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Президія Верховної Ради СРСР встановила свято 
«День працівників автомобільного транспорту». Він 
відзначатиметься щороку в останню неділю жовтня.
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госпу «Дружба» І Іовоукраїпського району. 
Напруженим і дієвим було змагання серед

обласної 
ськогосподарської дослідної станції та Надія Лапа із

грольньій ЭНЗ<- ,

ШГДУТІЬ

СЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Дні, що залишились до відкриття XXV 

з’їзду КПРС, для молодих трудівникіо 
заводу «Червона зірка» особливо на
пружені. Відгукнувшись на ініціативу 
комсомольсько-молодіжної бригади ко
вальсько-пресового цеху, очолюваної 
Миколою Скліфусом, з якою вона ви
ступила наприкінці листопада 1975 ро
ку, — щомісяця випускати 25 понадпла
нових зернових сівалок, юнаки і дівчата 
підтримують високі темпи роботи.

Молодіжний колектив токарів механо
складального цеху № 3 (бригадир Гали
на Ступак) виконав у грудні місячне зав
дання на 180 процентів. Тут особливо 
піклуються про якість виготовленої про
дукції, яка здається ВТК з першого

пред’явлення. А бригада М. Скліфуса 
зекономила 4 тонни металу. Це теж по
казник високоякісної роботи, ощадли
вості.

По-ударному працюють комсомоль
сько-молодіжні колективи корпусу № 90, 
ливарного цеху сірого чавуну, інстру
ментального цеху і багатьох інших.

Тож закономірно, що у грудні з кон
вейєра зійшли 32 понадпланові посівні 
машини. Цього досягнуто за рахунок 
ефективного використання обладнання, 
економії робочого часу. Своїми успіха
ми молодь завдячує допомозі комуніс
тів підприємства.

На календарі — середина січня пер
шого року десятої п’ятирічки. Вже ви-
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пущено понад план близько 60 посівних 
машин з комсомольською емблемою. 
Тому зараз можна говорити впевнено: 
зобов’язання випустити 80 сівалок понад 
завдання до наступного партійного фо
руму буде перевиконано.

О. КОЛОСОВ, 
секретар завкому комсомолу за
воду «Червона зірка».

м. Кіровоград.
На фото: молоді чсрпоно.юріпці (зліва 

направо) Раїса ГОРБЛЧЕНКО, Поліна БІГУН, 
Микола СКЛ1ФУС, Галина СТУПАК, Марина 
СОЛОУХА та Леонід АРТЕМЕНКО обговорю
ють підсумки соціалістичного змагання за 
гідну зустріч XXV з’їзду КПРС.

Фото Р. ЄПЕИК1НА.

ЩЕ ВИЩЕ-НА ШЕСТИТИСЯЧНИЙ
О ВОЛОДАРКА ПРИЗУ «МИ» В 1975 РОЦІ — ЛЮБОВ ШВИДЮК

На ньому яскравим сріблом 
віддають числа «3000» та 
«4000». То — рубежі молодих 
майстрів машинного доїння 
області на початку і в кіпці 
минулої п’ятирічки. І нікого із

делегатів обласної комсомольської конференції не здивувало 
те, що на призі два написи: «Першій тритисячниці Кірово- 
градщини» та «Першій чотиритисячний! Кіровоградщини». А 
Олександрівці охоче давали пояснення: «реконструкція» та 
викликана вимогами часу. Минулого року їхня землячка, не
одноразовий переможець у соціалістичному змаганні серед 
молодих майстрів машинного доїння області, комсомолка 
Ольга Козаченко кинула клич: «Па новий рубіж — 4000 кі
лограмів молока від корови». У відкритому листі до своїх 
ровесників вона радила не зупинятися на досягнутому і, го
туючії гідну зустріч XXV з’їзду КПРС, використовувати 
сповна всі резерви, ширити рух за взяття і виконання на
пружених планів. Ольга Козаченко зобов'язувалася від кож
ної корови надоїти протягом року 4650 кілограмів молока.

У неї знайшлося чимало молодих послідовників — комсо
мольців, молодих комуністів, обов’язок яких — йти на чолі 
змагання, бути його надпхаючою і організуючою силою, по
казувати приклад високої свідомості і творчої активності у 
виробничому житті. Вони очолили змагання в комсомоль
сько-молодіжних колективах ферм, допомагаючи товаришам, 
ділились з ними досвідом. Рух за збільшення валового ви
робництва молока набрав широкого розмаху.

Тричі ца призі з’являвся напис: «О. Козаченко. Несватків- 
ськнй відділок радгоспу Другого імені Петровського цукро- 
комбінату». Тричі, в першому, другому, та третьому кварта
лах, перехідний приз виборювала О. Козаченко. Та напру
ження в боротьбі за високі надої не спадало. У четвертому 
кварталі молоді тваринники значно підвищили темпи.

1 ось підбито підсумки соціалістичного змагання. Перемож
цем і володаркою призу «Першій чотиритисячннці Кіровоград- 
щшш» стала комсомолка із радгоспу «Мар’янівський» Ма-

ловисківського району “Любов ШВИДЮК. Ще ніхто із моло
дих майстрів машинного доїння не добивався таких високих 
надоїв — 5001 кілограм від кожної корови. Це на 300 кіло
грамів більше, ніж планувала Л. Швидюк. А слід сказати, 
що ще в жовтні її випереджала не лише О. Козаченко, а й 
Галина Поклад із колгоспу ім. Леніна Долинського району, 
Олена Юхнменко із колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району. Обидві комсомолки відмінно завершили 
рік. У Галини — 4801, у Олени — 4768 кілограмів молока 
від кожної корови. Це безперечний успіх, адже минулого ро
ку і Олена, і Галина не увійшли до десятки.

Четверте місце у Ольги Козаченко. Вона теж виконала на
мічений рубіж: при зобов’язанні 4650 надоїла від кожної ко
рови по 4678 кілограмів молока.

Позаминулого року Надія Говорун із колгоспу імені Улья
нова Голованівського району довго перебувала на чільному 
місці, але не змогла подолати чотиритисячний рубіж і увійти 
до десятки. Цього разу вона має від кожної корови 4546 кі
лограмів молока. П’яте місце, яке виборола молода комуніст
ка, — заслужена винагорода за пращо. Та найбільше ІІадія 
задоволена тим, що її подруга по роботі, комсомолка Любов 
Лівітчук теж перейшла чотиритисячний рубіж і в списку кра
щих молодих доярок області — па восьмому місці.

Світлана Григор із колгоспу імені Леніна Долинського ра
йону та Валентина Славетинська надоїли відповідно по 4311 
та 4142 кілограми молока від кожної корови.

Успіху також досяглії Надія Маковецька із сіль-

Напруженим і дієвим було змагання серед молодих 
стрів машинного доїння області у завершальному році дев’я
тої п’ятирічки. Правофлангові змагання стали взірцем у ро
боті для інших, сотні їхніх ровесників, десятки комсомоль
сько-молодіжних колективів, використовуючи досвід передо
виків, перейшли 3000-кілограмовнй рубіж. А нині у молодих 
господарів ферм ще папружеиіші плани. Минулого року здо
лали рубіж 5 тисяч кілограмів молока від корови, тепер 
курс — на ще вищий, шеститисячний рубіж.

