
ПРОЛЕТАРІ ВСІА КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

Колишній начальник штабу кавалерійського 
партизанського з’єднання І’. А. Мельник частий 
гість у своїх земляків-комсомольців Ульяновкн, 
Нині пін прийшов на святковий вогник, присвяче
ний 50-річчю створення комсомольської органі
зації району,

 Фото А. БОЙКА.

25 січня в Празі відкрилась на
рада політичного консультативного 
комітету держав-учасннць Пар- 
шавського Договору,

У параді беруть участь делегації 
на чолі з партійними 1 державни
ми керівниками Народної Респуб
ліки Болгарії, Угорської Народної 
Республіки, Німецької Демокра
тичної Республіки, Польської На
родної Республіки, Соціалістичної

НАРАДА В ПРАЗІ
Республіки Румунії, Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік, 
Чехословацької Соціаліс т и ч н о ї 
Республіки.

Радянську делегацію очолює 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Вреашєв, У складі делегації
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член Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР О. ЛТ. Коси* 
гін, секретар ЦК ІШРС К. Ф. Кату< 
шеп та інші.

Нарада розглядала питання 
«Антуальні проблеми миру, безпе
ки 1 співробітництва в'Європі».

ЇМ СЬОГОДНІ шістнадцять. Це хлопці, які ще не
* залишили шкільного порога, не пізнали крутизни 

життєвих доріг. Та заповітний поріг, який треба буде 
переступити, вже близький. Вчорашній випускник де
сятирічки одягне військову шинелю. Перед ним по
стане почесна місія — бути на варті мирної праці 
радянських людей. І воші, шістнадцятирічні, готу
ються до цих випробувань вже нині. На це спрямо
вують свої зусилля комсомольські та дтсаафівські 
організації, які покликані виховувати в молоді иай- 
прекрасніші риси патріотів своєї Вітчизни, повести 
юнаків і дівчат за зорями, які засвітили над землею 
їх батьки. Тож закономірно, що робота по військово- 
патріотичному вихованню є одним з найголовніших 
напрямків в діяльності комсомольських активістів.

Нині триває Всесоюзний похід молоді по місцях 
революційної, бойової та трудової слави радянського 
народу. Юнаки та дівчата з вашого краю вже 

здійснили біль-
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про свої здо
бутки. Світло- 
ведці мають

[----------------------------------------------------- , уже неабиякий
досвід в 

організації мотопробігів до міст-героїв. Лише торік 
вони створили ЗО кімнат та куточків бойової слави, 
почали писати історію бойової слави районної ком
сомольської організації. А комсомольці Знам’янки од
крили під час своїх мандрівок десятки імен невідомих 
донині солдатів, що визволяли наш край від 
німецько-фашистських загарбників, побували на міс
цях, де точилися партизанські бої. Юнаки та дівчата 
Новомиргорода взяли участь в 200 зустрічах з воїна- 
ми-земляками.

Досвід показує, що робота комсомольських акти
вістів по військово-патріотичному вихованню молоді 
тільки тоді плідна, поли вони працюють в тісному 
контакті з організаціями ДТСААФ. Саме тому мають 
успіхи в цьому напрямку у колгоспі імені Калініна Ііо- 
воукраїнського району. Тут поставлені на належний 
рівень нійськово-технічні види спорту. В селі стали 
традиційними вечори бойової слави, зустрічі з воїна
ми ветеранами, лекції на військово-патріотичні теми, 
тематичні вечори. .Така ж висока активність і на кі
ровоградському заводі «Червона зірка». Тут діє пункт 
початкової військової підготовки, комсомольці під
приємства підтримують шефські зв’язки з моряками 
крейсера сДзержинсьТіпіі», ,іе несуть службу і кіро- 
воградці.

Останнім часом набули популярності спортивні 
змагання на призи героїв-земляків. 'Гак, в Онуфріїв
ні щороку тривають поєдинки футболістів на приз 
Олексія Калюшного. А в Бобринці розігрується кубок 
Василя Порика. В Ульяновці організовуються поє
динки па приз юної партизанки Валентини Шевченко.

Неабиякий вплив на молодь мають сьогодні «Уроки 
мужності», що влаштовуються в школах. Найкраще 
проходять вони в Кіровоградській СШ Кг 3-1, в Світ- 
ловодській СШ № 1. в Гайворонськііі СШ № 5. Учні 
беруть участь в розмовах про військові професії, зу
стрічаються з воїнами-земляками, знайомляться з Іс
торією подвигів героїв Великої Вітчизняної війни.

Проте в справі військово-патріотичного виховання 
нерідко допускаються серйозні упущення. У Віль- 
шанському та Гайворонському районах відчутні про
галини в матеріально-технічній базі. 1 тому тут не
чітка структура навчального процесу, військово-у|х- 
пічна підготовка молоді теж на низькому рівні. 'В 
Долинському, ГІетрівському та Кіровоградському ра
йонах погано планують роботу по вчіськово-патріо- 
тпчному вихованню молоді, не дбають про пропаган
ду військово-технічних знань. А в Ульяновці райком 
комсомолу, плануючи свою роботу, відокремлюється 
від справ, якими займаються дтсаафівські праців-

ЩЕ СВІЖІ в нашій пам’я
ті незабутні дні, коли 

в Московському Кремлі 
проходили засідання XXIV 
з'їзду партії. І ось уже 
Центральне статистичне уп
равління СРСР підбило 
підсумки першого року но
вої п’ятирічки, контури якої 
визначив з’їзд.

В загальному .плані ці 
підсумки можна охаракте
ризувати двома словами: 
надихаючий початок. Так, 
добре почалась дев’ята 
п'ятирічка, і це не може не 
радувати нас. Усі основні 
завдання плану її першого 
року виконано, а по ряду 
важливих показників план 
завершено достроково.

Близько шести процентів 
становив у 1971 році при
ріст національного доходу, 
використаного на спожи
вання і нагромадження. Що 
особливо варто уваги — 
понад 80 процентів цього 
приросту одержано за ра
хунок підвищення продук
тивності праці.

Можна нагадати, що в ми
нулу п’ятирічну за рахунок 
збільшення продуктивності 
праці нраїна одержувала 73 
проценти приросту всієї ви
робленої продукції, а о сьо
му п’ятирічку — тільки 62 
проценти.

Таким чином, однією з 
характерних рис господар
ських підсумків минулого 
року є підвищення ефек
тивності нашої економіки. 
І це стало базою для здійс
нення великих заходів, не
злічених партією для підви
щення життєвого рівня на
роду в 1971 році.

На 7,8 процента збіль
шився випуск промислової 
продукції — майже на 
один процент більше, ніж 
намічалось народногоспо
дарським планом. А ни
нішній процент «важить» в 
ціннісному виразі понад чо
тири мільярди карбованців 
і практично (без малого) 
дорівнює всій промисловій

НАДИХАЮЧИЙ ПОЧАТОК
продукції, випущеній доре
волюційною Росією в 1913 
році.

