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ОЛЕКСАНДР МОГИЛЬНИЙ - СТУДЕНТ ТРЕТЬО

ГО КУРСУ МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНОГО ФА
КУЛЬТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬ
СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАїиИНОБУДУВАНІ ІЯ. 

, ■ ВІН ВІДМІННИК НАВЧАННЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ СТИ- 
Г ПЕНДІАТ.

завдання 
РОКУ — 
до 
ЛЕНІНСЬКОГО

Соціалістичні зобов’я
зання колективу комсо
мольсько-молодіжної ко
лони імені 60-річчя комсо
молу України Знам’ян- 
ського локомотивного де
по (керівник Володимир 
Шелест, групкомсорг Во
лодимир Литвинов) на 
1980 рік.

Минулий рік був для нас 
багатий радісними подія
ми: до 29 жовтня — Дня 
народження Ленінського 
комсомолу—колона вико
нала завдання десятої п'я
тирічки, їй присвоєно зван
ня колективу імені 60-річ
чя ЛКСМ України. Досягли 
цього завдяки підвищенню 
професійної майстерності 
/машиністів та їхніх поміч
ників, впровадженню про
гресивних методів робо
ти, дієвості соціалістично
го змагання між локомо
тивними бригадами ко
лони.

Нинішній рік — ленін
ський, а тому, ставши на 
ювілейну вахту, працюва
тимемо по-ленінськи, по- 
комуністичному. Беремо 
на 1980-й такі соціаліс
тичні зобов’язання:

— до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна, 
крім п'ятирічного, вико
нати ще одне річне , і зав 
дання;

— за рахунок ширшого 
впровадження великова
гових составів перевезти 
понад план 700 тисяч тонн 
народногосподар сь к и х 
вантажів;

— чітко дотримуючись 
технології експлуатації со
ставів, впроваджуючи про
гресивні методи роботи, 
досвід передовиків, зеко
номити 300000 кіловат-го
дин електроенергії;

— в день комуністично
го субот ника кожній 
бригаді колони провести 
состав на зекономленій 
електроенергії;

— збільшити технічну 
швидкість поїздів на 0,2 
кілометра;

— підвищити класність 
двом машиністам;

— одержати право на 
управління локомотивом 
семи помічникам маши
ністів.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВО
РЕНО І ПРИЙНЯТО НА 
ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ 
КОЛОНИ.

Всесоюзна 
Ленінська 
перевірка

підтримаитЕ ініціативу
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБО- ському році, який буде й

В'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬ
СЬКО • МОЛОДІЖНОГО 
КОЛЕКТИВУ МОЛОЧНО
ТОВАРНОЇ ФЕРМИ № 2 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗ
ДУ КПРС БОБРИНЕЦЬКО- 
ГО РАЙОНУ (ГРУПКОМ
СОРГ ВОЛОДИМИР МІ- 
ЩЕНКО) НА 1980 РІК

Нелегким видався для 
тваринників минулий рік. 
Та все ж наш комсомоль
сько-молодіжний колектив 
виконав свої соціалістичні 
зобов’язання, справив
шись із планом виробни
цтва і продажу молока 
державі на 1979 рік до 
60-річчя комсомолу Украї
ни. В середньому на коро
ву надоїли по 3067 кіло
грамів молока. У Галини 
Олефіренно цей показник 
становить 3995, у Поліни 
Іванченко — 3939, у Воло
димира Міщенка — 3718 
кілограмів. Не набагато 
відстали від правофланго
вих змагання й інші члени 
колективу.

Справою честі кожного 
з нас має стати ударна 
праця в ювілейному ленін-

шихтдрські горизонти
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБО

В’ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНОЇ ЗМІНИ ГІРНИ
ЧИХ РОБІТНИКІВ ОЧИС
НОГО ВИБОЮ ІМЕНІ 
60-РІЧЧЯ ВЛКСМ ВИДО
БУВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1 
ШАХТИ «СВПЛОПІЛЬ- 
СЬКА» ВИРОБНИЧОЮ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ОЛЕК- 
САНДРІЯВУГІЛЛЯ» (КЕ
РІВНИК ЗМІНИ ГІРНИЧИЙ 
МАЙСТЕР В. П. ШЕСГО- 
ПАЛ, ГРУПКОМСОРГ МИ
КОЛА СКАЛОЗУБ) НА 
1980 РІК

Не так вже й багато на
шому колективові — всьо
го півтора року минуло 
відтоді, як створили ком
сомольсько - молодіжну 
зміну. І все ж давно відчу
ваємо себе не новачками о 
шахтарській професії. Ро
зуміємо, що звання колек
тиву імені 60-річчя ВЛКСМ, 
яке завоювали в ювілей
ний комсомольський рік, 
потрібно підтверджувати 
щороку, щомісяця, щодня. 
Тож на 1980-м, рік ленін

роком активної підготовки 
до XXVI з’їзду КПРС. На 
це надихає постанова ЦК 
КПРС «Про 110-у річницю 
з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна». Ми 
закликаемо молодих тва
ринників району стати на 
трудову вахту під девізом 
«110-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна — 
110 ударних днівіп І зобо
в’язуємось:

ї— п’ятирічне завдання 
по виробництву і продажу 
молока державі виконати 
до 24 лютого — дня вибо
рів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР і місцевих 
Рад народних депутатів;

— надоїти в 1980 році в 
середньому по 3200 кіло
грамів молока на корову;

— добитися жирності 
продукції не нижче 3,6 
проценте;

— все молоко здавати 
тільки першим сортом.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБ
ГОВОРЕНО і ПРИЙ
НЯТО НА ЗБОРАХ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО КО
ЛЕКТИВУ.

ський, беремо підвищені 
соціалістичні зобов’язання:

— добути понад план 
800С тонн вугілля, а до 
110-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна — 3,5 тися
чі тонн;

— підвищити продуктив
ність праці на 0,8 процента 
проти плану;

— знизити зольність ву
гілля проти встановленої 
норми на 0,3 процента;

— зекономити лісомате
ріалів на суму 320 карбо- 
ванців;

— ввести повторно в 
експлуатацію 50 процентів 
устаткування;

— відпрацювати на ко
муністичних суботниках 
175 людино-годин;

•— розповсюдити літера
тури на суму 60 карбован
ців.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБ
ГОВОРЕНО І ПРИЙ
НЯТО НА ЗБОРАХ 
КОЛЕКТИВУ КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ ЗМІНИ.

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ

КУЛЬТПРАЦІВНИК - ПРОФЕСІЯ ВАЖЛИВА
Бібліотекарка Марія Сергіївна Симо

ненко та її дочка Наталія стали героями 
свята, проведеного в Шахтарському ра
йонному Будинку культури. Старшу вша
новували як ветерана праці, молодшу 
посвячували в культпрацівники.

Три десятиліття віддала Марія Сергіїв
на улюбленій справі. Маринівський фі
ліал централізованої бібліотечної систе
ми, яким вона завідує, — один з найкра
щих у Шахтарському районі. На громад
ських засадах М. С. Симоненко організу
вала в колгоспі імені XXI з їзду КПРС лі
тературний гурток і вокальний ансамбль 
«Літо», веде велику роботу як депутат 
сільської Ради. Слухаючи добрі слова на

адресу матері, Наташа, призначена ме
тодистом в одну з бібліотек району, та її 
молоді колеги пройнялись гордим по
чуттям: дуже важлива ця посада — сіль
ський культпрацівник.