ДОКУМЕНТИ
ПАРТІЇ-

В МАСИ

МОЛОДІ

Близько ста молодих 
учених, аспірантів 
рушили з столиці 
раїни о 
агітпохід, мета 
допомогти 
дівчатам 
глибше 
теріали

ви- 
Ук- 

десятиденний 
якого 

юнакам і 
республіки 

вивчити ма- 
грудневого

(1975 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і проект основ
них напрямів розвитку 
народного господар
ства СРСР на 1976— 
1980 роки.

Пропагандистські гру
пи ЦК ЛКСМУ побува
ють на ударних ком-

сомольських будовах, 
у колгоспах, навчаль
них закладах усіх об
ластей республіки. Лек
тори розкажуть юна
кам і дівчатам про під
сумки виконання ра
дянськими людьми пла
нів дев'ятої п'ятирічки,

ударну працю молоді, 
перспективи розвитку 
народного господар
ства на 1976—1980 ро
ки, візьмуть участь у 
громадсько - політич
них читаннях «Бери з 
комуністів приклад».

(РАТАУ).

У Світловодську закінчив роботу 
триденний семінар других секретарів 
міськкомів і райкомів ЛКСМУ та голів 
рад ветерані; комсомолу.

Перший день роботи семінару про
йшов в обласному центрі.

Секретар обкому Компартії України 
А. І. Погребняк у своєму виступі зупи
нився на проблемах удосконалення 
ідеологічної роботи в області, наголо
шуючи, насамперед, на завданнях по 
посиленню виховання молоді. Макси
мальна конкретизація ідеологічної ро
боти, її ефективність, комплексний і 
диференційований підхід до кожної 
людини, координація діяльності різ
них служб, підвищення ролі трудових 
колективів, — ось які напрямки важли
ві, передусім, у вихованні юні на су
часному етапі.

Перший секретар обкому ЛКСМ Ук
раїни О. О. Скічко наголосив у своєму 
виступі на завданнях комітетів комсо
молу по гідній зустрічі XXV з'їзду 
КПРС.

З цікавістю слухали присутні висту
пи лектора обласної організації това
риства «Знання» А. М. Дігтяря «Про 
ідеологічні диверсії розвідок капіта
лістичних країн проти радянського на
роду», заступника голови обласної ор
ганізації товариства «Знання» В. Д. Мі
шури «Ораторське мистецтво комсо
мольського працівника». Лектор Кіро
воградського міськкому Компартії Ук
раїни В. І. Кириченко зупинився на 
основних проблемах сучасного міжна
родного становища.

Наступного дня з доповіддю «Основ
ні напрямки діяльності комсомоль
ських організацій по ідейно-політично
му вихованню молоді» виступив секре
тар обкому ЛКСМУ В. В. Петраков. Він 
звернув увагу на профілактику право
порушень серед неповнолітніх, на по
силення діяльності штабів «КП», на 
трудове виховання юнаків і дівчат. За
відуючий відділом пропаганди і куль
турно-масової роботи обкому ЛКСМ 
України І. Д. Костенко зупинився на 
завданнях комітетів комсомолу по ор
ганізації політнавчання молоді, наго
лосив на методиці завершення Ленін
ського заліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — у життя!». Завідуючий лектор
ською групою обкому ЛКСМУ В. В. 
Стеценко розповів присутнім про орга
нізацію роботи лекторських груп у ко
мітетах комсомолу,

Другий секретар ОК ЛКСМУ І. ф. 
Гнибіденко виступив з лекцією «Новий 
важливий етап будівництва комунізму» 
(за матеріалами проекту ЦК КПРС до 
XXV з їзду партії), а заступник заві
дуючого відділом пропаганди і культ
масової роботи Н. Г. Крятенко зупини
лась на проблемах організації дозвіл- 
ЛЯ ____ _

І
У час» пінського в Павлиші. 

ім. Сухо*
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. О КПЮ ти патріот — пра 
цею своею примножуй 

могутність рідної Вітчизни.» — 
ці слова прозвучали з уст на
ставника молоді на зустрічі з 
учнями нашої школи. Осі» і в 
проекті ЦК КПРС до XXV 
з’їзду партії «Основні напрями 
розвитку народного господар
ства СРСР на 1976—1980 ро
ки» ставиться за необхідне по
стійно «виховувати радянських 
людей у дусі комуністичного 
ставлення до праці».

"Винятково важлива роль у 
трудовому вихованні підрос
таючого покоління належить 
загальноосвітній школі, і від 
того, як вона зуміє озброїти 
своїх вихованців сучасними 
знаннями, сформувати основи 
комуністичного світогляду, під
готувати юнацтво до праці, ба
гато в чому залежить майбутнє 
країни.

Педагогічний колектив на
шої школи добре розуміє, ІЦО 
виховання у дітей поваги і лю
бові до праці починається з 
раннього віку. Тому вже в по
чаткових класах ми прагнемо, 
щоб паші учні навчилися ціну
вати працю і людей, які ство
рюють матеріальний добробут. 
Ми даємо їм зрозуміти, що 
людіша-трудівпик — в пайбіль- 

шій пошані, а потреба до пра
ці є невід'ємною частиною її 
життя.

У міру тою, як дитина під
ростає, збільшується і об’єм
ність трудового виховання. 
Десь із четвертого класу почи

нається активна участь школя
рів у виробничих процесах. Хай 
це буде не дуже результативна 
праця, але вже сама участь у 
виконанні цієї чи іншої роботи 
розптнвпо впливає на характер 
учня, виховує, в ньому гордість 
за першу самостійно виготов
лену річ.

Форм і методів трудового 
виховання учнів старших кла
сів чимало. Кожна школа, ко
жен педагог вирішує завдання 
по-своєму. Та, мабуть, тут і не 
можна дати якихось постійних 

рецептів. А ось на одній із 
форм я хочу зупинитись, бо 
вважаю її найбільш дієвою. Я 
маю па увазі влаштування зу
стрічей учнів з ветеранами пра
ці. Вони залишають глибокий 
слід в юних серцях. Бо кому ж 

з молодих не хочеться бути 
схожим, скажімо, на механіза
тора Павла Трохимовича Ко- 
зачевського, кавалера орденів 
Жовтневої Революції та Чер
воного Прапора, всіма шано
ваної людніш, комуніста? Хіба 
залишить байдужою щедрість 
душі доярки Ганни Іванівни 
Соловйової, яка ось уже трид
цять три роки порається біля 
корів? Яким вогнем світяться 
очі комсомольців, коли ВОШІ 
дивляться па мужнє обличчя 
ветерана війни і праці Василя

Петровича Сидоренка’.
їх всіх не перелічити, на

ших наставників, яким ми 
вдячні за виховання в учнів 
почуття справжньої гордості 
за причетність до почесної про
фесії хлібороба.

