
„Салют-4": політ за програмою
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, ЗО травня. 

(ТАРС). У ході шостого робочого дня на борту орбі
тальної наукової станції «Салют-4» космонавти 
Петро Климук і Віталій Севастьяиов виконували тех
нічні експерименти по спрацюванню окремих служ
бових систем у різних режимах, настроюванню на
укової апаратури з урахуванням конкретних умов і 
вавдаиь наступних досліджень.

Стан здоров’я і самопочуття товаришів Климука і 
Севастьянова добрі. Бортові системи станції функ
ціонують нормально. У відсіках підтримуються умо
ви, близькі до земних. Параметри мікроклімату ста
новлять; температура — 20 градусів Цельсія, тиск — 
000 міліметрів ртутного стовпа, відносна вологість — 
60 процентів.

Програма польоту орбітальної наукової станції 
<Салют-4> успішно викопується.

ЧР'ЛЯТЛР/ ВСІХ КРАЛІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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І ПОВЕРТАЮТЬСЯ
В БЕЗСМЕРТЯ ІМЕНА
• МІТИНГ В с. КРАС- 

НОГІРЦ1 З НАГОДИ НА
ГОРОДЖЕННЯ ОРДЕ
НАМИ І МЕДАЛЯМИ 
УЧАСНИКІВ ПІДПІЛЬ
НОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАР
ТАК».

ДЕВ'ЯТОГО травня до 
обелісків воїнам-зем- 

лякам,визволителям Крас- 
ногірки йшли хлібороби 
колгоспу «Україна», шко
лярі, жителі навколишніх 
сіл. Лягали квіти на плиту, 
де викарбувано ім я Ге
роя Радянського Союзу 
Геннадія Миклея, який за
гинув тут, за Красногір- 
кою, в серпні 1941-го. 
І згадували люди солдата-
визволителя Хаірляма Му- 
стасва, серце якого зупи
нилося в полум’ї, що па
лахкотіло за селом в бе
резні 1944-го. З уст кож
ного — слово про Любу 
Римар, Михайла Громово
го, Саву Самчишина, ін-XXV з’їздові КПРС

Трудова доблесть
ших їх ровесників, які

ЗА ВИСОКЕ
ЗВАННЯ

За підсумками соціалістичного зма
гання у квітні наша комсомольсько- 
молодіжна бригада видобула понад 
план 480 тонн вугілля. Це перший вне
сок у трудовий дарунок наступному 
XXV з’їздові КПРС.

Зараз закінчується травень. І в на
шому колективі особливий настрій — 
настрій відповідальності, адже незаба
ром дізнаємося, як попрацювали про
тягом місяця, ставши на передз’їздів- 
ську вахту. А поки йдуть останні змі
ни, хлопці поставили за мету, щоб 
ударною була кожна. Інакше не уявля-

ють свого робочого дня. Бо на бригад
них зборах переглянули соціалістичні 
зобов’язання і взяли значно вищі. До 
дня відкриття чергового з’їзду партії 
дали слово добути понад план 2,5 ти
сячі топи вугілля, довести наванта
ження на лаву за добу до 1100 тонн 
(за попередніми зобов’язаннями — бу
ло 1025 тонн), підвищити продуктив
ність праці на 5 процентів проти пла
нової. Наша бригада бореться за право 
називатися бригадою імені XXV з’їзду 
КПРС.

В. ЛАГОДА, 
комсомол ьсько-моло- 

комплексної бригади 
забою дільниці № 2 

міста

бригаднр
діжної 
очисного 
шахти «Світлолільська»
Олександрії.

В РЯДИ
ПЯТИСОТЕННИКІВ

Механізована ланка по 
вирощуванню високих 
врожаїв цукрових буря
ків Валерія Желудкова, 
переможець соцзмаган- 
ня серед механізатор
ських комсомольсько- 
молодіжних колективів 
району у першому квар
талі, утримує перехідний 
Червоний прапор кол
госпу «Родина».

