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ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ 
З Ж І. БРЕЖНЄВИМ

ЯК І вся
РОДИНА

Доброї слави зажила 
у Еільшанському районі 

Еереї ових. І старші 
Й молодші завжди пра
цюють ня совість, особ
ливо їм притаманне по
чуття відповідальності 
56 доручену справу.

Таною виросла й Оле
на. Як краща доярка ра
йону вона була учасни
цею обласного зльоту 
молодих пере/хожців со
ціалістичного змагання

1978 року. Давши слово 
виконати річне зобов я- 
зання до свята Великого 
Жовтня, на честь вибо
рів до Верховної Ради 
СБСР Олена від кожної 
корови одержала по 720 
кілограмів молока.

Попереду у комсомол
ки багато напружено' 
праці — в рік 60-річчя 
ЛКСМУ вона планує по
долати чотиритисячний 
рубіж. І це їй під силу, 
бо Олена завзята в пра
ці, як і вся її родина.

В. БОНДАР, 
голова колгоспу «Ав
рора- Вільшанського 
району.

1 ЮТЕ
ПРИЙДЕШНЄ

Слава — давня супут
ниця комсомольсько-мо
лодіжного колективу 
швейного виробничого 

^еб єднання «Україна» 
Імені XXV з'їзду КПРС. 
Туг^рне тривалий час не 
пам’ятають випадку зри
ву планів.

З особливим ентузіаз
мом працювали комсо
молки в передвиборний 
період. Дню виборів во
ни підготували гідну зу
стріч — виконали підви
щені соціалістичні зобо-

в'язання. Кожна з вісім
надцяти дівчат бореться 
за звання ударниці ко
муністичної праці. Ком
сорг, член обкому ком
сомолу Людмила Анто
ненко задоволена: якість 
ьиготовлюваної продук
ції — відмінна.

Завтра дівчата при
йдуть до виборчих урн з 
піднесеним настроєм.. 
Вони голосуватимуть за 
свою щасливу молодість, 
за світле прийдешнє, за 
нашу народну владу.

В. КОРЧА ГІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Петрівсько- 
ю райкому комсо
молу.

Є ЧОТИРИРІЧНА!
По-СВЯТКОЕОМу, трудовою перемогою зустріча

ють день виборів до Верховної Ради СРСР члени 
комсомольсько-молодіжної бригади слюсарів-ко- 
тельників, очолюваної Миколою Лозинським; * 
28 лютого вони рапортували про завершення 
виконання плану чотирьох років п’ятирічки.

Це досягнення прийшло до бригади не само
пливом. Міцне ядро у колєктиву.-З 15 чоловік два 
молодих комуністи, сім комсомольців. Рівняння в 
трудовому суперництві тримають на електрозвар
ника Віктора Вігьчинського, слюсаря Валерія По
ліщука, наймолодшого члена бригади Петра Олій
ника, які досягли найвищих виробничих, показни
ків. Валерій Поліщук до всього має ще й почес
ний титул кращого раціоналізатора підприємства. 
Стенд для різання металу, що його запропонував 
молодий виробничник, значно полегшує роботу, 
дозволяє значною мірою економити робочий 
час. '

Члени бригади, ноли виникає потреба, не 
рахуються з часом. Нещодавно -на ремонті печі 
по півтори зміни працювали і полегодили значно 
раніше встановленого строку. І не тільки із свої
ми завданнями справляються, а ще й для колгос
пів району виготовляють то ємкості для води чи 
пального, то ковші де екскаватора, то механічні 
лопати.

Комсомольсько-молодіжна на початку року 
уклала договір на соціалістичне змагання з брига
дою слюсарів-котельників В. В. Гіінькавського. То 
ді ж вона дала слово план чотирьох років викона
ти де дня виборів у Верховну Раду’ СРСР. І слова 
свого члени бригади дотримали з честю. Допові
ли про завершення четирирічки на чотири дні ра
ніше строку. ,

Сьогодні комсомольсько-молодіжна бригада 
М. Лозинськсго веде відлік трудсеих змін остан
нього року п’ятирічки.

О. ДОЦЕНКО, 
секретар комсомольської організації ремонт
но-механічного цеху Побузького нікелевого 
заводу. . ї /

МОСКВА (ТАРС). 2 берез
ня в Кремлівському Палаці 
з’їздів відбулись передвиборні 
збори виборців Бауманського 
виборчого округу по виборах 
до Ради Союзу, присвячені зу
стрічі з кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР Гене
ральним секретарем Централь
ного Комітету КГІРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР Леонідом Іллічем Бреж
нєвим.

Учасники зборів бурхливими, 
тривалими оплесками зусіріли 
товаришів Л. І. Брежнєза, 
10 В. Андропова, В В. Гри
шина, А. А. Громпко, А. П. Кн- 
рнленка. 0. М. Косигіиа, А. Я 
Пельше, М. А. Суслова. Д. Ф. 
Устинова. К. У. Черненка, П. Н. 
Демічева. В В. Кузнецова. 
Б. М Пономарьова, М. С. Со- 
ломенцевя, М. О. Тихонова, 
1. В Канітопова В 1. Долгих, 
М. В. Зимяніна. К В. Русако 
на, М. С. Горбачова.

Довірена особа кандидата в 
депутати — • радіомоста жник 
заводу лїчнльпо^апалітичпнх 
машин О. Г Демидов розповів 
присутнім про партійну, дер
жавну і громадську діяльність 
Л. І. Брежнєва Вчі підкреслив, 
іцо життєвий шлях товариша 
Брежнева — .це прекрасний 
приклад безаавітного служіння 
ленінській партії і. радянсько
му народові. Глибока мудрість, 
вида гний талант керівника і 
організатора в боротьбі Кому
ністичної партії -і радянського 
народу за економічний і соці
альний прогрес нашої Батьків
щини, за справу комунізму і 
миру здобули товаришеві 
Брежнєву найглибший автори

тет і вдячність радянського на
роду, трудящих країн соцізліз 
му, всіх прогресивних людей 
світу. Наприкінці промовець 
заявив, що всі виборці Бауман- 
ського округу столиці з радге- 
тю і піднесенням у день вибо
рів до Верховної Ради СРСР 
4 березня віддадуть свої юло- 
си за всенародної о обрання 
товариша Л. 1. Брежнєва.

