
НИНІ ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОНІ ЮЛ1АСОВЮІ РОБО« 
ТИ. КОМСОМОЛЬСЬКІ ТА ДТСАЛФІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ОБ’ЄДНАВШИ СВОЇ ЗУСИЛЛЯ. ЗНАЧНО ПОЛІПШИЛИ 1’0« 
БОТУ ПО ВІЙСЬКОВО ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МО
ЛОДІ. про їх діяльність ми розповідаємо в сьо
годнішньому НОМЕРІ ГАЗЕТИ. НА 4 II СТОР.

РОЗПОЧИНАЄМО РОЗПОВІДЬ СТАТЕЙ) ПЕРШОГО СЕКРЕ
ТАРЯ ПЕТРІВСЬКОГО РК ЛКСМУ М. КОРЖА.

жт-вотіЗі сміти
ТАК було вже не раз. Переглядаєш 

листи, що надходять в райком, і 
раптом радісна звістка: «Ваш земляк, 
вихованець районної комсомольської 
організації став відааінником бойової і 
політичної підготовки, він — класний 
спеціаліст, сг.ортсмен-розрядник, наші 
воїни обрали його своїм комсомольсь
ким ватажком...»

Па « Постамент шапя *МК» 
за рекомендацією ВІ.іьшансь- 
кого РК ЛКСМУ заносимо 
ТЕТЯНУ ПАВЛОЦЬКУ.

Колек hid цеху, в якому пра
цює Іетяаа, викликавши на со
ціалістичне змагання робітників 
залізобетонного цеху, зобов’язав
ся клан Г'ПКУ виконати до 25 
грудня.

Фото І. ЦУРКАНА.

Рік видання XIV
ГОСТРИМ КіТом

І ми раді, що вчорашні призовники з 
Петрового гідно виконують накази своїх 
старших товаришів, стає приємно, що 
від нашої роботи у військово-слоргивних 
таборах, на пунктах початкової військо
вої підготовки, на уроках мужності /лає
мо добру єіддачу.

(Закінчення на 4-й стор.).

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМІТЕТІ КПРС

Центральний Комітет КПРС схвалив ініціативу ко
лективів будівельних організацій і підприємств 
м. Москви, Білоруської PCP, Молдавської PCP і До
нецької області, які взяли зобов’язання про достроко
ве виконання завдань но будівництву і введенню в 
дію об’єктів легкої, харчової, м’ясної і молочної про
мисловості та Мівлсгхарчомашу в 1973 році.

У прийнятій Постанові ЦК КПРС, відзначив, що ця 
ініціатива колективів будівельників і експлуатаційни
ків має велике значення для дальшого розвитку со
ціалістичного змагання за прискорення будівництва і 
введення в дію підприємств легкої, харчової, м’ясної і 
молочної промисловості та Мінлегхарчомашу. Забез
печення безумовного виконання завдань дев’ятої п’я
тирічки по нарощуванню виробничих потужностей у 
цих галузях є одним з найважливіших завдань пар
тійних,' радянських, профспілкових і господарських 
організацій. ■ •

. (ТАРС).

_ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ'

Кладчиця гарячого цеху 
гельного заводу селища 
шапка, комсомолка Т. Павлоиь- 
кз систематично перевиконує 
змінні виробничі завдання.

І

ЙДЕ
НАВЧАННЯ
АКТИВУ

"'ft
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ,

Відбувся одноденний семінар секрета
рів первинних комсомольських організа
цій міста Кіровограда, обраних під час 
останньої звітно-виборної кампанії.

На семінарі були розглянуті питання 
планування роботи, підготовки і прове
дення комсомольських зборів, ведення 
комсомольської документації, обліку чле
нів ВЛКСМ та інші.

АЕРОФЛОТУ — 50
Вчора працівники цивільної 

авіації країни відзначили своє свя
то — 50-річчя Аерофлоту СРСР,

З тих пір, коли в 1923 році Ра
да Праці і Оборони РРФСР 
прийняла постанову про утворен
ня постійної Ради цивільної авіа
ції, минуло ніби не так багато ча
су з початку віку авіації, але який 
велетенський стрибок вона зро
била! Ось тільки штрихи до літо
пису.

10 лютого 1973 р.
№ 18 (1654)

Ціна 2 коп.

Перед учаспикамп семінару виступили 
завідуючий відділом комсомольських ор
ганізацій ОК ЛКСМУ 0. Торгало, заві
дуюча загальним відділом ОК ЛКСМУ 
В. Мороз та завідуюча сектором обліку 
членів ВЛКСМ і фінансів Кіровоград
ського МК ЛКСМУ Г. Нечаева.

РОКІВ
Вперше радянський літак про

летів над Красною Площею 1 
Травня 1918 року. За його польо
том стежив В. І. Ленін. А 15 лип
ня 1923 р. пілот Я. Мойсоєв від
крив вже першу в Радянському 
Союзі регулярну повітряну лінію 
Москва — Нижній Новгород.

З жовтня 1957 року створений 
найкращий комфортабельний кри
латий гігант ТУ-114. В 1971 році

літаками Аерофлоту перевезено 
78 мільйонів пасажирів, що пере
вищило рівень 1940 року в 95 ра
зів.

В дев'ятій п'ятирічці Аерофлот 
перевіз майже 500 мільйонів паса
жирів та 11 мільйонів тонн ванта
жів.

Нині загальна довжина ліній 
Аерофлоту сягає до 800 тисяч кі
лометрів,

’Ш ПАСУТЬСЯ 
ішровкі ваіпіьт?

Можливо, щось нове

ЩОДНЯ З БЕТОНОВА
НИХ ДОРІЖОК КІРОВО
ГРАДСЬКОГО АЕРОПОР
ТУ В ІОЛУБЕ НЕБО ЗЛІ
ТАЮТЬ ПАСАЖИРСЬКІ 
ЛАЙНЕРИ. ВОНИ БЕРУТЬ 
КУРС В РІЗНІ КІНЦІ ОБ
ЛАСТІ, РЕСПУБЛІКИ РА
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

НА ФОТО- З СТОЛИЦІ 
УКРАЇНИ ПРИБУВ СРІБ
НОКРИЛИЙ -ЯК-«». ЗА
КІНЧИВСЯ ЩЕ ОДИН 
ЧЕРГОВИЙ РЕПС.

• ' • *oso ». КОВПАКА.

НІХТО ІЗ КСрІЕШІКІВ чи 
спеціалістів колгоспу 
імені Свердлова не міг 
сказати тога дня, де зна
йти секретаря комсо
мольської організації 
Володимира Гордієнка. 
Іак і не знайшовши, пі
шли па молочнотоварну 
ферму № 2.

