіти, створивши в ДЮСШ та 
в колективах фізкультури нові 

секції, забезпечивши молодь 
інвентарем, закріпили за 
спортсменами приміщення.

Під час поєдинків юн’орів 
ми зробили висновок, що вчо
рашній випускник інституту чи 
технікуму повинен повсякчас 
підвищувати свою майстер
ність як тренер. Отже, з тими, 
хто очолює секції з класичної 
боротьби, треба провести се
мінари, провідні тренери об
ласті мають передати свій до
свід менш досвід ченйм.

І найбільша прикрість — це 
спортивні зали, в яких трену
ються спортсмени. Навіть 
збірна області, що базується в 
спортклубі «Зірка», виходить 
на килим, який простелений в 
тісному приміщенні. А г.ро 
секції. Що працюють з райо
нах, вже й говорити нічого.

Прикрість, що до спортив
них секцій записується мало 

юнаків, йде від того, що ми 
погано пропагуємо цей вид 
спорту. Були, скажімо, масові 
змагання в Кіровограді. Але 
хто про них знав, крім бор«- 
ців? В місті оголошень про ці 
поєдинки ніхто не бачив. У ко
лективах фізкультури на вечо
рах спортивної слави згадуютЬ’ 
Аржанова і Борзова, Бондар
чука і чемпіонів футбольного 
турніру. А про Анатолія Рсщі- 
на, прославленого олімпійця'/ 
який продовжив своє спортив
не багатоліття до 40 років і 
завоював найвищі нагороди, 
майже не згадують...
-if ТРАВНІ — фінальні змагак- 
Л ня з класичної боротьби, 
що ввійдуть до заліку ігор мо
лоді республіки. Збірна весь 
час нарощує свою готовність. 
Але й ті, хто не візьме участі 
в цих змаганнях, хочуть теж 
піднятися на щабель вище. 
Ріст повинен бути і в руслі ма
совості і майстерності. Про це 
мають подбати працівники з 
облепорткомітету, з обласних 
рад спортивних товариств. Нам 
потрібна хороша спортивна 
база, нам потрібні кваліфіко
вані кадри. А ми, ветерани, 
зробимо все можливе, що-за
лежить від нас«

М. РОМАНЕНКО, 
голова обласної федерації 
з класичної боротьби, за
слинений тренер УРСР.

ФУТБОЛ

/ЗІРКА* 
на иіадш

Футболісти Кіровограде!.« 
»ої «Зірки» перебувають за
раз у Ялті. Тут вопи прово« 
дять другий етап тренувань 
перед наступним чемпіона* 
том країни серед команд 
другої ліги класу «А».

За час перебування на пі
вдні тренери мають вияви
ти рівень підготовки футбо
лістів, визначити, в якій 
ланці доцільніше викорис
тати кожною з них, добити
ся взаєморозуміння між 
футболістами, злагодженос
ті в діях між ланками.

Кіровограді^ зробили пер
ші спроби в контрольних 
зустрічах. У поєдинках з 
ьадіївсі.кнм а Шахтарем» і 
миколаївським «Суднобу
дівником» рахунку не було 
відкрито. А із Сєвєродонець
ким «Хіміком» суперники 
забили у ворота одні одним 
по два м’ячі. За новими 
правиламн гра має визнача
ти переможця, отож кома»« 
дам довелося виконати по 
п’ять 11-мстрови.х ударів. У 
результаті «Зірка» зазнала 
поразки від кадіївських 
футболістів (4:5). Два ін
ших .матчі вона виграла від
повідно з рахунком 5:1 і 
7:8.

Відбулися те дві контроль
ні зустрічі, які закінчилися 
без Іі-метровкх ударів, В 
одній з них кіровоградці 
зіткнулися із повоствореною, 
але досить сильною коман
дою, яка представлятиме ки
ївський «Локомотив», і зали
шили поле переможеними — 
0:1. У другій — із севасто
польським «Авангардом» — 
паші земляки здобули пере
могу з рахунком 3:1.

Л. ПАВЛОВ,
А що таке об’єктив. 

Фото С. ФЕНЕНКА.

'———————«з НАШОГО
(Продовження.

Початок в іазегі за 15 лютого).

