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У РАДІ КОЛГОСПІВ ОБЛАСТІ
Відбулися збори представників рад нолгоспів області, в 

яких взяли участь передовими сільськогосподарського 
виробництва, керівники і спеціалісти середньої ланки, го
лови і спеціалісти колгоспів, начальники районних управ
лінь сільського господарства. Обговорено звіт голови ра
ди колгоспів області В. Я. Маслюченка про роботу ради 
за чотири рони і завдання по дальшому розвитку сіль
ськогосподарського виробництва.

Обрано новий склад ради колгоспів області в кількості 
75 чоловік, її президію, а також представників на збори 
рад нолгоспів республіки. Головою ради колгоспів облас
ті обрано начальника обласного управління сільсакого 
господарства В. Я. Маслюченча, його заступниками — 
В. М. Гуртового, Л. И. Шліфера, 10. М. Лисенка.

На зборах виступив сенрстар обкому партії Ф. П. Дзя- 
ДУХ. ________________________________  

і КАНДИДАТИ НАРОДУ

І
 ВИСОКЕ ДОВІР’Я

ЛЮБОВ ЛЮБАНЕНКО — ШВАЧКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ ПРАЦЮЄ ТУТ ЧЕТВЕРТИН РІК. Н 

ТРУДОВІ БУДНІ ВИПОВНЕНІ МОЛОДИМ ЗАВЗЯТТЯМ І 
СВІТЛИМ НАСТРОЄМ. ЗА УДАРНУ ПРАЦЮ ЇП ПРИСВОЄНО 
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УДАРНИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ.

ОСЬ УЖЕ ДВА РОКИ ЛЮБА ОЧО.Т|ОЄ КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ЦЕХУ № І; ВАТАЖКА ЦЕХОВОЇ КОМСОМО
ЛИ ПОВАЖАЮТЬ і МОЛОДІ І ЛІТНІ КОЛЕГИ ПО РОБОТІ 
ЇП ВИЯВЛЕНО ВИСОКЕ ДОВІР'Я. ЦЬОГО РОКУ ЛЮБОВ 
ЛЮБАИЕІІІЮ ВИСУНУТО КАНДИДАТОМ У ДЕПУТАТИ ЛЕ
НІНСЬКОЇ м. КІРОВОГРАДА РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ. фсто в. ГРИБА.

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ініціативі 
передовиків
підтримку

В нашій області, як і по всій 
країні, широко розгорнулося со
ціалістичне змагання за гідну зу
стріч 110-ї річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. Більше 800 трудо
вих колективів і 15 тисяч передо- 

■^-виків виробництва зобов’язалися 
виконати завдання п’ятирічки до 
цієї дати. Серед них колективи 

’ Дніпровського заводу твердих 
сплавів м. Світловодська, штука
турного екіпажу управління .меха 
іцзації будівництва комбінату «І\і- 
ровоградважбуд» (бригадир Є. М. 
І Ісскорожпа), молочнотоварних 
ферм колгоспу «Більшовик» Гай- 
воропського району та інші.

Багато передових колектні.ів 
промисловості, транспорту, будів
ництва, сільського господарства, 
сфери обслуговування міст Кіро
вограда, Олександрії, Світловод
ська, Знам’янки, Онуфріївського, 
Новоархангсльського, І Іовоукраїї:- 
єького та інших районів взяли ігд- 
вніисні соціалістичні зобов’язання 
на честь ленінського ювілею.

Колектив заводу «Червона зір
ка» зобов’язався понад завдання 
виготовити 220 сівалок, випустити 
продукції на 150 тисяч карбован
ців, 22 квітня відпрацювати па зе
кономленій електроенергії, а ви
робництво заготовок сірого і ков

кого чавуну забезпечити па зеко
номленому коксі. За прикладом 
бригади формувальників заводу, 
керованої депутатом Верховної Ра
ди СРСР В. 1. Гетьманцем, 67 
бригад і 1700 робітників дали сло
во викопати п’ятирічне завдання 
до ювілею вождя.

Бригада робітників очисного ви
бою шахти «Світлопільська» ви
робничого об’єднання «Олоксавд- 
ріявугілля» (бригадир М. І. Мі
рошниченко) зобов’язалася на 
честь ювілею видобути понад план 
300 топи вугілля, па 0,5 процента 
.збільшити навантаження на лаву, 
підвищити продуктивність праці 
порівняно з плановою на 1 про
цент.

Прагнучи ознаменувати ювілей 
вождя революції високими трудо
вими досягненнями, мсхаїпзаторії 
тракторних бригад двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталовп, 
Героїв Соціалістичної Праці М-. М. 
Цертія та В. С. Апдріяша Новоук- 
раї.нського району вже поставили 
на лінійку готовності всю грунто
обробну техніку, сівалки, своєчас
но і високоякісно викопують агро
технічні заходи.

Тварпшшкії 1 Іовомиргородсько- 
го міжгосподарського підприєм
ства по відгодівлі великої рогатої 

худоби зобов’язалися па честь ле
нінського ювілею реалізувати по
над план першого кварталу 50 тонн 
м’яса, добитися кілограмових прн- 
.ростів живої ваги худоби щодоби.

Колектив Зпам’яиського місько
го комбінату побутового обслуго
вування, зобов’язавшись виконані 
п’ятирічне завдання до ювілею, 

.намітив додатково до плану цього 
року падати послуг на 150 тис. 
крб., розширити мережу ательє, 
майстерень, комплексних приймаль
них пунктів, ввести нові види по
слуг.

Підвищені соціалістичні зобов'я
зання на честь 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна передові 
колективи взяли, виходячи з внут
рішніх резервів і можливостей 
збільшення випуску продукції, під
вищення продуктивності праці за 
рахунок кращого використання об
ладнання і машин, посилення ре
жиму економії, бережливого ви
трачання сировини, матеріалів, 
електроенергії і палива, кормів, ро
бочого часу, підвищення трудової 
дисципліни.

Бюро обкому Компартії України 
схвалило ініціативу трудових ко
лективів області, які взяли підви
щені соціалістичні зобов’язання на 
честь 110-ї річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна.

Міськкомам і райкомам партії, 
первинним парторганізаціям про
мислових підприємств, транспорт
них і будівельних організацій, кол
госпів і радгоспів рекомендовано 
провести широку організаторську і 
масово-політичну роботу по по
всюдній підтримці й розвитку іні
ціативи передових колективів, за
безпеченню дійового соціалістично
го змагання за гідну зустріч ленін
ського ювілею.
• Редакції обласних, міськрайошшх 
і районних газет, облтелерадіокомі- 
тег зобов’язано широко висвітлю
вати ювілейне змагання трудящих 
області, пропагувати трудові звер
шення в ході ударної ленінської 
вахти, передові методи і прийоми 
праці.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ:
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД У ЧЕРНІГІВСЬКИХ КАРТОПЛЯРІВ

«Ікарус» уже їхав Черні
гівщиною. Мій сусіда 
Дмитро Міщенко, механі
затор із Ульяновського ра
йону, по-змовницьки сти
шив голос:

— Читав оце книжку. 
Пишуть, що одна ланкова 
ще 1940 року зібрала 1285 
центнерів картоплі з гек
тара. Кажуть, на Чернігів
щині вже вирощують кар
топлю виключно механіз
мами. І врожаї великі... От 
би нам!

