
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОВКОМУ ЛКСМУ

ЗО березня в сіолиш республіки відбулася сесія загальних 
зборів Академії на\к УРСР на якій підбито підсумки діяль
ності Академії в третьому році п’ятирічки і нпзначеіи; завдан
ня її установ на 1979 рік. У сесійний зал Київською міськви
конкому прийшли визначні вчені, керівники науково-досл’Ліно 
інститутів, вузів, підприємств, представники громадськост 
міста.

У президії зборів — товариші В. В Щербянький М М. Бо
рисенко, О. П. Ботвин. О Ф Вагченко Г І Вашенко О. Н 
Ляніко. І. З Соколов. В. О. Сологуб О Л Титаренко В. В Фе
дорчук. В Ю. Маланчук. Я П Погребняк, заступники Голови 
Ради Міністрів УРСР члени Президії ЛІ І УРСР. керівники 
ряду міністерств і відомств республіки

З доповіддю виступив президент Академії наук УРСР ака
демік Б. Є. Патон.

Тепло зустрінутий присутніми па зборах виступив 
літбюро ПК КПРС. перший'секретар ЦК Компартії 

"свариш В. В. Щербицький.
(РАТАУ)

ПРОЛЕТАРІ EOxWaTH ЄДНАЙТЕСЯ!

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Про ініціативу передових колгоспів, знатних кукурудзоводів республ ик 
по дальшому розгортанню соціалістичного змагання за одержання 
високого врожаю зернових культур у 1979 роціНАПЕРЕДОДНІ 

НОВОГО ЕТАПУ
У найчкелєннішому загоні Ленін

ського комсомолу — учнів середніх 
і восьмирічних шкіл розпочинаються 
звіти і вибори.

Особливістю звітного періоду були 
визначні ідейно-політичні події. ва
гомі діла, присвячені 60-річчю Ленін
ського комсомолу і підготовці до 
ювілею комсомолу Укоаїни. У роботі 
комітетів і організацій трансформу
валися заяоання. поставлені у Приві
танні ЦК КПРС і поомові ■ товариша 
Л. І. Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ. 
у рішеннях XVIII з’їзду ВЛКСГЛ і XXIII 
з’їзду ЛКСМУ.

«Кожна комсомольська первинна 
організація повинна працювати ці ка
со- змістовно, виховувати освідчених, 
культурних, політично грамотних лю
дей, — як бойову програму дій 
сприйняли цей наказ XVIII з’їзду 
ВЛКСМ комсомольці шкіл Гайворон
ського району, обласного центру, 
первинні осередки Глодосько» СШ 
І Нсвоукраїнський районі, Богданів- 
ської СШ № 1 імені В. І. Леніна 
(Знам’янський район].

Нині комітетам комсомолу нале
жить забезпечити високий рівень 
аналізу зробленого, всіляко підтри
мувати й розвивати ініціативу спіл
чан у процесі підготовки до звітів і 
виборів.

У звітній доповіді ЦК ИЛКСМ XVIII 
з'їзду комсомолу ще раз підкреслюва
лося. що отримання середньої освіти 

нині громадянським обов’язком і 
укипевою необхідністю кожної моло

дої людини, а боротьба за міцні знан
ня. війна «сіреньким» трійкам — го
ловний напрям у роботі шкільних 

комсомольських ооганізацій. Виходя
чи з-цього, і повинні будувати свою 
роботу комітети.

У нас с на кого рівнятись. Цікаво, 
захоплююче проходять у багатьох 
школах області лекторії, усні журна
ли. активно діють пости всеобучу, 
групи взаємодопомоги. Великі можли
вості у поході до знань дає шефство 
комсомольських організацій шкіл 
Бобринецького і Долинського районів 
над тнапинницькими фермами. «Клас 
без двійок — Фс-пма високоякісної 
продукції!» — девН змагання школя
рів і тваринників. Такий лоспіц робо
ти. схвалений обкомом ЛКСМУ. треба 
ширше запроваджувати шкільним ко
мітетам комсомолу, пам’ятаючи, що 
ефективності можна досягти лише 
системою постійної роботи.

І в цьому шкільним комсомоль
ським організаціям можуть допомог
ти партійні, радянські І комсомоль
ські керівники, учительські комсо
мольські організації, передовики ви
робництва. ветерани війни, батьки. 
Тому вже сьогодні треба запросити 

на звітно-виборні збори. Задовго 
подумали про це, наприклад, у Ново- 
миргородському, Олександрівському 
районах, у Долинській СШ № 2 імені 
А. С. Макаренка.

Шкільний комсомол області налічує 
нині близько 60 тисяч членів ВЛКСМ. 
За рік його ряди зросли більше як на 
22 тисячі. Це — обов'язкова умова 
успішної діяльності комсомолу, яскра
вий показник його бойоеитості І авто
ритету. Ядпом цих організацій є ком
сомольський актив. Саме на ньому 
лежить головна відповідальність за 
найважливіші напрями комсомоль
ської роботи, Тому, готуючись до зві
тів і виборів, треба з усією відпові
дальністю продумати кандидатури 
для майбутнього складу бюро і комі
тетів комсомолу, рекомендувати до 
них найбільш авторитетних товари
шів, які успішно поєднують навчання 
з активною участи» у громадському 
жатті. А міським і районним номіте- 

слід уже зараз готуватися до опе
ративного проведення навчання ново
обраного активу.

Шкільному комсомолові треба 
пам'ятати, що від того, як пройдуть 
звіню-виборні збори, яким буде по
чаток нового етапу в житті організа
цій, дуже залежить рівень всієї їх
ньої діяльності.

У відповідь на рішен
ня липневого і листопадового 
(1978 р.) Пленумів ЦК КПГС, 
поставлені у виступах Гене
рального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Я. І. Бреж
нєва завдання по дальшому 
розвитку всіх галузей сільсько
господарського виробництва, 
груп« керівників, спеціалістів, 
механізаторів колгоспів і рад
госпів, які зібрали в минулому 
році більш гк по 300 пудів 
зерна з гектара і взяли зобо
в’язання виростити в нинішньо
му році його по 50—60 цент
нерів з гектара, від імені своїх 
колективів звернулась до всіх 
хліборобів республіки із за
кликом ще ширше розгорнути 
соціалістичне змагання за ви

УРОЖАЙ-79 і'—і mm іг-іі- ■ - " - ввввви««

сійся, родися...
РОЗМОВА
БУЛА 
ДІЛОВОЮ
Ініціатива передових 

нукурудзоводі в на шої 
республіки — посилити 
боротьбу за збільшення 
виробництва зерна і ного 
заготівель, повніше за
безпеченії л громадської 
худоби концкормам» — 
знайшла відгук у серцях 
молодих механізаторів 
Долинського району. Зі
бравшись кілька днів то
му на параду, ланкові 
комсомольсько - молоділе- 
них механізованих ла
нок по вирощуванню ку
курудзи та цукрових бу
ряків. групкомсорги. за
ступники ГОЛІВ колгоспів 
по роботі з молоддю ра
зом з головними спеціа
лістами районного уп
равління сільського гос
подарства підсумували 
свої минулорічні УСПІХИ, 
розібралися в причинах 
недоліків.

