
КОМСОМОЛКА ВАЛЕНТИНА СТОЛЯРЕВИМ — ДОЯРКА 
ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ РАДГОСПУ ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО ЦУКРОКОМБІНАТУ.

ЗА МИНУЛИЙ РІК ВОНА ОДЕРЖАЛА ВІД КОЖ
НОЇ ІЗ 16 ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НЕЮ КОРІВ ПО 4062 
КІЛОГРАМА МОЛОКА. В НИНІШНЬОМУ, РОЦІ ВАЛЕН
ТИНА СТОЛЯРЕВИМ ЗОБОВ’ЯЗАЛАСЯ НАДОЇТИ ВІД 
КОЖНОЇ ФУРАЖНОЇ КОРОВІЇ ПО 4100 КІЛОГРАМІВ 
МОЛОКА.

Тисячі
Валентини Столяревим

НА ФОТО: ВАЛЕНТИНА СТОЛЯРЕВИМ.

. Пленум Добровеличківського РК ЛКСМУ
Відбувся пленум Добровеличківського 

райкому комсомолу. З доповіддю «Про 
завдання комсомольської організації ра
йону по підготовці і проведенню обміну 
комсомольських документів» виступив 
другий секретар РК ЛКСМУ В. Ф. Тихо-. 
ненко.

Пленум розглянув організаційне пи
тання.

У зв’язку з переходом на партійну ро
боту пленум увільнив від обов’язків пер

шого секретаря і члена бюро райкому 
І. Л. Слободенка. Першим секретарем 
обрано В. Г. Демиденка. ■

Пленум увільнив від обов’язків другого 
секретаря і члена бюро В. Ф. Тихоненка 
у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
Другим секретарем обрано Л. М. Чубко.

В роботі пленуму взяв участь і висту^ 
пив перший секретар обкому комсомолу 
М. К. Скляниченко.

Пленум Знам’янського міськкому ЛКСМУ
Відбувся пленум Знам’янського міськко

му ЛКСМУ. Пленум розглянув питання:
• «Про завдання комсомольських організацій 
' міста і району в підготовці до обміну ком
сомольських документів».

З доповіддю виступила другий секретар 
міськкому ЛКСМУ К. І. Ківерник.

В обговоренні доповіді взяли участь сек
ретар вузлового комітету комсомолу міста 
Знам’янки В. Лантух, секретар комсомоль
ської організації колгоспу імені Дзержші- 
ського В. Криворучко, секретар партійної 
організації ПМК № 133 Г. В. Олійник, слю
сар Знам’янського цукрового заводу А. Го- 
лубничнй, акумуляторний Знам’янського 
щебеневого заводу Г. Гетьман та інші.

В розглянутому питанні.пленум прийняв 
відповідне рішення.

На пленумі було розглянуто організацій
не питання.

У зв'язку з переходом на роботу за спе
ціальністю пленум увільнив від обов’язків 
першого секретаря та члена бюро Зпам’яи- 
ського міськкому комсомолу В. Д. Сікор- 
ського.

Першим секретарем Знам’янського міськ
кому комсомолу обрано К. І. Ківерник.

' Другим секретарем Знам’янського міськ
кому комсомолу обрано О. С. Шевченка.

В роботі пленуму взяли участь і виступи
ли перший секретар Знам’янського міськ
кому Компартії України В. П. Івлєв, секре
тар обкому комсомолу В. В. Петраков.

Ж АЛЬШОМУ поліпшенню лрофнавчашія молоді по- 
/4 кликаний служити всесоюзний громадський огляд 
етапу підютовкп і підвищення кваліфікації молодих ро
бітників на виробництві. Постанову про це прийняли 
ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ і Державний комітет Ради Мі
ністрів СРСР по професійно-технічній освіті.

Огляд буде проведено в 1975—1976 роках. В ньому 
візьмуть участь колективи підприємств і організацій 
промисловості, сільського господарства, торгівлі, тран
спорту і зв’язку. Переможці будуть нагороджені дипло
мами.

(ТАРС).

Фоіо В. КОВПАКА.

тут 
се

Працівники Олександрій- 
■ ського райкому комсомолу 

часто бувають на підприєм
ствах. Секретаря комсомоль
ської організації Олександрій
ського райоб’єднання «Сіль
госптехніки» Павла Кисельова 
назвали серед найактивніших.

На одних з минулорічних 
комсомольських зборів зазна
чалося, що комсомольська ор
ганізація має очолити роботу в 
автобазі, майстерні. Бо груп- 
комсорги та комітет комсо
молу не організували 
соціалістичне змагання
ред молоді. На тих же збо
рах комуніст Володимир Го- 
риславець наголосив, що ком
сомольці навіть не випускають 

" своєї стіннівки, незадовільно 
працює штаб «КП», не всі чле
ни ВЛКСМ відвідують комсо
мольські збори, вказав ще на 
багато прогалин у внутріспіл
ковій роботі.

Збори вирішили: активізува
ти роботу комсомольської ор
ганізації, комітету комсомолу 
особливу увагу звернути на 
організацію соціалістичного 
змагання серед комсомольців 
і молоді.

Але... до цього питання біль
ше не поверталися.

— Підбили підсумки змаган
ня за минулий рік? — запитує
мо Павла Кисельова.

— Намагалися... Розумієте, 
інколи з райкому комсомолу 
цікавляться, як працюють пе- 
редовики-комсомольці. Бере
мо дані в бухгалтерії, у май
стрів. Не спитаєш же у самого 

„КАНІКУЛИ“ ЗАТЯГУЮТЬСЯ
комсомольця про його успіхи, 
та й сором’язливі, навряд чи 
скажуть...

Здається, комсомольського 
ватажка питання про те, де і 
як взяти дані про виробничі 
успіхи комсомольців цікавило 
більше, ніж питання про ве
дення соцзмагання, підсумки 
якого не підбивалися ані по
квартально, ані за рік. А на по
чатку минулого року задумали 
хорошу справу. Беручи соціа
лістичні зобов’язання, кожен 
молодий тракторист вирішив 
зекономити пального на ЗО 
карбованців, кожен молодий 
слюсар — електроенергії, зап
частин не 25 карбованців. Якби 
комітет комсомолу доручив 
комусь з активістів підбивати 

підсумки змагання, можна бу
ло б розгорнути корисну і ці
каву справу, знайомити кожно
го комсомольця з його вироб
ничими показниками, що, без
умовно, сприяло б направлен
ню зусиль усіх комсомольців і 
молоді на дострокове вико
нання планів. Та цього не ро
били.

— У робочий час мені ніко

ли займатися комсомольськи
ми справами, — відверто мо
вив П. Кисельов, — бо працюю 
я від виробітку, лише відлучу
ся із дільниці, як вже гукають 
товариші: їм потрібні деталі,

Іак, Павло непоганий слю
сар. Разом із товаришами по 
роботі він проводить механіч
ну обробку блоків циліндрів 
двигунів. Не завжди може від
лучитися у робочий час. Але 
навіщо робити все самому, 
чому б не дати доручення чле
нам комітету комсомолу? Та й 
взагалі, навіщо планувати не
здійсненне, такий, наприклад, 
пункт соціалістичних зобов’я
зань: до кінця 1974 року всім 
комсомольцям здати норми І 
вимоги комплексу ГПО? Чи не 

краще було б розробити спо
чатку конкретні плани підго
товки до здачі нормативів? До 
речі, комсомольська організа
ція не тільки не розробила та
ких планів, а й не організувала 
стартів. '

Та Павло і сам розумів, що 
стати значківцями всі комсо
мольці не могли, бо немає 
умов для налагодження споо- 

тивної роботи: «Спортивну 
форму і то немає де поклас
ти... Комсомольську докумен
тацію теж...».

