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ПК КІІРС і Рада .Міністрів СРСР ііриііпя.іи постанову 
«Про заходи по запобіганню забрудненню басейнів Чорного 
і Азовського морів». У постанові відзначається, що за остан
ні роки в результаті будівництва ефективних очисних і водо
охоронних споруд, а також здійснення комплексу технологіч- 

хд синіх заходів значно зменшилося скидання в ріки та інші во- 
£||: '•діиіми вказаних басейнів Йерчнщспих стічних вод і підходів 

виробництв.
Разом з тим у документі говориться, що в ряді міст та іп- 

пніх населених пунктів, розташованих у басейнах цих морів, 
будівництво споруд для очистки стічних вод здійснюється те 
повільно, господарсько-побутові стічні воли скидаються в 
ріки та інші водойми без належної очистки.

ПК КПРС і Рада Міністрів СРСР доручили Радам .Мі
ністрів ряду союзних республік разом із заінтересованими 
міністерства ми і відомствами здійснити комплекс заходів, 
які б забезпечували повне іірипннсння на початок 1985 року 
скидання пеЬчіпцеїіих стічних вод у водойми басейнів Чор
ного і Азовського морів.

У постанові зазначені міста та інші населені пункти, а та
кож найбільші підприємства, шахти й організації, де заходи 
по повному іірніїиііеніпо скидання неочнщепнх стічних вод 
повніші бути здійснені до 1980 року.

Міністерствам і відомствам доручено посилити контроль за 
додержанням колгоспами, радгоспами та іншими підприєм
ствами, організаціями, установами і громадянами встановле
них правил застосування отрутохімікатів, а також за додер
жанням сільськогосподарськими водокористувачами вимог 
щодо очистки стічних вод.

У постанові передбачено також ряд інших заходів, спря
мованих на посилення -робіт но запобіганню забруднення і 
иоліііпіггшіо використання водних ресурсів басейнів Чорного 
і Азовського морів.

(ТАРС).
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СУБОТА—вихідний день.
Та чому так людно в 

механічному цеху? Запи
тайте в будь-кого з тепло- 
возоремонтників і кожен 
відповість: «У нас конкурс 
серед молодих 
Нині нікого не 
таким заходом, 
додати, що він 
ться вперше, то не важко 
буде зрозуміти, 
хвилюванням 
готував його 
сомолу.

Ще за два 
чатку бібліотекар 
руками розводила:

— Немає книжок з то
карної справи, розібрали. 
Кажуть — конкурс!

Серед членів жюрі — 
голова комітету ветеранів 
комсомолу Гайворонсько- 
го ТРЗ, кавалер ордена 
Трудового Червоного Пра
пора, комсомолець

токарів», 
здивуєш 

але, якщо 
проводи-

з яким 
та старанням 
комітет ком-

тижні до по- 
тільки
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ІС о
дцятих років Володимир 
Олександрович Круглов, 
начальники відділів тех
нічного контролю, члени 
комітету комсомолу.

З хвилюванням беруть 
екзаменаційні квитки 
хлопці, та вже перші від
повіді свідчать про те, 
що, незважаючи на склад
ність питань, молоді ви
робничники мають до
статньо високий рівень 
знань і наставники мо
жуть гордитися своїми 
учнями.

Пожвавлення в іншому 
кутку цеху. Там працюють 
токарі. І ось вже перші 
деталі на столі жюрі.

Н ІС У Р €
Начальник відділу тех

нічного контролю В. По- 
стовар прискіпливо від
значає розміри деталей і 
більшості учасникам ста
вить оцінку «відмінно». 
Ось уже здано і останню. 
На стіні з'являється «блис
кавка».

У конкурсі взяли участь 
токарі високої кваліфіка
ції. Результати щільні. На
приклад, С. Островерчук 
випередив другого призе
ра Б. Сіряка лише на одну 
десяту бала.

Перші місця серед то
карів другого та третього 
розрядів зайняли Микола 
Коврижних і Станіслав 
Островерчук. їм вручили

грамоти
України. Всі учасники кон
курсу нагороджені пам'ят
ними подарунками комі
тету комсомолу заводу. 
Одному з учасників кон
курсу, кращому виробнич
нику механічного цеху 
Олегу Люльчаку комсо
мольці довірили підписа
ти трудовий Рапорт XXV 
з'їздові КПРС.

райкому J1KCM

М. ХОДАК, 
член комітету комсо
молу Гайворонського 
тепловозоремонтно го 
заводу.

На фото: переможець 
конкурсу С. ОСТРОВЕРЧУК.
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Рада Міністрів СРСР 
прийняла постанову «Про 
заходи по посиленню дер
жавного нагляду за техніч
ним станом машинно-трак
торного парку колгоспів, 
радгоспів та інших сіль
ськогосподарських підпри
ємств і організацій». На 
органи держсільтехнагля- 
ду (поряд із здійсненням 

■нагляду за використан
ням, зберіганням і спи
санням тракторів, автомо
білів і сільськогосподар
ських машин) покладено 
обов язки по нагляду за 
якістю ремонту і техніч
ного обслуговування за
значеної техніки, а також 
за додержанням правил 
транспортування, зберіган
ня і витрачання нафтопро
дуктів.

Визнано необхідним 
боронити списання з 
пенсів колгоспів, радгос
пів та інших сільськогос
подарських підприємств і 
організацій сільськогос
подарської та землерий
ної техніки і устаткування 
до закінчення 
ційних 
ції за 
аварій 
лиха.

амортиза- 
строків експлуата- 
винятком випадків 

стихійного

(TA PC).

• ПОЧАВСЯ ТРЕТІЙ 
ЧЕМПІОНАТ КРАЇНИ 
З БАГАТОБОРСТВА 
ГПО НА ПРИЗИ 
«КОМСОМОЛЬСКОП 
ПРАВДЬІ»

Гаряча нора зараз у молодих хлі
боробів колгоспу імені Леніна Кіро
воградського 
до відкриття 
ремонтуваї її 
ську техніку.
ла, то всі плуги, культиватори, 
валки, інший причіпний інвентар по
ставлено на лінійку готовності.

району. Воші вирішили 
XXV з'їзду КУРС від- 
всю сільськогосподар- 
Днямп юнь ранортува- 

сі-

Ірудншнки ланів на цьому не за
спокоюються. Воші навчаються в аг
рошколі, беруть у надбання досвід 
кращих виробничників району, об
ласті, щоб весняно-польові роботи 
провести високоякісно і в оптимальні 
строки. Хлібороби розуміють: без 
кондиційного насіннєвого матеріалу, 
доброї заправи грунтів на успіх у

першому ропі десятої и ятирічкм ні
чого сподіватись. В господарстві весь 
посівний .матеріал доведено до пер
шого класу. На поля безперебійним 
потоком надходять органічні та міне
ральні добрива. Ударно працюють 
механізатори Анатолій Пилипенко, 
У.іяи Сорока, Іван Ковальов, Олек
сандр Проценко та інші.

На фото внизу: навантаження доб
рив в автомобілі та трактори; зліва— 
один з кращих водіїв колгоспу — 
О. Проценко, який змінні завдання 
виконує на 115—120 процентів.

Текст і фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Старти чемпіонату країни з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомольской правды», який 
був присвячений 30-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні, 
були чи не наймасовішнмн серед заходів, які 
практикували торік фізкультурні і комсо
мольські організації області, орієнтуючись па 
дальїне поліпшення роботи но фізичному 
вихованню молоді. Організовано пройшли ні 
змагання на кіровоградському заводі «Чер
вона зірка», в колективах фізкультури Моро-
зівського вуглерозрізу комбінату «Олександ- 
ріявугі.і.іл», колгоспі «Дружба» ІІовоукраїн- 
ського району. Тут кожен комсомолець, по
ставивши собі за мсту стати значківцем ГПО, 
носііино підвищував свою спортивну май
стерність. Па спортивних майданчиках Бала- 
х ївського вуглерозрізу (Петрівськип район) 
иоедпвкп тривали у вихідні дні. Кращі 
спортсмени тут складали рапорти колишнім 
фронтовикам, ветеранам праці. 69 молодих 
виробничників, виконавши нормативи коми-

лексу, знову і знову виходили на старти. На
приклад, електрослюсар Микола Логачсв- 
ськнн, звітуючи про свої досягнення в прані 
за п’ятирічку, склав рапорт і як чемпіон ГПО.