Такі торжества стали традиційними в 
Шахтарському районі, де партійні, ра
дянські організації постійно дбають про 
кадри сільських закладів культури. Тут 
багато уваги приділяють їх добору, на
вчанню й політичній освіті, організації 
побуту. І, як правило, немає труднощів у 
комплектуванні штатів сільських будин
ків культури та бібліотек.

Г. ДЯЧКОВАс 
кср. РАТАУ.

Донецька область.

ВАРШАВА. Став до ладу 
домобудівний комбінат у 
місті Пстркув-Трнбуналь- 
ськіій. Ного проектна по
тужність — 180 тисяч квад
ратних метрів житла па 
рік. Тепер у народній Поль
щі налічується 165 таких 
підприємств . здатних що
року випускати готові еле
менти майже для чверті 
мільйона квартир. 

КАБУЛ. У Кабулі вийшов 
у світ перший номер що
денної газети «Хакікатс ін- 
кі.табе саур» («Правда квіт
невої революції). Цей по- 
виіі друкований орган уря
ду Демократичної Респуб
ліки Афганістан виходити
ме тиражем 20 тисяч при
мірників мовами дарі і 
пушту.

ПАРИЖ. Різким підви
щенням цін відзначений 
початок нового року у 
Франції. На три проценти 
збільшилась вартість вугіл
ля. майже на 10 процен
тів — проїзд залізницею, 
на 10 процентів підвищено 
плату за житло. У першій 
половині січня мав відбути
ся також підвищення цін 
на бензин, електроенергію 
і газ.

ЛІССАБОН. Падіння діло
вої активності, збільшення 
кількості безробітних, без-

лерестанне зростання пін і 
зменшення реальних дохо
дів населення — такі ха
рактерні риси економічно
го розвитку Португалії. 
Про цс свідчить опубліко
вана тут офіційна доповідь. 
Темпи інфляції торік стано
вили майже 26 процентів. 
Значно зросли ціни, реаль
на заробітна плата трудя
щих скоротилась більш як 
на 7 процентів. Безробіття 
тепер охоплює близько 1-і 
процентів усього праце
здатного населення.

БРЮССЕЛЬ. У Бельгії за
кривається багато дитячих 
садків і ясел. Це — резуль
тат значного скорочення 
асигнувань на соціальні 
потреби. Тут оголошено та
кож про наступне підви
щення квартирної плати, 
медичного обслуговування.

(ТАРС).
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Можливість самоосві
ти соціально визначена у 
нашому суспільстві стат
тею 45-іо Конституції 
СРСР, у якій ідеться 
про право громадянина 
СРСР па освіту, яка за
безпечується й створен
ням умов для самоосвіти.

Пропага іґднст вба чає 
своє першочергове зав
дання в тому, щоб навчи
ти слухача правильно 
організува і п самостійну 
роботу з творами класи
ків марксизму-.тепінізму, 
матеріалами з.'їздів пар-

стовує наочні посібники, 
технічні засоби, часто 
звертається до прикладів 
із художньої літера і урн.

У процесі самостійної 
підготовки іноді зустрі
чаються у ленінських -ро
ботах незнайомі гуріків- 
цям слова, терміни. Про
пагандист передбачає це. 
Вона доручає найбільш 
іііді отовлсіпі.м слухачам 
підготуватися і виступи
ти з роз’ясненням незро
зумілого.

Важливо відзначити,, 
що привчаючи юнаків і 
дівчат до самостійної ро
боти над підвищенням 
свого ідейного рівня, 
3. С. Грнцан. прилучає їх 
до ленінського досвіду 
політичної самоосвіти. 
Володимир ІЛЛІЧ, ЯК ІІІ-

вчимося
У ЛЕНІНА

тії і комсомолу, ІІ.ТСІІ’.МІВ 
ЦК К11РС. Адже" цс 
вміння допомагає кожно
му виробляти стійкі пе
реконання, застосовува ні 
теорію па практиці кому
ністичного будівіїнц і ва. 
Зрештою, самоосвіта — 
ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ MCI одів 
міцного засвоєння одер
жаних 
ки, які 
ча під 
пенни 
на ге 
мають 
лат тями, уже 
самостійної робот над 
книгою.

Значить, питання цс 
дуже важливе . Тому й 
не дивно, що проблемами 
самоосвіти 
нашому 
базових 
гуртків, 
імені Круиської. 
пагандистя 3. С. Грицай 
м плечима чотирнадцяті, 
років роботи в системі 
комсомольського по тії - 
навчання. Цього року 
гуртківці вивчають біо
графію В. І. Леніна..Те
ма хвилююча, цікава, ви
магає великої підготов
чої роботи, грунтовного 
ііявнснпя першоджерел.

При організації само
стійної роботи Зоя Сте
панівна кожному слуха
чеві дає індивідуальне 
завдання, враховуючи 
його здібності, інтереси, 
пахй.'іи. ( цс по час під 
часу, а на кожному за
нятті. Не забуває пропа
гандист у короткій спів
бесіді згодом 
як гуртківець 
рекомендації.

Сама ж 3. 
готуючись до 
ісльїіо добирає 
ріали з розрахунку, 
лекція чи бесіда, 
вона проводитиме 
лише стержень, 
коло якого кожен слухач 
у процесі самостійної ро
боти к ряста л і з у в а ті і м с
попі й нові знання. Тому 
своїм виступом прагне 
насамперед викликати 
цікавість до вивчення ті
єї чи іншої проблеми. 
Для цього вміло внкорн-

знань. Адже дум- 
випик.тп у слу.ха- 
час занять, праг- 
зпаїіти відповідь 
чи інше питания 
розвиток поза за- 

» процесі

аіімається в 
районі один із 
комсомольських 
то В колгоспі 

У нро-

перевірити,
Николаи її

пал-

.хто інший, умів ирацю- 
ваіи з першоджерелами, 
політичною літературою. 
Па одному з останніх за
нять пропагандист роз
повіла, як Ленін вів за
писи В СВОЇХ ЗОННІ і ;і.\, 
творчо опрацьовуючи 
праці К. Маркса і Ф’ Ен
гельса.

Результати цілеспря
мованих зусиль ідейною 
наставника очевидні: чи
мало гургківців уже ви
ступають із лекціями са
мостійно. Тракторист 
Сергій Марсцький і ріль
ник- Софія 'Трохимчук, 
наприклад, 
па ранопішй 
ні реферати, 
110-й річниці 
родженим В.

Різноманітні форми са- 
моосніт и використову юі ь 
і інші пропагандисти ра
йону. Умінню конспекту
вати першоджерела доо
ре вчить своїх слухачів 
пропагандист із колгоспу 
«Мир» М. Д. Ящурішсь- 
ка. Тому її гуртківці умі
ло користуються копеш..:- 
тами, кваліфіковано роб
лять виписки з .ліїсрату
ри. можуть тезисно сфор
мулювати основну дум:.; 
тієї чи іншої робоні кла
сиків марксизму-.тсіїініз- 
му.

... Нині у слухачів і 
пропагандистів енсіемн 
комсомольського по.тіт- 
навчання відповідальна 
пора — підготовка до 
110-ї річниці з дня на
родження В. 1. Леніна. 
Ідейні наставники праг
нуть прищепити .своїм 
вихованцям ленінські ри
си: працелюбність, безза- 
вітну відданість справі 
партії, патріотизм, чес
ність і благородство, 
прагнуть, аби кожен 
юнак чи дівчина .наполег
ливо і цілеспрямовано 
вивчали революційну тео
рію, жили ідеалами ко
мунізму.