Ми довго з П. Кисельовим 
намагалися знайти комсомоль
ські документи. Нарешті, час
тину минулорічних протоколів 
комсомольських зборів зна
йшли у Раїси Семчишиної.

— Інші — у Алли Губенко,— 
згадав Павло.

— А я їх вдома тримаю, — 
відповіла А. Губенко.

— Ще частина документів і 
план комсомольської роботи 
на рік — у мого заступника 
Анатолія Веременка, — підка
зав Павло. — У кого ж вони 
ще можуть бути?

Відповідь Анатолія була 
більш, ніж зрозумілою:

— У нинішньому році ще 
ніякої документації немає... 
Згоджуюсь, багато недоліків у 
нашій внутріспілковій роботі. 
У райкомі комсомолу знають 
про це, але, мабуть, змири
лися...

Можливо, таке становище в 
комсомольській організації ра
йонного відділення «Сільгосп
техніки» тимчасове? Ні. Поза
минулого року, під час прове
дення рейду обласного штабу 
«Комсомольського прожекто
ра» мені довелося побувати 
на цьому підприємстві, озна
йомитися з роботою комсо
мольської організації, яку то
ді і очолював Павло Кисельов. 
На краще відтоді внутріспіл
кова робота тут не змінилася. 
Чи не довго тривають «каніку
ли», «організовані» з відома 
райкому комсомолу?

Питання про активізацію 
комсомольської роботи в 
Олександрійському райоб’єд- 
нанні «Сільгосптехніки» невід
кладне. Нині тут на обліку 48 
членів ВЛКСМ. Комсомольська 
організація швидко поповнює
ться, а з 
тостанції 
чекають, 
удвічі«

введенням у дію ав- 
техобслуговування 

що вона зросте

ні ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Олександрійський район.
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КІЛЯ ПРАПОРА ПЕРЕМОГИ

МОЛОДИЙ КОМУНАР“<2 стоп.

подвиг
БАТЬКІВ

■<

СЛАВИМО
ПРАЦЕЮ

рапортува- 
введення ко-

стали гір-

Чимало юнаків дівчат і кіровоградщиии вибороли право бути сфотогра
фованими біля Прапора Перемоги. Усіх їх, молодих гвардійців п’ятирічки, до 
трудової перемоги вело гаряче бажання бути гідними спадкоємцями безсмерт
ною подвигу батьків у роки Великої Вітчизняної війни, прагірніїя особистим 
внеском у загальні здобутки наблизити час рапорту свого колективу про до
строкове виконання річного та п'ятирічного планів. У березні з^Кіровоградщи- 
кк до Москви виїде велика група комсомольців і молоді, які добилися найкра
щих результатів у праці і громадській роботі, науково-технічній творчості, на
вчанні. Після закінчення навчального року фотографуватися біля Прапора 
Перемоги поїдуть учні шкіл, профтехучилищ, технікумів, студенти вузів.

Розповіді про багатьох із тих, хто станс на по,гену варту біля святині ра
дянського народу, ти, юний друже, зможеш прочитати я нашій газеті під руб
рикою «Біля Прапора Перемоги». Сьогодні ми пропонуємо інтерв’ю нашого 
кореспондента із кріпильником гірничих виробок шахти «Верболозівська» ком
бінату «Олександріявугілля» — молодим комуністом Анатолієм ЄРМЛКОВИМ.

не повернувся з поля бою, хто

— Зобов язалися 
рестелитн дві з полови
ною тисячі метрів рей
кового полотна, у пер
шому кварталі — закін
чити прокладання колії 
завдовжки у півтори ти
сячі метрів на південне 
крило шахти. Днями, 
раніше на місяць і двад
цять днів, ніж накресле
но планом,
ТИМCMО про 1 
дії в дію.

— Як ви 
ником?

— Таким шляхом П 
йдуть чимало моїх ровес- я 
гшків. Закінчив школу.

на електрослюсаря. Коли

1975 року---------—

ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ 

«молодого 
КОМУНАРА»

„ПОВЧАЛЬНИКИ“
ВІДГУКУЮТЬСЯ

РЕПЛІКА

МИНУЛОГО року комсомоль
сько-молодіжна бригада внуї- 

рішахтного транспорту 
Квітки, в якій працює 
Єрмаков, однією з перших 
Олександрійщині підтримала 
чин комсомольців шахтоуправлін
ня «Торезьке» — ударною пра
цею завершити п’ятирічку.

— Анатолію, як закінчив визна
чальний рік п’ятирічки колектив, 
в якому ти працюєш?

— Ми зобов’язалися протягом 
минулого року перестелити дві 
тисячі двісті метрів рейкового по
лотна. Впоралися із завданням на 
два з половиною місяці раніше 
строку. Тоді ж, ставши па трудо
ву ударну вахту на честь Велико
го Жовтня, вирішили до кінця 
року перестели ги ще тисячу мег-

Віталія 
.Анатолій 

на 
110-

рів. Завдання було нелегким, 
конати ного можна було лише за 
умови злагодженої роботи 
членів колективу, 
резервів. Хлопці дотримали слова, 
і це згуртувало колектив.

— У березні, в залі Перемоги 
Центрального музею Збройних 
Сил СРСР ти, Анатолію, разом з 
іншими молодими гвардійцями 
п’ятирічки Кіровоградщини ста- 

. непі на почесну варту біля Прапо
ра Перемоги. Що кликало тебе на 
трудове звершення?

— Нинішній рік особливий — 
ювілейний. Радянський народ від
значає 30-річчя Перемоги над фа
шистською Німеччиною. Всі чле
ни бригади проводять його піл 
девізом: «Бути гідними славі: 
батьків». Ми пам’ятаємо про тих.

КОМСОМОЛЬСЬКІ БУДОВИ 
П’ЯТИРІЧКИ

ÖII-

усіх
використання

хто , .
боронив нашу землю від ворогів. 
Батьки, братії багатьох юнаків з 
нашого колективу брали участь у 
боях. Мій батько призвався лише 
в сорок четвертому, він штурму
вав Берлін. Потім відбудовував 
шахти па Донбасі, а нині — слю
сар ремонтномехалічного заводу. 
Батько. Сергій Павлович, — серед 
передовиків виробництва. Вва
жаю, що трудитися в ювілейному 
році гірше від нього не маю мо
рального права. Січневе завдання 
колектив виконав достроково.

— Який ваш особистий вклад у 
трудовий здобуток бригади?