Піші в області більше 320 тисяч молодих 
виробничників, студентів, учнів профтехучи
лищ, школярів стали до загону значківців — 
таке досягнення за дев’яту п’ятирічку.

] ось новий старт — почався третій чемпіо
нат країни з багатоборства комплексу ГПО. 
Ці змагання присвячено XXV з’їзду КПРС. 
В рамках першості проводиться і екзамен до
призовної і призовної молоді з фізичної та 
військово-технічної підготовки.

Перший етап змагань (присвячується Дню Пе
ремоги. завершується в червні) — за місцем прожи
нання, в кожному класі, бригаді, зміні, цеху, кол
госпах і радгоспах, його девіз — «Готовий до за
хисту Батьківщини». В ході поєдинків, які прово
дяться за програмою зимових і літніх багатоборств, 
будуть виявлені папсильпіші значківці і колективи.

Другий етан — до Дня Радянської молоді (прово
диться під девізом «Дорожи честю свого колекти
ву») — районні та міські змагання. Поєдинки ньо
го етапу серед учнів загальноосвітніх шкіл 33 І і

II ступенями комплексу Г11О дозволяється провести 
навесні — квітень, травень.

Третій етан завершується у вересні. Він прово
диться під девізом «Від масовості — до майстер
ності». присвячується Всесоюзному Дню фізкультур
ника. В цей період відбудуться обласні та рес
публіканські змагання.

Четвертин стан — фінал першості СРСР — при
свячується Дню народження Лепіпеького комсомо
лу. Він завершується в жовтні. Девіз — «Від знач
ка ГПО — до олімпійської медалі».

Обласні та республіканські комсомольські 
організації, які під час першості країни до
б'ються найкращих результатів у залученні 
молоді до складання нормативів ГПО, ре
гулярних занять фізичною культурою і спор
том, будуть нагороджені перехідними приза
ми ЦК ВЛКСМ імені 10. О. Гагаріна.

Отже, попереду гостра і напружена бо
ротьба на стадіонах, стрілецьких тирах. ,на 
водних доріжках, на кожному спортивному 
майданчику.

Тебе, юний друже, чекає переможний фі
ніш.
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НА ПЕРШОМУ ПЛАНІ— 
ЯКІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ЗМІНИ 
ДІЛЬНИЦІ РІЗКИ ЦЕХУ № 6 ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО
ПРАПОРА СВІТЛОВОДСЬКОГО ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕТАЛІВ ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ СРС? 
НА 1976 РІК.

Колектив зміни бореться за право підпи
сати трудовий Рапорт Ленінського комсо
молу XXV з’їзду КПРС. Хвилю нових твор
чих сил викликає у кожного з нас проект 
ЦК КПРС до XXV з’їзду партії та постаноза 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне 
змагання в 1976 році. Із значним запасом 
енергії розпочали ми новий рік. План 1975 
року завершили ще у вересні, понад робо
чий місяць працювали на зекономлених ін
струментах. Включившись у Всесоюзне со
ціалістичне змагання за успішне виконання 
народногосподарського плану на 1976 рік, 
беремо такі соціалістичні зобов'язання:

ф річний план виконати до 10 грудня, 
план двох перших місяців — до дня від
криття ХХУ з’їзду КПРС;

ф продуктивність праці підвищити на 35 
процентів у порівнянні з 1975 роком;

ф всіла освоїти новий верстат типу «Ал
маз»;

ф зекономити за рік 45 кілограмів крем
нію, 2 тисячі кіловат-годин електроенергії;
• знизити кількість бракованої продукції 

на 2 процента, що дасть економію на 25 ти
сяч карбованців;

ф подати 2 рацпропозиції з економічним 
ефектом 2 тисячі карбованців;

ф вчитися на курсах підвищення кваліфі
кації, в гуртку комсомольської політосвіти 
«Основи економічних знань»;

ф відпрацювати 2 дні в підшефному кол
госпі і зароблені на недільниках кошти пе
рерахувати у фонд десятої п’ятирічки;

ф боротися за підтвердження звання 
зміни комуністичної праці.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ОБГОВОРИЛИ І ПРИЙНЯЛИ НА 
ВІДКРИТИХ комсомольських 
ЗБОРАХ ДІЛЬНИЦІ.

ІГ. САИФУЛІН 
ПРО КІНО

Цпміі днями відбулися зу
стрічі кіровоградців з відо
мим актором 'Московського 
театру на Малій Брошіій 
Г. Р. Сайфулііінм.

Ми попросили Генпадія 
Рашидовнча відповісти на 
кілька запитань.

— Ваш шлях у кінемато
граф?' 
‘ - 1951
.’ дворі ( я

■ ігрався) підійшов 
інець і спитав: «У кіно зні
матися хочеш?». " .

. бився, ііс знав, що відповіс
ти. Тоді він поцікавився, де 
живу. Ось так, цілком ви
падково, знявся в ролі Во-

року до мене а 
там з хлопцями 

незнайо-

Я розгу-

актором, 
улюблена

кожна. Та 
роль

Лоді у фільмі «Дим у лісі» 
за повістю А. Гайдара. Че
рез два роки вже знімався в 
ролі Колі у стрічці «Без
смертний гарнізон». Це і 
иіізн а чило мою майбутню 
професію. Навчався у студії 
при Центральному дитячому 
театрі. Так став

•— Яка ваша 
роль в кіно?

— Мені дорога
асе ж найдорожча 
Олексія Седцх у фільмі «За 
хмарами — небо». Працю
вав над нею кілька років. І

• ось тепер, напередодні XXV 
з’їзду КПРС, на екрани ви
йде' двосерійна стрічка 
«Там, за горизонтом», що 
Р продовженням фільму «За 
хмарами — небо», де глпда- 
М знову зустрінуться з Олек
сієм.

і г. радловськии, 
директор облкіно* 

Sr прокату.

Вам дозодилось 
небудь спостерігати, 
купаються чижі? Не після 
теплого літнього дощику, 
а з січні?

...На південних околи-

Валентина ЧЕРНИШОВА працює в’язальницею 
четвертого розряду в трикотажному ательє № 7 
Кіровоградської фабрики «Індпошив». За сумлін
не ставлення до праці поважають її товариші. 
Комсомольці ательє "обрали Валентину своїм ва
тажком. Фото А. БУДУЛЛТЬСВА.

У проекті ЦК КПРС до XXV з'їзду партії є такі 
рядки: «Зміцнити матеріальну базу закладів культури, 
особливо в сільській місцевості і в позик районах про
мислового будівництва. Підвищити рівень роботи куль
турно-освітніх закладів. Розширювати мережу масових 
бібліотек».

Наш кореспондент зустрівся з начальником обласного 
управління культури Ф. О. ЦИГУЛЬСЬКПМ, який роз
повів про найважливіші питання, пов'язані з організацією 
дозвілля молоді.

ДОЗВІЛЛЯ
В БУДЕНЬ І СВЯТО

— Федоре Олександровичу, яку б сто
рону життя клубу, бібліотеки, театру, 
музею, колективу художньої самодіяль
ності ми не взяли — за. нею стояіь ком
сомольці і молодь, їх інтереси, погляди, 
нахили і уподобання...

— Так, працівникам культури спільно 
з комітетами комсомолу далеко ие бай
дуже, які думки, почуття, ідеали вино
сить кожна молода людина після пере
гляду концерту, кінофільму, спектаклю, 
після прослуханої лекції чи проведеного 
тематичного вечора-диспуту. після про
читаної книги. Адже проект ЦК КПРС 
передбачає «дальше підвищення ролі 
соціалістичної культури і,мистецтва в 
ідейно-політичному, моральному і есте
тичному вихованні радянських людей, 
формуванні їх духовних запитів».

Розв'язуючи актуальні питання ідейно- 
виховпої роботи серед молоді, обласне 
управління культури, культосвітні за
клади па місцях намагаються координу
вати спою діяльність з комітетами ком
сомолу, первинними організаціями 
рпетва„«Знання». Спільні зусилля 
ють можливість цілеспрямованіше,
ратнвнішс вирішувати конкретні завдан
ня і визначати реальні перспективи 
культосвітньої роботи.

— Важливість її, звичайно, знаходить 
відображення в масових заходах, прав
да ж?