Хотіли поговорити з 
.молодими доярками. 
Гаккове доїння закінчи
лося, І зкайомстЕо іе 
було заочним. Любов 
Нсклеса зобов’язалася в 
січні надоїти 110 кіло
грамів молока від наж
не.» корови, Галина Мор
дас — 190, о надоїли
відповідно 58 і 135. Ці 
та інші цифри одзеяїіиа 
думку: індивідуальні зо
бов’язання або не під
кріплені точними. розра
хунками, або слабо тут 
дбають про дотримання 
даного слова.

Не лише Л. Неклеса 
та Г. Мордас не викона
ли виробничих січневих 
глапів .Недобрали мо
лока більшість доярок.

Зоотехнік Оксана Сер« 
гіЇЕВа Тарасенко навела 
«взгемі» цифри: в січні 
надій по господарству 
гріє від 35 до 4,2 кіло
грама. Є рісті Але чи це 
так? Адже шила в кіш
ку не втаїш. Зведення 
районного управління 
сільського госпоцаоствз 
свідчить: більшість днів 
січня і лютого в колгос
пі імені Свердлова надої 
на кожну корлзу ста
новлять 4-~4,1 кілограма, 
ма.

То чим же пояснят» 
цей тривалий застій? В 
першу іеогу безкон
трольністю з боку заві
дуючого фермою» зоо
техніка, безпорядкам» 
на фермі.

У червоному ну»ку 
другого корпусу висить 
«Розпорядок дня», де 
е такий завис: *Поий- 
мання корів з васоя»- 
ща>.

у годівлі? Можливі, та
ка порода корів, щокор- 
ми з-під снігу дістають. 
Ні. Просто забули літ- 
ній графік замінити зи
ки l гм. Та це — при
крив недогляд. От в Ін
ших корпусах... Але і в 
першому коппусі він ні
чим не ВІДРІЗНЯЙСЯ. Тут- 
теж чорним по білому 
значилося: пр.іймзішя
корів з пасовища.

У кімнатах відпочин
ку обох корпусів хоч 
ЛОДНО.

— Взагалі, дізчата. 
топити плити треба. І 
паливо є. А го — швядч 
ше подоїлт, та й додоч 
му. А можна і в червоно
му кутку НіДІІСЧКТ», —- 
виговорював черговій 
завфермою.

— Скільки надоїли 
молока минулого рому? 
— запитав у чергової 
М. Савченко.

— Не знаю. — зіцпс» 
віла. — Пам’ятаю ли
ше, двадцять карбован
ців преміальних отри
мала.

— Аз ким зараз зма
гаєтесь?

— Не знаю. Здається 
з Нюрою Поліщук.

Не випад з лк? доярка 
не пам’ятала, з ким зма
гається. Бо й для того, 
щиб дізнатися, хто пе
реміг у соціалістичному 
змаганні за січень, тре
ба було шукати листів
ку. Висить червовий 
вимпел в корпусі ’й І. 
А чий гін — se відомо, 

Гласність змагання. 
Це ного криза Лише го
ді досягається значний 
результат, кола кожно
го дня відомо» хто пра< 
цює краще, хто аідцтдє

Про це не павапні за 
бувати члени номйег) 
комсомолу, 
ферми.

Ю. ЛГВАШ ННКОВ. 
спецкор «Молодого 
комунарах !.
Бобриненький райов>
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Комсомольці і молодь нашого 
району успішно справилися з со
ціалістичними зобов’язаннями по 
виготовленню щитів для снігоза
тримання. На початок лютого ви
готовлено понад 25000 щитів. Во
логу затримано на площі 4266 гек
тарів.

Одні з перших на заклик ново- 
миргородців відгукнулися молоді

хлібороби колгоспу «Прогрес», де 
секретарем комсомольської ор
ганізації Петро Чижик. Вони ж і ви
готовили найбільшу кількість щи
тів — 550. Особливою старанніс
тю відзначилися комсомольці 
Г. Воробйов, С. Кашель, І. Крот
ко, Л. Мирний, які виготовили по 
50 щитів.

Добре попрацювала при затри
манні вологи на полях і молодь 
колгоспу імені Щорса. Як повідо
мив секретар комсомольської ор
ганізації цього господарства Ми
кола Повний, силами молоді про
ведено снігозатримання на площі 
11 га.

Велику допомогу у нагромад
женні вологи подали трудізчикам 
села комсомольці міста Дслинсь- 
кої. Молоді виробничники між
колгоспної будівельної організа
ції, яких очолює Валентина Тка
ченко, при зобов’язанні 300 виго
товили 350 щитів.

Виготовлення щитів і проведен
ня снігозатримання на ланках гос
подарства району тризає.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

Долинський район.

• ——__ 10 лютого 1973 року
в КОНСПЕКТ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

В НЕДІЛЮ,
КОЛИ УРОКИ

ЗРОБЛЕНІ

КОМСОМОЛЬЦІ ВАСИЛЬ 
ДОВГЕИКО ТА МИКОЛА 
ЧЕПУРНИЙ -ТРАКТОРИС
ТИ КОЛГОСПУ «ЖОВ
ТЕНЬ» 
СЬКОГО РАЙОНУ. В 
ДНІ МЕХАНІЗАТОРИ 
РАННО ГОТУЮТЬ 
Н1КУ ДО ПОЧАТКУ 
НИ.

НА ФОТО (ЗЛІВА 
ПРАВО): В. ДОВГЕИКО І 
ЛІ. ЧЕПУРНИЙ.

Фото М. ГЕЛЬМАНА,

ГП ОКАР Михайло Лубик — групкомсорг 
— комсомольсько-молодіжної бригади 
цеху № 29 Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів. В минулому 
році колектив, де він працює, двічі пе
ремагав в соціалістичному змаганні інші 
бригади і виборов право носити почесне 
звання — «Імені 50-річчя утворення 
СРСР». Сам Михайло систематично пе
ревиконує змінні завдання, на 98,9 про
цента здає продукцію з першого пре
д’явлення. В грудні—січні під загрозою 
зриву став план випуску насосів до 
трактора 
Потрібне устатку
вання не прийшло 
на завод. Михайло 
скликав негайно 
збори — і 27 січ
ня всі повністю 
працювали після 
зміни. Комсомо
льсько - молодіж
на не затримала 
трактори на кон
вейєрі. Так запро
понував групком
сорг.