Ниві, коли п розпалі між
рядний обробіток посівів, 
колектив знову серед право
флангових соцзмагаїшп. При

нормі 13,5 гектара, механіза
тори щодня проводять спу
шування міжрядь на площі 
16—17. Густоту рослин сфор
мовано тут на площі 120 
гектарів. Закінчують спушу
вання міжрядь цукрових бу
ряків та формування густо
ти рослин в комтомольеько- 
молодіжинх ланках цього ж 
господарства, які очолюють 
Олександр Леонтюк та Ми
кола Сухіша. Половина по
сівів цих ланок вже під
живлена міпдобрніїами. За
кінчу« внесення міндобрнв І 
комсомольсько - молодіжна 
ланка Володимира Скаліч Із

колгоспу імені Шевченка та 
Інші колективи.

Понад тисячу гектарів 
в районі займас комсо
мольська плантація. Мо
лоді буряківники, став
ши на ударну трудову 
вахту на честь XXV з’їз
ду КПРС, у високому 
темпі ведуть міжрядний 
обробіток посівів. Вони 
дали слово напередодні 
форуму комуністів ра
портувати: кожен гектар 
видав по 500 центнерів 
солодких коренів.

П. КАРАБУТ, 
Інструктор Ульянов
ського райкому ком
сомолу.

ВИКЛИКАЛИ
НА ЗМАГАННЯ

Збільшується число колективів, які 
підтримали ініціативу комсомольсько- 
молодіжної бригади формувальників 
ливарного цеху сірого чавуну (бри- 

гідпу зустріч
ливарного цеху сн> 
гадир О. Даценко) за 
XXV з’їзду КПРС.

В вашому цеху нещодавно на вахту, 
присвячену наступній визначній події, 
стала комсомольсько-молодіжна брига
да токарів, до бригадиром Галина 
Ступак, групкомсорг Надія Ломакіпа. 
На бригадних зборах молоді верстат
ники переглянули свої соціалістичні 
зобов’язання і взяли иіпці.

За рахунок 
ристапня робочого часу, впровадження 
передової технології, удосконалення 
виробничих процесів план десяти міся
ців вони зобов’язалися виконати за 
вісім місяців. Протягом цього періоду 
вирішено підвищити продуктивність 
праці на 6 процентів проти попередніх 
зобов’язань.

Бригада Галипп Ступак бореться за 
право іменуватися бригадою імені 
XXV з’їзду КПРС і викликала па со
ціалістичне змагання комсомольсько- 
молодіжну бригаду токарів, очолюва
ну М. Гопгарсм.

Ю. КУРЕНКОВА, 
секретар комсомольської органі
зації механоскладального цеху 
№ 3 заводу «Червона зірка».

раціонального вико-

нескореними стали перед 
ворогом, об’єднавшись у 
підпільну комсомольську 
організацію 
Йшли люди за 
того місця, 
звірячому катовані 
спартаківці. Тут тепер 
сочить пам’ятний знак на 
честь вікопомного подви
гу комсомольців з Крас- 
ногірки. ‘

(Закінчення на 2-й стор.).

«Спартак», 
село, 

де були

я**? ■■

II а фото: зліва — учасники підпільної комсомольської 
організації <Спартако В. Р. ТІІХОВСЬКНЙ, Г. А. ДАБІЖА, 
К. А. ДАБІЖА з піонерами; вгорі — мітинг в Красиогірці. 
Учні біля обеліска воїнам-землякам і підпільникам.

Фото В. КОВПАКА.

ЗАВТРА-
г міжнародний 

день ЗАХИСТУ 
Дітей

(Див. З сюр.)
Перший день літа святковий для наймолодших громадян планети — у всіх нраї 

світу відзначається міжнародний День захисту дітей. Цього року € в ньому особливість, 
адже відбувається він у Міжнародний рік жінки. Матір і дитина — це світлий символ 
миру, сонця, щастя.

Для нашої дітвори він і справді святисвий. За ним — літо канікул. Школи, Палаци 
піонерів, стадіони, піонерські табоои, санаторії — все це у розпорядженні нашої юні.

Проте, не всюди перший день літа буде святковим. Ще бродять по землі примар- 
голоду і епідемій, ще падають бомби на мирні оселі, ще втрачають батьків у кат.енях 
реакції хлопчики й дівчатка. Ми пам'ятаємо про це і протягуємо руку допомоги всім, 
хто цього потребує. На наших знаменах — Програма миру, накреслена XXIV з'їздом 
КПРС»

м
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ГОТУЄМОСЬ до жнив
„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

51. П ВОЙТЕНКО.Д. К. ДУБОВА.Н. О. ЧЕРЕВИЧНА.