Пам'ятаю останній «вогник», 
який ми проводили у сільсько
му Будинку культури. На ньо
го запросили більше тридцяти 
комсомольців різних поколінь. 
Були серед них і ті, хто недав
но сидів за шкільною партою, 
а нині прийшов у велику тру
дівничу сім'ю і вже став відо
мим на весь район. Наприклад, 
Михайло Мироненко, один з 
передових механізаторів кол
госпу «Победа», його портрет 
красується на районній Дошці 
пошани, а односельці обрали 
Михайла депутатом районної 

Ради. Чимало сільських хлоп
чиків із заздрістю поглядає на 
комсомольця.
Немало корнеті для вихо

вання у дітей працелюбності 
має така форма, як участь 
школярів у агіт культбригадах. 
Йдуть вони на ферму чи на 
польовий стан, виступають пе
ред батьками і одночасно пі
знають виробництво.

Такі спілкування з людьми 
праці приносять багато корис
ті школярам і при виборі про
фесії. По закінченні школи 
чимало їх залишається j рід
ному колгоспі. А не не може 
не радувати нас. педагогів, чин 
обов’язок — постійно дбати 
про поповнення невтомної СІМ'Ї 
сільських трударів, чия праця 
є" однією з найскладніших і ра
зом з тим найиочесиіших.

Отож я й підкреслюю: пат
ріотичне виховання молоді у 
трудовій діяльності теж пер
шочергове. Бо до отчої слави 
йде не лише майбутнії! воїн, а 
й той, хто готується засіяти 
рідне поле і виростити свій 
сад...

О. ПИСАРЄВ, 
директор Покровської се
редньої школи Кірово
градського району.

ПОКИ 
спить
ЗЕМЛЯ

Іскриться діамантами снігова шуба степу 
від сонячних променів. 1 в дрімотливій за
думі шепочуться довкола вибілені січнем 
лісосмуги, ніби заколисуючи поле. Снить 
земля, набирається сил перед новим весня
ним пробудженням, и [об забуяла вона ряс
ними сходами, щоб вродила густими пшени
цями й соняхом, не спиться хліборобам. Бо 
дума їх — про дорідний урожай першого 
року десятої п’ятирічки. Ось і в радгоспі 
імені Димитрова Уст київського району тру
дівники ланів зобов’язалися нинішнього 
року виростити і зібрані по 31,4 центнера 
зернових на кожному з 4890 гектарів. Уро
жайність озимої вирішили довести до 32,6 
центнера. Кожен нинішній робочий день в 
радгоспі свідчить, що слово своє трудівники 
підкріплюють ділом. На лінійку готовності 
вже поставили весь навісний інвентар, за
вершують ремонт тракторів,

У центральній майстерні на підготовці 
техніки до весни плідно працював ударник 
комуністичної праці, токар Григорій ГІедан. 
На своєму рахунку він має кілька рацпро
позиції”! по реставрації деталей машин.

ВРУЧЕННЯ ЗНАЧКІВ

Нещодавно в житті коми 
сомольської організації об
ласного Будинку, народної 
творчості відбулась кітч 
зіююча і радісна подія.і В 
урочистій обстановці ком
сомольцям Валентині Но-, 
жсііко, Аллі Похиленко, 
Валентині- Гармурар були 
вручені значки «Ударник 
1975 року».

їх вручили комуністи: 
начальник обласного уіо 
павліікія культури Ф. О5 
Цигульськнй та учасниця 
Великої Вітчизняної війни’, 
начальник планового від- 
ділу обласного управління 
культури Л. С. Мартппце* 
ва. Товариші по роботі по
здоровили комсомольців, 

Л. СМОЛЯК.

Не спадає напружений тру
довий ритм п центральній 
майстерні (фото друге право
руч). ( порушують тишу степу 
турботливі хлібороби. Йде 
снігозатримання. Агроном чет
вертого відділка Катерина 
ЛЦЇРГОРОДСЬКА і робітниця 
радгоспу Дорнпа КОМАР пе
ревіряють розстановку щитів 
(фото вгорі). Йде заготівля 
і нііоезсння органічних добрив 
(фото внизу). Тракторист 
Анатолій ЛИТВИН сьогодні в 
числі правофлангових в 
бригаді родючості, яка закла
ла в бурти вже близько 20 
тисяч тонн перегною. Задля 
майбутнього врожаю ударно 
трудиться в ці дні кожен в 
радгоспі.

А 
.Ж ? 
«ЧИЄ ЦЕ ДІЛО — 
СТИПЕНДІЯ?»— 

так називалася корес
понденція, опублікова
на в 144 номері газети 
за 2 грудня 1975 року. В 
ній розповідалося про 
грубі порушення поряд
ку виплати стипендій 
учням в Знам’янсько- 
му сільськогосподар
ському технікумі. «Фак
ти, викладені в корес
понденції, правильні,— 
повідомив редакцію
секретар партійної ор
ганізації технікуму
О. А. Куц. — На вину
ватців накладено стяг
нення. Всім учням, які 
мали отримувати сти
пендію в першому се
местрі 1975—1976 на
вчального року, її ви
плачено. Вжито захо
дів^ для покращення 
роботи стипендіальної 
комісії».

Фоторепортаж В. КОВПАКА.

Ми — інтернаціоналісти

Для зміцнення миру на землі має ве
лике значення інтернаціональна дружба 
між народами. Цим питанням і займає
ться КІД, що діє в нашій школі. Так і 
називається він цим сердечним і таким 
містким словом — «Дружба». Щороку З 
другого по дев’яте вересня кідівці про
водять тиждень радянсько-болгарської 
дружби. Влаштовуються бесіди в заго
нах та комсомольських організаціях про 
життя дітей в Болгарії, про піонерську 
організацію імені Дп.мнтрова, надси
лаються сувеніри та поздоровлення вес
ло Пресекн Корджамійського округу. 
Закінчується тиждень урочистим вечо
ром «Болгарія — країна троянд».

Па, ІХеди. Конституції СРСР відбуваю
ться урочисту з<ус\:\-л\\\\-л КлуОу ше- 
ціокальної дружби під назвою «П літ

Дпіад-

/

ЩОБ НЕБО-ЧИСТИМ ПОВІК
цять рідних сестер», «Союз нерушимий 
республік вільних». А в піонерських за
гонах проводяться конкурси на кращого 
декламатора віршів про нашу Батьків
щину, пісень інтернаціонального звучан
ня. Переможцям надається право' ви
ступати на відкритому розширеному за
сіданні КІДу, присвяченому Дню Кон
ституції.

Усні журнали, вечори, зустрічі... Ось 
далеко не всі форми діяльності кідівців. 
Цікаво проходив усний журнал «Мій ро
весник за рубежем». Діти дізналися про 
життя своїх однолітків у соціалістичних 
і капіталістичних країнах. Кожен з ирц-

• ••

сутніх міг ще раз переконатися в тому, 
яке велике щастя жити і вчитися в 
Країні Рад.