А. ЄВЧЕНКО, 
голова районної ме
тодичної ради з пи
тань комсомольсько
го політнавчання при 
Гайворонському рай
комі ЛКСМ України.

підготували 
огляд піка- 

іірисвячсні 
з дня иа- 

I. Леніна.

Треба працювати так, щоб у вас пану
вав мирний настрій, щоб у душі нічого 
не було особливо неспокійного, навіть 
навпаки: якщо у вас на душі порівняно 
неспокійно, то ви спокійно витриманою 
роботою негайно ж надасте своєму на
строю МИРНИЙ ХАРАКТЕР і тоді робота 
піде значно краще.

В ході роботи необхідно обов'язково 
відпочивати і по можливості сидіти, в 
легкій роботі відпочинки рідкі, але рів
номірні.

Навіть на початку, коли немає певної 
необхідності у відпочинку, треба все-таки 
прагнути робити хоч невелику, але пе
рерву. Це одразу створює таку прилад-

Продовження. Початок у «Молодому 
комунарі» за 22 і 29 грудня 1979 року.

„молодий КОМУНАМ™
■ft січня 1&80 року

Підготовки до виборів вониКожен слухач — агітатор чергуватимусь в агітпунк-
• • • . тах, висіуиатіїмуть із лек

....... -ми, про водитимуть бс- 
М0ЛОДІ Г?.Ш І’.ибор'

Слухачі комсомольсько фію В. І. Л>чйіьі, щісі'У:і:г 
то иолітгуртка Олександ .чи ініціатииою <1 'і 
рійськогб райпобуткомбі- слухач агітатор и 
лату, які він',чають біогра- бор нії дільниці -. У никод

ЦіЯ 
сіди з 
цями.

ЦІПІ« - иочиїшіШя ехчі’ 
лило бюро Олександрій
ського райкому . ;І£С?\І >|
раїнп. Приклад ініціаторів 
наслідують іі «пших гуру, 
ках КОМСОМОЛЬСЬКОГО но- 
літії і району.

Радянські танкісти на вулиці Карла Маркса в Кіровограді. 
Малюнок "А. СИДОРЕНКА за матеріалами фронтових газет.

8 січня 1944 року війська 2-го Українського фронту визволили Кіровоград зїд німецько’ 
фашистських загарбників.

РАНОК-ІЗ ПОЛУМ'Я
ЗГАДУЮТЬ ВИЗВОЛИТЕЛІ

8 січня. Місто Кіровоград 
взято. Навколо — вогнища і 
руїни.
Знову не спали. Добу.’ Дві? 
Забув. Гаразд, 
пізніше. Ходив по 
Щеміло серце. Скрізь сліди 
нечузаного варварства... Е 
усіх підрозділах провели мі
тинги. Поклялися мстити во
рогові.

10 січня. Нова перемога: 
вщенг розбили фашистів на 
північний захід від Кірово
града. Ну й завдали ж ім 
прочуханки!

Надійшла звістка: моїм 
землякам-бслгородцям І. Г. 
Вдовиченку (посмертно), 
Г. С. Добродомову, В. М. 
Євдошенку, М. К. Сакозу, 
І. Н. Озерову, М. А. Пеіре:<- 
ку (посмертно), Г. Д. Проко- 
пенку, М. К. Шапошникову 
присвоено звання Героя Ра- 

I донського Союзу... Здорово 
били і б ють ворога мої 
земляки. Про їхні бойові 
подвиги в нашій диаізії знає 
кожен.

КаМіьня та щебіко.

ВІДІСПИ/.'.ОСЬ

МІС І у.

Із щоденника О. КАР
НАУХОВА, колишнього 
пропагандиста політвід- 
ділу 5-ї зенітно-артиле
рійської дивізії резерву 
головного командуван
ня.

зайняти його назальною ата
кою. Першими увірвались 
танкісти, збили сорожий за
слін і знову — вперед. Яра
ми, лощинами наближались 
до Кіровограда. Нарешті 
добралися до дороги, яку 
показав на карті генерал. 
Прикрили танки, замаскува
ли їх і стали чекати. На до
розі появилась колона фа
шистських автомашин. Наші 
танкісти вступили в бій і зі- 
м яли їх.

Воіни батальйону, яким, 
командував офіцер Б. Маль- 
віи, вийшли з південного бо
ку на підступи до міста. Не
вдовзі наблизилися и інші 
підрозділи. 7 січня при під
тримці артилерії вони пере
правились через річку Су- 
гоклію і ввірвались у місто. 
Ьій ішов за кожен квартал, 
за кожен будинок. Просу
вання танків забезпечували 
сапери: розміновували
лиці і площі. Весь день то
чились бої, а на ранок 
містом замайоріли 
прапори.

В болх за кіровоградську 
землю відзначилося багато 
солдатів і офіцерів нашої 
частини. Тут народилася бо
йова слава Героїв Радян
ського Союзу Г. Пенежка, 
Г. Н. Зубова...

♦ * *
6 січня наш танкозий оні- 

паж вийшов на підступи до 
Кірсзограда в районі Мас- 
ляниківки і Арнаутово. В ніч 
на 7 січня о 2-й годині до 
нас приєдналися ще шість 
самохідних артилерійських 
установок і три танки «Т-34». 

пере

до
з ним

складі 
Поляко-

Ми дістали завдання 
крити фашистам дорогу 
відступу і успішно 
спразилися.

Наш екіпаж у 
командира Миколи
ва, механіка-зодія — автора 
цих рядків, командира гар
мати Ташина і заряджаючо
го Іванова одним із перших 
пройшов вулицями Кірово
града. За цей подвиг члени 
екіпажу були удостоєні ор
денів Слави.

в/'

Г. ІОВАРНИЧЕНКО.
* і*

над
червоні

...Попереду лежало село.
Командир роти віддав наказ

Г. ПАСТРОН, 
підполковник запасу.

У
прийшов 
розповів, що, 
гітлерівці замінували
і, зокрема, асі уцілілі на 
аеродромі споруди, що а 
під їзді кожного будинку, а 
підвальних приміщеннях по

кладено багато толу.
Негайно викликали сапе

рів. Вони виявили а край
ньому будинку багато про-

шгаб нашої частини 
літній чоловік і 

відступаючи, 
місто

Як треба працювати
ку, що людина справиться з будь-якою 
роботою протягом усього дня. Інакше до 
середини дня ми вже зовсім собі підрі
заємо крила в роботі.

Кожен може зробити дослід: взятися 
за важку роботу години на дві без відпо
чинку, потім після відпочинку розпочати 
працювати, а наступного дня зробити 
такого роду дослід: протягом двох годин 
все-таки хвилини по 3—5 відпочивати. 
Працюючий побачить, що у другому ви- 
падку він протягом дня протримається 
значно краще і більше виконає роботи.

Адже все одно за таке порушення а 
розподілі відпочинку доведеться обо- 
в язково в кінці дня розплачуватися -тим, 
ЩО доведеться відпочивати грунтозно 
втративши величезну кількість часу.

Якщо ж діяти так, що відпочити трохи, 
потім попрацювати дуже багато, то цим 
самим ми, безперечно, себе розбещує
мо і роботу псуємо.

в час самої роботи не треба їсти 
пити чай, пити з крайньому випадку, тіль
ки для вгамувания спраги, не треба ку-

вод із, відгалуження яких^цц^"^ 

ли до інших споруд.

Було знайдено десятіші 
тонн толу, велику КІЛЬКІС НІ 
мін, авіабомб.

