
— Ми вистоїмо!

наш!

МОЛОДЦІ! СПАСИБІ 
РАДІСТЬ, «ЗІРКО»!

Як І в
Проте 

І стій-

дитячого 
заводу 
інших

І п'ятий щабель на 
ні — теж почесний.

Були прорахунки. ! 
кожної команди. 
«Зірка» довела свою 
кість:

Ударна праця молоді -г- 
трудовип дарунок наступ
ному форуму комуністів 
країни. і

I їх вітали не раз. На 
своєму полі, на стадіоні су
перника. Спортсмени з Кі
ровограда демонстрували 
справді бійцівські якості. 
Вже й була надія побачити 
«Зірку» в провідній трійці 
серед команд другої ліги 
класу «А». Та спорт є спорт. 
І п'ятий щабель на верши-
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Президії Верховної 
Ради. СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ 
СПІЛКИ МОЛОДІ 
ТАДЖИКИСТАНУ 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ного 
есту 
У Д»

під- 
ного

За активну участь у со
ціалістичному і комуніс
тичному будівництві, пло
дотворну роботу по вихо
ванню молоді і у зв’язку 
з 50-річчям з дня ство
рення нагородити Ленін
ську Комуністичну Спілку 
Молоді Таджикистану ор
деном Трудового Черво
ного Прапора.

Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 

М. ПІДГОРНИЙ. 
Секретар Президії 

Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль,
12 листопада 1975 р.

нста прирівняємо перо», «Імена на персаір- 
. В період підготовки до конференції посн- 
ась пропаганда тематичної літератури, особ- 
о про жінок, які внесли неоціненний вклад 
'еремогу. Вся робота тісно пов’язується з 
яттяйн в системі комсомольської політосві- 
Лепінським заліком «Рішення XXIV з’їзду 
РС — в життя», зі Всесоюзним походом 
оді місцями революціГпіої. бойової І тру- 
ої слави нашого народу, Всесоюзною екс- 
иціею «Моя Батьківщина — СРСР».

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
Інструктор відділу культурно- 
масової і спортивної роботи 
облпрофради.

«Зіркою». Тоді, 13 квітня, кі
ровоградські футболісти 
обіцяли своїм шанувальни
кам:

ДОБУТО!
Спасибі за 

рдаість,. ЗІРКО!

І Палкий привіт 
делегатам XXIX 
Кіровоградської 

МІСЬКОЇ

комсомольської 
конференції!

Коли по всій країні роз
горнувся патріотичний рух 
«За себе і за того хлоп
ця», юнаки й дівчата 
«Кіровоградва ж б у д у:> 
включили до своїх колек
тивів героїв Великої Віт
чизняної війни і викону
вали за них виробничі 
норми.

ІІа будівництво прихо
дить зараз багато випуск
ників і практикантів з 
професійно-технічних учи
лищ. Поряд з досвідчеїш- 

. ми наставниками 1 П. Ям- 
польським, Г. Т. Петрен
ком, М. В. Казаріною 
шефство над новачками 
беруть молоді робітники 
Анатолій Бабич, Віра Чи
жик, Раїса Сичова... За 
ударну працю бони до
моглися права сфотогра
фуватись біля Прапора 
Перемоги. Значніь, є чому 
в них повчитись.

Переможцями у соціа
лістичному змаганні неод
норазово виходили комп
лексна бригада Д. І. Ар
хипова (БУ № 2), екіпаж 
штукатурів М'. В. Казарі- 
ної та інші.

Але ще трапляються ок- 
’ ремі випадки .невиконан

ня виробничих завдань у 
деяких ' молодіжних ко
лективах. Тож комітет ос
новну увагу звертає зараз 
па стан справ у відстаю
чих бригадах. Вважаємо, 
що на виробничі планірки 
повинні запрошуватись і 
комсомольські активісти, 

' аби потім довести кон
кретні завдання до моло- 

' дих будівельників.
Потрібно посилити ува

гу до якості виконання 
робіт, адн<е наступна п’я- 

. тирічка так і буде вазива-

Ніші, коли завершаль
ний рік дев'ятої п’ятиріч
ки вступає на фінішну 
пряму, юнаки й дівчата 
нашого комбінату з по
чуттям гордості можуть 
говорити про свої трудові 
звершення. Сальківськпй 
цукровий завод, корпус 
№ 91 заводу «Червона зір
ка», чавунно-ливарний за-- 
вод — ось далеко не пов
ний перелік промислових 
об’єктів, у спорудження 

і яких чимало сил і вміння 
доклали молоді буді
вельники. А скільки щас- 

I ливих сімей сгалп власни
ками зручних і світлих 

, квартир, 
і Цей рік ми не випадко- 
I во називаємо роком най

вищого ірудового і по.ті- 
| тичного піднесення моло

ді комбінату. П’ятирічне 
завдання достроково вико- 

| пали комсомольсько-мо
лодіжна бригада мулярів 
Г. Т. Петренка, колектив 
монтажників, очолюваний 

І І. 10. Ніколаєнком, екіпаж 
штукатурів Є. М. Неско- 

, рожньої та інші. На сьо
годнішній день три мо.то- 

I діжні бригади працюють 
І за злобінським методом.

Комітет комсомолу намі
чає підготувати ще кілька 
колективів до переходу на 
метод роботи за бригад
ним підрядом.

Комсомольці СБУ «Жит- 
лобуд» (організацію очо
лює Світлана Малипіева) 
виступили з ініціативою 
змагатися за право підпи
сати Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з’їздові 
партії. Цей почин.підхопи
ли всі 29 комсомольсько- 
молодіжних колективів. 4_____ _____ __________

__Готуючи іідні._..трудові., тись — п’ятирічка якості, 
дарунки , XXV з’їздові ---------------- --------- *

■ КПРС, молоді будівельші-
■ ки переглянули соціаліс-
■ тичпі зобов’язання. Намі

чено "достроково закінчити 
спорудження 
садка для дітей 
«Червона зірка», 
об’єктів.

О. ЧАБАНОВ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
комбінату «КіровО- 
градважбуд».

L -. _ !

— Кубок України

Взяли гору над провідни
ми колективами республіки!

І читачі «Молодого кому
нара», всі уболівальники ві
тають наших земляків з 
повторним виходом на куб
ковий постамент.