Щороку наш КІД проводить день ан
тифашиста. Пам ятник для кас день 
нам’яті Сальвадора Альенде. Відкрите 
засідання на тему «Сонце над Португа
лією» викликало великий інтерес ' до 
життя дітей у цій країні. Незабутньою 
стала для кідівців зустріч на тему «щ, 
хто не забутий, ніщо' не забуте» з В А 
Маломужем, вчителем школи — захис
ником Ленінграда та з учасником Вели
кої Вітчизняної війни, захисником столи
ці нашої Батьківщини Москви — М. К,

Смирновим.
Щоп'ятниці відбувається день радіо- 

мовлення, який організовує Клуб іятев* 
»азональної дружби. Ведуться передій 
41 для Піонерських загонів, щ0 крокують" ЖїСТм <:"0й Батьківо,ї - 
„ я' -™ю€А1,р 1 сол1АаР»ість», а також 
йому з няппЛьс^кнх організацій по од- 
іиХ напР™ків експедицій «в Країну, 
на тістаупі»00 ' ЄМ° патР10тамн-інтернаціо-

Вся різноманітна діяльність КІДУ 
пп^ХВа-Иа Иа вих°вання почуттів 
дружби і товариськості, на боротьбу за 
Збереження миру І дружби V всьому 

ТІ в. СОСНОВСЬКА,
иПРАаЛК°МСОМОЛЬСЬКОЇ °Рганіза- 
Є «а™ *МСЬКО1 СШ Кіровоград
ською району, ‘
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хлеба 
дыханье

ЛИСТ СТАВИТЬ 
ПРОБЛЕМУ:

Виктор ГАПОЦКИЙ

Го.човашвськ. Ця скульп
турна група стоїть перед 
в'їздом в селище.

Фото В. КОВПАКА.

„Молодий комунарі
И нежно в руки 

Беру его,
волнуясь, не дыша.

З стор

ЦЕ — ЦІКАВО

ЧЕСТЬ 
ЧИ ОБОВ’ЯЗОК?

«Шановна редакціє! 
пишу тобі вперше, а тому 
розповім трохи про себе. 
Я — учениця Олександрій
ського 
училища 
відділу). У 1976 р. 
чую його. Комсомолка.

Спитаєте, що змусило 
звернутися до молодіж
ної газети? Ось що. Не
давно я була в обласному 
центрі. Ідучи вулицею по
мічала скептичні погляди 
деяких своїх ровесників. 
Справа в тому, що це було 
з неділю, а я не вважала 
за потрібне зняти комсо
мольський значок. Раптом 
ми (у подруги теж був 
значок) почули: 
мольці 
ідейні».

Таких 
друга не витримала і зняла 
значок, а я вважаю, що це 
не вірно. Не треба, мабуть, 
писати про те, з якою 
гордістю носили значок 
комсомольці 20-х, 40-х і 
навіть 60-х років. Чому ж 
є ще серед нас, комсо
мольців 70-х такі, які вза- 
жають, що це соромно.

Зараз я, чомусь, згадую 
той хвилюючий день, коли, 
ще з галстуком на грудях 
я переступила поріг рай
кому комсомолу. Чекаємо, 
тривожимось: «А що, коли 
не приймуть?» Але прийня
ли всіх, тому, що всі, при
близно, відповіли на шаб
лонні запитання типу «Як 
розшифрувати ВЛКСМ»? І 
все це пройшло якось сі
ро, буденно.

Можливо тому у молоді 
ї склалося таке ставлення 
до комсомольських тради
цій? Цікаво, що думають 
про це інші комсомольці?»

ГАЛИНА П. учениця Олександрійського культосвітнього училища.ВІД РЕДАКЦІЇ: А що 
думает з приводу цього 
листа ти, товаришу. Ш > 
зможеш відповісти Гал-і- 
ні (і, напевне, ж, собі)? 

Заперечиш? (7 огодииіся? 
траплялося щось по

дібне з тобою? А сам но
сиш комсомольський зна
чок? Коли? Яке поняття 
вкладаєш у нього? Сто
янки газета відкриті для 
твоїх думок. Чекаємо ли
стів.

культосвітнього 
(бібліотечного 

закін-

«Комсо-
знайшлись, Зверх-

«зауважень» по-

Любовь и хлеб — 
Всяк сущему начало.
О, ваше всемогущество 
Во всем!
В жизнь отплывая утром 
От причала, 
Мы вас в 
Берем.
Любви и
Сладкое
Я ощущаю на своих
Г убах
И в горькие минуты 
Расставанья, 
И в повседневых 
Будничных делах.
Любовь —
В твоем горячем 

взгляде, 
И в шёпоте, 
И в наших

сыновьях,
И в том, что друг 

всегда 
Со мною рядом, 
И в том, что солнца 
Светит в небесах. 
А хлеб — 
Нам вкус его издревле сладок, 
И сладка нам усталось 
В жатвы час.
Любовь и хлеб — 
То горе, то отрада.
Но как на свете 
Проживу без вас?

СЧАСТЬЕ
Мне сегодня сказали «люблю» 
Я счастлив!
Сын родился у меня —
Я счастлив!

На работе в приказе отметили —• 
Я счастлив!
Солнце светило весь день —
Я счастлив!
А завтра тебе сказали «люблю» 
Ты счастлив!
Где-то в тундре тебе открылись 

сокровища —
Ты счастлив!
Друг тебе встретился верный — 
Ты счастлив!
Сегодня счастлив я,
А завтра —ты.
И это очень правильно —
Ведь зачем одному человеку 
Столько счастья?

Котеджі з... піску
Дріб ні, яіс пил, барханні 

піски Каракумів, які віками 
завдавали людям тільки 
клопоту і неприємностей, 
можна тепер використову
вати з будівництві. Техно
логію їх застосування роз
робили вчені Московсько
го інженерно-будівельного 
•нституту. Вони запропону
вали змішувати в певній 
пропорції пісок з цемен
том, алюмінієвою пудрою 
і каустичною ссдою. Після 
обробки цієї маси гарячим 
повітрям одержують по
ристий матеріал — газо
бетон. Він вдвоє легший 
від звичайного бетону, 
міцністю не поступається 
перед цеглою, добре збе
рігає тепло.Що не дерево—сад

Оригінальний натюрморт 
можна скласти з плодів, 
зібраних у присадибному 
саду робітника Краматор
ського металургійного за
воду Петра Федоровича 
Рака. Ось на блюді поруч 
з білобоким сніжним каль
вілем рожевіє китайка, зе
леніє ренет Симиренка, зо
лотом відливає антонівка... 
плоди чотирнадцяти сортів 
він виростив на одній 
яблуні.

На сливових деревах 
любителя - садовода рос
туть абрикоси і персики.

*

за ударну

І
І
І

І
працю

Підбито підсумки соціаліс
тичного змагання студент
ських загонів, які брали 
участь у спорудженні вироб
ничих, житлових і культурно- 
побутових будників па селі в 
літній період ’875 року.

Перше місце з врученням 
перехідного Червоного Прапо
ра ЦК ВЛК(5М і Міністерства 
сільського будівництва СРСР 
і першої грошової премії при
суджено Омському обласному 
студентському' будівельному 
загоноаі. Обсяг робіт, викона
ний бійцями цього загону, 
оцінюється у три з лишком 
мільйони карбованців.

Друге і третє місця зайня
ли Литовський і Грузинський 
республіканські студентські 
будзагоип. їм вручено перехід
ні вимпели, премії.

(ТАРС).

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Двадцатый век.

Монарх. Владыке, 
Космический.