А наступного дня о Чер
нігові ми йшли з ним на 
заняття шноли молодих 
картоплярів республіки. 
<!?5,РШС вона відкрилася 
1970 року на базі комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу Миколи Гребенка 
колгоспу «Авангард» Черні
гівського району. І тепер 
щороку приїздять сюди мо
лоді механізатори — ке
рівники номсомольсьчо-мо- 
лодіжних ланок нартопля- 
ріа. Вже перший день на
вчання примусив багатьох 
здивуватися і замислитись. 
1964 року в деяких райо
нах області збирали по 90 
центнерів картоплі з гекта
ра, Коли -к у наступному 
році вирощування її відда
ли в руки механізованих 
ланок, урожайність значно 
зросла. І у 1979 році за 
»лГадних погодних умов 
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щини зібрали понад 200 
центнерів картоплі з іекта- 
ра, 9 ланок — по 300 цент
нерів, а в колгоспі імені 
Свердлоаа — 380 центне
рів!

У тому ж 1970 році, од
ночасно із відкриттям рес
публіканської на базі кра
щих механізованих ланок 
створено обласну та ра
йонні школи по вирощу
ванню високих урожаїв 
картоплі. У зимовий пе
ріод навчання в них три
ває 2—3 дні, а в літній — 
кілька годин. Скажімо, до
відалися картоплярі сьо
годні про якусь ефективну 
новинку — одразу ж скли
кали обласну школу керів
ників районних шкіл, роз
повіли про неї, наочно по
казали застосування її на 
практиці. А завтра вже 
збираються районні шко
ли, і через добу новинку 
знають усі механізовані 
ланки. У Чернігівській об
ласті є й школи по виро
щуванню інших культур. І 
не можна не погодитися з 
думкою заступника на
чальника Чернігівського 
обласного управління сіль
ського господарства по 

рослинництву Леоніда Гри
горовича Сухомлина:

«Якщо паші школи пра
цюватимуть систематично, 
безперервно навчатимуться 
в них механізатори — во
ші будуть господарями на 
своєму полі. Тоді матиме
мо на ньому і врожай, і по
рядок. Якщо ж такого по
стійного навчання не буде, 
ми приречемо себе па від
ставання від життя, яке 
неухильно йде вперед».

...Тут, у Чернігові, позна
йомилися два молодих ме
ханізатори: Валерій Швач
ко із Менсьного району і 
наш Віктор Хрієнко із 
Олександрійського району. 
Багато схожого у біогра
фіях юнаків. Обидва після 
закінчення восьми класів 
пішли працювати в рідні 
нслгоспи, потім за направ
леннями господарств на
вчалися на курсах тракто
ристів. Нині закінчують 
вечірні школи і працюють 
у механізованих ланках по 
вирощуванню картоплі. На
віть заробітна плата у них 
однакова, а от урожай кар
топлі, вирощений їхніми 
ланками, — різний. У ланці 
Валерія — 275 центнерів з 
гектара, а в ланці Вікто
ра — тільки 38(7!) центне
рів.

Цю невеличку паралеть 
я провів їм одразу ж піс

ля того, як ми побували в 
колгоспі «Авангард». (Ще 
свіжими були враження 
від побаченої техніки, ще 
не вщухли суперечки про 
те, чи слід вносити під кар
топлю аміачну воду, про 
достоїнства і недоліки 
картоплекомбайнів). І не 
дуже говіркий Віктор, тро
хи схвильований, підтри
мав розмову:

— Саме для того, щоб і 
на Кіровоградщині, і в ін
ших областях врожаї кар
топлі стали кращими, і 
приїхали ми до школи мо
лодих картоплярів. Кіро
воградська область не 
спеціалізується на виро
щуванні цієї культури. Од
нак відставання нам усе 
одно треба долати. Диви
лися ми щойно сільсько
господарську техніку. Кар- 
топлекопалка тут уже ві
дійшла в минуле. А у нас 
ще й досі ідуть колгоспни
ки із відрами по рядках, 
збирають картоплю. У чер
нігівців же вона прямо з 
комбайна сиплеться в ку
зов автомобіля. Це ж 
скільки робочих рук ви
вільняється, не кажучи вже

про- 
кар-

механізованих 
ж якщо і є, то 
по вирощуван- 
культури? Як 

змага- 
кукурудзо-

го-

бути в господарствах, де 
немає комсомольсько-мо
лодіжних 
ланок, або 
лише одна 
ню певної 
ланці картоплярів 
тися з ланкою 
водів і т. п.?

Б автобусі по дорозі до
дому ми ділилися планами 
застосування набутих
знань, коли до нашої бесі
ди приєдналась літня жін
ка. Виявилось, що вона 
працює агрономом в од
ному із колгоспів Чернігів
ської області. Хлопці так 
засипали її запитаннями, 
що жінка навіть здивува
лася:

— Ви часом не в сіль
ськогосподарському інсти
туті навчаєтесь?

— Ми механізатори, — 
з гордістю відповіли.

І тоді я пошкодував, що 
тільки три господарства 
нашої області послали сво
їх представників до Черні
гова.

При застосуванні досаі- 
ду передовиків і наша 
земля може дати не мен
ші врожаї картоплі.

В. БУБИР, 
позаштатний корес

пондент «Молодого 
комунара».

про механізацію всіх 
цесів вирощуєання 
теплі, яку ми бачимо тут! 
Або ж таке. У нашому гос
подарстві прямо по сходах 
боронують поле (щоб зни
щити бур’яни). А в Черні
гівській області від боро
нування категорично від
мовились. Мотивують це 
тим, що й одна борона 
добряче ущільнює грунт, 
а ще як пройде тракт >р, 
то, мовляв, одержуємо не 
поле, а стадіон. Замість 
цього проводять 2—3 роз
пушування грунту до вихо
ду картоплі із землі (тому 
її садять тільки гребене
вим способом), і бур'янів 
лишається менше, ніж піс
ля боронування...

Мої знайомі багато 
ворили про організацію 
соціалістичного змагання 
молоді. Довго сперечали
ся, шукали відповіді на всі 
«як?» і «чому?» Чи може 
секретар комсомольської 
організації колгоспу орга
нізувати таке змаїання, ко
ли його тільки з місяць то
му обрали комсоргом? Як
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ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Закінчилося перше півріччя в системі комсомоль
ського полігнавчаиня. Ми попросили першого секрета
ря Кіровоградського міськкому комсомолу Михайла 
Сірика прокоментувати набутий комсомольських ор
ганізацій міста в організації формування у молоді 
марксистсько-ленінського світогляду.

ДОСВІД 
САМООСВІТИ

Нині понад 6 тисяч комсомольців міста опановують 
суспільні науки в навчальних закладах, 10,5 тисячі 
юнаків і дівчат навчаються з системі партійної і ком
сомольської політосвіти, близько чотирьох тисяч мо
лодих кіровоградців набувають знань у школах кому
ністичної праці, університеті марксизму-ленінізму та 
народних університетах. Поліпшився якісний склад 
пропагандистських кадрів. У системі комсомольської 
політичної і економічної освіти працює 286 пропаган
дистів (майже всі —- комуністи), дев’ять із десяти ма
ють вищу або незекінчену вищу освіту.

Комсомольські організації Кіровоградського заво
ду радіовиробіз, взуттєвої фабрики, заводу «Червона 
зірка» набули чималого досвіду роботи по вдоскона
ленню навчання комсомольців і неспілкової молоці 
марксистсько-ленінської теорії. Там, де комітети ком
сомолу по-справжньому займаються політнавчанням 
комсомольців, там і трудова дисципліна на високому 
рівні. Приклад такої роботи показує комсомольсько- 
молодіжна бригада заводу радіовиробіз, яку очолює 
Віталій Осадчий. Шість комсомольців цього колекти
ву навчаються з школі економічних знань, четверо — 
в системі комсомольської освіти, ще троє — у вузі й 
школі робітничої молоді, бригада постійно перевико
нує данні завдання, чотири молоді виробничники на
городжені значком «Ударник комуністичної праці», 
на грудях у бригадира — орден «Знак Пошани».