Сьогодні ти вийдеш....... ..... г .
з.тобою стане за верстат, сяде за кермо, 
візьме дійницю групкомсорг твоєї групи. 
Трапиться неполадка, хочеш підвищити 
розряд, простояв через нерозпорядли
вість сусідньої дільниці —— на допомогу 
прийде групкомсорг. Адже він уповно
важений групи, головна ланка, що зв'я
зує твій колектив з усією комсомоль
ською організацією. Особливо відчуваєш 
цо зараз, коли по країні шириться пат
ріотичний похід за,виконання планів ви
рішального року п’ятирічки. В Постанові 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦІС ВЛКСМ «Про розгортання Всесоюз
ного соціалістичного змагання працівни
ків промисловості, будівництва і транс
порту за дострокове виконання народно
господарського плаг^у на 1973 рік» гово
риться, що слід забезпечити створення 
необхідних умов для виконання робітни
ками і колективами бригад, ділянок і це
хів, прийнятих соціалістичних зобов’язань.

Разом з тобою, бригадиром комсо
мольсько-молодіжної, з секретарем ком
сомольської організації групкомсорг 

як краще 
ще 
ко-

«Т-150».

ПОВПРЕД
ттео

гру пик
на зміну і поряд

сомольської організації 
зробив прискіпливий аналіз: 
виконати зобов'язання, де знайти 
невикористані резерви, чи точний 
жен пункт договору на суперництво з 
іншими колективами. Знаменно, що саме 
в бригадах, в комсомольських групах 
народжувались і народжуються нові по
чинання, в конкретних справах прояв
ляється творча активність, ініціатива мо
лоді. Тут, де добре знають один одного, 
кращі умови для гласності, порівняння 
результатів, тут починається і панує дух 
змагання. І одне з найважливіших зав-. 
дань групкомсорга — сприяти дальшому 
розвитку соціалістичного змагання серед 
молоді. '■
У' НАШІЙ області після останніх звітів

і виборів до керівництва.комсомоль
ськими групами тільки на підприємствах 
промисловості, будівництва, транспорту, 
ав’язку, сфери обслуговування, в колгос
пах і радгоспах прийшли близько двох

тисяч юнаків і дівчат, Це великий загін 
комсомольського активу, який заступив 
на трудову вахту біля самих джерел со
ціалістичного змагання ударного року 
п’ятирічки. І вже з перших кроків най- 
значиміші починання взяли старт саме з 
комсомольських груп.

Зараз відома_ ініціатива комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Жовтень» Новомиргородсько- 
го району, де групкомсоргом Анатолій 
Жижченко, — боротись за збереження 
і нагромадження бологи в зимовий пе

ріод. На комсо
мольський почин 
новомиргородц і в 
ділом відгукну
лись усі комсо
мольці, піонери 
та школярі облас
ті, | 
Тільки 
щині 
почину 
лено і розставле
но на полях близь
ко 10 тисяч сніго- 
затримних щитів.

Важко переоцінити і ініціативу комсо- 
. мольської групи, яку очолює Дмитро 
Недопас, комсомольсько-молодіжної 
бригади газоелектрозварювальників за
воду «Червона зірка». До початку посів
ної тут дали слово за рахунок макси
мального використання робочого часу 
виготовити для ланів республіки 25 над
планових кукурудзяних сівалок. Ініціати
ва викликала на ударну працю всі ком
сомольсько-молодіжні колективи заводу. 
Групкомсорг комсомольсько-молодіж
ної бригади формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну Іван Куценко пові
домив в завком комсомолу: «В соціаліс
тичних зобов’язаннях дали слово в поза- 
урочний час виготовити до початку по
сівної десять тисяч деталей і передати 
їх підшефним колгоспам та на складання 
двадцяти п'яти комсомольських сіва
лок». В народженні цієї пропозиції була 
ініціатива і Івана Куценка.

Точно так вагомо слово в починанні 
комсомольсько-молодіжної бригади за
крійників Кіровоградської взуттєвої фаб
рики сказала групкомсорг Людмила 
Рубцова. На її рахунку — економія шкір- 
товарів, з яких можна пошити тисячі пар 
дитячого взуття. Особистий приклад 
групкомсорга не залишає байдужими її 
товаришів по роботі. Бригада в 1973 ро
ці зобов'язалась зекономити 108 тисяч 
квадратних дециметрів шкірматеріалів, 
що дасть можливість 4 години кожного 
місяця працювати на заощадженнях.

Хороші починання, ділові ініціативи 
започаткували свій хід з комсомольських 
груп. Плани третього, вирішальною року 
п'ятирічки в групах повсюди зустріли ви
сокими соціалістичними зобов’язаннями, 
конкретними, продуманими в деталях. 
Від тебе, товаришу групкомсорг, зараз 
залежить багато в чому успіх соціаліс
тичного змагання ударного року!

' Твоє найвище комсомольське дору
чення — всі свої організаторські здіб
ності, всі свої знання і досвід віддати цій 
патріотичній .справі сповна!

республі к и. 
і на батькіа- 

ініціаторів 
виготов-

Щоб
не повторилось 
Сонгмі

«Хай завжди буде сон
це! Хай восторжествує 
міцний мир на землі!» — 
такими словами закінчує
ться звернення піонерів і 
школярів дитячого секто
ра клубу імені Крючкова 
і середньої школи 
м. Кіровограда до дітей 
усього світу. Боно було 
прийняте на урочистих 
зборах, присвячених Дню 
юного героя-антифашиста.

Піонери і школярі зви
нувачували імперіалізм у 
розв’язанні грабіжницьких 
війн, в голоді, в безробіт
ті... «Ніколи не повинні 
повторитися історія Хатині 
і Сонгмі, люди не повинні 
забувати Бухенвальду і 
Освенцім...»

Перед учнями виступили 
ветерани війни 
голюбов, 
дожньоТ 
клубу А. В.
старша піонервожата СШ 
№ З А. Гриценко. Діти по
дивилися також фільм 
«Репортаж з Південного 
В'єтнаму» та «Ізраїльських 
агресорів до відповіді».

Закінчилися збори вико
нанням «Гімну демокра
тичної молоді».

Г. ПРОКОПЕЦЬ, 
завідуюча дитячим 
сектором клубу іме
ні Крючкова.

м. Кіровоград.

№ З

В. Д. Бо- 
керівник ху- 
самодіяльності 

Посипайко,

МАТИ, нарізаючи хліб, зауважила синові:
— Куди ото поспіхом ковтаєш?.. Неділя сьогодні ж. 

Нічого поспішати. До кіно ще довго, а з дружками 
встигнеш побешкетувати...

Та на подив матері, син на відмовчувався, як 
завжди:

— Та в школу ж поспішаю, мамо. Там у нас олім
піада по фізиці проходитиме.