-— Працював як і мої товариші. 
Взагалі, кожен з них — Віталій 
Квітка, наш групкомсорг Іван 
Задорожиий, Віктор Скорспко, 
Володя Полєв — секретар комсо
мольської організації дільниці, 
Володя Ледіков, Віктор Кирпита 
могли б бути на моєму місці і го
туватися зараз до поїздки в Мо
скву. Бо ж робимо мп всі одну 
справу: тримаємо колію у зразко
вому стані.

— Анатолію, які зобов’язання 
вашої бригади на завершальний 
рік п’ятирічки?

вчнвея 
повернувся з лав Радянської .Ар
мії, пішов працювати за спеціаль
ністю, здобув суміжну професію 
кріпильника. Нині це основна моя 
спеціальність. Вчуся па четверто
му курсі Дніпропетровського гір
ничого інституту.

— Анатолію, ви очолюєте нині 
комсомольську організацію шахти. 
Чи не важко поєднувати це 
чення з роботою гірника?

— Ніскільки. Турбота не 
за особисте, а й за загальні 
ви — без цього не уявляю 
життя. Приємно, що доводиться 
вирішувати всі питання не само
му, а спільно з усіма членами ко
мітету комсомолу. Тут і організа
ція змагання на кращого за про
фесією, і оволодіння молоддю су
міжними спеціальностями, і орга
нізація дозвілля. У пас постійно 
працюють стрілецька, баскетболь
на, шахова секції, секція настіль
ного тенісу, 
тпвні змагання,' 
із ветеранами 
людьми.

На фото: А.

ДО ру-

лише 
спра- 
свого

и

Тисячі посланців Ленінського комсомолу трудяться 
ннпі на Всесоюзній ударній комсомольській будові — 
будівництві 700-кілометрової траси Тюмень — Сур
гут, яка з’єднає Транссибірську залізничну магістраль 
з головними нафтопромисловими районами Західно
го Сибіру.

Споруджувати трасу розпочали в 1965 році. Ударна праця 
юнаків і дівчат сприяла, швидкому прокладанню магістралі. 
Вже у жовтні 1965 року з Тюмені до Тобольська пройшов 
перший поїзд. У грудні вирішального року п’ятирічки на 
575-му кілометрі траси, поблизу Иііжнєвартовська, де зі
йшлися два будівельно-монтажних поїзди, був габитніі 
«срібний костиль». Нині на трасі йде < оформлений» голов
ної магістралі, будівельники зводять станції, нові селища. 
1 ми запрошуємо вас, юнаки і дівчата, приїжджайте у наш 
суворий кран, щоб допомогти прискорити будівництво. Бе
тонникам і теслярам, мулярам і штукатурам, армптурникам 
І шляховикам є де показані свою майстерність.

Ви полюбите наш край — величний, гарний і бага
тий. Влітку на озерах і річках — захоплююча рибал
ка, восени — збирання ягід, грибів, взимку —■ полю
вання.

Тих, хто бажає приїхати до нас, думаю, цікавлять 
побутові умови, оплата праці.

Ніші на місцях колишніх наметових містечок ви
росли впорядковані селища, є світлі красиві школи, 
лікарні, магазини, клуби і Будинки культури. У за
кладах культури часто проводяться вечори зустрічей 
з письменниками, ветеранами Великої Вітчизняної 
війни і праці.

Оплата праці — відрядна, відрядно-преміальна, почасова. 
До основного заробітку додається сума, нарахована за п’ят- 
надцятппропентяим районі.гм коефіцієнтом, а в місцевостях 
які відповідають умозам Півночі — за сімдесятнпроцеитші>ь 
Окрім того, до тарифної ставки — надбавка 80. а в місцях, 
що відповідають умовам Півночі — 40 процентів (за рухлії- 
пнп характер робіт). За кожен рік робоїи в районах, що 
відповідають Крайній Півночі, нараховується десятипроцент
на надиавка до зарплати і надається додаікона відпустка на 
дванадцять днів.

На будь-якому об'єкті ви зустрінетеся із своїми 
земляками Про багатьох з них йде хороша слава. 
Комсомольсько-молодіжна бригада монтерів шляху 
із нашого управління, в якій працюють кіровоград- 
цг брати Михайло та Григорій Тоцкопожепки — 
виборола право називатися бригадою імені XVII з’їз
ду ВЛКСМ.

.... , А. ПАВЛЕНКО,
тесля БМП-198 управління будівництва 
«Тіоменьбудшлях».

організовуємо спор- 
вечорн зустрічей 
праці, цікавими

ЄРМАКОВ.

Фото Ю. ЛІВАШіІИКОВА.
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Комсомольські і дтсаафівські ак
тивісти Кіровоградської СШ № 11 

одними з перших в місті включилися 
в огляд оборонно-масової роботи на 
честь 57-і річниці Радянських Збройних 
Сил. Десятки майбутніх воїнів оволоді
вають військовими знаннями, складають 
нормативи ГПО. Разом з атестатами 
зрілості вони отримають посвідчення 
про технічну спеціальність.

Дирекція школи і комітет первинної 
організації ДТСЛ.АФ, який очолює ма
йор запасу 1. Д. Талишсв, потурбували
ся про створення бази для спортивної і 
військово-технічної підготовки. Вміло 
обладнані військовий кабінет, стрілець
кий тир.

Масовими були поєдинки особистої 
першості з кульової стрільби, в ЯКИХ 
взяли участь кращі спортсмени. Всі 32 
учні склали нормативи комплексу ГПО. 
Наприклад, Володимир У.манець вибив 
48 очок з 50 можливих, а Олександр 
Боифельд — 46, Сергій Склярспко — 45. 
Комсомолки Лнгеліпа Любар і Лариса 
Доленко мали по 44 очка.

У той же день школярі складали нор
мативи- з цивільної оборони, відповідали 
на запитання з теорії, потім виконували 
вправи в протигазах.

Юнаки і дівчата вирушають в походи 
«Шляхами слави батьків», беруть участь 
у військово-спортивних іграх «Зірниця», 
«Орля». Тут вони користуються топогра
фічною картою, ходять за азимутом, 
швидко і вміло орієнтуючись па місце
вості.

18 юнаків навчаються в гуртку її ара -

Йде Всесоюзний місячник 
оборонно-масової роботи

ВЕДЕ

«Краще — пізніше, ніж 
ніколи» — схаменулися а 
Олександрізському рай
комі комсомолу, і виріши
ли, нарешті, порушити 
мовчанку. А вона затягну
лася рекордно. В матеріа
лі спільного рейду «Мо
лодого комунара» і об
ласного штабу «КП» ще а 
номері за 8 серпня мину
лого року під заголовком 
«На змагання ніхто не ви
кликав» піддавалися кри
тиці серйозні недоліки, 
допущені райкомом а ор
ганізації та веденні соціа
лістичного змагання в пе
ріод збиральних робіт 
іУ7ч року, б районі зараз 
трактори 
поле, та 
перший 
ЛНсМУ ». 
брався відповісти на 
ступ «Молодого комуна
ра». Він повідомив, що 
критика правильна. Стат
тю обговорювали на засі
данні бюро і вказали від
ділу комсомольських ор
ганізацій райкому на не
задовільну роботу з пи
тань підготовки збираль
ної техніки до жнив, ком
плектації комсомольсько- 
молодіжних екіпажів, ор
ганізації дійового соціа
лістичного змагання між 
ланками і екіпажами. Ма
теріал рейду також обго
ворили на загальних збо
рах в первинних комсо
мольських організаціях 
колгоспів імені Свердло
ва, «Шляхом Леніна», «Ро
сія» та інших. Комітети 
комсомолу господарств 
району після критики в 
молодіжній газеті налаго
дили дійове соціалістичне 
змагання серед молодих 
хліборобів.