Промовці, які виступили на 
зустрічі, підкреслювали, шо 
сьогодні з особливою значи
містю звучить положення Кон
ституції СРСР. яке з волі на
шого народу закріпило керівну, 
спрямовуючу роль Комуністич
ної партії в Радянському су
спільстві. Промовці заявили, 
що. голосуючи за вірного ле
нінця, гідного представника 
непорушного блоку комуністів 
і безпартійних Леоніда Ілліча 
Брежнєва, москвичі, як і всі 
радянські люди, голосувати
муть за політику Комуністич
ної'партії Радянського Союзу 
за народне щастя, за прекрасне 
сьогодення і світле майбутнє 
Батьківщини.

З промовою виступив това
риш Л. 1 Брежнєв. Учасники 
зборів зустріли його стоячи, 
бурхливими, довго не ста зяю
чими -оплесками.

Зустріч виборців з товари
шем Л. І. Брежнєвим вилилась 
у могутню демонстрацію непо
хитної єдності партії і народу, 
одностайної підтримки радян
ськими людьми внутрішньої і 
зовнішньої політики партії, га
рячого прагнення виконані рі
шення XXV з’їзду КПРС, пла
ни десятої п’ятирічки.

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ 
З 0. М. К ОСИ ГІН им
МОСКВА (ТАРС) 1 берез

ня у Великому театрі Сою
зу РСР відбулася зустріч 
представників трудящих Мос
ковського міського виборчого 
округу з кандидатом у дспутц.- 
іи Рзди Національностей Вер
ховної Ради СРСР членом 
Гїолітбюро ПК КПРС. Го
ловою Ради ; Міністрів СРСР 
Олексієм Миколайовичем Ко- 
енгіпйм.

Присутні з великим піднесен
ням обрали почесну президію у 
складі .ГІоліібюро ЦК КПРС 
на чолі ' з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Прядильниця комбінату 
«Трехгорпая мануфактура:» Ге
рой Соціалістичної Прані В О. 
Погібелєва — довірена особа 
кандидата в депутати — роз
повіла. про життєвий шлях, 
державну, партійну і громад
ську діяльність О М. Косягіна 
Вона закликала виборців у 
день виборів, .4 березня, одно
стайно віддати голоси за кан
дидатів непорушного блоку ко
муністів і безпартійних.

Тепло зустрінутий присутні
ми. з промовою виступив О. М. 
Косигін.

І



2 епюр------------------ ?----
■ ВІД ВИБОРІВ

------- „молодий комунар"
ДО ВИБОРІВ —- ' ■

З березня 1979 року----------

ВОНИ ГОЛОСУВАТИМУТЬ УПЕРШЕ

ЗАВТРА В НАШІЙ КРАЇНІ ВІДБУДУ
ТЬСЯ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР. НИНІШНІ ДЕПУТАТИ ПЕРЕДА
ДУТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ НОВИМ ОБРАН
ЦЯМ. ЯКІ, ОДНАК, ПІДСУМКИ ДІЯЛЬ
НОСТІ СЬОГОДНІШНЬОГО СКЛАДУ 
НАЙВИЩОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛА
ДИ! ЧИ ВИКОНАНО НАКАЗИ ВИБОРЦІВ 
5 ПЕРЕДВИБОРНІ ОБІЦЯНКИ!

Попередні вибори до Верховної Ради 
СРСР, як відомо, відбулися влітку 1974 
року. Обраним до її складу депутатам 
дозелося контролювати виконання дру- 
гої половини програми дев'ятої п’яти- 

СТУПЕНІ ПІДНЕСЕННЯ 
ДОБРОБУТУ НАРОДУ

річки, приймати Закон про десятий п’я- 
їирічний план і, природно, брати участь 
у його виконанні. Відомо також, що го
ловним завданням і тієї, і другої п’яти
річки було проголошено забезпечення 
значного піднесення матеріального й 
культурного рівня життя народу на 
с-снові високих темпів розвитку вироб
ництва, підвищення його ефективності, 
науково-технічної о прогресу і приско
рення зростання продуктивності праці.

Згадаймо, що вже зроблено з нашій 
країні в галузі підвищення добробуту 
народу в період між двома виборами.

1974 рік. Прийнято закони про поліп
шення умов праці робітників та служ- 
бовціз, зайнятих на сезонних і тимчасо
вих роботах, і про запровадження до
помоги на діїей малозабезпеченим 
сім'ям. На виплату цієї допомоги вже 
наступного (1975) року було витрачено 
1 мільярд 800 мільйонів карбованців.

1975 рік. Поліпшено пенсійне забезпе
чення сімей військовослужбовців. Нові 
.пільги запроваджено для працюючих 
інвалідів. Знижено вік для призначення 
пенсій по старості жінкам-колгоспницям, 
які працюють на сільськогосподарських 
машинах, до 50 рокіз.

1976 рік. Збільшено на третину макси
мальний розмір пенсій по старості пра
цівникам вугільної і сланцезої промис
ловості, будівника/и шахт.

1977 рік. На третину збільшено мак
симальний розмір пенсій працівникам 
чорної металургії.

1973 рік. Поліпшено пенсійне забезпе
чення колгоспників. їм підвищено міні
мальні розміри пенсій за еіком та інва
лідністю. Для інвалідів 1-ї групи на 50 
процентів збільшено розмір допомоіи 
по догляду за ними.

Ці та інші заходи, вжиті після мину

лих виборіз, дали змогу за чотири роки 
збільшити реальні доходи на душу насе
лення на 20 процентів.

Особливе місце в роботі найзищого 
органу державної влади займала проб
лема підвищення якості життя населен
ня країни. Це стосується, зокрема, чис
тоти атмосфери і водойм, боротьби з 
шумом, бережливого ставлення до лісо
вих багатств. Питання взаємовідносин 
людини і середовища її мешкання не 
раз обговорювались на сесіях Верховної 
Ради. 1975 року вона прийняла Основи 
законодавства про надра, 1977-го — 
Основи законодавства про ліси. На роз
виток лісового господарства щороку ви
діляється понад 1 мільярд карбованців, 
у тому числі 160 мільйонів — на лісовід
новлення. В нинішній п’ятирічці майже 
на 12 мільйонах гектарів появляться мо
лоді саджанці.

Отже, чотири роки діяльності ниніш
нього складу Верховної Ради СРСР ста
ли наче чотирма ступенями піднесення 
матеріального й культурного рівня на
роду.

Анатолій НОВИКОВ, 
кандидат юридичних наук. 

(ЛШІ).

З РАДІСТЮ

У ВИХІДНИЙ чи після зміни люблю 
пройтися вулицями нашого міста, 

такого знайомого й незнайомого водно

час. Я кажу «нашого міста», бо воно ста
ло мені рідним. Народилася я а Компа- 
ніїзсь.кому районі, але професії швачки 
набула в Кіровограді, у четвертому мі
ському профтехучилищі. Можливо, ме

ні, сільській дівчині, видніше, ніж іншим, 
як змінює обличчя наш обласний центр. 
Де колись стояли будиночки, нині тягну
ться до неба багатоповерхові красені.