— Цілком пірно. Обласне 
культури і обком комсомолу 
огляди комсомольської пісні, 
творчої молоді театрів і філармонії. Об
ком ЛІ\СМУ встановив перехідні призи 
для переможців обласних оглядів баль
них танців, а кращі паші колективи ‘ни
нішнього року успішно виступили па 
рівні республіки в місті Керчі, де прово
дився конкурс комсомольської пісні.

това- 
да- 

опе-

управління 
проводять 
конкурси

— До редакції часто надходять листи, 
особливо від сільської молоді, зі скар
гами на погану організацію відпочинку, 
пасивність культосвітніх працівників та 
членів комітету комсомолу, вкрай неза
довільну підтримку керівників госпо
дарств... Але от вчувається іноді за ряд
ками, що юнаки й дівчата засвоїли фор
му «принеси, подай» — тобто, звикли 
«споживати» готове. З цього приводу хо
тілося б почути вашу думку.

— Повсякденний досвід організації до
звілля нашого молодого покоління свід
чить про те. що найкращих результатів 
досягнуто там. де ми працюємо в тісно
му контакті з широким комсомольсько- 
молодіжним активом. Взяти, до прикла
ду. Новоукраїнськнй район. Тут створе
но солідну матеріальну базу для роз
питку художньої самодіяльності. В ра
йоні діють 350 гуртків, в них бере участі, 
понад шість тисяч аматорів сцени. В 
кожному' клубі створений хор, двом ко
лективам і меморіальному музею І. Ми- 
кіітепка присвоєно звання народних.

Досвід роботи Комишуватської бібліо
теки, котру очолює Валентина Глушсн- 
ко, узагальнений Міністерством культури 
УРСР. Цей культосвітній заклад став 
учасником Виставки досягнень народно
го господарства УРСР. Слід зазначити: 
у тому, що вже три роки підряд район 
утримує перехідний Червоний прапор 
обкому Компартії України, облвиконко
му і облпрофрадп за крашу постановку 
культосвітньої роботи, велика заслуга 
орденоносної комсомольської організації 
Новоукраїїіщнпн. котра підтримує друж
ці ділові зв'язки з органами культури.

А Нопбархангсльськпй район за під
сумками обласного оіляду одностайно 
визнали переможцем з інтернаціонально
го і військово-патріотичного виховання 
молоді і нагородили призом «Вінок 
дружби». Творчо й плідно працюють

культоспітпі установи і комсомольські 
органи в містах Олександрії і Світловод- 
ську, в Ульяновському. Добровелнчків- 
ському районах. Але рівень матеріальної 
бази і організація дозвілля ряду клубів, 
бібліотек, загалом, організація відпочин
ку молоді Долинського. Компаніївсько- 
го. Олуфріївського, 1 Іовгородківського 
районів залишається ще низьким. Тож 
не дивно, що саме звідси найчастіше 
приходять листи від юнаків і дівчат про 
незадовільну роботу культосвітніх закла
дів, ко.іскіипііі художньої самодіяль
ності.

— Федоре Олександровичу, часто на 
сторінках «Молодого комунара» з’являю
ться матеріали нрацішіїїків бібліотек, з 
яких читачі переконуються: бібліотеки — 
то справжні вогнища виховання молоді і 
дітей...

— 11а Кіровоградищпі їх діє 1200. охоп
люють бібліотеки широкі кола читачів -— 
всю шкільну молодь і 72 проценти до
рослого населення. Крім бібліотек для 
дорослих, діють 35 дитячих і юнацьких. 
121 кімнати юного читача, 19 дитячих від
ділів.

Головне завдання, котре стоїть перед 
педагогами, працівниками культури, 
комсомольським актином. — вивчати за
нити молодіжної читаці.і.ої аудиторії, 
звертаючи увагу на високоідейні твори, 
прищеплювати їй високі художні смаки, 
власне, керувати читанням молодого по
коління. Встановлено, що юнак чи дів
чина за період від 16 до 25 років може 
прочитати в середньому 300—350 книг. 
Нам необхідно домогтись того, щоб ці 
книги були головними в житті людини, 
адже час цей — період активного фор
мування її світогляду.

1 працівників культосвітніх закладів, і 
комсомольських активістів повинен тур
бувати той факт, що частина молоді па
сивно ставиться до потреби, яку слід 
глибоко усвідомити, — читання громад
сько-політичної, природничо-наукової і 
класичної художньої літератури. Вивчен
ня формулярів читачів показало, що із 
76 процентів юнаків і дівчат, які захоп
люються громадсько-політичною літера
турою, 50 процентів читають нерегуляр
но. До того ж. художня література, до 
якої звертається молодіжна аудиторія, 
представлена часто не кращими творами 
вітчизняної і зарубіжної класики, радян
ських письменників, а гостросюжетними 
книгами, які ис завжди позначені висо
ким ідейним рівнем і художньою цінніс
тю. Ось це спонукає до того, іцо питан
ня роботи культосвітніх закладів, фор
мування книжних фондів державних і 
особистих бібліотек повніші, насамперед, 
привертати увагу комсомольського акти
ву. Необхідно, щоб міськкоми і райкоми 
ЛКСМУ, комсомольські організації по
стійно контролювали діяльність район
них і сільських бібліотек, виносили па 
широке обговорення питання їх роботи, 
подавали їм необхідну підтримку і допо
могу. Це завдання набуває особливої 
ваги напередодні знаменної дати в жит
ті нашої партії і всього радянського на
роду — XXV з’їзду КІІРС.

Інтерв’ю віг-
А. НЕЧИТАЙЛО.

ПРИРОДА І ТИ

Зустріч з літом

коли- 
як

ли насіння з минулоріч
них бур’янів, стрибали по 
асфальтовій доріжці і, спо
лохані перехожим, злетіли 
й сіли 
акації. Один з них підле- 

цях парку на Черемушках тії. до 
зони тримались, як зав
жди, разом з горобцями, 
хоча й дещо відособле
ною зграйкою. Скльоауза-

перехожим, злетіли 
на гілках жозтої

, талого 
купатися.

калюжі з 
снігу і... почав 
Робив він це з явним за
доволенням, а вся зграй
ка зараз же наслідувала

його приклад. Птахи за
нурювались, били криль
цями по ; оді. А потім 
розташувавшись на тих 
же кущах акації, зайня
лись; ( туалетом — суши
лись, чистили пір’я, чепу
рились.

Ф. НЕПОМЕНКО. 
Фото автора.

Зима... За вікном лютує віхола, зриває з кучугур 
сріблястий сніговий пил і кидає просто в обличчя. А в 
теплиці обласної сільськогосподарської дослідної 
станції, справжнісіньке літо усміхається до вас роже
вими гронами еспарцету, вітається жовтими голівка
ми соняхів. Навіть уночі сліпить очі яскраве денне 
світло. І температура аж ніяк не зимова — за 25 гра
дусів тепла.

Тут працюють кандидати сільськогосподарських 
наук К. І. Тюгіпа, В. І. Січкар, селекціонер В. В. Під- 
могнльний, які проводять досліди одержання вихід
них форм нових сортів. Допомагають селекціонерам 
в їх. важливій робо і і комсомольці Віра Радіна, Во
лодимир Гуцуляк та інші. Воиіі висівають у грунт 
зерна, доглядають їх, ведуть спостереження.

А. МАТКЕВИЧ, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара*.

ПОШТОВІ 
ВИПУСКИ 

76-го року
Міністерством зв’язку СРСР 

в 1976 році буде випущено до 
оббігу І!(і марок та 10 пам'ят
них блоків приблизною вар
тістю річного комплекту 16 
карбованців.

Чільне місце у плані зай
мають марки, присвячені ви
датній події в житті нашої 
країни — XXV з’їзду КПРС. 
/То відкриття з'їзду вийде се
рія з марки та блоку. Окремі 
положення Директив ДЄСЯіЯФГ 
п’ятирічки знайдуть своє відо- - 
бражепия в серії «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — в жит
тя», яка складатиметься > 
п’яти марок та блоку.
. Крім цього, передбачено та
кож випуск марки до 106-ї 
річниці з дня народи*-,-ия 
В. І. Леніна та серії з трьох 
марок, присвячених 59-й річ
ниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Буде' продовжена започат
кована раніше серія «Відатіи 
діячі міжнародного коиувю- 
тнчного та робітничого руху, 
КПРС- та Радянської держа- 
**”»• Філателісти покладуть до 
своїх клясерів марки з портре
тами Вілі.гельма Піка, Г. К. 
Жукова. К. К. Рокосовсьжно, 
К. Є. Ворошнлова.