В. Р. ТИХОВСЬКИЙ.М. Я. ПЕРЕПЕЛИЦЯ.О. Я. БОЙКО. Г. 3. ВОЛОЩУК.в. С. ФУРМАН.

І ПОВЕРТАЮТЬСЯ В БЕЗСМЕРТЯ ІМЕНА
(Закінчення).

27 травня вийшов Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження 
орденами і медалями 
СРСР учасників підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак». Красногірці 
вітали помічника бригади
ра тракторної бригади Во
лодимира Романовича Ти- 
хоаського, вчителів Ганну 
Амбросіївну Дабіжу, Ка
терину Аврамівну Дабіжу, 
садівника Григорія Ав- 
ксентійовича Безверхньо- 
го, колгоспну пенсіонерку 

Тр ивожний лист

Найбільший обсяг житлового 
будівництва в обласному центрі 
припада" на наше управління 
«Цивільбуд». Лише за другий 
квартал ми повинні здати в екс
плуатацію 143-і 72-квартирні бу
динки загальною площею 11498 
квадратних метрів.

Завдання — значні, і організа
ція праці, впроваджена у нас, роз
рахована на їх виконання. Спеціа
лісти управління розробили гра
фіки безперервного будівництва 
і введення в експлуатацію об'єк
тів. І наші комсомольсько-моло
діжні бригади працюють на мон
тажі крупноблокових будинків у 
три зміни — вносять свій вкладу 
прискорення темпів будівництва.

Однак графіки зриваються. І 
ось чому. На кожен поверх скла
даються комплексні ВІДОМОСТІ ПО
СЛІДОВНОГО ведення робіт. П'ять 
днів відводиться ними на монтаж 
поверху. Та поставникам крупно- 
блокових конструкцій — об'єднан
ня «Кіровоградзалізобетон» (ди-

ректор Є. Г. Крючков) — до цього 
мало діла. Вони доставляють бло
ки не у відповідності з комплекс
ною відомістю, порушуючи техно
логію будівництва: на об'єкти за
возять конструкції для третього і 
четвертого поверхів, не укомплек
тувавши деталями перший поверх. 
В результаті — на будівельних 
майданчиках збирається 
старого залізобетону, котрий че
рез нестачу кількох елементів 
використати на монтажі поверху 
не можна.

Є ще одна причина порушення 
графіків здачі об'єктів у експлуа
тацію. Винуватець її не за горами, 
а однієї з нами адреси — комбі
нату «Кіровоградважбуд» — це 
управління виробничо-технічної 
комплектації (начальник А. І. 
Шзець). Ми добре знаємо при
слів’я про те, що з дому сміття 
не виносять, але хочемо, щоб в 
нашому «домі» було чисто і тому 
заявляємо: вищеназване управ
ління із значним запізненням

Поліну Власівну Самчиши- 
ну. І заходили в дім, де 
живуть рідні комсомоль- 
ціа-спартакіаців, нагород
жених посмертно.

А позавчора в Крас- 
ногірку знову їхали гос
ті. Не центральному май
дані села відбувся мітинг 
з нагоди відкриття пам'ят
ного знака на місці май
бутнього комплексу ге- 
роям-спаотаківцям. Про 
вікопомний подвиг неско
реного «Спартака» гово
рив у своїй промові на 
мітингу секретар обкому 
Компартії України В. К. 

НЕ ХОЧЕМО ПІДВОДИТИ НОВОСЕЛІВ...

НА АФІШАХ 
Г А С T Р О Л І...

G червня виставою «Піднята ціліша» за романом 
•" Молотова п Кіровограді починзі гастролі Сумський 
‘бласннй український .мсаични-драматичний театр імені 
М. С. Щелкіна.