Наш народ — творець. Творець щас
ливого життя, творець краси. Вважаю за 
велике щастя, що маю таку професію., 

яка дає мені змогу бути причетною до 
цього прекрасного творення. В місті я 

В СЕРШ
милуюсь не тільки чудовими будинками, І 
широкими, СВІТЛИМИ проспектами Я ми
луюсь дівчатами і жінками, їхнім еле
гантним виглядом. Адже бла.з з ниг 
носять пальта, пошиті моїми руками і 
руками моїх подруг.

Я — доросла Почуття іде для мене 
трохи незвичне, бо ще зозсім недавно 
бігала до школи, осялася дістати двій 
ку, раділа кожній відмінній оцінці. А те
пер оцінку нам слизить життя. Іим ви
щою вона буде, тим красивішими ста

нуть наші жінки і дізчата, тим привітні
ше буде у нас на душі. Бо кому ж не
приємно, коли твоїми руками зроблено 

'ч добротну, модну, елегантну!
доросла. І СТОЮ 3 одному ряду ІЗ 

будує міста, вирощує хліб, 
конструює складні машини. Одним сло
вом, Основний Закон країни поставив 
нас, молодих, у ряд повноправних гро- 

до найви
щого органу країни, можуть бути обра
ними де них. Саме тепер, коли я маю 
вперше взяти в руки бюлетені з імена
ми кращих людей, щоб віддати за них 
свій голос, почуття громадянства у мене 
особлизо гостре.

Я з радістю проголосую за кандидатів 
непорушного блоку комуністів і безпар
тійних. Бо, голосуючи за них, я голосу- 
ватиму за дальше процвітання нашої , 
любимої Вітчизни, за дальший розвиток 
соціалістичної загальнонародної держа
ви, радянської демократії, за зміцнення 
братерської дружби і розквіт усіх націй 
і народностей Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік. Я голосуватиму за 
Комуністичну партію Радянського Сою
зу — керівну і спрямовуючу силу ра
дянського суспільства, за її бойовий 
штаб — ленінський Центральний Комі
тет.

В. МЕДЯНИК, 
робітниця швейної фабрик» Кіро
воградського виробничого швейно
го об’єднання.

слово

Івано-Франківська область. У селищі Богородчани одночасно з спорудженням 
газопроводу «Союз» угорські спеціалісти збудували за своїм проектом школу на 
800 чоловік. Це — сучасний будинок. У його спорудженні використані збірні залі
зобетонні конструкції, скло і легкі метали. Кабінети, спортзал, їдальчл та інші 
приміщення сплановані і обладнані з врахуванням сучасних вимог педагогіки, 
застосування технологічних засобів навчання, раціонального використаний на
вчального часу і площі.

На знімку: загальний вигляд школи.
Фото 3. МИГОВИЧА. (Фотохроніка РАТАУ).

до молодих 
ВИБОРЦІВ монолог і

ч

ЦЕ И НАША З ТОБОЮ ПЕРЕМОГА
Почуттям величезної 

гордості сповнюються 
наші серця напередодні 
виборів до Верховної Ра
ди СРСР, дня, коли ми 
одностайно віддамо свої 
голоси за кандидатів 
блоку комуністів і без
партійних.

Ми разом з усім радян
ським народом пишає
мось успіхами своєї 
Батьківщини. Справді, 
наша перемога — це ре
зультат титанічних зу
силь . багатомільйонних 
мас, і нам приємно, що 
кожен молодий робітник 
вніс частку її своєї праці 
о цю перемогу. Так. ми
нулого року колектив 
тільки нашого першого 
Цеху виробив продукції 
майже на десято мільйо
нів карбованців, а понад 
план — на сто тисяч 
карбованців.

Комсомольці нашого 
заводу живуїь нині на
пруженим. повнокровним 
життям. І я, і мої товари
ші Михайло Харламов, 
Віра Сметенко, Тетяна 
Грабова та інші по-удар- 
ному працюємо над вико
нанням державного пла
ну четвертого року п’яти
річки. Цього року ми зо
бов’язалися значно збіль
шити випуск продукції, 
освоїти виробництво но
вих насосів до тракторів.

Мені і моїм товаришам 
радісно бачити, як дина
мічно розвивається наша 
Індустрія, перетворює
ться обличчя рідної краї
ни, радісно самим брати

участь у цьому гігант
ському перетворенні. На 
нашому заводі, напри
клад, закінчується будів
ництво третього корпусу, 
де працюватимуть близь
ко двох тисяч робітників. 
Уведення в дію цього 
об'єкта дасть змогу май
же вдвоє збільшити ви
робництво продукції. Тре
тій корпус — то гордість 
усього заводу. В ньому 
вперше вироблятимемо 
гідростатичні трансмісії, 
пні значно полегшать 
працю сільських механі
заторів.

Комуністична партія. 
Радянський уряд постій
но дбають про якнайпов
ніше задоволення зро
стаючих матеріальних і 
культурних потреб ра
дянських людей. Позами
нулого року, скажімо, 
справили новосілля 143 
сім’ї робітників заводу. 
А минулого року радість 
новосілля прийшла й до 
нашої молоді: понад чо
тириста юнаків і дівчат 
поселилися в новому, 
впорядкованому гурто
житку.

Я — мати, і мені при
ємно, що партія особли
во піклується про дітей. 
Зовсім недавно новий ди
тячий садок сповнився 
дзвінкими голосами на
ших малюків. Почалося 
будівництво ще одного 
дитсадка на 150 місць.

У відповідь на турботу 
партії кожен член нашо
го колективу прагне пра
цювати ще краще, дава
ти продукцію найвищої

якості. Фрезерувальниця 
другого механоскладаль
ного цеху Любов Василь
єва, її товариш токар 
Микола Шмагайло та ба
гато інших стали кращи
ми робітниками своєї 
професії.

У нас не тільки окремі 
робітники, а й цілі колек
тиви беруть підвищені 
соціалістичні зобов’язан
ня і успішно справляю
ться з їх виконанням. 
Бригада токарів ре -онт- 
номеханічного ц-'ху К.’ 9. 
де бригадиром Анатолій 
Скворцоа і групкомсор
гом Олександр Кубкшнін. 
виборола почесне прлео 
називатися бриг. г.оіо іме
ні 60-річчя Жовтім. Нині 
цей КОМСОМОЛЬСЬКО МОЛО
ДІЖНИЙ колектив у:явся 
виконати п’ятирічне зав
дання до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна, а план чотирьох ро
ків — до 60-рїччя комсо
молу України.