Якщо з об’єктивних причин комсомолець не може 
відвідузати заняття у гуртках та семінарах, комітет 
комсомолу пропонує йому самостійно вивчати марк- 
систсько-ленінсіку теорію. Комітети комсомолу і ме
тодичні ради з питань комсомольського політнавчан- 
ня, що діють у первинних комсомольських організа
ціях, розробляють тематику проблем для вивчення 
за індивідуальним планом. За кожним комсомольцем, 
який працює самостійно, закріплюємо досвідченого 
пропагандиста. Наставник протягом року дає підопіч
ному консультації, поради. Результати бесід і кон
сультацій заносяться у спеціальні щоденники.

Міський комітет комсомолу ще до початку на
вчального року провів дза інструктивних семінари із 
секретарями комітетів когясомолу міста з питань ін
дивідуального навчання. Первинні організації одер
жали методичні рекомендації. Районні комітети за
лучають слухачів, які навчаються самостійно, до учас
ті у семінарах пропагандистів,

У Ленінському районі міста 174 комсомольці на
вчаються за індивідуальним планом. Пропагандисти 
допомогли їм вибрати теми, скласти плани. Для ви
вчення брались грограми комсомольських політгурт- 
ків і теоретичних семінарів, праці В. І. Леніна.

Сзтиостійному вивченню основ марксизму-ленінізм 
допомагають кчижкозі методичні виставки, стенди, 
куточки політосвіти. їх можна оформити в бібліотеці, 
гуртожитку, червоному куточку. Добре цю справу 
організовано в бібліотеці заводу «Червона зірка».

Досвід комітетів комсомолу по організації політ- 
назчання за індивідуальним планом розглядатиметься 
на засіданні методичної ради у квітні. Ним зможуть 
поділитися комсомольські організації швейної фаб
рики та універсального торговельного об'єднання 
«Кіровоград».

Однак ще не на належному рівні знаходиться інди
відуальне навчання в комсомольських організаціях 
торгівлі, побутового обслуговування, транспорту. З 
поля зору райкомів комсомолу . міста випадають 
невеликі організації. Навести порядок у цій справі — 
наше першочергове завдання.

М. СІРИК 
перший секретар Кіровоградського міськкому ІГІІ/Л’ 4 і */

Торік Ольга й ігор Кон- 
стантинови успішно закін
чили Харківський авіацій
ний інститут. А нині моло
де подружжя працює у від
ділі автоматизованої систе
ми управління виробничо
го об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустріл». Колектив 
відділу високої думки про 
обох інжснер'в-програміс- 
тіз. Комсомольці об'єднан
ня теж поважають своїх то
варишів по Спілці.

На знімну: Ольга та 
Ігор КОНСТАНТИНОВИ.

Фото Л. ТАРАСЕНКО.

СЕРЕД КНИГ

КОМПАС
ДЛЯ ЕДІС0Н1В

Підраховано: кожні сім 
секунд у нашій країні реє
струється раціоналізатор • 
ська пропозиція, кожні де
сять хвилин — винахід. 
Ллє каніть всемогутня ста
тистика неспроможна ви
значити масштаб:: науково- 
технічної творчості молоді, 
а тим иільїце її ефект.

Із чого починається ви
нахідник? Запитання не 
пусте. Адже патент, запро
вадження розробки чи на
укова праця — уже вінець 
довгої і копіткої роботи. Л 
щоб узятися за неї, треба 
у сьогоднішньому дні поба
чити риси майбутнього.

Недавно у серії «Еври
ка» (видавництво «Молода 
гвардія») вийшла книга 
«Патент па творчість». її 
автори—журналісти Юрій 
Столяров і Борис Ревськпй 
— розказують про пошуки 
і знахідки молодих новато
рів, участь комсомольців і 
молоді у русі ПТТМ.

Про ” багато винаходів 
розповідається у кинзі. На
приклад, як молодим нова
торам вдалося з допомо
гою вибуху штампувати 
метал, а з допомогою по
вітря розвантажувати си
пучі матеріали. Як вогнем- 
стали боротися з пожежа
ми, а монтажника лінії ви- • 
соковольтпої напруги поса
дили па велосипед, і він... 
покотив прямо по прово
дах. І через ці розповіді 
про оригінальні конструк
ції автори підводять нас до 
головної думки: «Сьогодні 
вже ніким не дискутується 
питання, чи можливо на
вчати технічної творчості... 
Наука і практика відпові
дають на нього тільки 
ствердно. Ллє як, яким чи
ном перетворити у метод 
те, що донедавна вважало
ся таким, що не піддається 
навіть вивченню і аналізу, 
таким, що випадає ледве 
не на долю обраних, наді
лених природним даром?»

10. Столяров і Б. Рсв- 
ськпіі виділили з океану 
творчості молоді найголов
ніші острови. Як потрапи
ти па них хлопчакам? Наче 
надійний компас, книга орі
єнтує майбутніх винахід
ників.

І. ТЕТЕР1Н.
Прес-бюро «Комсо
мольском правди».

ДО ЗНАМЕННОЇ
Підготовка до знаменно

го ювілею — ІЮ-ї річниці 
з дня народження творц? 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави Володи
мира Ілліча Леніна напоз- 
нює 
всю 
бібліотечних 
Олександрівської Ц^С, 420 
включились у республікан
ський огляд-конкурс дер" 
жавних /ласових бібліотек, 
що проходить з 1 січня по 
1 липня 19Б0 року і присвя
чений ювілею Ілліча.

У нзших фондах широко 
представлені видання тво
рів 3. І. Леніна і книги про 
його життя і діяльність. 
При видачі літератури про
водимо бесіди, для окре
мих читачів складаємо ін
дивідуальні плани читання 
на теми: «Тобі запозів Іл
ліч», «їх справа переживе 
віки», «Жити і працювати 
по-комуністичному, як вчив 
В. І. Ленін» та інші. Всюди 
є рекомендовані списки 
літератури, наприклад,
«В. І. Ленін про соціаліс
тичну трудову дисципліну»», 
«8. І. Ленін — засновник 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу», «В. І.

особливим змістом 
ідеологічну роботу 

працівнику

Ленін про Україну» та ін. 
А нещодавно працівни
ки Михайлівського філіалу 
N2 1 провели перегляд.лі
тератури про В. І. Леніна, 
як засновника і еождя Ко
муністичної партії.

Увагу молоді привертає 
книжкова виставка, ОРГ^.НІ' 
зоаана в центральній біб
ліотеці — «Життя велико
го Леніна — приклад слу
жіння народу» із циклу 
«Ленінізм — прапор кому
ністичного будівництва», 
біля якої часто проводя
ться інформаційні біоліо- 
графічні огляди.

Особливу увагу ми при
діляємо гласності соціаліс
тичного змагаиня, РУХУ 
передовиків, які зобов'я
залися виконати п’ятиріч
ний план до 110-і річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. Надовго запам’яталася 
трудівникам колгоспу
«Шляхом Леніна»» зустріч 
з передовиками виробни
цтва під девізом «Рік ле
нінської роботи». Зацікав
лено слухали присутні ви
ступи Героя Соціалістич
ної Праці Г. П. Юрченка, 
доярки Н. М. Христенко, 
яка зобов'язалась в юзі-
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ПСИХОЛОГИ кажуть, що 
для успішного впливу 

на людину треба знайти а 
ній «внутрішню зачіпку» 
тобто намацати щось дуже 
важливе, значуще, — і по
тім уже намагатися діяти а 
цьому напрямі.