Наш кореспондент зустрівся з директором театру _ 
вгином Степановичем ЗАЙЦЕМ і ноцресив відпо

вісти на кі іька запитань.
— БУДЬ ЛАСКА. ТРОХИ ІСТОРІЇ ТЕАТРУ, ПРО ОСНОВНІ 

РИСИ НОГО «БІОГРАФИ».
Нашому театрові 42 роки Свого часу в Ромнах Сумської 

області відомий російський актор Щепкін був викуплений з крі
пацтва. Ного ім’я посип. наш колектив, і в усій своїй діяльпосіі 
ми прагнемо продовжувати традиції корифеїв вітчизняною те
атру. натхненно нести глядачам високе мистецтво сцени.

УСПІШНО пройшли гастролі театру імені Щепкіна з Північній 
Осетії. Чуваській. Мордовській АРСР. Вітебську. Мінську, в ін
ших містах країни. А в имнулому році відбувся наш творчий 
звіт у столиці України. Київський глядач високо оцінив робо
ту колективу театру.

— КРбТЯНТПНЕ СТЕПАНОВИЧУ, ЯКИЙ РЕПЕРТУАР ПРО
ПОНУЄТЕ ВИ К1РОВОГРЛДЦЯМ?

~~ У вашому степовому місті ми штсрніе. Привезли наші лай- 
країці речі. Починаємо гастролі «Піднятою цілиною» М. Шо- 
лохова. Це зрозуміло. У травні ми відсвяткували 70-річчя ви
значного радянського письменника, і з особливим хвилюванням 
відповідальності представляємо виставу кіровоградському гля
дачеві. До речі, на Всесоюзному огляді вона булл удостоєна 
Диплома Міністерства культури СРСР і Спілки письменників

Дримченко.''- Своїх бойо- 
"вих друзів згадали колиш

ні спартаківці В. Р. Тихов- 
ський, К. А. Дабіжа. Від 
ветеранів війни односель
ців вітав з нагородами 
П. Ф. Бойко.

Тридцять шість комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів області постави
ли поряд з іменами кра
щих робітників імена Лю
би Римар, Михайла Гро
мового, Олени Бойко, На
дії Черевичної, інших 
спартаківців. Юнаки та 
дівчата в усьому хочуть 
бути схожими на тих, хто

комплектує будинки гіпсовими пе
регородками, плитами основ під
логи. Нам, будівельникам, через 
таку безгосподарність доводиться 
самотужки шукати вихід із стано
вища. Замість гіпсових перегоро
док ставимо цегляні, замість плит 
основ підлоги засипаємо шлак. 
А в результаті несемо великі 

багато збитки: падає продуктивність пра
ці, подовжуються строки будів
ництва, знижуються норми виро
бітку, зарплата. Спостерігається і 
плинність кадрів.

Ми неодноразово зверталися 
до вищезгаданих організацій з 
проханням зарадити справі, «Ком
сомольський прожектор» нашого 
управління теж не раз «бив на 
сполох» з цього приводу, однак 
зрушень ніяких. Як нам бути?

О. ЧАБАНОВ — заступ
ник секретаря комітету ком
сомолу, В. БУРХАН — на
чальник штабу «Комсомоль
ського прожектора», В. СА- 
ЄНКО — секретар комсо-

виступили 
секретар 
райкому 

Уша- 
Віталій

секретар 
«Ук- 

їх

віддав життя заради на
шого щастя.

На мітингу 
також перший 
Голованівського 
комсомолу Леонід 
ков, письменник 
Логвиненко, 
парткому колгоспу 
раїна» М. П. Прядко, 
слово — про мужність 
комсомольців - підпільни
ків, про спадкоємців їх 
слави.

Спадає біле полотнище 
з кам яної брили, що ви
сочить в центрі села. Тут 

ІНТЕРВ'Ю
„МИ“

(PCP. В гастрольному репер- 
зуарі театру трагікомедія Г. ! о- 
ріна «Забути Герострата» і 
драма Л. Синельникова «Сест
рички», комедія Мамонтова «Ро
жеве павутиння» і героїчна му
зична комедія «Друге весілля в 
Малинівці». В Кіровограді у нас
відбудеться і прем'єра. Режисер-постансвник, заслужений артист 
УРСР К. Артеменко, готує з колективом акторів оперету «Десь 
на півдні». Художнє оформлення вистави — О. Вдовиченка, за
служеного .художника УРСР, лауреата республіканської премії 
імені М. Ос.тройського.

Не забули ми і про найменших. Для них казка «Королівство 
кривих дзеркал».

