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КИШИНІВ, 9 січня. (Кор. ТАРС В. НОВОСА- 
ДІОК). Сьогодні тут відбулись урочисті збори комсо
мольського активу республіки, присвячені врученню 
Ленінській Комуністичній Спілці Молоді Молдавії 
ордена Трудового Червоного Прапора. Цієї високої 
нагороди він удостоєний за активну участь у соціа
лістичному і комуністичному будівництві, плодотвор
ну роботу по вихованню молоді і в зв’язку з 50-річ- 
чям з дня створення.

Як програму практичної діяльності сприйняло мо
лоде покоління республіки проект ЦК КПРС до XXV 
з’їзду партії «Основні напрями розвитку народного 
господарства СРСР на 1976—1980 роки». Понад 800 
•тисяч комсомольців і молоді Молдавії гідно несуть 
тепер ударну вахту на честь XXV з’їзду КПРС,

ІІа урочистих зборах з промовою виступив перший 
секретар ЦК Компартії /Молдавії І. І. Бодюл. Під 
бурхливі оплески присутніх він прикріпив до прапо
ра республіканської комсомольської організації орден 
Трудового Червоного Прапора.
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XVIII ОБЛАСНА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
9 і 10 січня в Кіровограді відбулася XVIII об

ласна партійна конференція.
Конференція затвердила такий порядок ден

ний:
1. Звіт обкому Компартії України.
2. Звіт ревізійної комісії обласної партійної 

організації.
3. Про проект ЦК КПРС до XXV з'їзду Кому

ністичної партії Радянського Союзу «Основні на
прями розвитку народного господарства СРСР на 
1976 —1980 роки».

4. Вибори обкому Компартії України, ревізій
ної комісії обласної партійної організації, деле
гатів на XXV з’їзд КПРС, делегатів на XXV з’їзд 
Компартії України.

В перший день роботи конференції із звітною 
доповіддю про роботу обкому Компартії України 
вистудив перший секретар обласного комітету 
Компартії України М. М. КОБИЛЬЧАК.

Доповідь ревізійної комісії обласної партійної 
організації зробив голова ревізійної комісії 
Б. І. БУДЬКО.

В обговоренні звітної доповіді про роботу об
ласного комітету партії та звітної доповіді реві
зійної комісії обласної партійної організації ви
ступили делегати: В. О. СОКУРЕНКО — перший 
секретар Кіровоградського міськкому Компартії 
України, І. М ХВОРОСТИНА — бригадно про
хідників шахти «Світлопільська» комбінату 
«Олександріявугілля», М. Н. ЧЕРНИЧЕНКО — 
перший секретар Ульяновського райкому Ком
партії України, О. В. ГІТАЛОВ—бригадир трак
торної бригади ордена Леніна колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоукоаїнського району, двічі Ге
рой Соціалістичної Плані, член Президії Верхов
ної Ради СРСР, П. П. ТКАЧЕНКО — бригадно 
монтажників спецуправлінпя «Житлобуд» комбі
нату «Кіровоградважбуд», А. Г. ІГНАТЬЄВА — 
завідуюча сортосадом колгоспу імені Шевченка 
Кіровоградського району. Герой Соціалістичної 
Праці, В. Ф. ТЮТЮШКІН — машиніст Поміч- 
нянського локомотивного депо, П. Л. ГІДУЛЯ- 
ІЮВ — перший секоетао Долннського райкому 
Компартії України, Г. Я. ВОВЧЕНКО — заві
дуюча навчальною частиною Павлпської серед
ньої школи імені В. О. Сухомлинського Окуфріїв- 
ського району, лектор первинної організації това
риства «Знання», Л. И. ШЛІФЕР — голова ор
дена Трудового Червоного Прапора колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району, 
Герой Соціалістичної Праці, Р. Г. НАБОК — 
старшин майстер Кіровоградської швейної фаб

рики, 10. С. ФІЛІПОВ — директор Кіровоград
ського заводу радіовиробів, Г. І. ТКАЧЕНКО — 
бригадир радгоспу «Третій вирішальний» Новго- 
родківського району, Герой Соціалістичної Пра
ці, В. В. ГУЛЯ — перший секретар Маловисків- 
ського раіікому Компартії України, Герой Соціа
лістичної Праці, В. І. ВИНГУРЕНКО — робіт
ник Новомиргородського заводу будівельних ма
теріалів, ІУІ. Т. ШАРАПОВ — секретар партко
му ордена Червоного Прапора заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР (м. Світлсводськ), 
Т. Ю. КУЛИНИЧ — старшин продавець Ленін
ського ранхарчоторгу м. Кіровограда, Д. Т. 
7КМАК — голова обласної ради профспілок, 
С. С. ГУРБА — пташниця колгоспу «Україна» 
Знам’янського району, секретар цехової партор- 
ганізації, А. В. КОРОТЯ — секретар парткому 
колгоспу імені Володимира Ульянова Олександ
рійського району, Г. Р. НОСОВ — ректор Кіро
воградського інституту сільськогосподарського 
машинобудування, доктор технічних наук. С. І. 
ПАЛАМАРЧУК — машиніст екскаватора Завал- 
лівського графітного комбінату, М. К НАТЯ- 
ГАИЛО — директор радгоспу імені Димитрова 
Устинівського району. В. К. ЄФИМЕНКО — вій
ськовослужбовець. Г. М. МАРТИНЕНКО — лан
кова колгоспу «Іскра» Олександрійського району, 
агітатор, X. С. СОКОЛОВСЬКИИ — редактор 
олександрійської міськпайонної газети «Ленін
ський прапор», Т. Ф. НАУТА — голова виконко
му Новзархангельської районної Ради депутатів 
трудящих, В. О. СЕРДЮК — пічовнй Побузько- 
го нікелевого заводу. О. О. СКІЧКО — перший 
секретар обкому ЛКСМ України. 3. Ф. КУЛЬ- 
ТЕНКО — завідуюча молочнотоварною фермою 
колгоспу імені Ілліча Компаніївського району, 
І. А. ЮРЧЕНКО — перший секретао Вільшан- 
ського райкому Компартії України, М. І. ПОРОХ- 
НИЦЬКИИ — шофер автотранспортного підпри
ємства 10037 (м. Світловодськ).

На конференції виступив кандидат у члени По- 
літбюро, секретар ЦК Компартії України 
В. Ю. МАЛАНЧУК.

У першому питанні порядку денного конферен
ція прийняла постанову.

Конференція затвердила звіт ревізійної комісії 
обласної партійної організації.

10 січня конференція продовжувала роботу.
З доповіддю про проект ЦК КПРС до XXV 

з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 
«Основні напрями розвитку народного господар
ства СРСР на 1976—1980 роки» виступив голо

ва виконкому обласної Ради депутатів трудящих 
Д. П. МАКСИМЕНКО.

В обговоренні доповіді взяли участь делегати: 
І. М. УРИЦЬКИЙ — перший секретар Олександ
рійського міськкому Компартії України, О. О. 
КОШУРКО — бригадир слюсарів ордена Жовт
невої революції і ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка». Герой Соціаліс
тичної Праці, А. М. ЛИТВИН — перший секре
тар Новоукраїнського райкому Компартії Украї
ни, В. С. ПРИБЄГА — бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Пам’ять Леніна» Маловнсків- 
ського району, Герой Соціалістичної Праці, Б. Г. 
ТОКОВИЙ — голова виконкому Кіровоградської 
міської Ради депутатів трудящих. Є. Г. СКОРЕН- 
ПОВА — оператор станції Знам’янка, І. Г. 31- 
ДРАШКО — начальник Бобрннецького районно
го управління сільського господарства, В. С. БА- 
БІН — начальник комбінату «Кіровоградваж
буд», В. Д. ЯКУБОВСЬКА — завідуюча відді
ленням 1-ї Кіровоградської міської лікарні, сек
ретар первинної папторганізації. М. Д. ЗЯТІН — 
перший секретар Гайвопонського райкому Ком
партії України. Н. О. ЛІНЧУК — бригадир фер
ми радгоспу «Петрівськин» Петрівського району, 
М. М. САНОВ — член ЦК Компартії України, 
міністр хапчової промисловості Української PCP, 
В. С. ЦИБУЛЬСЬКИЙ — голова правління обл- 
спожнвспілки. Г. Д. ЛІСОВСЬКА — вчителька 
Аджарської середньої школи Кіровоградського 
району, керівник теоретичного семінару, В. С. 
КЛЮЙ — начальник обласного управління сіль
ського господарства.