Якщо народногосподар
ським планом на 1971 рік 
намічалось підвищити про
дуктивність праці на 5,9 про
цента, то фактично вона 
зросла на 6,3 процента. Це 
— відповідь робітничого 
класу і технічної інтеліген
ції країни на рішення XXIV 
з’їзду партії.

Найбільшого приросту 
досягнуто в тих галузях 
промисловості, які визна
чають прогрес усього на
родного господарства (ма
шинобудування, хімія і 
нафтохімія, електроенер
гетика) і у виробництві 
предметів споживання (гру
па «Б»). Якщо група «Б» 
зросла на 7,9 процента, то 
виробництво засобів вироб
ництва (група «А») збіль
шилось на 7,7 процента. 
Про технічний прогрес у 
промисловості свідчать та
кі яскраві цифри. За рік 
сконструйовано і виготов
лено більш як чотири ти
сячі зразків нових машин, 
устаткування, апаратів і 
приладів. Освоєно і почато 
серійний випуск близько 
трьох тисяч нових виробів, 
які відповідають сучасним 
технічним вимогам. У на
родне господарство впро
ваджено 3,6 мільйона вина
ходів і раціоналізаторських 
пропозицій, що дає більше 
трьох мільярдів карбован
ців економії в розрахунку 
на рік.

У минулому році нраїна, 
зокрема, виробила: 800 міль
ярдів кіловат-годин електро
енергії, 121 мільйон тонн 
сталі, 1.142,7 тисячі автомо
білів, видобула 372 мільйони 

тонн нафти, 212 мільярдів 
кубометрів газу (еквівалент
ного 200 мільйонам тонн 
нафти) і 641 мільйон тонн 
вугілля. Це означає, що за 
останнє десятиріччя вироб
ництво електроенергії збіль
шилось майже в два з по
ловиною рази, сталі — в 1,7 
раза, автомобілів у два з 
лишком рази, добування 
нафти — в 2,2 рази і газу — 
близько трьох з полови
ною раз. Такі наші темпи.

Загальний обсяг продук
ції сільського господарства 
у 1971 році становив 87 
мільярдів карбованців, що 
на 8 процентів вище се
редньорічного рівня вось
мої п’ятирічки і відповідає 
рівню високоврожайного 
1970 року. Країна зібрала 
181 мільйон тонн зерна, 
більш як сім мільйонів тонн 
бавовни-сирцю (рекордну 
кількість за всю історію на
шого бавовництва).

Виробництво м’яса ста
новило 13,1 мільйона тонн, 
збільшившись на 7 процен
тів, молока 83,3 мільйона 
тонн (приріст 0,4 процен
та); яєць — майже 45 міль
ярдів штук (приріст 10 про
центів). Державні заготівлі 
м’яса зросли, на 14 про
центів, молока — на 3 про
центи і яєць — на 19 про
центів.

У минулому році особ
ливо багато зроблено для 
зміцнення матеріально-тех
нічної бази сільського гос
подарства. Колгоспи і рад
госпи одержали 312 тисяч 
тракторів, 143 тисячі ван
тажних автомобілів, 50 мі
льйонів тонн хімічних доб
рив і т. д.

Успіхи, здобуті у сфері 
матеріального виробницт
ва, дали можливість досяг

ти значних результатів у 
справі підвищення мате
ріального добробуту наро
ду і його культурного рів
ня. Почалось проведення 
заходів, намічених XXIV; 
з’їздом КПРС по підви
щенню заробітної плати 
робітників та службовців і 
пенсійного забезпечення 
всіх трудящих; У 1971 році 
вони стосувались 19 міль
йонів чоловік.

Середньомісячна зарплата 
робітників і службовців під
вищилась на 3,3 процента і. 
становила 126 карбованців, 
а з додаванням виплат і 
пільг із суспільних фондів 
— 170 карбованців.

Радяьбьні люди в мину
лому році порівняно з 1970 
роком більше купили; на 12 
процентів м’яса і м ’ясних 
продуктів, на 22 проценти 
яєць, на У процентів овочів, 
на 10 процентів трикотаж
них виробів, на 11 процен
тів холодильників І т. Де 
Проте, незважаючи на знач
не зростання товарообороту, 
на ряд товарів попит насе
лення повністю ще не задо
вольнявся. ,

Приблизно 3 мільйони сі
мей за рік поліпшили свої 
житлові умови. Досягнуто 
певних успіхів також у 
справі народної освіти, 
охорони здоров’я і побу-ч 
тового обслуговування.

У повідомленні ЦСУ 
СРСР відзначається, що 
частина підприємств ще не 
справляється з виконанням 
планових завдань. І для 
кожного ясно — священик 
обов'язок таких трудових 
колективів — у другому ро
ці п’ятирічки подолати своє 
відставання, йти в темпі 
всієї країни.

1. ПАВЛОВ, 
оглядач ТАРС.

ІПІКН.
А в рішеннях VII з’їзду ДТСААФ, який нещодавно 

відбувся, чітко розроблені шляхи вдосконалення обо
ронно-масової роботи на дев’яту п’ятирічку. Під
креслено основні пункти військово-технічної пропа
ганди. І у визначеному руслі мають спрямувати свою 
діяльність комсомольські активісти разом з дтсаафів- 
цямн. В єдиному контакті вони повинні допомогти 
молодій людині стати в шеренги мужніх і вірних за
хисників своєї Вітчизни. Бо, як наголошувалось в 
Звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з’їздові партії, все 
що створено народом, повинно бути надійно захи
щене;

А па зоряному кордоні випала честь нині стояти 
нам, комсомольцям сімдесятих років. Тож будьмо 
гідні тієї високої честі! «..І вони стали воїнами, Фото В. ПОВЧАНА. (Фотохроніка РАТАУ).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
МЕХАНІЗАЦІЇ

• Є фільм «Знам’янська двозмінна»
• На фермі — нові професії
• Вимпели — у комсомольців

Нині паша ферма механізована, поза
ду всі труднощі, пов’язані з.встановлен
ням та освоєнням механізмів, налагод
женням усіх виробничих процесів. Але 
иі-ні, та н згадаєш кадри документально
го кінофільму «Знам’янська двозміика», 
який чотири роки тому було створено ПІД 
час механізації нашої ферми. Кіномитці 
вдало відобразили ставлення колгоспни
ків до нововведень: молодь сприйняла 
пс з ентузіазмом, ветерани — з недові
рою. Операторам пощастило зазияти на 
плівку досвідчену доярку Євдокію Федо
рівну Коваленко. Вона спочатку з радіс
тю зустріла зміни на фермі, бо механіза
ція дільниць, де раніше застосовувалася 
ручна праця, значно полегшила роботу. 
Але коли перейшлц іф машинне доїння, 
Євгенія Федорівна у розпачі кинула від
ра, здала інвентар і перейшла на іншу 
роботу. Та де ие працювала, забути 
улюблену професію не могла. На остан
ніх кадрах фільму глядач знову зустрі
чається з Є. Коваленко, але вже не з 
дояркою, а з майстром машинного до
їння, Повернулися до ферми і інші до
ярки.