Виявилося, що до рубилі»-Я 
ника центрального пульта 
міської електростанції фа-а 
шисти приєднали 
які були зв'язані 
замінованими 
Все це робилося 
хунком, що при 
рубильника, тс 
електроенергії місту, воно 
злетить у повітря. На випа
док, якщо не вдався б цей 
варіант, недалеко за Кіро
воградом перебував 
рівський агент, завданням' 
якого було підірвати місто 
за допомогою «пекельної І 

машинки». Проте по про
кладених проводах було зи-| 
явлено і знешкоджено цьо
го агента.

У ті дні червоноармійсьио 
газета «Сузорозский на
тиск» писала, що сапери 
ер я тузали Кіровоград від 
зруйнування фашистськими 
варварами.

проводч, 
з багатьма 
об єктами.)

з розра- 
увімкнешії- ------ .....

обто подачі І
і

гітле J .
І

І. КУЛИК, 
колишній інструктор по- 
літаідділу винищуваль
ного авіаційного з’єд
нання 5-ї повітряної ар- _ 

мії. 1

вйсаи вввіяиві

рити, краще курити в робочі перерви 
ніж під час самої роботи.

З майстернях і на заводах поширений 
-вичаи в час роботи що-небудь жувати 

бо курити. Треба від цього відвикнути.
Необхідно ввести за правило, щоб лю

ди ніколи не працювали з цигаркою в 
роті, а курили на перервах. Цигарко
вий дим в час роботи вдихають з особ

иною .ипою, що псує легені значно 
«’-“Л НПК У спок^ному стані. Депо 
біта цмгарка збуджує людину і ро

Да з курінням швидше. А відбувас- 
ться лише псування характеру. Робітник 
ТпЛ’..^а3 Р065414* то*< основний гріх, ЩО 
. є 3 сильними пориваннями й шв«Д’ 

здає.
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Конструктори Триває Всесоюзний тиж
день наук«, техніки і ви
робництва д;»я дітей та 
юнації'а.

ЗЛІТ юних
НОВАТОРІВ

|думки, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ 1
машин крилатих

Веселий перестук молот
ків, дзижчання пилок, 
скрегіт металу лунають із 
приміщення, де працюють 
авіамоделіста Світловод- 
ської станції юних техні
ків. Ось юнак, схилившись 
над кресленням, щось під
раховує. на логарифмічній 
лінійці, поруч — працює 
його товарній: стружка 
в'.ться химерними кільця
ми з-під рубанка. Непода
лік гуркоче токарний вер
стат: хлопець виготовляє 
деталь високої точності...

ІЦс в четвертому класі 
• Валерій Хатанзейський за- 
, допився авіамоделізмом.

Починав з конструювання 
простеньких планерів. У 
щоденних наполегливих 

, заняттях удоскопалюва- 
* лась майстерність, і па рес

публіканських змаганнях 
Валерій, тоді ще дев'яти- 
класник, здобув перший 
спортивний розряд. Одер
жавши атестат про серед
ню освіту, юнак сам очо
лив гурток етапнії юних 
техніків.

Ж

Уже дев’ять років пра
цює тут майстер спорту 
СРСР Валерій Пилипович 
Хатанзейський. Він згур
тував міцнип колектив 
школярів-умільців. За ус
піхи у змаганнях різного 
рангу неодноразово наго
роджувались грамотами і 
почесними призами чого 
вихованці: кандидат у
майстри спорту Олександр 
Курищенко, першорозряд
ники Віталій Гармаш, 
О.ісксандр Колотієвськнй, 
Михайло Нсчаюк.

У кожного авіамоделіс
та — своя спеціалізація, 
котра зумовлює вибір 
гуртківцямн моделей, над 
виготовленням яких вони 
працюватимуть. І з усього 
їх розмаїття (гоночні, пі
лотажні, швидкісні, повіт
ряно-спортивного бою, МО- 
дслі-копії) Павло Косгіп, 
наприклад, вибрав літаки 
«ІЛ-4» та «ЯК-12». Олек
сандр Балковий віддає пе
ревагу швидкісним моде
лям радянських та закор
донних крилатих машин.

КА-НІ-КУ-ЛИ!

Всі дегалі, з яких скла
даються моделі, ВІІГОГОВ- 
ляють самі іургдівці. До 
їх послуг — два токарних, 
фрезерний, свердлильний 
верстати. Юнаки’ вивчили 
їх до найдрібніщого гвин
тика.

Закоханий у свою робо
ту, В. II. Хатанзейський 
прищепив любов до авіа
моделізму сотням хлопців, 
у яких дитяче захоплення 
переросло в улюблену про
фесію. Брати Олексій та 
Володимир 'Кравці скоро 
стануть пілотами, Віктор 
Тріхніп і Сергій Чубаров 
— авіаційні інженери.

... І знову — робота. Вті
люючи свої сміливі заду
ми в легкокрилі моделі, 
юні конструктори працю
ють під девізом: «Дружба, 
товариське ’ супсрнішгло, 
доброзичливість і взаємо
допомога».

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 

дев'ятикласник СШ 
N° 2 м. Світловодська.

МОСКВА. (Кор. ТДГ»С 
3. КУЛИКОВ). У Літак за
вантажили... літак, і обидва 
літальних апарати підня
лись у повітря. У ці ДНІ в 
аеропортах країни таких 
инпадкіе зареєстровано чи
мало. Адреса, за якою аи
ру шил и в подорож моделі 
космічних ракет і сільсько
господарських машин, 
електронні роботи і макети 
цілих виробничих цехів, — 
столиця нашої Батьків
щини.

Тут днями відкрився 
Всесоюзний тиждень на
уки. техніки і виробництва 
для дітей та юнацтва, при
свячений 110-й річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. А незвичайні вантажі 
стали експонатами вистав
ки дитячої технічної твор
чості «Наші знання, пошук, 
творчість — Батьківщині».

Гості столиці — чотирис
та кращих юних новаторів; 
які представляють 16-міль- 
ноііннй заііи ентузіастів — 
членів дитячих і шкільних 
науково-технічних гуртків 
і товариств. Для них’ оріа- 
пілаторп тижня — ЦК 
ВЛКСМ. Міністерство осві
ти СРСР, ЦК ДТСААФ. Все
союзна рада НТТ. Цент
ральна рада БТвв і прав
ління Всесоюзного товари
ства «Знання» — приготу
вали велику програму.

ПРОПАГУЄ

Дід Мороз, Баба Яга
і карнавал

А ви вірите 
Альонушці?

Дуже цікаво спостеріга
ти за малюками, коли вони 
дивляться казку. Навіть 
коли та казка читана-пере- 
читана, відома до наймен
ших подробиць. Звісно, на 
«Червоненьку квіточку» — 
виставу, яку подарував ді
тям у новорічні канікули 
обласний український му
зично-драматичний теагр 
імені М. Кропивницького, 
юні кіровоградці прийшли 
з відповідним настроєм.

Почалася вистава... Ма
льовничий краєвид на сце
ні, залитий загадковим 
світлом, обіцяв чародій-

Цей Дід /Аороз не буз 
схожий на веселого і життє
радісного новорічного Ді
да Морозе. Він журився — 
украли Снігуроньку. Серед 
балу, на очах у всіх. Да
ремно намагалися розва
жити старого піснями і ве
селими витівками непоси
дющі розбійники і Черво
на Шапочка. Навіть Сірий 
Вози — і той спромігся на 
«куплет». А що вже Пере
лесник старався і упадав! 
Провалилася і витівка з 
переодяганням Баби Яіи. 
Ця, так би мовити, нечиста 
сила, захотіла стати Сніїу- 
ронькою. Не вийшло, Дід 
Мороз швидко її розку
сив.