В обговореному питанні конференція прийняла 
постанову.

Конференція обрала новий склад обласного 
комітету партії та ревізійної комісії обласної 
партійної організації, делегатів на XXV з’їзд 
КПРС 1 делегатів на XXV з’їзд Компартії Ук
раїни.

З великим піднесенням делегати конференції 
прийняли вітальні листи Центральному Комітето
ві КПРС і Центральному Комітетові Компартії 
України.

У роботі конференції брали участь завідуючий 
сектором Відділу пропаганди ЦК КПРС М. О. 
МОРОЗОВ, член ЦК Компартії України, міністр 
будівництва підприємств важкої Індустрії Укра
їнської PCP, Герой Соціалістичної Праці Г. К, 
ЛУБЕНЕЦЬ, член ЦК Компартії України, Ін
спектор IIК Компартії України О. А. Р.У- 
ЖИЦЬКИЙ.

Я

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРІЇНИ
Відбувся пленум обкому Компаотії України, обраний XVIII обласною партійною 

конференцією. На пленумі розглянуто організаційні питання.
Першим секретарем обкому Компартії України обрано М. М. Ксбильчака, другим 

секретарем, обкому — Л. Ф. Кібця, секретарями обкому — Ф. П. Дзядуха, В. К. Дрим- 
ченка, А. І. Погребняка.

Членами бюро обкому обрано В. Д. Бабія, А. А. Давиденка, Ф. П. Дзядуха, В. К. 
Дримченка, Д. Т. Жмака, Л. Ф. Кібця, М. М. Кобильчака, Д. П. Максименка, А. І. По
гребняка, В. О. Сокуренка, Г. Ф. Шевченка.

Кандидатами в члени бюро обкому обрано М. Т. Кондратенка, Ю. Д. Моторного, 
О. О. Скічка, І. М. Урицького.

Затверджено завідуючих відділами обкому Компартії України: організаційно-пар
тійної роботи — В. Д. Бабія, пропаганди і агітації — І. П. Оліфіренка, сільськогоспо
дарським — В. Р. Маринкевича, промислово-транспортним — Б. Ф. Суржана, легкої те 
харчової промисловості і торгівлі — В. І. Майдебуру, будівництва — В. Т. Сипіна, ад
міністративних органів — О. Т. Шаповалова, науки і учбових закладів — Д- М. Клюєм- 
ка, загальним — П. І. Коваленка, фінансово-господарським — М. А. Каліча.

Головою партійної комісії при обкомі Компартії України затверджено М. Г. Че
редника.

Редактором газети «К:роЕОградськ-з правда» затверджено Ю. Д. Моторного.
В роботі пленуму взяли участь кандидат у члени Політбюро, секретар ЦК Компар

тії України В. Ю. Маланчук, завідуючий сектором відділу пропаганди ЦК КПРС М. О. 
Морозов.
Засідання ревізійної комісії обласної партійної організації

Відбулося засідання ревізійної комісії обласної партійної організації, обраної 
XVIII обласною партконферєкцією. На засіданні розглянуто організаційне питання.

Головою ревізійної комісії обласної партійної організації обрано М. П Бабенко.

ПЬ0МуЛр0ШТЗОБОВ‘ЯчЖга 'Si?І^ЧТРОВА УСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ В НИНІШ- 
ЦЕВНХРДОБРИВ10 В ГЕКТЛР1В- УЖБ ВИВЕЗЕНО’! ^РТИ^ЙіМВЕ^в ТОННОЙ
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НА ФОГО: ТРАКТОРИСТ СТЕПАН ХВЕСИК.

Фото В. КОВПАКА.
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ТАБІР ДРУЖБИ
ГУРЗУФ, Кримської 

області. Міяснародний 
молодіжний табір «Су
путник», що розкинувся 
у зічноззленому парку 
на самому березі Чор
ного моря, прийняз пер
шу а цьому році зміну 
юнаків і дізчат. Вона нз 
зовсім звичайна. Зпзршз 
табір віддано з розпо
рядження учніз профе
сійно-технічних училищ 
Російської Федерації, 
України, Білорусії, Лат- 

- віі, Литви і Казахстану.
Сотні тих, хто незаба

ром попознить ряди ро
бітничого класу, за від
мінне навчання, активну 
участь у громадському 
житті премійовані путів
ками в «Супутник». Се-

ред них—майбутній слю
сар - сантехнік Віктор 
Чорноусик і штукатур 
Тамара Мороз з Мін
ська. Вони не тільки від
мінники навчання, але й 
активісти республікан
ського походу по міс
цях революційної, бойо- 
зої і трудової слави ра
дянського народу. Юна 
швачка з Львівського 
ПТУ № 32 Віра Крукв- 
ницька 
лищі - 
сменка.
Пруліс, який скоро ста
на машиністом-тракто- 
рястом широкого профі
лю, був удостоєний пра
ва сфотографуватися бі
ля святині нашого наро-

а своєму учм- 
краіца слорт- 

Латиш Елмар

ду — Прапора Пере
моги.

Кожний день перебу
вання в таборі насиче
ний захоплюючими діла
ми: тематичні вечори, 
диспути, бесіди за круг
лим СТОЛОМ, зустрічі з 
цікавими людьми, спор
тивні змагання. Діти 
зроблять екскурсії по 
пам’ятних місцях Крим
ського півострова, відві
дають картинну галеоею 
великого російського 
мариніста І. К. Айзазоз- 
ського, музеї.

За роки дев'ятої п'я
тирічки з «Супутнику» 
зідпочило понад 43 ти
сячі юнакіз і дівчат, у 
тому числі близько 19 
тисяч молодих туристів 
з-за рубежу.

Кор. РАТАУ,

А ЯКЩО ПАСИВНІ . 
АКТИВІСТИ?

ХОМС эмояьсыаи 
документі»

СОРОК МАЙБУТНІХ МЕТАЛУРГІВ
Теплі слова, щирі побажгшія, усмішки — все було в цей день. На зльоті передо

виків дев’ятої п’ятирічки в Будинку техніки ордена Трудового Червоного Прапора 
Свігловодського заводу чистих металів імені 50-річчя СРСР робітничій зміні вруча
лися трудові паспорти.’ В дружний колектив прославленого підприємства влилося 
молоде поповнення — 40 юнаків та дівчат, які вирішили назавжди пов'язати з ним 
свою долю.

Анатолій Бистров, Лариса Супрун, Борне Котенко, Наталка Мельник... їм про
довжувати славні традиції металургів, множити трудові здобутки.

Досвідчений наставник кавалер орденів Леніна і Трудового Червоного Прапора 
бригадир плавильників О. В. Фурса розповів про свою професію, побажав новачкам 
успіхів у праці.

Від імені молодих робітників Олександр Сов’як сказав:
— Цей день став для нас святом, адже ми вступили в ряди його величності ро

бітничого клзсу. Тож, приймаючи естафету від старшого покоління, ми обіцяємо: 
докладемо всі свої сили і вміння, щоб гідно пронести її через усе своє життя...

Г. ПОЗНЯК.

Почато-: розмови з секретарем комі
тету комсомолу дослідно-експеримен
тального завод} «Більшовик» Валенти
ною Журбою дещо здивував. На запи
тання, коли в них розпочинається обмін 
комсомольських документів, відповіла 
якось непевно:

— А він, здається, повинен був закінчи
тися ще в листопладі. Хоча... Так... Так... 
В листопаді. Про це мені говорив ко
лишній секретар Ілля Бердичевськин, 
коли передавав справи.

Валентина майже- «вгадала». В одно
му з пунктів рішення звітно-виборних 
зборів говориться, що обмін має закінчи
тися до 1 листопада 1975 року. А він, як 
стало зрозуміло, і не починався. В Ле
нінському райкомі ЛКСМ України м. Кі
ровограда пояснили: у зв’язку з непід
готовленістю комсомольської організації 
до цього важливого заходу спілчани 
підприємства отримають квитки нового 
зразка значно пізніше. Цікаво тільки, 
чому про це не знала В. Журба?

Пояснення може бути тільки одне: не
має зв’язку між райкомом і комітетом 
комсомолу підприємства. За півтора ро
ку, іцо Валентина працює па заводі, во
на лише один раз бачила на його тери
торії представника райкому. Проте роз
мова про обмін тоді не відбулася.