Досвідом ПОДІЛИВСЯ 11 
ватажок механізованої 
ланки но вирощуванню 
цукрових буряків з кол
госпу імені Горького Во
лодимир Харламов — но 
326 центнерів солодких 
коренів на гектарі взяла 
його лапка.

У той же час молоді 
хлібороби з прикрістю 
говорили. 1ЦО н деяких 
господарствах їм приді
ляють мало уваги. Так. 
напередодні сівби комсо
мольсько-молодіжна лан
ка Леоніда Кузьменка з 
колгоспу імені Шевченка 
не мала навіть хорошого 
трактора, щоб вийти в 
поле у всеозброєнні. Є 
випадки, коли молодих 
трактористів ставлять на 
Інші роботи, а в цей час 
їхнє поле доглядають не 
члени ланки.

Ставлячи перед собою 
рубежі па четвертнії рік 
п’ятирічки, учасники на
ради звернулися ДО ТМ’ІХ 
молодих механізаторів 
району із закликом боро
тися за 40-цеіітнсрний 
урожай кукурудзи і за 
300 центнерів солодких 
коренів з кожного гек
тара.

В. ДОРОШ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Долинсьио- 
го райкому комсо
молу.

сокий урожай 1979 року Пере
дові кукурудззеоди зобов'я
зались виростити я нинішньо
му році по 70—100 центнерів 
зерна з гектара і закликали 
механізаторів, усіх хліборобів 
України наслідувати їх при
клад.

Надаючи важливого значен
ня цій ініціативі у справі мобі
лізації працівників сільською 
господарства республіки на 
більш повне використання ое- 
зервів і можливостей кожного 
господарства і району для 
виконання і перевиконання 
взятих соціалістичних зобов’я
зань по збільшенню валових 
зборів зерна, ЦК Компартії 
України схвалив цінний почин 
передових колгоспів і радгос

У колгоспі імені Чкалова Петрівського району щороку діють курси трактористів. 
Ось і нещодавно посвідчення механізатора одержали ЗО чоловік. Серед них 13 — з кол
госпу імені Чкалова та 8 — з колгоспу Імені Карлз Маркса.

На знімку: В. НУЛИК, С. КОСОЛАПОВ та І. ГАНЬКОВИЧ,. які щойно одержали 
псспідчєння механізаторів І виходять на весняне поле.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

Для Володимира М'аньків- 
ського та Миколи Шкільпюка 
нинішній рік буде особливо 
напруженим — їхні комсо
мол г.сько- мол ол і ж її і лапки 
уклали договір на соціаліс
тичне змагання в шістдесято
му році ЛКЄМ України.

На всій площі господарі 
поля вже закрили вологу. 
Стоягь ютові до старту сівал
ки, загоювлсио зерно виёокпх 
посівних кондицій, мінеральні 
■ввжвевеззаайакмнвн

пів, майстрів високих урожаїв 
кукурудзи республіки.

Укрпрофраді ЦК ЛКСМ Ук
раїни, обкомам партії' та обл
виконкомам. міністерствам і ві
домствам рекомендовано ши
роко застосовувати заходи мо
рального і матеріального сти
мулювання за високоякісне 
проведення робіт і одержання 
високого врожаю зернових 
культур. Вирішено рстановити 
Почесний диплом ЦК Компхр 
тії України. Ради Міністрів 
УРСР, Укрпрофради і ЦК 
ЛКСМ України для нагород
ження колгоспів і радгоспів 
що одержали врожай зерно
вих по 50 і більше центнерів з 
гектара.

(РАТАУ).

добрива для внесення їх у 
грунт одночасно з висівом 
насіння.
Колгосп «Іскрз» 
Гайворонського району.

•
Нинішньої весни ранні зер

нові на ланах Устшіівського 
району сіють 13 комсомоль
сько-молодіжних екапіжіз. У 
колгоспі «Більшовик» пе роб
лять молодий комуніст Олек
сандр Карпспко та комсомо
лець Леонід Іванків,

У колюспі імені Леніна по- 
удариому трудяться на сівбі 
Віктор Марчук Олександр 
Малага. Віктор Заїка. Іван 
Босович. А в колгоспі імені 
Пстровського оперативно до
ставляють до посівних агре
гатів насіння і мінеральні 
добрива шофери комсомольці 
Микола Гпінснко та Микола 
Пустовойченко.
Устинівський рейси.

НА ПОКЛИК

«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ВСІ, як один
Заклик москвичів — 

ознаменувати лень <1 
квітня ударною пря 
нею — чпайпіоп схваль
ну підтримку в учнів 
Онуфріїв *чкої середні.' ’ 
ІНКОЛИ Цього ДНЯ всі 5|К 
ОДИН nllftjlVTb ROUP пя 
КОМУНІСТ ячннй суботнпк 
Комсом ПЛВІІІ і піонери 
салитимуть .чопова біля 
др.оріп ветеранів війни 
та прані розіл ють клум
би поблизу школи. Стлр- 
піокласіїикії чиї отоплял 
500 шпаківень

К. ДАНОВ, 
перший секретар 
Онуфріївського рай
кому ЛКСМУ.

Як уже відомо нашим чи
тачам. колектив третьої трак
торної бригади колгоспу іме
ні Ілліча Новомиріородсько- 
гс району викликай на соціа
лістичне змагання кпмеомоль- 
сі ко-молоді ж пий колектив ме
ханізаторів колгоспу «Жов
тень».

Сьогодні па полях обох 
бригад повним холом іде сів
ба ранніх зерпових яку хлі
боробі' взялися провести 33 
три дні В іллічівців особливе 
відзначаються в роботі моло
ді механізатори Дмитро Ав- 
друхів. Іван Когдярепко. 
Павло Бондаренко га Василі 
Краснлич а ч брн-аді Віктора 
Бобришеяа з «Жовтня» — 
Павло і Любов Довтлі

Після появи сходів бригали- 
супсрннкн перевірять якість 
сівби в обох гоеполапсінах. 
Ноеомиргородсьиий район.



2 стор.

у НАШИХ 
БАШКИРСЬКИХ
ДРУЗІВ

■\ . З квітня 19?9 року ----------„МОЛОДИЙ КОМУНАР" -

м. Уфа.

[ дополїтздняш

ВИ
ЛІТ

НЕЩОДАВНО 
ПОВНИЛОСЯ 60 
З ДНЯ УТВОРЕННЯ 
БАШКИРСЬКОЇ АРСР. 
У дна СВЯТКУВАННЯ 
СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ 
БРАТНЬОЇ РЕСПУБЛІ
КИ її ВІДВІДАЛА Я 
ДЕЛЕГАЦІЯ КІРОВО- 
ГРАДЩИНИ, СУПЕР
НИЦІ ПО СОЦІАЛІ
СТИЧНОМУ ЗМАГАН- І- ■ню.

ВІЗИТ ДРУЖЕН
Є мова, яку розуміють 

люди всієї земної кулі, 
незалежно від національ
ності. Це моза дружби, 
братерства. Слова з ній за
міняють братні обійми, 
міцні потиски рук, радісні 
усмішки, квіти, хліб-сіль 
на рушнику...

Радо, хлібом-сіллю зу
стрічають найдорожчих 
гостей. Животворне тепло 
дружніх почуттів, що єд
нають наші народи в одну 
велику й міцну сім’ю, від
чули кіровоградці вже з 
аеропорту (фото вгорі).