Критика 
відповідь 
переконує 
да, що до 
з райкому 
лодого комунара» збері
галося враження, ніби все 
залишається в районі без 
змін. Тож не завжди мов
чання — золото, шановні 
«мовчуни!».

О. БАСЕНКО.

вийти а 
недавно

РК

ГОТОВІ
лише
секретар 

Несіроєєий зі-
ВИ

допомогла — 
«мовчальників» 
в цьому. Шко- 

повідомлення 
у читачів «Мо-

«ЗІРНИЦЯ»...
шутистів. Є в школі гурток автомобі
лістів.

Про тс, що у СШ № 11 популяризую
ться військові знання, свідчить і факт, 
що лише за останні роки 17 випускників 
стали курсантами вищих військових учи
лищ. Євген Комаровськнй — вже стар
ший лейтенант, Володимир Трубін — 
капітан.

Цікаві заходи влаштуються до 30-річ- 
чя Перемоги. Тривали бесіди біля степ- 

. да «Наші герої Радянського Союзу», 
відбулися зустрічі з фронтовиками. Те
пер комсомольці готуються до походу 
місцями частин і з'єднань, які визволяли 
Кіровоград від німецько-фашистських' 
загарбників.

О. БЛИіІОВ, 
завідуючий навчальним пунктом 
обласного штабу цивільної оборо
ни, офіцер запасу.

ЛИШЕ ПІСЛЯ 
ВТРУЧАННЯ ГАЗЕТИ

Під заголовком «Д 
приймач мовчить...» в 
номері -.Молодого кому
нара» за 18 січня ц. р. бу
ло надруковано скаргу 
жителя м. Знам’янка 
Я. Рноачука. В ній йшло
ся про те, що в нього дов- 
гий час мовчав радіоприй
мач. На неодноразові 
скарги становище не міня- 
^Ь‘_?овелось за Допомо- 

до редак-гою звернутись 
Ції.

Як повідомив
Знам‘ямського 
вузла зв’язку ____ _
якому й було адресовано

начальник 
районного 
т. Сидак,

пї°пСКа?Гу’. Факти» наведе- 
•D, СГ,ііТ1’ мали місце, 
^•фаз пенсіонерові Я Рм- 
ппп^У відремонтовано 
радіоточку.

Уклали договір
Нещодавно учні міського проф

техучилища № 6 приймали гостей з 
Повомкргородського району. До нас 
приїхала делегація з Капітанівсько- 
го МИТУ. На зустрічі, що відбула
ся, Голова профмісцевкому Капітз- 
нівського учнлщЦа М. А. Волошин 
та голова профмісцевкому Кірово
градського училища № 6 1. Б. Бу- 
дулатьєва ознайомилися з соціаліс- 

. тичними зобрвщзаїшя.мн обох уч-

нівських колективів. Майбутні мо
лоді робітники ділилися ' своїми 
планами, розповідали про життя і 
навчання в училищах. Ми вирішили в 
рік 30-річчя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні 
укласти договір на соціалістичне 
змагання І. виконавши його, зроби
ти свій внесок в успішне завершен
ня п ятнрічки Головні пункти, иа-

Ми вчХяТ6с'1 <"аВЧаНи*- 

їкапЛаї

грудня. На честь
творчості М<л о' виета в ку технічної 
творчості, добемося, щоб УСІ УЧНІ 
с^алп нормативи комплексу1 ГПО* 
виступимо з концертами перед тру
дящими міста й області. Р РУ

В. ЛИСЕНКО^ 
учениця МИТУ № 6, член уч
нівського комітету.

м. Кіровоград.

г
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ДД ИНУЛИИ рік для народного артиста СРСР 
Вячеслава Тихонова був сповнений напру

женої творчої роботи. Тільки-но закінчилися 
зйомки фільму «Фронт без флангів» режисера 
Ігоря Гостева про героїчну боротьбу невеликого 
загону радянських воїнів, які опинилися в ото
ченні. Тихонов грає в цьому фільмі командира 
загону майора Млннського.

Майор Млндський з тих. для кого любов до

Вячеслав Тихонов 
у військовій 
формі
Батьківщини і обов'язок перед нею становлять 
зміст усього життя, — так говорить актор про 
свого героя.

У списку ролей, які зіграв Тихонов, є і лікар, 
і вчитель, і звичайний сільський парубок... Ллє 
особливо почесне місце у його творчості займа
ють ролі військових. Він — матрос у фільмі 
«Оптимістична трагедія», мічман Панін в одно
йменній картині, ас розвідки полковник Ісаєв у 
12-серійпій телевізійній стрічці «Сімнадцять мит- 
тєвостей весни». У військовій формі постає ак-

тор перед нами і в фільмах «Макспмко», «Два 
життя», «На семи вітрах». А зараз Тнхоаов про
довжує працювати над роллю рядового Миколи 
Стрєльцова в екранізації шолоховського роману 
«Вони воювали за Батьківщину».

За 25 років роботи в кінематографії Вячеслав 
Тпхбнов зіграв більше двадцяти ролей. Багато 
це чи мало? Небагато, якщо врахувати такий 
солідний акторський «стаж». Багато, якщо зга
дати, що майже всі його ролі були у фільмах 
головними.

Створенню кожного з образів доводилося від
давати багато енергії, думок, нарешті, часу. Над 
роллю князя Волконського у «Війні і мирі» Тн- 
хонов працював чотири роки. Для ролі -полков
ника Ісаєва булл віддано майже три роки. Ве
ликі ролі не дозволяють актору розслабитись. 
Вони вимагають колосального напруження сил, 
концентрації волі, максимальної віддачі.

— Хочеться зіграти таку сучасну роль, в якій 
можна було б «викластися» повністю. Мрію зу
стріти сценарій, де знайшлася б така роль, — 
посміхається актор.

— Вячеславе Васильовичу, — питлю його, — 
що ви вважаєте за головну подію у вашому 
житті минулого року?

— Хороша роль для актора — найголовніша 
подія. А в мене минулого року їх було дві: у 
фільмах «Фронт без флангів» і Вони воювали 
за Батьківщину».

В. ГУДКОВА, 
кореспондент АПН.

<^ат»|»но - мист^
# иа 2 ГкАї Нк* ЖПІ F»

Факел фестивалю сіль
ської самодіяльності успішно 
крокує хліборобською Кіро- 
воградщиною. Днями його 
вогнище бризнуло сяйвом 
іскор у всі куточки Доброве- 
личківського району. Село 
Тишківка стало центром від
значення урочистого свята, 
тож у неділю, 2 лютого, сю
ди почали прибувати пред
ставники інших господарств і 
сіл, колективи художньої са
модіяльності району.