Тоді невтішного почали 
веселити асі присутні нч 
карнавалі школярі. І роз
важили!

• ••

...Перипетії карнавально
го вечора для старшо
класників кіровоградських 
шкіл починаються задовго 
до того моменту, коли су
вора варта на дверях об
ласного Палацу піонерів 
дзвінко стукне шпорами: 
«Заходьте!» Бо потрапити 
на нього не так просто, 
особливо коли табель ваш 
рясніє трійками. Або коли 
у вас насуплене чоло і до
сить-таки кислий вираз об
личчя. А якщо з цим все 
гаразд — все одно стере
жіться. Несподіванки че
катимуть вас на кожному 
кроці. Скажімо, до залу 
ви повинні не зайти, а 
з’їхати в нього з чималої 
гірки. Та де гарантія, що і 
вас не вкрадуть? Коли ж і 
споавді не вкрадуть — ми
луйтеся красунею ялин-

кою, позмагайтеся у сприт
ності і винахідливості з ро
весниками із Інших шкіл, 
співайте, підспівуйте чи 
просто слухайте, танцюйте, 
скільки хочете. На вас че
кають казкові герої, не
сподівані новорічні рози- 
граші, інтермедії. Щоб 
одержати хоч невеличкий 
приз, треба веселитися, У 
цьому ми переконалися на 
власному гіркому досвіді. 
Бо були настільки серйоз
ними, що не тільки при33 
не отримали, а й не удо
стоїлися хоч хвилини ува
ги незрівнянної Бабусі 
Яги...

Ну, а Снігуронька? Зна
йшлася! Чого тільки не бу
ває на карназалі...

Д. СТЕПОВИЙ
і В. ГРИБ (фото).

На знімках: для гос
тей балу співає вокаль
но - інструментальний ан
самбль Палацу піонерів: 
знайшлася нарешті Снігу
ронька..,; шумить-внруе 
карнавал.

БІБЛІОТЕКА
'V

Уміло пропагують пра
вові знання серед молоді у 
ІІстрізській районній біб
ліотеці.

На абонементі читачі 
можуть ознайомитися з ви
ставкою «Закони Радян
ської Батьківщини», яка 
складається 
«ЛСНІПСЬКІ ПріІІЩИІІИ 
ціалістпчної 
сучасність», 
законів — справа 
«Пияцтво — шлях до зло
чину». Особливим попитом 
користуються книги «Ком
ети гуція загальнонародної 
держави», «Що ти знаєш 
про Закон?» М. Брагіп- 
ського, «С Законом па Бы> 
10. Феофанова, «Народні 
дружини в боротьбі зі зло
чинністю» Г. Кригера.

Для так званих «важ
ких'- (іідлііків працівіїпк.і 
бібліотеки склали індиві
дуальні плани чигання. У 
них передбачено видачу лі
тератури про життя рево
люціонерів, ветеранів пар
тії, іероїв громадянської 
та Великої Вітчизняної 
воєн, а також кине і бро
шур на юридичні темп.

У чкіальному залі діє 
виставка «Основини Закон 
розвинутого соціалізму», 
де можна знайти матеріа
ли про добровільну на
родну дружину, комсо
мольські оперативні заго
ни, наставництво. Літера
тура про соціалістичну за
конність є і в пересувних 
бібліотеках, які працюють 
па багатьох підприємствах 
та « організаціях райцент
ру. Нині працівники біб
ліотеки готуються провес
ти молодіжний диспут 
«Про фальшиву роман гику 

злочин».
В. ЯНИШЕВСЬКИЯ. 

емг Петрове.

з розділів: 
со- 

закоипості і 
«Дотримання 

всіх»,

і

ство...

]3 явилися сестри Фіса 
(Л. Приходьмо) і Кап? 
(В. Хобта), а також лагідна 

_ Альонушка (Л. Хуторян), 
І одразу визначивши симна- 
I тії глядача.

Мабуть, так завжди бу- 
п ває, коли дивишся стару 

казку. Досить 
нієї деталі, і

І ності, щоб 
І сприйняти і
І складний,
І людський характер. Тому 
■ позірили малюки в Альо- 

нушку і могли б розловіс- 
« ти про неї багато-багею 
І (фантазії у них вистачає). 
І Гадаю, режисер Г. Те- 
I рентьсв вдало вибрав ак- 
н трису на цю роль. Лідія 
я Хуторян наділила свою ге

роїню добротою, лагідніс- 
| тю й найголовніше, актиз- 
I ністю в прагненні прийти 
І на допомогу слабким. Га- 
I ка Альонушка має право 
І тримати в руках червону 
" квіточку.

Червоненька квіточка — 
І символ прекрасного. Праг

нення Альонушки до неї — 
це потяг людини до краси, 
потяг, овіяний чарівністю 
казки.

За законами розвитку 
_ дії з казці герої переноси- 
| лися на лісову галявину, в 
З розкішний палац, оповитий 
| дивовижними рослинами. 
І Чи швидко знайдеш тут 
1 чарівну червоненьку кві

точку? Створюючи на сцені 
Я свіг навколо квіточки, >у- 
Я дожник вистави І. Алек- 
>1 сеєнко мав багаті можли- 
Я оості підкреслити зна-іи- 
Л місті», особливість, зинят- 
1 козість її як образу, сим

волу. Художнє оформлем- 
Я ня вистави загалом своїм
■ кольоровим, просторовим 
Л вирішенням передало аг- 
1 мосферу казки. Та сама 
І грубувато - правдоподібна 
1 квіточка навіть не прихо

вувала, з якого матеріалу 
її виготовлено, а відчуття 
казковості зіпсоване.

І чи не тому так зляка
лися й принишкли малюки, 
ніяк не реагуючи на події 
у зисгаві (це коли почала 
діяти Баба Яга!) — що по
дібних дрібниць у спектак- 
лі забагато?

І Тут справді можна було 
В злякатися і забути про все

дивишся
ь якоїсь од- 
нааіть умив- 

зрозуміти, 
ціле явище, 
багатогранний

на світі навіть дорослій І 
людині. Баба Яга — в сво
їх атрибутах: ніс, як у но
сорога, неймовірні КІГТІ 
на брудних руках, страшна | 
птиця з електричними очи
ма на плечі 
«вогненні» очі
Яги...

Виконавиця
Яги заслужена артистка І; 
УРСР С. Мартинова ство- “ 
рила традиційний образ 
злої бабусі. Вчинки її ге- І| 
роїні жахливі. Вона уособ- м 
лює найбільше зло, яке є | 
в світі.

Режисер міг би довіри- 9 
тиси артистці й уяві ма- « 
лоньких глядачів й не на
громаджувати стільки жа- ,Я 
хів у одному образі. Зга- [л 
даймо Малюка з «Малень- Я 
кого принца» А. Сент-Ек- ■ 
зюпері, який повірив у ба- Я 
ранця, що спить у короб
ці. Погляньмо уважніше 
на малечу, яка дивиться 
нашу «Червоненьку квіточ- Я 
ку». Ще.- зрозуміла вона у Н 
цій Бабі Язі, в Марі, Лісо- Я 
вику крім того, що вони Я 
погані? Але ж малюк це 9 
знав і до вистави! А щоб 
розбурхати дитячу фанта- - 
зію, слід було показувані 9 
живих людей, реальні ха- ; 
рактери, а не просто Я 
маски.