Синхронно-фазотронный. 
Он восседает

многолико
И неприступно

на высоком троне. 
Неудержим, напорист 

и жесток;
Горяч

и своенравен
Неумолимо,

будто рок,
Он древним-древним миром 

правит.
Ну, а по сути — 

он ведь хрупок,
Как с новогодней елки 

шар. 
человек!

ТАКОЇ цупкої морозиечі вже давно не бу
ло в наших краях. Після мінливих від

лиг поривчасті вітровії нагорнули в лісових 
урочищах і на польових угіддях високі ку
чугури. Під переметами іі крижаним паїще- 
рем опинилося все, що .могло стати пожи
вою для наших пернатих друзів. їм тепер не 
тільки холодно, а н голодно. 1 Іастобурчсні, 
принишклі, вони всією своєю поведінкою, 
здається, благають людей: допоможіть — 
істн нічого.

Особливо сутужно за цієї пори голубоперим си
ницям, яскравочервоним снігурам, гостродзьобим 
повзикам, чубатим омелюхам та іншим представ
никам горобиних, які зимують на території об
ласті. З настанням різкого похолодання воші ні
би туляться до людських осель. Тут, біля жител, 
крилаті гості вишукують корми іі затишок під 
пронизливих вітрів. Нерідко трапляються випад
ки, коли вкінець виснажені, змучені негодою 
пташки, відсиджуються на підвіконнях теплих 
під'їздів. Зголоднілі пернаті тепер більше мерз
нуть та й сил розшукувати комах під затверділою 
корою у них не завжди вистачає. Багаторічні 
спостереження вчених-ориітологів показують, що 
и люті зими, наприклад, через недоїдання та пе
ремерзання з кожних десяти синичок до весняно
го потепління виживають принаймні одна — дві.

* *
8 ночи ты — светлая,

как лилия 
В холодном омуте реки. 
Между тобой и ночью — линия 
Моей заждавшейся руки. 
Спешу в ночи на точку 

светлую, 
На твой призывный свет, 
В пути со звездами

советуясь,
И нахожу один ответ: 
Все, что есть в жизни — 

необманчиво,
Должно быть светлым и святым — 
Звездой, улыбкой,

одуванчиком 
И милым именем твоим.

Ось за такої складної ситуації па допо
могу напнім друзям і повинні прийти юні 
натуралісти, члени шкільних лісництв, вся 
учнівська молодь. Усюди, де тільки мож
на, — в скверах і парках, па подвір'ях і 
ганках житлових будинків, шкіл, дитячих 
садків треба виставити якнайбільше корму- 
шок. Виготовити таку годівницю не скла
дає великих труднощів. До вирізаної до
вільних розмірів фанерної дощечки приби
вають так звані планкп-бортикп .(щоб корм 
не скочувався і його не змітало вії ром). Ви
ставляти кормушкп можна й просто біля 
віконних кватирок.

Чим і як годувати пташок? За нинішньої зимо
вої скрути пернаті практично не перебірливі. Си
нички, скажімо, з великим апетитом поїдають 
конопляні зерна і соняшникове (не підсмажене) 
насіння, просо, різні м’ясні відходи іі хлібні крих
ти, не відмовляються поласувати й шматочками 
песолепого сала, яке підвішують па нитках біля 
годівниці,. До таких «їдалень», особливо'у вечірні 
і ранкові години, злітаються зграї пернатих і ви 
можете спостерігати багато цікавого в їх повад
ках, а головне тс, що в такий спосіб ви зробите 
добру справу — врятуєте крилатих друзів під за
гибелі.

Звідки родом Садко?
Чимало є сіл у Новго

родській області, жителі 
яких претендували на зем
ляцтво з Садком — леген
дарним купцем і гусля
рем. Кінець давній супе
речці поклала знайдена в 
літопису 1167 року згадка 
про купця Сотка Ситино- 
вича: на ту же весну
заложи Съдко Сытинець 
церковь се. Бориса и Гле
ба»... Археологи виявили 
в Новгородському кремлі 
фундамент цієї церкви.

У давнину по батькові на 
Русі давали за назвою міс
цевості або населеного 
пункту. Професор Новго
родського педагогічного 
інституту С. Н. Орлов при
йшов до висновку, що Сот
ко Ситинович, який став 
потім билинним героєм- 
мандрівником, народився 
в селі Ситіно поблизу Нов
города.

(ТАРС — РАТАУ)

Першими до кормушок, як правило, злі
таються всюдисущі горобці. Хоча в народі 
їх і нарекли злодійкуватими, але це не зов
сім так — узимку ці меткі пташки відзна
чаються завидною «гостинністю». Буває ще 
самі не встигли до пуття поласувати викла
деним кормом, як дружно злітають над ву
лицею і дзвінким цвіріньканням сповіщають 
всіх пернатих родичів про людську доброту. 
На поклик щедрих горобцю до «їда
лень» злітаються кільчагі горлиці, синички
i всі разом мирно, у злагоді дзьобають по
живу.

Хотілося б звернути увагу ще іі па таке. 
Видатний учений — натураліст Ч. Дарвіїї 
вважав, що птахи належать, мабуть, до 
найбільш естетичних з усіх живих істот. Бо
ii справді, важко уявити собі пашу матір- 
природу без гомінливого птаства. Тим біль
ше. що крилаті друзі приносять людям ве
лику користь — знищують силу-силенну різ
них шкідників сільськогосподарських куль
тур і садів. Тож не випадково в нашій краї
ні птахи взяті під охорону держави. Але ще 
не перевелися у нас їх недруги. Деякі дітла
хи, а буває, що іі дорослі, користуючись 
особливою довірою пернатих в цю скрутну 
для них пору, вдаються до недозволеиого 
законом промислу — відлову й утримання 
в неволі, а то й продажу птахів. Принагід
но нагадаємо, що особи, винні в порушенні 
діючого положення, відповідають за всією 
суворістю закону і зобов'язані відшкодову
вати збитки, заподіяні природному середо
вищу. Продаж населенню диких птахів до
зволяється тільки через зоологічні магази
ни, або торговельні секції мисливських то
вариств.

В. КРАМАРЕНКО,
краєзнавець,
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ХТО 
ВОЛОДІТИМЕ 
КУБКОМ?

15 січня в Кіровограді, в при
міщенні дитячо-юнацької спор
тивної школи обласного комітету 
по фізкультурі і спорту розпочав
ся рознграш Кубка України з бо
ротьби самбо. Коментар до цих 
змагань дав старший тренер ко
мітету по фізкультурі і спорту 
при Раді Міністрів УРСР В. В. 
ДИКИЙ.

— Ці змагання — молодіж
ні, в них беруть участь сам
бісти віком від 16 до 18 років, 
в окремих випадках з дозволу 
лікарів і тренерів допускаю
ться найбільш підготовлені 
15-річпі борці.

Поєдинки триватимуть чо
тири дні й обіцяють бути ці
кавими. Виборювати кубок 
прибули збірні команди Цен
тральних і республіканських 
рад спортивних товариств 
«Динамо». «Авангард», «Бу
ревісник», «Колос» та інші. 
Хоч учасники н молоді, серед 
них чимало таких, що зареко
мендували себе досить до
свідченими борцями. Це — 
чемпіон країни минулого ро
ку майстер спорту киянин Бо
рис Редько, переможець мо
лодіжної першості України н 
призер першості країни 1975 
року ворошнловградеиь Олек
сандр Суботі» та інші.