Широко будуть відображені 
досягнення СРСР в галузі 
науки та техніки. 12 квіти» 
виповнюється 15 років з дня 
першого польоту ЛЮДНІШ в 
космос. В пам'ять цієї події 
буде випущено три марки і 
блок з портретом Ю. Гагарі- 
иа. Ще чотири марки присвя
чено науковим та експсрннеи- » 
тальїшм дослідженням по 
програмі «Іптсркосмос».

Розповідь про вітчизняне 
автомобілебудування продов
жать п'яті, марок з зображен
ням радянських автомобілів 
зразків 1916—1947 років. Це 
ЗІС-Г10, ГАЗ-51, ГЛЗ-М-20.
ЗІС-150 та ЗІС-151.

З 1976 року протягом трьох 
випускатиметься серій. 

«Вітчизііяііі криголами». Нз 
мініатюрах цієї серії першій-- 
російськнй криголамний па
роплав «Пайлот», орденів Ле- 
иіка і Трудового Червоною 
Прапора криголам «Красін» 
та атомохід «Арктика». За
вершує розділ серія «ВІТЧЯЗ- 
няпе авіабудування», у яку 
увійдуть марки з зображен
ням перших російських лі
тальних апаратів.

Зацікавить філателістів і 
серія «Народні промисли» 3 
н яти марок із зображенням 
мініатюр палехських майстрі'* 
лакового розпису радянської3 
періоду.

Останній розділ плану 
для філателістів, які абіФ1’ 
ють марки на тему «Спорт*• 
Цього року буде ВНИУЩС; 3 
три такі серії; на честь ХИ 
ЗИМОВИХ Олімпійських ІГОР, 
буде випущена серія з п’яти 
марок та ' ~ — *’
розміром 
свячений 
іграм.

З 1970 
зв'язку І 
передолімпійські марки, 
свячені сОлімпіаді-80». ж 

Крім цих мініатюр, в
році будуть видані дваиадцят1’ 
марок нового стандартно*'5 
випуску для потреб пасем'"-' 
пя та підприємств зв’язку.

’ 7 33
випуск. І’Р*1;

блоку. Таким же 
буде випуск, г 

літнім Олімпійськеє

року Міністерство 
щорічно друкуватиме 

— , ир«-
року

М, ЧАБАНЕНКО, 
інструктор облагент- 
ствд «Союздрук».



НОРОВИСТИЙ
ПЕГАС

я

Сюрприз
сповільненої

пенсії?!.

2

(НЕ ПО
І. С. ТУРГЕНЄВУ)

САТИРИ МНО
ГУ МОРИСТИЧНА 
СТОРІНКА

БАТЬКИ

•— Позичте грошей, 
З пенсії — віддам, 

В сусіда просить 
парубок Адам. 

Здивовано 
Сусід пита Адама: 

Ти вже на
*— Та ні, не я,

ПОЧАТКУ про емоції позитивні.
Це коли, так звані новосели, ра

дісним маршем топчуться біля дверей 
міськжптлоуправлііпія. Ордер — в ру
ках! Захмелілий від приємних емоцій, 
господар двокімнатної (однокімнатної, 
трикімнатної і т. д.) квартири з широ
кою посмішкою на вустах сліпо тикає- 
ться в усі двері підряд, шукаючи виходу 
і співчутливіш гурт ввічливо вказує 
иілях па вулицю... Ох, приємно! А май
бутнє — суцільне щастя ,з усіма кому
нальними зручностями!..

(При врученні ордері» новоселів, на жаль, 
не попереджають, що найближчу світлу пер
спективу доведеться виборювати власноруч
но, виходячи з своїх фізичних сил, індивіду
альних можливостей, знайомств і т. д.).

Емоції негативні.
Вони вриваються в довірливу і враз

ливу душу новосела майже відразу, в 
той момент, коли тремтячими руками 
він відкриває свіжопофарбовані двері 
своєї, роками вимріяної квартири, і ко
ли ключ, вислизнувши з безсилих від 
щастя рук, провалюється в широку щі
лину між дошками в підлозі.

(Можна навести й інші типові випадки пе
реходу позитивних, емоцій в негативні. їх в 
практиці достатньо. Не будемо зупинятися на 
дрібницях, як-то: кран, який тече; стіни, які 
«пухиряться»: щілини, з яких дме; опалення, 
яке не гріє... Це вже, так би мовити, випадки 
хрестоматійні, і досвід боротьби з подібними 
недоробками передається від покоління до по
коління...).

^Молодій комунарі

своє причандалля, наробивши гармидеру, 
залишивши після себе куші сміття і сті
ни з пробоїнами, надовго зник. Всіх, 
хто мав якісь претензії, він, надси
лав до своїх колег, які раніше зво
дили стіни — будівельників з БУ «Маш- 
буд». Вони вентиляційні каналі! газохо
дів кухонь зробили розміром 160X160 мм. 
А за технікою безпеки ці канали повинні 
бути 250X250 і не менше. Таї; сказав 
дядя Вася на прощання.

Але ці технічні подробиці ніяк не за
спокоювали жителів вказаного будинку, 
їх цікавила одна обставина: чому про 
цю катастрофічну розбіжність не дізна
лися раніше (будинок був зданий 20 ве
ресня 1975 року), з якої причини їм зіп
сували свято і, гол.овне. чому з цієї на
годи ніхто навіть не вибачився?..

ПАРАД*АЛЛ Є!

--------------------------- - 3 сшор

ПОКУПЕЦЬ І

а мама.
» в *

<г- Захистив дисертацію, 
тату?

♦— Захистив...
Ну, а в чім її суть?

*— Суть у тому, синок, 
що- зарплату 

Мені більшу 
Віднині дадуть.

Борис ЧАМЛАЙ. 
м. Кіровоград.

♦ «
Сина вранці будить мати: 
— Гей, хутчіш підводься 

ти!

*

Сніг он треба 
відкидати— 

Ні проїхать, ні пройти! 
— Нащо марно 

турбували?— 
Буркнув син і знову 

ліг. — 
Он синоптики казали, 
Що розтане сам цей 

сніг.

* ♦ t

*- Що робити будеш, 
Толю, 

Як весною скінчиш 
школу?

«— Мав би голову 
ламати!

А навіщо батько 
й мати?

Любов ГНІДЕЦЬ. 
с. Тишківка 
Добровеличківського 
району.

Отжс, відповідно до вищенаведеного, 
новосели бувають 
містами.

В основному вони 
міці cuoro характеру 
періоду, після якого 
клапоть паперу: «Об’ява. Всім 
завтра залишатись на місцях. Будуть підклю
чати газ». Таку радісну звістку прочитали і 
жителі будинку № 5 по вулиці Кременчуцькій 
в обласному центрі. І на ранок — тут немов 
вихідний день. Усі дома. Спостерігачі, в особі 
всього малолітнього населення, виставлені на
перед, пильно вивчають місцевість, час від ча
су доповідаючи: «Мам, а дяді іцс не видно». 
Оскільки цс було перед Новим роком, 
малюки сподівалися вгледіти не лише 
історичний прихід дяді Васі, який підключа
тиме вогонь Прометея, а й Діда Мороза з по
дарунками.

Дядя Вася вперто не з’являвся.
Після цього оптимісти ще в щось віри

ли, а песимісти, безвихідно махнувши на 
все рукою, заходилися готувати печене, 
смажене й варене до новорічного столу 
не па сяючій газовій плитці, а па закіи- 
тюженому дідовому примусі.