«Клуб вихідного дня», можна сказати, вже міцно ввійшов 
у традиції школи. Можливо, однією з причин створення та
кого клубу, стала наша давни незручність: приміщення у нас 
невелике, навчання проводиться у дві зміни і звідси ні
яких умов для проведення позакласиої, гурткової роботи, га 
нам здається, що, коли й закінчиться будівництво нового ба
гатоповерхового корпусу (поки що ніхто не наважується від
гадати строк його здачі, хоч будується він вже кілька років), 
відмовлятися від такої форми позакласиої роботи не варто.

Учні звикають до того, що з поділю школа в їх 
повному розпорядженні. Це їх великий спільний дім. 
Тут відбуваються спортивні змагання, предметні олім
піади, вечори відпочинку. Меншає кількість підлітків, 
яких раніше часто можна було бачити біля клубу, па 
вулицях. Збившись невеличким гуртом, воші бездіяль
но тупцювали па місці. їх думки були спрямовані ли
ше на одне: чим би зайнятись? І, безперечно, такий 
пошук інколи приносив небажані результати.

Мабуть, зайве говорити про велике пізнавальне і виховне 
значення подібних заходів. Ми. напоиклад, провели під час 
однієї з таких неділь вечір на антирелігійну тему сПисьмен- 
ники-богоборці». На прикладах з літературних творів ві
домих письменників розвінчувалася релігійна теорія, перед 
учнями розкривали справді наукове, марксистсько-ленінське 
розуміння будови світу. Вечір був цікавий за самою фор
мою пооведення. Підготовлений і поовеленнй учнями 9-х кла
сів, він пройшов дуже вдало і, звичайно, залишив слід у 
пам'яті учнів, став черговим відчутним штрихом до форму
вання їх світогляду.

Виховання не терпить хаотичного нагромадження 
заходів — вечорів, КВВ, лекцій і т. д. Кожен з них 
має бути ціленаправленим, слугувати єдиній виховній 
меті — і кожен з них має підняти свідомість учня на 
вищу сходинку. Лише чітко продумана система захо
дів приводить до бажаної мети. І великий «виховний 
стимул закладений в самій стадії підготовки 'вечора, 
бесіди, олімпіади і т. д. Під час цього періоду учні, в 
якійсь мірі, перевіряють себе, свої знання і можли
вості у заданому напрямку. Візьмемо, наприклад, той . 
же атеїстичний вечір. Не можна сказати, що пас при
мусили провести його виявлені факти вірувань серед 
учнів. Ні. Мабуть, навпаки, — абсолютне не
знання і необізнаність білі шості з реакційною суттю 
релігії. А це значить — і беззбпойність. Відсутність 
опору проти релігійних забобонів. При підготовці ве
чора ми користувалися анкетою. І вона нас наштовх
нула на цікаві форми, конкретизувала деякі питання.
ДО РЕЧІ, анкетування в школі зараз перейшло ту межу, 

яка відділяє йото від моди, данині часорі. Воно переста
ло бути розважальною.цікавинкою, стало справжнім помічни
ком в роботі педагогічного колективу, піонерської та комсо
мольської організацій. І хоч, звичайно, анкети розробляю
ться «любительським» способом, — користь від них е. На
приклад, анкетне опитування допомогло виявити хиби в 
профопієнтаиійніГі підготовці. Досить багато старшокласників 
у графі «ким хочеш стати» записують кілька зовсім не зв'я
заних між собою професій. Значить, у юнаків і дівчат що 
досить повеохове знайомство з цими спеціальностями, І на 
черзі вечір з профорієнтації, зустріч з ветеранами праці, 
знатними людьми селища.

Таких вечорів ми проводили чимало. І не лігше ве
чори. Всім запам'ятався диспут «Село — мій дім, і я 
його господар». Тут кожен мав право висловити свою 
думку з приводу переваги однієї професії над іншою. 
Значно^ допомагає нам у проведенні профорієнтацій
ної роботи зв’язок з багатьма підприємствами, кол
госпами. Шефські стосунки між нами з кожним ро
ком міцніють. Люди праці знаходять особливі інтона
ції в бесіді з школярами, вміють вже своєю поведін
кою. своїм виглядом викликати інтерес в учня до тієї 
чи іншої професії..
П ОЗАКЛАСНА робота вимагає великої віддачі сил, 

. енергії вчителів. Вони віддають справі виховання 
всі свої здібності. Завоював популярність у школі, на
приклад, клуб «Хочу все знати». Немала заслуга в 
цьому ного керівника Т. О. Яцуренко. Часто в неділю 
засідання клубу^збирають чималу аудиторію. Основ
ний напрямок його роботи — науково-атеїстичний, 
проводяться фізичні вечори, олімпіади, між класами 
відбуваються своєрідні змагання з кращого знання 
предмета.

Проведення позакласпнх заходів у неділю створює 
ще одну перевагу. В роботі ми і школярі знайшли 
постійний періодичний ритм, який став всім звичним. 
Наближається неділя — це значить відбудеться чер
гове цікаве засідання «Клубу вихідного дня». Він 
принесе не лише відпочинок, а й користь — і почуття 
повноцінно використаного вільного часу.

М. ЯЦЕНКО, 
організатор позакласиої роботи Вільшан- 
ської СШ.

у

КОНСТРУКТОР 
ЛІТАЮЧИХ
Перший літаючий човен 

Григоровича М-1 з'явився в 
1913 році. Через рік пін 
створив літак М-5, який мав 
високі льотні дані, в 1915 
році літаючий човен М-9 вже 
був озброєний кулеметом, а 
Через -
цьому 
ловнч 
світі 
М-11.

6 лютого минуло 90 років з дня народження 
Д. П. Григоровича (1883—1938), українського ра- 
дянського авіаконструктора, творця, першого 
світі гідролітака.

о

ЧОВНІВ

рік — гарматою. В 
ж році Дмитро Пав- 
спроектував перший в 
гідролітак-винищувач

Після Великої Жовтневої 
соціаліст нчної революції 
конструктор розробляє вини
щувачі И-2, И-2-біс, які доб
ре себе зарекомендували, та 
Літаючий човен Л\-24. В 1930 
році в країні з'явився вини
щувач І!-5.

— Цей одномісний пнпн- 
щувач-біплан, створений під 
керівництвом Григоповнча і 
Полікарпова, першокласний

літак того часу, розвивай 
максимальну швндкіс т ь 
280 кілометрів на годину і 
був дуже маневровим, — 
згадує видатний радянський 
авіаконструктор О. С. Яков
лев у своїй книзі «Мста 
життя».