Тільки при соціалізмі 
демократія стає владою 
народу і для народу, тіль
ки соціалізм гарантує 
права і свободи людини. 
Ми — господарі заводу, 
господарі своєї нраїни. 
Ми голосуватимемо за 
кращих синів і дочок на
роду, які здійснюють 
справді народну владу, 
нашу, Радянську владу,

Л. НЕВМИВАЙЧЕНКО, 
шліфувальниця Кіро- 
ьсградського заводу 
тракторних гідроагре
гатів.

Сергій Семенович Бородін наро
дився 1397 року в Калузькій губернії 
в селянській родині. Він — учасник 
громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, один із тих, кому пощастило 
бачити і слухати В. І. Леніна. На очах 
у Сергій Сєменозича народжувалась, 
міцніла, захищала себе робітничо-
селянська держава, він відстоював її 
зі зброєю в руках.

Чіпка пам’ять С. С. Бородіна збе
регла до найменших подробиць 
спогади про ті далекі часи, коли Ра
дянська влада робила свої перші
кроки.

Сергій Семенозич — учасник всіх 
виборів до органів державної опади 
нашої країни.

О СТАРШИЙ за Радянську влад/ 
■“ на двадцять років. Саме стільки 

маз, коли на одній із шахт Донбасу 
мене застала звістка про революцію.

Зонам яталися вибори того року до 
Установчих зборів, у яких більшо- 
вицьса партія брала участь легально. 
Незадовго до них на афішних тум
бах, на парканах, стінах будинків по
явилися численні агітаційні листівки.
Дванадцять партій агітували робітни
ків та селян віддати свої голоси саме 
за списки депутатів партій. Голосува
ли тоді не за кожного кандидата 
окремо, а за всіх представників пог
ної партії — списком.

Ми, молоді, напівграмот
ні хлопці, часто зупинялися 
біля листівок. Але не при
ваблювали нас заклики 
«Союзу російського наро
ду», українських соціал-де
мократів, кадетів, бундівців, 
хоча вони були надрукова
ні на цупкому білосніжному 
папері різними шрифтами, 
вдало поліграфічно оформ

лені. Ми зупинялися біля 
більшовицьких листівок 
віддрукованих на сірому 
аоо ж газетному папері, що 
починалися таким близьким 
кожному слозом «това
риш»,..

Тоді ж уперше я стаз агі
татором, роз'яснював ро
бітникам, «то такі більшо- 
вмки-ленінці. 1 я радів у

день виборів, коли шєлзрі, 
з якими мені ДОВОДИЛОСЯ 
зустрічатись і розм.овї.}й- 
напередодні, всі, як одкн, 
голосували за список № г 
тобто за кандидатів-6'льеіЗ* 
зиків.

Один англійський жури®' 
піст, після того, як побула6 
У • здпмському Союзі, пн‘
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СВІТЛОВОДСЬКІ СТОРІНКИ 1.
Зовсім недавно молоде 

подружжя Приймаків при
їхало до Снітловодська. На 
заводі твердих сплавів Ва
лентин і Віра стали повно
правними членами дружної 
робітничої сім’ї.

За трудову доблесть і 
неспокійну вдачу заводчани 
виявили високу честь Вірі 
Приймак. Вона — депутат 
міської Ради народних де
путатів.

...А ввечері в затишній 
двокімнатній квартирі Лари
са Приймак ділиться «вра
женнями» про дитячий са
док зі своїми батьками Ві
рою і Валентином.

2.
Завжди людно в примі

щенні центральної бібліоте 
і.и. Завідуюча Ніна Паско 
вич може зарадити літнім і 
зовсім юним читачам.

3.
Після закінчення Мирго

родського керамічного тех
нікуму' Оля Олсщенко при
йшла на Світловодськпй ке
рамічний завод. Ось уже 
два роки вона працює в жн- 
виписному цеху.

Фото В. ГРИБА.

АНТИДЕМОКРАТІЯ

чішшт
77л

СВЯТО! вони
ГОЛОСУВАТИМУТЬ
УПЕРШЕвони, вилуснники Бобринецьного сільськогосподар

ського технікуму Станіслав Ярощук : Віра Бутенко, 
завтра голосуватимуть уперше, 

їм — слово.
Щастя і хвилювання пе

реповнюють мене. Завтра я 
голосуватиму вперше в жит
ті. Свій голос, як і мільйони 
радянських людей, віддьм 
за тих, кого визнано най
більш достойними керуваїи 
справами держави, бути на
шими представниками в 
найвищому органі народної 
влади країни — Верховній 
Раді СРСР.

День тому я отримав 
Диплом агронома по захис
ну рослин. Працюватиму в 
колгоспі «Я грань» Черка
ської області. Професія ду
же подобається. Адже я ви
ріс у селі, бачив.'••••••••• ••••••••• •••••••••••••••

людської праці йде на те, 
щоб мати на своєму столі 
пухку, духмяну, білу-білу 
паляницю. Тепер сам виро
щуватиму хліб.

С. ЯРОЩУК.

скільки

«Мене, звичайно, дивують 
Індустріальні успіхи росіян, 
вражали мене і їхні успіхи 
в галузі науки і культури, 
рднак є для мене одна 
нерозгадана загадка —люди 
Радянської Роси... Звідки у 
них така свята віра у свою 
управу? Звідки у них незро
зумілі для мене джерела 
енергії?»

Молоде покоління тепер 
звикло, що для нього в 
житті відкрито всі шляхи. Я 
пригадую свої почуття, ко
пи .-лане, добровольця Чер
воної Армії, відкомандиру
вали на навчання до Моск- 

<^>и, на перші піхотні куреч 
" командного 'складу. Не ві- 

рилося, що з мене, сіль- 
СЬІ парубка з триріч
ною освітою, Радянська 
влада зробить командира.

Одного разу, шукаючи 
клаптика чистого паперу у 
управах колишнього Алек- 
сєєзськога юнкерського 
училища, ми з товаришами 
натрапили на заяву якогось 
семінариста з проханням до 
колишнього начальника учи
лища прийняти його на на
вчання. Зверху виднілася 
резолюція: «Відмовити, та
ких училище не приймає». 
Ми перезирнулися. Тепер 

серед курсантів біль- 
Дясть робітників та селян і 
нзв нас не тільки вій-

справи, а й загаль
ноосвітніх дисциплін, учать 
розбиратися в політичній 
обстановці.

