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Розмова радянських керівників 
з У. Кекконеном

В Кремлі відбулася розмова між Генеральним секре
тарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим, членом Політбюро 
ЦК КГіРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорним, членом Політбюро ЦК КПРС, Голо
вою Ради Міністрів СРСР О. М. Косигішім, членом По
літбюро ЦК КПРС, міністром закордонних справ СРСР 
А. А. Громнко і президентом Фінляндської Республіки 
Урхо Калева Кекконеном, який прибув у Радянський 
Союз з неофіційним візитом.

Під час розмови, яка пройшла в атмосфері дружби і 
ділового співробітництва, відбувся конструктивний Об,- 
мін думками по широкому колу питань радянсько-фін
ляндських відносин і з актуальних міжнародних про
блем.

(ТАРС)«

БАЙЛИВИМИРУКАМИ ОГЛЯНУТА,
Слово
до вас.

молоді
хлібороби

Настав час, якого з нетерпінням чекали хлібороби. 
На поля вивели трактори, механізатори сіють ниву 
завершального року п’ятирічки. Ніщо так не радує 
серце людини, як дорідний урожай. Яким же вів бу
де нині? Відповісти можна по-різному. Аби запитали 
про це у механізаторів нашого колгоспу, то вони б 
сказали: за будь-яких умов від землі сповна візьмеш 
тоді, коли прикладеш рук до неї, що справу вирі
шують майстерність і пошук, висока організація пра
ці' Вони мають усі підстави на ті слова, бо навчили- 

■ ся вирощувати 50-центнерні врожаї озимої пшениці, 
100-цепткерні — кукурудзи. Знаю, що в тих словах 
ніхто не відчув би вихваляння, а перш за все пораду, 
напуття, бажання нагадати тобі, молодий хліборобе, 
що доля врожаю залежить перш за все від того, хто 
пращоє на землі.

Минулий рік був роком трудового і політичного 
піднесення. У рахунок українського мільярда пудів 
зерна вагомий вклад внесли і кіровоградські механі
затори. Сотні комсомольсько-молодіжьнх колективів 
області, включившись у боротьбу за високу культуру 
землеробства, зібрали з кожного гектара по 40—:50 
центнерів озимої пшениці, по 70—90 центнерів зерна 
кукурудзи, а механізована ко.мсомольсько-молодіжна 
ланка Валентини Єфременко із колгоспу імені.Леніна 
нашого району — по 104,1 центнера зерна цієї куль
тури. «Секрет» успіху, цих колективів відомий: вони 
використовують передовий досвід, впроваджують но
ву технологію вирощування усіх сільськогосподар
ських культур, дотримують усіх вимог агротехніки, 

-'•дбайливо ремонтують і зберігають техніку, ретельно 
готуються до жнив. Ці колективи не лише вивчають 
досвід правофлангових у змаганні, а. й передають 
свій, роблять його надбанням інших.

Молоді хлібороби! На Всесоюзних комсомольських 
зборах ви визначили своє місце у боротьбі за вико
нання планів завершального року. Десятки тисяч 
ваших ровесників, що працюють у господарствах КЬ 
ровоградщиии, вирощуватимуть урожай. До вас і 
звернені мої слова.

. Нинішній рік п’ятирічки особливий. У ньому ми 
відзначатимемо 30-річчя Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні, у ньому ми звіту
ватимемо про завершення п'ятирічного плану. І пра
цювати цього.року ми пбвияні ударно, під. девізом: 
«Сьогодні рубіж новатора,-завтра — комсомольська 
норма!». Пам’ятайте, із особистих успіхів, досягнень 

- окремих колективів складаються наші .загальні успі
хи. Завдання нинішнього року напружене, але ми 
повинні розглядати його як мінімальне. А тому пере
гляньте свої можливості, використайте усі резерви і 
докладіть усіх зусиль і втчіїшя, весь свій досвід і 
знання, щоб достроково виконати своє завдання. 
Беріться за господарське використання техніки, за 

'підвищення врожайності та за збільшення виробни
цтва і заготівлі зерна н інших продуктів землероб
ства. Активно розгортайте боротьбу за високі рубежі, 
новими трудовими звершеннями примножте славу 
майстрів дорідної ниви. Щедрий урожай буде вашим 
вкладом у третій український мільярд пудів хліба.

МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ! ЩЕДРОГО ВАМ УЖИН
КУ, ВРОЖАЙНОЇ НИВИ!

В. МОТОРНИЙ, 
бригадир тракторної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району, 
лауреат премії Ленінського комсомолу, 
Герой Соціалістичної Праці.

У КОЛГОСПІ «МИР» 
НОВОУКРАТНСЬ кого 
РАЙОНУ ВСІ ПОСІВИ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВЖЕ 
ОДЕРЖАЛИ НЕОБХІД
НУ ПІДКОРМКУ МІНЕ
РАЛЬНИМИ ДОБРИВА
МИ. ЗНАЧНУ ДОПОМО
ГУ АВІАТОРАМ НАДАВ 
ТУТ ТРАКТОРИСТ РАЙ- 
ВІДДІЛЕНПЯ «СІЛЬ
ГОСПТЕХНІКА» М. РИ- 
БАЛЬЧЕНКО. ЯКИЙ ЗА
ВАНТАЖУВАВ ДОБРИВА 
У ЛІТАК.

НА ФОТО: ГІДЕ ЗА- 
ВАНТАЖЕННЯ МІНДОБ- 
РИВ У ЛІТАК У КОЛ
ГОСПІ «МИР» НОВОУК- 
КАМСЬКОГО РАЙОНУ.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

• РИТМ ПОСІВНОЇ .
МЕХАНІЗАТОРИ САБЛИНО-ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАДГОСПУ ЗНАМ’ЯИСЬКОГО РАЙО

НУ КОМСОМОЛЬЦІ МИКОЛА ГНИНЕНКО ТА ВІКТОР ГРЕТЧЕНКО УДАРНО ПРАЦЮ
ВАЛИ НА ЗАКРИТТІ ВОЛОГИ. НИНІ ВОНИ СІЮТЬ РАННІ ЯРІ.

НА ФОТО: (ЗЛІВА НАПРАВО) М. ГНИНЕНКО ТА В. ГРЕТЧЕНКО.
Фото Б. ВІТОХ1НА.ПЕРШІ ДНІ- 

УДАРНО
«Закриємо вологу за 36 

годин», — таку пропозицію 
■несли комсомольці. І на 
полі вони показували при
клад ■ роботі. Олександр 
Іванов, Петро Калініченко, 
Михайло Станков виконува
ли за зміну півтори норми, 
інші — не менш, ніж на 120 
процентів. Вологу на площі 
5158 гектарів, як і зобов’я
залися, механізатори закри
ли за 36 годин.

Трудовими здобутками 
молодих механізаторів від
значені перші дні посівної. 
Горох і овес сіяли комсо
мольсько - молодіжні екі
пажі. Тут найкращих показ
ників добилися трактористи 
Олександр Зелінський, ком
сомолець Володимир Та
тарчук, шофер Олександр 
Недєлков та Вячеслав Ли
сенко. Сівбу цих культур 
вже закінчено, а всього 
ранні ярі вже посіяні на 
площі близько тисячі гек
тарів.

Ф. АНАШКІН, 
секретар парторганіза- 
ції колгоспу «Аврора» 
Вільшанського району.

ВИХОДЬ НА „ЧЕРВОНУ СУБОТУ“
Врахували 
головний резерв
Гаряче підтримали у пас на ремза- 

воді «Укрсільгосптехніки» ініціативу 
москвичів — вийти в переддень на
родження В. І. Леніна па Всесоюзний 
комуністичний суботник. З цієї наго
ди відбувся загальнозаводський мі
тинг. Бригадир нашої комсомольсько- 
молодіжної бригади механічного це
ху Микола Опріца від імені всіх пас 
з трибуни тоді дав слово, що в день 
суботпика змінне завдання виконаємо 
на 140 процентів. Це зобов’язання 
взяли із розрахунку головного резер
ву — ударного темпу роботи. А всьо
го на ремонт сільськогосподарської 
техніки 19 квітня вийдуть понад 300 
комсомольців-виробпичників підпри
ємства.

Ю. ОСІН, 
фрезерувальник, член комсо
мольсько-молодіжної бригади.

м. Кіровоград.