Завдахші Л?стппалк) аі-.іьмі. 
серііозиї. Йдеться не лише яро 
підвищення ідейно-художнього 
змісту репертуару та оиконав- 
ської майстерності самодіяльних 
колективів і окремих митців. 
Важливе місце відводиться зро
станню масовості всіх видів і 
жанріз народної творчості, залу
чення до самодіяльного мистецтва 
якомога ширшого кола трудівни
ків села, особливо ж молоді. 
Фестиваль має на меті піднести 
роль культосвітньої роботи у 
справі комуністичного виховання 
трудящих, його девіз «Пісня і 
труд поруч ідуть!» пов'язує ху
дожню самодіяльність з важли
вими народногосподарськими зав
даннями, з виконанням зустрічних 
планів і соціалістичних зобов’я
зань завершального року п’чтн- 
річки.

Саме про це аели мову і 
заступник голови райвикон
кому О. Д. Швець — голова 
районного організаційного 
комітету фестивалю, і заві
дуючий районним відділом 
культури Д. Д. Проскаченко, 
який виступив перед присут
німи з рапортом.

Відкриття фестивалю віта
ли Герой Соціалістичної Пра
ці, голова колгоспу імені Ка- 
лініна Є. О, Головань, дирек
тор Любомирського сіль
ського Будинку культури

М. П. Ь/,иевич. А прапор до 
ручили підняти Герою Соціа
лістичної Праці, бригадирові 
тракторної бригади колгоспу 
імені Ульянова Я. Г. Кожуха- і 
рю. Дзвенить мідь оркест- ; 
ру — звучать Гімни Радян 
ського Союзу і Української 
PCP. Шановані люди, заслу
жені трудівники району за
палюють факел фестивалю. 
Учасники концерту підносять 
ветеранам праці хліб-сіль.-

Радісною і дам господарів, і ді й 
всіх гостей стала звістка про те, 
що Кіровоградське обласне уп
равління культури та Президія і 
обкому профспілки працівників 
культури присвоїли Тишківсько- ’ 
му сільському Будинку культури 
звання культосвітньої установи 
відмінної роботи. Методист об
ласного Будинку народної твор
чості Д М, Дрига після теплото 
привітання вручила директорові 
Тишківського СБК І. Л. Івановій 
диплом.

А потім урочистою коло
ною рушили до братської мо
гили воїнів, що полягли В 
роки Великої Вітчизняної вій
ни.

...Закінчувався фестиваль 
Доброзеличківщини у Тиш- 
ківці гарним концертом.

Окрім Добровеличківсько- 
го, свято фестивалю сільської 
художньої самодіяльності 
відбулося у Гайворонському, 
Компаніївському, Новоархан- 
гельському та Світловодсько- 
mv районах.

А. МИХАЙЛІВ.

Вперше з музичному фестивалі «Російська зима», 
який щозими проводиться в Москві, виступили учні 
Ленінградського академічного хореографічного учи
лища імені А. Я. Ваганової. В концерті взяли участь 
і першокласники, і майбутні випускники. Всі вони 
стали призерами цього свята мистецтва.

Ленінградське училище готує артистів для балет
них театрів всього Радянського Союзу. Вчаться тут 
діти з багатьох союзних республік, а також з різних 
країн світу.

В училищі, крім хореографії, викладаються загаль
ноосвітні предмети, учні знайомляться з образотвор
чим мистецтвом, музикою, вивчають акторську май
стерність, слухають лекції з історії театру.

На фото: сцена з хореографічної сюїти «Шопеніапа» 
У аиконаині учнів Ленінградського академічного хореогра
фічного училища імені А. Я. Вагаиосої.

Фото О. ИЕВЄЖИНА. 
АПН.

На фото: знатним ве
теранам праці підносять 
хліб-сіль учасники концерту 
на фестивалі.

Фото 
В. МАСЛІ: ІІІІІІКОВА.

ВІД ХРЕСТИКА
ДО ДУХОВНОГО ЗБІДНЕННЯ

Ми, комсомольці Олександрій
ської райлікарні, прочитавши і 
колективно обговоривши статтю 
О. Моторного «Талант» з хрести
ком», надруковану в «Молодому 
комунарі», вирішили написати лис
та до редакції. Стаття зикликалау 
нас обурення «талантом» і його 
батьками. Дивуємося ставленню 
батьків, товаришів, які не зуміли 
прищепити повагу до людської 
гідності, не виховали у таких по
чуття обов'язку.

Хрестик на шиї у «таланта» — 
не мода і не приклад для наслі
дування. Невже можна забути, 
чим «завдячив» людству цей 
символ — символ рабства, на
сильства, воєні Хрест і напис «З 
нами бог» супроводжували фа
шистські полчища. А «талант» і 
його «сподвижники» бажають вра
зити нас цим символом релігії,

Радянський громадянин не мо
же пройти байдуже, відмахнув

шись від того, хто з такою легко
вірністю одягає хрестика. Потріб
но дати бій цим носіям «моди», — 
«талантам», «хрестоносцям», щоб 
не засмічували еони, як погане 
зілля, нашу молоду поросль.

У час, коли Країна Рад впевне
но крокує до комунізму, коли від 
бувається формування нової лю
дини — людини комуністичного 
суспільства — такі приклади по
одинокі. Людина красива своїм 
ставленням до навчання, праці, 
почуттям відповідальності за до
ручену справу.

Ось невеликий приклад. Чотири 
рази довелося здавати кров Лідії

Яковенко, щоб врятувати життя 
хворих І смерть відступила.

Подібних прикладів з повсяк
денного життя можна назвати 
безліч. Так живуть юнаки та дів
чата нашої країни. І ми не буде
мо терпіти окремих «талантів», 
що існують мов трутні.

Хрестик не забавка, хрестик — 
символ релігії, що сторіччями 
приносила так багато горя.

Не можна проходити мимо «та
лантів» з хрестиком, а слід боро
тися з ними. Допомагати стати на 
вірний шлях о житті.

Комсомольці Олександрій
ської райлікарні.

Обговорюємо

статтю

О. Моторного

„Талант“

з хрестиком“

яким
БУТИ

Нас, учнів Вільшапської середньої шко
ли, глибоко схвилювала стаття О. Мотор
ного «Талант» з хрестиком». І це не дивно. 
Бо тема, порушена в ній, злободенна, не 
може пройти повз увагу жодної молодої 
людини. ( •

Під враженням цієї статті в школі про
йшли комсомольські збрри, бесіди. В Леся- і ї 
тому «Б» класі відбувся такий диспут па 
тему «Ким бути і яким бути?». На ньому

мн відверто говорили про своє МаЙбуїИс, 
підкреслювали, що важливо ге, яким бути.

Слушне зауваження висловив у своєму 
виступі комсомолець Михайло Опря. Він 
сказав, що «мода», про яку говорилось в 
статті пц.-ьмещінка, багато г. чому зале
жить від Нас,-Бо хіба б ходив Вітюнчик з 
хрестиком, якби це занепокоїло оточуючих, 
викликало в них обурення?