Перший винищувач ПИ-Г 
з гарматами і з шасі, що 
складалось, — також дітище 
Д. П. Григоровича.

Ось далеко не повний пе
релік того, що зроблено од- 
ННІЧ З піонерів ВІТЧИЗНЯНОГО 
літакобудування.
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ВО РОКІВ

рейси будуть щасливими
Надворі тільки-но почало 

світати. А в залі аеропорту 
вже десятки пасажирів, які зі
брались в далеку і близьку до
рогу. Стороння людина мог
ла б подумати, що касчр Зоя 
Богачова не встигне обслужи
ти такої кількості пасажирів. 
Та ми знаємо — все буде в по
рядку. Адже велика частина 
квитків вже розпродана в 
агентстві Аерофлоту за день, 
три, десять днів раніше.

В секторі N2 2 зустріла па
сажирів чергова зміни Наталка 
Кругляк. Вона пропускає лю-

дей до літака, який зараз роз
почне рейс до Гайворона. Лі
так підніме в небо один з най- 
досвідченіших пілотів Микола 
Петрович Мойсеєнко. В Аеро
флоті він працює вже третій 
десяток літ. І всі його рейси 
завжди щасливі.

А з мікрофона вже чую го
лос диспетчера Марч Бабенко: 
— Починається посадка на лі
так рейсом Кіровоград — Світ- 
ловодськ.

В штурманську повідомили, 
щоб підготувались до попчоїу 
члени екіпажу Анатолія Гон-

чаренка. Його виліт через пів
години. Знаю, і цей пілот, як 
завжди, вчасно сяде в свою ка
біну. Про це йому й не варто 
нагадувати. Але таке еже в 
нас правило — диспетчер має 
проконтролювати за вильотом 
кожного екіпажу. її голос по
винні почути і пілоти, і паса
жири.

З валізками в руках пройшли 
коло мого вікна боотмехзн'к 
Михайло Григор’єв, другий пі
лот Борис Хомренко, командир 
екіпажу 
Стрункі,

Геннадій Собакін. 
підтягнуті, зазжди

РАЗОМ З РАДЯНСЬКИМИ ПГ- 
ЛОТАМИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 
В КІРОВОГРАДІ НАБУВАЮТЬ 
ДОСВІДУ 1 ДЕСЯТКИ МОЛОДИХ 
ЛЬОТЧИКІВ З ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН, (ФОТО ЗЛІВА).

(Фото пілота 
Антонівн КАБАНКОВОЇ).

БОРТМЕХАНІК МИХ ЛИЛО 
ГРИГОР’ЄВ, ДРУГИЙ ПІЛОТ БО
РИС ХОМРЕНКО. І КОМАНДИР 
ЕКІПАЖУ ГЕННАДІЙ СОБАКІН 
СВІЙ «ЯК-40ь СЬОГОДНІ ПОВЕ
ДУТЬ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД, 
(ФОТО ВНИЗУ),

ЧЕРГОВА ЗМІНИ КОМСОМОЛ
КА НАТАЛКА КРУГЛЯК ПЕР
ШОЮ ЗУСТРІЧАЄ І ПРОВОД
ЖАЄ В ПОВІТРЯНУ ПОДОРОЖ 
ПАСАЖИРІВ З КІРОВОГРАДА, 
(ФОТО СПРАВА),

Фото В. КОВПАКА.

акуратні
би військові. Ці 
хлопці неквап
ливо направля
лись до свого 
«Як-40». Таких

машин у нас вже чимало. Вони 
вирушають здебільшого в да
лекі рейси — на Київ, Запоріж
жя, Москву, Волгоград, Сімфе
рополь, Ленінград, Краснодар.

Пригадую наші недавні уро
чисті збори, присвячені 50-річ- 
чю Аерофлоту СРСР. На них 
ми вели розмову про минуло
річні досягнення, про кращих 
своїх людей. Торік ми перевез
ли більше 10 тисяч пасажирів, 
2600 тонн різноманітних ванта
жів. Це заслуга в першу чергу 
наших ветеранів Леоніда Прон- 
ченка, Григорія Петренка, Фа- 

уста Задорож
ного та інших 
їх товаришів

Вилетів на 
Мінеральні Во
ди «ЯК-40». І я 
дзвоню в ко
мандире ь к у. 
Ціказо, як пра
цюють льотчи
ки сільсько- 
господарськ о ї 
авіації. Торік в 
них був чима
лий наліт — на 
рахунку наших 
пілотів 11 міль
йонів гектарів 
полів на яких

вони розсіяли добрива. І ось 
знову п’ять екіпажіо над сте
пом. З командирської повідом
ляють:

— Найкраще йдуть справи в 
Леоніда Тарасова, який працює 
в Устинівському районі.

Повернувся з Києаа «АН-24», 
прибули пілоти з Сімфеоопо- 
ля і Мінська, зайшли в коман
дирську і ті, хто сьогодні по
бував в райцентрах області. 
Але ніхто з хлопиів не збирає
ться додому. Переглянувши 
графіки завтрашніх рейсів от
римавши завдання від коман
дирів, вони чекають Валерія 
Мошева, секретаря комсомоль
ської організації. Ось і віч не 
забарився, одразу починає 
розмову про комплекс ГПО. 
Йдеться про те, щоб кожен 
комсомолець о першу чеогу 
став значківцем. Бо сила і ба
дьорість для пілота — справа 
першочергова.

... Над аеропортом вже су
тінки. Повечерявши в нашій 
їдальні, молоді льотчики вийш
ли на привокзальну площу. Од
ні направились до автобуса — 
зібрались □ місто, щоб завіта
ти у філармонію. А інші пуши
ли до готелю аеропорту. Все 
правильно: сьогодні вони ма
ють відпочити якнайкраще. Бо 
завтра знову рейси. Нелегкі, 
напружені. І неодмінно вони 
будуть щасливими.

П. ЧУМАЧЕНКО, 
начальник відділу пере- 
возок Кіровоградського 
авіапідприємства.

«■ ЇЖ І.ІИ Ш.ІДЦ!

Ш АКСИМ Горький був у захопленні від 
*’• широкого плину народної літератур
ної творчості, всіляко заохочував і під«' 
тримував самодіяльних поетів і прозаїків 
з робітників і селян, вбачаючи у самому 
?»акті їх звернення до письменницького 

хай і непрофесійного) ремесла підви
щення загального культурного та освіт
нього рівня народу, викликаного рево
люційними перетвореннями.

І в наші дні чимало людей різного ві- 
професій, уподобань звертаються до 

.'х^нратурної творчості, щоб передати на 
папері своє захоплення грандіозними ус
піхами комуністичного будівництва, оспі
вати своїх сучасників — героїв праці, 
змалювати красу рідної природи.