На фото: футболісти
«Зірки» після останнього фі
нального матчу на Кубок У PCP.

Фото В. КОВПАКА.



Я стор» ,,Молодя* KOMye^pff
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Нема сенсу доводити переваги наставни
цтва. Не випадково "стало воно суттєвою 
ознакою нашого сьогодення, а не тимчасо
вою кампанією. 1, вдивляючись у його риси, 
аналізуючи досягнення і ирорахунки, ми, 
перш за все, намагаємось визначити його 
завтрашні шляхи, пошуки котрих потребу
ють колективних зусиль, узагальнення дос
віду. В ньому плані, нам здається, дуже 
важливе вивчення досвіду як окремого на
ставника, так і всього колективу, бо кожн і 
зернина може виявитися золотою.

Якось я випадково почув розмову. Юна
ки, років по вісімнадцять, говорили про 
своє... Білявий був похмурим і сердитим.

— Я ж йому не підсобник, а він тільки й 
знає: принеси та подай, (’питав, коли сіан\ 
за верстат. А це, каже, моя справа, я вчи
тель, а ти дивися і вчись. А чому вчитися — 
підносити деталі? — Хлопець гарячкував.— 
Набридло, подам заяву.

Вони пішли, а .мені протягом дня несила 
було звільнитись від того «набридло». Вчи
тель?.. Робота? Чи взагалі, як бачиться, це 
«набридло» юнакові, який лише починає 
жити? Ясно було одне — хлопець на роздо
ріжжі, а його наставник не справлявся з 
своїм обов'язком, не виправдав довір’я ко
лективу.

Дехто може заперечити. Чи ж варто го
ворити про один якийсь випадок, мовляв, 
загальній справі шкоди не завдасть.

З цього приводу пригадуються зустрічі і 
розмови на кіровоградському ремзаводі 
«Укрсільгосїітехніка». В кабінеті директора 
В. М. Тіунова вели мову про проблему кад
рів па підприємстві.

— Ми намагаємося вирішувати її комплексно, І 
настипішитпо п пій справі посідає неабияке міс
це, — резюмував Віктор Меркурійович. — У пас 
постійно зростає обсяг виробництва, а щоб не по
рушувався ритм, ми попкині вишукувати резерви 
поповнення робітничої сім’ї, боротися з плинніс
тю кадрів. У цьому нам допомагає наставництво. 
Так, саме наставництво, а Не опіка.

На заводі понад шістдесят наставників. 1 важ
ливий тут принцип, за яким відбирається майбут
ній учитель молоді. Саме з цього й починали. 
Враховувалося все.: і іромадська діяльність, і 
особисті якості і, ясна річ, професійна майстер
ність. Для учня наставник повинен бути людиною 
авторитетною, взірцем — як у роботі, так і в 
житті.

В. М. Тіуиов називає цифри. Нині на за
воді пли.шість спостерігається, головним 
чином, серед робітників віком 27—35 років, 
хоча ще кілька років тому «літала» учнів
ська молодь. А тепер близько сімдесяти 
процентів колишніх воїнів стають за вер
стати. Це — гідна зміна, дисциплінована, з 
певним життєвим досвідом.

Цікаво слухати і М. Л. Роговцева, бо 
за його думками — досвід, роздуми люди
ни, котрій не байдуже, якою буде робітни
ча зміна завтра, хго займе ного місце. Уч
нів було багато, і всіх пам’ятає. Особливо 
детально розповідав про одного, бо хоч і 
час минув, а досі йому болить.

Ось вона^ця досить повчальна історія. 
Прийшов па завод хлопець. Назвемо його 
Славком. Той, з категорії «важких». Ходив 
від одного вчителя до другого — все йому 
щось не подобалось. Якось підійшов і до то
карного верстата Роговцева. Довіенько при
дивлявся.

—• Токарем хочеш бути? — сві.іаи вете
ран.

— Можливо.
— Це не розмова. Може, 

й ні.
Хлопець засміявся.
— То що. робитимеш?
— Спробуємо, — мливо
— Л в нас не пробують . ,. ... . — ___

як морозиво. Спершу треба повчитись....
Через кілька днів у Роговцева був повий учень. 

Звичок своїх не міняй: міг залишити верстата і 
прогулюватись цехом. До роботи ставився безвід
повідально. Та помітив настапник — чим склад
ніше завдання дає, тим охочіше Славко виконує - 
його. Самолюбивий, значить, — гробив висновок. 
Це її використав учитель. З часом ншак і до ве
чірньої школи повернувся, і верстат отримав, са
мостійно почав працювати. Зумів Роювцел при
щепити хлопцеві любов і повагу до робітничої 
професії. Та осі. повернувся вій з чергової проф- 
відпустки і довідався, що 
залишив Славко завод. 
«Чкурнув» — першою 
була думка. Значить, на
ставник не завбачив, не 
догледів чогось, — такі 
думки не давали спокою.

Випадкова зустріч 
на вулиці внесла яс
ність. Довго розмов
ляли. Відлягло у Ми
коли Леонідовича від 
полюбив, але припала

ніде дощ, а, може,

відізвався Славко, 
роботу, не куштують.

Сьогодні в Кі 
відбувається X. 

комсомолі 
конфереї

серця: роботу юнак 
до душі інша про

фесія. Тепер Славко закінчив курси по ре
монту холодильної о устаткування, кажуть, 
став класним спеціалістом. Це и заспокоює 
і водночас бентежить іноді — як він там?

— Ось так і вчимося у своїх учнів, — 
роздумує Роговцев. — Ходімо до клубу, 
незабаром вечір проводів до армії почне
ться.

А там — гамірно. Хвилюється завідуюча 
клубом Надія Колодєєва, хвилюються ро
би пики, бо шкода розлучатися з хорошими 
хлопцями, активістами. У президії — дирек
тор заводу В. М. Тіупов, Герой Радянсько
го Союзу Г. О. Куроп’ятнпков, ветеран вій
ни П. П. Кравцова, передовики виробництва 
і, звичайно, наставники.

— Вам пощастило, — говорить у своєму 
виступі II. ГІ. Кравнова. — Ми захищали 
Батьківщину зі зброєю в руках, а ви зараз 
стоїте иа сторожі мирного життя. Нехай так 
буде завжди. Відмінної вам служби, повер
тайтесь у рідний колектив.