Відразу скажу, що хоча комсомольці 
І молодь ферми зрозуміли переваги ме
ханізації, саме молоді майстри машинно
го доїння довго не могли добитися ста
лих високих надоїв: потрібен був час, 
щоб вивчити особливості корів (адже 
групи, які доглядає один тваринник, 
збільшилися до 42 голів). Згодом мо
лодь піднялася врівень з кращими ви
робничниками, нині задає тон у соціаліс
тичному змаганні. Па фермі створено 
комсомольсько-молодіжну групу.

Навіть колишні скептики стали при
хильниками механізації. На краще змі
нились умови праці. Якщо раніше люди 
працювали, як кажуть, від зорі до зорі, 
то з втіленням механізації всі перейшли 
па двозмінну роботу, що дало змогу 
кожному більше уваги приділяти своїм 
сім’ї, займатися дозвіллям. З’явилися 
Нові професії: майстер- машинного доїн
ня, змінний зоотехнік, механізатор-кор-

мач, слюсар-наладчнк. У лексиконі тва
ринників заявився новий термін: «Йду 
на зміну». Поліпшились п побутові умо
ви: на фермі створено дві кімнати від
починку, будинок тваринника. На робо
чих місцях завжди є гаряча вода. Тва
ринники стали працювати у білих 
халатах.

Економічну ефективність застосування 
комплексної механізації видно із таких 
показників: у 1967 році собівартість од
ного центнера молока становила 21,68 
карбованця, нині — 14,63, в 1967 році на 
вироблення одного центнера молока 
витрачалося 2,1 людино-дня, нині 1,26.

І останнє: якщо до 1967 року молочне 
тваринництво у господарстві було збит
ковим, то з введенням механізації воно 
стало рентабельним. Наприклад, лише 
за 1970 рік ферма дала колгоспу 270 ти
сяч карбованців чистого прибутку. Десь 
у півтора раза зросла заробітна плата 
тваринників.

Для кожної зміни майстрів машинно
го. доїння у нас виготовлені, спеціальні 
дошки показників, на яких виводиться 
щоденне завдайия на декаду, місяць, 
квартал по надоях на кожну корову та 
валових надоях. Поряд з цим записом — 
хід виконання завдань. Перед, початком 
кожного робочого дня завідуючий фер
мою разом з комсомольськими активіс
тами доводять денне завдання, підсумо- годні,
вують роботу минулого дня. Тут же, на 
місці, вияснюють причини недоодер
жання продукції. Якщо таке трапляєть
ся, до ліквідовують їх. Кожного тижня, 
щопонеділка, з обов'язковою присут
ністю голови правління П. X. Шктфера 
та секретаря партійної організації Є. П. 
Номержицької комсомольці проводять 
підсумкову нараду за тиждень, на якій 
відмічають досягнення передовиків, про
махи у роботі окремих товаришів. На цій 
нараді намічаємо завдання на наступний . 
тиждень.

Підсумкові наради з участю всіх тва
ринників проводяться щомісяця. На них

зміні майстрів машинного доїння, яка 
стала переможцем у соціалістичному 
змаганні, вручається перехідний черво
ний вимпел, грамота та грошова премія.

Найчастіше червоний вимпел красує
ться біля робочого місця комсомолки 
Валентини Жук. Дівчина прочитала де
сятки книг з питань тваринництва. Все, 
що запозичила з них, застосовує на 
практиці. Незважаючи на юний вік, вона 
— один з иайдосвідченіших майстрів на 
фермі. Це Валентина довела два роки 
тому, коли стала чемпіоном області і 
республіки серед майстрів машинного 
доїння.

І пиці Валентина перша в роботі. Ра
зом зі своєю напарницею по зміні Вален
тиною Куркотовою від кожної з 42 ко
рів минулого року вона надоїла по 3300 
кілограмів молока. Подруги дівчат, чле
ни комсомольсько-молодіжної групи 
Раїса Таран, Тамара Коваль, Євгенія 
Сафронова, Валентина Подвижеико, 
Ольга Чиж та Тамара ГІрийма надоїли 
від кожної корови майже по 3 тисячі кі
лограмів молока.

У нинішній п’ятирічці на нашій фермі 
передбачається здійснити ряд організа
ційних і технічних заходів. Буде зміцне
на кормова база, збільшене поголів’я 
тварин. Вже цього року дамо 18 тисяч 
центнерів, молока. Намічуваний приріст 
має.бути забезпечений у результаті під
вищення продуктивності праці. Вирі
шальною умовою цього є інтенсифікація 
і концентрація сільського господарства, 
ширше впровадження передового досві
ду, досягнень науки і техніки, доскона
лої технології ведення тваринництва. Це 
ставить відповідні завдання і перед на
ми. Якщо минулого року на кожні 100 
гектарів угідь на фермі вироблено по 626 
центнерів молока, то вже в нинішньому 
році буде вироблено по 745, а в наступ
ному — 900. Переваги механізованої 
ферми особливо відчутними стануть в 
1975 році, коли ферма на кожні 100 гек
тарів угідь вироблятиме 1200 центнерів 
молока. Основу для одержання цих ви
соких надоїв ми закладаємо вже сьо-

Надоїти 3 тисячі кілограмів моло
ка від кожної корови — такі соціаліс
тичні зобов’язання взяли в нинішньому 
році усі майстри машинного доїння 
ферми. А на робочих місцях членів 
комсомольсько-молодіжної групи висять 
таблички з цифрами «3100». З перших 
же днів січня молоді майстри машинно
го доїння взяли високий темп. Воли 
прагнуть виконати річний план по вироб
ництву молока достроково — до 15 груд
ня 1972 року.

О. ПРУСАК, 
зоотехнік колгоспу «Путь Ильича» 
Знам'янського району.

ЇХ зустрічали в хліборобській хаті, на 
сільському майдані і в заводському 

цеху. Учасники Другого народного фести
валю українських фільмів були всюди 
найдорожчими гостями. Більше 350 ти
сяч трудівників нашого степового краю, 
завітавши в кінотеатри, в робітничі та 
.колгоспні клуби, переглянули найбільш 
вдалі кінострічки, створені па кіносту
діях республіки. Перед початком кіно
сеансів наші гості розповідали глядачам 
про свої творчі доробки, ділилися пла
нами роботи творчих груп, які готуються

...1 ДРУЖНІ ПОТИСКИ РУК
відзначити ,50-річчя створення СРСР ще 
значнішими кінотворами. Б області та
кож було влаштовано дев’ять теоретич
них конференцій з проблем кіномисте
цтва — знову продовжувалося спілку
вання глядачів з акторами, режисерами, 
сценаристами.