Та раптом монтажники з Г-МУ-8 ви
рішили зробити новорічний сюрприз но
воселам. Буквально перед Новим роком, 
коли настрій в оптимістів і песимістів 
вирівнявся і став просто святковим, за
мість Діда Мороза з’явився дядя Вася. 
Під три чорти полетіли усі старання гос
подинь, ялинки затрусилися від могутніх 
поштовхів. Довбали стіни. Щоб, як ка
зав дядя Вася, «за всіма вдобствами». 
Серед мешканців будинку № 5 піднялася 
паніка. Амплітуда її значно підскочила, 
коли дядя Вася з колегами, позбиравши

оптимістами і іієсіі-

проходять випробування 
під час довготривалого 
з’являється на дверях 

«Об’ява. Всім жильцям

• ПРОЕКТ ДИСЕРТ/АЦІЇ, В ЯКІЙ 
ЗАХИЩАЄТЬСЯ ХОРОШИЙ 
НАСТРІЙ НОВОСЕЛА

Цікаво, що будівельники полюбляють зали
шати на згадку про себе ось такі своєрідні 
сюрпризи. І справа в тому, що новосели з 
слабкою нервовою системою ніяк не можуть 
адаптуватися. Це стає причиною негативного 
стресу, якііи її них явно затягується. Ну. от 
хоча б свіжий приклад. Проте — не зовсім. 
«Сюрприз» новоселам п’ятиповерхового будни
ку по вулиці Гагаріиа в Знам’янці будівель
ники піднесли ще в грудні 1971 року. І, вид
но, люди ці були з надмірно розвинутим по
чуттям гумору. “ 
забули пробити

Так, що на 
ше дивитися: 
показано.

От лише товариші з ПМК-133 забули 
знову ж таїш попередити новоселів, що 
це заради сміху (для позитивних емо
цій). ■

В трубах сміттєпроводу воші... 
отвори.
цей чудо-ссрвіс можна лп- 
користуватнся ним гіроти-

3.
перші місяці господарі по- 
втрачають в живій вазі і 

старих знайомих

РезюйЬ: в
вих квартир
часто не впізнають
(боячись, щоб ті ненароком не запитали, 
як справи). Залишається невнзіїаченим 
єдине: як почувають себе бракороби, ав
тори подібних «сюрпризів» для новосе
лів..,

М. СЕМЕНЮК.

ПІДКАЖІТЬ, ШКОЛЯРІ!..( знаєте, нам би цього чо
лов’ягу доню довелося вга
мовувати. Забіг до редакції і
почав кпннито грамотіїв, що 

розписують усілякі оголошення і афіші. Спробували втихомирити його, мовляв, ну й що з того, 
як написано?.. Пе подобається — одвернися мовчки.

— Я, — каже, — ще б зміг сам повернутися спиною, але ж син, школяр малий, 
пальцем, як батькові, просто на вулиці, привселюдно; а ще, гляди, у класі вчительку 
перевиховувати... Клопоту не оберешся.

Врешті котрийсь із пас, прикинувши, що сварка набуває чисто «теоретичних» форм, 
валим обуренням поспитав:

— І де ж то вони такі «пасквілі» малюють?
— Напроти кінотеатру «Комсомолець», як через головну вулицю переходити.
— Там же переходу немає... Ще, того, штраф стягнуті».
— Бачте, переходити не можна, а дивитись ніхто не заборонить. Так і написано на 

Ои’яв кінотеатру «Мир»: «Малчпшки мечтают». А м'який знак, чорт би його побрав, мов 
роза язиком злизала.

— Ну, то приписати нишком у кінці, — несміливо запропонував один сором’язливий поет-від- 
відувач.

Тут Паня Сорокапуд, наш скромний вседержитель істини, напрочуд делікатно підняв догори 
вказівного пальця і застеріг:

Тільки не в кінці. Для нього інше місце є. От зверніться до школярів.,. Вони ще багато 
дечого могли б підказати «художникам».

Л. ЛЕЩЕНКО.

показує 
почне

з уда-

дошці 
би ко-

Ф Він так і вирішив: «Щоб самому 
звеличитись, треба принизити інших».

Ф Початківець мав свій почерк, але 
не мав своєї думки.

Ф Вона прийшла на стадіон, 
яйла там чергу...

ф Чоловік купив дружині 
цуценя, щоб вона нс ночевала 
мотньою.

бо поба-

кімнатне 
себе са-

Ф Коли він отримав третю догану, 
відчув творчу зрілість і попросився у 
наставники...

Ф Не одружувався до тих лір, поки 
не довідався, що для розлучення ие так 
уже й багато треба...

ф Він мав,зуб на письменників, бо не 
знайшов свого прообразу в їхніх тво
рах...

ф Передбачав усс. Навіть стелився на 
підлозі спати, щоб пе впасти...

ф Коли йому хтось з підлеглих запе
речував, він казав: «Я тебе брав на ро
боту з іспитовим строком, який можна 
продовжити...».

ф Купила собі сім пар туфельок, щоб 
чоловік не-звипуватив в одноманітності...

ф Його запитують: «Чого не був па 
роботі?». — «В дружини болів зуб муд
рості!».

Записав М. КРОКУЙ.

В той день до кіоску гастроному Я? 200 зайшов від
відувач. П’яно оглсдівся навкруг і зупинився ка ми
ловидній молодій дівчині, котра стояла за прилавком. 
Продавець Надія Мс.зспцсва, дарма що юна, не зніти
лась під цим колючим, хтивим поглядом. Вона спо
кійно слухала невиразне бурмотіння. Та осі. мова ста
ла зрозумілішою «Бери за безціпь, жалкувати ке 
будеш», — процідив відвідувач і поклав на полицю 
модний жіночий плащ і кримпленову сукню. Очі На
дії загорілись.

Сторін-.їлись швидко і легко, бо відвідувач явно поспішав, 
а Мезенцева боялась втратити гарне вбрання. Десятка за 
плащ, сім карбованців — за сукню — і Мезенцева стала во
лодаркою речей, які в сумі коштували 130 карбованців.

Відвідувач зник та не надовго. Як і треба було че
кати, вони незабаром знову зустрілися, цього разу — 
в міському відділі міліції. Вій — у ролі звинувачено
го, вона — свідка Недовгою була ралісті. Мезсіщевої 
Плащ і сукню міліція відібрала і повернула тому, у 
кого їх иоцуіііів «щедрий» відвідувач. Ним виявився 
Полосмшікіи, хронічний алкоголік, рецидивіст, засуд 
женінї чотири рази, котрий звільнився з місці, позбав
лення волі у вересні 1975 року. Вже у жовтні він 
організував групову кваргнрну крадіжку. Крадене 
продавав за безціїп. а гроші відразу пропивав.

На судовому засіданні Мезенцева не змогла знайти 
відповіді на запитання: чи розуміла вона, що купує 
вкрадені речі?

Любителям таких «вигідних» покупок доцільно на
гадати, що 
ііє лише за 
краденого.

наш Карний кодекс передбачає покарання 
крадіжку, але й за бездумну купівлю

голова
м. Кіровоград.

С. СОЛОДЧЕНКО, 
народною суду Ленінського району.

ди і, втупизши очі у текст, 
продоажиз:

— Я думаю, не треба 
доводити всієї серйознос
ті нової кампанії. З погля
ду колосальних демогра
фічних змін, котрі про
ходять у нашому суспіль
стві, виходячи з величез
ного значення інформа
ційного вибуху, цього на- 
слідка і супутника науко
во-технічної революції, 
всі, як один, кожен з нас, 
повинен зробити гідний 
внесок до скарбниці сві- 

забезпе- 
«хлі-

гової культури, 
чизши її основним: 
бом літератури...».

Раптом, перерізаючи 
кість доповіді, із задніх 
долипулог

— Б-3! Влучив?!
Головуючий занепокоєно по

стукав олівцем по графину.
— НІ, промазав! — відповів 

гучний шепіт.
Знову продззенів гра

фин.

плав- 
рядів

Сатиросноп

„міропршто
— Товариші! У ці 

ми, як представники 
домої частини нашого 
лективу, повинні ще 
ніше згуртуватись навко
ло активістів, щоб з гід
ністю виконати завдання, 
поставлене керівними ор
ганами нашого закладу!

Доповідач перевіз по
дих, поважно ковтнув во-

люпання голос запитав:
- В-5?
— Вцілив. От чорт, — дру

гий голос нже не шепотів. 
Присутні обернулись.

— Ви заважаєте проводити 
міроіірнємстио, Шкапенко і 
Капа... тобто, товаришу Ка- 
піпос! — головуючий явно по
чинав пера)нити.

На місцях почалось за
цікавлене перешіптуван
ня. І раптом другий голос 
переможно заволав:

— Г-2?! Потопив!!
Головуючий підхопився: 
—- Шкапа! Ану, вийди 

геть! І ти, Кало, теж.
— От ще, командир зна

йшовся!
«Промовець» теж втра

тив лекторський спокій і 
вискочив з-за трибуни:

— Давайте, давайте, Ка- 
па-Шкапа, котіться, потім 
окремо' поговоримо!