— А ми так і вважаємо, — цю думку від 
імені майбутніх воїнів висловив Микола 
Гірєев, — повернемося сюди, де виросли і 
змужніли.

...В моїй уяві виник образ того білявого 
хлопця, який завтра понесе заяву на розра
хунок. І враз стало шкода, що йому 
не пощастило зустрітися на початку свого 
самостійного Життя з таким наставником 
як Микола Леонідович Роговцев. Адже в 
нашій країні цінність однієї людини така ж 
сама, як і десяти, і десяти тисяч, і міль
йонів..,

К). КАМІНСЬКИЙ.

готується до

ійіг<іШі&№гаіов

ПРО все
все«

. ',, .

Наш народ 
святкування 70-річчя Пер
шої російської революції 
1905—1907 років. Вона ві
діграла значну роль у 
підготовці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції і стала видатною по
дією в історії революцій
ної боротьби в Росії І 
міжнародного революцій
но-визвольного руху.

Комсомолка ЗІнаїда ПЄРЕСУНЬКО працює підмінною дояркою в колгоспі імені Пегроа- 
сі.кого Компаніївськото району. За сумлінну працю дівчину поважають в колективі.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.
*г

Гастролі 
па „біс“
Зустрічі 
й братній 
Польщі ч

Коли виступає народний танцюваль
ний ансамбль «Колос», майже щоразу 
на «біс» виконуються лірична «Тополь
ка», запальний «Повзупець», чарівна 
«Калинка»... Багато прихильників у са
модіяльних акторів. Створений сім років 
тому на базі Палацу культури імені 
Жовтня заводу «Червона зірка», ан
самблі. виробив своє творче обличчя, 
оригінальний мистецький стиль. Скла
лись у колективі і свої традиції. Любов 
до танцювального мистецтва з натхнен
ною працею за верстатом вміло поєдну
ють 1 ветерани, і молоде поіюшіення. Ро
бітники Олександр і Тетяна ГІі щурки но
вії, Микола Бадян, технолог Наталка 
ІІІпак, медсестра заводської поліклініки 
Ніна Гордує по праву вважають себе ве
теранами самодіяльного колективу. Вони 
любовно передають свої знання, павич-

Про революцію і її героїв
Характеризуючи Першу 

народну революцію епохи 
імперіалізму, В. І. Ленін 
писав: «Без «генеральної 
репетиції» 1905 року пе
ремога Жовтневої рево
люції 1917 року була б 
неможливою».

На честь ювілею радянська 
пошта випустила нову марку. 
На ЇТ малюнку — червоний 
стяг, на фоні «кого — рука з 
смолоскипом. На його полум’ї 
— цифри «1905». Внизу — 
багнети та дула кораблів. 
Справа — цитата Леніна про 
революцію.

Автор марки — худож
ник Юрій Якунін.

Перша революція гар
тувала борців для 
шального бою у Жовтні 
17-го. Одним з них був 
Михайло Іванович Калінін, 
100 років з дня народ
ження якого минає ^лис
топада.

Комуністом він став ще

в 1898 році. Активний 
учасник революцій і гро
мадянської війни. М. І. 
Наліній мав великий дос
від державного діяча, 
добре знав життя народу. 
В 1919 році за рекоменда
цією В. І. Леніна був ви
браний Головою ВЦВК, а 
в 1922 році — Головою 
ЦВК СРСР. З 1938 по 1946 
рік був Головою Президії 
Верховної Ради СРСР.

Своєю діяльністю ЛІ. і. Ка- 
ліній сприяв зміцненню союзу 
робітників І селян Радянської

держали. Вік — автор бага
тьох праць, в котрих пропагу
вав ідеї маркемзму-ленїаїзиу. 
За плідну революційну і дер
жавну діяльність йому при
своєно високе звання Героя 
Соціалістичної Прані.

На відзнаку 100-річчя від 
дня народження «Всесоюзноїо 
старости» випущено нову ра 
донську поштову марку. її 
оформив художник Ігор КрПЛ'

В. БЕКАЄВ,

вирі

ЛЇК’иАЛНІВЖ ГЛ-

На ф о То: нові марки, 
присвячені 70-річчю Першої 
російсько? революції та 100- 
річчю з дня народження 
М. І. Калініиа,

ки, вміння молодим учасникам ансамб- 
лю. і приємно, коли нарівні з ними гля
дячі аплодують новачкам Надії Діюбі, 
Наталці Токярчук, Ользі Тижневій, 
Сергію Твердостуг.у, Євгену Суходолову 
та іншим.

Ми вважаємо, що ансамблю випала 
висока чесгь —- представляти танцюваль
не мистецтво України в Поліській На
родній Республіці. Готувалися до цієї 
поїздки ретельно, адже програмою пе
редбачались виступи у восьми великих 
містах братньої країни. Перша творча 
зустріч відбулася з молодими варшав'я
нами у Будинку радянської культури. 
Танцювали хлопці й дівчата з великим 
піднесенням. Кожен танець просили ло
ві оритн. Особливим успіхом користува
лися закарпатська хореографічна ком
позиція «Гей, Карпати!», сюїта «Соро-

чиїїськни ярмарок», російський тапок 
«Калинка» та інші. Ми знайомилися з 
культурними і історичними пам’ятками 
столиці Польщі і на ножному кроці ба
чили щирість І ГОСТИННІСТЬ її жителів 
вміння глибоко відчувати і цінувати 
мистецтво- • -

Незабутні зустрічі чекали учасників 
ансамблю в містах Гнжииьцо та Ольштн- 
ні. Пов; знайомства, друзі і концерти, 
концерти.. Глядачі цікавились мистец
твам радянського народу, життям нашої 
молоді. В обстановці щирості, доброзич
ливості проходив вечір Дружби З МОЛОД
ДЮ НДР. Сміх, жарти, приязнь — були 
господарями цієї зустрічі. В Ольштині 
ми оглянули колишній фашистський 
концтабір «Штутгоф» і поклали квіти до 
пам’ятника в’язкям-смертникам. В' об» 
становці дружби, високого інтернаціона-

лізму проходив виступ ансамблю в сіль
ськогосподарській академії Студента 
зустрічали нас дуже тепло, розповідали 
про навчання. дозвілля, цікавились ді
яльністю комсомольських організацій н** 
шоі країни. З хвилюванням згадуєш. ,ях 
проводжали пас студенти піснями «Ка
тюша» і «Калинка».