Досить солідно представлені й 
кіровоградці. Вони виступають в 
п’яти вагових категоріях з десяти 
за збірну команду Центральної 
ради товариства «Колос». Це — 
Василь Бандурко, Олександр Ви-

соколян, Віктор Кулешков, 
Бойченко, Олексій Балановськнй. 
Крім цього, кіровоградські 
бісти візьмуть участь і в 
граші особистої

Основна мста 
вірна резервів і 
іиих у збірну ____ „__
участі в рознграші першості краї
ни, що проходитиме в липні цьо
го року в Донецьку,

Змагання проходять у два 
етапи. В перший день у двох 
підгрупах виборювалося пра
во потрапити у фінал команд
ної першості. Переможцями 
підгруп вийшли самбісти збір
них республіканської ради 
товариства «Динамо» і Цент
ральної ради товариства «Ко
лос». Вони і зустрілися між 
собою у боротьбі за кубок 
республіки. Сільські спорт
смени не склали зброю перед 
іменитими суперниками, се
ред яких немало чемпіонів і 
призерів першостей країни та 
республіки. Лише в останньо
му поєдинку вирішилася до
ля зустрічі: динамівці вигра
ли з перевагою в одне очко 
(22:21). На третьому призово
му місці команда одеського 
одновідомчого центру.

Сьогодні й завтра тривати
муть поєдинки особистої пер
шості республіки.

СПАРТАКІАДА 
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ

зом «Готовий до праці і оборо
ни СРСР». До програми входили 
змагання з десяти видів спорту 
— легкої атлетики, волейболу, 
баскетболу, кульової стрільби, 
настільного тенісу, багатоборства 
ГПО, шахів, шашок тощо. В зма
ганнях брали участь двадцять 
колективів фізкультури цехів і 
відділів підприємства. Правління 
спортивного клубу «Зірка» під
било підсумки спартакіади. У 
ній взяло участь понад шість ти
сяч чоловік. За час змагань під
готовлено більше тисячі спорт
сменів масових розрядів, а 742 
машинобудівники стали значків
цями ГПО.

Переможцями по першій групі 
колективів вийшли представники 
інструментального цеху. Вони 
набрали 90 очок. Друге місце ді
сталося спортсменам коваль
сько-пресового цеху (75 очок), а 
трете — третього механоскла
дального цеху, які відстали від 
ковалів всього на одне очко.

У другій групі сильнішими ви
явилися дружний колектив ре
монтно-механічного цеху. Дру
гими призерами стали команди 
відділу технічного контролю, а 
третіми — відділу головного тех
нолога. Різноманітними видами 
насичений календар спортивно- 
масових заходів заводських фіз
культурників.

А зараз у червонозорівців у 
розпалі змагання, які входять 
до заліку спартакіади, присвяче
ної XXV з’їзду КПРС.

В. ШАБАЛ1Н

КАЛАНТАЇВЦІ 
БУЛИ 
ВПЕВНЕНІ...

IT січня і&Їв року

Понад вісім місяців тривала 
ювілейна спартакіада двічі ор
деноносного кіровоградського за
воду «Червона зірка», присвяче
на 30-річчю Великої Перемоги, 
її старти проходили під деві-

Нерідко доводиться чути, 
в тій чи іншій школі найпопуляр- 
іііший футбол. Л ось в Калапта- 
ївській восьмирічці — чи не най
більше учнів захоплюється бас
кетболом. Тож і на районних зма
ганнях команда з с. Калантаєво 
не поступилась першістю жодно
му суперникові. Микола Ненько, 
Михайло Головко, Віктор Ремез, 
інші їх друзі продемонстрували 
високі бійцівські якості, технічну 
та фізичну підготовку. Вони за
рахували цю перемогу 1 на ра
хунок свого вчителя фізкультури 
II. Ф. Мазурепка.

Л. МАКСІОТА, 
учень Андрусівської СІЛІ 
Світловодського району.

ПАМ’ЯТІ 
ОЛЕКСАНДРА 
ПИСАНКА

Комсомольці м. Маргапця, 
що на Дніпропетровщині, свя
то шанують пам’ять гро сво
го земляка Олександра Пи
санка, мужнього льотчика, 
нккй загинув під Москвою в

грудні 1941 року. Відзначився 
він і в Іспанії. Іменем героя 
названа одна з вулиць міста, 
щороку за традицією тут про
водяться турніри юних футбо
лістів на приз пам’яті Пи
санка.

Цього року до Марганця 
з'їхалнсь спортсмени Києва, 
Харкова, Кіровограда, Свіг- 
ловодськз, Запоріжжя, Дні
пропетровська, Дпіпродзер- 
жинська, Кривого Рогу. Без 
поразок провели всі зустрічі

юні футболісти Кіровоград
ського ЖЕКу № 3 (інструктор 
Р. Овчаренко). їм вручено го
ловний приз змагань. Світло- 
водські спортсмени були чет
вертими. Спеціальний приз 
(найрезультативнішому грав
цю) присуджено учневі Кіро
воградської СШ № 13 Юрію 
Мазуренку.

Д. БАДІЯН, 
інженер обласного 
житлоуправління.

Слова Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО.Музика Б. ТРОШОКЛ.
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Г! Е LJL И3 ТЕЛЕВИЗИОННОГО ME ПО фильма
«ВАРИАНТ ОМЕГА»

Где он, этот день?
И на каком календаре,

как пламя, он алеет?
Где он. этот день?
В каких краях его искать,

в каком году?
Где он, этот день?
Я через асе могу пройти,

я все преодолею,
Лишь бы наступил он,
Этот самый долгожданный

зоревой победный день! 
Где он, этот день?
Я до него готов ползти

сквозь ветры и метели.
Где он. этот день?
Мне 6 дотянуться

до него через года.
Где он, этот день?
Когда же к людям он придет,

придет на самом деле,
Этот наступивший, этот самый

зоревой победный день!
Над пожарищем кружит черный дым, 
Я когда-нибудь буду молодым.
Научусь я когда-нибудь

бродить с любимой до рассвета. 
Я хочу теперь только одного, 
Одного хочу — больше ничего! 
Заклинаю тебя: приди! 
Скорей приди, моя победа!