— Мабуть, все ж потрібно мені піти 
туди, — говорить секретар, — бо ж ні
чого не знаю, стільки питань невиріше- 
нях.

В. Журба відверто визнала, що підго
товка до обміну не велася зовсім. На
віть не всі члени ВЛКСМ сфотографу
валися, хоча комсомольська організація 

.підприємства налічує всього 19 чоловік.
Пасивні комсомольці... Важко з ними 

працювати. На суботники їх не докли
чешся, мовляв, часу немає. Про культ
похід в кіно або театр теж не хочуть 
слухати. Одного разу на свята вирішили 
організувати концерт разом з учнями 
підшефної школи. Школярі приїхали, а 
робітники не з’явились. В незручне ста
новище потрапили керівництво підпри
ємства і комсомольський секретар. Збо
ри... Якщо присутні чоловік 5—6, і то 
добре.

— Оголошення про те, що відбудуться 
комсомольські збори, спеціально виві
шую на прохідній на кілька днів раніше. 
Дивлюсь: один пройшов — не глянув, 
другий.. А потім ще й начальники цехів 
не відпускають: «Ти що, у кас план го
рить, а ти зі своїми зборами...». Ось і 
працюй, — говорить Валентина.

Зі слів секретаря можна зробити вис
новок: винні самі комсомольці. А комі
тет, активісти? Що вони зробила для по
ліпшення внутріспілкової роботи? На 
кожному засіданні комітету обмежува
лись лише тим, що звинувачували один 
одного в бездіяльності, байдужості. І 
ніхто не пропонував якихось конкретних 
заходів. А в кожного з членів комітету 
є свій сектор, за роботу якого він відпо-

відає. ВаЛеьїнна Дзюбеико за культ
масову роботу, Олександр Макаров 
за снортмасову... Та не проведено жод
ного цікавого заходу.

'Гимчасом складаються мов: плани. 
Тільки невідомо, яка з них користь. Ад
же лежать вони незайманими до наступ
ного засідання комітету комсомолу.

Так байдужістю спілчан комсомоль
ський актив виправдовує своє невміння 
працювати. На запитання, що робін.з 
групкомеррги, секретар махнула рукою.

— У пас їх немає. Та й навіщо? Все 
одно ніякої допомоги від нил. чекати не 
доводиться. Кажуть, були раніше, але 
я не пам'ятаю.

Звичайно, найлегше махнути на все 
рукою: хай буде, як і раніше. Краще не 
знати, скільки спілчан мають заборгова
ність по внесках, хто з новоприбулих не 
став на облік.

Є, правда, такі, що самі приходять. Я(с 
от недавно Анатолій Репнч. Сам попро
сив секретаря парторгаиізації, щоб під
казав, куди звернутися.

А ось між секретарем комітету комсо
молу і Тетяною Шевченко__(В. Журба 
довго не могла пригадати її прізвище^ 
відбувся такий діалог: І

— Коли ти, нарешті, станеш на облііф
— Немає облікової картки. Забула, 

коли розраховувалась з попереднього 
місця роботи.

— Чому?
— Поспішала дуже.
І дівчину залишили в спокої. А це ж б’є 

по авторитету комсомольського активіс
та, всієї організації в цілому.

І ще одна деталь, яка досить яскраву 
характеризує «діяльність» комітету. МоН 
лодого робітника мали приймати в комі 
сомол. Знову секретар довго цригадува-; 
ла його прізвище, але. тільки й змогла 
сказати, що Віктором звуть. Що ні; 
яскраве свідчення неуваги до членів евці 
єї комсомольської організації.

Внутріспілкова дисципліна не воліц; 
шиться сама собою. Потрібно активізуй 
ваги роботу комсомольського активу} 
аби ліквідувати всі «білі плями». їх ба
гато. І це добре розуміють члени комі
тету. Тільки чи зроблять для себе відпо
відні висновки? Чи все залишиться «як.і 
раніше»? '

А. РОМАНЮК, . 
спецкор «Молодого комунара», і 

м. Кіровоград.
Ш 
й 

Від редакції: Коли матеріал був підго
товлений до друку, стало відомо, щй 
Валентина Журба розрахувалася з за
воду. Але це на знімає відповідальності 
за стан справ у комсомольській органі
зації заводу «Більшовик» з комітету 
комсомолу підприємства. І Ленінський 
райком ЛКСМУ має виявити максимум 
уваги до життя заводської молоді.

А
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ДІД МОРОЗ ЗАДОВОЛЕНИЙ
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ВСЕ-ТЛІШ,

КАНІКУЛИ!

Сьогодні ввечері ВИ, 
друзі, знову візьмете до рук 
портфелі, які за два тижні 
вже знудьгувалися за вами. 
Он дбайливо складете до 
НИХ КІІІІЖКИ, зошити, ручки. 
Ко завтра — а школу. От і' 
закінчилися зимові каніку
ли. Гасять свої вогні ново
річні ялинки, та ще не ско
ро згаснуть у вашій пам’яті 

спогади про веселі дні. Як 
пройшли попи для вас? Ду
маємо, ви поділитеся з на
ми своїми враженнями. Л в 
останній день канікул про
понуємо розповідь про те, 
як вони пройшли — зимові 
канікули!

а

КОЛИ Дід Мороз зби
рався з гості до юних 

жителів Малої Виски пер
шого разу, йому доаг- 
лось замість аалянок одя
гати чоботи. Тоді з обо- 
з язкозих атрибутів зимо
вих канікул — снігу, мо
розу і новорічної ялинки 
(а саме цим відрізняються 
зимові канікули, скажімо, 
еід весняних чи осінніх) 
була тільки ялинка. Зете 
яка! Лісова красуня гордо 
стояла а центрі площі, ви
блискуючи вїіма езоїми 
скляними кульками, гір
ляндами та іншими при
красами. Вона не даремно 
була такою гордою: ялин
ка вже тоді знала, що 
протягом усіх канікул біля 
неї збиратиметься малеча 
на своє свято. Будуть тут 
і «господарі» — щодня 
одна з міських шкіл готує 
новорічну програму. Бу
дуть і «гості» — приходи- 
тимуть сюди асі, хто хоче 
повеселитися.

Учні восьмирічної шко- 
ли-інтернагу взажають, що 

їм поталанило найбільше. 
Бо в «їх» день прийшла 
справжня зима« І щоки

Пазлика Ліхіцького — Ді
да Морова — розчервоні
лися не зід фарби. У за
пальному хороводі круж
ляли назколо ялинки і 
«гості», і «господарі». Що
правда, «господарів» не 
важко було відрізнити — 
хіба ж могли зони з’явити
ся сюди, не вдягнувши 
свої нозорічні костюми? 
Вовк, Лисичка, Ведмідь, ____ __
білочка — ці маски, що їх Довго ще після повернен

ня згадують діти розпові
ді робітників, діляться 
враженнями про побаче
не. В школі-інтернаті на
віть конкурс такий влаш
тували— на кращу розпо
відь про екскурсію.

Можна ще багато гово
рити про всі оті хокейні 
зустрічі, концерти, вистав
ки, олімпіади, засідання 
різних гуртків, що працю
вали щодня в кожній шко
лі. Та залишимо це школя
рам адже єце довго з 
класах будуть лунати роз
повіді про канікули. А ми 
повіримо Люді Гороль 
учениці 5-го класу школи- 
•нтернату:

А добре, все-таки, що 
були канікули!

Н. ВІКТОРОВА,

ставка саморобних наоч
них посібників, виготовле
них руками учнів, у шнолі- 
інтернаті — товариська зу
стріч команд клубу весе
лих і кмітливих. Найбіль
ше турбот, звичайно, у 
юних техніків — вони ак
тивна включились у Тиж
день науки, техніки і ви
робництва. Особливо за
лам ятаються всім екскур

сії на підприємства. Скрізь 
побували школярі — і а 
друкарні, і на молокоза
воді, і а «Сільгосптехніці».

так старанно готували 
школярі в майстерні Діда 
Мороза під керівництвом 
піонврвожатоі Валентини 
Дмитрівни Тютюненко, ви
кликали багато захоплен
ня у «гостей».

Довго не змовкали на 
площі пісні, сміх, оплески. 
Оплесками присутні наго
роджували переможців — 
а їх було багато, бо кон
курсів, які проводились 
тут же, навіть важко по
рахувати — на кращу піс
ню, танок, гру, загадку...