Педагогічний пошук від
криває питання «а як?» Яи 
шукати «зачіпку», як бути, 
коли її знайдено?

«Я вважаю, що діяль
ність наставника — це кон
кретна робота і конкретні 
сучасні рішення. І тут від 
мене потрібні не книжні 
слозз і рецепти, а власна 
винахідливість. При цьому, 
чим більше знаєш, чим 
краще підготовлений тео
ретично, тим глибше розу
мієш свої завдання. Але 
все-таки треба вміти зосе
редитись нз конкретному 
випадку». Ці слова одного 
з досвідчених ленінград
ських наставників ми вва
жаємо досить точною від
повіддю на запитання про 
те, що означає «переклад 
на педагогічну мову» за
гальних знань про соціаль
но-психологічні закономір
ності розвитку сучасної 
молоді.

«Займався я одним хлоп
чиною... Він уже відслужив 
в армії, жив у гуртожитку. 
Спокійний, покладливий.- 
Прззда, малоактивний, тро
хи навіть байдужий. Пра
цював грамотно, але не в 
цьому суть... Не виходило 
людського контакту... Та 
що ти від нього хочеш, пи
тав я сам себе. Все добре 
йде, нормально. Робота є 
робота. 1 все ж яке вже 
тут наставництво, коли не
ма душевності. Формальні 
виходять відносини. Га 
відчуваю я, що 
луччя тут 
а в чому 
знаю.

Допоміг 
в кіно на «Мачуху». І 
після сеансу, коли обгово
рювали різні питання про 
сім ю, його неначе про
рвало, здивував прямо 
Те, про що він тоді гово
рив, по-моєму, було не ду
же правильним. Головне— 
я зрозумів, що саме тут 
наболіло. Виявляється, мій 
вихованець іще в ранньо
му дитинстві лишився без 
батька. Мати незабаром 
вийшла заміж, появил?сь 
дитина, і мій Михайло ніби 
нікому не потрібний. Вид
но, дісталося йому за с-і 
роки. Це я потім у роботі 
з ним, ззичайно, врахував. 
А відкрилося все випад
ково...»

Насгазник, цр розповів 
цю історію, наполягає на 
«випадковому-» відкритті

й 
благопс- 

чисто зовнішнє, 
причина — не

випадок. Пішли 
ось

ДАТИ /

лейкому році ВЗЯТИ 40-;. 
ритисячний рубіж по на
доях молока від корови і 
заявила, що рік 1980 Ус; 
тваринники колгоспу зроб. 
ЛЯТЬ роком роботи по-да. 
нінськи.

Бібліотеки 
йону активно включились 
в проведення Всесоюзної 
молодіжної читацької кон
ференції «По-ЛЄНІНСЬКИ 
жити, працювати, вчи
тись!» та республіканської 
читацької конференції «з 
Леніним — по ленінському 
шляху».

Виконуючи Постанову 
ЦК КПРС «Про 110-у річни
цю з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна», 
ми прагнемо залучити сво
їх читачів до вивчення тво
рів вождя, пов'язуючи їх 
пропаганду з актуальними 
питаннями політичного і 
господарського життя на
шої країни, з життям і ус
піхами трудящих Опек-^ 
сандрізського району.

В. ОВЧАРЕНКО, 
директор Олександ- 
рівсьяої централізова
ної бібліотечної систе
ми.

нашого рй.

Як

„зачіпку“
зачіпки? Чи так це: Адже, 
очевидно, не випадково, 
а цілком свідомо він по
стійно спілкувався з хлоп
цем не тільки на роботі, а 
й у вільні години і дні. Не 
задовольнявся тим, що Ми
ша добре поводився і пра
цював грамотно. Турбував
ся, щоб між ним і вихован
цем виникли довірчі від
носини.

Справжнього наставника 
завжди цікавлять особа 
його вихованця, його інди
відуальність. Йому не дає 
спокою питання, що це за 
людина, якими думками 
почуттями вона живе.

І все це відбувається 
постійному спігкуванні

і

в
з 

вихованцями. Як у наведе
ному нами прикладі. Зви
чайно, наставник знав, що 
бувають діти, травмовані 
сімейними чварами (читав 
про це, зокрема, і у психо
логів, і у педагогів), але на 
свою мову вихователя пе- 
реклаз тільки тоді, коли 
зіткнувся з реальним жит
тєвим фактом, виявив при
чини хвороби, поставив 
діагноз.

Причини встановлено, 
пояснено. Що робити далі, 
як діяти? Адже не годя
ться ж для виховання такі 
повсякденні слова, як «не 
ти перший, не ти останній», 
«не розстроюйся» ЧИ Ін
ші — В тому ж роді. Може, 
на перший випадок щось 
подібне й буде сказано, 
але це, так би мовити, ли
ше тактичний хід.

Стратегічне ж педагогіч
не рішення вимагає такого 
втручання, яке докорінно 
змінить якщо не саму 
туацію '■ 
справу з 
том), то 
лення до 
струни душі життєвий дос
від зачіпає, тим складніше 
потім пом’якшити чи пере- 

всі будувати наслідки. Важко, 
ПТІ але можна.

«Для мене есе виріши
лося з першого запрошен
ня додому до Миколи Іва
новича, — розповідає Ми
ша, — я ж ніяким заспо
кійливим словам уже не

(наставник 
доконаним 
принаймні 
неї. Чим

си- 
має 

фак- 
став- 

тонші

у БЛОКНОТ

НАСТАВНИКОВІ

вірив, бо зжився з дум 
кою, що спразжиьої друж
би (тим більше в сім'ях) 
нема й бути не л\оже. Хоч 
до мене ставились дуже 
добре і в школі, і в армії, Л 
не кажучи вже про зазод. 
Нічого не допомагало. А 
тут уперше засумнівався, 
чи маю рацію. Розумієте 
мені погрібно було прийти 
в цей дім і переконатися 
що тут знайду захист...»

А тепер продовження 
розповіді наставника Ми
хайла: «Зрозумів, у чому 
річ, а як учинити — не 
знаю. Прийшов додому — 
поділився з дружиною. Во
на каже: запроси до нас. 
ось у свято гості будуть. 
Чи правильно такого хлоп
ця запросити саме в свя
то? Ні, думаю, не те... І ось 
одного разу, нічого не ска
завши дружині, синові і 
дочці, після роботи привів 
Михайла під приводом по
лагодити телевізор. Отут 
усе само собою й ви
йшло...»

Знов-таки «само собою». 
Але це не зовсім так. На
ставник обдумував спосо
би, перебирав варіанти, 
перш ніж вибрати той, 
який здавався йому най
більш вартим уваги. Здає
ться, все просто, але якби 
запросив Михайла у свято, 
лише зіпсував би справу, 
бо Михайло «святам» не 
вірив, надивився на це в 
дитинстві. Як тільки що — 
«свято»», застілля, горілка. 
Прийшов би і, не розібрав
шись, вирішив за звичкою, 
що й тут, «як у всіх».

«Педагогічна інтерпре
тація» (тлумачення) пез- 
них ситуацій виховання — 
рідна сестра мистецтву 
Тому самі вихователі мо
жуть і не цілком усвідом
лювати, що за цим стоїть 
певна система.