Газета виходить 
V вівюрок, четвер, 

суботу.
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ПОНЕДІЛОК
■д Д ПЕРША ПРОГРАМА.I, 7 9.00 — Новини. (М),

9.10 — к. т. Райкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00— 
к. т. «Клуб кіпоподоро- 
жей». (М). 11.00 — Нови
ни. (К). 11.15—Док. фільм. 
(К). 11.40 — «Шкільний ек
ран». Фізика для учнів 10 
кл. (К). 12.10 — к. т. «Но
ві мелодії . ,
14.30 — Док. фільми. (М). 
15.15 — к. т. «Слово вче
ному». (М). 15.30—М. Горь
кий. «Дитинство». (М). 
(М). 16.25 — к. т. «Пошто
вий роман». Худ. фільм. 
15.55 — «Мамина школа». 
І серія. (М). 17.30 — к. т. 
«Виставка Буратіно». (М). 
13.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — Бесіда з лі
карем. (К-д). 18.30 —
к. т. Концерт. (М). 18.30— 
Телевізійний фільм. (К-д). 
18.45 — Телефільм. (К-д). 
19.00 — к. т. «Від з’їзду до 
з’їзду». Радянська Мол
давія. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Концерт 
народної артистки РРФСР 
О. Образцовое (М). 22.25 
— Чемпіонат СРСР. Іпо
дромні автогонки. Півфі
нал. к. т. По закінченні— 
новини. (М).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30— к. т. 
«Виставка Буратіно». (М). 
10.00 — «Сторінки творчос
ті пнсьмепнпка М. Гриба
нова». (М). 10.40 — к. т. 
Концерт народної артист
ки О. Образцово!’. (М).
II. 40 — «Шкільний екран». 
Українська література для 
гчнів 10 кл. (К). 12.10 — 
Суд. фільм «Коло». (К). 
4 ,п — «Кіпопрограма».

15.30 — «Ми знайомн- 
з природою». (М).
— к. т. М. Лесков.

(М). 16.50 —
. (М).

— к. т. Концерт. (М).
— «Людина і закон». 
18.00 — Новини. (М).
— к. т. «Веселі пот
ім). 18.30 - «Назу-

ТЕЛЕЕКРАН•гижиаі
з 19 по 25 січня

року». (К).

мось
15.55
«Левша». . . 
«Наука і техніка».

стріч XXV з'їзду КПРС». 
«Перегук підприємств Йор-
ної металургії». (М). 19.15
— к. т. Концерт. (М). 19.30
— к. т. Фільм-спектакль. 
Б. Шоу. «Дім, де розби
ваються серця». (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — К. т. 
Продовження фільму-спск- 
таклю. По закінченні — 
новини. (М).

иіна». (К). 14.30 — Док.
фільми. (М). 15.25—«Твор
чість А. Твардовського». 
(М). 15.55 — Науково-по
пулярний фільм «Служу 
моїй Вітчизні». 16.45 —
к. т. «Шахова школа». 
(М). 17.15 — к. т. «Веселі 
старти». (М). 18.00 — «На
зустріч XXV з'їзду КПРС». 
«Плани партії — плани 
народу». (К-д). 18.15 —
к. т. «Наш цирк». (М). 
18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 
19.00 — к. т. А. Скрябін. 
«Симфонічна поема». (М). 
19.15 — к. т. «Від з’їзду 
до з’їзду». Радянська 
Литва. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 —■ Міжнародна 
товариська зустріч з хо
кею: збірна Фінляндії — 
збірна СРСР. (Хельсінкі). 
По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10
— Райкова гімнастика.
(М). 9.30 — «Відгукніться, 
сурмачі!». (М). 10.15 —
«Людина з рушницею». 
Худ. фільм. (М). 15.50 — 
Наша афіша. (К). 15.55 — 
«Золоті зірки України». 
Теленарис. (Д-к). 16.15 — 
«Заяча школа». Лялькова 
вистава. (Харків). 17.05 — 
«Важливий етап комуніс
тичного будівництва». Бе
сіда 7. (К). 17.20 - «Му
зичний антракт». (К). 17.30
— «Республіканська фізн-
ко-математцчпа школа». 
(К). 18.00 — Фільм-коп-
церт. (К). 18.30 — Для
школярів. «Сурмач». (К). 
19.00 - «Вісті». (К). 19.30
— «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 19.35 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Сумська область». (Хар
ків). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 22.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Ленін у 1918 році». (К). 
23.15—Вечірні новини. (К).

музичного життя». (М). 
13.00 — к. т. «Російська 
поле». Док. телефільм, 
(М). 14.25 — к. т. «Здо
ров’я». (М). 14.45 — к. т, 
«Гаша Чукоккала». Ляльі 
новий фільм-спектакль, 
(М). 15.40 — «Заков і ми», 
(К). 16.05 — к. т. «У світі 
тварин». (М). 17.15 — к. т, 
«Бесіда па міжнародні те
мп політичного оглядача 
газети «Правда» Ю. А, 
Жукова» (М). 18.00 - Но. 
вини. (М). 18.15 — к. т, 
Міжнародна зустріч з бок» 
су: СРСР - США. (МЬ 
20.00 — к. т. «Голубий вог» 
ник». Повторення від пер« 
того січня. (М). 21.00 —• 
«Час». (М). 21.30 — к. т, 
Продовження «Голубогб 
вогника». (М). 23.35 —
Новини. (М).

T. П’ЯТНИЦЯ

ДРУГА ПРОГРАМА, 
10.25 — Наша афіша. (К). 
10.30 — «Назустріч XXV, 
з’їзду КПРС». Сумська 
область. (Харків). 11.35 — 
«Суботній репортаж». (Ми« 
колаїв). 12.05 — «Екран 
молодих». (К). 13.05 —
«Народний телеуиівсрси» 
тст». (К). 13.35 - Худ,
фільм «їм підкоряється 
небо». (К). 15.10 — «Спі
вають «Орлята». Концерт 
для дітей. (Львів). 15.40 — 
«Хореографічні мініатю» 
ри». (Л-д). 16.05 — Фільм- 
концерт. «Ліричні пісні», 
(К). 16.30 — «Увага: служ» 
ба побутуї». (К-д па Рес» 
публіканськс телебачеп» 
ия). 17.00 — «Школа пере
дового досвіду». (К). 17.30
— «Кают-компанія «Гло-
бус». (Одеса). 18.00 -»
Док. телефільм «Подви
гу — 30. років». (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.40 —
Літературна передача. (К), 
20.20 — «Пісня-76». (К).
20.50 — «На добраніч, ді» 
ти!». (К). 21.00 — «Час», 
(М). 21.30 — «Сатиричний 
об’єктив». (К). 21.50 — 
Першість СРСР з Болсйбо» 
лу. (Вища ліга). (Харків
— Одеса). 23.20 — Вечірні 
новини. (К).

СЕРЕДА
Л-в ПЕРША ПРОГРАМА. 
2&1 11.00 — Наша афіша.

(К). 11.05 — Новини. 
(К). 11.20—Док. телефільм 
«Портрет у червоному мар
мурі». (К). 11.40—«Шкіль
ний екран». Історія для 
учнів 9 кл. (К). 12.10 —
Худ. телефільм «Апасіона
та». (К). 12.50 — «Плани 
партії — плани народу». 
(Миколаїв). 14.30 — «По 
Ленінських місцях». Док. 
фільм. (М). 15.05 - «Спів
дружність соціалістичних 
країн». ЧССР. (М). 15.35 — 
к. т. «Наука — сьогодні». 
(М). 16.05 — к. т. «Пошто
вий роман». 2 серія. (М).
17.15 — к. т. «Відгукніться,
сурмачі!». (М). 
«День за Л" „ .
18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку — сонце». (М).
18.30 — К. т. «Лауреати
Державних премій СРСР 
1975 року в галузі літера
тури, мистецтва і архітек
тури». (М). 18.45— М. Рим- 
ський-Корсаков. Концерт 
для- фортепіано з оркест
ром. (М). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Людина з
рушницею». Худ. фільм. 
(М). 21.00 - «Час». (М).
21.30 — «Клуб краєзнав
ців». (К-д). 22.30 — к. т. 
«Тираж «Спортлото». По 
закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Повніш. (М). 9.10— 
ранкова гімнастика. (М).
9.30 — Б. Шоу. «Дім. де
розбиваються серця». (М). 
16.50 — Наша афіша. (К). 
16.55 — «Екран молодих». 
(Запоріжжя). 17.30—«Щед
рість талантів». Концерт- 
нарнс. (Д-к). 18.00 —
«Культура слова». (К).
18.30 — Фільм-концерт. (К). 
19.00 — «Плани партії — 
плани народу». (М). 19.30 
— «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 19.35 — «Зо
ряний час». Телевнстава. 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Розповіді про Леніна». 
(К). 23.20 — Вечірні но
вини. (К).