Поверталися всі задово
лені. А скільки ще цікавих 
справ чекало на школя
рів! У восьмирічній школі

• шахово-шашковий 
турнір, в СШ № 4 — ви.

ЯЛИНКА 
В ПАЛАЦІ 
ПІОНЕРІВ

Кіровоградський мі
ський Палац піонерів доб- 
рв підготувався до прове
дення зимових канікул 
школярів. Біля езяткозо- 
ялинки, встановленої у ве
ликому залі, щодня про
ходять новорічні ранки та 
вечори. Під Новий рік від
бувся традиційний бал- 
маскарад для старшоклас; 
ників, а через два дні 
жовтенята потрапили У 
справжню новорічну ка>- 
ку-інтармедію. Висіава бу 
ла повторена для піонер’ 
ського активу всього Ні- 
розського району. Цікава 
пройшли вечори юних тех- 
нікіа і туристів, а п’ятого 
січня для піонерів міста 
«ув влаштований захоп
люючий кіноранок. В Па; 
лаці піонерів школяр •'">
брали участь в спортивно^ 
му вечорі, шахово-шашк0' 
вому турнірі та зустрілись 
3 'вяцювальними колекпі* 
вами «Конвалія», «Ятрз' 
ночка» і «Пролісок», а * 
день визволення наш3"-1 
власного центру відбу
лася зустріч з ветерана«* 
війни.

Т. СМОЛЕНЧУК. ■
*7
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KWtOMOÇ] Але про це — трохи піз
ніше.

До великої дружби з школя
рами інженера Валерія Семе
новича привела філателія. Вій 
впезннвся, що колекціонуван
ня марок «віагалі» а хроно
логічному порядку досить 
важке, а головне — не таке 
захоплююче. Тому обрав для 
сеое дві теми: «Легка атлети
ка на Олімпійських іграх» і 
«Ранок космічної ери», до 
якої аходчть марки, прнсвяче-

ЗІБРАТИ
КОЛЕКЦІЮ—
ПШРАВИ...

Дитячі голівки схилили
ся над альбомами. Пінце
том пересувають невелич
кі чотирикутники, квадра
тики паперу всіх кольорів 
і відпнків, то вставляючи, 
то виймаючи їх з прозо
рих кишень-сховищ. Пош
тові марки. Колекціону
вання їх стало основним 
захопленням хлопчиків і 
дівчаток, йому віддається 
кожна вільна година. Але 
це не тільки не заважає 
навчанню, хоч часу на 
підготовку уроків стало 
менше,' а, навпаки, допо
магає в ньому, виховуючи 
з дітях наполегливість, ці
леспрямованість, вміння 
аналізувати, досліджува
ти явище.

То до одного, то до іншо
го столу підходить Валерій 
Семенович Блюменкранц. 

• майже біля кожного ви
никає цікава розмова, з 
якій діти’ розпитують, а їх 
наставник роз'яснює, ра
дить, підказує. Іноді роз
мова’ переростає в диску
сію, викликає досліджен
ня, як це було, наприклад, 
при знайомстві з пошто
вими мініатюрами, при
свяченими О. С. Пушкіну.

ні першому космонавту Юрію 
Гагаріму.

Робота над колекціями при
носила справжнє задоволення: 
приваблювали не лише пошу
ки марок, а й необхідність 
розшнфровкн зображень па 
них. Адже не кожна супро
водиться текстом. І зовсім не 
приносить втоми перечитуван
ня довідкової та іншої літе
ратури, щоб марха ожила, 
стала джерелом певних знань.

Кожен аркуш олімпій
ської колекції розповідає 
про певний вид легкої 
атлетики. Майже до всіх 
марок є пояснювальний 
текст Валерія Семеновича. 
Розповідається не лише 
про зображення на марці, 
а й про вищі досягнення 
олімпійців з того чи іншо
го виду спорту, де і кояи 
вони здобуті тощо.

Природно, що подібний 
підхід до колекціонуван
ня валерій Семенович 
прагнув пробудити і з 
юних філателістів восьми
річної школи № 25, де на
вчається його дочка Аня, 
теж пристрасна колекціо- 
нерка. вона створила Ле
нініану а марках і віршах, 
яка на обласній виставці 
завоювала найвищу наго
роду, а на республікан

ській виставці в 1974 році 
удостоєна бронзової ме
далі. Добираючи вірші, 
що розвивають і поглиб
люють зміст марок, дів
чина стала неабияким 
знавцем поезії про 3. І. 
Леніна.

Але більшість школярів до
бирали марки безсистемно, 
користь від такого колекціону
вання мала. І як невпізнанно 
змінилося все за три роки, з 
того часу, коли за пропози
цією Валерія Семеновича при 
шкільному клубі інтернаціо
нальної дружби був створе
ний гурток юних філателістів. 
Тепер кожний гургкізець мас 
свою систематизовану колек
цію, що відбиває прихильність 
і уподобання її юного госпо
даря. В альбомах Юри Ка- 
жпчкіна. Воші Щеголева, Юри 
Баклана можна побачити ба
гатства зоопарків, із захоп
ленням збирають марки на те
ми мистецтва Сергій Гапомов і 
Андрій Кленцар. А у Віті 
Щотхіна луже хороша хроно
логічна колекція радянських 
марок.

Від марки — до пізнання — 
такий основний зміст роботи 
юних філателістів. Тому що 
коли створюєш колекцію, на
приклад, про космос, ооов’яї- 
коао читатимеш літературу на 
цю тему, якщо цікавишся тва
ринним світом — дружитимеш 
з книгами про тварин, марки 
про письменників ведуть до 
поглибленою знайомства з їх 
творчістю.

Тут до речі сказати про 
згадані портрети О. С.

Пушкіна. Здавалося, що 
на марках 1937, 1962 і 
1974 років портрети поета 
зроблені однією рукою — 
дуже схожими були ма
люнки. А чи так це? До
слідження за допомогою 
лінзи спростували перше 
уявлення. Більша години 
орозели над книгами, 
спізстззляли репродукції, 
доки з’ясували: портрети 
написані різними людьми, 
художниками Корей
ським, Тропиніним і Рай
том.

Або такий приклад. На 
марці випуску 1952 року 
зображено Героя Радян
ського Союзу 8. С. Ша- 
ландіна. Про це відомо з 
тексті зки. А за який под
виг удостоєно його цього 
високого звання? Незаба
ром поруч з маркою з’я
вився додаткозий текст 
гуртківціз: «8 нерівному 
бою біля зисоти 245 а 5е- 
леніхинському районі Кур
ської області комсомо
лець Шаланді« не покинув 
палаючий танк, знищив до 
сорока ворожих солдатіз 
і офіцерів».

Зростали колекції, вріліши- 
ми ставали гурткіоці, Вони 
вже зііілн найбільш раціо-

нальиі напрямки збирання 
марок, набули патичок ви
вчення маркованих конвертів, 
блоків, спеціальних штемпе
лів. У тривалій роботі діти 
виросли з своїх індивідуаль
них рамок, гож слід було йти 
далі, шукати щось нове, щоб 
не вщухав у них інтерес до 
улюбленої справи. Так ви
никла думка про створення 
колективних колекцій, яка іі 
була втілеиа в двох альбомах: 
«Щасливе дитинство» і «Вели
ка Вітчизняна*. Пояснюваль
ними текстами до останньої 
стали вірші В. Лебедева-Ку- 
мача, Е. Батрацького, Є. До.і- 
матозського, О, Жарова, 
М. Голодного, М. Танка та ін
ших радянських поетів.

Потім — участь з облас
них виставках, висока 
оцінка творчості юних. 
Колекції нагороджені 
бронзовою медаллю, дип
ломами обласного відді
лення Всесоюзного това
риства філателістів, гра
мотою обкому комсомо
лу. Найбільш активні гург- 
ківці за путівками обкому 
комсомолу відпочивали з 
піонерському таборі «Ма
яки в Одесі.

Зараз у юних філателіс
тів та їх наставника новий 
задум: створити з 1976 ро
ці, першому році десятої 
п’ятирічки, колективну ко
лекцію, присвячену з’їз
дам Комуністичної партії. 

Р. MATS ІЄН KO.
На фото вгорі: В. С. 

БЛЮМЕНКРАНЦ тз іурткі- 
вець Юра КАЖИЧКІН розгля
дають позу колекцію марок; 
внизу зліва — обкладинка ко
лективної колекції гуртка 
юних філателістів.

. Фото В. КОВПАКА.

У БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ
ПРО ЩО ПОВІДОМЛЯЮТЬ молодіжні
СТОРІНКИ «ПОЛУМ’Я» ТОЛБУХІНСЬКОЇ
ОКРУЖНОЇ ГАЗЕТИ «ДОБРУДЖАНСЬКА 
ТРИБУНА»

Зліт майстрів
родючості

180 молодик толбухінців — пра
цівників сільського господарства— 
були учасниками республікансько
го зльоту майстрів родючості зем
лі та високої продуктивності тва
ринництва. На ньому високу оцін
ку здобула діяльність міжнарод
ного клубу молодих механізаторів 
Добруджі та Кіровоградщнни.

За здобуті досягнення в шостій, 
я ятнрічці Державна Рада Народ
ної Республіки Болгарії нагороди
ла, в числі інших, таких майстрів

родючості — комсомольців Доб
руджі: орденом «Червоний прапор 
праці» М. Георгієву, срібним «Ор
деном праці» С. Лазорова, Й. Ди- 
мнтрова, І. Борданова, а бронзо
вим «Орденом праці» I. Недєва, 
А. Ісмаїлова. На зльоті ці нагоро
ди були вручені переможцям.

Політосвіта — 
школа комунізму

Успішно, на високому ідейно- 
теоретичному рівні, проходять за
няття комсомольців і молоді ок

ругу в гуртках, семінарах системи 
політичної освіти. Молодь вивчає 
життя та революційну діяльність 
В. і. Леніна, Г. М. Днмитроза, 
історію Комуністичної партії Бол
гарії та молодіжного революцій
ного руху, економічні ДИСЦИПЛІНИ, 
проблеми комуністичної моралі та 
марксистсько-ленінської естетики.

В 1975—1976 назчальпому році 
багато уваги приділяється глибо
кому ознайомленню з документа
ми, котрі будуть . розроблені XI 
з'їздом БКГ1. Комітети Димитрів- 
ської Комуністичної Спілки мо
лоді не лише контролюють хід по
літичної освіти, а й допомагають 
практично, зокрема, організували 
консультації для слухачів у пар
тійних кабінетах. В пагоді бага
тьом і пропагандистам, і слухачам 
став поширюваний парткабінета- 
ми цінний досвід самостійної ро
боти над книгою, нагромаджений 
у Челябінській області СРСР.

Подорож 
восьмикласників

Комсомольці - восьмикласники 
математичної гімназії імені І. Ба
зова створили клуб бзлгаро-ра- 
дянської дружби. Один із своїх 
вечорів вони присвятили заочній 
подорожі по радянських республі
ках Середньої Азії та Казахстану.

Учні-екскурсоводи, добре підго
тувавшись, розповідали про бурх
ливий розвиток економіки та со
ціалістичної культури республік. 
Грунтовні виступи вони підкріпи
ли наочністю, продемонсі рувалн 
діапозитиви, що змальовують кра
су і велич таких історичних міст, 
як Ашхабад. Душанбе. Фрунзе, 
Алма-Ата. Самарканд, Бухара. З 
величезним інтересом учасники 
вечора слухали розповіді виклада
чів' гімназії Женева та Михайлова 
про свої враження від недавнього 
перебування в Радянському 
Союзі.

І.

1
ТВІЙ РОВЕСНИК 
ЗА РУВЕЖЕИі

Іри дні з ДЮСШ об-і 
пасмого спортивного ко
мітету понад 220 атлетів 
виборювали особмстз- 
комзндну першість рес
публіки з класичної бо
ротьби серед юнаків стар
шої вікової групи.

Відмінною рисою ни
нішніх змагань є зросла 
майстерність їх учасників, 
поява багатьох нових 
здібних спортсменів. Най- 
сильнішими виязилися 
борці Ворошиловград- 
ської області, які набрали 
145 очок, На 26 більше 
других призерів — юнаків 
з Донецької області. Зо- 
лодзрями бронзової ме
далі стали одесити.

Стабільні результати в 
особистому заліку пока
зали минулорічні пере
можці першості республі
ки Анатолій Губяк з Тер
нополя, харків’янин Сергій 
Незгровський, зороши- 
ловгрздець Валерій Жда
нов і Стзніслаз Сасін з 
Дніпропетровська. Нині 
вони знову піднялися на 
вищу сходинку п'єдесталу 
пошани. Переможцями з 
своїх вагових категоріях 
стали Анатолій Тумас і 
Сергій Андрєєв з Криму, 
одесит Сергій Карлик, Ва
дим Зуб (Дніпропет
ровськ), Вячеслаз Жилін і 
Михайло Шлейко з До
нецька, Ігор Космена з 
Тернополя.

Кірозоградці, як зідомо, 
були представлені двома 
командами. Результат 
першої з них — дез’яте 
місце. Це на одну сходин
ку вище, ніж торік. Друга 
команда посіла двадцяте 
місце. Найкращий особис
тий результат показаз 
зихозанець ДЮСШ спорт
клубу «Зірка» Анатолій 
Ясинський, який став 
бронзовим призером. Це 
—• великий успіх юного 
борця, якщо врахувати, 
що він виступив у вищій 
за свою ваговій категорії.

Команди та окремі учас
ники, що стали перемож
цями, нагороджені меда
лями, дипломами респуб
ліканського спорткоміте- 
ту. Приз Кіровоградського 
обласного спорткомитету 
за найкращу техніку вру
чений Сергію Незероз- 
ському. Сергій Андрєєв 
отримав приз обкому 
комсомолу за волю до 
перемоги.

За зразкову організа
цію га проведення зма
гань дипломів республі
канського сгіорткомітету 
удостоєні головний суддя 
змагань, суддя Всесоюз
ної категорії М. І. Рома
ненко та колектив ДЮСШ 
облепорткомітету.

Нещодавно я зустріла подругу. Ми не ба
чилися з нею десять років, з тих пір, як ео
не закінчила відомий в Японії приватний 
університет Васеда. Зараз їй 35 років. У неї 
дзоє дітей — чотирьох і п’яти років. Чоло
вік залишив сім’ю незабаром після народ
ження молодшої доньки, і всі турботи ляг
ли на плечі Метіко.

Знайти роботу, щоб прогодувати сім’ю, 
виявилося непросто. Метіко скрізь відмов
ляли, посилаючись на дітей. Влаштувати їх 
в дитячий садок теж не вдавалося — у му
ніципалітете місць не було. Іноді трапля
лась погодинна робота, тоді вона просила 
друзів доглянути дівчаток. Частіше доводи
лось працювати вночі, поки зони спали. 8 
цьому році стало легше: старшу доньку на
решті влаштували в дитячий садок, і Меті
ко змогла одержати місце страхового аген- 
га у приватній фірмі. Молодшу бере з со

бою на роботу і щиро радіє, що знайшла 
роботу, де дитина не заважає.

З страхових кампаніях Японії працює чи
мало жінок. їх праця коштує дешевше. Від 
Метіко я дізналася, кілька цікавих цифр.

За статистикою 70 процентів сімей Японії 
охоплені системою приватного страхузання. 
Це легко пояснити: кожен сам повинен про 
себе піклуватися, постійно, поки є робота, 
відкладати гроші на «чорний день».

Японці взагалі звикли збирати гроші з 
самого народження — на випадок хзороби, 
навчання дітей, весілля, — все це коштує 
мільйони ієн.

Застрахуватись може, звичайно, на ко
жен. Навіщо страхувати літніх людей — ад
же внесків зібрати не встигнеш... Уважно 
вивчає кампаній і здоров’я клієнта, перш, 
ніж підписати угоду.

У Ільфа і Петрова я читала, як «діти лей
тенанта Шмідта» розподілили поміж собою 
«зони впливу». Між страховими фірмами 
Японії такої угоди немає — йде гостра бо
ротьба за клієнтуру. Іноді за день в буди
нок приходять до І0 страхових агентів різ
них кампаній. Які тільки образи не падають 
на їх голози від потурбованих мешканців. 
На багатьох будинках навіть з’явились таб
лички зазодського виготовлення «вхід стра-

хозим агентам заборонений». Подруга згод
жується терпіти всі ці образи: адже це все 
ж заробіток. Але ось лихо: «Ледве знайдеш 
клієнта.— дивина розплачеться, тягне додо
му, так і повертаєшся ні з чим, навіть по
яснити людині нічого не встигнеш».