— Нам усім треба боротися з виявами 
безкультур'я і вульгарності, — сказав вії».

Довга ще виступали комсомольці. Різні в 
них були думки і пропозиції, зле висновок 
один — подібним «тнлріпам» немає місця: 
в нашому жиг іі!

л. галунгл, ■; 
учениця 10-го класу.

Вітьіваїїка.
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НА ПРАВОМУ березі Тясмину біля 
самого селища розкинувся Геор

гіївський бір. Своїм вічно зеленим 
вбранням, красою сосен, дубів, беріз 
він полонить ножного, хто побуває тут 
влітку чи взимку.

Але не тільки відпочивати приходять' 
сюди олександрівці. Хлопці й дівчата, 
які входять до нашого шкільного ліс
ництва, доглядають тут 150 гектарів зе
лених насаджень. ■ • /

Виникло лісництво в 1968 році. Пер
шими його членами стали учні 4—7 
класів, члени секції «Юний охоронець 
природи». В 1970 році лісництву було 
присвоєно ім’я Яші Матвієнка — піоне- 
ра-партизана з села Підлісного нашого 
району. - ■ .

Сьогодні в лісництво входить близь
ко 120 учнів 4—-7 класів. Очолює їх ра
де, на чолі якої викладач І. М, Стару- 
хін, лісничий Л. Г. Личак та учень 7-А 
класу Віктор Гуртовий.

Але не тільки фізичною роботою 
займаються піонери. Вони вчаться 
розуміти красу лісу, його мову, його 
життя. Працює лекторій, члени якого

ЛЮБИТЕ ЛІС?
виступають перед школярами й бать
ками. Проводиться дослідницька робо
та. Зокрема, учні вивчають проблеми 
ефективності біологічної боротьби з 
шкідниками лісу.

Робота є всім. Одні заселюють му
рашники, ведуть облік мурашиних 
гнізд. Інші підгодовують звірят і пта
хів. Треті —- колекціонують насіння й 
трави.

А коли випадає вільна година, мож
на провести вікторину, організувати 
вечір запитань і відповідей, прослуха
ти лекцію чн бесіду.

Постараємось добре потрудитися і 
в 1975 році. До 
Дня птахів зро
бимо і розвіси
мо 100 шпакі
вень, заготуємо 
корми для під
годівлі звіряток, 
зберемо 150 кі
лограмів лікар-

, ських рослин, 
100 кілограмів 

соснових ши
шок. Збираємо
ся і розширити 
зелені насад
ження — зокре
ма, посадити й 
доглянути лісо
розсадник на
площі в 1 гек
тар. • і БІЛКА.

Робота юних лісівників не раз від
значалася грамотами, преміями.

І нещодавно юні лісівники отримали 
грошову премію в сумі 200 карбован
ців, грамоти президії Кіровоградсько
го відділення Товариства охорони при
роди, почесну грамоту обкому комсо
молу. . . 1

Заняття в лісництві виховують у нас 
любов до природи, її розуміння. Це 
було завжди важливою потребою лю
дини. Збереглася вона й сьогодні, в 
нашому урбаністичному двадцятому 
сторіччі. Любов до зеленого друга ми 
пронесемо через усе життя, робити
мемо все, щоб у нашому світі було 
світло, зелено, гарно.

М. СЕРДЮК, 
учень 8-го класу Олександрійської 
восьмирічної школи № 3.

Фсго М. НОЖНОВА.

М’ЯЧ У КОШИКУ
Спортивний зал кіровоградського заводу 

«Червона зірка» протягом п’яти днів був від! 
даний у розпорядження юних баскетболістів, 
Тут проходила відбіркова першість області 
серед команд дитячих юнацьких спортивних 
шкіл. Свою майстерність демонстрували пред
ставники Олександрії, Знам’янки, Новоукраїц- 
ки, Гайворона, Бобрииця та Кіровограда.

Вдало розпочали турнір кіровоградські д1в. 
чата. Вони завдали поразки своїм ровесникам 
із Знам’янки (52:22), у кошик бобринчанок за
кинули 03 м’ячі, а у свій пропустили лише 
чотири. Зазнали гіркоти поразок від них 
олександрійські дівчата (60:35) і спортсменки 
Новоукраїнкн (63:42). Добра гра Кіровоградом 
забезпечила їм перше місце. Слід відзначитц 
гру учениць восьмого класу СШ № 27 Люди 
Гордієнко та Олі Майсузенко. Тренує команду 
Леонід Вязовськнй.

Друге місце посів дружній колектив з Ново» 
українки (тренер Михайло Фесько). Третю 
сходинку зайняли знам’янчанки .

Не мала собі рівних у поєдинках юнаків 
олександрійська команда, яку тренує Віктор 
Сабокар. Його хлопці на чолі з капітаном 
команди Олександром Сващуком чотири рази 
залишали майданчик у доброму настрої, пе
ремігші! кіровоградських, зиам’янських, ново- 
українських і гайворонських баскетболістів. 
Другими були кіровоградці, третіми — мово- 
українці.

Нижче своїх можливостей виступили зна« 
м’янські юнаки. І це тому, що їх настав.нл*, 
Микола Дворянський, у зустрічі з новоукра’ім- 
цлмн на третій хвилині матчу вивів з майдан
чика свою команду. За що й було зараховано 
їм поразку. А трапилося цс так. За неспор- 
тнвну поведінку суддівська колегія заборони?, 
ла одному з гравців команди продовжувати 
цю зустріч. Але замість того, щоб привести до 
порядку своїх вихованців, Добрянськнй про
демонстрував свою недисциплінованість на 
очах у всіх учасників турніру."

Під час змагань відібрано збірну команду 
дівчат, яка захищатиме спортивну честь Кі* 
ровоградщнни на матчі дванадцяти найсильпі? 
ших колективів України, що відбудеться під 
час весняних шкільних канікул цього року в 
Кіровограді.

, ------

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

W ПЕРША ПРОГРАМА.
16.00 — «За україн
ський мільярд 1975 ро- 
Телсжурнал «Партійне 

Рес-
ку». 
життя». (Кіровоград па 
публіканськс телебачення). 
16.30 — Для школярів. «Будь 
сильним, будь спритним». 
(Львів). 17.15 — «Містам і се
лам бути зразковими». (Дні
пропетровськ). 17.45 — «Укра
їнський буржуазний націона
лізм на службі фашизму». 
Бесіда друга. (К). 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільм. (М). 18.25 — 
«П’ятирічку — достроково». 
(ЛІ). 19.10 — «Грай, мій бая
не». (М). 19.40 — «За якість 
продукції». (М). 19.50 — Ко
льорове телебачення. Фільм- 
спгктакль «Птахи нашої мо
лодості». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Продовження фільму-снектак- 
лю. (М). 22.30 — Кольорове те
лебачення. «Спортивний що
денник». По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.30 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (М). 15.00
— «Сторінки історії Великої 
Вітчизняної війни». (М). 15.30
— «Вогнище безсмертя». Ху
дожній фільм. (М). 17.00 —
Кольорове телебачення. «Наш 
сад». (М). 17.30 — Кольорове 
телебачення. «Приходь, каз
ко». (М). Ів.ОО — «Іскорка». 
Тслеклуб жовтенят. (Донецьк). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.60 — Поограма «Вісті». 
(К). 19.45 — «Екран молодих». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 2І.30 — Художній 
фільм «Машеиька». (К). 22.15
— «Зустрічі з піснею». (Дні
пропетровськ), По закінчен
ні — вечірні новини. (К).