В останій день фестивалю з нашими 
гостями була влаштована зустріч в 
обкомі КП України, в якій взяли участь 
члени бюро обкому партії, члени орга
нізаційного комітету по проведенню 
фестивалю, журналісти.

Перший секретар обкому КП України 
М. ЛІ. Кобнльчак високо оцінив роботу 
кіномитців, яку вони здійснили за тиж
день перебування па Кіровоградішші. 
Режисер кіностудії імені Довженка, за
служений діяч мистецтв УРСР Л. Швач
ко, народний артист Вірменської PCP 
Г. Тонунц, заслужений артист УРСР та 
РРФСР Л. Биков, актриса Н. Лучина 
згадали свої зустрічі з степівчанами, 
обіцяли докласти знову своє уміння і 
зусилля, аби створити якнайкращий 
образ нашого сучасника.

А 24 січня наші гості залишали Кіро
воград. В аеропорт прибули члени бюро 
обкому та міськкому КП України, ви
конкомів обласної та міської Рад депу
татів трудящих. Члени оргкомітету фести
валю, представники громадськості, шко
лярі, студенти. Секретар обкому партії 
Д. С. Сиволап, ще раз подякував кіно- 
митцям за участь у фестивалі, запросив 
їх іще побувати в нашому краї.

А потім дружні потиски рук, обійми. 
Сердечність і щирість, втіха була і в 
гостей, і в господарів...

На знімку: проводи кіномитців в аеро* 
порту. Праворуч ~ кіноактриса Лілія 
Дзюба.

Фото В. КОВПАКА.

МЕЛОДІЇ 
СІЛЬСЬКОЇ 
СЦЕНИ

рАМОДІЯЛЬІ-П артисти с. Куцеволів- 
кн в цей день хвилювалися найбіль

ше.. Хвилі народного фестивалю, ідо 
крокує по республіці, докотилися і до 
їхнього седа. З піднесенням готувалася 
молодь до цього свята. Ще і Ще раз 
приходила па репетиції, готувала костю
ми для виступів.

І ось урочистий вечір настав. В пере
повненому Будинку культури стихає го
мін, і глядачі не впізнають своїх одно
сельчан. Це вже справжні артисти, які 
з натхненням і радісним захопленням 
показують своє мистецтво. Бурхливими 
оплесками проводжали зі сцени ан
самбль дівчаток-десятикласниць, танцю
ристів Володимира Нечаева і Катерину 
Красовську, солістку Любов Аксьонову, 
•духовий оркестр під керівництвом Бори
са Сокура та інших самодіяльних артис
тів.

Прискіпливе жюрі трохи розгубилося: 
хто ж найдостонпішіїй, хто представля
тиме колгосп на районному фестивалі? 
Адже кожен учасник справді порадував 
глядачів...

Після концерту притихла зала пережи
вала, раділа, обурювалася і хвилювала
ся: на сцені драмгурток показував п’єсу 
«Любов переможе».

Розходилися куцеволівці задоволені і 
радісні, бажаючи своїм односельчанам 
отак успішно виступити і на сцені район
ного Будинку культури.

Л. ПИЛИПЕНКО.
с. Куцеволівка
Онуфріївськогц району.. , ( и‘
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хвилин уроку. 
За цей чзс учи
тель перевіряє уч
нівські знання, по
дає новий матері
ал — в класному 
журнал! з’являю- 

приємні І 
для тих, хто з роз- 

намагався

класному

ться оцінки:
І всім... Потім
I губленим виглядом
а пригадати математичну формулу, 
в наступить етап іце більш непригм- 
I Пий. Голова ради загону чи ком- 
9 сорг класу сухим офіційним голо*
—- . - -

не 30-

сом попередить: «Сьогодні зали
шаємося після уроків...» Почне
ться «обробка» невстигаючих.

Зовсім не в цьому головне зна
чення організації — вирішили 
комсомольці та піонери Кірово- 
градщнни. Невстигаючих стане 
значно менше, коли в учнів викли
кати інтерес до предмету, коли 
навчання замість, нав'язаної необ
хідності перетвориться в свідоме 
бажання опанувати предметом, 
пізнати якомога більше нового. 
Отже — головне попередити двій-

ку. Багато шкіл Кіровогр а дідищі 
широко залучають учнів до нав
чання в предметних гуртках, за
проваджують усні журнали, клу
би, гуртки та інші форми поза- 
класної роботи. Якщо па уроці 
господар учитель, то тут ініціати
ву повністю «перехопили» піоне
ри та комсомольці. Все це
свої позитивні результати. В Кі
ровоградській області кожні 
друга школа не має другоріч
ника, 40 процентів дітей вчаться 
на «добре» і «відмінно». Це ігсщо-

даг

давно було відмічено в постано
ві бюро ІДК ВЛКСМ. Про те, як 
домоглися цього піонерські- та 
комсомольські організації шкіл 
області і велася розмова за круг
лим столом, в якій взяли участь 
заступник завідуючого обласним 
відділом народної освіти Б. П- 
Хмжняк, секретар ОК ЛКО.МУ 
В. Кришевнч, завідуючий відділом 

.студентської та шкільної молоді 
ОК ЛКСМУ 1. Шаповаленко та 
кореспондент журналу «Вожаїьііі* 
А. Чирва,
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ФОРМУЛА
УСПІШНОСТІ

КОМСОМОЛЬСЬКА І ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІ
ЗАЦІЇ. Я КА ЇХ РОЛ Ь В ПІДВИЩЕННІ 
ПІШНОСТІ ШКОЛЯРІВ?

УС-

За круглим столом — старші 
жаті, секретарі комсомольських 
організацій, учні шкіл міста та об
ласті.

во-

Павло ГРИЩУК, деся
тикласник СШ № 5,
м. Гайворон.

— Вимоги зараз а 
школі значно зросли. І 
найперше — до засвоєн
ня знань. Школа повин
на випускати високоосві
чених людей. Інформація 
з кожним днем зростає, 
а урок — це все ті ж 45 
хвилин. Вчитель не з 
змозі дати все потрібне, 
все цікаве, корисне. Ми 
вирішили створити усний 
журнал «Хочу все зна
ти». Зараз я його редак
тор. Всі «посади» зай
мають в усному журналі 
учні. Вчителі — наші 
перші консультанти. Ме- 

нашого журналу —-

за«допомогти кращому 
своєнню знань. Сім відді
лів, які очолюють учні 
7—8 класів охоплюють 
різноманітні галузі науки, 
техніки, культури. Як ми 
працюємо? Приходить 
наш інформатор в клас і 
цікавиться тим, хто що 
може розповісти цікаве. 
Найприємніше заняття 
четвертокласника Олега 
Кандатрицького, наприк
лад, вирощувати росли
ни. У нього вдома ро
стуть навіть кактуси. «Уч
ні після його виступу а 
усному журналі заціка
вилися природознав
ством, багато з них поді
ляли його захоплення.