Кожний, хто вперше сту
пає вулицями Уфи, обо
в’язково відвідує музей 
3. І. Леніна (фото право
руч). Саме в Уфі вождь 
світового пролетаріату 
створив один із перших 
опорних пунктів «Искры:», 
допоміг ідейному й орга
нізаційному згуртуванню 
місцевих марксистів. На
даючи виняткового зна
чення розвиткові револю
ційного руху на Уралі, Во
лодимир Ілліч двічі — з 
лютому і червні 1900 ро

ку — особисто приїздив 
до Башкирі!.

У Башкирі? відбувала 
заслання Н. К. Крупська. 
Під впливом В. І. Леніне, з 
активною участю Надії 
Костянтинівни тут виросла 
ціла плеяда професіональ
них революціонеріз-біль- 
шозиків.

Про все це ще раз по
чули кірозоградці, відві
давши будинок-музей, де 
жив і працював Ілліч.

Лишилися в пам’яті по
дорож по столиці брат
ньої республіки, ії нозі 
квартали, просторі площі, 
красиві парки і сквери 
(фото внизу ліворуч).

І, звичайно ж, незабутні 
зустрічі з жителями СТО
ЛИЦІ. Кіровоградціз та 
башкирів єднає давня 
дружба. Тож приємно бу
ло українській делегації 
передати щире вітання, 
скажімо, учням Уфімсько- 
го технікуму радянської 
торгівлі (фото внизу злі
ва) від їхніх кіровоград
ських ровесників.

Фото
а. ГРИШКА.

НА {КОНТРОЛІ

БУДІВНИЦТВО
ДИТЯЧИХ ./
ДОШКІЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ

«П'ятирічка — ді
тям“» — під таким де
візом проводять шеф- 
ську роботу журналіс
ти України, в якій знач
не місце посідає кон
троль за будівництвом 
дитячих дошкільних за
кладів..

Сьогодні ми публі- 
куємо матеріал рейдо
вої бригади, що пере
віряла хід спорудження 
дитсадка із 73-му мїк- 
роїрайоні м, Кіровогра
да-

ПРО ТЕ, як ПЛА
НУЄ ВИСВІТЛИТИ ТЕ
МУ «РАДА НАРОД
НИХ ДЕПУТАТІВ — 
ПОЛІТИЧНА ОСНОВА 
СРСР» НА ЧЕРГОВО
МУ ЗАНЯТТІ ГУРТКА 
«КОНСТИТУЦІЯ РОЗ
ВИНУТОГО СОЦІА
ЛІЗМУ», РОЗПОВІ
ДАЄ ПРОПАГАНДИСТ 
В. СУБОТА.

капіталістичних країн. Ма-' 
теріал для такого йорів-’ 
ияпня опубліковано з »кур/ 
наді «Під прапором леїіі- 
пізму> № 5 за 1979 рік, а 
також у збірці «60 пере
можних років. Цифри і 
факт и».

Соціальна суть Рад як 
органів усього радянсько
го пароду підкреслим-н>си 
й цім, що тепер число на
родних депутатів •- уск 
лапках Рад становить <іо- 
над 2 мільйон і чоловік, а 
їхній актив, що бере доб
ровільну участь в управ
лінні державою, переви
щує Зі мільйон. Ознайом
лю слухачів з розділом II 
Конституції СРСР ^На
родний депутат», де пока-

ЗАЙМИ АКТИВНУ
ПОЗИЦІЮ

І

Кожне заняття я прагну 
побудувати так, щоб до
битися активності слуха
чів, продумую і створюю 
таку ситуацію, за якою 
обговорювана тема була б 
для них цікавою, а роз
в’язання поставлених про
блем — просто необхід
ністю. Наприклад, готую
чись до чергового заняття, 
я перш за все з’ясував, що 
в нашій сільській Раді з 
35 народних обранців 
шість комсомольців.

Планую також на почат
ку заняття з’ясувати, що 
знають слухачі про Ради 
народних депутатів, про 
їхнє місце і функції в си
стемі соціалістичної демо
кратії. А потім проаналі
зую тексти відповідних 
ста гей Конституції СРСР 
(1, 2, 9, 93). Детально роз
повім про принципи утво
рення Рад,строк їх повно
важень. порядбк робоіи, 
основні напрями діяльнос
ті, шляхи здійснення зв’яз
ку з широкими масами 
трудящих, покажу роль 
наказів виборців у роботі 
народних обоашіів.

Розповідаючи про Ради, 
я порівнюю склад нашої 
Верховної Ради зі скла
дом урядів США та інших

зано дальше підвищення 
ролі і значення дел.лата 
як повноважного пред- іав- 
ника народу, розповім про 
права іа обов’язки депу
таті, гарантії депутатської 
діяльності.

Нагадаю слухачам ос« 
йодні положення Закону 
про вибори до Верховної 
Ради СРСР, розповім про 
значення і діяльність Пре
зидії Верховної Ради
СІ-’СР, підкреслю, що об- — 
рання товариша JI. І.
Брежнєва на пост ГолС^л 
Президії Верховної Ра.і^ 
СРСР' є свідченням все- 
зростаючої ролі Комуніс
тичної партії в житті на-. 
шого суспільства, наочним 
виявом її турботи про 
вдосконалення діяльності 
органів державної влади. 
Розкажу про їх компетен
цію в управлінні держа« 
вою, господарськими іі со« 
ціально-культурннмш уста« 
новими тощо. 1, звичайно, 
згадаю про недавні вибо
ри до Верховної Ради 
СРСР.

, Закінчуючи розповідь, 
дам слухачам ряд питань 
для самостійної підготов
ки, пов’язаних з практич
ною діяльністю народник 
обранців.

В. СУБОТА, 
пропагандист гуртка 
комсомольської по
літосвіти.

Ульяновського району. '• 
с. Данилова Балка

РЕПОРТЕР

ДВІ ПЕРЕМОЖНІ
Днями у Долинській від

бувся районний конкурс 
молодих токарів. У ньому 
взяли участь близько 50 
майстрів різця.

Переможцем конкурсу 
стаз токар райсільгосптех- 
ніки Петро КИРИЧЕНКО, 
який бездоганно відповів 
на теоретичні питання і на 
дві хвилини раніше уорма- 

• тивного часу виточив ні
пель. Друге місце зайняв 
Валерій МЕД8ЕДЄ8 — теж

ХВИЛИНИ
працівник райсільгосптех- 
нікм. А токарю цукрозаво
ду Володимиру КОРОЛЕН- 
КУ трете місце вибороти 
було нелегко: він трохи 
неточно відповів на теоре
тичні запитання; його «в» 
ручила» майстерність у 
практичнім роботі, адже 
Володимир — один з кра
щих токарів підприємства.

В. САВІНСЬКИЙ.

ДОРОСЛИМ ДЯДЯМ ПРО ДИТЯЧИЙ САДОК
НА
тру 
вий 
аа та Пацаєва. Вже нині там 
проживає близько 15 тисяч 
чоловік. До'послуг новосе
лів — магазини- школа, ап
тека, перукарня. Введено в 
дію три дитячих садки.

— До кінця десятої п’я
тирічки,—каже завідуючий 
міськвно М. М. Ніколасн- 
ко, — тут гостинно розчи
нять двері для малюків іще 
два садки.