© КОЖНОМУ цеху, на 
** кожній ДІЛЬНИЦІ, в
бригадах і змінах Світло- 
водського заводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР вже визначили фронт 
робіт па «червону суботу». В день 
свята праці колективи сьомого і 
восьмого цехів зобов’язалися, на сво
їх робочих місцях виконати змінні 
норми'на 130—140 процентів. ' '

У фонд миру
Активну участь у суботяику візь

муть комсомольці і молодь підпри
ємства.

Комсомольсько-молодіжна’ брига
да, де бригадиром Ольга Долгашова. 
групкомсоргом —- Людмила Летвіко- 
ва, працюватиме на зекономлених ма
теріалах. Зароблені 19 квітня гроші 
цей колектив перерахує у Фонд миру.

І. ТОРБА, 
секретар заводського коміте
ту комсомолу.

СПРОБУ ЗБРОЙНОГО ВИСТУПУ 
РЕАКЦІЇ В ПОРТУГАЛІЇ ЗІРВАНО

11 березня після по
лудня в Сантарені (по
близу Лісабона) прави
ми елементами з порту
гальських військово-по
вітряних сил було зроб
лено спробу збройного 
виступу проти законного 
Тимчасового уряду і про
гресивного руху зброй
них сил.

Президент республі
ки, начальник генераль
ного штабу збройних 
сил Португалії генерал 
Кошта Гомеш звернувся 
по радіо до населення. 
Він заявив, що «контрре

волюційна авантюра, в 
яку було втягнуто одну 
військову частину пара
шутистів, що вчинила на
пад на розташування 
першого полку легкої 
артилерії поблизу Ліса
бона, стала можливою 
через зраду . окремих 
офіцерів, які обманом, 
за допомогою брехли
вих і провокаційних 
тверджень повели за со
бою солдатів та інших 
своїх підлеглих і приму
сили їх відкрити вогонь 
по своїх товаришах по 
зброї».

У Лісабоні зберігає
ться нормальна обста
новка. Працюють усі 
установи, відкриті тор
говельні підприємства. 
Рух на вулицях збичай- 
ний.

Португальська Кому
ністична партія з перших 
годин нинішніх подій 
вживає всіх необхідних 
заходів по мобілізації 
населення на відсіч ви
лазці правих.
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им@
ф День пам’ятний, урочистий
ф Досвід райкому — І... прогалини 
ф Пропозиції залишаються

поза увагою
кажуть, 

най- 
тому, що 
чим порів- 
тому, що 
оцінку на- 

Мені

І

ПЕРШЕ враження, 
запам’ятовується 

дужче. Можливо 
його немає ще з 
няти. А можливе 
від нього даєш
ступним враженням... 
не вручали того дня комсо
мольський квиток нового 
зразка. їх отримували моло
ді робітники, спеціалісти 
Олександрійського електро
механічного заводу. І з ким 
тоді не заходила розмова, 
говорили, що той день став 
пам’ятний для них. Схвильо
вані, а то без перебільшення, 
горді, слухали слова вітання, 
бережно відкривали новень
кі квитки. І кожен виніс із 
міського комітету комсомо
лу не тільки усвідомлення 
виконаного обов’язку, а й 
світле почуття свята а своєму 
житті. Ще задовго до вру
чення документів комсомоль
ці групами збиралися біля 
стонду «Ти на подвиг кличеш, 
комсомольський квиток», бі
ля Дошки пошани, слухали 
магнітофонний запис розпо- 
повіді про історію комсо
мольських документів. Сло
вом, працівники міськкому 
на пошкодували зусиль, щоб 
день обміну хорошою па
м’ятною сторінкою вписався 
в біографію кожного.

Квитки отримали молоді 
заводчани, а враження таке, 
ніби вручили квиток і мені.

Незабаром обмін комсо
мольських документів роз
почнеться а більшості міськ
комів та райкомів області. 
І мова про силу першого 
враження, винесеного з 
Олександрійського міськко
му 1 березня, зайшла не ви
падково. Не скрізь, звичайно, 
точно так проходитиме ця 
подія. Але обов’язково всю
ди вручення квитків має ста
ти хорошим пам'ятним днем.

Кіровський райком комсо
молу міста Кіровограда.... До 
початку обміну тут залишили
ся лічені дні. Йдуть останні 
приготування до цієї події. 
Так, в райкомі майже пов-

• ністю обладнана кімната ви
писки документів. Щоправда, 
ніяк не привезуть сейфи з 
магазину, давно вже закуп
лені. Не починали в райкомі 
до цього часу проводити 
співбесіди з комсомольцями, 
з якими потрібно поговорити 
в першу чергу. Не починали, 

""та й не могли інакше. Бо ж 
ніхто ще не з'ясував, кого 
потрібно запросити найпер
ше для співбесіди.

Щоб бути послідовним, за
уважу, ті питання, до яких

V

Вийшов в СВІТ комплект 
портретів визначних діячів Ко
муністичної партії і Радянсько^ 
го уряду під назвою:’«Герої
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СЬОМИЙ РІК ПРАЦЮЄ 

ДОЯРКОЮ в колгоспі 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА КО.МПА- 
НІІВСЬКОГО РАЙОНУ, 
КОМСОМОЛКА ГАЛИНА 
ЛЕВКОВСЬКА. В-СЕРЕД. 
НЬОМУ від своєї ГРУ
ПИ ВОНА ОДЕРЖУЄ 
ПОНАД 150 КІЛОГРАМІВ 
МОЛОКА ЩОДЕННО. 
ЛЮБИТЬ СВОЮ СПРА
ВУ. ДОКЛАДАЄ -----
СИЛ 1 ВМІННЯ. 
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 
П’ЯТИРІЧКИ ОЗНАМЕ
НУВАТИ ВАГОМИМИ 
ТРУДОВИМИ ЗДОБУТ
КАМИ.

НА ФОТО: Г. ЛЕВКОВ
СЬКА.

Фото 
Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ВСІХ
ЩОБ 

Рік

15 березня

Ф Напередодні події

ХТО ПОЇДЕ В МОСКВУ?
підійшли творчо, можуть з 
часом стати досвідом для ін
ших комітетів. Добре проду
мали в райкомі систему ком
сомольських доручень, 
рахована вона на те, 
жоден член ВЛКСМ не 
шився без доручення, 
перським способом віддру
кували спеціальні вкладники 
в нозі комсомольські 
В них при врученні 
квитка буде занесено 
мольське доручення.

І все ж при визначенні го
товності райкому до обміну 
ще багато вживаєш слів із 
часткою «не». Повільно, дуже 
повільно готують тут стенд 
«Говорять КОМСОМОЛЬСЬКІ 
квитки». Про відсутність стен
ду вказувала бригсда із ЦК 
ЛКСМУ ще на початку люто
го. Не було його і в останніх 
числах. Немає і за десять 
днів до початку обміну. Пер
ший секретар райкому Яків 
Бондар показав стенд, де 
тільки є заголовок. Надзви
чайно повільно його роблять. 
Не поспішають підготувати і 
стенд з розповіддю про істо
рію комсомолу чи 
мольської організації 
ну. Поки що купили 
тематичних плакатів — на то
му і все.

Другий пленум ЦК ВЛКСМ 
вказав, що обмін комсомоль
ських документів комітети 
повинні використати для по
ліпшення всіх ланок внутрі
спілкової роботи, 8 період 
обміну —- дійти до кожного 
члена Спілки. Які можливос
ті для цього відкривають 
численні заяви, прохання, 
пропозиції, що з ними при
ходять юнаки і дівчата у ці 
дні в райкомі Та, на жаль, 
не завели тут книгу реєстра
ції для пропозицій. А шкода, 
так можна пропустити поза 
увагою цікаві і корисні в май
бутньому справи.

Незабаром, а точніше, 25 
березня, а Кіровський рай
ком комсомолу прийдуть 
отримати квитки нового зраз
ка перші комсомольці. Ця 
подія повинна стати пам’ят
ною для них, незабутньою, 
якою вона залишилася для 
молодих трудівників з Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу. В дні, що 
залишилися, працівникам Кі- 
ровського райкому ЛКСМУ 
необхідно якнайшвидше лік
відувати недоробки в питан
ні підготовки до обміну.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

Роз- 
щоб 

зали- 
Дру-

квитки, 
нового 
комсо-

комсо- 
райо- 

кілька

У державному музеї 
В. Маяковського відбу
лося засідання оргкомі
тету першого всесоюз
ного зльоту маяковціз, 
присвяченого 30-річчю 
Великої Перемоги. За
тверджено програму 
зльоту, наміченого на 
дні весняних канікул — 
25—ЗО березня, визна
чено його учасників — 
близько 800 старшоклас
ників, які е представни
ками піонерських дру
жин і загонів, що но
сять ім’я В. Маяковсько
го і які відзначилися 
добрими ділами. Це —

активісти експедиції ра
дянської молоді «Моя 
Батьківщина — СРСР».