Розмах творчої уяви на- 
ставника, схильність до пе
дагогічних роздумів — усе 
це так чи інакше зв'язане 
з його педагогічною осві
ченістю, важливим еле
ментом якої є знання со
ціологічних і соціально- 
психологічних проблем 
молоді.

с. 
доктор 
наук.

ІКОННИКОВА, 
філософських

Л. ЛЕСОХІНА, 
кандидат педагогічних 
наук.
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ГТ ІШОХІД — учасник до- 
!•* рожньсго руху. Необе
режний ЙОГО крок Ні 
проїжджій частині вулиці 
може закінчитися трагічно. 
І все ж багато пішоходів з 
невиправданим риском ки
даються з потік автомобі
лів, кожного разу випраз-

Статистика показує, що 
під колесами автомобілів 
чоловіків гине набагато 
більше, ніж жінок. Це по
яснюється тим, що чолові
ки частіше бувають напід
питку, в результаті чого 
стають жертвами дорож
ніх пригод.

СЕРЙОЗНА
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ
дозуючись перед праців
никами ДАІ: «Спішу», «за
пізнююсь», «нічого зі 
мнТ?ю не трапиться».

Такі пояснення звучать 
наівно, коли згадати, що 
тільки минулого року на 
шляхах області загинуло 
42 і поранено 186 пішохо
дів. У 138 випадках вину
ватими були зони самі.

Нерідко під колеса авто
мобілів попадають люди 
похилого віку. Так, 24 груд
ня минулою року житель 

і села Успенки Онуфріїв- 
ського району 83-річний 

і Ш. хотів перейти дорогу 
швидше, ніж проїдуть 
«Жигулі», зле не встиг...

Ось кілька свіжих при
кладів. Коли 10 січня цього 
року житель обласного 
центру М., добряче випив
ши, повертався пізно вве
чері з полювання додому, 
його різко «повело» пря
мо під колеса грузовика... 
А 14 січня житель Великої 
Виски Ф., теж будучи «під 
мухою», «голосував» на 
дорозі з недопитою пляш
кою вина у руці. Водії не 
зупинялись. Тоді Ф. вирі
шив, що вони його в тем
ряві не бачать (це було 
вночі), почав вибігати на 
середину дороги. Шофер 
автомашини ГАЗ-52, хоч і

різко загальмував, все ж 
уникнути -наїзду не зміг. 
Не змогли вже нічого зро
бити і лікарі.

Значна частина потерпі
лих пішоходів — діти. Обу
рює те, що дорослі інколи 
байдуже ставляться до по
ведінки дітей на вулиці. 
Замість того, щоб попере
дити їх або навіть прогна
ти з проїжджої частини, 
дорослі самі тут же пору
шують правила дорожньо
го руху. Так, житель міста 
Знам’янки Г. зі своєю се
мирічною донькою перебі
гав вулицю в недозволено- 
му місці. Батько зумів про
скочити, а дівчинка заме
тушилась і потрапила під 
колеса грузовика.

Поведінка дітей на вули
ці — це поведінка дорос
лих. Вона впливає на дітей 
багато ефективніше, ніж 
слова. Тому батьки постій
но повинні замислюватися, 
чи завжди їхня поведінка 
може бути прикладом?

Необережний перехо
жий створює серйозну не
безпеку. Тому, знаходя
чись на вулиці, потрібно 
бути максимально уваж
ним, зібраним. Адже най
менша необачність пішо
хода може мати дуже сум
ні наслідки і для нього, і 
для інших.

Я. ЩЕРБИНА, 
інструктор облдержав- 
тоінспекції, старший 
лейтенант міліції.

Сторінки фронто
вої біографії відо
мого російського 
поета Євгена Дол- 
матовсьного змере
жся! незабутніми 
дорогами на Кіро- 
воградщині. Саме 
в Новоархангель- 
ському районі його 
врятувала колгосп
ниця Марина Ми
хайлівна Вербина.

У творах поет зга
дує село Підвисоне,

Лист
Євгена
Долматовського

безмежні кіровоградські степи і, зви
чайно ж, прекрасних радянських людей, 
які в скрутну хвилину подали руну допо
моги пораненому воїнові.

Євген Аронович часто приїздить у на
ше місто, відвідує село Підвисоне. Зу
стріч із поетом — завжди світле і радіс
не свято для шанувальників красного

слова. Цього рону Євген Долматовсьний 
теж побував у Кіровограді, виступив пе 
ред студентами інституту сільськогос 
подарсьного машинобудування.

Цими днями Із Москви до реданції 
надійшов лист від поета. Він надіслав 
для нашої газети нові свої вірші, яні ми 
із задоволенням пропонуємо увазі на
ших читачів.

У СУХО
Ще працюючи па Бєлго- 

родщині, мріяла я побува
ти у ПпВЛИСЬКІЙ школі, і 
ось моя мрія здійснилася. 
День- той запам’ятається 
назавжди.

...Відкриваємо хвірткт' 
(мої супутники — вчителі) 
і опиняємося в дивовижно 
затишному шкільному дво
рі. З портрета біля входу в 
школу на нас дивиться Ва
силь Олександрович. Тут, 
у школі, все нагадує про 
нього. Стенди, вітрини, ним 
виготовлені. Добре облад
нані кабінети приваблюють 
ронячною фарбою стін, 
парт — хочеться посидіти 
у такому класі.

Домашній затишок панує 
у школі — килимові до
ріжки, салфетки, виш яті 
дітьми ще за життя Василя 
Олександровича, квіти. А 
головне — привітність і 
доброта учителів, що по
лошіть кожного відвіду
вача.

млине
Потім ми побували в му

зеї, дивилися фільм про 
Сухомлинського. (Звичай
но, не кожному випаде на
года подивитися музей, 
школу, ось чому добре бу
ло б, якби фільм про ви
датного педагога, його лис
тування з читачами могли 
б побачити всі). Вражає у 
Сухомлинського його неви
черпна віра у дитину, у 
дорослого, любов до них. 
турбота про них. Скільки 
людей писали йому! 1 кож
ному він знаходив час від
повісти, вчасно допомогти, 
дати добру пораду.

Назавжди залишиться у 
пам’яті і зустріч із Сергієм 
Олександровичем Сухо- 
млинським. Карі очі, по
смішка, жвавість, просто
та — гсе в ньому нагадує 
про старшого брата.

Знаючи, що у нашій газе
ті з’явилася нова рубрика 
для вожатих, хотілося б

ького
усім вожатим — «початків
цям* побажати так любити 
дітей, як Сухомлинський. І 
обов’язково прочитати його 
твори — це допоможе в ро
боті з дітьми. Учити школя
рів любові до книг, умінню 
працювати з ними — обо
в’язок кожного вожатого. 
Василі. Олександрович ду
же багато уваги приділяв 
книгам (скільки їх тільки в 
його робочому кабінеті!).

Найбільше щастя — ко
ли діти довіряють тобі, ко
ли кажуть «наш вожатим* 
(як говорили про Сухо 
млинського — «наш учи
тель»). Це значить — ти 
знайшов дорогу до їхніх 
сердець, значить, що ти 
па правильному шляху.

В. ФІЛАТОВА, 
старша піонервожата 
Кіровоградської СШ 
№ 24.

Звездный
дом
Полгода двое в космосе кружили, 
Прошли проверку пламенем и льдом. 
Теперь в автоматическом режиме 
Работу продолжает звездный дом.

Зеленовато светятся приборы, 
Ведя с Землей свой разговор немой.
Моделью океанского прибоя 
Радиоволны плещут за кормой.

И оператор в Центре управленья 
Заносит в бортозой журнал земной 
Свет облаков, магнитные явленья
И строки информации иной.