Постійно надходять листи від літера- 
торів-початківців і до газети «Молодий 
комунар».

Звичайно, важко чекати, що початківці, кот
рим ще бракує життєвого і літературного дос
віду, створять шедеври. Однак хотілося б за
стерегти багатьох з них, що звання початківця 
зовсім не дає права писати будь-що та абпяк. 

Чим же радують і засмучують твори, 
надіслані початківцями до газети і одіб
рані нами для цього огляду. Перш за 
все, хотілося б відзначити групу авторів, 
які вже відомі читачам за окремими пуб
лікаціями. Це — лікар Анатолій Крим
ський з села Триліс Олександрівського 
району, журналіст Володимир Бровін- 
£ьк”и із Знам’янки, Іван Доценко з Кіро
вограда, Володимир Лашкул з Бобринця 
павлпп А'їаУ0лІН Кримській вже Друку- 

0 Рясних газетах. Однак твори, 
надіслані ним цього разу, дещо слабкіші 

від попередніх. Це свідчить про те, що 
здібний автор ще не утвердився на пози
ціях високої вимогливості до себе, іноді 
в його творах подибуємо поверховість в 
осмисленні життєвих явиш, поспішність

РУБІЖ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

огляд ТВОРІВ початківців

у вирішенні теми. Саме цим хибують І 
поезії «Читаю вірші» та «Мистецтво».

Чимось самобутнім, свіжим віє од вір
шів кіровоградського студента Івана До- 
ценка. Він пише:

Старенька мати біля шляху, 
Немов криниця степова.
В руці хустина — білим птахом,
1 снва-сипа голова.

Проте такі рядки — поки що виняток, І. До
ценко ще слабко володіє поетичною технікою, 
засобами образної архітектури. Тому більшість 
його віршів -> не справляють цільного вра
ження. ..

ЗНАЙОМЛЯЧИСЬ з творами почат- 
куючпх авторів, помічаєш деяку те

матичну одноманітність, збідненість мо
тивів. Це, мабуть, від того, що люди, які 
беруться за перо, не примушують себе 
осмислити всю різноманітність і багато
гранність нашого життя.

Деякі автори, навіть порушуючи важ
ливі теми, розв’язують їх позерхово, 
декларативно. Ось, наприклад, вірш елек
трика із Світловодська Анатолія Ломо
носа. Здавалось би, писати про красу 
рідного краю, про любов до Батьківщини 
треба словами, котрі йдуть від глибини 
серця, повноти думки, від неможливості 
не говорити. Анатолій же будує свій 
вірш з рядків на кшталт оцих: «Це тво
рять люди радісні, щасливі», «І кожен 
день несе нове, незнане» і т. д. Все пра
вильно з точки зору відповідності дійс
ності, але це — не поезія. Адже тут жод-< 
ного оригінального образу, жодної сві
жої думки.

У деяких авторів, навпаки, є і образи, 
і думки. Читаєш і думаєш: непогано. 
Але потім починаєш відчувати, що десь 
уже зустрічав подібний сюжет, мотив, 
стиль тощо. Такі початківці йдуть най
легшим шляхом, воші переспівують відо
мих авторів. Всім відомий, наприклад, 
вірш одного з російських поетів'про ди
ригента, котрий з хворим серцем диригу
вав оркестром і з останнім змахом па
лички вмер. І ось О. Драган з Іїовоукра- 
їнського району пише вірш «Диригент». 
Пише по-своєму, але сюжет повторює
ться. Отже, це вже не першовїдкрнття. 

А поезія вимагає, щоб автор у кожному 
рядку був саме пеошопрохідцем, першо
відкривачем явищ життя. Це саме можна 
сказати і про О. Машкову з Добровелич- 
ківського району. У неї теж вірші непо-* 
гані, але явно не свої, а навіяні написа
ним раніше, причому «навіяні» в такий 
спосіб, що окремі рядки повторюються 
дослівно. Зрозуміло ж, цього робити не 
можна. Треба самому вибирати теми з 
життя, по-своєму вирішувати їх.

Ще одна група авторів — Лідія Вла
сенко із Знам’янки, Євген Гоба і Євген 
Кришок з Кіровограда, Євдокія Довжен
ко з Олександрівського -району, Олек 
сапдра Єременко з Світловолського райо
ну, Наталка Сокольченко з Кіровограда, 
Микола Савченко з ІІовомиргородського 
району та Василь Нестеренко з Олек
сандрійського району —- це люди, котрим 
треба дуже багато працювати над собою, 
опановувати таємниці поетичної твор
чості. Адже в їх віршах поки що рідко 
зустрінеш вдалу строфу чи рядок, зате 
переважають тут загальники, описовості. 
Цс зовсім не значить, що їм треба відмо
витись піл пера. Ні, потрібно міцніше, 
впевненіше тримати його. Всім початків
цям, котрі пробують себе в поезії, необ
хідно пам’ятати: поезія — це не гра, а 
важка, копітка робота. Лише перейняв
шись цим переконанням, можна сідати 
до столу, на якому лежить чистий аркуш 
паперу.

Л. МИКОЛАЄНКО.
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До цих змагань, які прово- 
дивись за програмою мНеячкн- 
ка оборонно-масової рс.оти 
дтса::фівці Кіровогра ької 
СШ № 32 готуазлнсь ззьчасио. 
Відбулась бесіда в військово
му кабінеті, перша проба сил 
бужа в тиру.

І ось відібрали вайспльні- 
щнх — десятикласник!!,. Це ті, 
кому невдовзі доведеться ста
ти воїнами. Хлопці вирішили 
будь-що скласти залік з ку
льової стрільби, щоб впхонагн 
ще един норматив комплексу 
гпо.

Взяв у рувн гвинтівку Ста- 
нісляз Ніні», син Героя Со
ціалістичної Праці 1. о. Ши
ша. Цен к-нак нагороджений 
-знаком «Відмінник цивільної 
оборони», він — комсомоль
ським активіст, командир за
гону юнармійців. Звісно, він 
повинен показати і на цей раз 
приклад для інших.

Нарешті постріл, другий, 
третій... Всі біжать до цілей.

— Є сосок сім очск з я'ят- 
десятн конслнвих.

Отже, залік складено. 
Тренуваися Станіслав не
дарма.

Потім стріляли його товари
ші — Віктор Комащенко, Ва
лерії! Меркулов, Григорій Ба- 
ряоін, Сергій Андрійчеако. 
Всі вони теж стали призера ми 
змагань.