У дощ і холод Метіко з чотирирічною 
донькою ходять чужим для них містом. По
дібно до сотень інших страхових агентів їх 
підганяє «заробітчанство», від якого зале
жить заробіток. Але з «виробітком», яко
го вимагає господар, не справляється ніхто. 
Заробіток — 20 тисяч ієн (близько 50 кар
бованців. — Ред.). Десять тисяч зитрачають 
на житло — маленьку сиру кімнатку без 
опалення, поди, туалету і меблів...

Чи знає подруга, куди йдуть трильйони 
ієн, які збирають страхові фірми? Так, знає. 
В банки, а ті фінансують крупні монополії. 
Всі гроші, пишуть газети, потрібні «на оздо
ровлення економіки». А про те, як допо
могти простим людям, ніхто не думає.

Кадзуко КАМОГАвА.
АПН.

На фото: бронзозий при
зер в групі борців першої се
редньої ваги, кіровоградський 
спортсмен Анатолій ЯСИН- 
СЬКІИІ.



ПРИРОДА І ТИ

голі 
дерева, 
навіває

тн ледь

4 с mop

,т.

і деревних,

ЖАЙВОРОНОК ХОХЛАТИЙ.

в
У*'\'

L ОМЕЛЮХИ НА СНІГУ.

ОБЕРЕЖНО НА ЛЬОДУ!

Наша адреса і телефони

сухо- 
що 

к а є 
блн-

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кнроної раленої о обкома 

01КГМУ. г. Кировы рал.

рнш
К. 1

19.05 - 
з’їзду 

бгдови 
19.50 -

ворону — переліта- 
на дерево. Сойки — 
для наших країв — 
сімейства вороня-

витьохкували 
співали 

на верхів-

«Нанземніш:
(К). П.-Ю - 

скрап». (К).

11.40—«Шкіль- 
Ісбрія для

(К). 12.10 -
«Знсйомтесв,-

(К). 13.05 -

|> ЗИМКУ, тут не- 
" багато птахів і, 

часом, цей заповід
ний куточок нашо
го міста здається 
пустельним: 
непривітні 
тиша, що 
журбу, і
пізнаєш місце, 
раніше цвіла

ремха 
де в зеленій гуща
вині
солов’ї, 
дрозди 
ках тополь...

Застиглим, однак, 
парк видається ли
ше на перший по
гляд, навіть з второваних стежок 
і алей часом можна побачити 
якихось пташок, котрі шурхають 
неподалік з гілки на гілку. Які ж 
птахи зимують в ньому?

На південних, щедро освітлених 
сонцем окраїнах парку, коли-не- 
коли можна зустріти зграйку 
жовтогрудих з прозеленню чижів, 
які найчастіше тримаються ком
панії всюдисущих невгамовних 
горобців. А побачення з сойками 
— справа звична. Іноді вони з’яв
ляються навіть біля тролейбусної 
зупинки — гарні, досить крупні,

ДЯТЕЛ.
завбі.іьшки з 
ють з дерева 
представниці 
представниці 
чііх. В їх повадках с щось від со
роки: вони галасливі, непосидючі 
і цікаві. Голова і груди в них ри
жуваті, а забарвлення крил — 
голубе з зеленим, і завдяки цьо
му яскравому забарвленню, сплу
тати сойку з кнм-небудь немож-

ливо. Коли холодно — або у ви
падку тривоги — вони настовбур
чують пір’я на голові і видаю
ться великоголовими. Живуть ці 
птахи в дендропарку цілорічно, 
живляться комахами, знищуючи, 
наприклад, майського жука, гу
сінь непарного шовкопряда, в їх 
«раціоні» також ягоди, жолуді, а 
взимку можна спостерігати, як 
вони з-під корі дерев викльову
ють личинки шкідників. Присут
ність сойки можна виявити но 
характерному крику — неприєм
но-пронизливому, сварливому.

Поблизу горобини мешкають 
снігурі, і червоногруді самці, і 
бурувато сірі, але теж з чорною 
«шапочкою», самки поводять себе 
статечно, солідно.

В глибині дендропарку зрідка 
щастить побачити великого стро
катого дят
ла, який спі
рально під- 
німаєт ь 
вгору 
стовб у 
Часом 
настіл ь 
захопл ю є- 
ться довбан
ням 
стою, 
підпус 
досить 
зько. Місце, 
де він «пра
цює», мож
на. як відо
мо, визначи
ти і па слух 
по дробному
«кулеметному» стуку. З осені дят
ли ведуть кочовий спосіб життя,і 
тому зустріч з ними в парку — 
щасливий випадок. А ось синиць 
скільки завгодно. Меткі, непоси
дючі, воші весело тенькають І на 
галявинах, і в глибині парку, об
слідуючи дерева і куїці в пошуках 
їжі. Наприкінці осені або на по
чатку зими з’являються зграї ду
же допитливих птахів, іцо приле
тіли з півночі — омелюхів. Оме
люх значно більший горобця, з 
сіро-корнчневнм оперенням і яс
кравою жовтою смугою на кінці 
хвоста.

Трапляються в парку і несподі
ванки. Одного разу на узбіччі

лютому я підібрав чубатого жай
воронка з пошкодженим крилом і 
місяці три він жив у пас вдома. 
Кліток жайворонки не терплять, 
тому, іцо їм потрібно постійно ру
хатись, бігати. І наш «гість» об
любував простір біля вікна, ціли
ми днями стукав Игтями по 
слизькому паркету. А коли в кім
наті нікого не було, він чепурив
ся, чистив пір’ячко, І. взявши роз
гін, пробував полетіти. Птах ви
явився товариським, веселим, і 
варто було заговорити до нього, 
як він тут же, витягнувши шию і 
піднявши чубчика, відгукувався 
на голос чи свист. Він охоче по
їдав насіння соняшника, коноплі, 
проса, але віддавав перевагу сві
жому сирові. Ми випустили його 
в пору токування — до нього часу

він досить пристойно літав, -
їх небагато, птахів, у нашому, 

зимовому дендропарку. Але н гі, 
що мешкають в ньому, достойні 
нашої турботи. Ми всі захоплює
мося'телепередачами «У світі тва
рин», особливо тими, де показу
ють нам екзотичних «заморських» 
тварин і птахів, і часом зовсім не 
помічаємо своїх, тих. шо живуть 
безпосередньо по сусідству з на
ми. Хоча ні: помічаємо Але як?
В суботні і недільні дні в горо
бинних посадках орудують сітка
ми птахологн — народ різного ві
ку, здебільшого молодий. Але од
наково похмурий і непривітний, 
який неприязно зустрічає кожно
го стороннього, — не тому, що ті 
заважають їм, а тому, що самі 
вони, мабуть, усвідомлюють всю 
неприглядність сього браконьєрів- 
ського промислу на снігурів. Шпа
ківні ж в парку можна полічити 
на пальцях однієї руки... Один 
мій знайомий щиросердно, з яки
мось навіть подивом, зізнався в 
тому, що поряд з його будником, 
буквально через дорогу, в дендро
парку тобто, виявляється навіть 
взимку є птахи, за якими можна 
спостерігати, просто спостерігати, 
і шо це дріб’язкове, па думку «ді
лових людей!, заняття може да
ти стомленому напруженим мі
ським ритмом городянинові, хоро
ший заряд душевної бадьорості.

Ф. НЕПОМЕНКО.
Фото автора.

Взимку багато людей, і в першу чергу, 
діти поспішають на лід.

Проте ніколи не слід забувати, що на 
льоду чатує чимало пасток. Особлива не
безпека чатує па початку зими, коли лід ще 
топкий, і в перші дні весни, коли він розтає.. 
Однак і в си льні морози завжди є такі міс-Однак і в си льні морози завжди є такі 
ця. де лід тонший. •

Ходити по ньому поодинці можна 
товщині пе менше 7 сантиметрів, а 
транспорту, влаштування ковзанок та 
кеііпнх майданчиків дозволяється при 
щині льоду не менше 25 сантиметрів. Пере
ходити річки і водойми можна лише у до
зволених місцях, означених знаками та 
віхами.

Особливої обережності треба дотримува
тися при допомозі людині, котра провали
лась піл лід. До потерпілого потрібно на- 
блнжатйсь повзком, використовуючи для 
допомоги дошки, жердини, вірьовки, драби
ни, гілки дерев, зв'язаний одяг, а то і орга-

при 
рух 
хо- 

тов-

лізовуватн «живий» ланцюг з людей. котрі 
повзуть до потерпілого, тримаючи один од
ного за ноги.