Ще кілька місяців то
му оргкомітет розіслав 
маяковцям в усі кінці 
Радянського Союзу зав
дання. Дітям пропонува
лось організувати пере
сувні виставки про жит
тя і творчість поета-три- 
буна, показати їх у шко
лах, колгоспах і радгос
пах своєї області, підго
тувати літературно-му
зичні композиції, взяти 
участь у конкурсах на 
краще виконання віршів 
і на кращий малюнок, 
що ілюструє твори по-

ота. У визначені оргко
мітетом строки пропону
валося також вислати в 
Москву звіти про робо
ту піонерських загонів і 
дружин, зв’язану з вияв
ленням і увічненням 
місць перебування і ви
ступів В. Маяковського, 
кращі твори про життя і 
творчість поета.

І ось в будинок у про
їзді Сєрова, де розта
шований музей, 
ченним потоком 
г.акети, бандеролі, а то й 
величезні посилки. В 
них —- разом із звітами 
і творами альбоми з фо
тографіями і малюнка- 

довелося 
попрацювати співробіт
никам музею, щоб віді
брати кращі роботи. Ба-

ми. Чимало

боротьби за владу Рад на Ук
раїні» (видавництво «Мистец
тво», 1974 рік).

Відрадно те. що багато із 
матеріалу цього наочного по« 
сібника стосується нашого 
краю.

Так, в с. Берсжннщ народив
ся герой громадянської війни 
В. Н. Боженко, а в нашому 
місті проводив революційну ро
боту активний учасник рево*

нескін- 
пішли

жаючих взяти участь у 
зльоті маяковціз вияви
лося значно більше, ніж 
можуть прийняти органі-. 
затори зустрічі.

Тепер учасників зльо
ту визначено. Назвемо 
декого з них. Це — мах
новці з Тюнгюлюнської 
середньої школи Якутії, 
селища Осиновий Мис 
Красноярського краю, 
міст Г усь-Хрустальний, 
Дніпропетровська, Ку
таїсі, Єревана, Чарджуй, 
Казані, Вишгорода, Но
восибірська, Батумі, 
Львова, Кірова, Волго
града, Бердянська та з 
багатьох інших міст, се
лищ, сіл. У Москві їх че
кає багато цікавого.

(Хор. ТАРС).
Москва.

ПРО СЕЛО, ПРО ЛЮДЕЙ
Ф Сьогодні на сцені будинку культури 
У ТОЙ день дошка оголошень і

біля Плоско-Забузького Бу
динку культури не обіцяла од
носельчанам нічого особливого.

— Тільки репетиція сьогод
ні, — сказав художній керівник 
Олексій Шевченко, — а це афі
шувати не будемо.

Увечері, поки довелося шука
ти вільного стільця в актовому 
залі, ведучий концерту, голов
ний бухгалтер колгоспу, Андрій 
Поліщук почав оголошувати 
прізвища виконавців.

Після веселої звихреної поль
ки, яку виконували тракторист 
Микола Поліщук і доярка Ліда 
Семенець, увага присутніх зупи
нилася на вокальному тріо дів
чат. Піонервожата місцевої шко
ли Ольга Дужанівська, вчитель
ка Ліда Крижанівська та заві
дуюча сільською бібліотекою 
Людмила Поліщук чарували зал 
піснями. І вже після того, як хор 
виконав «Марш бойових ракет
ників», а Олексій разом з тим 
зробив останній акорд на баяні, 
учасники репетиції перейшли до 
глядачів у зал. Відвертими були 
зауваження і поради.

Концерт мав відбутися через 
кілька днів. Репетиція справила 
гарне враження, але тривожився 
за успіх оиступу: «Чи цікаво бу
де переглядати все це знову?». 
Ніби вгадавши мої думки, Олек
сій сказав:

— Репетиції у нас своєрідні. 
Років три тому ми завели прави
ло: після другого —- третього за
няття проводити їх в присутності 
всіх бажаючих. Про користь та
кої роботи говорити зайве. 
Драмгурткіаці, як бачите, радя
ться з солістами, танцюристи

щось зауважують читцям. Хіба 
не стане радісно на душі, коли 
бачиш таку зацікавленість...

У фойє Будинку культури 
стенд «Наші досягнення» вміщує 
більше, як сорок 
літопис останніх 
концерти перед 
виступи на сцені обласної фі
лармонії чи перед членами ком
байнового екіпажу і т. д. А на
проти — список передовиків 
сільського господарства, їх ви
робничі показники, соціалістич
ні зобов’язання завершального 
року п ятирічки. Найсумлінніших 
з них Михайла Довгошею та 
Ганну Лівандовську держава від
значила орденом «Знак Поша
ни». Чесною працею заслужили 
повагу односельчан і шофер 
Володимир СкриПник, тваринник 
Микола Кафланов та вчитель 
Микола Терещеико. Ці завзяті 
люди творять біографію села.

У повсякденній роботі Будин- 
. ку культури належне місце зай

має поетичне слово. Чи то агіт- 
і культбригада виїздить у поле до 
і жниварів, чи комсомольці віта

ють молодих під час реєстрації 
і шлюбу — в арсеналі культар- 
і мійців завжди знайдеться заду- 
і шевне і натхненне слово, Не 
• байдужий до поезії і Олексій 

Шевченко. Він пише музику на 
вірші місцевих поетів.

Села Плоско-Забузьке і Федо
рівну розділяє Синюха. Коли в 
обох господарствах одночасно 
зібрали урожай хліба, колгосп
ники прийшли святкувати цю по
дію до чарівної ріки. Увечері з 
протилежних берегів на середи
ну Синюхи випливли човни, за- 
клечані колоссям і м'ятою.

грамот — то 
трьох років: 

хліборобами,

■
люції 1905—1907 років Артем 
(Ф. Л. Сергеев).

В роки громадянської війни 
завдавали нищівних ударів бі
логвардійцям усіх мастей на 
території нашої області вій
ська Червоної Армії під коман
дуванням П Є. Якіра, 1. П. 
Уборсвнча, В. П. Затопсько- 
го — визначних радянських 
військових діячів. Легендарною 
славою у боротьбі за владу 
Рад покрив себе загін моряків

з
Хлопці й дівчата піснею збудили 

тишу. Караван причалив біля 
старого водяного млина, да 
здавна любила відпочивати мо
лодь. Тоді уперше виконали піс
ню «Синюхо моя, СинюхоЛ», 
музику до якої написав Олексій 
Шевченко. Мрійлива, вона спо
добалася молоді обох сіл. Адже 
в ній оспівується гордість і ча
рівна окраса цього краю —- ти
хоплинна Синюха.

В художній самодіяльності 
Плоско - Забузького Будинку 
культури систематично працю
ють три танцювальних колекти
ви, інструментальний ансамбль,' 
вокальні групи, драматичний 
гурток, хор, агіткультбригада. 
Все це сьогодні. Та розгін ще 
не досяг апогею. Нині виступи 
на сцені Будинку культури стали 
необхідністю, без чого життя на 
було б таким цікавим...

—• Погляньте, Олексію Трохи- 
мовичу, ось вірш, — звернулась 

•вихователька дитячого садка 
Люба Карнаушенко, —— вчора на
писала. Олексій швидко прочи
тав списаний аркуш, прояснів 
очима, потім ніби пташенят іна 
дротах, почав розміщувати на 
розлінованих сторінках зошита 
нотні знаки.

Хороші слова про наше се
ло, про людей, — зауважив, за
глибившись у складний світ му
зики. А пісня обізветься гомін
ливим хлібним колосом І вдих
нуть її люди на повні груди.

В. МЕЛЬНИЧУК, 
працівник редакції райга- 
зети «Ленінська зоря».

с. Пчоско-Забузьке 
Вільшанського району.

І•і

бронепоїзда «Свобода або 
смерть» на чолі з А. В Полупа- 
новим, який діяв на нинішній 
Одесько-Кишинівській залізни
ці. Згодом, в роки мирного со
ціалістичного будівництва, А. В. 
Полупанов працював директо
ром Кіровоградського заводу- 
«Чечзона зірка».