В кругу семейном члены экипажа 
Вдыхают осень в Ззёздном городке. 
Но в их душе — потеря и пропажа, 
Вершина вдэхнозенья вдалеке.

Как будто бы они з командировке 
Здесь, на одной из /лаленьких планет, 
На стажировке, переподготовке, 
И времени для сантиментов ьет.

А дом родной — на апогее века,
Где связаны орбитой полюса,
Г де герметический уют отсека,
И сутки длятся полтора часа.

* С

Несерьезно — приятельство ставить

в заслугу, 

Забывать, что глаза панибратства пусты. 

Но бывают мгновенья,

Обращаются только на ты.

Перед страшной бедой

Или радостью страшной,

Разделяя восторг или чузстзо вины, 

Подчиненный с начальником, 

Младший со старшим

Вдруг станозятся беспрекословно 

равны,

Переходят на «ты» незаметно

и просто... 

Возникает магнитное поле родства, 

Осыпается предубеждений короста, 

Сокрозенный свой смысл обретают 

слова. 

Человеческой близости высшая точка, 

Как звезда, а точней, как комета светла, 

Закрепляется на небосзоде непрочно 

И, к земле приближаясь, сгорает дотла 

Вдруг споткнется о холодность доброе 
слово...

На гриветствие не повернув голозы, 

Побратим твой вчерашний остынет, 

и сноза 

Недоступный, к тебе обратится на вы. 

«Вы», конечно, солидное местоименье 

Но ? других есть не меньший запас 

красоты.

Так давайте не будем стыдиться 

мгновенья,

Когда мы обращались друг к другу 

на ты!Когда люди друг к другу

ФОТОРЕПОРТАЖ

Народження мрії
У світлих і затишних класах Нозгородківської музичної 

школи народжується мрія Мрія поо рідну природу і ча
рівний світ дитинства. Мрія про завтрашні дороги і муж
ніх народних лицарів. Ця мрія — музика.

Щодня юні музиканти знайомляться з безсмертними 
творами Чайковськото і Лисенка. Бетховена і Моцарта. 
Викладачі школи Марія Олексіївна Викова, Валентина 
Гиатівна Горощак та інші цілком задоволені своїми вихо
ванцями.

Ось так починає сгій «музичний день» учениця по клд- 
су фортепіано Світлана ДЫДР1ПКОВИЧ; юній баяиістці 
Людмилі ШЕВЧЕНКО завжди допомагає досвідчений ви
кладач В. Г. ГОРОЩАК: уроки теоретичних дисциплін, які 
проводить М. О. ВИКОВА, завжди цікаві.

Фото С. ФЕНЕНКА.

ЕЗ

У Євпаторії відбулася 
першість республіканської 
ради ДСТ «Авангард» з 
легкоатлетичного кросу. 8

ній взяли участь 1 спорт
смени Кіровоградщини. 
Вдало стартували вихован
ки олександрійського тре
нера М. Є. Жеребятьєаа. 
Учениця індустріального 
технікуму першорозряд
ниця Світлана Петрова за-

аоювала чемпіонський ти
тул на дистанції 3000 мет
рів. Майстер спорту СРСР 
Ольга Демеха стала сріб
ного призеркою з бігу на 
5 кілометрів. Обидві наші 
спортсменки включені до 
складу збірної авангардіз-

ців України для участі у 
всесоюзних змаганнях із 
цього виду спорту, що 
проходитимуть у Кисло
водську,

У командному заліку на
ші земляки піднялися на 
найвищу сходинку п’єде-

е ХОЧ ЛИСТ НЕ БУ8

ОПУБЛІКОВАНИЙ

Робота
налагоджена

Мешканець Олекса ндр ії 
Д. П. Копач у листі до ре
дакції скаржився па неза
довільну роботу ощадної 
каси № 3070, що в Жовтне
вому районі міста. Заступ
ник голови Олександрій
ського виконкому міської 
Ради народних депутатів 
В. Глущенко повідомив, 
що минулого року в зв’яз
ку з поломкою касовий 
апарат деякий час не пра
цював. Зараз робота в 
ощадній касі налагоджена.

Адміністрація ощадкаси 
№ 3070 вибачилась перед 
Д. П. Копачем за завдані 
неприємності з прийманням 
платежів.

сталу пошани серед сім
надцяти колективів това
риства, які виступали у 
другій групі областей рес
публіки.

С ♦ «

Двадцять команд ко
лективів фізкультури цехів 
і відділів, взяли участь у

розиграші кубка заводу 
«Червона зірка». Пере
можцями турніру стали 
футболісти першого ме
ханоскладального цеху.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО«
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КІРОВОГРАДСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ

ПРИЙМАЄ 
ЗАМОВЛЕННЯ

на такі види робіт: 
закладання фундаментів 
цегельна кладка стін, 
лицювання стін цеглою 

та глазурованою плиткою, 
ремонт паркетних підлог і 
покриття їх лаком, маляр
ні роботи, 

настилання лінолеуму; 
штукатурні роботи, 
покриття дахів шифе

ром,
залізо-бетонні перекрит

тя,
встановлення віконних і 

дверних блоків.
Замовлення з матеріалі? 

замовників будуть викону
ватись поза чергою.

Звертатись на адресу: 
м. Кіровоград, вуп. Остров- 
ського, 10, РБУ-2.

Зам. 22.

КРИВОРІЗЬКА 
РАХІВНИЧО- 
БУХГАЛТЕРСЬКА ШКОЛА

ОГОЛОШУЄ НАБІР
учнів у групи підготовки 
бухгалтерів промислового, 
будівельного і сільської ос- 
подарського обліку.

Навчання денне і вечір
нє. Строк навчання на ден
ному відділенні — 10 міся
ців, на вечірньому — один 
рік і 4 місяці.

Прийом у школу без ек
заменів. Навчання платне. 
Школа забезпечує гурто
житком. Після закінчення 
школи присвоюється квалі
фікація бухгалтера про
мислового, будівельного чи 
сільськогосподарського об
ліку.

Адреса: м. Кривий Ріг, 
324053, вул. Мусоргської ог 
13. їхати автобусами №№7, 
10, 23, 28, 29 до зупинки 
<44 квартал». Тролейбуса
ми №№ 3 і 4 до зупинки 
«44 квартал».

По довідки звертатися 
по телефону 51-11-44. 
Зам. 23.

КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО 
ПОДОРОЖЕЙ
ТА ЕКСКУРСІЙ

ЗАПРОШУЄ
в туристичні подорожі в 

міста:
Адлер — з 22 лютого на 

20 днів.
Алушта — з 26 лютою 

на 10 днів.
Геленджик — з 19 люто

го на 20 днів.
Ялта — з 24 лютого на 

10 днів.
Євпаторія — з 22 люто

го на 20 днів.
По довідки звертатись 

на адресу: м. Кіровоград, 
вуя. Фрунзе, 8, тел. 7-15-44, 
7-02-61, 7-15-23.

Зам. 25.

ПОТРІБНІ
па постійну роботу:
механік,
моторист,
нарбюраторник, 
автослектрик (четвертого—п’ятого розрядів). 
Заробітна плата 120—180 крб.
Водіїв легкових і вантажних автомобілів. Заробітне 

плата — 200—250 крб.
Робітник на склад. Заробітна плата — 85 крб.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Проле

тарська, 10, відділ кадрів.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

Зам. 26.