— Теж мені, хоробрим 
стаз. Кругляк нещасний... 
— задерикувато бурмоті
ли Капа-ІНкапа, не рухаю
чись з місця.

Ряди зашуміли: «Гань
ба, не дають спокійно по
слухати!». «Не хочеш сиді- 

Під тиском 
порушники 

покинути

і .

ти — іди...», 
громадськості 
змушені були 
аудиторію.

— Товариші, я хотів би 
підкреслити..,—знову від
пивши із склянки, про
довжив доповідь Круглен- 

ко...
Збори з 4-Б, присвячені 

наступному недільнику по 
збиранню макулатури; уві
йшли у нормальне русло...

М. ВІДЕНКО.

та 
вас

дні 
св.і- 
ко- 
тіс-

Гумор наших друзів

U

І - ІДИ СПОКІЙНО, петіо, У НАС пе- 
РЕВЛІЛ: ПЕРЕХІД ТИПУ «ЗМ>РЛ» 

Малюнок Г. ЧЛБДАРОВА. (НРБг 
(і журналу «Болі арія» )■

— Товариші Капінос 
Шкапенко, закликаю 
до порядку! — промовив 
головуючий, і повернувся 
до промовця. — Продов
жуйте, товаришу Круг- 
ленко.

— Дозволю собі висло
вити пезність, що кожен з 
нас затаврує ганьбою...

Ллє знову радісний від квн-
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QQQ горить вогонь олімпіади
™ ‘О Бурхливими оплесками були зу- Позеф Ф a il un мангль, штурман

__ Вогонь, який прибув із ста
родавньої Олімпії — колиски ан
тичних Олімпійських ігор посе
лився на і І днів у двох сталевих 
чашах на горі Бергізель. яка здій
мається над столицею білої олім
піади — 76.

стрінуті слона президента Ав
стрійської Республіки Рудольфа 
Кірушнсгера. який оголосім зи
мові Олімпійські іірп 1976 року 
відкритими. Більш як 60000 гляда
чів і сотні мільйонів любителів 
спор.у в баїатьох країнах, яких 
телебачення зробило учасниками 
олімпійської о торжества, стали 
спілками яскравого церемоніалу.

Героями торжества стали учас
ники церемонії запалення вогню 
чемпіони олімпіадн-6 І гірсько- 
лііжвн. я Крістль Хаас і саночник

штурман 
австрійського екіпажу Ообслеісгія 
Вернер Делле Карт, який виголо
шував слона олімпійської к.іяївп, 
а також понад тисячу учасників 
олімпійських змагань, які затиш
но почувають себе в авеїріііськпх 
Альпах.

Серед делегацій, які урочисто 
пройшли перед трибунами, гляда
чі виділили оплесками радян
ських олімпійців. Прапор нашої 
країни ніс Владислав Третяк.

(ТА PC).

НАИСИЛЬНІШІ— 
ГОСПОДАРІ ТРАСИ
На обласні змагання з мотокросу, 

які відбулися минулої неділі в Ком- 
паніївці, приїхали не лише кращі 
спортсмени Кіровоградщини. Стар
тували і члени збірної команди Ук
раїни.

Перед початком поєдинків відбувся мі
тинг біля пам'ятника воїнам-визволнтелям. 
Перед дтсаафівцямп виступили комуністи, 
колишні фронтовики, комсомольські акти
вісти.

Першими стартували спортсмени на мо
тоциклах класу 250 кубічних сантиметрів. 
Тут не мав собі рівних майстер спорту зі 
Львова Юрій Сслско. А кіровоградці Ми
кола Тищенко і Василь Бородай зайняли 
відповідно друге і третє місця.

В класі машин 170 кубічних сантиметрів 
переконливу перемогу здобув минулоріч
ний чемпіон УРСР Олександр Костнря 
(Компаніївка). За ним були Сергій Кор- 
чебіїов та Олександр Сокуренко (Кірово- 

і градська автоколона ДТСААФ).
Серед юнаків (клас машин 50 кубічних 

сантиметрів) ііаяснльїііііінм виявився дтса- 
афівець з Компаніївки Олександр Баранов, 
друге і трете призопі місця — за олександ- 

I ріннями Геннадісм Кравцем і Василем 
І Шарафовим.
І Кубок обкому ДТСААФ командою вибо-
I роли господарі траси, другі призери — кі

ровоградці. треті — олександрійці.
І Переможцям у особистому заліку вруче- 
I но цінні подарунки і дипломи обкому 
І ДТСААФ.

Володарем пам’ятного приза Ком- 
I паніївського райкому ЛКСМУ «За во- 
I лк> до перемоги» став Олександр 

Костиря. А наймолодшому гонщикові 
І Г. Кравцю вручено приз районної га- 
■ зети «Прапоо Леніна».

В. МАЩУК, 
суддя Всесоюзної категорії.

ПА ТРАСІ ЗМАГАНЬ,
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ЗАКІНЧИЛАСЬ осо
бисто - командна 

першість обласної ра
ди товариства «Аван
гард» з класичної бо
ротьби серед юнаків. 
В доброму темпі про
вів поєдинки третій 
призер України кіро- 
воградець Сергій Зе- 
линський. Він одержав 
чотири чисті перемоги 
і заслужено зайняв 
перше місце.

Чемпіонські звання за
воювали його товариші з 
ДІОСП1 спортивного клубу 
«Зірка» Сергій Луценко. 
Сергій Платонов. Володи
мир Касьян, Олександр 
Бахарев. Микола Черни- 
шов. Сергій ЯсиііськііЛ. 
Вячеслав Жнвогляд та 
Олександр Ушаков. Верх
ній щабель п’єдесталу 
пошани, дістався також

КИЛИМ
ПРИЙМАЄ

представникам Світлопод- 
ська — Олександру Чібі- 
еову. Володимиру Дмит
рівну та Анатолію Козлов- 
сько.му.

Здібна молодь свою 
майстерність підвищує 
під керівництвом май
стрів спорту СРСР кі- 
ровоградців Миколи 
Бондаря, Миколи Суш
ка та світловодчанина 
Володимира Трохи- 
менка.

В. Ш А БА ЛІН.

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА.
9.61) — 
9.10 — 

гімнастика. 
«Знамените 
(Ляльковий 
такль. (М). 
«У світі 
11.00 — к. т. «На XII зимо
вих олімпійських іграх». 
(М) 14 55 — «Кіиопрогра-
ма». (М). 15.30 — «Ми
знайомимось з природою». 
(М). ІЗ.ЗО — «Котовськшї».

. фільм. (М). 17.00 — 
. «Наш сад». (М). Ь.30 
■Взяті ’рубежі». (Д к). 
) — «День за днем». 

(К-д). 18.15 — к. т. «Весе
лі потки*. (М). 18.30 
«Населенню — про цивіль
ну обороне». (К-д). 18.45 
к. ,т П. Гайдн. 
рс-мажор*. (М). 
к. т. «Від з’їзду 

•ту». «Радянський 
стан». (М). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 к. т. «На XII 
зимових олімпійських іг
рах». (М). 22.30 - к. т.
«Хореографічні мініатю
рі!». (М). Но закінченні — 
ноїшіпі. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.ІЮ — Для дітей. 

Худ. телефільм «Капітан». 
(К). 17.30 — «Приходь,
казко!». (М). 18.00 - К<ш- 

церт-вітаїшя делегатам XXV 
з'їзду Компартії Украї
ни. (К). 19.00 — «Завтра— 
відкриття XXV з'їзду Ком-

Інф. програ- 
19.30 - 

її. (К). 
іду до 
,м «Ра- 

........... . (К). 
«На добраніч. ЛІ

НО. 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм-коп- 

церг «Над широким Дніп
ром». (К). 22.30 - Вечір
ні новішії. (К).

Новішії. (М). 
к. т. Ранкова 
(М). 9.30 —
каченя Тім», 

фільм снек- 
10.00 — 

тварин».

партії України». Спеціаль
ний випуск". І.::’’ 
ми «Вісті». (К).
.Музичні 
І!М5 — 
з’їзду*. 
дянська 
20.15 — 
ти!». 
(М).