А якщо по необережності хтось провалив
ся на льоду і поблизу нікого немає? В та
кому разі головне — не розгубитись. Негай
но розводьте руки, намагаючись пересунути 
вагу тіла на більшу плоту, а потім, лежачи 
на животі чи па спині, з розведеними рука
ми, пересувайтесь у тон бік, звідки прийшли 
або ж до міцного льоду, і одночасно кличте 
на допомогу.

Батьки, вчителі та піоиервожаті повинні 
розповісти дітям про правила поведінки па 
льоду, попередити їх про небезпеки.

М. КРАВЧЕНКО, 
голова Кіровоградської обласної ра
ди Товариства рятування па 

' УРСР.
О. ЛЕЩЕНКО, 

начальник Кіровоградської обласної 
центральної рятувальної етапнії
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ПОНЕДІЛОК
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 тварин». 
(М). 11.00 — к. т. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 14.00 
— Док фільми. (М). 1-1.30
— М. Е. Салтішов-Щедрін.
«Пани Головльовн». (М). 
15.25 — к. т. «Наш сад». 
(М). 15.55 — к. т. «Борець 
і клоун». Худ. фільм. (М). 
17 30 _ «Приходь, казко!». 
(М). 18.00 - «День за
днем». (1\-д). 18.20 — к. т, 
«Творчість народів світу». 
(М). 19.05 — к. т. Інтер
бачення. «Від з’їзду ДО 
з’їзду». «Радянська Кпр- 
пізія». (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — «Театральне
фойє». Зустріч з акторами 
Кіровоградського обласно
го музично-драматичного 
театру ім. М. Л. Кропив- 
ниііького. (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.15—Фільм-концерт. (К). 
17.45 — «Важливий етап 
комуніст іншого будівни
цтва». Бесіда 4. (К). 18.00
— Реклама, оголошення.
(К). 18.30 - Док. фільм
«Висота». (К). 19.00—«Віс
ті» (Київ з включенням 
К-да). 19.35 - Музичний 
фільм. (К). 20.20 - Теле
фільм «Пушкін в Одесі». 
(К). 20.15 — «На добраніч, 
діти!». (К) 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Концерт.
(Львів). 22.10 — Телефільм 
«Зарічансікі женихи». (К). 
22.45—Вечірні ііовннп. (К).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.0!) — Новини. (М). 
0.10 — к. т. Райкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т Мультфільми. (М). 
10.00 — к. т. «Розповіді 
про театр». (М). 11.00 —
Повний. (К). Н.15 — ДрК- 
телефільм 
турботи». 
«Шкільний 
12.10 — Музичний фільм. 
(К). 12.55 — Телефільм.
(К-д). 14.00 — к. т. Док.
фільми. (М). 14.50 — «На
вколо світу». «Антаркти
да». (М). 15.15 - «На
Батьківщині героїв-моло- 
догвардійців». (М) 16.15— 
«П’ятирічка якості і ефек
тивності». (Олександрій
ська фабрика діаграмних 
паперів». (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 
16.50 — «Дівчатка-хлопчи- 
ки». (Донецьк). 17.25 — 
«іде патруль игродиіііі». 
(Одеса). 17.45 — Для ді
тей. Мультфільм «Король і 
диня». (К). 18.00 — «Лю
дина, дорога, автомобіль». 
(К-Д). 18.15 — к. т. «Хочу 
псе знати». (Кіножурнал). 
(М). 18.25 — «Музичний
абонемент». (М). 
«Назустріч XXV 
КПРС». «Пускові 
1976 року». (М).
Худ. фільм «Підкидьок». 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — Чемпіонат Євпопі) 
з фігурного катання. Пар
не катання Коротка про
грама. к. т. По закінчен
ні — новини. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 
І^З.ОО — Реклама. ого
лошення. (К). 18.30 — Му
зичний фільм «Знайом
тесь, Огрсннч». (К). 18.55
— «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30—Док. філь
ми. (К). 20.І5 — «Те.іеиіко- 
ла . механізатора». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
<М). 21 30 — «Закохана
піпівпиця». Вистава. 
(Д-к) В персові — вечір
ні новини. (К).

СЕРЕДА

ТЕЛЕЕКРАН

з 12 по 18 січня
:ц пісня». (М). 23.10 — 

... т. Тираж «Спортлото». 
(М). ГІо закінченні — по
сини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
11.20 — Наша афіша. (К). 
11.25 — Новини. (К). 11.40
— «Шкільний екран». Іс
торія для учнів-8 кл. (К). 
12.10 — Музичний фільм 
«Знайомтесь. Огрепичл. 
(К). 13.05 — Док. фільми. 
(К). 15.30 — «Фільм —
дітях:». «Про що мовчала 
Москва». (АА). 10.50 —
«Наука — сьогодні». (М).
17.20 — «Зустріч мо
лоді з Героєм Соціалістич
ної Праці Е. М. Єрмако- 
вою, (М). 18.00—Реклама,
оголошення. (К). 18.30 —
Телефільм «Сліпий доіц». 
(К-д). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — «Екран молодих». 
(К), 20.30 —• «Рубежі деся
тої п’ятирічки». (К). 20.35
— Музичний антракт. (К). 
20.15 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Нічна зміна». (К). 22.55
— Вечірні повний. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА.
8.55 — Новини. (.4).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (АА). 9.30 . — 
«Роби з нами, роби як ми, 
роби краще нас». (І1ДР); ■ 
10.30 — «Підкидьок». Худ. 
фільм. (К). ” ’
пий екран» 
учнів 8 кл. 
Муз. фільм 
Огрепії«». ___ ___
Док. Фільми (К). 14 00 —4- 
Лок. Фільми. (М) 15.00 — 
Л. Гайдар «Військова та
ємниця». (М). 15.30 —
«Червона івозиіка». (Уж
город) 16 05 — «Плани 
партії — плани наряду».. 
(Львів). 16.20 — Д.ія дітей. 
Музичний фільм «Ми спі
ваємо» (К). 16 40 —..«Упп- 
га: служба побуту»;. (До
нецьк)'.. 17.15—Дні ііашоТо 
жі.іт.тя, (Х-в). 18.00—«Дерь 
за днем» . (К-д), 18 15—к. т. 
«У кожному малюнку — 
сонце». (М). 18.30—«Бінс- 
кучйй дивертисмент». .Му
зичний телефільм (М). 
18.55 — к т «Дев.’ята сту
дія». (М) 19.55 — Худож-

• ній телефільм «Колхідська 
балада». (М). 21.00 —
■■Час». (М) 21.30 - к т. 
Музична естафета «Това-

Друкарня і.м. Г. М. Дими і ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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щі». Худ. фільм. (М). І7.І5 
« Кресало». Телеспектакль', 
(М). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 -і»
Фільм-концерт. (К). 19,00 -і 
«Вісті». (К). 19.30 — <Ру« 
бежі десятої п’ятирічки»’.' 
(К). 19 40 — «Спортивна
програма». (К). 20.10 -і 
Музичний фільм «Тимо« 
ня». (К). 20.15 — «На добі 
раїїіч, діти!». <К). 21.00 —• 
«Час». (М). 21.30»— «Зу. 
стрічі з майстрами теат« 
ру». (К). 22.30 — Концерт, 
(К). 23.05 — Вечірні новії- 

. ни. (К).
СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М)< 
9.30 — к. т. Ринкова

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Приходь, казко!». (М)4 
10.00 — «Для вас, бать? 
кні». (М). 10.30 — к. Ті
«Час не жде» Худ. теле
фільм. 2 серія. (М). 11.45
— іс. т. Музична програма 
«Ранкова пошта». (М),
12.15 — «Більше хороших
товарів». (М). 12.45—к. т.
Концерт. (М). 13.30—«Да
ремні прикрощі» Худ, 
фільм. (ЧССР). 14.50—к. т. 
«Здоров’я». (М). 15.20 —
«Повний музичного жит
тя». (М). 15.50 — к. т,
«П’ята • республіканська 
художня виставка «Радян
ська Росія». (М). 16.20 — 
к. т. «Грає народний ар
тист РРФСР В. Клпмов»« 
(М). 16.45 — к. т. «Спів
дружність». Тележурнал, 
(М). 17.15 — к. т. «На аре
ні цирку». Цирк СШЛ,- 
(М). 18.00 — Новини. (М).
18.15 — к. т. Мультфіль
ми. (М). 19.00 — к. т.
Чемпіонат Європи з фігур
ного катання. Спортивні 
танці. (Швейцарія). 21.00
— «Час». (М). 21.30-к. т. 
«Музичний серпантин», 
Естрадний концерт. По 
закінченні — новини. (М)„