Наш журнал дуже по
пулярний в школі. На 
його засіданнях часто 
можна бачити гостей. А 
для молодших класів 
комсомольці створили 
своєрідний журнал «По- 
чемучен». В школі- ви
ставлено спеціальний 
стенд, на якому малята 
вивішують питання, що їх 
хвилюють. А таких — 
тань буває безліч, 
того, щоб відповісти 
них,

тися, А ось в тебе нічо
го не виходить. Голов
не, — чуєш від товари
ша, — це режим, дисци
пліна, Про це щоденно 
говорять і вчителі. Але 
тут на учня діє живий 
приклад — товариш, з 
яким він сидить за пар
тою. Якщо він зміг, то 
хіба я не досягну цього? 
Все це підтягує відстаю
чих. І вчителі задоволе
ні: їх стає менше і менше, 
а натомість зростає кіль
кість учасників облас
них, республіканських та 
всесоюзних олімпіад.

Антоніна БОНДАРЕН
КО, старша піонервожа- 
та Новопразької 
Олександрійського 
йону.

— Питання успішнос
ті — це не лише бороть
ба з двійочникамй. Міц
ні знання, які б відпові
дали учнівським здіб
ностям — з цього вихо
дить наш комсомоль
ський комітет, аналізую
чи стан успішності. На 
такі засідання запрошує
мо батьків, і високі вимо
ги ставимо не лише пе
ред двійочниками, але й 
перед «середняками». 
Для успішного навчання 
є всі умови: в класі ство
рені пости всеобучу, 
консультпункти, діє ком
сомольська та піонер
ська пошта. Мета її — 
попередити батьків про 
те, що в сина чи дочки 
з’явилися незадовільні 
оцінки.

Після уроків учнів на
шої школи можна поба
чити на пришкільних ді
лянках. Вчителями, ком
сомольською та піонер
ською організаціями ба
гато уваги приділяється 
профорієнтаційній робо
ті. Створена виробнича 
бригада, в якій 260 чоло
вій. Маємо тісні зв’язки 
з шефами — колгоспом 
імені Леніна. В нас кож
ний комсомолець має 
свій комплексний план, 
у шефів теж свої зобо
в’язання. На спільних 
засіданнях комітету ком
сомолу перевіряємо їх 
виконання.

Робота у виробничій 
бригаді дає хороші на
слідки. Не лише поліп
шуються знання з біоло
гії, а й з Інших предме
тів, в учнів з’являється 
Інтерес сільського

пи-
Для 

на
_..... , старшокласникам
потрібно перегорнути ба
гато книг, довідників, єн- . 
циклопедій. Випускаю
ться в школі і «Бюлетені 
самоосвіти», В них най
частіше виступають від
мінники навчання, ді
ляться досвідом. Цінаво, 
наприклад, знати, завдя
ки чому твій товариш, . 
яний сидить поруч з то
бою за партою, завжди 
встигав і завдання вико
нати. і цікаву книгу про
читати і спортом займа-

сш 
ра-

господарства, до землі. 
Про це говорить хоча б 
те, що 60 — 70 процен
тів учнів йдуть працюва
ти в колгосп.

Маргарига ФЕДОРО- 
ВА, старша піонервожз- 
та СШ № 11 м. Кірово
града:

— Якщо говорити про 
ефективність тих чи ін
ших позакласних заходів, 
їх вплив на підвищення 
успішності учнів, то об
межитися чи зупинитися 
на якійсь одній конкрет
ній формі просто не
можливо. Наприклад, до . 
останнього часу ми за
кріплювали найб і ль ш 
сильних до найелабкі- 
ших, а «середняки» ли
шалися непримітними. 
Часто проводимо засі
дання ради дружини в 
класах, але дуже рідко 
практикуємо так звану 
«чистку» відстаючих. Ми 
переконалися — це дає 
дуже мало. В основному 
питаємо з консультантів. 
Якщо потрібно — допо
магаємо.

Декілька років гірозо- 
диться у нас рейд «Про 
що розповів шкільний 
портфель». Здебільшого 
буває, що учень не ви
конує завдання по тій 
простій причині, що... 
забуває записати його в 
щоденник. Група стар
шокласників проводить 
рейд, перевіряє наяв
ність записів, ведення 
щоденника, зошитів. Від 
цього результат значно 
кращий, ніж навіть пере, 
вірка щоденника вчите
лем. Адже, якщо щоден
но відчуваєш справедли
ву вимогливість і прин
циповість товаришів по 
парті, значно підвищує
ться і власна відпові
дальність до навчання.

Тетяна 1ВАХА, — го
лова ради географічного 
товариства 
СШ № ЗО 
вограда:

— Наше

( )Олександр Фаин! . 
— Пишуть нам з 
союзних респуб
лік, з ударних 
КОМСОМОЛ ЬСЬІС и х 
новобудов.

«Глобу с», 
міста Кіро-

шкільне гео
графічне това р и с т в о 
«Глобус» існує вже п'ять 
років. Воно об'єднує 162 
учня 5 — 10 класів. Ке
рує товариством рада в 
кількості 10 чоловік. Наш 
«Глобус» користується 
великою популярністю 
серед учнів. Листуємось 
з багатьма вченими- 
географами нашої краї
ни, одержуємо від них 
завдання і, в свою чергу,, 
звітуємо перед ними за 
свою роботу. Нещодав
но одержали книгу про 
Тбілісі з автографом 
професора, доктора гв. 
ографічних наук Вахтан-

' (-

га Джаошвілі, на одному 
із засідань 
розглядали 
поновану 
доктором 
наук Ю.

товаристза 
тему, запро- 
професором, 
географічних 
Д. Дмигріп-

ським: «Вичористаїння
ресурсів світового океа
ну». Загальним інтерес 
викликали і такі теми ях: 
«Перспективи розвитку 
Сибіру», «Кірозогрздщи- 
на в дев'ятій п'ятирічці» 
тощо. Тісні зв’язки у нас 
і з головою телевізійного 
Клубу кіномандріанкикіз 
В. А. Шнейдерозим.

При тозаристві працю
ють секція природи, яка 
має тісні зв’язки зі стан
цією юних натуралісгтіз, 
секція метеорологів та 
ін. І в кожній секції о оо- 
вязок комсомо я ь щ я- 
старшокласника бути une. 
оом над піонером. Слід
кувати за навчанням та 
допомагати в роботі.