Можна не погодитися з Ц 
трактовкою образу Чудо
виська (артистка А, Мар- Ч 
ченко). Чудовисько у ви- •. 
став! страшне. Стрибає по я 
сцені в танку, який мас | 
розповісти Альонушці про Я 
його добру, беззахисну ® 
душу, про величезне не
щастя, що нависає над 
ним. Рухи його різкі, май
же металево-механічні. ;. 
Голос безпристрасний. Ак- Н 
торка підкреслила пласти- И 
кою, інтонацією, костюмом і 
тільки зовнішнє — наспід- Н 
ки дій злих чар і забула 
розкрити внутрішній Світ 
персонажу, якого Альо- і 
нушка здатна була поколе- і 
ти. Але все ж маленький 
глядач повірив у казку, де, 
кінець-кінцем перемагає і 
добре, красиве. Повірив 
завдяки Альонушці. Я ба- 1 
чив обличчя маленьких ні- І 
ровоградців, коли скінчи- ч 
лася казка. Обличчя, ося- | 
яні усмішками.

Я слухав схвальні вигу
ки: «який був гарний па- » 
лац», «яка смілива і добра 1-І 
Альонушка», що «Бабу Ягу я 
неодмінно слід заточити у З 
в язницю», — і думав про Я 
те, який по-особливому 9 
вдячний глядач — діти. І 
дарувати радість їм по- Я 
трібно сповна, не озираю- Я 
чись на їхню дитячу наїв- Я 
ність.

й, нарешті, 
самої Баби

ролі Баби .1

В. ЖЕЖЕРА, 
кореспондент поза
штатного відділу ес
тетичного виховання 
«Молодого комуна
ра».

і

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

V МОЛОДІЖНІ
Під таким заголовком у 

нашій газеті за 22 листопа
да минулого року був на
друкований критичний ма
теріал, у якому йшлося 
про незадовільну поведін
ку частини молоді на вечо
рах танців у Буднику куль
тури Кіровоградського 
льотно-штурманського у чк- 
лшца. Заступник началь
ника училища по політику 
виховній роботі В. 
Дельдюжов повідомив ре
дакцію, що виступ газети

II.

обговорено на зборах 
мапдно-керйиюго 
ЛШУ, засіданні 
комсомолу і зборах 
цінників Буднику 
тури.

ко- 
складу 

комітету 
(Іра

ку.'і і>-

кіль
ка 

ГІОСИ’ 
за дозвіл- 

і із боку 
підрозділів,

Зараз скорочено 
кість платних квитків 
танцювальні вечори, 
дано контроль 
.чим курсантів 
командирів і 
чергового по училищу, від
повідального. чергового від 
командування. Складений

план проведення тематпч- 
і.'ііх вечорів; діятимуть 
дискотеки..

Вжиті додаткові заходи 
по боротьбі із вживанням 
спиртних напоїв на -вечо
рах танців.

У той же пас, пише В. ГІ. 
Дсльдюжов, великий на
плив .молоді міста в БК 
дьотно-шгурманського учи
лища пояснюється тим, що 
в Кіровограді дуже 
Будинків культури, 
організовувались 
ганців. А міський і 
комсомолу слабо 
ться організацією дозвілля 
молоді міста. Звідси її фак
ти бешкетів на танцмай
данчика к.

мало 
де б 

вечори 
комітет 
займає-
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БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

Двічі-«бронзові»
Всесоюзний традиційний 

молодіжний турнір із кла
сичної боротьби, що про
ходив в Алуніті, на цей раз 
був присвячений XXII літ
нім Олімпійським іграм. До 
приморського міста з’їха- 
лось близько трьохсот 
спортсменів 1960—-1963 ро
ків народження з багатьох 
республік, областей і міст 
країни. Серед учасників бу
ли ї вихованці кіровоград
ського тренера майстра 
спорті' СРСР Миколи Бон
даря. Вдало провели по
єдинки на кримських ки
лимах наші земляки учень 
СІП № 13 Андрій Андрієнко 
(вагова категорія до 90 кі
лограмів) та представник 
технікуму механізації сіль
ського господарства Сергій 
Зверховськкй (вага до 62 
кілограмів). Воші обидва 
стали бронзовими призера
ми у своїх вікових групах.

В. ШДБАЛ1Н.

Лідери, лідери...
Нападаючий донецького 

«Шахтаря» Віталій Стару- 
хін названий за результа
тами опиту тижневика 
«Футбол-хоккей» найкра
щим футболістом країни 
1979 року. Він набрав 248 
очок. На другому місці мос
ковський спартанівець Ва- 
гіз Хідіятуллін (175). на тре
тьему — його одноклубник 
Юрій Гаврилоз (172).

* * *
Чемпіона світу Анатолія 

Карпова визнано найкра
щим шахістом 1979 року в 
традиційній новорічній ан
кеті югославського тижне^ 
вика «Свієт». Цього визнан
ня А. Карпов’ удостоєний 
сьомий раз.

АРХЕОЛОГІЯ

Тртем вікінгів
ОСЛО. Тотем часів вікін

гів, що добре зберігся, ви
явлено в містечку Шебєр- 
зі (східна частина Норве
гії). Його знайшов фер
мер, який рив канаву по
близу свого будинку. То
тем являє собою дубовий 
стовп висотою 1,2 метра, у 
верхній частині якого ви
різана людська голова.

Подібну знахідку впер
ше виявлено в Норвегії. 
Місцеві жителі знаходили 
й раніше різні предмети 
релігійних обрядів вікін
гів, наприклад, дерев’яні 
голови е районі Бергена. 
Однак вони належали до 
пізніших часів. Після попе
реднього вивчення знахід
ки в Шеберзі* норвезькі 

Гіпотеза

спеціалісти висловили дум
ку, що вона відноситься 
до IX—X ст. Вони вважа
ють, що фігура служила 
домашнім тотемом, або 
стовпом для жертвоприно
шень, який встановлював
ся біля будинку.

Однією із загадок уні
кальної знахідки с питанню 
про її походження, тому 
що, за розрахунками нор
везьких спеціалістів, у ча
си вікінгів на місці Шебер- 
га був або фіорд, або бо
лото. Деякі вчені вважа
ють, що тотем знаходився 
на одному з кораблів ві
кінгів і через якісь обста
вини опинився потім за 
бортом судне, після чого 
його прибило до берега.

американських 
вчених

НЬЮ-ЙОРК. Триває ви
вчення залишків одного з 
найдревніших на амери
канському континенті по
селень людини, яке від
носиться до 4-го тисячоліт
тя до нашої ери. Воно бу
ло виявлене три роки то
му у передмісті столиці 
Еквадору Кіто. Як повідом
ляє газета «Нью-Йорк 
тайме», американські вче
ні, які очолили роботи, і 
еквадорські археологи 
еийняли із землі за цей пе
ріод приблизно 800 тисяч 
різних предметів, виготов
лених людиною. Серед 
них — гончарні вироби,

декоративні дрібнички,
предмети релігійного
культу, кам’яні ножі. Було 
також виявлено житла і 
останки їх древніх меш
канців, що добре зберег
лися. Виявлені предмети 
дуже схожі на знахідки, 
зроблені в Перу та Мексі- 
ці, тільки старші від них 
на 500—1000 років. На ос
нові цього американські 
вчені висунули гіпотезу 
про те, що древні індіан
ські культури ацтеків у 
Мексіці та інків у Перу бе
руть свій початок на тери
торії нинішнього Еквадору, 
вказує «Нью-Йорк тайме».