Цього разу 34 десятиклас
ники склали залік па «зо.ю- 
ті» та «срібні» значки комп
лексу ГПО.

О. БЛИНОВ, 
капітан запасу.

м. Кіровоград.

МІСЯЧНИК 
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ 
РОБОТИ

ЖИТІ

НАПУТТЯ

ДАЛИ

ВЕТЕРАНИ

Успішно проходить в Олександрійсько
му рздгост-тсхшкумі місячник оборон
но-масової роботи. Комітет ДТСААФ ра
зом з комсомольською організацією на
креслили цілім ряд згходів, які присвя
чені 55-й річниці Радянських Збройних 
Сй.г Запам'яталась зустріч колективу 
технікуму з Героями Радянського Сою
зу А. Ф. Худяксг.ою, Г. Д. Очерстьком та 
з учасником Великої Вітчизняної війни, 
головою Олександрійського районного 
комітету ДТСААФ, офіцером запасу 
Я. Д Шевелем.

З доповіддю про перемогу радянсько
го наро.іу у Великій Вітчизняній війні

ЙІЖ8Й

виступив секретар комітету комсомолу 
В. Чирва.

А потім Л. Ф. Худякова та І. Д. Оче
ретино розповіли про те, як боролися з 
німецько-фашистськими загарбниками.

З захопленням слухали викладачі та 
учні Я. Д. Шегіеля. Бій говорив про ді
яльність оборонного товариства району, 
про завдання дтсаафівськпх і комсомоль
ських активістів по військово-патріотич
ному вихованню молоді.

Г. БРЖЕЗИНСЬКИЯ.
м. Олександрія.

(Закінчення).

ИОЧУЛИ ми звістки хороші з 
військових частин про Во

лодю Колійку та Івана Ви соць
кого. Вирішили зустрітися з їх 
матерями.

—- Що б сказали своїм си
нам, якби зараз побачили їх?

— Ми щасливі, ще про вас 
такої гарної думки командири. 
Будьте до кінця а усьому при
кладом для інших, служат» чес
но, бережіть наш спокій і вер
тайтесь додому. Бо тут теж по
трібні ваші руки...

— Спасибі, сину, що так 
славно йдеш у життя.

Ці щирі слова одразу були 
записані на плівку. І разом з 
своїм листом комсомольські 
активісти надіслали її у війсь
кові частини. Хай слухають си
ни голоси матерів, хай знають, 
що ними гордяться...

Павло Васильович Ткаченко 
пройшов фронтовими шляхами 
сотні кілометріа, на- його гру
дях — бойові ордени й медалі. 
Став потім головою колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня. Зз пра
цю знов мав нагороди — два 
ордени Леніна. Я.-с і багатьох 
інших ветеранів, його завжди 
запрошували на вечори бойо
вої слави, він виступає в шко
лах, в сільських клубах — ооз- 
гсвідає про подвиги своїх бо
йових побратимів, про с »ба... 
І ось після одного такого ви
ступу Павла Васильовича нада- ленської середньої школи. На 

Ж ли слово його синові —- Васи- могилі, де поховані члени ге-
' '---г' "——------______________________________________ і_______.7~

ŒHMG
БІЛЯ

В перші ДНІ лютого 
ки Знам'янки, і 
«Шляхами слави 
десятки кілометрів 
ними стежками Чорного лісу.

На знімках: вгорі — зустріч біля обеліс
ка; внизу — стріляє зварювальний А, €М- 
ЧЕНКО.

Фото О. БОРИСОВА«

ОБЕЛІСКА
МОЛОДІ 

БІіруШІІВШК 
батьків», 
па лижах

робітии- 
в похід 
промчали 
засиіжс-

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 11 ЛЮТОГО. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 12.10 - Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (ЛІ). Г2.33 — 
Музична програма «Зо лисга- 
чн глядачів». (М). 13.00 —
Теленарис. Чемпіонат СРСР з 
хокея. «Крила Рад» — ЦСКД. 
(М). 16.15 — Кольорове телеба
чення. «Клуб кікоподорожей». 
(М). 173Ю — інтербачення.
Кольорове телебачеиня. Чем
піонат Єяропн з фігурного ка
танім, Показові вкстунв (Пе
редача з ФРН). 20.00 — «Доку, 
ментальний екран», (М) гі.оо 
— Програма «Час». (М). 21.3» 
—- Кольорове телебачевкя.

леві, який готувався до служби 
в армії.

— Я заздрю своєму татові... 
Житиму, як він...

А коли став воїном, в комсо
мольську організацію надійшла ва, Героїо Радянського Союзу 
листівка від командира: «Ва- - -- — 
силь Ткаченко — відмінний 
солдат...» А батькові: «Спасибі
за сина».

І тепер, коли ми визнзчзємо 
нові напрямки в роботі по вій
ськово-патріотичному вихован
ню молоді, то пам’ятаємо: ця 
справа потребує теж творчості, 
вибору різноманітних форм і 
методів, 
і? ОМСОМОЛЬЦ! і молодь 
і І району пройшли десятки 
кілометрів, взязши участь у 
пеході «Шляхами слави бать
ків». То були маршрути до тих 
місць, де радянські воїни би
лись з ворогом, визволяючи 
наш район від німецько-фа
шистських загарбників. Резуль
тат пошуків юних слідопитів —- 
віднайдені імена донині невідо
мих нам героїв. Ми дізнались 
також багате цікавого про под
виги Героїв Радянського Сою
зу О. Безсонова, І. Дунаева. 
Ім’я лейтенанта Дунаева тепер 
носить піонерська дружина Зе-

роїчногс екіпажу танкістів., 
встановлено обеліски.

Справжні нариси учасники 
походів створили про- кавалера 
орденів Слави В. Г, Косолапо-

воїчами- 
ахтивісти 

ЛАоцар, 
прочита- 
та моло-

«Ваша думка». (М). 22.15 —
Чемпіонат Європи з швидкіс
ного бігу па ковзанах. Жінки. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.45 - 
Мультфільм «Весела кару
сель». (К). 13.00 — «Сільська 
іодниа». (М). 14.60— «Скарби 
народу». (К). 14.45 — Концерт. 
(Харків). 15.15 — Кінокомедій 
«Сватання на Гончарівні». 
(К). 17.00 — За накресленням« 
XXIV з'їзду КПРС. (Херсон). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Нерозмінний 
карбованець». Лялькова виста
ва. (К). 19.00 — «На мери
діанах України». (К). 19.30 — 
Для молоді. Циркова програ
ма. (Одеса). 20.15 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм, 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К)-

ПОНЕДІЛОК, 12 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.20 — 
Для дітей. «Білочка - книго
ноша». (Харків). 1€-Е0 — Реє-

О Наша адреса і телефони!
И6050, ГСП,. Кіровограді, вуя. Луиачарського, 36» 
Теяефоим: відповідального секретаря та СІДАЛУ 

йомсохсльськогс життя — 2-45-33, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово? роботи — 2-4А-36, відділу вій- 
еьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

І БК 00549. Індекс 61197»

Г. X. Онищенка, Ф. А. Щура, 
С. О. Погорілого, П. П. Тимчен- 
ка, О. А. Безсонова, О. В. За
сядько. В райцентрі обладнано 
галерею слави на честь геро- 
їв-визволителів.