Теплі враження від зустрічей з гостии- 
ною польською землею надихають нас на 
НОВІ творчі здобутки, СПОВНЮЮТЬ серця 
гордістю за наш народ, за його багато- 
барвне .мистецтво, за щиру друж^У • 
трудящими братніх країн.

В. СЛОБОДЕНЮК, 
керівник народного танцюваль

ного ансамблю «Колос».
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ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
М.АХНО — началь- ГОРОЖА Н К І Н — 
ник команди. тренер, майстер

спорту СРСР.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 
ЧЕМПІОНАТУ

—З стор.
і яиии

Олексій ЮНОВ — 
поротар. 1946 року 
народження, освіта 
вища.

о

м. Тирасполя 
«Хвиля» 
«Авангард» 
«Локомотив» Ж 
«Локомотив» X

1 В н (1 М

«Кривбас» 32 14 13 5 39—20
«Автомобіліст» 32 ІЗ 14 5 41—21
СК Луцька 32 ІЗ 12 7 46-26
СК Чернігова 32 12 ІЗ 7 41-33
«Зірка» 32 13 10 9 37—22
«Суднобудівник» 32 13 9 10 39—31
«Динамо» . 32 11 12 9 32-25
«Локомотив» В 32 II 11 10 41—36
«Колос» 32 11 10 II 41—41
«Буковина» 32 10 12 10 31-38
«Говерла» 32 11 10 Н 23—27
«Фрунзенсць» 32 11 9 12 29 —29
Команда

41
40
38
37
36
35
34
33
32
32
32
31

і.
II
5
9

10
11

8
12
9
5
З

10 ЗО-4С 30
15 33—51 29
14 22-30 27
17 26—13 20
18 24-65 17

32
32
32
32
32

ОЛЕКСІЯ ІВАНО
ВИЧ РАСТОРГУЕВ 
— старший тренер, 
заслужений тренер 
УРСР.

Володимир ХРО- 
ПОВ — захисник. 
1933 року народжен
ня, студент першого 
курсу факультету 
фізвиховання Кірово
градського педінсти
туту.

Анатолій ХРОПОВ 
— захисник. 1950 ро

ку народження.

Валерій МУЗИЧУК 
— воротар, комсорг 
команди. Студент IV 
курсу автодорожно- 
го інституту.

Юрій КАСЬОІІКНІ 
— капітан команди. 
25 років. Студент V 
курсу педінституту 
їм. О. С. Пушкіна.

Футболісти кіровоградської „Зірки“ 
-володарі Кубка УРСР!

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮІ

Пам’ятаєте перший матч «Зір
ки» в цьогорічному футбольному 
сезоні? Наші земляки зустрілись з 
своїм суперником на чужому полі. 
Героєм дня був Олексій Кацман, 
який забив у ворота вінницького 
«Локомотиву» два м’ячі. Всі звер
нули увагу на «почерк» Олек
сандра А лексеева. Отже, 3:0 на 
користь наших земляків.

Черговий матч знову засвідчив, 
що спортсмени Кіровограда мають 
неабиякий бійцівський «заряд». 
Ще одна перемога (над Хмель
ницьким «Динамо») — 2:0.

І ось закінчився чемпіонат краї
ни з футболу серед команд май
стрів класу «А» другої ліги. Про 
ного підсумки у шостій зоні наш 
кореспондент мав розмову з на- 
чальнкком команди кіровоград
ської «Зірки» Юрієм Івановичем 
МАХ НО. Ось що він розповів:

— Зараз, коли зіграні останні 
матчі, можна сміливо твердити, 
що в шостій зоні, де грали в ос
новному українські клуби, кірово
градська «Зірка» була однією з 
провідних.

Повне уявлення про наслідки 
чемпіонату дає підсумкова тур
нірна таблиця.

Після першого кола лідер зони 
«Кривбас» (зараз вже чемпіон 
УРСР) мав 23 очка, у житомир
ського «Автомобіліста», що зай
мав друге місце, було 20, а «Зір
ка» з 19 очками піднялася на тре
тю сходинку.

Тоді ще, звичайно, важко було 
сказати, які команди восени зай
муть три перші місця і здобудуть 
право змагатися за путівку до 
першої ліги. Було ясно лише одне, 
що головна боротьба — попереду, 
все залежатиме від змісту гри, 
яку показуватимуть спортсмени. 
А вона, у свою чергу, є прямопро- 
порцїйни.м тій навчально-трену-

ПОЧАТОК 
ВИСОТ и...
До підсумків XXXVII чемпіонату СССР
а фугболу серед команд II ліги*

вальній роботі, що велась в кож
ному колективі. Кіровоградці про
тягом усього періоду першості 
перебували в числі найсвльннвих 
колективів, і булл претендентами 
на одне із призових місць. В дру
гому колі, особливо в його за
ключній частині, «Зірка» втратила 
декілька дорогоцінних очок: має
ться на увазі програш на своєму 
полі полтавському «Колосу», дві 
поразки на виїзді в Житомирі 
(срібному призеру цього року) і в 
Миколаєві — минулорічному чем
піонові «Суднобудівнику/

Невдачі, що спіткали «Зірку» 
під завісу змагань, були ще й че
рез перевантаженість, викликаною 
віддачею сил під час кубкових 
матчів, особливо з колективами 
першої ліги, (а їх було шість). Ко
роткі інтервали між іграми були 
недостатні для відновлення спор
тивної форми

Але керівництво команди задо
волене результатами цьою року. 
По-перше, в чемпіонаті «Зірка» 
зайняла п’яте місце у своїй зоні, 
залишивши за собою багато іме
нитих колективів, піднявшись в 
турнірній таблиці на 12 щаблів

В Кіровоград 

повернулися во

лодарями Кубка 

УРСР. На площі 

їм. Кіропа відбу

лася тепла зу

стріч гравців Кі

ровограде ь к о Т 

«Зірки».