(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Майстри мис
тецтв». В. І. Качалов. (М). 
22.45 — Чемпіонат СРСР із 
стрибків на лижах з трамплі
на. (М). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Птахи
нашої молодості». Фільм- 
спектакль. (М). 16.05 — «Герої 
завершального». Теленарис. 
(.Дніпропетровськ). 16.25 —
Для школярів. «Салют. Пере
мого!». (Львів). 17.00 — «На

Суспільствознавство для учнів 
10 класу. (К). 12.10 — «Зустрі
чі з піснею». Концерт. І відді
лення. (Дніпропетровськ).
14.30 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний документаль
ний фільм «Із покоління в по
коління». (М). 14.50 — В. Ка- 
таев. «Біліє парус одинокий». 
Передача з літератури. (ЛІ). 
15.20, — «Ми знайомимося з 
природою». (М). 15.40 —
«Фільм — дітям». «Такий ве
ликий хлопчик». (М). 17.00 — 
«Наука — сьогодні». (М).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. «Вогнище». (М). 18.00 —

кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). Ю.ОО — Кольоро
ве телебачення. «Море нашої 
надії*. Художній фільм. (М). 
11.20 — Кольорове телебачен
ня. Виступає самодіяльний 
ансамбль ліспі і танцю 
«Аваш». (УНР). 14.30 — Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.30 — «Ми знайо
мимося з природою». (М).
15.45 — М. 10. Лєрмонтов. 
«Смерть поста». Передача З

лютого.

ська література для учнів 
8 класу. (К). 12.20 — Кольоро
ве телебачення. Ж. Оффенбах. 
«Багатель». Музична телевн- 
става. (К). 13.10 — «Телешко- 
ла механізатора». (К). 13.40 — 
Художній фільм «Шведський 
сірник». (К). 17.25 — «П’яти
річку завершимо но-ударно- 
му». Тележурнал «Прогрес». 
(Донецьк). 18.00 — «Поезія». 
(Харків). 18.30 — Реклама,
оголошення. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 —
Тслсвистава «Теслярські опо
відання». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«Зустрічі з піснею». Концерт. 
2 відділення. (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

школярів. «Фізкульт-привіт». 
(Донецьк). 15.55 — Мульт
фільм. (К). 16.05 — «До 30-річ- 
чя Перемоги». «Історія одно
го листа».
«Народний 
«Факультет 
16.50 — Для школярів.
мач». (К). 17.25 — «Екран мо
лодих». (К). 18.25 — «Вітчиз
но моя неозора». (К). 19.25 — 
Програма «Вісті». (Київ із 
включенням Кіровограда). 19.55 
— Кольорове телебачення. «У' 
світі рослин». (К). 20.45 —
«На добраніч, діги!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — «Зустріч з піснею». 
Концерт. (Дніпропетровськ). 
23.00 — Вечірні новини. (К).

(Одеса). 16.20 — 
телеуніверситет». 
здоров'я». (К).

Сур-
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головних напрямках п'ятиріч
ки». (Харків). 17.30 — Для 
школярів. «Мільйони — Бать
ківщині». (К). 18.00 — Фільм- 
концерт. (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 — 
Програма «Вісті*. (Київ із 
включенням Кіровограда). 19.30 
— Концерт Воронезького росій
ського народного хору. (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 20.10 — «Телешко- 
ла механізатора». (К). 20.45— 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час*. (М). 
21.30 — Тележурнал «Старт». 
(К). 22.15 — Кольорове теле
бачення. «Зустрічі з піснею». 
Концерт. 2 відділення. (К). 
23.35 — Вечірні новини. (К).

«Клуб трьох китів». Для ді
тей. (Донецьк). 18.30 — Кольо
рове телебачення. «Палітра». 
(К). 19.00— Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Літературні чи
тання». (Г. Успенський). (К). 
20.00 — Камерний концепт. 
(Ворошиловград). 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Діти Ваню- 
шина». (К). 23.05 — Півфінал 
кубка СРСР з легкої атлети
ки у закритому приміщенні. 
(Донецьк). 23.35 — Вечірні но
вини. (К).

літератури. (М). 16.30 — «Ша
хова школа». (М). 17.00 —
«Роби з нами, роби як ми. ро
би краще нас». (НДР). 18.00— 
Фільм-концерт. «По сторінках 
улюблених опер». (К). 18.30 — 
«Молоді господарі землі». 
(Одеса). 19.00 — Кольорове 
телебачення. «Пісня-75». (М). 
19.30 — «У світі музики». (К). 
20.15 — «На добраніч, діти!». 
(К). 20.30 — «Циркова програ
ма». (К). 21.45 — Програма
«Час». (ЛІ). 22.15 — Художній 
фільм «Шведський сірник». 
(К). 23.10 — Вечірні нови
ни. (К).
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П ПЕРША ПРОГРАМА.
і 0.55 — Новини. (К).
11.10 — Телефільм «Ав

то. ще авто». (К). 11.40 — Ко
льорове телебачення. «Шкіль
ний екран». Українська літе
ратура для учнів 9 класу. (К). 
12.25 — Музична естрадна 
програма. (К). 13.10 — Кольо
рове телебачення. «Палітра». 
(К). 14.35 — Телевізійний до
кументальний фільм «Повер
нення I. Винокурова». (М). 
14 .55 — Кольорове телебачен
ня. «Бесіди про спорт». (М). 
15.25 — Г. Лонгфслло. «Пісня 
про Гайавату». Передача з 
літератури». (М). 16.05 - «По 
рідній країні». (М). 16.35 —
Кольорове телебачення. «Візе
рунки». (М). 17.05 — «Науко
во-технічна [ ...
ротьба ідей в 
17.20 — «В 
дість». (М).
(М). 13.15 - 
бачення, «у 
ку — сонце». (...,....... .
«Подвиг». (М). 19.00 - Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Кубанські козаки».

революція і бо- 
; соціології». (М). 

ефірі — «Моло- 
18.00 — Новини. 
Кольорове тсле- 

кожному малюв- 
(М). IS.30 -

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім

настика. (ЛІ). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Кубанські козаки». (М). 16.00 
«Піо.іерська естафета». (Оде
са). 16.45 — «Йшов солдат». 
Літературна передача. (Львів). 
17.15 — «Здоров’я*. (Дніпро
петровськ). 17.45 — «Україн
ський буржуазний націона
лізм на службі фашизму». 
Бесіда 3. (К>. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 16.10 
— Телефільм. (Кіровоград). 
18.20 — «Вечірня . розмова», 
(Кіровоград). 19.00 — «На за
питання телеглядачів відпові
дає член-кореспондент АН 
СРС.Р В. Г. Афапасьєв». (М). 
19.30 — Кольоропе телебачен
ня. Художній фільм «Море 
нашої надії». (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«На вулиці Неждановс:'». 
(М). 22.25 — Кольорове теле
бачення. «Спортлото». По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55- 
Новини. (К). 11.10 — «Сторін
ки болгарської поезії». (К). 
11.40 — «Шкільний екран».