У названому мікрорайо
ні — будівництво одного з 
них. На нього покладається 
багато надій, адже нова 
споруда зможе прийняти 
280 маленьких кіровоград- 
ціз.
’Роботи

вельнв 
тресту 
будь (начальник Д. Т, Фе

ПІ8ДЕННО - ЗАХІДНІЙ 
околиці обласного цен- 
аиростає новий житло
масив — вулиці Волко-

здійснює буді- 
управління № 2 
«Кіроаоградміськ-

доров). На паперах—об єкт 
пусковий. Але при нинішніх 
темпах будівництва це ви
кликає сумнів. Поки що тут 
вирито лише котлован. ГІ д- 
везені палі складено за 300 
метрів від нього. О. О. Чуб, 
майстер бригади, запевняє, 
що колектив справиться зі 
своїм завданням — заби
ванням паль — вчасно. Од
нак цьому мало віри. Жод
ної палі до котлозана ще 
не підвезено через відсут
ність під’їзної дороги. її 
прокладають, але такими 
темпами, як мокро горить. 
Гравій дл^ шляху возять 
три автомашини. В день 
рейду майже до дванадця
тої години працював лише 
один ЗІЛ, водія В. В. Воло
щука. Два інших автомобілі, 
зробивши по одній ходці, 
безслідно зникли. З’ясува
лося, що водій В. М. Нед- 
зельський ремонтував ку-

зов- а 
галі не 
відсутності на роботі.

Транспортом будову за
безпечує виробниче об єд
нання «Кіроаоградважавто- 
-транс», яке очолює М. Є. 
Рябенко. Щоб з ясувати, ку
ди поділися машини, Олек
сандр Онисимозич Чуб 
кілька разів дзвонив дис
петчерові об’єднання, та 
розмова явно не вдавалася.

— Ми дали вам машини, 
то й керуйте ними, — від
повіли з диспетчерської. ---
Нічого нам голови моро
чити...

Невдоволені таким ходом 
справ і будівельники. їх 
зрозуміти неважко: про
стоюють механізми, сидять 
без діла люди.

От^кі. справи на пусково
му об єкті... А малята чека
ють ВІД ДОРОСЛИХ дядь но-.

Є. О. Сікорзка вза- 
зумів пояснити своєї

зого, затишного, просторо
го дитячого садка. І їх ні
трохи не цікавить, коли і як 
його будузати: в дощ, у 
сніг чи в літню спеку. Ма
люки ждуть свого новосіл
ля в грудні.

Що ж, будемо вірити, що 
керівники управління № 2 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд» і виробничого об'єд
нання «Кіровоградважавто- 
транс» серйозно візьмуться 
за спорудження дитсадка і 
зроблять подарунок дітям 
У рік, що оголошений Між
народним роком дитини.

Рейдова бригада: В. ТИ- 
МОФЄЄВА, — майстер 
транспортної дільниці уп
равління механізації бу
дівництва тресту «Кірово- 
«■Р«Аміс>кбуд», В. ЯРО
ШЕНКО — екскаваторник, 
Т. КУДРЯ — спецкор «Мо
лодого комунара

«НАША ВІТА»
Якось семпк.'іаєі«ДО 

середньої школи 
м. Кіровограда Вікторій 
Гагарчеякб завітала на 
фабрику «Реммебйі», ДО 
старшим майстром пра
цює її мама Любов 
Олексіївна. Все подоба
лось дівчині в цеху: 
пах хвої, і рівний 
вєрегатів, і люди, 
вправно поралося 
машин. Ось тільки 
ківка 
не 
своїй ііаззії Вікторія нЧ 
рішила дойомогти в 
оформленні газети. В’*А’ 
тоді й етала актишп1М 
членом цехової редко^е- 
іії. Пожвавішала 
газета, тепер біля 
частіше зупиняються ро
бітники, А на запитання-’ 
«Хто малював?» — вР1,1’ 
з гордістю відповідають ; 
«Паща Віта».

І. СКРИННИК

і за
гул 
які 

біля 
сгіи-

« Деревообробник* 
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НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
ПОЛИЦЮ

ДАЛЕКЕ
£ БЛИЗЬКЕ

!

До магазину № 10 обл- 
книготоргу надійшли нові 
видання художньої літера
тури:

бЛЯЗНЄЦЬ З, С. Древля
ни. Повісті. її.. «Дніпро» 
1979. 304 с. Ціна 1-30.

У повісті «Древляни» зо
бражено поди громадян
ської витни па Україні. Ав 
тор змальовує суворе, 
сповнене нелегких випро
бувань життя поліщуків- 
лісорубів, їхні звичаї, по. 
бут. Гвір перейнятий дум
кою про високе покликан
ня ЛЮДИНИ, про ії ВІДПО.И 
дальність перед прийдешнім.

Повісті «Мовчун» І «Ста
рин дзвоник* розповіла 
ють про покоління людей, 
котрі з дитинства про 
йшли суворі випробування 
у вогні Вітчизняної війни, 
оспівуються героїзм 1 
дружба.

МОСКАЛЕНКО А. 3. І 
Дніпро, І пручі... Повісті, 
оповідання, роздуми, к. 
«Дніпро*. 1979. 53о с. Ціна 2-20.

До книжки ввійшли кра- 
* ■ і а. МосЙЙлсниа,

лауреата премії імені Яро- 
'.ЇДана Галана. Повість «1 
^Иінро. і кручі...» прксвя- 
тсна героїчним заляснн- 
мам і визволителям іїиевь 
в роки Великої Вітчизни 
ної війни. Герої повістей, 
нарисі н-роздумів, олові
дань — наші сучасники.

РЕЧМЕД1Н В. О. За вес
ною весна. Роман. К., «Ра
дянський 
1979. 220

Старый 
ко гіде на 
півстоліття він 
на заводі ковалем, 
щодня вставати разом 
гудком, поспішати у свою 
робітничу сім’ю. йому 
влаштовують урочисті про 
води на заслуженії:, відпо
чинок. Але кого серце три
вожиться: а що далі? як 
жити без улюбленої спра
ви. колективу? Чому при 
святити решту життя? 
Щастя людини — в аіетив 
кому житті. Ця думка па
нує Па сторінках роману.

МІНЯЙЛО В. О. Зорі й 
оселедці. На ясні зорі. 
Дилогія. К.. «Дніпро», 
1979.. 492 с. Ціна 1-80.

Дилогія відтворює, добу 
становлення і зміцнення 
Радянської впади в україн
ському селі. Утвердження 
нового життя, революційне 
увзяття народу, що долає 

'фррст окості старого сві 
гу. — все це лягло в осно
ву романів «Зорі й оселед
ці» та «На ясні зорі*.

/Аіміп. 
Щі твори

року
З сто рМОЛОДИЙ КОМУНАР

БІБЛІОТЕЧКА

«молодого
КОМУНАРА»

ПРЕМ’ЄРА Коли оживають

УСМІШКА
ДИТЯЧА

Молодіє світ, 
Мелодіє наче. 
Цей квітневий цвіт 
Усмішка дитяча. 
Неба синій дзвін 
Світлі звуки родить. 
Перші кроки СИН 
По планеті робить. 
Тупотить маля, 
Ниже днів намисто. 
Доля окриля 
Голубе дитинство. 
Чорна тінь війни 
Хай же не воскресне. 
Світлий сон зрони. 
Ясноока весно! 
Не мудрує світ, 
Намалює обрій, 
На якому цвіт, 
Мов усмішка добра. 
Мов ота одна, 
Золота, едина, 
Що дарує нам 
Навесні дитина.