Фото
В. КОВПАКА,

вище, порівняно з 1974 роком. 
Кіровоградці провели успішно по
єдинки на Кубок республіки на 
приз газети «Радянська Україна». 
В останніх двох фінальних іграх 
взяли гору над командою першої 
ліги — сімферопольською «Тав- 
рією» — володарем Кубка мину
лого року і вдруге привезли почес
ний трофей в рідне місто.

Успіх закономірний. 1 шлях до 
цього нелегкий. В ньому — поєд
нання досвіду і майстерності ка
пітана команди Юрія Касьонкіна, 
братів Анатолія і Володимира 
Хропових. А також запал, енергія 
і воля до перемоги молодих грав
ців, що вперше виступали в цьому 
сезоні: Андрія Карп’юка — тре
тього бомбардира, на рахунку 
якого вісім забитих м’ячів, Олек
сія Кацмана, який тринадцять ра
зів примушував своїх суперників 
розпочинати гру з центра поля. 
Олександр Алексєєа має на своєму 
рахунку дев'ять голів. Це її визна
чило обличчя команди, яка по-бо
йовому провела чемпіонат і бо
ротьбу за Кубок, зробивши безпе
речний ривок вперед.

Повергаючись до розмови із на
чальником команди кіровоградців, 
слід наголосити на тому, що в 
цьому сезоні наставникам «Зірки» 
— начальнику команди Ю. І. Мах- 
ііо, старшому тренеру, заслужено
му тренеру УРСР О. 1. Ргсторгує- 
ву, тренеру, майстру спорту СРСР 
ІО. І. Горожанкіну вдалося ство
рити боєздатний ансамбль, моло
дий, вольовий.

На закінчення розмови Юрій 
Іванович сказав:

— В підготовні до наступного 
XXXVIII чемпіонату ми перебу
дуємо тренувальний процес у бік 
збільшення навантажень, перегля
немо комплекс установчих захо
дів. На високому рівні проведемо 
перехідний період, збережемо ос
новний склад команди і поповни
мо його за рахунок перспективної 
здібної молоді" Кіровоградщини.

Отже, знову покладається вели
ка надія на «Зірку», її орбіта має 
бути ще вищою.

Олександр СМИ- 
ЧЕНКО — захисник. 
1951 року народжен
ня, освіта пита.

Микола ЛАТИШ — 
півзахисник. 1955 ро
ку народження.

Олександр І ЩЕП
КО — захисник. 1953 
року народження, 
студент першого кур
су факультету фіз- 
вихопаиня Кірово
градського педінсти
туту.

Віктор СТЕЦЕНКО 
— нападаючий. 1958 
року народження.

Сергій ВИ БИ ВАН
НЕ В — півзахисник. 
1952 року народжен
ня, освіта вища.

Микола ЖУРАВ- 
ЛЬОВ — півзахис
ник. 1957 року" народ
ження.

Олексій КАЦМАН 
нападаючий. 1947 

року народження, 
освіта вища.

Микола ГОЛОВКО 
— півзахисник. 1049 
року народження, 
освіта вища.

Андрій КАРПЮК— 
нападаючий. 1952 ро
ку народження, сту
дент

Олександр ЛЛЕК- 
ССС В — нападаю
чий. 1956 року народ* 
ясення, студент
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Где же ты, моя 
любимая?

Возвратись скорей, 
Красотой своею нежной 
Сердце мне согрей.

Лебедь нс мог,
Потеряв подругу верную, 
Он

В небе вдвоем.
И земля казалась 

ласковой
Им в этот миг.
Вдруг по птицам 

кто-то выстрелил
И вырвался крик.
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на 1970 рік
ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ 

(на 11 листопада 1975 року)
КОМУНАР»
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Новоукраїнськнн РК 
Вільшанський РК 
Компапіївськпй РК 
Новомнргородськнн РК 
Зпам’яиський МК 
Новгордківський РК 
Кіровоградський МК 
.Маловнсківський РК 
Бобринецький РК 
Петрівський РК 
Долннськнй РК 
Голованівськин РК 
Онуфріїпськнй РК 
Олександрійський РК 
Добровелнчківськнй РК 
Новоархангельський РК 
Олександрійський МК 
Гайвороиськнй РК 
Кіровоградський РК 
Світловодський МК 
Ульяновський РК 
Устннівський РК 
Олександрійський РК 
Всього по області

Процент 
виконанняПередплачено

ІНЯ примірників контрольне 
завдання

2500 2374 95
1080 990 91,5
1330 1172 88

2300 1989 86,4
3700 3025 82
1100 891 81

17100 13522 79,8
2290 1794 78,5
2010 1573 78,5
1050 820 78
1800 1400 78
1500 1138 74,5
1300 1011 74,5
1800 1313 73

2800 2038 72,5
2000 1439 72
5000 3470 68,5
1900 1298 68,4
1800 1215 67
3850 2548 67
1600 1039 60,3

800 497 62
3000 1446 47,4

63670 48424 70

...1 КОМЕНТАР ДО НЬОГО
Кампанія передплати ва періодичні видання наближається до кінця. 

Табло її досить красномовне, воно відразу показує перших і відстаю
чих. Але «лідерами», «аутсайдерами» стають не випадково. В бесіді з 
нашим кореспондентом перший секретар Знам’янського міськкому ком
сомолу Катерина Ківераик сказала, що зараз питання передплати мо
лодіжних видань — одне з головних для комсомольських активістів і 
ватажків. І такий підхід стає відразу відчутним: Знам’янський район 
вийшов на п’яте місце серед інших районів області.

Очевидно, що комітети комсомолу Олександрійського, Устннівського, 
Ульяновського, Світловодського та інших районів не враховують, що 
молодіжна преса — специфічна, її читацька аудиторія постійно оноп- 
люється. 1 вчасно порадити вибрати ту чи іншу газету молодій люди
ні, котра вступає у свідоме життя — перший обов’язок активіста 
Спілки.

Найкраще кампанію передплати ведуть комітети комсомолу Новоук- 
раїнського, Вільшанського та Компапіївського районів Але варто від
значити і громадських розповсюджувачів преси Петрівського району, 
котрі, хоч і займають десяте місце по виконанню контрольного завдан
ня, вже И листопада досяглі! рівня передплати 1 січня 1975 року. 
Петрівські,активісти мають великі резерви.