І ось хлопчик одну, а потім другу її третю 
зиму ходить до церкошю-приходської шко
ли, а опісля вступає до двокласної. Генерал 

, Самсонов, який володів навколишніми зем
лями, довідавшись, що спи бідняка Юдени
ча так уперто вчиться, якось сказав Кости*, 
ковому батькові:

— На свою голову вчиш сина. Бачив я 
освічених. Від них- л'пп горе батькам. І ги 
його не мні.еш: син почне революцією зай
матись, його арештують, а ти будеш пере
дачу носити. Звичайно, якщо буде що но
сити...

— ІІс хвилюйтесь, ваше превосходитель
ство, — відповів батько. — Я знаю, що мін 
син, тим більше, якщо він буде освіченою 
людиною, дурнииь не наробить...

...Я слухав розповідь Костянтина Хомича. 
і ні веселий гомін на гамірливій московській 
Плюшисі, де жив Юцевич, ні часті телефон- 
пі дзвінки у кімнаті господаря не могли від
вернути думок про ті часи. Я уявляю пиха
того генерала, що так «турбувався» про до
лю Костика, бідного батька, який серцем 
вірив, що ного діти будуть робити тільки 
добро, і Костика, який буквально «об’їздив- 
ся» знаннями, намагався все знати, до всьо
го докопатись.

П’ятнадцятилітнім юнаком Костик зали
шає рідне село і’їде до Одеси. Працює на 
одному підприємстві, на другому, на третьо
му. Та скрізь капіталісті!, повсюди однакові 
порядки: експлуатація, важка праця, злид
ні. Юнак за кілька років змінив чи не з пін* 
дюжини підприємств, шукаючи кращих 
умов. Та куди б не кидався, всюди зустрі
чався з «його прспохабієм капіталом». Пра
цював на корковій фабриці, потім — на кон
сервному заводі, згодом — найнявся до нім- 
ця-фабриканта зварником металу. Професію 
міняв, але життя не змінювалось; завжди

і „■ ■■■■■■■ ....... ............

КРАЮ------—-—~~~~—“
жив надголодь і не бачна у цьому страшно
му калейдоскопі кінця-,краю.

Чим важче було па серці, тим • більше 
Костик думав. Думав про гнилий лад, при 
якому той, хто працює, нічого не має, а хто 
живе паразитом — жиром запливає, пото
пає у розкоші. Б’ється думка Кості, юнак 
шукає відповіді на заішіаняя, які його хви
люють, але на які йому ніхто ще не давав 
відповіді. Прзїне зустрітися з людьми, які б

І. БРАТЧЕНКО.

РАЗОМ
З ИИЖИЙ 

допомогли йому розібратись у цьому дико
му сплетінні незрозумілих йому сусгіілнннх 
явищ. Вступає до так званої недільної шко
ли. Жадібно слухає прогресивно настроєних 
викладачів, які симпатизували революції 
дев’ятсот п’ятого року, схвально вживали
ся про моряків, що повстали ва броненосці 
«Потемкин».

Розповідав про все це Костянтин Хомич 
Юцевич, а мені здавалось, що він гортає 
сторінки книги великого життя. Я бачу, 
як вів подряпаними руками консервує ово
чі, як важкі корзини з овочами, що їх до
водилось носити в цех, ось-ось повирива
ють з плечей слабкі, безм’язі руки. Я бачу, 
як юнак, зііесиленші, тут же залишається 
спати, бо вже нема у нього змоги дійти до
дому. Непосильна праця, нужда поклали 
юнака в ліжко —- захпорііз на сухоти. Що
правда, вдалося вилікуватись. А тут ііочач 

(Далі буде).

і: Лідії Сергієнко і Олександру Неомивайченну.
і Зінеїді Пісковій І Миколі Бондаренку,
І Тетяні Сорокіній і Михайлу Безуглому,
і Марії Горбуновій і Миколі Гаращенку, 

Ларисі Кириловій і Анатолію Ковалю, 
Вірі Іванченко і Віктору Чабанову, 

_Лідії Бахмаровій і Акопу Саакьяну, 
талії Волковій і Євгенію Парфенову,

Любі Великій і Василю Чижикову,
Галині Гребенчук і Валентину Чорномору,

; Антоніні Кубишкіній і Анатолію Максимову, 
Вірі Марчук і Георгію Новиченку,

і Валентині Красилич і Леоніду Кернасу,
які сьогодні реєструють свій іилюб в Кірово» 