Текст В. ВАСИЛЕНКА 
Фото 3. ШАРИКОВА.

І ЧЕРВОНІ ВІХИ
Якраз у цей період ого

лосили Всесоюзний кон
курс на кращий паровоз, 
кращу локомотивну бриіа- 
ду, краще паровозне де
по. І комсомольці місце
вого депо з готовністю, 
палко включилися в цей 
громадський огляд. Вони 
урочисто зобов’язалися 
перетворити пароеоз 
Щ-2020 у найкращий на 
станції. Керівництво депо 
за рекомендацією комсо
мольського осередку
сформувало молодіжний 
екіпаж. Згодом Щ-2020 
здобув почесне звання 
зразкового комсомоль
ського паровоза, який 

пройшов між капітальними 
ремонтами понад 216 ти
сяч кілометрів (газета 
«Соціалістичний наступ» за 
6 січня 1934 року).

10 січня 1934 року а те
перішньому Кіровограді 
в.ідбулася IV міська пар
тійна конференція, якій 
комсомольці складали ра
порт про свої трудові здо
бутки.* 712 
постійно 
польових 
за кермом 
бувало 148 чоловік, обо
в’язки бригадирів та агро
номія виконували 12 чо
ловік.

Комсомольці і неспілко- 
ва молодь краю активно 
включилися з обласну ес
тафету зустрічі наступних 
партійних з'їздів — прове
ли два суботники по ре
монту сільськогосподар
ського інвентаря і його 
зберіганню, створили 25 
стаєнь.

Опанування нової техні
ки на той час було однією 
з найважливіших умоз ус
пішного виконання плану 
другої п'ятирічки. Ще на
весні 1933 року на Ураль
ському машинобудівному 
заводі народилася ноза 
форма соціалістичного 
змагання — громадсько- 
технічний екзамен. Скла
даючи його, комсомольці 
показували, як вони зна
ють свій верстат, увесь ви
робничо - технологічний 
процес. Цінну ініціативу 
дружно підхопили й ком
сомольці нашого краю.

Місцеві партійні органі
зації створювали молоді 
всі необхідні умови, щоб 
вона здобула знання. Тех
нічні курси і школи, кон
сультації і виставки, дні і 
вечори техніки, техбоі, 
техвікторини було підпо
рядковано головній меті 
того часу — досконалому 
оволодінню новою техні
кою.

На початок січня 1934 
року комсомольці заводу 
«Червона зоря» повністю 
склали громадсько-техніч
ний екзамен.

Готувалися до громад
сько технічного екзамену 
молоді трудівники заво
ду «Червоний Профін- 
терн», місцевої фабрики 
«Швейпром». На той час в 
окружному центрі працю
вало 16 технічних гуртків, 
у яких навчалося 276 юна
ків і дівчат.

Зимовий період 1933 — 
1934 років місцева комсо
молів за рішеннями пар
тійних організацій пере
творила в період напо
легливого й глибокого на
вчання. Діючі з ту пору 
політшколи було забезпе-

чено спеціально пдіготов- 
леними на курсах пропа
гандистами.

У поступальній боротьбі 
за соціалізм комсомольці | 
були завжди в перших рл 
дах. Особливо гостро стои
ло тоді питання організа 
ційно-господарського зміц і 
нення колгоспів. Тим біль 
ше, що після успішної о ‘ 
завершення першої п’яти
річки класова боротьба в . 
сільській місцевості краю, 
як і по всій країні, не згас
ла. Розбиті у відкритих ’ 
боях куркулі та підкур 
нульники все ж ухитряли 
ся пролазити в колгоспи,І 
чинили шалений опір ста- ' 
новленню і зміцненню но
вого паду на селі. <

У тісній взаємодії з і 
більшовиками комсомоль І 
ці послідовно й наполег І 
лизо переборювали при- |і 
ватнозіїасницькі настрої * 
селян, недовір'я деяких із 
них до всього нового, пе- І] 
редового. Через недосгат |і 
ній досвід керівництва на | 
селі траплялися й упущен- л 
ня в організації праці та <1 
виробництва, у викори
станні силової техніки І І 
розподілі Прибутків. ПІСЛи І 
об’єднаного Пленуму ; 
Центрального Комітету і І 
Центрально] Контрольної і 
Комісії 8КП(б) (січень 
1933 року), який визначив 
дальшу лінію організацій 1 
но-гослодарського й полі 1 
тичного зміцнення колгос ;| 
піз як основної ланки в | 
піднесенні сільського ГЭС І] 
подарства, комсомольські 
осередки за настановами 
комуністів організовували і 
в селах всеукраїнське чи 
тання матеріалів Пленуму, 
давали сільським трудів [ 
никам вичерпні відповіді І 
на пекуче питання: як 
зміцнити колгоспи? а

Для дальшого підвищен І 
ня ролі комсомольців І 
колгоспників на виробки і 
цтві проводилися самопе- 1 
реаірки в усіх осередках. 
У результаті цього гро 1 
мадсько-полігичного захо І 
ду а селах теперішнього ] 
Кіровоградського району, 
наприклад, від ворожого Я 
намулу було очищено всі Я 
комсомольські осередки.

Повсюдно в краї на ком- і] 
сомольсьітих зборах роби 1 
ли поглиблений аналіз то : 
го, ян кожен член спілки. Я 
виконує заповіти Ілліча, як я 
бореться за зміцнення кол Я 
госпного ладу. Велику до- 1 
помогу комсомольським 
осередкам подавали стзо 
рені на початку 1933 року | 
політ відділи МГС і радгос
пів.

Виняткове значення ма 
ло зміцнення колгоспних і 
осередків досвідченими ї 
кадрами секретарів. На- ’ 
прикінці червня 1933 року 
газета «Соціалістичний на- ш 
ступ» повідомила: «У міс- Я 
цевій радпаргшколі -завер а 
иіено дворічний курс на м 
ачаннл. Сто шістдесят її Я 
випускників Є НОВИМ ПО Я 
позненням партійних та Я 
комсомольських кадрів. 
Усі зони за розподілом 
Одеського обкому КП(и)У а 
відряджаються на село». Я

В окрузі, як і по всій 1 
республіці, виникла кеоб- > 
хідність перебудови ком- І 
сомольських організацій Я 
за виробничим принци
пом. До середини 
року ІЗ сільській 
вості нашого краю було 
багато гак званих 
колгоспних осередків, кот
рі об'єднували комсо
мольців кількох колгос
пів. За прикладом і струк
турою партійних організа
цій міжколгоспні комсо 
мольські осередки реор
ганізовувались у виробни
чо-колгоспні.

Є в нашому місті буди
нок, де мешкають казки. А 
господарі цього будинку — 
діти. Сюди зони приходять 
І приїздить разом зі свої
ми мамами та бабусями, з 
друзями з дитячих садків 
чи шкіл. І щоразу, завітав
ши сюди, малята потрап
ляють у казку.