Осінь — час передплати 
газети і журнали на 

1976 рік.
Газета «Молодий кому

нар» — для тебе, юначе і
дівчино! Комсомольці об
ласті, як і всі радянські 
люди, йдуть назустріч 
ХХУ з’їзду КПРС і ХХУ 
з’їзду Компартії України, 
усп>шно завершують де
в’яту п’ятирічку. Якщо 
ти — комсомольський сек
ретар, то на сторінках об
ласної молодіжної газети 
знайдеш матеріали, які 
допоможуть тобі ■ твоїй 
роботі.

ТЕБЕ ЩОСЬ ХВИЛЮЄ, 
ТИ ЧЕКАЄШ ПОРАДИ, У 
ТЕБЕ НЕВИРІШЕНІ ПРОБ
ЛЕМИ — ЗАПРОШУЄМО 
ДО РОЗМОВИ У 1976 РО
ЦІ!

НА ЛІНІЇ -

ЧИТАЧ ГАЗЕТА

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

ЦІНА ВСТАНОВЛЕНА ВІРНО
«Я проживаю на території колгоспу іме

ні Калініна в селі Головківці Олександ
рійського району. До 1975 року всі, хто 
користувався газовими плитками, платили 
в колгоспну касу 3 карбованці 15 копійок 
за великий балон. Тепер же членам кол
госпу ця ціна залишилась такою ж. А тим, 

працює па підприємствах району,

встановлена нова — б карбованців. Чи 
'Правильно це?

З повагою І. Ковальчук».
Від редакції: з цим листом ми зверну

лись в обласне управління сільського гос
подарства. Як повідомив завідуючий орга
нізаційно-колгоспним відділом В. 3. Кра
маренко, правління колгоспу надає пільги 
лише членам колгоспу, інвалідам Вітчиз
няної війни та праці. Для всіх інших осіб, 
згідно Статуту, правління має право вста
новлювати відповідні ціни на деякі види 
послуг.

Отже, цілком закономірно, що для вас, 
як і для інших робітників підприємств, 
колгосп встановив саме таку ціну за до
ставку газу.

ЛЕБЕДИНАЯ
ВЕРНОСТЬ
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Музыка С. МАРТЫНОВА. Слова II. РЕЗНИКА.
Над землей летели лебеди 
Солнечным днем. 
Было им светло

и радостно

прости меня, 
любимая, 

чужое зло, 
Что мое крыло 
Счастья не спасло.
Ты прости меня, любимая. 
Что весенним днем
В небе голубом, 

как прежде,

W 0 Ht U ЗА»0 £МИЗ« к.-.к»

Я, О ÇnG> Вш С> f», , А»

I u.yl»! ■ ■ if J
лм-ко-ввй JW» j-terwr »KC-W-ZICI

Что с тобой,
мои любимая?

Отзовись скорей, 
Без любви твоей 
Небо все грустней.

Еіі.'лїТигеС-ІЙ r£-£-0 ect-wcr-bîi (д£Ж£ TH.W-Я ЛЮ-

В небесах искал 
подругу он,

Звал из гнезда. ‘
Но молчанием ответила 
Птице беда.
Улететь в края 

счастливые

пю - дей.

316050. ГСП, Кіроаоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-патріогичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 07729. Індекс 61197.

Нам не быть вдвоем.
И была непоправимою 
Эта беда,
Что с подругою

не
Он никогда.

поднялся 
к облаку. 

Песню прервал. 
Н, сложив бесстрашно 
< ■ • крылья.
На землю упал.

и 
и

П р и п е в:

хочу, чтоб жили 
лебеди 

от белых стан, 
от белых стай

Мир добрее стал.
Пусть летят По небу 

лебеди
Над землей моей,
Над землей моей летите 
В светлый мир людей.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

П ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — .к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. Мультфільми. (М). 
10 00 — к. т. «У світі тва- х 
рип». (М). 11.00 - к. т.
«Клуб кіноподорожей». 
(М). 14.00 — Док. фільми. 
(М). 14.50 — к. т- «Наш 
сад», (М). 15.20 — «Ар
сен». Худ. фільм, (М). 
16 45 — «Партійне життя». 
(Д-к). 17.15 — «Фі.тьм-коп- 
церт». (К). 17.30 — «XXV 
з’їзду — гідну зустріч». 
«Соціальний портрет ко
лективу шахти ім. Абаку
мова» Передача 1. (До
нецьк). 18.00 - «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Змагаються трудящі Іва- 
повської області». (М). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 
— «Зимівлі худоби — по
всякденну увагу». (Х-в). 
19.50 — «Кіровоградщнна 
спортивна». Зустріч з во
лодарями Кубка України 
1975 року футболістами 
кіровоградської «Зірки». 
(К-Д). 20.30 — Телефільм. 
(К-Д). 20.45 - «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - к. т. 
«Сьогодні — Міжнародний 
день студентів». «Екран 
молодих». (К). 22.30 —
Вечірні НОВИНІ!. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 — Новини. (К). П.15 
— Док. телефільм «Шля
ховики». (К). 11-40 —
«Шкільний екран». Фізика 
для учнів 9 кл. (К). 12.10 
— Художній фільм «Сибі
рячка». 1 серія. (К). 13.20 
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (К) — 
«Торпедо» (М). (Відеоза- 
пис). (К). IG.45 - «Твор
чість юних». (М). 17.15 — 
«Молодь планети». (М). 
18.00 — Муз. фільм «Стру
пи гучні». (К). 18.30 —
Док. телефільм «Світ, схо
жий на казку». (К). 19.00 
— «Творчість народів сві
ту». (М). 19.30 — О. За- 
граднпк. «Соло для годин- 
пика з боєм». Фільм-спек- 
такль. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Продовження 
фільму-спектаклю. (М). 
22.20 — «Спортивний що
денник». По закінченні — 
новини. (М).

ВІВТОРОК
«Q ПЕРША ПРОГРАМА.
10 10.55 — Наша афіша.

(К). 11.00 — Новини. 
(К). И-15 — Дек. теле
фільм «Один рейс». (К). 
11.40 — «Шкільний екран». 
Українська література для 
учнів 10 кл. (К). 13.15 —
Тележурнал- «Прогрес». 
(Запоріжжя). 16.25—«На
ша афіша». (К).. 16.30 — 
«XXV з’їзду КПРС — ГІД; 
ну зустріч». ‘
портрет колективу 
ім. Абакумова».