Портрети активних учасників 
боротьби за владу Рад на Ук
раїні виконані па високому 
художньому рівні. На кожному

аркуші, а їх налічуєтьіщ трид
цять три, подається сіяслий 
текст, який включає основні 
бі<>графічні відомості.

Можна сподіватися, що аль
бом буде схвально зустрінутий 
великим загоном агітаторів І 
лекторів комсомольської по- 
е'АОСВІ-гп’ стапе У пригоді всім. 
„2™ .давить героїчна історія 
нашої Батьківщини.

С. БОНФЕЛЬД.
м. Кіровоград.
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„СПАРТАК“ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЖИГИ----------------
З епюр.-------- -

МУЖНІСТЬ 
РОВЕСНИКІВ -
ЗА ВЗІРЕЦЬ

Коли приїжджаю до бабусі в Онуфріїв- 
ський район, і в святкові дні ми йдемо 
до обелісків 8оїнам-вязволителям, я бачу, 
з яким захопленням мої ровесники слуха
ють розповідь сивого ветерана про тих 
людей, які несли в наш край прапор виз
волення. В бою за Дереївку героїчно за
гинуло 530 радянських воїнів. Героями 
Радянського Союзу тут стали саратовські 
комсомольці І. Бахарев і Ф. Глухов, 
В. Скори.гін з Свердловщини. Памгятає 
молодь Куцеволівки односельчанина 
Т. Шашла, який у вересні 1941-го в селі 
Штепівка па Сумщині повів свій танк иа 
ворожі артилерійські позиції і знищив 
6 гармат. А тут, за Куцеволівку, полягло 
смертю хоробрих більше 1500 радянських 
воїнів. Серед них — Герої Радянського 
Союзу росіянин П. Козуб, білорус К. Гриб, 
башкир О. Рутчин.

1 ось, йдучи на урок мужності, який ми 
проводили в своїй студентській групі, я 
згадала імена цих звитяжців. їх життя 
для нас, мов зоря, освітлює наше щастя. 
Бо за нього зупинились їх серця.

Перед уроком мужності всі ми перечи
тували з хвилюванням розповідь про мо
лодих підпільників з села Красногіркн 
Голованівського району. їх подвиг — те

пер теж в літописі героїзму радянської 
молоді в роки Великої Вітчизняної війни. 
Скільки мужності, і відваги треба мати, 
щоб майже на очах у фашистів записати 
повідомлення про розгром гітлерівських 
полчищ під Москвою! Але така відчай
душність зрозуміла. Олімпіада Ястрсм- 
ська, Люба Римар та Олімпіада Волощук 
будь-що хотіли знати правду про полії ча 
фронті і сказати про неї людям.

Комсомольці Красногіркн передавали 
партизанам харчі, одяг. І не боялись фа
шистських погроз. Воші прагнули зробити 
все можливе, щоб наблизити день Пере
моги. Заоадн цього світлого дня комсо
мольці «Спартака» віддали своє життя. 
До них прийшла шана народу.

Н. САМАРЕЦЬ, 
студентка Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна.

ТЕЖ ПЕРЕДНІЙ 
КРАЙ...

Нам, колишнім фронтовикам, судилось 
витримати найважчі випробуваний. Па

м’ятаєте, як під Красногіркою загинув 
відважили радянський офіцер Гениадій 
Миклей? Погс бійці стояли насмерть. І то
ді, влітку сорок першого, фашисти вже 
затямили перед ними грізна сила...

Згадую жорстокі бої між Волгою і До
ном в липні—листопаді 1942 року. Як 
не намагалися гітлерівці зламати' стій
кість радянських військ, але героїзм на

ших воїнів був пеперевсршеїшй. Ворог 
тоді втратив близько сімсот тисяч сол
датів і офіцерів, більше тисячі танків, по
над дві тисячі гармат, більше 1400 літаків. 
Першими в бій з фашистами йшли кому
ністи і комсомольці.

Так, иа всьому шляху від Волги до 
Берліна. Але ми знали, що і в тилу воро
га жили і боролися мужні радянські лю
ди. Крізь темінь ночі пробиралися в ліс 
Савз Самчишнн і Михайло Самченко, щоб 
доставити партизанам вибухівку. З ан
тифашистськими листівками йшли до лю
дей Люба Римар і Олімпіада Ястремська. 
Нескорені, з вірою в нашу перемогу.

І тепер, через роки, перед нами, як живі, 
постають комсомольці з підпільної комсо
мольської організації «Спартак».

Так, і ми, фронтовики, і молоді підпіль
ники в тилу ворога, думали і прагнули до 
одного — всі сили віддати на боротьбу з 
фашистами, прогнати їх з рідної радян
ської землі.

В. ЛЯШЕНКО, 
майор запасу.

м. Кіровоград.

КРИЛАТІ

ЛЮДСЬКИЙ
РОЗУМ - 
НЕ СХИЛИТИ

В БЕРЕЗНІ НИНІШНЬОГО 
РОКУ МИНАЄ 500 РОКІВ 
'ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ОДНОГО З ТИТАНІВ ЕІ1ОХІ5 
'ВІДРОДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ 
МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАР- 

:роті.
Вій досяг вершини того, 

•Про що міг мріяти худож- 
атк, — його називали «бо
жественним», авторитет його 
<5ув незаперечним, його наслі
дували, він викопував най- 
біліш грандіозні рободн свого 
Часу в мистецтві — та есе ж 
.Мгнзлаиджело був иеіцаслн- 

f 8нм 4 як творець, -і як грома
дянин. Йому доводилось бо
ротися з нерозумінням і недо- 
Зір'ям головних замовників — 
яап і їх намісників. Колосаль
ні плани Мікеланджело лишіі- 

: ЛИСЬ НЄЗДІЙСНЄНННМН, ВІН бі- 
чнв свою батьківщину загар- 

; баною і розтоптаною зовніш
німи і внутрішніми ворогами, 
їож зрозумілим стає і донині 
?ой відчай, що іноді охоплю
вав його. Але, не дивлячись 
«я все це, Мікеланджело до 
ДІНЦЯ своїх днів зберіг віру в 
людину, її сили, її благород
ство, в її невичерпні устрем
ління до кращого, прекрасно
го життя.

Насте намагаються довести, 
яіо мистецтво Мікеланджело 
Буонарроті песимістичне. Осо
бливих зусиль докладають в 

■„Цьому сучасні буржуазні Істо
рики мистецтва, психологи. 
Одначе, тут зовсім інше: мис
тецтво Мікеланджело можна 
назвати трагічним, але ніяк 
не песимістичним. Вся його 
творчість лідиосить люднну- 
бория, людипу-творця, і асе 
своє життя, присвячене мис
тецтву, він служив ЦІЙ ЛЮ
ДИНІ.

Творчість Мікеланджело є 
Кульмінацією Високого Від
родження в італійському мис
тецтві. Свій ідеал великий 
творець зберіг навіть в період 
.занепаду Відродження — Піз- 
чього — і, певно ж, саме то
му в його творах цього пе
ріоду гостро звучить тема 
страждання, тяжкого внут
рішнього надлому.

Принцип гуманізму надихає 
всю культуру І мистецтво Від
родження. Інтерес до навко
лишнього світу ] реальної, 
живої людини, пристрасний 
потяг до пізнання і утверд
ження нових образів падають 
творчості Мікеланджело ве
личного пафосу життєутверд-

Не можна одним словом 
визначити його як митця: 
«У«ПТОР, живописець. ЗОД
ЧИЙ, поег. Творчість Міке- 

-4'анджело кожною гранню 
Лідсвічуе у сьогодення, про
мовляючи до нас із вами 
«ловами самого Міке.чандже- 
■іо Буонаротті: «Людський 
розум ніколи не примусять 
схилитися, його роботу не зу
пинять. він буде міцніти І роз
виватись, поки не згасне сон
це»,

А. НЕЧИТАЙЛО.

комсомольські 
ЗБОРИ ИА ФРО1І 
ТОВОМУ АЕРОДРО
МІ НА КУРСЬКІЙ 
ДУЗІ.
Фотохроніка РАТАУ

ЗО років 
подвигу

ТАК будемо розмовляти, чи 
ai? Чому в школі не був?

Женя кидає насторожений по
гляд на Раїсу Анатоліївну і ще 
нижче нахиляє голову.

Мовчанка. Мати витерла хусткою очі, 
сіла біля нього, поклала руку на плече. 
Женя відчув її тепло, ласку...