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ЛІНАРНІ

II О ГРІБ II І
не постійну роботу:

інженер по експлуатації 
вентиляційного обладнан
ня,

слюсар-електрозварник, 
інженер-сантехнік, 
електрики,
завідуючий господар

ством,
інженер-електрик,
технік-будівельник,

слюсарі-сантехніки, 
медсестри, 
сантехніки, 
кухонні робітники. 
Звертатись на адресу: 

м. Кіровоград, пр. Правди, 
90, відділ кадрів.

АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам. 2-1. .

ВИ КУПИЛИ БІЛЕТИ «МОЄ»!

Черговий 7-й тираж Міжнародного Олімпійського 
«Спортлото» відбудеться 19 березня 1980 р. в м. Бер
ліні (НДР).

У тиражі розігруються путізки на Олімпіаду-8С і 
грошеві виграші від 3-х до 10 000 крб.

Білети чергової серії Міжнародного «Спортлото» 
ви можете купити у фірменних кіосках «Спортлото», 
кіосках «Ссюздрук», а текож у громадських роз
повсюджувачів фізкультурних і комсомольських ор
ганізацій.

Частини «Б» і «В» 7-го тиражу Міжнародного 
« Спортлото» опустити у ящик «Спортлото» не пізніше 
5 березня ц. р.

Купуйте білети «МОС»!
Бажаємо удачі!

Кіровоградське агентство «Спортлото».
Зам. 28.

ОГОЛОШЕНО ПРИЙОМ
у вищі та середні навчальні заклади 

МВС СРСР..
Приймаються чоловіки до 30-річіюго віку 

із середньою освітою, звільнені у запас із 
рядів Радянської Армії і здатні за етапом 
здоров’я до служби в органах внутрішніх 
справ.

Навчальні заклади готують спеціалістів 
з вищою і середньою юридичною або техніч
ною освітою і присвоюється звання «лейте
нант внутрішньої служби».

Вступники подають такі документи: зая
ву, документ про освіту (оригінал), харак
теристику з місця роботи, три фотокартки 
3X4 см, автобіографію, копію свідоцтва 
про народження, військовий квиток пода
ється особисто.

Одночасно запрошуються на практичну 
роботу чоловіки за спеціальностями: інже
нери по організації праці, юристи, педагоги, 
механіки автотракторної техніки, майстри 
лісозаготівель і деревообробки.

Звертатись на адресу: м. Кіровоград, вул. 
Дзержинського, 41, каб. 86, відділ кадрів. 
Після 15 лютого 1980 року — Комі АРСР, 
Княжпогостський район, сел. Вожасль, вул. 
Радянська, буд. 2, каб. 19. .

Зам. 29.

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
запропонують Вам у магазині 
«Культтовари» чи в універмазі 
споживчої кооперації Кірово- 
градщини.

У великому Еиборі тут годин
ники для чоловіків га жінок. Точ
ність ходу, вишуканість форми 
та сучасний вигляд забезпечу
ють відомі у країні виготовлю
вачі — Московський, Пензен
ський, Мінський, Углицький та

Пєтродвірцевий годинникові за- 
ЕОДИ.

Є в продажу також годинники 
в золотих корпусах — і чоловічі, 
і жіночі.

Вибирайте годинники в мага
зинах споживчої кооперації.

Кіровоградська 
облспожиБСпілка.

Уксолторгрєипама.
Зам. 20.

Вівторок, 12 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — К. Симонов. 
«Із записок Лопаті»«». 
Фільм-вистава. По закін
ченні — Новіти. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле- 
фільми. 15.40 — Телеста- 
діон. 16.10 — Московський 
упіверешет їм. М. Ломоно
сова. 16.55 — Концерт.
17.45—Зустріч юнкорів те
лестудії «Орля» з двічі Ге
роєм Радянського Союзу 
Маршалом Радянського Со
юзу в. Чуйковим. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Життя науки. 19.25 — До 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І Леніна Худож
ній Фільм «Ленін у Поль
щі». 21.00 — «Час».’21.45— 
Обличчя друзів По .закін
ченні — 22 ЗО — Сьогодні у 
світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

-Зустріч з піснею». 11.40— 
«Шкільний скрап». 9 клас. 
Істооія. 15.45 — Новини. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.10 — 
«Республіканська фізико 
математична школа». 16. !Р
— Для дітей. «Зустріч з юп 
гою Юрком». 17.30 — «-Від 
рвбопів до виборів». 18.60-- 
-День за днем». (К-д). 18.15
— Оголошення. (К-д). 18.20
— Мультфільм. (К-д). 18.30
— «Екран запрошує». (К-ц).
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Здрастуй.
Олімпіадо!» 20 45 — «Па 
добраніч, »іти!» 21.00 — 
•іЧас». 21 45 — Худ ' теле
фільм «Ад’ютант його пре- 
восходительства». 1 серія. 
По закінченні - Новини.

Середа, 13 лютого
Перша програма

16.30—В. Гаршин. «Худож
ники». 17.15 — Тележурнал 
«Наставник». 17.45 — На
родні мелодії. 18 00 — Де 
пінський університет міль
йонів. Два світи — дві де
мократії. 18.30 — У кожно
му малюнку — сонце. 18.45 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Фільм-коііцсрт «(Балетні за
мальовки». 19.20 — Худ. 
фільм «Зберегти місто». 
21.00 — «Час». 21.45 — Уро
чисте відкриття XIII зимо
вих Олімпійських ігор 
(США). 22.45 — Сьогодні у 
світі. 23.00 — На XIII зимо
вих олімпійських іграх.

Друга програма
15.15 — Новини. 15.25 — 

Телефільм «Народні мело
дії». (К-д). 15.40 — «День за 
днем». (К-д). 15.55—Зустріч 
виборців Баглійського ви
борчого округу з кандида
том у депутатп Верховної 
Ради УРСР. членом Полит
бюро ПК КГІРС. першим 
секретарем ТІК Компартії 
України В. В. Щербицькпм. 
19.00 — «Актуальна каме 
ра». 19.30 — Виступає за- 
служеннй академічний ан
самбль танцю УРСР імені 
П. Вірсьного. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
♦ Час». 21.45 — Коннерт ра
дянської пісні. 22.10 — Ін
формаційна програма.

П’ятниця, 15 лютого

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 - Худ. Фільм 
«Ленін у Польщі». 10.50 — 
Концерт. По закінченні -- 
Новини. 14.30 — Конини. 
11.50 — Док. фільм «Буда
пешт». 15.20 — Шахова
школа. 15.50 — Твоя Ленін
ська бібліотека. «-Держава і 
революція». 16.20 - Відгук
ніться. суп,мазі. 16.50 —
Концерт. 17.30 — Адреси 
молодих. 18.45 — Сьогодні 
У світі. 19.00 — Прем’єра 
філь’лу-конперту Співає Ма
ті Пальм». 19.35 — Алкого
лізм. «Бесіда лікаря». 20.05
— Прем'єра '•’елештставн
- Клопотун, або Сппяил май
стра боїться». 21 ПО — 
«Час». 21 45 — На XIII зи
мових Олімпійських ігпах. 
Хокей: збіоиа СРСР — збір
на Японії. В пеио.рві — 
22.20 — Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Джерела». 11.00 — Фільм- 
концерт «Три ескізи». 11.30
— Док. телефільм «Мініатю
ри на порцеляні». 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська літепатуря. 15.45
— Новини. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
1С.20 — Фільм-концерт «Ми 
з Волги». 16.45 — «Теле- 
пост на ударній будові». 
17.05 — Мультфільм. 17.15
— Для школярів. «Орієн
тир». 18.00 — К. т. -День 
за дііем». (К-д). 18.15
Оголошення. (К-д). 18.20 — 
Кіножурнал. (К-д). 13.30 — 
«Співає державний Черка
ський український народ
ний хор». 19.60 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
-Майстри мистецтв». 20.40
— «Па добраніч, літи!». 
21.00 — «Час». 21.45 — 
Худ. телефільм 'Ад’ютант 
його превосходительстиа». 
2 серія. По закінченні — 
Новини.