9І

з 17 по 22 листопада
—•«Шкільний екран», Істо
рія для учнів 9 кл. (К). 
12.10 — «Пригоди Піфа». 
Лялькова вистава. 
14.00 — Тел. док.

(Х-в). 
фільм. 

(Л-д), 14.25 - С. Михал
ков. «У музеї Леніна». 
(М). 14.55 — «Основи ра
дянського законодавства». 
Передача 1. (М). 15.25 — 
«Фільм — дітям». «Армія 
«Трясогузки». (М). 16.45— 
«Девіз — висока якість». 
(К). 17.15 - «Муз. ан
тракт». (К). 17.30 — «XXV 
з’їзду КПРС — гідну зу
стріч». «Соціальний порт
рет колективу шахти імені 
Абакумова». Передача 3. 
(Донецьк). 18 00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — 
к. т. «Веселі нотки». (М). 
18.30 — «Всесоюзний ста
роста». (До 100-річчя з дня 
народження М. І. Каліні- 
на). (М). 19.00 — «Сьо
годні — День ракетних 
військ і артилерії». Виступ 
Головнокомандуючого ра
кетними військами стра
тегічного призначення, за
ступника міністра оборони 
СРСР генерала армії В. Ф. 
Толубко. к. т. (М). 19.15 — 
к. т. Концерт для воїнів. 
(М). 19.45 — к. т. Тел. худ. 
фільм «Наречена з Півно
чі». (М) 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — к. т. «Апу, 

дівчата!». (М). 22.50—к. т. 
Тираж «Спортлото». По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.15 — Наша афіша. (К). 
11.20 — Новини. (К). 11.35
— «В ефірі — пісня». (К).
11.40 — «Шкільний екран». 
Історія для учнів 9 кл. 
(К). 12.10 — «Пригоди
Піфа». Лялькова вистава. 
(Х-в). 16.45 — «Наука - 
сьогодні». (М). 17.15 —
«Відгукніться, сурмачі!». 
(М). 18.00 — Для дітей. 
«Сонечко». (К). 18.30 —
Фільм-коицерт. (К). 18.45
— Виступ начальника ра
кетних військ 1 артилерії 
Київського військового ок
ругу генерал-майора арти
лерії К. П. Рябова. (К). 
19.00 — «Вісті». (Київ з 
включенням К-да). 19.45
— «Сьогодні — День ра
кетних військ і артилерії». 
(К). 20.45 .— «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час*. (М). 21.30 — «Сіль
ськогосподарський тиж
день». (К). 21.45 — Худ. 
телефільм «Слово Андро
никова». (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).

«Соціальний 
шахти 

__  ____ _ Н Переда
ча 2. (Донецьк). 17.00 — 
«До 100-річчя з дня на
родження М. І. Калініна». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — к. т. «Екран зби
рає друзів». (М). 19.00 — 
«Польова пошта «Подви
гу», (М)-. 19.30—к. т. Чем
піонат СРСР з хокею: 
«Спартак» — «Динамо» 
(М). 1-й та 11-й періоди. 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Чемпіо.нат СРСР з хокею: 

•«Спартак» — «Динамо» 
(М). З період. (М). 22.10— 
,к.т. «ІІа вулиці Нежда- 

нопої». По закінченні *— 
новини. (М). х

ДРУГА ПРОГРАМА. 
12.10 — Худ. фільм «Сибі
рячка». 2 серія. (К). 13.15
— «Прогрес». (Запоріж
жя). 14.05 — «Кінопрогра- 
ма». (М). 15.05 — «Ми
знайомимось з природою». 
(М). 15.25 — «Проза О. С. 
Пушкіна». (М). 16.25 —
«Скрипічні п’єси у вико
нанні засл. арт. РРФСР 
В. Третьякова». (М). 17.00
— Муз. фільм «Народні 
танці». (М). 17.30 — «На 
головних напрямках п’я
тирічки». (Одеса). 18.00 — 
Реклама, оголошення. 
18.30—Фільм-коицерт. (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.45
— «Мелодії моєї Батьків
щини». (Львів). 20.15 — 
«Телешкола механізато
ра». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - «Да
рую тобі життя». Виста
ва. В перерві — вечірні но
вини. (К).

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ
А1 ПЕРША ПРОГРАМА. 
XI 10.55 — Наша афіш#, 

(К). И.ОО — Повний. 
(К). П-15 — Док. теле*,
фільм «Сад у пустелі». 
(К). 11.40 — «Шкільний
скрап». Російська літера'-, 
тура для учнів 10 кл. (К)л 
12.10 — «Телешкола меха1? 
иізатора». (К). 12.40 — «В 
ім’я миру». (Запоріжжя); 
14.05 — «Аветік Ісаакян^к 
Док. телефільм. (Єреван» 
14.55 — «Винахідник». (М); 
15.25 — «Фільм — дітям?'; 
«Армія «Трясогузки» зпф 
пу в бою». Худ. фільмі 
(М). 16.45 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». «Со
ціалістичне змагання — В 
дії». (К-Д на Республіка^? 
ськс телебачення). 17.15 
Фільм-коицерт. (К). 17.30
— «XXV з’їзду КПРС «4? 
гідну зустріч». «Соціаль,- 
ний портрет колективу 
тахти ім. Абакумова*. 
Передача 5. (Донецьк)', 
18.00 — «Дєвь за днем» і 
(К-д). 18.15 — Телефільм, 
(К-д). 18.30 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». Вл* 
ступ делегата XXIV з’їзду. 
КПРС бригадира форму, 
пальників заводу «Червона 
зірка» тов. Гетьманця В. ї0 
(К-д). 18.45 — «Від з’їзду 
до з’їзду». «Радянська 
Україна». (М). 21.00 4і 
«Час». (М). 21.30 — ПокО- 
зові виступи фігуристів н$ 
Міжнародних змаганнях, 
(М). 22.20 — к. т. «Співак 
Р. Тсбальді», (Італія). П9 
закінченні — новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9.00 - Новини. (М). 9.10-* 
Райкова гімнастика. (М), 
9.30 — «Кинга у твоему 
житті». (М). 10.15 — «Лю
дина з іншої сторони»; 
(М). 16.45 - М. Твеїі,
«Пригоди Тома Сойера»< 
(М). 17.15 - «Одни зі
всіх, всі за одного». (Л-д). 
18.00 — «Вісті». (К). 18.30
— Концерт. (К). 18 45 4>
«Від з’їзду до з’їзду?« 
«Радянська Україна». (К)і 
21.00 — «Час». (М). 21.ЗО-* 
«При світлі соняшників»; 
(К). 22.20 — М. Споруд#, 
ський. «Лісова пісня»« 
Фільм-балет. (К). 23.20 
Вечірні новини. (К).