На допомогу 
спортивному судді

Ще недавно можна було 
почути нарікання з приво
ду того, що о деяких видах 
спорту неможливо забезпе-. 
чити об’єктивність суддів
ства через відсутність спе
ціальної апаратури. На
приклад, • важко іноді «на 
око» підрахувати кількість 
завданих боксером ударів 
чи визначити чистоту вико
нання елементів стрибуна
ми у воду тощо. Та появи
лись прилади магнітного 
відеозапису. і система суд
дівського контролю за хо- 
дом змагань значно спро
стилась.

На Олімпійсьних іграх у 
Москві замкнуті телевізій
ні ЕІдеосистеми використо
вуватимуться на змаганнях 
із багатьох видів спорту. З 
допомогою цього відеозапИ- 
су судді з важкої і легкої 
атлетики, боксу, класичної 
та вільної боротьби, спор
тивної гімнастики, стриб
ків у воду, велоспорту та 
кінного спорту зможуть 
одразу ж після закінчення 
змагань перевірити пра
вильність своїх рішень.

Телевізійні камери бу
дуть установлені у місцях 
проведення змагань залеж
но від специфіки різних 
видів спорту. Тан, напри
клад, у легкій атлетиці для 
запису бігу буде викори 
стано ЗО телекамер, а в 
секторах для стрибків і ме
тань — по три.

Вісім телекамер «стежи
тимуть» за турніром гім
настів. Деякі вправи запи
суватимуться одночасно 
двома камерами на один 
апарат. Це дозволить де
монструвати на екрані те; 
левізора у лівій частині 
зображення, зняте однією 
камерою, а в правій — дру
гою. Подібний метод перед
бачається застосувати та
кож у змаганнях важко
атлетів, борців і стрибунів 
У воду.

Відеоконгрольні пристрої 
з малим екраном викори
стовуватимуться для конт
ролю на місцях роботи 
операторів, а з великим 
екраном — на робочих міс
цях апеляційних жюрі і в 
спеціальних приміщеннях.

Відеозапис змагань за
безпечать досвідчені фа
хівці.

Ю. ДЖАБАРОВ. 
(АПН).
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Вівторок, 8 січня
1 програма

8.00 — «Час». 8.-10 --
Гімнастика. 9.05—Концерт. 
9.25—Фільм-вистава. С. Ми
халков. «Ковзани». 10.45 — 
Концерт. ІІо закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми. 15.45
— Телестадіон. 16.15 — 
Об’єктив. 16.45 — Л. Бетхо
вен. Симфонія № 8. 17.15— 
Резерви в дії. 17.45 — 
Фільм для дітей. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Людина і закон. 19.30—На
родні мелодії. 19.45 — Худ. 
телефільм «Відкрита кни
га». 1 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — П’ять кілець. Зуст
річ будівельників олімпій
ського села із збірними

. командами СРСР з класич
ної. вільної і боротьби дзю
до. В перерві — 22.15 — 
Сьогодні у світі.

2 програма
10.00—Новини. 10.15—Худ. 

телефільм «Квартет Гваріїе- 
рі». 12.25 — Музичний те
лефільм «Сторінки ’хорео
графії». 15.45 — Повніш. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Концерт оркестру ■ народ
них інструментів Україн
ського телебачення і ра
діо. 16.45 — «Так у нашо
му роду повелося». 17.45 — 
Маленький концерт. 18.00
— До 110-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Док. 
телефільм -Тайник на Дні
стрі:. 18.30 — «День за 
днем». (К-Л). 18.45 — Теле
фільм. (К-д). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Док. Фін.м «У трембіті всі 
звуки К • риат». 19.50—Те
лежурнал «Старт». 20.45— 
-На добраніч, піти!» 21.00
— «Час». 21.35 — «Екран 
молодих». 22.25 — «Вечір 
російського романсу». Но 
закінченні — Новини^

9.25—Худ. телефільм «Від
крита книга». 2 серія. 10.30 
— Народна творчість. Теле- 
огляд. По закінченні— Нови
ни. 14.30—Новини. 14.50 — 
Сільські будні. Кінопрогра- 
ма. 16.00 — Свято новоріч
ної ялинки. Передача з 
.Кремлівського Палацу з'їз
дів. 16.55 — Шахова шко
ла. 17.25 — Фільм-вистава 
«Оце так Балда». За моти
вами казки О. С. Пушкіна. 
18.10 — Ленінський універ
ситет мільйонів.
Сьогодні у світі.
Співає заслужена артистка 
РРФСР Г. Карєва. 19.25 — 
Життя науки. 19.55 — Худ. 
телефільм «Відкрита кни
га». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Майстри мистецтв. 
Народний артист СРСР Ан
ненков. По закінченні — 
22.55 — Сьогодні у світі.

18.45 —
19.00 —
19.25 —

2 програма
15.45-р Новини. 15.55—Для 

малят. «Срібний дз'віночок». 
16.25 — «Республіканська 
фізико-математична шко
ла». 17.00 — «Про все по
троху». Розважальна про
грама для дітей. 17.30 — 
«Естонія музична». 18.00— 
«Деііь за днем». (К-л). 18 1.»
— Оголошення. (К-д). 18.20
— Телефільм. (К-д). 18.30 — 
«Життя — подвиг». 19.00— 
«Актуальна камера». 19.30
— Концерт духового орке
стру. 20.00 — «Атеїстичні 
діалоги». 120.45 — «На доб
раніч, ліги!» 21.00—«Час». 
21.35—Худ. телефільм «Це
мент». 2 серія. 22.40 — Все
союзні змагання з стрибків 
уводу па приз газети «Ком
сомольская правда». ''т'” 

-пропетровськ). По
чемні — Новини.

(Дні- 
закін-

Конкурс винахідників. 
14.30 — Новини. 14.45 — 
Наша адреса—Радянський 
Союз. 15.45 — Зустрічі на 
ваше прохання. На лис ги ' 
телеглядачів відповідає по
літичний оглядач В. П. Бе
кетов. 16.30—«У світі тва
рин». 17.30 — Скрипкові 
мініатюри. 17.45 — Мульт
фільми. 18.15 — Бесіда на 
міжнародні темп політич
ного ' оглядача газети 
«Правда» 10. Жукова. 19.00
— Чемпіонат снігу з ковза
нярського спорту. Багато
борство. Жінки. 1500 м. 
1930 _ «Голубий вогник». 
(Повторення від 1 січня). 
(21.00 — «Час»). По закін
ченні — Новини.

2 програма
10.00 — Новини. 10.15— 

Муз фільм «Калинка». 
Ю45 — «Олімпійська еста
фета». 11.50 — Концерт ор
кестру народних інстру
ментів. 12.25 - Фільм-
концерт «Це — оперета.;..»- 
13Ї25 — «Убити пересміш
ника». Вистава. 15.55 — 
Для дітей. «Старти надій». 
16.25—Фільм-концерт «Му
зичні зустріч1!». 16.50 
«Голосую за професію». 
17.45 — Пошта «Сатирич
ного об'єктиву». 18-20 — 
«Вперед, орлята!» 19.(Ю — 
«Актуальна камера», із.ои
— Чемпіонат СРСР із во
лейболу. Чоловіки. «Локо
мотив» (Київ) — «Зірка» 
(Вороїциловград). 20.15 — 
«Київські старти». 20.45 -- 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35—Худ. фільм 
«Узбіччя». 23.05 — «Старб- 
винний бал». Музична про
грама. ' По закінченні — 
Новини.