МаОуть, вперше за 13 років 
стало жаль матір -та цієї жінки, стар
шого лейтенанта міліції. Адже кому-ко- 
му, а старшому інспектору дитячої 
кімнати міського відділу внутрішніх 
справ Раїсі Анатоліївні Рашевськін він 
немало завдав клопоту за останні два 
роки.

Жепі стало соромно за себе. Він 
іншими очима 
подивився па 
свої вчинки: 
пропускав уро
ки в школі, не 
виконував до
машніх зав
дань, до пізньо
го вечора блу
кав вулицями, 
палив цигарки. 
А товаришував
з ким? З Петром та Сашком, які 
тільки й знають, що бешкетувати. 
Не раз умовляли:

— Кидай школу, будемо разом на за
лізничному вокзалі і на базарі «про
мишляти», білетами 
торгувати...

Кілька разів ходив з ними на 
«заробітки». Після появи грошей у під
валі розпивали горілку, грали п карти. 
Від таких спогадів Женю кидало п 
жар. щось примушувало іншими очима 
подивитися на себе. Чи то тепло, що 
йшло від матері, чи ласкавий. _ трохи 
задумливий погляд старшого лейтенан
та міліції вплинули на нього. Але Же
ня відчув, що так далі жити не можна.

— Ну що ж, будеш з памп роз
мовляти? — знову почала Раїса 
Анатоліївна.

Хлопець посміхпувся ніяково, а 
потім заговорив. * Голос у нього 
був збуджений, поривчастий. Він 
спішив викласти все, ніби боявся, 
що його зупинять, не повірять. 
Але його слухали уважно. 1

...Женю ГІ. дуже пестили вдома 
і батько, і иепька O6oç воші ін
женери, мають вищу oc-віту, пра-

йому

цюють па підприємствах комбіна
ту сОлексапдріявугілля». Сину 
ВОШІ ні в чому пе відмовляли.

На його пустощі мало звертали 
уваги. ‘Така «безмежна» любов 
ледве не привела хлопця на хиб
ний шлях.

Але допомогли підлітку праців
ники дитячої кімнати,міліції. Все 
життя, мабуть, буде вдячний Же- 
ия Раїсі Анатоліївні Рашевськін. 
Валентині Анатоліївні Бесараб. 
Євгенію Олександровичу Яковеїі- 
ку. Не вони терпяче і наполегливо

ПАРОСТКИ ДОБРА
/ ',f г ж

біля кінотеатру

такі

роз’яснювали, до чого можуть 
привести такі вчинки.

І таки перекопали хлопця закін
чити середню школу. А пиві він ус
пішно навчається в технічному 
училищі № 3 па електрослюсаря. 
Хлопець тепер па вірному шляху. 
ВЕЛИКУ допомогу в справі 

виховання підлітків надають 
члени громадської ради дитя
чої кімнати, куди входить 20 чо
ловік. Серед пах: ударник кому 
кістпчпої праці, токар рудоремонт
ного заводу Владислав Федорович 
Головко, швачка Олександрій
ської швейної фабрики Софія Ан
тонівна Залюбовська, вчителька 
школи № 8 Олексзплра Панасівна 
Повалій та інші.

В сім'ї Д. син Володимир збився з 
шляху, стаз на звивисту стежку. Разом 
з старшим інспектором дитячої кімна
ти міліції Раїсою Анатоліївною Ра- 
шевською воин побували на квартирі 
Д., поговорили з батьками Володими
ра, потім зайшли до школи, зустрілися 
з вчителями. ллопня..-.порадилися ра
зом, як допомогти йому.

Через кілька днів запросили підлітка 
на засідання громадської ради. Він дав 
слово — цього більше ніколи не повто
риться...

Пройшло небагато часу. 1 всі 
переконалися, що хлопець уміє до
тримувати свого слова. Успішно 
закінчив вісім класів, вступив у 
мореходце училище. Нещодавно 
приїздив у відпустку, дякував 
працівникам дитячої кімнати за 
допомогу. Раїса Анатоліївна і Ва
лентина Анатоліївна раді Адже 
посіяне ними зерно 8 душі підліт
ка дало паростки.

ЧИМАЛО доб
рих справ на 

рахунку пра-
1 півників і гро
мадських акти
вістів дитячої 
кімнати міліції 
міського відді
лу внутрішніх 

-справ. Вони час
ті гості в шко

лах, домоуправліннях, на підпри
ємствах, установах, де залучають 
до роботи" з підлітками людей різ
них професій. Копітка робота по 
попередженню правопорушень се
ред неповнолітніх дає наслідки.

1 в тому, то в Олександрії за 
останні три роки кількість право
порушень 
значно 
У них 
досвід 
кімнат 
ласті.

Численні грамоти, які вішоенли 
керівники старшому лейтенанту 
міліції Р. А. Рашевськін. старшо
му лейтенанту Є. О. Яковснку ра
дують. та вдвічі приємніша щира 
подяка юнака або дівчінпі, батька 
чи матері за самовіддану працю 
по вихованню підростаючого по
коління. Цій благородній меті во
ші присвятили своє життя.

Є. ХАЛАБЕРДЛ, 
наш громадським ^»респондент.

серед неповнолітніх 
зменшилась — ЇХ заслуга, 

навчаються, переймають 
інші інспектори дитячих 
районів та міст на»йОЇ об-

ДРУЗІ ЛАНІВ
• ФАУНА НАШОЇ ОБЛАСТІ

«...В нічній пітьмі безшумно 
промайне і вмить зникне кри
лата легка тінь», — читаємо у 
великого знавця і любителя 
природи, найстарішого радян
ського письменника І. С, Соко- 
лова-Микитова. Мова йде 
про соеу. Жоден птах не може 
рівнятись з нею а майстер
ності безшумного польоту. 
Нічний спосіб життя сов, при
хований від людського ока, ли
ховісне ухання, особливо дия
вольський регіт пугача в без
просвітній пітьмі лісу, своєрід
ний вигляд: кругла котяча го
лова з великими очима — все 
це давно породило забобонні 
уявлення, які згодом перейшли 
у фольклор.

В совиному роді налічують 134 ви
ди. Найбільша сова — це пугач. 
Розмах ного «рил досягав майже 
двох метрів, важить птах під двох 
до трьох і Оільшс кілограмів. Най
менший представник роду сов — го
роб'ячий сичик важить всього 55— 
60 грамів і розмах його крил майже 
піпмстра Більшість птахів цього 
роду веде осілий спосіб життя.

Гніздяться сови а дуплах, в роз
щілинах скель, просто на землі, в 
покинутих гніздах інших птахів, в 
будівлях. їх пари — постійні. Сам
ка починав висиджувати пташенят 
одразу ж після появи першого яєч
ка. Тому потомство виходить різне 
за віком. В годівлі малят самець 
теж бере участь. Сов відносять до 
нічних птахів, але бачать пони і 
вдень. Вони взагалі мають гострий 
зір і слух.

Живляться сови тваринною 
іжею, в основному гризунами 
і цим приносять величезну ко
ристь сільському господар
ству. Наукою встановлено, що 
протягом літа одна сіра полів
ка знищує в середньому кіло
грам зерна. Сова ж за літній 
період з'їдає близько тисячі 
сірих полівок і мишей. Вихо
дить, за сезон пара птахів збе
рігає людям дві тонни зерна.

Цю властивість сов приноси
ти користь треба особливо ма
ти на увазі в цьому році. Зимо 
була винятково тепла і м'яка , 
Польові миші за таких умов 
дуже добре перезимували і 
безперешкодно розмножува
лися. Тож у майбутнього еро- ■ 
жаю є небезпечний ворог, 
який може нанести серйозних 
збитків хлібним ланам. В си
стемі боротьби з польовими 
гризунами — сови наші союз
ники. Ось чому в цьому році, 
як ніколи, потрібно охороняти 
цих корисних птахів, зберігати 
їх гнізда і потомство.

В нашій області найбільше 
розповсюдженими видами соч • 
с сова-неясить і домовий сич. 
Пугач став птахом досить рід
кісним і потребує охорони.

Корисний і цікавий птах со
ва. Неоціненну справу зроб- ‘ 
лять любителі природи, якщо 
розпочнуть турбуватися за йо
го збереження.

М. НОЖНО».
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• «ЗІРКА»-75;
ПІДГОТОВКА ДО ЧЕМПІОНАТУ

Менше місяця лишилося до початку розтрату 
чемпіонату країни з футболу серед команд другої 
ліги класу «А». Нинішньго року в змаганнях висту
патимуть 113 клубів. Воші розподілені на шість зон. 