Жовтень — то наш поча
ток. І не тільки для таких, 
як я, ветеранів, людей, кот
рі пам ятають заграви рево-

Багато 
ні. Ба- 
НОВІЮ- 

на-

Мсііі вісімнадцять, 
це чи мало? 1 так і 
гаго, бо я вже стала 
правшім громадянином
шоі нсль'кої Батьківщини і 
маю право голосувати за 
каидидаїів у депутат» най
вищого органу Радянської 
влади. Мало, бо ще не встиг
ла зробити щось велике, 
корисне, значне.

Завтра я віддам свій го
лос за О. В.
В. 1. Гетьманця, 
теж зв’язані із 
господарством. 
Васильович—бригадир трак
торної бригади, Віталій іва- 
ноаич працює на 
«Червона зірка», що 
говляє сівалки для 
полів.

>1 — молодий агроном. 
Скоро почну працювати і 
постараюся, щоб моя праця 
стала відповіддю па баїь- 
ківську турботу нашої пар
тії та уряду про пас, моло
дих.

Гі галова та 
Ці люди 
сільським 

Олександр

ДІТИ БЕЗ
ДИТИНСТВА

заході 
виго- 

нашид

В. БУТЕНКО.

Післ'я гризалої перерви ми
нулого року в Китаї з вели
кою помпою було проведено 
сетію Всекитайських зборів 
народних представників (ВЗНІ1). 
їй передували 
рів народних

люційних битв, а й для ді
тей і в-іукіз наших, бо то — 
початок джерела, яке жи
вить ріку нашого життя, ши
року, вільну.

У партії я з 1918 року. 
Більшовики навчили мене 
дивитися на світ іншими 
очима, і я не вагаючись пі- 
шбв з ними. Моїм партій
ним дорученням було зав
дання — відкривати очі на 
празду іншим, закликати їх 
до боротьби за Радянську 
владу, владу найсправедли- 
вішої партії у світі.

...Минуле живе в пам'яті 
ліодстаа. Біди, нестатки, ви
пробування вчили нас доб
роти і солідарності. Ми ро
зуміли, що тільки допома
гаючи одне одному, вистої
мо. І вистояли — в револю
цію, в громадянську війну, 
в розруху і голод, на фрон
тах Великої Вітчизняної, в 
битві за підкорення Ангари 
і цілинних степів. Сила па
м’яті нашої не дає нам пра
ва забути про це й тепер, 
коли ми живемо в достатку. 
Той, хто подає допомогу, 
мас право забути про це, 
але ніколи — той, хто її 
приймає. Тому-то й розпові
дають ветерани дітям, 
школярам, як усе було. Щоб 
жила вдячна пам’ять. Зав
жди. Вічно...

Згадаймо всенародне об
говорення проекту Консти
туції СРСР. Пропозиції, по
правки трудящих знайшли 
своє відбиття в цьому істо
ричному документі. Так жи
вуть ленінські традиції. Во
лодимир Ілліч дорожив сло
вом народу, часто радився 
з людьми.

Наприкінці березня 1921 
року я, як делегат від біль-

шовицької організації стрі
лецької школи «Бьістрел», 
був учасником зборів парт- 
актизу міста Москви. На по
рядку денному стояло одне 
питання: «Про підписання 
торговельного договору з 
Англією».

Ленін особисто прийшов 
послухати, що скажуть лю
ди, і голозуваз на зборах. 
Оголосивши порядок ден
ний, він надаз слово Я. Б. 
Красіну, той розповів про 
хід переговорів щодо укла
дення торговельного до
говору.

Пригадується, у Володи
мира Ілліча був хороший 
настрій. У погляді його 
променистих очей відчува
лася непорушна впевне
ність, глибока зіра в краще 
майбуття. І ці почуття пере
дались нам, усім присутнім 
у залі.

Радянській владі шістде
сят один рік Це шістдесят 
один могутній злет о онов
ленні людського світогляду, 
становленні нових виробни
чих відносин, і все це — 
вперше. Немало складностей 
і труднощів траплялося у 
радянських людей на шляху. 
Але водночас утверджува
лось найголовніше — життє
вий оптимізм, комуністична 
ідейність, упевненість у за
втрашньому дні, неперебор
на жага пізнання і перетво
рення світу.

...Приклади, які я навів ви
ще, — вони не для тсо, 
щоб агітувати кого-небудь 
за Радянську владу. Хотіло
ся просто нагадати молоді, 
як нелегко дісталися нам 
завоювання соціалізму, яку 
ціпу заплатили ми, аби в 
найвищому органі держав
ної влади долю країни зи- 
рішували робітники, селя
ни, представники трудової 
інтелігенції, звичайні ра
дянські люди.

С. БОРОДІН, 
пенсіонер, учасник гро
мадянської та Великої 
Віїчизниної воєн.

Спритному хлопчині на 
ім’я Якья 12 років, він 
живе в одній з хатин, що 
знаходиться зовсім близь
ко від пірамід у Гізе. За
вчивши пару фраз, він 
звертається до турис.ія 
відразу «кількома мова
ми». намагаючись збути 
їм невеликі кам’яні ви
роби, стилізовані під 
давньоєгипетські стату
етки. Хлопчик не вміє ні 
читати, ні писати.

— Я хотів би вчитися в 
школі, — каже він, — 
але не /ложу. Моя мама 
няньчить молодших бра
тів і сестер, а батько вже 
котрий рік хворий. Я сам 
повинен заробляти на 
всю сім’ю. Іноді мені 
вдасться за місяць заро
бити до десяти фунтіз

Хлопчина Салах наро
дився і прожив свої три
надцять років у «мерг чо
му місті» серед середньо
вічних склепів І МОГ •')!. 
що знаходяться недалеко 
від цитаделі Салах ед-Ді- 
на в Каїрі. Він «щасливі
ший* за багатьох своїх 
ровесників — його ОліЬ- 
ки дозволили йому — од
ному з шести дітей —хо
дити до школи, а його 
орати, теж шкільного ві
ку, змушені працювати: 
вони майструють санда
лії. Зеї вони, як і тисячі 
інших дітей «мертгого 
міста», живуть у покину
тих склепах. Салах упев
нений. що вибратися з 
могильних кварталів і 
одержати квартиру мої о 
сім’ї не вдасться, адже 
грошей ледве вистачає 
на їжу.