18.00 - 
днем». (К-д).

ЧЕТВЕР
ЛЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 

Ю.55 — Наша афіша. 
(К). 11.00 — Новини. 

(К). 11.15 — «Взяті рубе
жі». (Херсон). 11.45—Худ. 
фільм «Розповіді про Лс-

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоїрадского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димигрова 
обласною управління у спразах видавництв, 

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

Зам. № 21» Тираж 60 000,

ПЕРША ПРОГРАМА.
10.40 — Наша афіша.
(К). 10.45 — «Назу

стріч XXV з’їзду КПРС». 
Чернігівська область. (К). 
12.00 — «Тслешкола меха
нізатора». (К). 12.30 —
Худ. фільм «Ленін у 1918 
році». (К). 14.30 — «Кос
тянтин Снмонов: залиша-! 
юсь військовим письмен
ником». Док. фільм. (М). 
14.50 — «Російська мова». 
(М). 15.35 — к. т. Худ.
фільм «Незвичайне літо». 
(М). 17.15 — к. т. «Адреси 
молодих». (М). 18.00 —
«Павлиські казки». (К-д 
на Республіканське теле
бачення). 18.20 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.30
— «День за днем». (К-д). 
18.40 — «Плани партії — 
плани народу». (М). 18.55
— к. т. Концерт Держав
ного академічного ансамб
лю народного танцю Сою
зу PCP. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Філь
ми з участю Чарлі Чап- 
Ліна. (М). 22.10 — к. т.
Концерт артистів зарубіж
ної. естради. (М). 22.45 — 
к. т. Кубок світу по гір
ських лижах. Жінки. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10
— Ранкова гімастнка. (М),
9.30 — «Веселі старти». 
(М). 20.15 — «По курсу 
Персея». Док. телефільм, 
(М). 
BOB. 
(М).
(К). 
ці». 
17.25 
тів». 
бежі _______
(К). 18.00 — Иовинп. (М).
18.15 — «Король і диня». 
Мультфільм. (М). 18.30 — 
Музичний фільм «Рідні 
простори». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 - Пер
шість СРСР з волейболу. 
(Вища ліга). (Харків).
20.15 — «Сузір’я». Літера
турна передача. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 - «Час». (М).
21.30 — Худ. фільм «Лю
бов Ярова». (К). 23.10 — 
Вечірні повніш. (К).

10.40 — С. Рахмані- 
«Друга симфонія», 

16.55 — Наша афіша. 
17.00 — «Партії бііі- 
Кіпонарис. (Херсон). 
— «Щедрість талап- 
(В-д). 17.55 - «Ру- 

десятої п’ятирічки».

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

гімнастика для дітей. (М),
9.30 — к. т. «Будильник» < 
(М). 10.00 — «Служу Ра» 
дянському Союзу». (МЪ 
11.00 — «Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з депу
татом Верховної Ради 
УРСР Героєм Соціалістки» 
иої Праці А. М. Литвинов« 
ком». (М). 11.45 — к. т. 
Кіножурнал «Хочу все 
знати». (М). 12.00 — к. т, 
«Музичний кіоск». (М)<
12.30 — «Сільська година»,
(М). 13.30 — к. т. «Літера» 
турне читання». О. Тол» 
стой. (М). 14.00 — «Вели» 
турне читання». «О. Тол« 
стой». (М). 14.00 — «Вели« 
ка сім'я». Худ. фільм. (М). 
16.00 — к. т. «Вам, герої 
праці!». Музична програ« 
ма. (М). 16.30 - к. т<
«Міжнародна панорама», 
(М). 17.00 — к. т. Мульт» 
Фільми. (М). 17.30 — к. т. 
Док. телефільм «Сходжсп» 
ня». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.15 — к. т. «ГІіспя, 
романс, пальс». Концерт, 
(М). 18.45 — к. т. Худ. те
лефільм «Мустанг-інохо- 
дець». (М). 20.00 — «Клуб 
кіноподорожей». (М). 21.00 
— «Час». (М). 21.30—к. т. 
Міжнародний турнір з мі« 
пі-футболу. (М). 22.00 — 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Кримська об« 
дасть». (К). 23.00 — «Все
союзний меморіал їм. Ар» 
тема з класичної боротьби,

' По закінченні 
новини. (К).

( Донецьк).
— вечірні програма;ДРУГА ПРОГРАМА, 
10.10 — Наша афіша. (К), 
10.15 — «П'ятирічка якос« 
ті і ефективності». (Д-к)а
10.45 — Для дітей. «Со» 
пячне коло». (К). 11.15 — 
«Товари — народу». (К)« 
11.45—Концерт хорової ка». 
пели «Трембіта». (Львів); 
12.30 — «Плани партії 
плани народу». (Ужгород)^
12.45 — «Слава солдат»
ська». (К). 13.45 - «Екрап 
молодих». (К). 14.25 —
«Украдений м’яч». Виста
ва ляльок. (Одеса). 15.20

«Орієнтир». (Донецьк), 
10.20 - Мультфільм. (КП 
іи.Зи — «Щедрість талан* 
тів» Концерт. (К). 17.15—* 
Гелефільй «Сім старих і 
одна дівчина». (К). 18.35— 
Док. фільми. (К). 19.00 -•= 
'■Вісті». (К). 19.25 - ХУЛ4 
фільм «1 аряча душа». (К)< 
20.50 — «На добраніч, ді». 
ти!». (К). 21.00 - «Час»« 
(М). 21.30—Концерт. (Оде
са). 22.00 « Вибрані сто
рінки радянської музики»/ 

По закінченні—новини. (М)/
-------  Ч .....

Обком комсомолу і Новоукраїнськиї РК ЛКСМ ^ктїіпі 
висловлюють співчуття завідуючому відділом ко^с’ом^льіі 
ських організацій райкому комсомолу В. А. Поповкіну з при
воду смерті його матері у 1

ЗІПАЇДИ МИКОЛАЇВНИ. ...

СУБОТА
Л 4 ПЕРША ПРОГРАМА.

— Новини. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«АБВГДсііка». (М). 10.00
— «Для вас. батьки!». (М), 
20.30 — к. т. Музична про
грама «Ранкова пошта». 
(М). 11.00 — к. т. «Розпо
віді про художників», 
П. Маковськпй. (М). 11.25
— к. т. Концерт. (М). 12.05
— к. т. «Рух без небезпе
ки». (М). 12.30 — '•Новини
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