Колективи України зібрані в шостій зоні. До неї входить 
і кіровоградська «Зірка». Крім неї. тут захищатимуть свої 
спортивні кольори ще шістнадцять команд. Це — «Судно
будівник» з міста Миколаєва, «Кривбас» з Кривого Рога, 
сумський «Фрунзснсць», ужгородська «Говерла», «Чернігів» 
(Чернігів), представники товариства «Локомотив» міст Він
ниці, Херсона і Жданова. житомирський «Автомобіліст», 
«Луцьк» (Луцьк), тираспільська «Зірка» з Молдавії, черні
вецька «Буковина», севастопольська «Хвиля». Хмельницьке 
«Динамо», полтавський «.Колос» та аивагардівці з Ровно.

Як же готуються до цих відповідальних поєдинків 
наші земляки — спортсмени «Зірки»? Як відомо, у 
минулому сезоні кіровоградці зайняли сімнадцяте 
місце в зоні. Основні причини невдалого виступу — 
недостатня загальиофізична підготовка, відсутність 
повноцінного резерву. При підготовці до нового сезо
ну взяті до уваги минулорічні прорахунки. Оновлено 
керівництво команди. Очолив її кіровоградець Юрій 
Іванович Махно, останній час він працював у Світ
лово дську; старшим тренером призначено заслу
женого тренера УРСР Олексія Івановича Рос- 
торгуєва, тренером — майстра спорту Юрія Іванови
ча Горожанкіна.

Заняття з фізичної і технічної підготовки па пер
шому етапі проходили не тільки з спортивному залі, 
а й на відкритому повітрі. Продовжила тренування 
«Зірка» на Чорноморському узбережжі Криму — в 
Алушті. Тут вона провела кілька контрольних това
риських матчів. Зокрема з володарем кубка Крим
ської області командою «Титан» з міста Арм янська.

Цей поєдинок з рахунком 4:0 виграли кіровоградці. Дві 
зустрічі були зіграні з командою першої ліги — «Спарта- 
ком» із Івано-Франківська. Першу «Зірка» програла з міні
мальним рахунком 0:1. а другу звела внічию — 1:1. Гірники 
кемеровського «Кузбасу» забили у ворота кіровоградців два 
м’ячі, а в свої пропустили один.

Заключний період підготовки «Зірка» проводить у 
закарпатському місті Мукачево. Тут практичні . за
няття чергуються з теоретичними. А контрольні ігри, 
які «Зірка» проведе, остаточно визначать «дружину», 
яка 13 квітня стартуватиме в першому офіційному" 
матчі чемпіонату. Щодо складу команди, ю змі
ни відбулися мінімальні. В захисті гратимуть 
брати Анатолій і Володимир Хропови, Михайло По- 
рошип, Олександр Смпченко. • Воротарі — Олексій 
Іонов. Ігор Горожанкіп та Валерій Музнчук (із ки
шинівської «Молдови»). Півзахист — Юрій Іуасьон- 
кіи, Олександр Ііденко, Микола Латиш, /Микола Жу- 
рявльоз (із групи підготовки при команді майстрів), 
Микола Головко (із тернопільського «Авангарду»). 
Напад — Василь Стеценко. Олексій Кацман, Сергій 
Вкбіванцев і Володимир Чебаненко (обидва із Ти
располя) га гравець дніпропетровської команди ви
щої ліги «Дніпро» — Олександр Снітько.

Таке поєднання досвіду з молодістю створює 
об'єктивні умови для того, щоб «Зірка»-75 почала 
боротьбу за відродження втрачених за останні роки 
традицій кіровоградського футболу. Завдання — від
повідальне, і прихильники команди бажають їй доб
рого старту і щасливого фінішу.

і

Т РИ РОКИ тому 
• доля роз’єд

нала кращих напа
даючих професіо

нального хокею — Боббі Халла і Філа 
Експозіто — в різні ліги. Напередодні 
першої серії матчів між збірними 
СРСР і канадських «профі» Халл пе
рейшов у ВХА, яка щойно була ство
рена. З тієї пори аони разом на одно
му льодовому майданчику не з’явля
лися. Та все ж нещодавно Боббі Халл 
виграв у Філа Експозіто в заочній 
дуелі. Найсильніший в Північній Аме
риці лівий край зробив те, чого протя
гом тридцяти років не вдавалось жод
ному гравцю професіонального хо
кею: він повторив рекорд, встановле
ний в сезоні 1944—45 років легендар
ним Морісом Рішаром, забивши 50 
шайб у п'ятдесяти матчах.

Досягнення Боббі Халла тим більш при
мітне, що 4Я-Й, 49-іі і 50-й голи пін забив и 
одному матчі. І не кому-небудь, а минуло
річному переможцю ВХА — «Х’юстон аерос», 
яким впевнено лідирує і в нинішньому 
зоні.

ТПійТЕЛЕЕКРДН

Подвижно

_ 1 
і ^ПуЗМСА в позо СЛЫШНА, ВСТАЛ ПЦА-НЦСТ а

1А-НЕЦ НАЗВАЛ. И НА МАЗАХ V . ВСЕЯ

•а К ВАМ Я СЕЙЧАС И'ДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛ. Я ПРИЕЛЛСНГЬ К»

ВИГРАВ

Оттава.

ЯК БОББІ ХАЛЛ

Слова П,- ШАФЕРАНА,

ї ФІЛА ЕКСПОЗІТО
Всього ж тегер на рахунку 36-річно- 

го капітана і граючого тренера «Вінні
пег джетс» 758 шайб, які він забив в 
чемпіонатах НХЛ і ВХА, Якщо йому 
вдастеся зберегти таку результатив
ність ще поотягом кількох років, то 
Халл, напевне, обійде другого знамени
того ветерана — Горді Хоу і стане най- 
сильнішим бомбардиром за всю істо
рію професіонального хокею. Хоу, до 
речі, прийняв рішення — цієї весни 
остаточно розпрощатися з великим 
хокеєм.

Єдине лиш затьмарює радість Боббі Хал
ла. Скільки б він у цьому сезоні не забиваз 
(а на його долю приходиться кожна четвер
та шайба), «Вінніпег джетс» не має, здає
ться, уже й теоретичних шансів потрапити у 
фінальну пульку. В команді фактично лише 
одна сильна ланка — трійка, в якій разом з 
Боббі грають шведи Нільсон і Хедберг. Як
раз їм досить об'єктивний Халл приписує 
половину свого успіху: вони і розуміти його 
навчилися з півслова, і завдяки своїм швид
кісним якостям не відстають від Боббі — 
визнаного спринтера канадського хокею в 
розвитку атаки.

Боббі Халла, «джентльмена на льо
ду», який не раз завойовував призи за 
бездоганну спортивну поведінку, така 
«трактовка» хокейних правил глибоко 
ображає: «Європейці намагаються при
внести в наш хокей справжню красу і 
витонченість, а їх за це б’ють на льоду 
чим попало. Мені соромно і гірко за 
тих, хто руйнує цю прекрасну гру».

А. ПАЛЛАД1Н, 
власкор А ПН.

БЕЛЫЙ
ТАНЕЦ

Музыка Д. ТУХМАНОВА,

Музыка вновь слышна,
• Встал пианист и танец 

назвал.
а НА ТА'НЕЦ ВАС, И ТОЛЬКО Я АС,

І-
И НЕ СЛУ ЧАЕг - на р-ТОГ ТА'НЕЦ ВАЛЬС- .

и
к

на глазах у всех 
вам л сейчас иду 

через зал.
йИХРЕМ ЗАКРОИТ ЕЕ'ЛЫЙ ТАНЕЦ,

з
і)Х,и У-СЛушиГ ЄЕЛ‘'‘’ ЕСЛИ ПОДРУЖИТ |

Припев;

Вихрем закружит белый 
танец, 

Ох и услужит белый 
танец, 

Если подружит белый 
танец нас,

Вальс над землей 
плывет,

ДРУГ, 
как снег.

6Е-ЛЫИ ТА'НЕЦ НАС

ЕЕ-ЛЫЙ тл-НЕЦгАС- ■'!

я пригласить хочу 
на танец 
Вас.

Добрый, как 
и белый,

Может быть,
Нам предстоит 

запомнить навек.

этот вальс

Вас и только
И не случайно этот 

танец — вальс. Припев.

За редактора М. СЕМЕНЮК.