Тепер, коли з усьому 
світі проводиться Між
народний рік дитини, 
офіційна каїрська преса 
докладає великих зу
силь, щоб показати єги
петських дітей щасливи
ми та безтурботними. 
Але цифри і факти свід
чать про протилежне. 
Навіть за явно заниже
ними офіційними дани
ми, близько ЗО процен
тів дітей шкільного віку 
не вчаться і змушені за
робляти собі на хліб. У 
країні великого поши
рення дістала експлуата
ція дитячої праці, незва
жаючи на те, що за за
коном це заборонено. 
Показники дитячої смерт
ності в .АРЄ дуже 
сокі. Так що лише 
мізерної частини ; 
•іиків і дівчаток із 
тих сімей цей рік, 
пиво, стане щасливим 
радісним.

С. МЕДВЕДКО, 
кор. ТАРС.

Каїр.

ви
ди Я 

хлоп- 
бага- 
мож-

Г:

сесії збо- 
представни- 

кіа / провінціях. Як зазначилося з офіційних по
відомленнях, на них 4 було сформовано депутат
ський склад ВЗНП,. за винятком окремого пред
ставництва від армії — звідки, правда, взялися 
армійські депутати, так і лишилося таємницею.

' А втім, н'мого не говорилося про те, хто уповно
важив депутатів провінціальних зборів представ
ляти народ, оскільки ні на яких різних вибори з 
участю населення не проводились. Та й тепер де
далі частіше появляються повідомлення про сесії 
зборів народних представників з окремих містах, 
де вибори не проводились, і це тоді, коли цигай
ська преса повна крикливо-демагогічних закликів 
про «розгортання демократії» та критики «поми
лок» і «викривлень», допущених а останні десяти
ліття правління Мао Цзедуна.

Одначе найгрубіші порушення демократії і за
конності не зв’язуються пекінською пропагандою 
з «великим кормчим», а пояснюються виключно 
діями «банди чотирьох» і взагалі висуванців часів 
«культурної резолюції», яких очолювала і надиха
ла Цзян Цін.

Але ж «культурна революція», яка фактично 
закреслила всі демократичні завоювання китай
ського народу, була прикладом страшенного глу
му над конституцією і законами, передусім з бо
ку самої о Мао Цзедуне. За його вказівкою вибо
ри було замінено призначенням депутатів, і весь 
процес формування органів влади дістав офіційну 
наззу—«вибори шляхом демократичних консуль
тацій». Що це таке?

Вперше метод «демократичних консультацій» 
дпя сформування ЗЗНЛ було застосовано 1970 року. 
т-.ілчоі участі у висуненні та обранні депутаті» 
Всекитайських зборів народних представників на
род не брав. Кандидатів добирали і призначали 
резкими, створені маоїстами в період «культурної 
резолюції».

Газета «Гуанін жібао» визнала: «У зв явну з 
тям, що протягом багатьох років не проводились 
вибори шляхом опускання бюлетенів, громадяни 
віком 20 — 30 років досі ще жодного різу не корис- 
тувапися ’виборчим правом. Депутатів призначали 
способом «консультацій»... Фактично це створює 
тане становище, при якому керівні кола прийма
ють рішення, кого слід обрати. Зроблений ними 
вибір не завжди відповідає побажанням мас. Але 
метод «консультацій» іце настільки поширений, 
що назіть у поєднанні з обов’язковим опусканням 
бюлетенів перетворює вибори с пусту формаль
ність.

У статті наводиться анекдотичний випадок. 
Один депутат, «обраний» до Всекитайських зборів 
народних представників, нічого про це не знав, а 
коли отримав повістку про явку на сесію, то ви
рішив, що його посилають на чергові курси, бо з 
повістці не було навіть указано, куди і для чого 
його викликають (подібне секретне скликання се
сій уже міцно ввійшло у звичай).

Неможливе собі уявити, щоб по-споаежньому 
демократичним став режим нинішнього Китаю, 
режим, який запекло бореться проти світовою 
соціалізму і активно співробітничає з імперіалів 
мом, перетворився в агресора, що напав на со
ціалістичний В єтнам, режим, який зробив антира
дянщину чимось на зразок державної релігії." гудош ников,

юридичних наук.
К. ЕГОРОВ,

юридичних наук.кандидат

л. 
доктор

Плакат художника Ю. Першина «Ппава людини» 
по-американському*. Видавництво «Плакат».

Фотохроніка ТАРС.
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КІНОЕКРАН
ю БЕРЕЗНЯ

мінні цього слова. Кожна 
її пісня — невеличка 
вистава.

Це Д* бют Алли Пугачо
вої як кіноактриси

Фільм поетанпв кіноре
жисер О. орлов за сцена
рієм А. Степанова.

«ЧЕТВЕРТА
ВИСОТА» «ХІД золотих 

ЗВІРІВ»Нова стрічка кіностудії 
імені Горького «Четверга 
висота» розповідає про ко
ротке. але прекрасне жит
тя 20-річної комсомолки 
Гул! Корольової, що заги
нула під Сталінградом.

Режисер - постановник 
Ігор Во.інесенський за сце
нарієм Валентини Спіріної 
поставив цей фільм.

Красива, талановита, в<}- 
на мріяла стати актрисою, 
льотчицею, геологом. Вій
на перешкодила її щаєгю. 
В ден ятнадцять - г”- 
ля стала вдовою, 
ши маленького < 
матері, Еона 
фронт...

Образ Гулі створюють 
дві артистки. Одна з них— 
школярка Рита Ссргєече- 
ва. А дорослу героїню грає дискусій. Слово 
дебютантка в кіно Ольга 
Агєєна. Вона — студентка 
Ленінірадсьного інеіи+угу 
театру, музики і кіно. Ри
та ‘ "

, років Гу- 
■_ Залишив- 
ешіа своїй 
пішла на

У новій кольоровій кар
тині кіностудії «мосфілі м-> 
«Хід цолотнх звіріь» є та
ємнице, і не одна. Є захоп
люючий сюжет, є цікаві 
люди з незвичайними до
лями 1 вчинками, і є хви
лююча проблема збережен
ня для нащадків пам’яток 
старовини.

Глядачів чекає напруже
не й цікаве дійство у філь
мі, поставленому режисе
ром Т. Вульфовичем.

томським комуністам 20-х 
років. На XI Всесоюзному 
кінофестивалі вона удосто
їлась Головного призу.

На тлі історичних подій 
розгортається у фільмі 
психологічна драма, через 
яку автори картини аналі
зують моральні проблеми. 
Як вибирає людина шлях 
боротьби? Чому нона, лю
дина, в ім’я далекої мети 
готова відмовитись від 
усього того, що часом по 
в'язують із поняті ям «осо
бисте щастя»,— від кохан
ня, спокою, матеріальної о 
добробуту? Які ідеї і по
чуття дають їй сили ви
тримати най жорстокіші 
моральні і фізичні торту
ри, піти на подвиг?