— ПОЗНАЙОМТЕ. БУДЬ ЛАСКА, НАШИХ ЧИТАЧІВ З ТВОР
ЧИМ КОЛЕКТИВОМ ТЕАТРУ.

— Колектив у нас молодий. Середній вік акторів 35 років. З 
часу заснування працюють в театрі наші ветерани — засл. арт. 
УРСР і. А. Дсхта, артистка Н. Г. Домбровська. Своїм актор
ським досвідом щедро лі іяться .з молодими заслужені артисти 
УРСР Андрій Носачов. Меланін Лісот-а, Сергій Дідусенко. Ніна 
Михайлова. В нашому театрі працює актор, якого глядач знає 
по кі.чо-і телеекрану. Ф. Л. Панасенко .знявся в ролі Токарева 
з багатосерійною телевізійного фільму «Так гартувалася сталь», 
виконував розі у фільмах «Бур’ян». «На Київському напрям
ку», «Десятий крок» тощо

(сред молодих акторів багато здібних, талановитих. Це засл, 
арт. УРСР Валерій Невєдров, артисти Людмила Машнкіна. 
Анатолій Тихомиров, Валентин Курта,

Всі ми з нетерпінням чекаємо початку гастролей. Хочемо на 
псі наші спектаклі щиро запросити кіровоградців. Ласкаво про
симо!

Н? .І1.010- с,,ена 3 вистави «Медея». Медеи — засл. арт. 
»knru,è‘!,a МИХАИЛОВЧ Корифейка — арт. ІІеоніла ДОМБ
РО BCbKAj

напис: «На цьому місці 
буде споруджено пам'ят
ник членам підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак». Йдуть сю
ди з квітами колишні під
пільники і фронтовики, 
хлібороби, школярі, 
лодь з навколишніх 
комсомольські 
Ульяновського, 
ського районів.
щоб вклонитись нескоре
ності юних героїв.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

мо- 
сіл, 

активісти 
Вільшан- 

Йдуть,

мольської організації БУ 
«Цивільбуд», А. БУРЧЕН
КО — тесляр, член комсо
мольсько-молодіжної комп
лексної бригади БУ «Цнвіль- 
буд».

Комбінат «Кіровоградважбуд».
Від редакції: Тривоги молодих 

будівельників небезпідставна. Ад
же кожен будинок новосели чека
ють з великим нетерпінням і клю
чі від нової квартири роблять 
щасливими сотні молодих сімей. 
Знають про це в комсомольсько- 
молодіжних бригадах — навіть 
перейшли на тризмінну роботу, 
аби швидше будувати і приносити 
своїм трудом звичайну радість 
людям. Тут би і піти об’єднанню 
«Кіровоградзалізобетон» іа уп
равлінню виробничо - технічної 
комплектації комбінату 
град в аж б уд» н азустрі ч 
будівельникам. Однак 
сталося. «Як бути їм далі?» — на 
цс чекаємо відповіді від тт. Крюч
кова і Швеця.

«Кірово- 
МОЛОДІІМ 

цього не

«Вирощування кукуруд
зи вимагьє вміння, досві
ду і, якщо хочеш, особли
вого хліборобського хис- 

— ці слова минулого 
мене 

ланки, 
Мико- 
Велич-

ланки

ту,
року, зараховуючи 
до механізованої 
говорив ланковий 
ла Олексійович
ко. — Через рік спитаємо: 
чи до душі обрав спеці
альність, чи є бажання ви
рощувати качанисту?».

Торік, аби нива була до- ■< 
рідною, в роботу вклада- ? 
ли дуиіуі Але були й не
доліки. Тож зібрали лише 
по 36 центнерів зерна з 
гектара.

Нині минулорічних про
махів не повторимо. Під 
час обговорення постано
ви Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по за
безпеченню збирання 
врожаю і заготівель сіль
ськогосподарських про
дуктів у 1975 році» ми на
мітили заходи, які сприя
тимуть боротьбі за щед
рий гектар.