9 17 по 23 березня
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05. к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20. 

Новини. (М). 9.30. к.
Мультфільми. (М), 10.00.
к. т. «Очевидне — неймо
вірне». . (М). 11.00. к. т,
«Клуб кіноподорожей», 
(М). 12.00. Телефільм.
(К-Д). 12.10. «Якірна пло
ща». Вистава. (К). 14.00.
Телевіз. док. фільми. (М). 
14.35. «Ми знайомимось з 
природою». (М). 14.50.
«Літературні зустрічі». 
(М). 15 35. «Жуковський». 
Худ. фільм. (М). 17.00.
«Клуб трьох китів». Му
зична передача для дітей. 
(Д-к). 17.30. «До 30-річчя 
Перемсги». (К). 
«День за днем». 
18.15. к т. «Веселі нотки». 
(М). 18.30. «Передовий дос
від — усім». (Новий мо
лочний комплекс колгоспу 
імені Куйбишева Новомир- 
городського району). (К-д). 
19.00. Телефільм’. (К-д). 
19.55. к. т. Телевізійний ба
гатосерійний художній 
фільм «Знедолені». 1 се
рія. (Франція) 21.00. 
«Час». (М). 21.30. «Май
стри мистецтв». (М). 22.35. 
к. т. «Спортивний щоден
ник». (М). 22.50. .......
родні змагання з важкої 
атлетики на кубок «Друж
ба»,.. (Запоріжжя). По за- 

.кіцченні — новини. (М)
1 О ПЕРША ПРОГРАМА. 
Ю 9-05. к. т. Ранкова

гімнастика. (М). 9.20. 
Новини, (М). 9.30. к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00.
к т. «Знедолені». Телеві
зійний багатосерійний ху
дожній фільм. 1 серія. 
(Франція). 11.05. Новини. 
(К). 11.20. Науково-попу
лярний фільм «За закона
ми природи». (К). 11.40.
к. т. «Шкільний екран». 
Українська література для 
учнів 9 класу. (К). 12.20. 
Худ. фільм «Молода гвар
дія». 1 серія. (К). 11.00.
Тел. документальні філь
ми. (М). 14.35. Л. Толстой. 
«Війна і мир». Передача з 
літератури. (М). 15.35. «Га
лузь співробітництва — 
народна освіта». (К). 16.15. 
«Вулиця мого дитинства». 
(М). 16.45. «На головних 
напрямках п’ятирічки». 
(Д-к). 17.00. Для школярів. 
«Там, де народжується 
казка». (Львів). 17.30. 
«Сільські обрії». (Харків). 
18.25. «Людина і закон». 
(М). 13.00. Новини.
18.15. Мультфільм. (М). 
18.55 к. т. «Народна твор
чість». Телеогляд. (М).
19.40. «КПРС — натхнен
ник і організатор перемоги 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні». 
(М). 20.00. к. т. Телевізій
ний багатосерійний худож’ 
пій фільм «Знедолені». .
2 серія. (Франція). 21.00. 
«Час». (М), 21.30. к. т. 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Из
вестия». Збірна ЧССР — ' 
збірна СРСР. (М). В пе
рерві — міжнародні зма
гання з важкої атлетики 
на кубок «Друхіба». (За
поріжжя). По закінченні— 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.05. «Майстри’мистецтв». 
(М). 16.45. к. т. «Велика 
арена юного спортсмена». 
(М).- 17.15. «В ефірі - ' 
«Молодість». (М). 18.00.
Телефільм. (К-д). 18.30.
«До 30-річчя Перемоги». 
Док. телефільм «Ветерани 
згадують»'. (К). 19.00. «Віс
ті».'. (К.. з включенням 
К-уіа). 19.30. Муз. фільм 
«Любов — мелодія». (К).
20.15. «Телешкола механі
затора». (К). 20.45. «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00. 
«Час». (М). 21.30. «Молода 
гвардія» Худ. фільм. 2 се
рія. (М). 22.50. Вечірні по
шти. (К).
ІД ПЕРША ПРОГРАМА.
ІХ 9.05. к. т. Райкова 

гімнастика. (М). 9.20.
Новини. (М). 9.30. к. т. 
«Виставка Буратіно». (М). 
10.00. к. т. «Знедолені». 
Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. 2 се
рія. (Франція). 11.00. Но
вини. (К). 11.15. Телефільм 
«Іде робочий патруль». 
(К). 11.40. «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 
9 класу. (К). 12.10. Худ. 
фільм. «Молода гвардія». 
(Друга, серія). (К). 13.55. 
к. т. Док. фільм. (М).
14.40. «Суспільствозпав-

15.10. «Поезія».
(М). 15.30. «Фільм — ді- 
тям»! Телеп. ї 
Р.1ЖНІ худа;,..,; ‘ 
(М). 46.30. «Наука 
годні». (М). 17>00г

«Творчість юних».

т.

18.00. 
(К-д).

Міжна-

____  _ (М). 
17.30. Кубок європейських 
чемпіонів з футболу. «Ара
рат» (Єреван) — «Баварія» 
(Мюнхен). Передача з 
Єревана. В перерві —• 
♦День за днем». (К-д).
19.15. к. т. Концерт. (М).
20.15. к т. Телевізійний ба
гатосерійний художній 
фільм «Знедолені». (Фран
ція). З серія. 21.00. «Час». 
(М). 21.30. Кубок волода- 
ріп кубків з футболу. «Ди
намо» (Київ) — «Бурса- 
спор». (Туреччина). 2тайм. 
Передача з Києва. 22.15. 
к. т. Міжнародний турнір 
з хокею на приз 
«Известия» Збірна ЧССР
— збірна СРСР. 2 і 3 пе
ріоди. (Прага). В перерві
— к. т. Тираж «Спортло
то». По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00. к. т. «Народна твор
чість». Телеогляд. (М). 
16.10. «До 30-річчя Пере- 

героїч- 
(Харків).

«Зіроч- 
«На ла- 
(Мііко- 

(ю.
ознаменування 

23 квітучих

газети

моїй». «Сторінки 
ного літопису».
16.40. Для дітей, 
ка». (К). 17.15.
пах республіки».
лаїв). 17.30. «Вісті». 
18.00. «На сз"2*‘л’*’ 
Перемоги». «ЗО і:'.., ..... 
весен». (Д-к). 18.30. «На
селенню — про цивільну 
оборону». (К). 19.00. Спор
тивна програма. (К). 20.45. 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00. «Час». (М). 21.30.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

короткомет- 
художкі фільми.

1 — сьо-
к. т.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
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Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
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БК 08544. Індекс 61197, Зам. № 13128. Тираж 60 200,

19.30. к, т. Міжнародник 
турнір з хокею на приз мю
зети «Известия», ЗбіріС 
ЧССР — збірна- СРСР. 
(Прага). В перервах 
чемпіонат СРСР по лижах 
і кубок СРСР із спортив
ної гімнастики. (Л-д)‘,
21.45. «Час». (М‘). 22;15У
«По сторінках «Голубого 
вогника». (М). 23.10. Чем
піонат СРСР з конькобіж'- 
ного спорту. Жінки. Вага’’ 
тоборегво. По закінченні-» 
новини. (М). . .. і

ДРУГА ПРОГРАМА, 
11.15. «Музичний- кален
дар». (М). 17.25. «Запро
шуємо на пісню». (Хар
ків). 18.00. «Наука г- 
робництву». (Д-к). 
Телефільм «Кордон 
воріт Москви». (К). 
«Вісті». (К). 19.30.
фільм «Перегін».
19.45. Концерт. В перерві— 
«На добраніч, діти!». (К),
21.45. «Час». (М)ї 22.15, 
«Старт». (К). 23.00. Вечірні 
новини. (К).

ПЕРША 
іііл 9-05 К. т.

мастика.

- ВИ- 
18.30. 
біля 

19.00, 
Док,
(К),

, | 
ПРОГРАМА. 
Райкова гім- 
(М). 9.20. Но-

• впив. (М). 9.30. Кіножур
нал. (К). 9.40. «Солдатська 
вдова». Вистава. (Львір), 
12.10. «Там, за- -1——- 
фронту». Телев 
фільм. (М). 12.5а.
ров’я». (М). 13.25.' 
фільм. «Живі і мертві»’^. 
1 серія. (М). 15.С0. к. т.’
«Відкриття «Тижня музи
ки для дітей». (М). 16.45. 
«Вогні цирку». (М). 17,30.