Походи молоді «Шляхами 
слави батьків» тривають по цей 
Час. Готуючись до 59-річчя 
шефства комсомолу над Війсь
ково-Морським Флотом, ком
сомольці району налагодили 
шефські зв’язки з чорномор
цями. Наприклад, юнаки і дів
чата колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС почали листуватись з 
героем оборони Севастополя 
М. Г. Байсаком. Секретар ком
сомольської організації Анато
лій Зоряноз з своїми друзями 
побував у Севастополі, зуст
рівся з відважним моряком. 
Потім Михайло Григорович за
вітав у Петрове.

ЦІКАВІ заходи проводимо ми 
разом з дтсазфівцями те

пер, коли триває місячник обо
ронно-масової роботи. В Пет- 
рівській, Зеленській, Новоста- 
родубській середніх школах

відбулися зустрічі з 
ветеранами. Наші 
М. Парасюченко, О. 
3. Гречка, С. Верічсв 
ли для комсомольців
ді лекції на військово- патріо
тичну тематику. На вечорах бо
йової слави виступили учзсник 
оборони Москви Г. В. Шишхін, 
учасник Сталінградської битви 
І. Я. Литвинов.

За традицією культармійці 
району проводять читацькі 
конференції, літературні вечо
ри з циклу «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто».

Йде нині масова здача залі
ків з фізичної та єійськобо- 
технічної підготовки. В тирах, 
які ми нещодавно по-новсму 
обладнали, перевіряють сосс 
вміння стрільці.

Прозодимо також лижні про
бі™, естафети. І знову наші 
маршрути проляжуть туди, де 
височать обеліски воїнзм-ви- 
зволителям, де юнаки і дівча
та скажуть заповітне слово лю
дині, яка пройшла огниво бктн 
і знову стала сівачем на рід
ній землі:

— Жити — Вітчизні служити!

М. КОРЖ, 
перший секретар Пстрівсія
ного райкому ЛКСМУ.

публікансьха фізико-иатеча- 
тичпа школа. (К). 17.20 — Те
лефільм. (К). 17.40 — «На го
ловних- напрямках п’ятиріч
ки». (Запоріжжя). 18.00 —
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 18.10 — Фільм - концерт. 
♦ Дорога пісні». (К). 18.30 —
Міжнародна панорама. (Л4), 
19.60 — Кольорове тслебачен- 
пч. Художній фільм «Смер
тельний ворог». (М). 20.30 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокея. «Дина
мо». (М). — СКА (Ленінград). 
Третій період. (ЛІ). 21.45 —
Кольорове телебачеиня. Пісні 
А. Островеькоіо. (М). 22.45 — 
«Спортивний щоденник». (М). 
23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 - 
Для школярів «Вогнище», 
(М). 17^5 — «Зустрічний план 
в дії». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — П. Чаііь'овський. 
3-й концерт для фортепіано з 
оркестром. (М). 18.30 — Теле
фільм «Листи у безсмертя».

(КК 19.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.50 — 
Е. Войнич. «Овод». Вистава. 
В перерві — програма «Час» 
І «На добраніч, діти!». (К),
22.45 .— Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 —.Для шко
лярів, «Вогшіще». (М). 10.15
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Смертельний 
ворог». (ЛІ). 11.45 — «Наука
— сьогодні». (М). 12.15 — Тс-
левізійннй музичний фільм 
«Наргіс». (М). 12.40 — Прем’
єра документального фільму 
«ЯК-40». (М). 15.20 — Концерт- 
звіт майстрів мистецтв і ху
дожніх колективів Черкаської 
області. (К). 16.20 — «О. М.
Толстой. Літературний порт
рет. (М), 17.15 — Для школя
рів. Телеклуб «Шукачі». (М).
17.45 — «Зустрічний плав в 
дії». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 — Для дігей. «За- 
іадкп і відгадки». Лялькова 
вистава. (М). 18.30 — «Робіт-

ник — моє покликання». (М). 
19.С0 — Концерт, присвячений 
Нк-річчю 3 дня народження 
О. І. ШаляпЦа, (М). В пере- 
рві — Програма «Час». (ЛІ). 
22.00 ~ Кольорове Телебачен
ня. Прем’єра телевізійного 
документального фільму «Ан
самбль «Берізка». (М) »2.30
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05
— Навчальна передача з при
родознавства. (М). 16.20 — Те
лефільм «Старосвітські помі
щики», (К). 17.05 — Програма

передач, (К). 17.10 — «Трудда 
вий переклик». (Одеса). 17.8®
— Для юнацтва. «На шкіліг* 
них широтах. (К). 18.00 — Де? 
кументальиий фільм. (К). 18.30
— Реклама, оголошення, (К)ч
Ю.бО — Інформаційна програ« 
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Ку'ч 
льтура слова». (К). 20.00 -? 
Кольорове телебачення. ПА’ 
здобуття премії І.м. Шеьчсгу» 
ка. Концерт. (К). 20.45 — «Н* 
добраніч, діти'», (К). 21.00 ;
Художній телефільм «Осо®*--

вулиці Графіто». (Куз
22.25 •- Вечірні новішії. (К),

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ді» «Сівач», Запрошуються 
члепн студії та всі любителі 
поетичного слова.

Заняття розпочнеться 
Й-Й годині

ЗАПРОШУЄ „СІВАЧ“
В неділю 11 лютого в 

Приміщенпі редакції газети 
«молодий комунар» відбу- 
Даться чергове засідання ма- 
лодіякоі літературної сту-
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•МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кнровогрлдекого обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова . 
обласного управління у справах видавництв, 

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

слоз^пцє^спів^ітл^ «МолодйЙ комунар» ви-1
управління и?п7ПпГ0ЛОВ1!О’!У бухгалтеру обласного 
Жїтопгі^і 2КялХ-?^авЛ,ицтв’ поліграфії і аниж-; 
mm торгівлі Волкошй €. Р. э приводу смсріі ії ме-

Олени П р о к о п і в 11 н
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