Коли в Петербурзі ли
ше створювався росій
ський театр, з Ярославля 
вже долетіла чутка, що 
там відбуваються постійні 
театральні вистави, на чо
лі яких стоїть Ф. Г, Вол
ков. «Ломоносовим теат
ру нашого» назвав П. Вя- 
зямський творця першого 
російського театру.

і бля напрочуд схожі

одна на одну. Вони зуміли 
створити образ Гулі' єди
ним, цілісним.

«ЖІНКА, 
ЯКА СПІВАЄ»
Ми звикли до зустрічей 

з популярною співачкою 
Аллою Лугачовою на ест
раді. В новому фільмі 
«Жінка, яка співає» вона 
виступає в нових ролях — 
кіноактриси і композитора. 
По ходу кінострічки вико
нує і свої пісні.

Історія життя героїні 
фільму Алли Стрельцове! 
дуже подібна до історії 
життя самої Пугачової. 
•Обидві — співачки. Оби
дві — відомі широким ко
лам слухачів. У тої і дру
гої сім’я - - чоловік, дочка.

І, звичайне* Алла — ар
тистка. В найвищому розу-

«ОБМІН»
Про творчість письмен

ника Юрія Трифонова ос
таннім часом було баї ато 

письмен
ника стосу ІЮ ТОеЯ КОИ.Ш'Ю 
з вас. том> хнилювало І 
турбувало читача.

Головною темою твор
чості 10. Трифонова є «на-

півдуховпе» моральне жит
тя «інтелігентного» міща
нина.

Проза відомого письмен
ника знайшла своє відбит
тя на екрані в роботі ли
товських кінематографіс
тів. Режисер Раймондас 
Вабалас створив иіновер- 
сію за мотивами повісті 
«Обмін».

У фільм) знімалися Ва
лентина Титова, Гірт Яков
лев, Володимир Басов, Вія 
Артмане, Альгімантас Ма- 
еюліс та інші.

«ЦІНУ СМЕРТІ
СПИТАЙ 
У МЕРТВИХ»
11а студії «Талліяфільм» 

кінорежисер Кальйо Кійськ 
поставив картину «Ціну 
смерті спитай у мертвих»,

Стрічка присвячена ес-

«ОСІННІ 
ДЗВОНИ»
До творчості великою 

російського поета О. С. 
Пушкіна не раз уже звер
талися кіномитці

У дні весняних канікул 
юні глядачі Матимуть змо- 
і"У переглянути нову кіно
стрічку па мотивами «Каз
ни про мертву царівну та 
сімох богатирів» Пушкіна, 
Я!.у автори фільму — сце
нарій т Олександр Володій 
і нінорс-жш-ер Володимир 
Іоріккер — лазі . • ........
пі дзвони».

У фільмі-казці знімали
ся Ірина Алферова. Олек
сандр Кирилов. Людмила . 
Дребнєва, Любов Чиркова, 
Володимир Вйхров та ївші.

«ЧУЖА»
Хороше, коли у тебе є 

друг. І прекрасно, якщо 
твій друг і його дружина 
приємні ТВОЇЙ родині, як 
найближчі люди. Таке 
трапляється не завжди...

Про кохання і дружбу 
розповідає ленфіль.мівська 
картина «Чужа»,-----
р.а однойменним 
ням Ю. Наїібіна, 
ставив режисер 
мир Шредель.

створсна 
опопідап- 
яку по- 

Володи-

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

СВЯТО, ЯКЕ ЗАВЖДИ
З ТОБОЮ

■ Мабуть, у житті кожно
го з вас був такий день, 
коли ви вперше прийшли 
до театру. Ви вступили в 
дивовижний світ і навіки 
лишилися в його чарівно
му полоні. У вас було зна
йомство із Ссфонлом І 
Ьрехтом, Станіславсьним і 
Мейсрхольдом, Смоніу- 
новським І Фрейндліх...

Філателісти, що вибра
ли своєю темою мисте
цтво, добре знають си
луети славетних театрів: 
Ла Скала 1 Комеді Фран- 
сез, Великий театр і Оде
ський оперний. Та ось на 
двох марках ми бачимо 
зображення сучасного 
Ярославського драматич
ного театру, що носить 
ім’я Ф. Г. Волкова.

20 лютого 1960 року ми
нуло 250 років з дня на
родження Федора Григо
ровича Волкова. Волков— 
це історія російського те
атру. Славетна й хвилюю
ча, вона налічує два з по
ловиною сторіччя.
бдг» лі’лл.ам.гм єуули—■—

РЕПОРТЕР

[Триденний 
обласний

У Кіровограді відбувся 
триденний обласний семі
нар з фольклору та етно
графії. Його учаснини — 
працівники нультосвітніх 
закладів, аматори поетич
ною слова, майстри деко
ративно-прикладного мис
тецтва, різьбярі по дереву, 
вишивальниці, скульптори, 
нераміни, нилимарнини.

На секційних заняттях 
виступили: голова облас
ного літоб’єднання В. О. 
Погрібний — «Герой тво
рів — наш сучасним», нан- 
дидат філологічні наук, 
нраєзнасець М. К. Смолен- 
чун — «Російські поети 
і Кіроьоградщина», канди
дат філологічних наук А. П. 
Бойчун — «Тема возз’єд-

■амдзадідвввцм иваїда

Ярославську трупу на 
чолі з Волковим виклика
ли" до Петербурга. Але 
народне мистецтво не всім 
припало до смаку. Тож 
багатьом акторам, у тому 
числі й Волкову, довелося 
пройти навчання в Шля
хетському корпусі, його 
вони з успіхом і закінчили.

1755 року було створе
но придворний театр, до 
складу якого ввійшли і 
ярославці.

На поштовій марці 1956 
року вперше зображено 
порірет Ф. Г. Волкова, в 
також будівлю Шляхет
ського корпусу. Вдруге 
його портрет зображено 
на художній мініатюрі 
1972 року в серії «Росій
ський живопис» (XVIII — 
поч. XIX ст.). Написав його 
з натури маслом сучасник 
Волкова художник О. П. 
Лосенко. в

Ф. Г. Волкову присвяче
но й художні маркіровані 
конверти, видані Мініс
терством зв’язку СРСР.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

наннл України з Росією в 
художній літературі*, ви
кладач дитячої художньої 
шноли О. А. Рева — «Кера- 
міна Опішні» та інші.