4 Ж 
’ ' •

л-Ху.-.-л .«.у-

« йде
ВСЕСОЮЗНИЙ
МІСЯЧНИК
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ РОБОТИ

7 лютого 1976 року

ТЕЛЕЕКРАН

з 9 но 15 лютого
J

(М). ІІ.І5 — К. т. «Роз
повіді про художників», 
Н. Коіічііловськіій. (М), 
11.45 — к. т. «Пошта про- 
і рами «Здоров’я». (М), 
15 15 __ к. т. Музичний ка
лендар. (М) 15.55 — к. т.
Док. телефільм. Із серії 
< Герої іі’ятнрічкії». (М), 
16.25 - к. т. Фільм Коп. 
церт. (М). 17.00 — к. г, 
«Очевидне — неймовірне», 
(М). 18.00 — Новішії. (М),
18.15 к. т. «На XII зимо-
них о.ііміііііс:кііх іграх». 
(М). 19.10 — «Бесіди .на 
міжнародні теми політич
ного оглядача газети 
«Правда» 1О. А. Жукова». 
(М). 19.55 — к. т. Багато
серійний худ. телефільм 
«Строгови». І серія. (М). 
21.00 ■ «.Час»’. (М). 21.30
— «На XII Зимових олім
пійських іграх». І. «І’ігурпе 
катания. Жінки. Довільна 
програма. 2. Хокей. Чб. 
ч(:ср - зб. срср. к. т. в 
перерві -- новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9.40 — Наша афіша.
9.15 — Док. фільми.
10.15 — «Матеріали 
з’їзду Компартії Украї-

•”Н»І». іпформ. випуск. (К).
10.30 — Для дітей. Док. 
фільм «іду шукати». (К).
11.20 — М. Зарудииіі. «Но
ра жовтого листя». Теле- 
вастава. (К). 13.30—Худ. 
фільм «Найжаркішіїй мі
сиш.». І серія. (К). 14.4О- 
Док. телефільм «Вісь жит
тя». (К). 15.00 — Концерт 
естрадного оркестру Ук
раїнського телебачення ! 
радіо. (К). 15.45 — «Субот
ній репортаж». «Новосіл
ля». (Запоріжжя). 16.15' — 
Музичний телефільм «Хо
реографічні мініатюри». 
(К). 16.55 —» Худ. фільм 
«Золоті лптанри». (К), 
18.00 — «Говорять дслс.іа- 
тіі XXV з’їзду Комгіьріії 
України». (К). 18.15 —
Фільм-концерт «Пісня зав
жди з вамп». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30— Теле
фільмі «Чернівці». (К). 
19.50..— Концерт Дсрпсяв- 
ного народного хору імені 
Г. Верьовкп. (К). 20.50 — 
«На добраніч', діти!». (К). 
21.00—«Чпо».: (М). 21.Зі! -*■ 
Худ. фільм «Вогонь». (К), 
22.45 — « 11 існя-76». ()<).
23.15—Вечірні новішії. ()<).

Музична програма, части
на" 1. (К). 15.45 -- Теле
фільм «Берег лівий, пра
вий». (К). 16.15 — «Ми — 
радянські». Музична про
грама, частина 2. (К). >7.00
— Концерт. (Донецьк). 
17.15 — «Говорять делега
ти XXV з’їзду Компартії 
України». (К). 18.00 — «На 
поклик партії». Поезія. 
(К). 18.2(1 - Для дітей. 
.Мультфільм. (К). 18.30 — 
«На XXV з'їзді Компартії 
України». Іпф. програма 
«Вісті». (К). 19.ГХ) — Кон
церт для делегатів XXV 
з’їзду Компартії України. 
(К). "21.15 — Худ. фільм 
«НаіГікаркішпіі місяць». 
2 серія. (К). 22.20 —«Час». 
(Вілсозаппс). (Д-к). ,22;’О
— Фільм-копцерг «Пісні і 
танці паролів СРСР». (К). 
23.10 — «Щоденник роботи 
XXV з'їзду Компартії Ук
раїни. (К).

ЧETВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА.J 2, !).(!() — Новішії. (М).
9.10 — к. т. Ранкова" 

гімнастика. (М). 9.30
к. т. «(Прогони». Багатосс- 
рііінші худ. телефільм. ’ 
2 серія. (М). 10.35 — к. т. 
«На XII зимових олімпій
ських іграх». (М). Н ~
Наша афіша. (К) 15.00 — 
к. т. Фільм-коіінерт «Над 
широким Дніпром». (К). 
16.00 — Док. телефільм 
«Товариші, нащадки». (К). 
17.00 — Концерт. (К). 17.15
— «Говорять делегати XXV 
з'їзду Компартії Украї
ни». (К). 17.30 — к. т. Для 
дітей. Концерт. (К). 18.00
— Новини. (М). 18.15 —
«Ленінський університет 
мільйонів». (М). 18.45 —
«Па XII зимових олімпій
ських іграх». (М). 19.00 — 
«Віл з'їзду до з'їзду». Ра
дянська Грузія. 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «lia 
XII зимових олімпій
ських іграх». Фігурне ка
тання. Чоловіки. .Довіль
на програма. 2. Кокей. 36. 
Фінляндії — зб. СРСР. 
к. т. В перерві — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 —"«На XXV з’їзді 
Комуністичної партії Ук
раїни». іпформ. випуск. 
(К). 11.15 — Док. фільми. 
(К). 11.35 — Худ. теле
фільм «Літо в Журавлино
му». (К). 15.00 — Те.тевгз. 
док. фільм «Берег ліпші, 
берег, правий». (К), 15.30 
—«Винахідник». (М). 16.1’0
— «Шахова школа». (М). 
16,30 — «Сторінки твор
чості письменника І. Дру- 
не». (М). 17.1'5 — «Один 
за всіх, псі за одного». 
(.’1-а). 18.00 — Док. теле
фільм «Діалог продовжує
ться». (К). 18.30 — «Кон
цепт 
(К).
з’їзді Компартії України». 
(К). іпф. програма «Віс
ті». 19.45 — Концерт Дер
жавного заслуженого ака
демічного ансамблю тан
цю УРСР. (К) 20.45 -
«Па добраніч, діти!» (К).’ 
21.00 — «Час». (М).
— Худ. фільм «В бій 
тільки старики».
23.00 -- «Щоденник 
ти XXV з’їзду Ком 
України». (К).

т.

<К). 
(К). 
XXV

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
•.1.05 — Наша афіша. 
(К). 9.15—Концерт.

9.30—«Живий Ленін». Док. 
фільм. (К). 9.55 — «Від
криття XXV з’їзду Ком
партії України». (К). 10.40
— Концерт. (К). 11.00 — 
к. т. «На ХИ зимових олім
пійських іграх». (М). 15.00
— Коїіцерт-вітаппя 
гатам 
партії 
Док. фільм 
пія». 17.00 — «Взяті рубе
жі».
Для
Концерт. (М) 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — к. т. 
«На XI1 зимових олімпій
ських іграх». (М). 19.05 — 
«На ХХУ з’їзді Компартії 
України». Іпф. програма 
«Вісті». (К). 19.50 — к. т. 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм «Строгови». 1 се
рія. (М). 2100 — «Час».
(М). 21.30 — «На XII зимо
вих олімпійських ' . 
Фііурпс катання. Спортив
ні танці. Хокей. СІНА — 
збірна Фінляндії. 3-й пе
ріод. По закінченні — по
внії и (М).
СЕРЕДА

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.(.і) — Повніш. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т «Строгови». Багато
серійний худ. телефільм. 
1 серія. (М). 10.40 — к. т. 
«На XII зимових олімпій
ських іграх». (М). 15.00 — 
Док. фільми. (М). 15.30 — 

«По рідній країні».
Радянська 
Рсспублі- 

— «Фільм 
«Старожил».

— к. т. 
сурмачі». 

День 
18.15 —

НЕДІЛЯ ‘
ПЕРША ПРОГРАМА.

- Повніш. (М). 
■ к. т. Ранкова 
для ітен. (М). 
. «Будильник •
- «Служу Ра- 
Союзу». (М). 
т. «Строї они».