Так було й кілька днів 
тому, коли в Кіровоград
ському театрі лялоок від
булася прем’єра вистави 
угорського драматурга 
А. Гордона «Хитромудрий 
їжачок», поставлена ре
жисером А. Шубою. Пре
м’єра пройшла з усгііхрм. 
Малюки з дитячих садків 
обласного центру були пер
шими її глядачами. З яким 
захопленням стежили во
ни за пригодами пустотли
вого веселого їжачка То- 
дорни (Г. Осауленко)! Ду 
же сподобались юним гля
дачам і Агі Колючка 
(Л. Михайлюк), бабуся В.9=- 
чиця (Г. Черняк) і задери
куваті Горобці (К. Гутиря 
та С. Новак).

Прем’єрі 
довгі години 
Були суперечки, вносились 
пропозиції щодо постанов
ки вистави і вирішення ха
рактерів героїв. З драма
тургічного боку вистава 
виявилася складною і в 
якійсь мірі незвичною і 
для артистів, і для гляда
чів. Вага іо в чому ре
жисер І аКТОрІІ НЄ ПОГОД: 
жувалися з автором п’єси. 
Чимало довелось працю
вати і над самим текстом.

МИ

оволодінні 
їхнє шиття, 
Донченко і

Л. БЄЛЯЄ8А, 
завідуюча магазином 
М2 10.

ШАХТАРІ

. ......... Ра-
письменннк*. 

с. Ціпа 0-90. 
робітник Вайдсн- 
иенсію. Більш як 

працював 
звик 

із

(К. Гутиря

передували 
репетиції!.

Образ папа Топтіїгіиа ви 
кликав ч;і не найбільше 
труднощів. Адже ми звик
ли до того, що Ведмідь — 
цс уособлення добра, а за 
п’єсою А. Гордона пап 
Топтш’ін надто жорстокий, 
він знущається з їжачка 
Тодорки. б'є його, саджає 
на ланшог. А зважаючи па 
тс, що вистава розрахова
на па наймолодших гляда
чів, така жорстокість, своє
рідний нагураліїм не мо
жуть стати засобом вихо
ваний малят. Тому до най- 
менших деталей довелося 
всьому .колективові пере
робляти образ пана Топіи- 
гіиа.

У ролі Ведмедя дебюту
вав В. Литвинов. Виконав
цю цієї ролі потрібно від
дати -належне. Він зміг 
правильно розв’язати зав
дання. що стояли перед 
ним. . , ' "

Можна назвати творчою 
удачею й роботу артисток 
К. Г\ гирі із С. НонаК, що. 
виконують ролі ~ іопобців 
Цвіия і Цвіріия. Ці ляль- 
ководи створили яскраві 
образи своїх героїв.

Значне місце V виставі 
відведено музичним номе
рам. Музика композитора 
В. Буганова, написана спе
ціально до даної .вистави, 
наповнює її до

.селим потоком
ться в зал для
Багато мелодій, 
запам’ятовуються. І вішо- 
иашія музичних номерів 
акторами заслуговує доб
рого слова. Згадаймо хо
ча б пісеньку бабусі Вов

чиці (Г. Черняк) над ко-
Вовчепят-близшо- 
ніжіїість і любов

анкона-

краю, ве- 
вип.чсскує- 

глядачів. 
що добре

комсомольців 
працювали на 
роботах, з них 
трактора пере-

На початку березня наша газета повідомляла про те, 
що з Кіровоградщини на шахти Донбасу вирушив 
ударний комсомольський загін імен! 60-річчя ВЛКСМ. 
Колишні хлібороби, робітники, представники інших 
спеціальностей вирішили пов’язати свою долю з До
нецьким краєм, його чудовим робітничим класом, 
який славиться бойовими, революційними й трудовими 
традиціями.

Про перші крони наших земляків з 
своєю професією, про те, як складається 
Я^зпозідають комісар загону Олександр 
їЗ&.андир Василь Переверзев.

рукою коли
в'їзді до міста Снсрдлов- 
ська нас зустріли пред
ставники Ворошиловград- 
ського обкому ЛКСМУ та 
міськкому комсомолу. Зу
стріч була надзвичайно

шахти, терпко- 
але то тільки спо

чатку. І думки: як складе
ться життя, що чекає по
переду? Думки хвилюва
ли. Адже починати нову . 
справу завжди цікаво й щира, і тепла, вітали нас 
тривожно. Та тривогу як як дорогих, давно очікува-

лискою 
ків. Які 
.чуються в голосі 
.виці!

Художник • постановник 
В. Остапенко взяв пайбез- 
поссреднішу участь у ство
ренні симпатичних ля
льок — добрих звірят. Так, 
саме добрих. Адже, як вва
жає він. а ми з ним погод
жуємось, артист і лялька 
не повніші бути байдужи
ми, а тим більш злими. 
. У Міжнародний рік ди
тини вистава «Хитромуд
рий їжачок» буде пода
рунком творчого колекти
ву найменшим глядачам 
нашої обтаечі.

і!

О. АНОХІНА. !

хоч і дещо незвичайними. 
Наші вчіиелі Дмитро Іва
нович І ива, Ліо.бсв Іванів
на Попова та інші навча
ють нас шахтарських про

пої рібно 
на- 

віінлачують

них гостей. Традиційний 
хліб-сілі» вручили нам мо

лоді дівчата, котрі вже 
оволоділи шахт арськоіо 
професією.

Кожен крок на шахтар-’ фесіп. Учитися 
два місяці. За п-’ріод 
вчанкя нам 
стипендію — близько 150 
карбованців 
коли підемо 
заняття, сніпсйдія 
до 230 карбованців.

Нещодавно побували в 
шахті, де практично озна
йомилися з роботою , про
хідників, машиністів під
земних усіаиовок, робітни
ків очисного вибою. Тепер 
можемо з гордістю сказа
ти; «Ми — шахтарі», бо 
за кілька десятків днів 
шахти «Ленінська» та 
«Харківська» прийму ті, нас 
як нових господарів. І те
пер там працюємо но два 
дні на тиждень. Мабуть, 
доречно сказати, що умо
ви праці шахтарів значно 
поліпшились. Тут майже 
немає ручної праці, все 
роблять машини, треба 
тільки ними розумно керу
вати. Отже, всі паші мрії 
там, на шахті, де кожного 
чекає така почесна, потріб
на країні робота.

ській землі став пам’ят
ним. Во нас усюди чекали 

.дружні рукост искания, 
міцні чоловічі обійми. Ко
ли знайомилася з шахтою 
«Харківська«-, з промовою 
звернувся до нас існераль- 
ний директор об'єднання 
«Свердловськанір а ц и і», 
потім його змінив дирек
тор тахти. Керівники роз
повіли про місто, про умо
ви, в яких ми житимемо. 
А за короткий час переко
налися. що нас тут справді 
чекали, заздалегідь подба
ли про те, щоб майбутні 
шахтарі були забезпечені 
всім необхідним.

Гуртожиток сподобався 
надзвичайно. Перед на
шим приїздом тут зробили 
ремонт, завезли нові меблі, 
відкрили буфег з холодни
ми й гарячими стравами. 
Є тут бібліотека, ленін
ська кімната. На кожному 
поверсі — телевізора. Для 
любителів спорту в місті 
споруджено чудовий спор
тивний комплекс із басей
ном, стадіоном, волейболь
ним!! та баскетбольними 
майданчиками.