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Наша г.фіша. (К). 
10.05 — «Дума про козака 
Голоту». (К). 11.25 — «ін
формація та науково-тех
нічний прогрес». (К). 11.55 
— Худ. фільм «Коло». (К), 
13.25 — «Робітнича честь». 
(Миколаїв). 13.40— Фільм- 
концерт. (К). 14.10 — Для 
дітей. «Олівець - малю
вань». СК). 14.40 — «На
родні телсуігіверситети». 
(К). 15.10 — «Щедрість та
лантів». Концерт. (Львів). 
15.40 — Мультфільми. (К). 
16.00 — «Спортивна про
грама». (К). 17.10— «Пар
тії бійці». (Донецьк). 17.25
— «Рубежі десятої п'ятп- 

' річки». (К). 18.40 — Док,
фільм. «Не роки до життя, 
а життя до років». (К), 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 
— М. Горький. «Старий»: 
Тслевистава. 1 серія. (К), 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час», 
(М). 21,30 — М. Горький. 
«Старий». Тслевистава. 2 
серія. (К). 22.45 — Вечірні 
новини (К).
НЕДІЛЯ 
•ЯОПЕРША ПРОГРАМА. 
9 © 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика для дітей. (М).
9.30 — к. т. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М), 
11.00 — к. т. Чемпіонат Єв
ропи з фігурного катання- 
/Кінки. Довільна 
ма. (Швейцарія), 
к. т. «Музичний 
(М). 12.30 — «Сільська го
дина». (М). 13.30 — «Сто-

• ріпки творчості письменни
ка М. Гриба-іова». (МЬ 
14.10 —. «Сільська вчитель
ка*. Худ. фільм. (М). 16.05
— к. т. Концерт артистів 

. балету (М). 16.35 — к. т.
«Міжнародна панорама», 

. . . • (М). 17.00 — к. т. Чсмпіо-
— ,15;'.т- Ранкова- пат- Європи з фігурного 

п <>л .. катання. Показові внету- 
—ни; -(Швейцарія). В пе

рерві — ііовініїї. (М). 20.00
— к. т. «Клуб кіноподоро- ' 
жей». (М). 21.00 - «Час», 
ЇМ) 21.30 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». *Чер- 
нігівська область». (К)-' 
22.30—Вечірні повніш (К)<

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.55 — Наша афівіа. (К)-' 
10.00 — «Взяті рубежі» <* 
(Харків). 10.30 — «Кіно
журнал». (К). 10.40 — Для 
Дітей. «Зірочка». (К). П.Ю
— «ЗелеіІИЙ ЕОГННК». (1<)-
11.55 — «Читає лауреат 
Державної премії СРСР 
Борис Олійник». (К). 12.40

і — Док. фільми. (К). 13.10
— «Плані! партії — плани 
народу». «Обговорюємо,

.схвалюємо, пропонуємо», 
і (К-д на Республіканське 
■ телебачення). 13.30 —

1 «Пісні для вас» (До
нецьк). ■ 14.30 — «Весела 
естафета». (1<). 15. і 5 —
«Слава солдатська». (Хар
ків)/ ів-ОО — Концерт. (К).-
16.30 — «Спортивна про
грама» (К). 17.40 — «Ру
бежі Десятої п'ятирічки»,

• (К). 18.00 — «Спортивна
програма». (К) 19.10 —
■Вісті». (К). 19.10 — На
уково- популярний фільм 
"Нагадування'». (К). 20.00
— «Нові мелодії року». 
(К)..20.45 — «На добраніч, 
Літііі». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Година Ве
ликого симфонічного ор
кестру». По закінченні ** 
НОВІШ!!. (М),

ЧЕТВЕР
4 С ПЕРША ПРОГРАМА. 
13 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Відгукніться, сурмачі!». 
(М). 10.15 — «Колхідська 
балада». Тел. худ. фільм. 
(М). 11.20 — «Екран моло
дих». (К). 12.20 — Худ.
фі.’ьм «Нічна зміна». (К).
13.45 Новини. (К). 14.00
— к. т. «Кіиопрограма».
(М), 15.00 — к. т. «Спів
дружність соціалістич
них країн». . СФРЮ. 
(М). 15.30 — К. Трспьов.
«Любов Ярова». (М). 16.00
— «Золоті зірки України». 
Теленарис. (В-д). 16.15 — 
«Населенню — про цивіль
ну оборону». (К). 16.35 — 
«Щедрість талантів». Кон
церт. (Донецьк). 17.05 — 
«Республіканська фЬико- 
математична школа», Пе
редача 2. (К). 17.35 — Му
зичний фільм «Народні 
танці». (К). 18.00 — «Тра
са дружби». (Репортаж з 
будівництва газопроводу 
Оренбург — Західний кор
дон СРСР. (К-д). 18.30 - 
«Плани партії — плани 
народу». (М). 18.45 — к. т. 
«Музичний календар». 
(М). 19.15 — «Ленінський 
університет 
(М). 19.45 — 
жде». Тел.
I серія. (М).
(М). 21.30 —......................
пат Європи з фігурного ка
тання. Парне катання. До
вільна програма. (Швей
царія). По закінченні — 
попііїш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
II. 15 — Наша афіша. (К).
II 20 — «Екран молодих».
(К). 12.20 — Худ. фільм 
«Нічна зміна». (К). 12.45— 
Новини. (К). 16.00 — «Ро
сійські мандрівник!! і до
слідники». (М). 16.30 —
«Шахова школа». (М). 
17.00 — «Пісня дружби». 
(Концерт). (М). 18.00 —
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Док. телефільм 
«Добрий слід». (К). 19.00— 
«Вісті». (К). 19.30 — «Кі
ножурнал». (К). 19.10 —
«Спортивна програма». 
(К). 20.10 — «Рубежі деся
тої п'ятирічки». (К). 20.15 
—' Філь.м-жонцсрг. (К).
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21*00 «Час». 
(М). 21.30 —-С. Танєєв. 
«.Симфонія- номер 4». <К) 
22.15—А. П. Че.чов. «Сцен
ки». Телевистсва. (К). 
;2.Ч,00—Вечірні новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ
1/ ПЕРША ПРОГРАМА.
I V 9.00 — Новини (Мі.

, 9.:о — у. <____
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«ПІСНЯ Дружби» .- Концерт: 
(М). 10.30 — к. т «Час не 
жде». 11.00 — Дск.-фільм. 
(М). 14.20 — «Творчість
письменника Иодарї Дум- 
бадзе». (М). 15.05 — «Ро
бітнича совість», Телена
рис. (М). 15.35 — «Партії 
бійці». (Одеса) 15.55 — 
«На музичній орбіті». 
(Харків). 16.45 — «Взяті 
рубежі». (В-д). 17.15 -
«Важливий етап комуніс
тичного. будівництва». . Бе
сіда 5 (К). 17.30 — «Пере
довий досвід*— усім». 
(Д-к). 18.00 — «День за 
днем?. (К-д). . 18.1.5—к т. 
«Веселі нотки». (М). 18.30 
— «Рубежі десятої П’ЯТИ: 
рійки».' (М). 19.09 — Кон
церт. (М). 19.45 ■— к. т. 
«Тел. худ. фільм «Час не 
ж'де» 2 серія (М). 2100— 
«час». (М). 21.30 — к. Т. 
Чемпіонат Європи з.фігур
ного катання. . Чоловіки. 
Довільна програма. (Шнсй. 
ЦЯрМ): 22.-10 — к т «Спі
ває 1. Дауфер». (ЧССР) 
По закінченні — новії 
ви (М).
- ДРУГА ПРОГРАМА.
IJ. .00 — Наша афіша (К).
И.05 — Док. телефільм 
«Стародавності Камської 
чуді». (К). 11.25 — Новії-' 
ни. (К). 11.40 - «Шкіль
ний скрап». Російська лі
тература для учнів 10 кл 
(В-д). 12.10 - А. П. Чехов. 
«Сценки». Тслевистава 
(К). 15.30 — Паша афіша 
(К). 15.35 - «Перші радо«

календар».

мільйонів». 
к. т. «Час не 
худ. фільм. 
21.00—«Час», 
к. г. Чемпіо-

програ-
12.00 — 
КІОСК».
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