\

Середа, 9 січня
1 програма
8.00 — «Час». 8.40 —Гімнас

тика. 9.05 — Мультфільм. 
9.20—Художній телефільм. 
«Відкрита книга». 1 серія.
10.35 — Очевидне — ней
мовірне. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Повніш. 
14.50— До 50-річчя Мор
довської АРСР. Док. Фільм. 
15.20 — Поезія. Я. Ріцос. 
16.00—Фільм-коішерт. 16.35
— -Відгукніться, сурмачі!» 
17.05 — До 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. По Ленінських місцях.
17.35 — Фільм для дітей. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Док. фільм «Безум
ство». 19.55 — Художній 
телефільм «Відкрита кни
га». 2 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Музичне життя. 
Тележурнал. По закінченні
— 22.35 — Сьогодні у світі.

2 програма
10 00—Новини. 10.15—«Ек

ран молодих». 11.05—«Зна
йомство зблизька». Народ
ний артист СРСР К. Степан
ков. 15.45—Новини. 15.55— 
Для малят. «Спібний дзві
ночок». 16.15 — «Снігова 
фантазія». Новорічне свято 
в Київському Палаці спор
ту. 17.30 — «Назустріч ви
борам». 16.00 — К. т. «День 
за днем». (К-л). 18.15 — ,Кі- 
ножурнал. (К-д). 18.30 —
Фільм-концерт. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— Пошта передачі «Галузь: 
досвід, проблеми». 20.05 — 
Естрадний концерт. 20.50

— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час» 21.35 — Ху
дожній телефільм «Це
мент». 1 серія. 22.45 —’ Все
союзні змагання з стрибків 
у воду на приз газети 
-! Комсомольская правда». 
(Дніпропетровськ). По за- 
кіичеіші — Новини.

1 програма
8.00 - «Час». 8.40—Гімнас

тика. 9.05—Творчість юних. 
9.;:" -Худ. телефільм «Від
крита книга». З серія. 10.40 
— Адреси молодих. По за
кінченні — Новини. 14 30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми соціалістичних кра
їн. 15.40 — Російська мова. 
16.10 — Рідна природа. 
16.30—Твоя Ленінська біб
ліотека. «Квітневі тези». 
17.00 — Концерт. 17.30 — 
Веселі старти. 18.15 — Мо
сква і москвичі. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Зимовий етюд. 19.05 — Го
лоси народних інструмен
тів. Баян. 19.55 — Худ. те
лефільм «Відкрита книга». 
4 «-ерія. 21.00 — «Час».
2 і.35 — Худ. телефільм
«Відкрита книга». 5 серія. 
22.40 — Сьогодні у світі. 
22.55 — Співає К. Катова 
(Уїсрщпна).

2 програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Вогні рампи». Театрально- 
літературиа вікторин#. 
11.20 — Фільм-концерт. 11.40
— ♦Шкільний екран». 9- 
клас. ФізшГа. 12.10 — Худ. 
телефільм «Цемент». 1 і 2 
серії. 15.45—Новини. 15.55
— Для малят, «Спібний
дзвіночок». 16.25 — Корот
кометражні художні теле
фільми. 17.25 — «Рік п'я
тий. завершальний». У пе
редачі беруть участь перші 
секретарі Ленінських раіі- 
кОмів Компартії України: 
м. Кіровограда — С. С. Лі- 
ловнчеико та м. Одеси — 
В. І. Дсмидюк. (К-л на Рес
публіканське телебачення). 
18.00 — К. т. «День г-
днем». (К-д). 18.15 — Ого
лошення. (.К-д). 18.20 — Те
лефільм. (К-д). 18.30 — «За
кон і ми». 19.00 — • Акту
альна камера». 19.40 —
М. Кропивнпцький. «Доки 
сонце зійде, роса очі ви
їсть». Вистава. 20.45 — «Па 
добраніч, піти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави. 22.20 — Всесо
юзні змагання зі стрибків 
у волу на приз газети 
«Комсомольская правда». 
(Дніпропетровськ) По 
КІНЧС-ІІНІ — Новини.

1 програма
я 00—«Час». 8.40—Гімнас

тика. 9.05 —- Твори М. Рнм- 
ського-Корсакова. 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Слу
жу радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров'я». 11.45— 
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Кіножурнал. 12.30 — «Сіль
ська година». 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 Худ. 
телефільм «Вічний по
клик». 2 серія. 15.10 — 
«Путівка в життя». Прем'є
ра док. телефільму. 15.55— 
Мультфільми. 10.15 — Клуб 
кіиоподорожен. 17.15 —
Музична програма. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 
18,45 — Худ. Фільм «Круг 
чистої водії». 20.15 — Юві
лейний вечір народної ар
тистки СРСР, Героя Соціа
лістичної Праці, лауреата 
Ленінської і Державних 
премій Г. С. Уланової. 21.00
— «Час». 21.35 — Балет 
II. Чайкопського «Щслкун- 
чик».

2 програма
10.00’— Новини. 10.15 — 

Виступають учасники ху
дожньої самодіяльності За
карпаття. 10.45 — -Добро
го вам здоров’я». 11.15 — 
«Катрусин кінозал». 12.65 
—«Співає Дмитро Гнатюк». 
12.25—Худ. фільм «Четвер
та висота». 13.40 — Студія 
«Золотий ключик». 14.45— 
«Слава солдатська». 15.45
— «Таланти твої. Украї
но». .Концерт. 17.00—«Май
стер сміху». Олександру 
Ковіньці — 80 років. 17.30 
«Ліричні настрої». Фільм- 
концерт. 17.50 — «Незви
чайні зустрічі». Розважаль
на програма. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Естрадний концерт-79.
20.50 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00—«Час». 21.35 — 
Худ. фільм «Два бійці».
22.50 — Чемпіонат СРСР 

31 • із волейболу. «Локомотив»
(Харків) — «Радіотехнік» 
(Рига). Чоловіки. По закін
ченні — Новини.

за-

Субота, 12 січня

Четвер, 10 січня
1 програма
8.00—«Час». 8.40—Гімнас

тика. 9.05 — Мультфільм.

1 програма
8.00—«Час». 8.40 — Гімнас

тика. 9 05—Умілі руки. 9.35
— Худ. телефільм - Відкрита 
книга». 4 і 5 серії. 11.45 — 
Для пас. батьки. 12.15 — 
Тираж «Спортлото». 12.30
— Ради і життя. Накази 
виборців — головна турбо
та депутатів. 13.00 — Му
зичний абонемент. 1.3.45 —’

ПОГОДА
Вдень 8 січня по області 

і в місті Кіровограді перед 
бачається мінлива хмар
ність, у першій ПОЛОВИН' 
дня місцями невеликий 
сніг, туман, паморозь. Ві
тер південно-східний, 5— 
10 метрів па секунду. Тем
пература повітря по облас
ті 5-Ю градусів, по місту 
6—8 градусів морозу. Для 
водіїв; на шляхах Кіройо- 
ірадської області види
мість при тумані 200 — 500 
метрів, на дорогих сніговий 
накат.

9—10 січня хмарна з про
ясненням погода, місцями 
невеликий сніг, туман, па
морозь. Вітер південно- 
східний. 2—7 метрів на се
кунду. Температура повіт
ря вночі 10—15 градусів, 
вдень 3—8 градусів морозу.

ірадської
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