Віталій ЧУГУй, інжзеїер 
Олександрійсьжого елек
тромеханічного заведу:

— В середній ішеолі 
№ 2 міста Олександр її я 
веду радіогурток. Хггоп- 
ці радіотехнікою захоп
люються і, звичайно, г*ра- 
цювати мені з ними ці
каво. В гуртку їх 12 чо
ловік, кожен веде окре
му тему І ВИСВІТЛЮЄ Л» S 
стінній 
ло, що 
гуртка 
шенні
Тут вони зустрічаються зі 
складними схе мами, п ри
ладами — тож: без знань 
фізики просто не обій
тися. Силами гуртка ~ю-

зністю обладнаний кабі
нет програмового на
вчання. Гурткізці готують 
і різноманітні моделі, 
вимірювальні прилади 
тощо. А починали — то 
в нас нічого не було. 
Дуже багато допомогла 
комсомольська 
зація заводу, 
зв'язки тут зі 
найтісніші. Після зміни 
не лише я приходжу до 
школи. У школі 19 заго
нів і до кожного прикріп
лений вожатий-вироб- 
ничник. Робота проводи
ться найрізноманітніша: 
і бесіди, і екскурсії на 
завод, і розмова за про
читаною книгою. Але 
головне —це авторитет 
старшого товариша, який 
позитивно впливає і на 
поведінку, і на навчання. 
В СШ № 2, досить вели
кому учнівському ко- 
лектизу, — всього 8 нса- 
стигаючих.

органі- 
Шефські 
школою

Людмила СТЕПАНО
ВА, старша піонервожата 
Новоукраїнсь к о і 
№ 6:

— Міцні знання 
дять лише при 
навчальній дисципліні, 
використанні кожної хзи- 
лини на уроці, Якраз з 
напрямку прилучення ді
тей до раціонального 
використання езого часу, 
дотримання розпорядчу 
дня і намагається спря
мувати роботу піонер-

сш

прихо- 
чіткій

газеті. Зрозумі- 
користь 9 ід ць-ого 
не лише в поші.п- 
оцінок з фізики.

ська дружина. Наприк
лад, на збір загону ви
несли таку тему: «45 хви
лин — це багато чи ма
ло?»

Таня Курдюкова;
— Піонери. 

нюисомОкЗьці взяли 
участь в оперьїції 
< Піонерські сікал- 
ки> та е-Чуноткаг» і 
зайняли п ер зиЄ' 
місце.

«

Для допомоги відстаю
чим в школі проводиться 
операція «Товариш». > 
головне для нас зиявити 
причини, іцо викликають 
незадовільні оцінки, ьа* 
гато учнів відвідують 
гуртки, ЯНИМИ 
самі учні — Пасічник 
Саша веде гурток «Юних 
фізиків», нерівний ХІМІЧ
НОГО гуртка Женя Федор
ченко. І таких у школі 
багато.

Нещодавно стало ві
домо, що ми вийшли пе- 

. реможцями першого ту
ру в республіканській 
радіогрі «Зоряний марш- 
50». Піонери прямо- 
таки в захопленні від 
неї. А завдання даються 
досить складні. З нетер
пінням чекаємо на ДРУ* 
гий тур. Є у нас і тру- . 
дові успіхи. Ось лиши
цифри: зібрали 20 тонн 

’5 тонниметалолому, 3,5 
макулатури, 200 кілогра
мів шипшини. Розповсю
дили художньої літера
тури на 300 карбованців. 
За всі ці досягнення на
ша дружина вийшла 
правофланговою на мар
ші «Завжди напоготові».

Б

5
З

Э

S

а

Пізнали 
цікавого, 

беруть

З
«я

дає су- 
класних 

яких ви- 
позиччі 
класу з

Світлана МІРОШНИ
ЧЕНКО, секретар комі
тету комсомолу Кірово
градської СШ №34:

— Якщо іноді загляну
ти в якийсь клас, копи 
там проходить політін- 
формація, то враження 
залишиться не дуже ра
дісне. Один учень, схи
лившись до зошита, щось 
читає, а більшість, три
маючи напоготові ПОРТ-: 
фелі, поглядають на две
рі. У нашій школі пра
цює клуб «Юний ПОПІ'

інформатор». 1 коли, на
приклад, веде політін- 
формацію Тарас Пла- 
щенко, то навіть ті, хто 
дуже кудись поспішає, 
затримується, щоб по
слухати. Цікаво прово
дить політінформації не 
лише зін. В минулому 
році комітет комсомолу 
вирішив всі гуртки об'єд
нати в тозариство «Знан
ня». Зараз працюють 
12 гуртків і 6 клубів, 
серед них — «Еврика», 
клуб філателістів, книго
любів, юних натуралістів 
та інші.

Надовго запам’яталася 
нам лекція мистецтво
знавця Позанової «Як чи
тати картини?» 
безліч нового, 
Багато учнів 
участь в гуртках техніч
ної творчості. На вистав
ці, яка відбулася нещо
давно, наша школа зай
няла перше місце.

Для підвищення якос
ті знань багато 
спільний огляд 
груп. 10 учнів, 
значає жереб, 
захищати честь 
того чи іншого предмету. 
Це, звичайно, підвищує 
відповідальність кожного 
учня. Комітет комсомо
лу завжди першим пи
танням виносить на своє 
засідання успішність.•

Зацікавити учнів, створити умови, при яких ке 
лише «двійка» а іі «трійка» була б надзвичайним ви
падком. Більшість шкіл спрямовує свою роботу саме 
° ПрЯМ -У'| 1 най'’х™в»ішу роль в боротьбі
за успішність відіграють комсомольські та піонер
ська організації. Звичайно, не можна дати єдиний 
рецепт підвищення успішності, вибрати єдину форму 
проведення зборів, заохочення учнів. їк багато. І все 
залежить від ініціативи самих комсомольців та піо
нерів. Про це говорили і Гепнадій Нстовканий та 
Тетяна Курдюкова з середньої ніколи № ІЗ, Лариса 
/?пгЧм’0,іімСТуП.І,ик сскРегаря комітету комсомолу 
СШ № ЗО з міста Кіровограда; Олександр Фаііи зі 
Світловодська, Валентин Ссргієпко з ОлександрІй-. 
ської сш № І. Лише вміле використання всіх форм 
І приводить до бажаного, складає формулу успіш-

s ;
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КРОС, 
КРОС...

З першими сніговиця
ми я більшості колекти
вів фізкультури Ульянов
ського району на засні
жені стежки вийшли 
лижники. Старту вали 
школярі Ульяновки, Ло- 
зуватого, Грушки, Вели
ких Троянів. Під час зи
мових канікул на ковза

нах промчали юні хо
кеїсти.