ерадсакому бюро ЗАГС.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 18 ЛЮТОГО. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини,- (М). 9.80 

Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 —- Для воїнів 
Радянської Армії і . Флоту. 
(М). 10.39 — «Музичний кіоск». 
(М). 11.00 — «Літературні зу
стрічі», (М). 11.15 — «Співає
народна артистка СРСР ЛІ. Ві
вшу». (Кишинів). 12.30 — «Лю
дина і Іакоіі», (М), 13,00 — 
Концерт. (К). 14.85 — Для ді
тей. Мультфільм, (К). 14.45 — 
«Зустрічний план в тії». (.М). 
15.09 _ Чемпіонат світу з хо
кей з м’ячем. Збірна СРСР — 
збірна Фінляндії. 2 тайм. (М),
15.45 — «Сільська година».
(М). 16.45 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіяоподоро- 
жен», (ЛІ). 18.00 — Новини.
(М), 18.15 - «Пісия-73», (М).
18.45 — Художній фільм «Поль-

їй

ський альбом». 2 серія. «Ли
ка». (М). 19.50 — Чемпіонат
СРСР з хокся. «Хімік» (Вос- 
крссеиськ) — «Спарілк» (М). 
2-й і 3-й періоди, (Воскрс- 
сенськ). 21.15 — Програма
«Час». (ЛІ). 21.45 — Кіиопано- 
рама. (М). 23.15 — Спортивна 
програма. По закінченні — но
вини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 - 
Кольорове телебачення. Про- 
грамя мультфільмів. (М). 13.25
— Художній фільм. (М). 14.45
— Тслевнстава «На гарячо
му». (З циклу «Слідство ве
дуть знавці»), (К). 10.20 — Те
лефільм «Заріченські женихи», 
(К). 17.05 — Художній фільм 
«Обличчя». (М). 18.20 — Для
дітей. Мультфільм <і Царівна 
жаба». (К). 19.00 — «На ме
ридіанах України». (К). 19.30
— Копцсрт-звіт майстрів мис
тецтв та художніх колективів 
Полтавської області. В перер

ві — «На добраніч, діти!», 
(К). 22.30 — Вечірні повн
іш. (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛЮТОГО, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.25 — 
«Трибуна депутата». (Ужго- 
род), 17.00 — «Скарби наро
ду». (Львів). 17.30 — «Герої 
живуть у піснях». (К). 18.00 — 
Новини/ (М). 18.10 — «Люди
на. Земля, Всесвіт». (М). 18.45 
— «Запам’ятай пісню». (М). 
19.00 — Міжнародна панора
ма. (М). 19.30 — Кольорове те
лебачення. Художній фільм 
«БІГ». 1 серій, (М). 21.00 -
Програма «Час», (М). 21.30 — 
«Пумо, хлопці», (М). 22.30 -• 
«Спортивний щоденник», (М), 
23.20 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРА.МА, 16.05 — 
«Поезій в роки Великої Вії- 
чизняної війни». (М). 16.45 -• 
«Рік третій, вирішальний». 
(М). 17.15 —• Для школярів.
Концерт, (М). 17.47 - «Сім

днів бригади Галини Ареф’є- 
вої». (М), 18.00 - Телефільм, 
(К). 18.30 — «Від понеділка до 
понеділка». (К). 18.45 — Рек
лама, оголошення. (К), 19.00 -> 
Інформаційна програма «Вісі« 
ті». (К). 19.30 — «Пісні моле'« 
дих композиторів». (К). 20.4Й 
"*» «На добраніч, діти!». (К/, 
21.00 — Програма «Час», (ЛІ)« 
21.30 — Вистава Харківського 
театру опери і балету ім. Лц» 
ссикп. (Харків). В перерв) sft 
вечірні повніш. (К).

тії Наша адреса і телефони
31М58. ГСП„ Кіро»оград-50, яул. Лунаиарського, 56» 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 

комсомольського жипя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
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ськово-ватріотичноге вихомння та спорту ~ 2-46-87,
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передбачається хмарна погода, невеликий дощ, в яер- 
іпій половині дня туман. Вітер півдетіо-східщія 5-- 
Ь м на секунду. Температура повітря по області 2-6, 
по місту 3—5 градусіз тепла.
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