Четвер, 14 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Відгукні
ться. сурмачі! 9.45 — Тсле- 
вистава «Клопотун, або 
Справа майстра боїться». 
10.40 — Клуб кіноподопо- 
жей. По закінченні — По
вніш. 14.30 — Новини. 14.50 
— «Мурманськ-198». Док. 
телефільм ппо криголам
ний флот. 15.40 — Росій
ська мова. 16.10—Концерт.

нов. 20.00 — Па XIII зимо
вих Олімпійських іграх. 
Фігурне катання. Пари. Ко
ротка програма. 21.00 —; 
«Час». 21.45 — На XIII зи
мових Олімпійських іграх. 
22.00 — Концерт. 23.20 — 
Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 ’—і 

Ранковий концерт. 10.30 — 
На ХПІ зимових Олімпій
ських іграх. 12.00 — «Доб
рого вам здоров’я». 12.30
— .Концерт. 13.05 — «Па
літра». 13 40 — Студія
«Золотий ключик». Зу
стріч із артистами цир
ку. 15.00 — «Погляд у май
бутнє». 16.00 — Телеогляд 
«Знімається кіно». 17.00 — 
«Компас туриста». У пас в 
гостях 10. Сенкевич. лЛВ.ОО
— На ХШ зимових ОЯННіій- 
ськнх іграх. 20.00 — «Ак-_ 
туальна камера». 20.40 —•> 
♦ На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.45 — Худ. теле
фільм «Ад’ютант його пре
восходительства». 5 серія. 
По закінченні — Новини.

Перша програма
8 60 — «Час». 8.50 — Па 

XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.10 — Худ. Фільм 
«Зберегти місто». 10.50 — 
Па ХПІ зимових Олімпій
ських іграх. Ковзани. 
1500 м. Жінки. Гірські ли 
жі — швидкісний сп\ск. 
Чоловіки. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Повніш. 
11.50 — Док. телефільм
«Північні етюди». 15.00 — 
Справи московського ком
сомол V. 15.30 — Па XIII 
Олімпійських ігпах. Хокей: 
збіппа ЧССР — збірна США.
17.15 — В гостях у казки. 
Худ. телефільм «Пригоди в 
місті, якого немає». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —Від 
ьибопіп до виборів. 19.10 — 
11а ХНІ зимових Олімпій
ських іграх. Хокей: збірна 
СРСР — збірна Голландії. 
21.00 — «Час». 21.45 — Па 
XIII зимових Олімпійських 
її пах. 22.00 — Худ. теле 
фільм «Чарівна сила мис
тецтва». 23.05 — Сьогодні 
у світі. 23.20 — Співає Лина 
Гермаи.

Друга програма
10.00—Інформаційна про

грама. По закінченні — 
концерт. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Фізика. 
15.45 — Новини. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.20 — «Окриле
ність». До 70-річчя з дня 
народження двічі Героя 
Соціалістичної Праці. но
ватора сільськогосподар
ського виробництва меха
нізатора М. А. Браги. 17.00 
—«Кормовиробництво: дос
від. проблеми. пошук». 
(К-д). 17.15 — «Назустріч
виборам». 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Оголо
шення. (К-л). 18.20 — ЛГульт- 
Ф’чьм. (К-ді. 18.30 — К._ т. 
«Людина і закон». (К-д). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30—Худ. телефільм 
«■/ід’ютапт його превосхо
дительства». З сепія. 20.50 
— «ГІа добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.45—Худ. 
телефільм «Ад’ютант його 
превосходительства». 4 се
рія. По закінченні — Но
вини.

Субота, 16 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 — ІІа 
XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.10 — АБВГДейка. 
9.40 — Для вас. батьки. 
10.10 — Концерт. 10.55 — 
Більше хороших товарів.
11.25 — «Спортлото». 11.40
Поезія. 12.30 — Музичний 
абонемент. Ф. Шопен. 13.15 
— ТелеклУб «Москвичка». 
14.30 — Новини. 14.45 —
«Комора Сония». 15.45 — 
Мультфільм. 16.05 — Пош
та програми «Час». 16.40 — 
«За вашими листами». Му
зична програма. 17.25 —
Очевидне — неймовірне.
18.25 — Концерт. 18.40 — 
«Наш орляд». Ведучий — 
політичний оглядач ІО. Ле
тунов. 19.25 — Розповіді 
про художників. О. Вепеціа-

Неділя, 17 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 — Па 
XIII зимових Олімпійських 
іграх. 9.05 — Концепт. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров’я». 11.45— 
«Ранкова пошта». 12.15 -- 
Кіножурнал «По Радянсько
му Союзу». 12.30 — Сіль
ська година. 13.2,0 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Теле- 
Філім «Вічний поклик». 
7 сепія. «На своїй землі». 
15.05 — На ХІП зимових 
Олімпійських іграх. Хокей: 
Збірна Канади — збірна 
Фінляндії. 17.00 — Клуб ііі- 
поподорожеЙ. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
♦ Від усієї душі». Зустріч із 
співробітниками Москов
ської обласної міліції. 21.00
— «Час». 21.30 — Па ХШ 
зимових Олімпійських іг
рах. 21.45 — Хокей. Збірна 
СРСР — збірна Полиці. 
23.30 — Повний.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 —-' 

Українські народні пісні. 
10.30 — Па ХІП зимових 
Олімпійських іграх. 12.00 — 
♦ Невідомий з хвостом». 
Лялькова вистава. 12.50 — 
Документальна кінопрогра- 
ма. 13.50 -- «Село і люди». 
14.35 — Естрадні мелодії. 
1Л.45—«Слава солдатська». 
15.50 — «Іптерклуб». 17.00

Мультфільми. 17.25 — 
Молодіжна програма «Три
кутник». 18.30 — Концерт 
духової музики. 19.60 —
'Актуальна камепа». 19.30
— На здобуття Левжавної 
премії УРСР їм. Т. Г. Шев
ченка. 10. Мейтус. «Япослап 
Мудрий». Енс.таса. 20.Ф5 — 
«ІІа добраніч, діти!» 21:00
— «Час». 21.45 — Продов
ження вистави «Ярослав 
Мудрий». У перерві — По
віти.

ПОГОДА

Вдень 12 лютого по об
ласті і в місті Кіровограді 
передбачається хмарне, 
погода, місцями опади, 
туман, ожеледь. Вітер за
хідний. 5—10 метрів на 
секунду. Температура по
вітря по області 0—5. у 
місті 0—2 градуси мо
розу.

Для водіїв: на шляхах 
Кі ровоградської облає гі 
-видимість при тумані 200 
— 500 метрів.

12—14 лютого хмарна з 
проясненнями погода, ча
сом слабші опади, місця
ми туман, слабка оже-, 
ледь. Нігер змінних на
прямків. 3 — 7 метрів на ■ 
секунду. Температура по- ' 
рітря вночі 1—6 градусів 
морозу, вдень близько 
нуля.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
сиходкть 
у вівторок, 
четвер 
І суботу.

316050, МСП
М. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

відділ листів І масово) роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальним 
сеиретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ війсьиовопатріогичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- СЗ-53.

Друкарня імені Г. М. (Ди/^трова 
видавництві ’''

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому

Компартії України,
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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