Усі ми сіали школярами,

щомісяця. а 
на практичні 

зросте

1933
місце-

між-

На знімну:, майбуг- _ 
нім шахтарям — традицій
ний хліб:сіль. . ■ I

(Продовження. Початок 
у «Молодому комунарі» 
за 3, 10, 17 лютого, 6, 13, 
20, 29 березня}.
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фінальної сирени змів на 
табло не внесла.

складі: В. Музінук, 
Бабенко. AV Порош.m. 
Смнчспко, В. Хропив, 
Журавльов. В. Само-

ЮФУТБОЛ

Перший календарний 
матч 42-го чемпіонату 
країни з футболу кірово
градська «Зірка» провела 
в Миколаєві із «Судпоб’ - 
дівннком» Гогті. в яких

ВОЛЕЙБОЛ. У спортив
ному залі Кіровоградсько- 

ПТУ № 1 відбулися

СУДНОБУДІВНИК 
ЗІРКА“—1:0

після деякої перерви, зно
ву виступає нападаючий 
Андрій Карток. то повер
нувся з одеського «Чорно
морця», з перших хвилин 
почати штурм воріт спорт
сменів з місія корабелів. 
Але завершити свої ком
бінації їм ве вдавалося.

Після відпочинку «Зір 
ка» продовжувала атаку- 
гаїїі, але господарі теж 
г.ш; -ріктоьх вали кожну 
нагоду гостро зіграти 
нападі- 1 на 58-й хвн 
♦ Схдпобуді.чішк» 
рахунок Решта

змагання виду
сперту в ік Спартакіа- 
ди-79 обласної ради това
риства «Трудові резерви» 
серед колективів фізкуль
тури технічних навчальних 
закладів.

протиповітпяної

1

ПРОТИПОВІТРЯНОЇ 
країни. 16.45 — 

ІСІНОПОДОПОЖЄЙ». 
Док. телефільм

5 квітня

З КВІТНЯ

8 КВІТНЯ

По

6 КВІТНЯ

4 КВІТНЯ

ПОГОДА

7 КВІТНЯ

J3/BTOPOK-

4 — 5 квітня — мінлива 
хмарність, місцями корот
кочасний дощ. Вітер пів
денно-західний, 5 — 10 мет
рів на секунду. Температу
ра повітря вночі 1—6, 
удень 7 — 12 градусів 
тепла.

«Зірка» виступала г> тако
му 
С. 
О. 
М.
фалов. ІО КасьоііЕІп, 
О. Алексеев, В. Богданов, 
А. Карток (В. Євтушсіі- 
ко).

Сьогодні, 3 квітня, дру
гий ігровий день «Зірка» 
прозеде його знову па ви- 
їіді: її прийматиме «Ав
томобіліст» з молдавського 
міста Тирасполя.

У дівчат вищу сходинку 
п’єдесталу пошани зайня
ли представниці ПТУ № 4. 
У хлопців найкраще про
вели псі поєдинки госпо
дарі майданчика.

В. ШАБАЛІН.

14.30 — 
«До ЮБІ- 

п’ятирічки».
15.50 — 

Кон-
сад».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 — Телефільм «Те
атр». 1 і 2 серії. По закін
ченні — НО1ЛІІ1И. 
Новини. 14.50 — 
лею першої 
Док. телефільми. 
«Пісні над Том’ю». 
порт 16.05 — «Наш
16.35 — «Мистецтво епохи 
Відродження». 17.05—Чем
піонат СРСР з водного по
ло. ЦСК ВМФ — «Динамо» 
(Москва). 17.50 — «Екран 
запрошує». (К-д). 13.30 —
«У кожному малюнку — 
сонно». 18 45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Романси 
П. Чайкозського. 19.20 — 
«Людина і закон». 19.55 — 
Телефільм «Стпогови». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Відкриття Днів культури 
Польської Народної Рес
публіки в СРСР. (Концерт)

30 — »Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
Повний. 10 15 — Грає 

віолончеліст В. 'Чернов.
10.45 — «Громадська рада 
якості — Республіканського 
толеблчеппя 1 «Робітничої 
газети». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 10 клас. Ук
раїнська літепатура. 12.10 
— Телефільм ♦Тихон.*’». 
15.55 — ♦Спібппй дзЕІно- 
.чои». 16.15 — «Ми — ін
тернаціоналісти». 16.45 — 
Для школярів. «Старти па
лій». 17.15 — «У світі му
зики». 18.00 — Дс.ржагииП 
заповідник «Асканія Иова».
18.30 — Концепт хору Ук
раїнського телебачення і 
радіо 19 00 — «Актуальна 
камеол». 19 30 — «Джере
ла». 20.30—«На ланах рес
публік’!». 20.45 — «Па доб
раніч. діти!» 21.00— «Час».
21.35 — Народний артист 
СРСР Є. Пономаренко.
22.35 — «Старт». По закін
ченні — порипи.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 3.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільм
«Чудеса в решеті». 9.15 — 
Телефільм «Стпогови». 1 се
рія. 10.20 — «Клуб кінопо- 
дорожей». По закінченні — 
новини. 14.20 — Новини.
14.50 — «Сільські будні». 
Кінопапорама 15.50 —
• Творчість О. Афіногсно- 
кя» 16.35 — «Справи мос
ковського комсомолу». 
17.05 — Ф. Ліст «Симфо
нічна поема». 17.30—«Лю
дина І закон». (К-д). 18.00
— «Життя науки». 18.30 — 
«Д'чп> за днем». (К-д). 18.40
— Оголошення. (К-л). 13.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— «До національного свя
та Угорщини — Дня виз
волення від Фашистських 
загарбників». Пвогпяма те
лебачення УНР. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Гренади». 
Публіцистична вистава за 
твопами М. Светлова. По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
Новини. 10.15 — Кон

церт хору Українського 
телебачення і радіо. 10.45
— Док. телефільм Сніт.іо
на обличчях». ' 11.40 —
«Шкільний екран». 10 клас. 
Суспільствознавство. 15.55
— «Срібний дзвіночок».
(К-д на Республіканське те
лебачення). 16.20 — Зліт 
молодих шахтарів Донець- 
кої області. 17.00 — Дніпро
петровський науковий 
центр. 18.00 — Концепт
симфонічної музики. 18.20
— ♦Сьогодні — День визво
лення Угорщини під фа
шистських загарбників — 
угорське національне свя
то». 18.30 — Концерт угор
ського молодіжного само
діяльного ансамбля танцю 
«Соболг — Волан». 19.00 — 
♦Актуальна камера». 19.20
— Музичний Фільм «Мело
дії кохання». 20.50 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Ви
падок з Полпніннм». 
закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнаст
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.35—Телефільм 
«Строговп». 2 серія. 10.40
— «Хлопці справжні». Па 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14 50 — Док.
телефільм «Неспокійні лю
ди». 15.50 — Д Франк. 
«Симфонічні варіації». 
16.10 — «Російська мова». 
16.40 — Док. телефільм
«Автограф Ефіопії». 17.30
— «Лети, наша пісне». 

«Футбол-79». (К-д). 
Оголошення. (К-д). 
«Тваринництву —

комсомольську». 
«Сьогодні у СВІТІ». 

___ «Актуальна каме
ра». 19.30 — Док. фільм.
19.50 — Телефільм «Стро
говп». З серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Друга сим
фонія Чайковеького. По 
закінченні — «Сьогодні У 
свігі».