теле-

-Я ґ ПЕРШ. 
1J ‘.'.("І -

9.10 — 
гімнастика .
9.30 — к. т. 
(М). I0.IN1 
дянеькому ' 
і 1.60 — к.
Б -.ґатосерійїїнГг худ. 
фільм. 4 серія. (М). 1'2.(-5 - 
• Зустріч з делегатами XXV 
Іїзду КІ1РС». (М). 12.30 - 
«Сільська година». (М).
13.30 т-.к. т. «Музітпний
кірск». (М). 14.00 — «Де
в’ять днів одного року». 
Худ. філвм. (М). 16.04 —
К. т. ■ «Міжнародна пано
рама». (.М). 16.30 — к. Т. 
«На XII зимових олімпій
ських іграх*. (М). 17.15 — 
к. т. «Клуб кіііоподоро* 
жей». (М) 18.00 — Нови
ни. (М). 18.15 — к. т «Зе
лена пілюля». Мультфільм. 
(М). 18.25 — к. т. «Па ХН 
зимових олімпійських іг
рах». ‘і'ігурпе катання.. 
Показові виступи. (М). 
20.00 — к. т. «Гіо коїіисрт- 
пнх залах Москви». Ог* 
ляд. (М). 21,00 — «Час». 
(М). 21.30 - к. т «Мульт
фільми для дорослих»- 
(М). 22.00 — K. т. «Закрит
тя XII зимовії:; олімпій
ських ігор». Инсбрук). Но 
закінченні —

ДРУГА
9.50 — Наша 
9.55 — Для 
телефільм

.марш». (К). 
фільми. (К). 1 
тії бійці».

Стрілецький тир Світловодської середньої школи № 8 — місце прове
дення численних змагань юних. Тут свою майстерність відшліфовують 
майбутні воіпп, учні старших класів, проводяться залікові стрільби, го
туються до зимового стану гри «Зірниця» піонери.

Ними днями закінчилися змагання юних стрільців школи. Майже 200 
учнів 8—10 класів викопували вправу «МВ-1», стріляючії з дрібнокалі
берної гвинтівки на відстань ,25 метрів. В особистому заліку перемогу 
здобув десятикласник Олександр Козлов. Школярі нагороджені грамота' 
ми і значками «Влучний стрілець».

радянської пісні». 
19.00 — «На XXV

ТАКАЯ КОРОТКАЯ

Stli' MUJHb.

Редактор М. УСПАЛЕНКО

316050. ГСП Кіровоград-50, вуп. 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-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ВЛУЧНІ 
СТРІЛЬЦІ I. КА РАНТ, 

наш громадський кореспондент.

БК 12527. Індекс 6П97,

Когда огоньками мерная бессильно. 
На миг утихает город ночной. 
Как в кинотеатре повторного фильма. 
Вся жизнь моя снова встает предо мной. 
В ней были дороги, открытые настежь, 
II темные тучи, и наездная высь. 
Такое простое и сложное счастье. 
Такая короткая долгая жизнь. 
Мы выкладку эту несли за плечами. 
Н столько друзей уходило от пзс... 
Наверно, не хватит минуты молчанья. 
Чтоб всех поименно припомнить сейчас. 
Мы вынесли это нелегкое бремя. 
Смогли неприступные, взять рубежи, — 
Такое жестокое доброе время. 
Такая короткая долгая жизнь.
Не раз о покое своем забывали 
Во имя покоя любимой .земли.
Мы многое в этом пути потеряли. 
И все-таки больше с тобой обрели. 
Все было II будет опять, мой ровесник, 
И ветры такие, что только держись! 
Такие веселые грустные песни. 
Такая короткая долгая жизнь.

к. т. 
«Українська 
Соціалістична

(.М). 16.00
.ітям».
- 17.15 — к. т. «Від

гукніться. сурмачі». (М). 
18.0Н —• «День за днем». 
(К-д). 18.15 — к. т. «Хочу 
все знати». Кіножурнал.. 
(М). 18.25 — к. т. «Тираж 
«Спортлото». (М). 18.35 — 
■ Партії бійні». Теленарис 
про делегата XXV з’їзду 
Компартії України, маши
ніста екскаватора вугле
розрізу «Олекса п дріяву- 
ііл.тя» 1. В. Рсзіііченка. 
(К-л). 18.50 — к. т. «Му
зичний абонемент». (М). 
19.20 — к. т. «Трагедія де
в’яти мільйонів». Переда
ча І. (М). 19.50 - к. т.
Багатосерійний худ. теле
фільм «Строгови». 2 серія. 
(,М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — к. т. «На XII зимо
вих олімпійських іграх».
I. .Хокей. Зб. СРСР — зб. 
ФРН. З період. 2. ІЦоден- 
ник. (По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА 
'10.55 — 1!......
II. 00 — «На 
Комуністичної 
раїнн». Іпформ. 
(К). і І 15 - Док. 
(К). 11.45 - Худ. 
фільм «Секретар

2серія. (К). 
телефільми.

Наша афіша. (К). 
«Ми—радянські».

1 ПРОГРАМА. 
Паша афіша. (К).

XXV з’їзді 
партії Ук- 

нипуск, 
фільми, 

теле- 
партко- 
12.55 - 

(К-л).

П ЯТИ и ця
•я <Т5 ПЕРША ПРОГРАМА. 
£ СІ 10.40 — Паша афіша.

(К). 10 15 — < На XXV 
з’їзді Компартії України». 
Іпформ. випуск. (К). 11.00 
— Концерт. (К). і 1.20 — 
Док. фільми. 11.45—Кон
церт Державного заслуже
ного. ансамблю танцю 
УРСР. (К). 12.30 — 
криттл XXV з’їзду 
партії України». По 
кінченії! — концерт 
дітей. (К). 16.05 — ] 
афіша. (К). 16.10 — 
дітей. Мультфільми.
16.30 -- «Говорять делега
ти XXV з’їзду Компартії 
України». (К) 16.45 — к. т. 
Концерт. (К). 18.00—«День 
за днем». (К-д). 18.15— к. т. 
«блеикіїис курча». Мульт
фільм. (М). 13.25 — к. т. 
«Народна творчість». Те- 
леогляд. (М) 19.10 — к. т. 
«Подвиг». (И). !9.55 
к. .т Тел. багатосерійний 
худ. телефільм «Строго-
віі». З серія. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - і;, т. 
«Па XII зимових олімпій
ських іграх». (М). 22.45 — 
к. т. «Пісні О. Островсько- 
го у виконанні Е. Хіля». 
По закінченні — поііи- 
Н1І. (М).

«За- 
Ком-

I за- 
дл її

II а ui а 
• Для

(К).

Газеїа виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкм, 2.
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СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новішії. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «Приходь, казко!». 
(М). 10.00 - «Для вас,
батьки!». (М). 10.30—к. т. 
Музична програма «У ва
шому домі». (М). 11.00 — 
к. т. «Строгови». Багато- 
серійний худ. телефільм. 
З серія. (М). 12.10 — к. т. 
«На XII зимових олімпій
ських іграх». (М). 13,45 _ 
«Більше хороших товарів».

новішії. (>М)< 
ПРОГРАМА.

і афіша. (К). 
дітей. ХуД- 
«Зустрінппй 

10.30 — Д ОК
НАХ) — «Цар- 

Телсиарнс. 
(Д-к). 11.15 — Концерт на
родного артиста УРСР 
А. Мокрепкп. (К). 12.(Ю 
«Матеріали XXV З’ЇЗДУ 
Компартії України». Hj' 
Формаційний випуск. (Ю- 
12.15 — Худ. телефільм 
«Найжаркіїпіій місяць» - 
2 серія, (К). 13.26--Взя
ті рубежі». (Харків). 13 4.»
— Док, телефільм -Як рід
ного брата». (К). 13.55 
«Слава солдатська». (В-ЛІ- 
14.45 — Mv нічний фільм- 
(К). 14.55 — Для дітей. 
Телсиїїстава «Диво-гар
буз». (К). 15.25 — Науко
во-популярний фільм «бе
регти землю». (К). ІБ.15
— Концерт хору Україн
ського телебачення і 
Ліп. (К) 17.00 — Для •|11'
теіі. Музичний телефільм 
«Маленький джигіт». (М- 
17.30 — Худ. фільм «Зем
ля Сашіікопа». (К). 1’->.,1U
— «Вісті». (К). 19.30
Муз. телефільм «Май
стри мистецтв України»* 
(К). 20.25-Док. телефіль?’- 
(К). 20.45 - «На добрап»’’- 
діти!». (К). 21.00 — «Час>- 
(М). 21.30 — «ПазусП11’’
XXV з’їзду КПРС».
ська область. (Львів). 22/у
— Вечірні 1IOB1IBH. W-
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