СУБОТА
пП ПЕРША ПРОГРАМА, 
X X 900 — Новини. (М).

АА ПЕРША ПРОГРАМА.
XV 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «Відгукніться, сурма
чі!». (М). 10.15—к. т. «На
речена з Півночі». Худ. те
лефільм. (М). 11.30—«На
уково-популярний теле
фільм «Дари океану». 
(К-д). 14.00 — Док. філь
ми. (М). 14.45 - О. М.
Горький. «Казки про Іта-

, лію». (М). 15.15 — «Бесіди __
(М). грами 
Бет- 
(М).

шко- 
Для

___ __ _________ (К).
17.30 — «XXV з’їзду КПРС 
— гідну зустріч». «Соці
альний портрет колективу 
шахти ім. Абакумова». Пе
редача 4. (Донецьк). 18.00 
— Новини. (М). 18.15—Те
лефільм. (К-д). 18.25 —
Концерт. (К-д). 18.55 —
«Ленінський університет 
мільйонів». (М). 19.25 —
к. т. Худ. фільм «Людина 
з іншої сторони». (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30— 
Концерт майстрів мистецтв 
СРСР в Угорській Народ
ній Республіці. (Буда
пешт). По закінченні — 
новини. (М).

про мораль і право». 
15.45 — «Композитор 
ховен». Передача 1. 
16.15 — к. т. «Шахова 
ла». (М). 16.45 —
школяів. «Сурмач».
17 1(1 __  z-VVV n’ïanv T

СЕРЕДА
ПЕРШ,\ ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Райкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
Для школярів. «Роби з на
ми, роби як ми. роби кра
ще нас». (ІТДР). 10.25 — 
к. т. «На вулиці ІІсжда- 
нової». (М). 11.35 — «В
ефірі — пісня». (К). 11.40

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.30 — «Трапа гірка». Ви
става. В перерві — новини. 
(К). 15.45 — Наша афіша.

/(К). 15.50 — «Золоті зірки 
України». Теленарис. (Уж
город). 16.05 — «Республі
канська фізнко-математнч- 
на школа». Передача 2. 
(К). 16.35 — Муз. антракт. 
(К). 16.45 - Концерт. (М). 
17.15 — «Книга у твоєму 
житті*. (М). 18.00 — Рек
лама, оголошення. 
18.30—Фільм-коицерт. <К) 
19.00 - «Вісті». (К). 19.30 
— «Зимівлі худоби — по
всякденну увагу». (Х-н). 
19.40 — «У світі рослий». 
(К). 20.40 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Екран моло
дих». «Служба дні 1 но
чі». (К). 22.30 — «До пле
нуму Спілки композиторів 
УРСР». Концерт. (К). 23.15 
— Вечірні новини. (К).

(К).

9.10 — к. т. Ранково 
гімнастика. (М). 0.30 —
к. т. «Приходь, казко!»» 
(М). 10.00 — «Для dûç,
батьки!». (М). 10.30 —К. Т. 
Муз. програма «Раннов(і 
пошта». (М). 11.00 — к. Т, 
«Природа і людина». (М),
11.30 — к. т. «По музеях З 
виставочних залах». 
портаж із Всесоюзної ви? 
ставки дипломних робіт 
студентів ХУДОЖНІХ вузів, 
(М). 12.0Э — «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч», 
«Соціальний портрет кф 
лектнву шахти ім. Абаку» 
мова». Передача 6. (До
нецьк). 12.30 — к. т. «МИ 
будуємо БАМ», (М). 13.00 
к. т. Концерт. (Мінськ),
13.30 — к. т. «Пошта про- 

«Здоров’я». (Mb
14.00 — к. т. Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Динамо» 
(М) — «Сибір». (М). 16.2Ç 
к. т. «Очевидне — неймо
вірне». (М).. 17.15 — к. т, 
«Муз. абонемент». (М). 
18.00 — к. т. Мультфільм; 
(М). 18.30 — _к. т. «Полі
тичний оглядач 1О. А. Жу
ков відповідає на запитан
ня телеглядачів». (М), 
19.15—.«Вечірня муз. пош
та». (К). 19.45 — «Назу
стріч XXV з’їзду КПРС», 
Звітує Херсонська об
ласть». (Херсон). 20.45 і* 
«На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — «Час». (М). 21.30
— к. т. «Артлото». По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.10 — Наша афіша. (К). 
9.35—Худ. телефільм «Не
відома». (К). 11.05 — «Тіп- 
топ». Лялькова вистава; 
(К). 12.00 — «Пам’ять сол
датських сердець». Док, 
телефільм. (М). 12.30
Фільм-концерт. (К). 13.00
—- «Спортивна прог[їама»і 
(К). 14.00 — «Суботній ре
портаж». (Одеса). 14.30 -*• 
«Народний ■.слсуііівсрси- 
тет». Факультет здоров’я^ 
(К). 15.00 — Худ. теле
фільм. (К). 16.00 — «Екран 
молодих». (Львів). 17.00 -* 
Муз. фільм «Коли прихо
дить весна». (К). 17.30 
«Екран передового досві
ду». (К). 17.55— «Зустріч 
з майстрами театру». (К).
18.45 — «Вісті». (Київ з 
включенням К-да). 19.15
— Б. Шоу Телеспектакль 
«Будинки* вдівця». (М), 
21.00 — «Час». (М). 21.30
— Худ. фільм «Коли лкр 
дппа посміхнулась», ,(К);
22.45 — «Старт». (К). 23.30
— Вечірні повнив. (КЬ

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

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

і 
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