Кожному члену
визначені конкретні обо
в'язки. В. Рябошапка про
водив передпосівну куль
тивацію, досхсдове та 
післясходове боронуван
ня, я з ланковим сіяв. А 
зараз ми якісно спушуємо 
міжряддя, через декілька 
днів розпочнемо друге 
спушування, внесемо мі
неральні добрива. Четвер
тий член ланки М. Вер- 
лан — комбайнер. Він 
уже підготував «Херсо
нець-?», перевіряє роботу 
його вузлів.

Наше зобов язання: на 
кожному із 150 гектарів 
виростити і зібрати по 50 
центнерів зерна кукуруд
зи. Ми старанно проводи
мо всі агрозаходи, тож 
впевнений, що слова до
тримаємо. Особисто я не 
підведу товаришів.

А. АНТОНОВ, 
комсомолець, член ме
ханізованої ланки по 
вирощуванню зерно
вої кукурудзи кол
госпу «Дружба» Зна- 
м'янського району.

ВДРУГЕ— 
НЕЗВИЧАЙНІ 
ЗМАГАННЯ

Цікавнй конкурс пройшов 
на заводі «Червона зірка». ; 
Помірятися знаннями з техні
ки і майстерності водіння ав
токарів вийшли 15 молодих 
робітників електротранспорт
ного цеху. Складні завдання 
розробила підготовча комісія 
для учасників конкурсу. На 
всьому маршруті 1200-метрової 
траси ї.х підстерігали крутий 
спуск, вузький коридор, тісні 
ворота розвороту. дорожня 
фігура «змійка». Найбільше 
очок набрав і відповідно зай
няв перше місце водій автока
ра Василь Лебедченко. Друге 
місце виборов Григорій Прав- 
денко, третє — Олександр 
Чорноморченко. Олексам трові 
дістався також приз завкому 
комсомолу, як наймолодшому 
учасникові змагань.

Конкурс водіїв автокарів 
проводиться з ініціативи зав
кому комсомолу вже вдруге. 
Як заявив член жюрі, стар
шин інжепер-технолог О. Г. 
Харченко, нинішні змагання- 
більш представницькі. його 
учасники продемонстрували 
•.-рослу майстерність і хороші 
знання техніки та безпеки 
експлуатації малого траспор- 
ту на заводі. Конкурс присвя
тили 30-річчю Перемоги ра
дянського народу V Великій 
Вітчизняній війні.

о. КАРІИКО.
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класи і спальні кімнати, кабінети,^ 
Ленінська кімната, спортивний" 
зал, багата бібліотека...». Ну, як 
забути їх — свій клас, свою вчп-

МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ОЖЕ десять років лвнін- 
градський дитячий са

док заводу «Красный вы
боржец» мас свій власний 
оркестр. Шестирічні му
зиканти виконують твори 
Чайковського і Мусорг- 
ського, Шостаковича і Ха
чатуряна, Моцарта і Шу
берта. Як у справжньому

І

ля, Юра і шестирічна кандидатка 
в учениці — Любочка.

За столом котитиметься щира 
широка розмова. І, напевне ж, 
хтось із старших звернеться до 
школярів: «Ну, а як там наш ін
тернат? Як директор — Борис 
Миколайович? Як Сіма Григорів
на?». І це не буде запитання ради 
ввічливості. Для семи з одинадця
ти дітей сім’ї Реп’яхів інтернат

ви, не ваша турбота! О.сь і зараз 
134 працівники пильно несуть 
вахту на сторожі дитячого здо- 

__ J......... . ............ ,,____ _... ров’я, дитячого благополуччя, 
тельку, товариша по парті. Зараз, Вдень і вночі, 
щоправда, коли б завітали до 
школи, багато чого не пізнали б. 
У кабінетах — телевізори, кіно
проектори. мапйтофони, шафи, 
переповнені приладдям. А медич
не відділення! Тільки у фізіотера-

ШЕСТИРІЧНІ 
МУЗИКАНТИ
силлфонічному оркестрі, 
тут представлені всі групи 
інструментів: струнні, ду- 

УДарні. 
майстер- 

прослави-

хоаі, клавішні, 
Виконавською 
ністю малюки 
лись на весь Ленінград. їх 
запрошують виступати в 
інші дитячі колективи, по
казують по телебаченню. 
І хоч склад оркестрантів 
щороку змінюється (стар
ші ідуть до школи), 
пертуар залишається, 
учуються нові п’єси.