З метою підвищення 
ідейно-художнього рівня 
творів самодіяльних мит
ців художник Кіровоград
ських виробничо-художніх 
майстерень УРСР А. М. 
Дворський та голова об
ласного літоб'єднання В.О. 
Погрібний проаналізували 
роботи самодіяльних май
стрів деноративно-принлад; 
ного мистецтва і поетичні 
твори.

учаснини семінару озна
йомилися з риставною ро
біт самодіяльних майстрів 
декоративно - прикладного 
мистецтва Кіровоградщи- 
ни, виставкою керамічних 
виробів села Цвітного 
Олександрівсьного району. 
Члени поетичної секції ви
ступили зі своїми творами 
перед мешканцями сту
дентських та робітничих 
гуртожитків міста.

Л. КАЛЮЖНА, 
методист ОБНТ.

5 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 ґ.

— «Час». 8.40 — Гімнасти- Я'
на. 9.05 — Мультфільми. 
9 35 — Очегінцнє — неймо
вірне 15.55 — «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — До
50-рівня початку масово- 
соціалістичного змагання 
«Орбіти дружби». 17.00 — 
Кубок СРСР з кінного 
спорту. 17.30 — Творчість 
юних.' 18.00 —- П’ятирічко, 
рік четвертий. 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Торжество радянської де
мократії. Спецвипуск інф. 
програми. (К-д). 19.15 —
Оголошення. (К-д). 19.20 — 
«Гриміли бої за Кірово- 
градіцину». (К-д). 19.50 — 
ТелсфГльм «Вогненні доро
ги’-. 1 серія. 21.00—«Час». 
21.35 — Телефільм «Вог
ненні дороги». 2 серія. По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Повний. 10.15 — 
рого вам здоров’я».

" орлята!» 14.30
14.50 — Док.

соціалістичних 
— Народні ме- 
-- О. С. Пуш- .

«Доб-
10.45

— «Вперед,
— Новини, 
фільми 
країн. 15.45 
.події. 16.00 
мін «Євгеній Оиєгін». 17.00
— Лялькова вистава. 18.00 .
— «В ефірі — пісня». 1805
— «Екран молодих». 19.30
— -Актуальна піамсоЛЧ^, 
19.00 — Чемпіонат СРСР :« 
хокею. «Сокіл» — • Авто
мобіліст». (1 і 2 періоди). 
20.45 -- «На добраніч, ді
ти!». 2100 — «Час». 21.35
— Чемпіонат СРСР з хо
кею. «Сокіл» — «Автомо
біліст». (3-й пепіод). Відсо- 
запис. 22.15 — Концепт во
кального квартеру «Явір». 
По закінченні — понили.

СПОРТ

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Першість української рес
публіканської ради това
риства «Трудові резерви» 
протягом трьох днів про
ходила в Миколаєві. Свої 
здібності демонстрували 
понад 140 атлетів, у тому 
числі й ніровоградці. Доб
ре виступили вихованці 
майстра спорту СРСР М. 0. 
Маруса — учні спеціалізо
ваної спортивної групи 
другого профтехучилища 
імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгорова. Зван
ня чемпіона в другій що
найлегшій ваговій катего
рії завоював Юрій Кожа- 
нов. його товариш по на
вчанню — важковаговик 
Володимир Кононов став 
володарем бронзової ме
далі.

У командному заліку на
шим землякам дісталася 
восьма сходинна. Показ
ник цей значно кращий 
від минулорічного.

ВАЖКА АТЛЕТИКА. В 
Харкові відбулися зональ

ні змагання на Кубок Ук
раїни з важної атлетини. 
В них узяли участь і вихо
ванці иіповоградського 
спортивного клубу «Зірка» 
— майстри спорту брати 
Рсгозіни. Олександр у сумі 
двоборства набрав 285 кі
лограмів і посів друге міс
це у середньоваговинів. 
Цей результат трохи гір
ший від майстерського 
нормативу. Вячеслав ви
ступав у другій напівваж
кій вазі. Він вирвав штан
гу вагою 132,5 кілограма, 
п поштовху показав 175 
кілограмів, його сума — 
307,5 кілограма. Вячеслав 
став третім призером.

БАСКЕТБОЛ. З метою 
кращої підготовки до стар
тів VII Спартакіади УРСР 
збірна жіноча номанда об
ласті взяла участь у тра
диційному республікан
ському турнірі, присвяче
ному пам’яті Героя Радян
ського Союзу М. Карпенка, 
що проходив у Тернополі. 
Крім господарок майданчи
ка і кіровоградок у турнірі 
взяли участь спортсменки 
Вінниці, Іпано-Франнівсьиа 
і Луцька. Наші землячки 
вдало провели всі матчі і 
стали переможцями зма
гань.

В. ШАБАЛІН.

6 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Телефільм «Бог- . 
пенні дороги». 1 1 2 серії. 
По ' закінченні — новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — : 
По Сибіру і Даїїекоме Схо 
ЛУ. Док. фільми. 15 30 — 
Паш сад. 18.00 — Хлопці 
справжні. 16.30 — Музич 
ні вечори для юиангва 
18.15 — Умілі руни. 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— Рік четвертий — удар
ний. (К-л' 19.50 — Оголо
шення. (К-д) 19.55 — Теле
фільм «Вогненні дороги.. 
З серія. 21.00 — «Чяс». 
21.35 — 'Чемпіонат СРСР
з хокею: ЦСКА — «Спяр-2 
так». (22.45 — «Сьогодні уж 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 .— Кон
цепт вокального кваїггету 
«Явір». 10.45 — Стадія
♦ Золотий ключин». 11.40— ' 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Історія. 15.55 — «Спібпий 
дзвіночок». 16.15 — Фільм- 
копиерт. 16.35 - Док. фільм. 
17.00 — Запорізькому му- 
зич но-доаматич кому теат
ру їм. Щорса — 50 років. 
18.00 — Реклама. Оголо
шення. 18.30 — «Молоді 
голоси». 19.00 «Актуаль
на камора». 19.30 —• «Спі
ває Тамара Ка.ччстян». 
19 55 — «Старт» 20.45 — 
«.На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35- Телефільм
♦ Собака на сіні». По за
кінченні — новини.

ПОГОДА
Вдень 3 березня по об

ласті І місту буде невели
ка хмарність, без опадір. 
Вітер південний, 3—8 мет
рів на секунду. ТемперЗІ^- 
тура повітря 3—8 граду-, 
сів, по місту — 4—6 гра
дусів тепла.
' 4—5 .березня — мало- 
хмарно, місцями туман.. 
Вітер південно-західний, 
5—10 метрів на секунду. 
Температура повітря вно
чі 1—6 градусів морозу, 
вдень — 4—9 градусів 
тепла.
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