18.00 —
18.20 —
18.25 — 
турботу
18.45 —
19.00 —

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — Для 
школярів. «Вперед, орля
та!» 16.45 — Фільм-кон- 
церт. 17.00 — «Так у на
шому роду повелося». 17.45
— Спорудження Ровеиської
атомної електростанції. 
18.00 — Вокальний ан
самбль «Калинка». 18.30 — 
«Кібернетика і швидкодію
чі ЕОМ». 19.00 — Концерт 
Державного народного ан- 
самбля пісні і таншо «Ма- 
зовше». (Польща). 19.30 — 
Л. Хоролець. «Мені трид
цять». Вистава. 20.30 — 
Маленький концерт. 20.45
— «На добраніч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 
Продовження вистави, 
закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Дітям про зві
рят». 9.35 — Телефільм 
♦ Строговп». З сепія. 10.40 — 

-і і танці народів 
По закінченні — 
14.30 — Повннн. 

гТвііі труд — твоя 
15.35 — «Шахова 
16.05 — «Фриде- 

16.50 —«Фес- 
,,.........:би». Про зу
стріч радянської 1 Фінської 
молоді.
стаптп». 
ПОВІДОМЛЯЄ».

«Пісні 
СРСР». 
НОВИНИ.
14.50 — 
висота», 
школо», 
рик Шопен». 
ТНВР.'ІЬ друл

17 20 — «Веселі 
18.05 — «ПІЇТІ 

....... . Передача 
перша. (І£-д). 18.35 —Мульт
фільм «Маленькі городни
ки» 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 —«Більше хо
роших товарів». В переда
чі бере участь заступник 
голови облвиконкому В. П. 
Пус.топий. (К-д). 19.15 —
«День .-'.з днем». (К-л). 19 25
— «НАТО: легенда і реаль
ність». 19.55 — Телефільм 
♦ Строгог.’і-. 4 серія 21.00
— «.Час». 21.35 — «Чарівна 
скла мистецтва». Теле
фільм. 22.40 — «Сьогодні 
у світі». 22.35 — «Співає 
Анна Герман».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15—Концепт 
симфонічної музики. 10.50
— «Вперед, орлята!» 11.20
— Л. Хополець. «Мені 
тридцяті,». Вистава. 15.55
— «Срібний дзвіночок».
16.15 — Кіножурнал. 16.25
— «Два майстри». Лялько
ва вистава. 17.15 — «Рік 
четвертий, улаппий». 18.00
— Гоао народний артист
СРСР Д. Шафроап. (Віолон
чель). 18.30 — «Для вас. 
вчителі». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Сьо
мий з'їзд компознтооін Ук
раїни. Концерт. 20.45 —
«Па добраніч, піти!» 21.00
— «Час». 31.35 — «Кіно- 
мозаїка». 22,35 — Естрад
ний концерт. По закінчен
ні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 0.05 — «Виставка 1у- 
рятіно». 9.35 — Телефільм 
«Строгови». 4 серія. 10.40
— <Для вас. батьки». 11.10
— «Ранкова пошта». 11.40
— А. МІпкевич. «Сонети».
12.15 — Тираж «Спорт.чо- 
то». 12.30 — Кіпопрограма 
про Сибір І Далекий Схід.
13.30 — Молоді оперні спі
ваки. 14.10 — «Здоров’ї». 
До Всесвітнього Дня зло- 
ров’я. 14.55 — Фільм «Ве

лика космічна подорож». 
16.00 — «Веселка». Третій 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної твор
чості. Соціалістична Рес
публіка В’єтнам. 16.30 — 
«У сеіті тварин». 17.30 — 
Мультфільми 18.00 — «Ал
мази». «Розплата», Переда
ча про Намібію. 18.55 — 
Музична програма до Дня 
Військ протиповітряної 
оборони країни. 19.45 — 
С. Флсшарова - Мускат. 
«Батько». ’Гел с вистава. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ба
лет С. Прокофьева «Кам’я
на квітка». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Сьо
годні — Всесвітній День 
охорони здоров'я». Док. 
телефільми. 11.45—«Іван— 
селянський син». Лялькова 
вистава. 12.30 — Західний 
пах копий центр. 13:30 — 
♦ Вернісаж». М. Дсрсгус.
13.50 — Телефільм «У нас 
новенька». 14.25 — «Па го
ловній виставні республі
ки». 15.00 — «Кают-компа
нія «Глобус». 15.45 — «Со
нячні кларнети». Телстур- 
нір. 17.00 — Зустріч школя
рів з акторами Київського 
театру юного глядача. 
17.55 — Музичний фільм.
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Показові ви
стави пайспльніших фігу
ристів світу. В перерві — 
«Па добраніч, діти’». 21.20
— Фільм-концерт «Вераси». 
21.40 — Фільм «Справа бу
ла в Пенькові». По закін
ченні — НОВПІіН.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8
— «Час». 8.40 — Гімнас.ти- 
ка для дітей. 9.00 — «Рід
ні мелодії». 9.30 — «Ву
дильній;». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00
— Телефільм «Червоні і 
чорні камені». 11.45—Док. 
телефільм «Старти надій». 
12.00 — «Музичний кіоск» 
12 .20 — «Сільська година».
13.30 — А. Фпедро. «Дами 
1 гггари». Фільм-вистаяа.
15.45 — «Сьогодні — День 
Військ 
оборони країни». 16.00 — 
Концерт, присвячений Дню 
Військ 
оборони 
«Клеб
17.45 — „ .
«Сільська учителька!. 18.00 
—-«Міжнародна панорама». 
18.45—М у л ьтфі л ьм и. 19.15
— «Радянський Союз очи
ма зарубіжних гостей». 
19 25 — Концерт. 21.00 — 
«Час». 21 35 — «Майстри 
мпстептч». «Народний ар
тист СРСР В. Меркур’сп».
22.45 — Міжнародні зма
гання з плавання: збірка 
СРСР — збірна НДР. 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю ПО 
— Новини. 10.15 — Кір' 
ПООГППМп «По підпій киї. 
ні»-. 11.30 — «Народженії.. 
o6Ba.iv». Пяслх'жений an- 
тнет УРСР А. Бобповськнй.
12.15 — «Сьогодні — День
Н’йськ п НО ГИ ПОВІТРЯНОЇ
обопопи країни». 13.25 — 
♦Лобпа спп'пвя». Лялькова 
вистава. 14.15 — Музич
ний фільм «Моя Кармен».
15.15 — «Село і люди». 
16.00 — Телефільм «Голу
бий патруль». 17.10
Л Смілянськйй. «Сад». Те- 
леповела. 13.15 — «Рес- 
НУблІК.зчсі кий телефести- 
валь». 19.00 — «Актуальна 
камера». 10.30 —«Олімпій
ська естафета« Випуск 
третій. 20 зо — Маленький 
концерт. 20.45 — «Па доб- 
плпіч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Сім 
с.тапих і одна дівчина». По 
закінченні — новини.

Сьогодні вдень в області 
1 місті Кіровограді 
лива хмарність, місц 
короткочасний дощ. В 
північно - східний, 5 
метрів на секунду. Темпе
ратура повітря в області 
10 — 15, у місті 12 — 14 гра
дусів тепла.
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