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім

настика. (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове теле- 
баяіення. «Тпорчість юних». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Море нашої надії». 
Художній фільм. (М). 11.20 — 
Кольорове телебачення. Ви
ступає самодіяльний ансамбль 
пісні і танцю «Аваш». (Угор
ська Народна Республіка). 
14.33 — «Машинний парк кол
госпу взимку». (Харків). 15.15 
— «Краса людська». (Львів). 
15.45 — Для дітей. «Дівчина і 
королі». Вистава. (Миколаїв). 
17.15 — «Республіканська ФІ- 
зико-матемлтична школа». Пе
редача 1. (К). 17.45 — «Герої 
завершального». Теленарис. 
(Донецьк). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Загадки і відгад
ки», (М). 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
10.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.30 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Крила Рад» — 
ЦСКа. в іч рерві — докумен
тальні фільми. (М). 21.45 —
Програма «Час». (М). 22.15 — 
Музична естафета. «Товаоиіп 
пісня». (ЛІ). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення.

14 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім

настика. (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове теле
бачення. «Вогнище». (М). 
10.90 — Кольорове телебачен
ня. «Місто і сею». Докумен
тальний телефільм. (М). 11.00
— Концерт радянської пісні.
(М). 14.35 — «Державна біб
ліотека імені В. І. Леніна». 
(М). 15.05 — «По рідній краї
ні». (М). 15.35 — Художній
фільм «Дама з собачкою». 
(54). 17.00 — «Один за всіх, всі 
за одного». (Ленінграді. 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «День наводження». 
Мультфільм. (М). 18,30 — Те
ленарис. (MJ.J3.40 — Кольо
рове телебачення. «Народна 
творчість». Огляд. (М). 19 20— 
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Ва
ші права?». (М). 21.06 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«По сторінках «Голубого вог
ника». (М). 22.25 — Кольорове 
телебачення. «Танцювальний 
зал». (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГ,4 ПРОГРАМА. 11.00- 
Новнни. (К). 11.15 — Теле
фільм «Одна сім’я». (К). 11.40 

«Шкільний екран». Росій-

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольороп.е теле
бачення. Ранкова гім

настика. (ЛІ). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове теле
бачення. «Приходь, казко». 
(ЛІ). 10.00 — «Для пас, бать
ки». (М). 10.30 — Кольорове 
телебачення. «По музеях і ви
ставочних залах». (М). 11.00— 
Кольорове телебачення. Ліу- 
зична поограма «Ранкова 
пошта». (М). 11.30 — Кольо
рове телебачення. Природа і 
людина». (М). 12.00 — Інтер
бачення. кольорове телебачен
ня. «Майстри мистецтв Украї
ни на оперній сцені». (І<). 
12.45 — Кольорове телебачен
ня. «Зустрічі з піснею». Кон
ці от. (К). 13.30 — «Здоров’я», 
(М). 14.00 — «Три товариша*. 
Художній фільм. (М). 15.15 — 
Кольорове телебачення. «Цирк 
звірів». (М). 15.50 — «Музичні 
вечори для юнацтва». (М). В 
перерві — телевізійний доку-, 
питальний фільм. (М). 18.00 
— Новини. (ЛІ). 18.15 — «Оче
видне — неймовірне». (ЛІ).
19.15 — Кольорове телебачен
ня. «Бобслей. Чемпіонат світу. 
(Італія). 19.25 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів для дорослих. (ЛІ). 
20.05 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний театр мі
ніатюр «13 стільців». (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Кінонанорама». (М). 
23.00 — Кольорове телебачен
ня. «Ковзани». Чемпіонат сві
ту з спринтерського багато
борства. (Швеція). По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Програма науково-популярних 
фільмів. (К). 10.45 — «Вам,
сини Вітчизни». Концерт аля 
воїнів. (К). 11.45 — Кольорове 
телебачення. Телефільм «По 
півдню Киргизії*. (К). 12.45 — 
Кольорове телебачення. «Біль
ше хороших товарів». (М).
13.15 — «Поезія». (М). 13.30 — 
Для дітей. «Солом'яний би
чок». Лялькова вистава. (Хар
ків). )4.20 — «Товари — наро
ду». (Херсон). 14.55 — Для

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — Кольорове теле
бачення. Ранкова гім

настика для дітей. (ЛІ). 9.20— 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). 1100 —
«Музичний кіоск». (ЛІ). 11.30— 
Кольорове телебачення. Вік
торина «Салют. Перемого!». 
3-й тур. (ЛІ). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 — Ху
дожній фільм «Спрага». (ЛІ). 
14.45 — Кольорове телебачен
ня. Фільм-концерт. (М). 15.05 
— Кольорове телебачення. 
«Книгарня». (М). 15.50 — «На 
name прохання». Концерт. 
(ЛІ). 16.20 — Кольорове теле
бачення. Фехтування. Міжна
родні змагання. (М). 16.30 —■
«Співає Кіра Узотова». (Ле
нінград). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Міжнародна па
норама». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.00 —
Новини. (М). 13.15 — Кольо- 
рогг телебачення. «Клуб кійО- 
подорожей». (М). 19.15 - Ко
льорове телебачення. «Радян
ський Союз очима зарубіжних 
гостей». (М). 19.30 — Автор
ський вечір композитора 
О. Фельцмана. (М). По за- 
КІНЧСННІ — НОВИНИ. :

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 — 
Наша афіша. (К). 10.15 — Ко
льорове телебачення. — «Зу
стрічі з піснею». (К). 12.30 —' 
Копьорове телебачення. «Фо- 
токлуб». (К). 13.35 — «Хороб
рий кравчик». Лялькова ви
става. (Запоріжжя). 14.40 —1 

• Зустрічі з майстрами театру. 
♦ К). 15.30 — «Марія». Казка- 
балет. (Львів). 16.15 — Ху- 
дожній фільм «Веселі голо
дранці». (К). 17.45 - «Орбіта 
дружби». (Одеса). 1S.J5 — 
«Музична пошта». (К). 19.15— 
Програма «Вісті». (К). 19.45 — 
Джек Лондон. «Крадіжка». 
Тслсвистава. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 

телевнетавп.
Вечірні нови-

Джек Лондон. 
Тслсвистава. (К)
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комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
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ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 07527, Індекс 61197«

Друкарня їм, Г. А1. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, пул. Глінкн 2.
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ПОГОДА

Вдень 8 лютого по території області і місту Кіро* 
поі раду передбачається хмарна з проясненнями по
года, невеликий сніг. Вітер Північний 12—15 метрів 
на секунду. Температура по області 0-5, по місту 
0—2 градусів морозу.

За данпм/і Українського бюро погоди 9—10 люто
го хмарна з проясненнями погода, часом сніг, міс
цями слабка хуртовина. Вітер північний 10—15 мет
рів на секунду. Температура повітря вночі 7—12, 
вдень 2—7 градусів морозу.
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