’• (М),
18.20.

ЛІНІЄЮ 
док, 

«Здо- 
Ху^,

к. т. Мультфільми.
18.00. Ноеиіін. (М)_. ____
к. т. «У світі тварин». (М), 
19.20. к. т. Худ. фільм 
«Медовий місяць». (М). 
21.00. «Час». (М). 21.30.
k. т. «Золота нота», 
(ГІДР). 22.25. к. т. «Танцю
вальний зал». (М). 22.45, 
«Спортивна програма». По 
закінченні — новини. (М)',

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.30. к. т. «АБВГдейка».
(М). 10.00. «Для вас, бать
ки!». (М). 10.30. «Поезія»', 
(М) 11.10. Музична про
грама «Ранкова пошта»'. 
(М). 11.40. «Більше хоро
ших товарів». (М). 12.10.
Маленька циркова програ
ма. (К). 12.30. «Поезія»,
(К) 13.30. «Народний те- 
леуніверситет». (К). 14.00, 
«Закон і ми». (Донецьк).
l. 4.39. 1 «Творчий портрет
композитора». Народний 
артист УРСР А. Кос-Ана- 
тольський. (Львів). 15.30, 
«До 30-річчя Перемоги». 
Док. фільм «Дорога через 
фронт». (К). 16.00. к. т. «ІЗ 
добру путь». Вистава. (А 
перерві — «На ланах рес
публіки». (Одеса). 18.45. 
«Екран передового досві
ду». (К). 19.00. «Вісті».
(К). 19.30. «На ознамену
вання Перемоги». «ЗО кві
тучих весен» (В-д). 20.00, 
«Митці — воїни». (К). 
20.45. «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00. «Час». (М).
21.30. «Сатиричний об!єк-
тив». (К). 21.55. Худ. фільм 
«Зустрічі і розставання». 
(К). 23.15. Вечірні новії’, 
ни. :(К). .
Л О ПЕРША ПРОГРАМА.
XО 9-05. к. т. Ранкова 

гімнастика для-дітей'.

к. т. «буднльинн». (М), 
10.00. «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00. К: т', 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з заслуженим бу- • 
дівельником РРФСР, -за
ступником начальника 
метробуду Т. В. Федоро* 
вою. (М) 12.00. • «Музич»
ний кіоск». (М). 12.30,
«Сільська година». (М),
13.30. Худ. фільм «Живі і
мертві». 2 серія. (-М).. 15.051 
«Моріс Равель». Концерт- 
нарис. (М). 15.35 к.- т,
«Одна година у моєЯов-

_ ському Кремлі». (М). 10.35« 
«У нашому домі»". Музич
на програма. (М).‘ 17.
«Міжнародна панорама, .’ 
(М). 17.30. к. т. Мульт
фільми. (М). 18.00.- Нови
ни. (М). 18.15. Чемпіонат 
СРСР по лижах. (Мур
манськ). 18.30. к. т. «Клуб 
кіноподорожей». (МЕ-'19’.ЗО; . 
Авторський вечір компози
тора С. Тулікова. (М), 
21.00. «Час». (М). 2Г.30,
Продовження пвторськ’огд 
вечора. (М). ■ 23.00. к. ' Т*. 
Кубок СРСР із спорі ниіюї 
гімнастики. (Л-д). По -за
кінченні —■ новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.05. Худ. фільм «Черво,- 
ний дипломат» (К). 12.00, 
«Весела естафета». (КГ, 
12.50. «Сонячне коло» .’Кон
церт. (К). 13.50. «Палітра»'. 
(Миколаїв). 14.10.- к. т> «В 
Дні шкільних канікул», 
«Шибки не вибиває».'-ХК), 
15.35 «Твої наставники»* 
(Д-к). 16.20. к. т. «По краї
ні рідній». (К). 16.50. «Ек*' 
ран молодих». (К). 18.15«
Науково-популярний фільм 
«Плюс усе життя». 
19.15. «Вісті». (К). 
Концерт майстрів 
тецтв. (Львів). 20.45. к. р 
«На добраніч, діти!». (Ю* 
21.00. «Час». (М). 21-3°< 
Художній телефільм «Кря* 
діжка». (К) 23.40. Вечірні 
новини. (К).

к. т «Професор Буйко». 
Внстапа. (К). В перерві — 
новини.
ЛЛ ПЕРША ПРОГРАМА.
Д V 9.05. к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.20. 
Новини. (М). 9.30. к. т. 
♦Майстри мистецтв — ді
тям». (М). 10.00. к. т. «Зне
долені». Телевіз. багато
серійний художній фільм. 
З серія. (Франція). 10.45. 
«В ефірі — «Молодість». 
(М). 11.30. Телефільм.
(К-д). 12.00. Новини. (К). 
12.15 Худ. фільм «Рудо- 
бельська республіка». (К). 
14.00. Телев. документаль
ні фільми. (М). 14.30. Сто
рінки історії Великої Віт
чизняної війни». (М). 15.00. 
Є. Войніч. «Овод». Пере
дача з літератури. (М).
15.30. «По рідній країні».
(М). 16.00. «Шахова шко
ла». (М). 16.30. «Російська 
мова». (М). 17.15. к. т.
«Веселі старти». (М). 18.00.

... . «Кіровсградщннз спортив
ні). • на». (К-д). 18.30. «Ленін

ський університет мільйо
нів». (М). 19.00. Міжнарод
ний турнір з важкої атле
тики на кубок «Дружба». 
(Запоріжжя). 19.15. к. т. 
«Співає народна артистка 
СРСР Є. Мірошниченко». 
(К). 20.00. к. т.' Телевізій
ний багатосерійний худож- 

. пій фільм «Знедолені». ] 
(Франція). 4 серія. 21.00.. 
«Час». (М). 21.30. «Молоді ________________ .
голоси». (М). 22.45. Між-’ (М). 0.20. Новини. (М).’П.ЗО, 
народні змагання з важ-

• кої атлетики па приз 
^Дружба». (Запоріжжя). 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.15. Кубок володарів куб
ків з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Бурсаспор» (Ту
реччина). 16.15. «Зустріч
ний план завершального». 
(К). 16.30. Для .юнацтва.

; «Орієнтир». . (Д-к). 17.30.
«Республіканська фізико- 
математична школа. (К). 
18.00. «Прогрес». (Харків).
18.30. Фільм-концерт. (К). 
19.00. «Вісті». (К-, з вклю
ченням Кіровограда). 19.30. 
«Спадщина». Вистава. (К). 
В перерві — «На добраніч, 
діти!», «Час». По закін
ченні — вечірні нови
ни. (К).
«1 ПЕРША ПРОГРАМА.д, 1 9.05. к, т. Ранкова 

‘ • гімнастика. (М). 9.20. 
Новини. (М). 9.30. к. т. 
«Веселі старти». (М). 10.15. 
к. т. «Знедолені». Телевіз. 
багатосерійний художній 
фільм. (Франція). 4 серія.
11.15. Новини. (К). 11.30. 
Науково-популярний фільм 
«Всеволод Іванов». (К).
11.40. «Шкільний екран». 
Російська мова для учнів 
10 класу. (К). 12.10. «Теле
школа механізатора» (К).
12.40. Телефільм. (К-д).
14.00. Телевіз. док. фільм. 
(М). 14.15. М. Шолохов.
«Нахабеня». Передача з 

літератури. (М). 14.45. «Ди
тинство Горького» Худ. 
фільм. (М). 16.20. к. т.
«Нам наші пісні і танці», 
(М). 17.00. «Москвичі і ле
нінградці змагаються». 
(М). 17.30. «На приз клубу 
«Золота шайба». (М).
18.00. «День за днем». 
(К-д) 18.15. К. т. «Театр
«Дзвіночок». (М). 18.30.
«Соцзмагапия в дії»,
(К-д). 19.00. «Вісті». (К„ 
з включенням К-да).

к. т.

(КЬ
19.45, 
МИС"!

ЗАПРОШУЄ «СІВЛЧ»
вівторок, 18 березня відбудеться чергове засі* 

дрніія літературної студії «Сівач» при обласній № 
зеті «Молодий комунар».

Запрошуються літератори, а також любителі поезії.
Засідання відбудеться о 18-й годині в кімнаті .об

ласного літоб'єднання — ВУЛ. ЛУНЛЧЛРСЬКОГОр 
29, ТРЕТІЇ! ПОВЕРХ,


	1980-1p
	1980-2p
	1980-3p
	1980-4p