Тепер лижники готую
ться взяти участь в проф
спілково - комсо м о л ь- 
ському кросі. В першу 
чергу відбудуться зма
гання в колективах фіз
культури, потім — в 
районі.

Комсомольці Ульянов, 
ського цукрозаводу вже 
готові до цих стартів. 
Першу пробу сил було 
здійснено в день 50-річ- 
чя створення районної 
комсомольської органі
зації. Дванадцять лижни
ків на чолі з секретарем 
комітету ком с о м о л у 
Сергієм Сьоміним про
мчали засніженим полем 
кілька десятків кіломет
рів, потім їх маршрут 
проліг урочищем Пуста. 
Під час пробігу най
більш активними були 
Аркадій Кручковський,

Пантелеймон Гри цюк, 
Сергій Гордійчук, Вік
тор Олійник. Вони пока
зали себе як здібні 
спортсмени, що можуть 
витримати будь-які труд
нощі в дорозі.

Тепер комсомоль ц і. 
цукрозаводу вирішили у 
вихідний день виїхати в 
село Лозувате і відвіда
ти музей Героя Радян
ського Союзу. Архипа 
Маніти, який повторив 
подвиг Олександра Ма
тросова.

Приклад цукровиків 
наслідують й інші спорт
смени району. Під час 
лижного кросу вони та
кож побувають в селах, 
де народились воїни- 
герої, зустрінуться з ве
теранами Великої Вітчиз
няної війни.

А. БУЙ.
с. Ульяновка.

ПЕРЕД
ВІД’ЇЗДОМ
В САППОРО...'

СТОКГОЛЬМ, (ТАРС). Хокеїсти 
збірної СРСР в шведському місті 
Гетеборзі з рахунком 7:4 (3:0, 3:2, 
1:2) перемогли в товариському 
матчі команду Швеції.

Радянські хокеїсти спочатку ма
ли значну перевагу. Однак при 
рахунку 6:1 гравці знизили актив
ність, і шведи, миттю скористав
шись цим, скоротили розрив. 
Шайби закинули: у збірній СРСР— 
Блінов — три, Якушев — дві, 
Циганков, Харламов. У шведів — 
Пальмквіст — дві, Хаммарстрем, 
Юханссон.

Наші хокеїсти виступали в та
кому складі: Третьяк; Циганков— 
Рагуліч, Мальцев — Фірсов — 
Харламов; Кузькін — Лутченко, 
Михайлов — Петров — Блінов; 
Васильєв — Давидов, Зімін — 
Шадрин — Якушев.

Коли не завітаєш в спортивний зал 
Кіровоградської середньої школи 
№ 24, завжди зустрінеш юних спорт
сменів. То тривають заняття спортив
них секцій. Тренуються тенісисти, во
лейболісти, легкоатлети, працює сек
ція з спортивної гімнастики, шахів та 
шашок.

Часто-густо в школі відбуваються 
спортивні свята. І тоді триває розмо
ва про кращих спортсменів країни, 
республіки, області, починаються 
«Веселі старти» школярів, в яких бе
руть участь учні всіх класів. Пропа
ганда фізкультури й спорту допомог
ла вчителям Віктору Андрійовичу 
Коваленку, Надії Василівні Цеалків- 
ській, керівнику методоб'єднання 
вчителів фізичного виховання школи 
Сергію Сергійовичу Граждану залу
чити до занять спортом 1100 учнів, 
200 з них відвідують заняття в спор-

На знімку: майстер спорту СРСР 
Тетяна Калінічева. Йде засідання 
ради колективу фізкультури (справа).

• НА ОГЛЯДІ — КОЛЕКТИВИ ФІЗКУЛЬТУРИ

ЗА МАЙСТРОМ-
400 ЗНАЧКІСТІВ

тивних клубах та дитячо-юнацьких 
школах міста.

Фізкультурні активісти школи нині 
можуть звітувати про неабиякі досяг
нення. Вони підготували більше 400 
спортсменів масових розрядів, 71 
інструктора по спорту, 56 суддів з 
різних видів спорту.

А учениця 9 класу Тетяна Каліні
чева вже майстер спорту з спортив
ної гімнастики, чемпіонка області, 
кандидат у збірну команду школярів 
республіки. Її сестра Наташа теж за
хоплюється спортивною гімнастикою, 
вона вже виконала кандидатський 
норматив.

А десятикласник Володимир Стриж- 
ньов любить класичну боротьбу. Він 
чемпіон області, другий призер рес
публіки, член збірної команди Украї
ни, володар призу імені Д. Посунька.

Першорозрядниця Вікторія Пань- 
ковська—чемпіонка області 1 призер 
України з настільного теніса.

Колектив фізкультури школи, раду

якого очолює Люба Сушина, намагає
ться спрямувати діяльність фізкуль
турних активістів на те, щоб в кожній 
віковій групі школярів постійно три
вали спортивні поєдинки, захоплюючі 
ігри. Так стало традицією проводити 
«Веселі старти». А нині учні вийшли 
на ковзанах на льодяні доріжки, зма
галися юні хокеїсти, першу пробу 
сил зробили лижники.

... Я проходжу коридорами школи. 
Мою увагу привертають стенди 
«Кращий спортсмен року», «Вони 
захищають честь школи», «Готуємось 
до захисту Батьківщини». З вмінням 
зроблена стінна спортивна газета 
«Олімпієць».

Все це говорить про те, що педа
гогічний колектив школи (директор 
В. Т. Гросул) з неослабною увагою 
стежать за фізичним розвитком своїх 
вихованців, ведуть їх у світ гарту і 
краси.

г. ТОЛОК, 
наш громадський кореспондент.

Фото автора.

ЧУТТЯ 
ЄДИНОЇ
р оди н и

НАРОДНА МУДРІСТЬ 
ПРО ДРУЖБУ НАРОДІВ

Чуття єдиної родили! Цеіі крилатий ви
раз відомого українського поета Павла 
Григоровича Тичини образно і одночас 
влучно характеризує велике завоювання 
соціалізму в нашій країні - незламну і 
щиру дружбу понад 130 націй, національних 
груп і народностей, збратаних в Союзі Ра
дянських Соціалістичних Республік.

Український народ у своїй усній поетич
ній творчості натхненно оспівав дружбу 
радянських народів, щастя і радість сім’ї 
єдиної. Прекрасно не відображено в україн
ських приказках і прислів’ях. Українці 
дорожать дружбою, скріпленою спільністю 

8 боротьби, спільність мсти і єдністю ідеалів;

Народна дружба, братство — дорожче 
всякого багатства. .

Радянські народи — живуть у дружиі і 
згоді.

Добре.живеться, бо дружба в радянській 
сім’ї ведеться.

У Радянському Союзі всі трудящі — рід
ні друзі.

Як підкреслюється у приказках та при
слів’ях, Україна розцвіла буйним цвітом 
саме завдяки великому і священному сою
зові, на чолі якого стоїть старшин брат — 
російський народ:

Росіяни нам брати — легко з ними в но
гу йти.

Як з Кремля стало сонце сіяти, стала 
наша Україна цвітом розцвітати.

Від Московського Кремля — щастям за
цвіла земля.

Вся радянська земля — зігріта сонцем з 
Кремля.

Росія і Україна — з одного кореня 
калина.

Сила і міць нашої держави, її неперемож
ність у непорушній дружбі вільних народів, 
які завоювали і побудували соціалізм, а 
нині крокують по шляху до комунізму. Ось 
як з гордістю говорять про цс українські 
робітники і колгоспники:

Серце радіє, що СРСР міцніє. 
Наша сила — сім’я єдина.
Дружно спаяний нарід—схожий на граніт. 
У дні Великої Вітчизняної війни, коли 

дружба народів нашої країни проходила 
перевірку під вогнем фашистської навали, 
появилися приказки і прислів я, в яких по- 
філософськи глибоко і по-народному просто 
сказано:

За Радянську Батьківщину—будем битись 
до загину.

За рідний край і життя віддай.

> І не тільки українець, а кожна радянська 
людина, вихована і вирощена -під знакр.м 
глибокої поваги до всіх братніх народів, 
вважає за найперший свій обов’язок збе
реження і зміцнення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Отже, і росіянин 
і білорус, і узбек і таджик, і якут і грузин, 
і вірменин і бурят могли б повторити разом 
з українцем небагатослівні, але мудрі на
родні приказки та прислів’я:

/Кити — Союзу народів радянських слу
жити,

.Моя слава — це Радянська держава.
Р. ЄВГЕНОВ.
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
Телевісті. (К). 11.10 — Те
лефільм «Сенретар Рад- 
наркому». (К). 11.35 -
Шкільний енран. Україн
ська література для учнів 
9-го класу. 17.05 — Про
грама передач. (Кірово
град). 17.10 — Тележур
нал «Сільські обрії».
(Херсон). 17.40 — Телевіс
ті. (К). 18.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.10 —
«День за днем». Інформа
ційна програма. (Кірово
град). 18.40 — Кольорове 
телебачення. (М). 19.00 — 
Прем’єра документального 
телефільму «Чілі — пора 
перетворень». (М). 20.00 — 
Народний телеуніверситет. 
Факультет економік них

•МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградсного 

обкома ЛКСМу, г, Кировоград,
’ р) НИМ. АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

316030 ГСП, Кіровоград, 50, вуп. Луначареьного, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів 8 масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димигроаа, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

БК 05516.

знань. (К). 20.30 — «У
різних ритмах — «Ритм». 
Естрадний нонцерт. (Хар
ків). 21.00 — Програма -
«Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. Телеві
зійний театр мініатюр «13 
стільців». (М). 22.40 '.
«Старт». (К). 23.25 — Теле
вісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (М). 9.45 —
Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Я подарую то
бі веселку». (М). 10.15 —
До 100-річчя з дня народ
ження Г. М. Кржижанов-. 
сьного. (М). 10.45 — ’ Ко
льорове телебачення. Опе
рета Р. Гаджісва «Кавказь
ка племінниця». Спск- . 
танль Ленінградського те
атру музичної комедії. (М). 
13.10 — «Об’єктив». (М). 
13.45 —. Новини. (М). 17.30

Індекс 61 197

— Кольорове телебачення.
Для дітей. «Вистава Бура- 
тіно». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Програма 
передач. (К). 18.15 — Те
лефільм «Перший раз на 
естраді». (К). 19.30 — Ав
торський нонцерт компози
тора Л. Реоуцьного. В пе
рерві — «На добраніч, 
Діти». (К). 21.30 - Худож
ній фільм «За владу Рад». 
(К). 23.05 — «Екран моло
дих». «Спектр». (Львів),

СУБОТА, 29 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Гімнастина для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Українсьне кольорове те
лебачення. Співає Л. Про
хорова. (К). 10.15 — Для
дітей. «Чудернацькі при

Зам. № 10589.

годи, що трапилися з Дім- 
кою-невилимкою та його 
друзями». Вистава дитя
чого телетеатру. (Дніпро
петровськ). 11.05 — Про
грама передач. (К). 11.10— 
Мультфільм «Маленький 
обманщик». (К). 11.20 —
«Працею звеличені». (Уж
город). 11.30 — Музичний 
турнір міст (Донецьк — 
Челябінськ). 12.30 — На
уково-пізнавальна програ
ма «Здоров’я». (М). 13.00 — 
«Екран молодих». «Най
сучасніша з професій». 
(К). 13.40 — Концерт.' (Во
рошиловград). 14.20 —«На 
старті — XI біла зимова 
олімпіада». (М). 14.50 —
«Екран пошани». (Харків). 
15.55 — На меридіанах Ук
раїни. (К). 16.25 — «Між
народна панорама», (М).

Тираж 56.000,
Т. я, о, редактора А, КРЯТЕНКО,

16.55 — Для школярів.
«Увага, свисток». (Одеса).
17.30 — «Проблеми удоско
налення управління на
родним господарством». 
(М). 18.00 — Література і 
сучасність. (К). 19.05 —
«Європа: події, країни, про« 
блеми». (М). 19.45 —. Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Червоний 
намет». І серія. (М). 21.00 
— Програма «Час». (М).
21.30 — В ефірі «Моло
дість». «Ану, хлопці». (М).
22.30 —«Вечори на високо
му замку». (Львів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 
— Для дітей. «Лічилочка». 
(М). 11.00 — Літературний 
театр. К. Паустовсьний. 
«Золота троянда». (М),
11.30 — І. Карпенно-Ка- 
рий. «Безталанна». Теле
спектакль. (К). 13.00 — Ко
льорове телебачення «Ча
рівна сила мистецтва». (М). 
14.05 — «Людина і закон». 
(М). 14.20 — Кінонарис
«Естрадні пісні Грузії»,

(К). 14.50 — Художній
Фільм «Увага, черепаха»! 
(М). 16.25 — Телефільм
1ГОг'?3 Рівноправних». (К).
І5 «Музичні зустрі

чі». (М). 17.30 - Для Ді4 
теи. Мультфільм «ОстрЦ 
помилок». (К). 18.00 — Но* 
вини. (М). 18.10 — Кольо* 
рове телебачення. «Ваша 
думка». Концерт. (М). 19.0$ 
— І. Каорі. «Хто винон7ф 
Телеспектакль. (К). 20.30 -4: 
«На добраніч, діти». (К), 
41.00 — Художній теле
фільм «Угрюм-ріка». І та И 
серії. (К).

Про можливі зміни » ,
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба* ченця,
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