...Звучать цимбали, 
олн. акордеон. Діти грають 
натхненно, уважно слідкують 
за мелодією.

— Наша головна мета, — 
розповідає музичний керівник 
дитячого садка Людмила Ар- 
хипова, — 
до музики _ ___  ...
лежно від того, стануть наші 
вихованці 
музикантами, чи будуть робіт
никами, лікарями, математи
ками. Ми вважаємо; освіта 
не може бути повного. якщо 
дитина не навчилась любити і 
розуміти музику, не стала, 
якщо можна так висловитись, 
кваліфікованим слухачем.

Діти вчаться складати 
танці, музичні п’єси, слуха
ють Чайкозського, Про- 
коф’єва, 
Музичний 
пояснення.
няття тут — чи то прогу
лянка, чи то малювання— 
починається з пісні. І це 
дає свої результати — за 
роки, проведені в дитсад
ку, У дітей розвивається 
хороший музичний слух, 
вони залучаються до пре
красного.

Шаргія КАСУМОВА, 
кор. АПН.

Ленінград.

ре- 
роз-

трі-

виховуватн любов 
з дитинства, неза-

професіоиальннми

Шостаковича... 
керівник дас 
Будь-яке за-

ШАЛЕНИЙ СВІТ

ФРН:
ПРОДАЄТЬСЯ
ДИТИНА

С X, коли б зібратися разом за 
" одним весільним столом! Усім 
вісьмом братам. Трое старших з 
дружинами, а найстарший Василь 
навіть з донькою — Лійочкою. 
І троє сестер поряд. Варя й Люба, 
правда, сиділи б біля братів. А 
Валине місце — окремо, на поку
ті, під 
Альоші.
трішки ніяковіюча і без міри щас
лива — вона буде в центрі уваги 
сім’ї, родичів, гостей. І стане в їх 
хатині, як колись, гамірно, тісно і 
весело.

Мама дивитиметься иа всіх 
добрими-добрими очима, тішити
ме поглядом кожного: «Порозлі
талися ви, мої рідненькі, коли й 
побачиш вас разом...». А тато все 
розпитуватиме і не зможе наслу
хатися синів і дочок. І не тільки 
тому, що тато.
Реп’яхи у свою хату новини з усіх 
усюд планети. Василь рибалить 
на Балтійському морі. Володина 
професія пов’язана з хмарами — 
скінчивши інститут цивільної авіа
ції, працює в Кіровоградському 
аеропорту. Троє військових; Іван 
— кадровий, близнюки Вітя і Ва
лентин — сержанти дійсної. Ну, і 
вони, школярі; Валера, Варя, Ко-

рушниками, біля свого 
Вся в білому, нарядна.

Бо ж приносять

пам’ятае рядки 
подорож Місте- 
за допомогою

Багато хто, мабуть, 
а вірша Мариіака про 
ра-Твістера, здійснену 
бюро Кука. Але е за кордоном конто
ри і дещо іншого зразка. Адже за час, 
який минув після написання вищезга
даного вірша, сервіс на Заході пере
жив значну еволюцію. І якщо тепер 
когось із товстосумів опанує нудьга, 
він може, наприклад, купити... дитину. 
Так-так, не іграшку, не ляльку, а 
«^равжнісіньку дитину, хлопчика чи 
дівчинку. Правда, за не потрібно пла-

ДІН, ПОВЕН СВІТЛА
був другою рідною домівкою, там 
воші росли, там виховувались.

Ну, звичайно ж, відповідати доведе
ться ЇЙ, Варі. «Ти ж там комсорг у 
школі. До того ж кореспондент, так 
що описуй...». За весільним столом 
можна відбутися жартом. Але, коли б 
серйозно, то Варя неодмінно розпові
ла б про все. А ще краще: дала б по
читати вирізки своїх матеріалів із ра
йонної газети. Бо ж тема всіх її ви
ступів — школа. І нічого, що немає 
розповіді великої. Для людини знаючої 
багато розповість і невеличка замітка, 
а надго. коли достатньо просто розбу
дити спогади.

З ЯКОЇ Ж почала б? Ну, от, 
хоч би з цієї — «День іменин

ника».
«ПІкола-іптернат — паш другий 

дім...». Справді, так називає його 
сьогодні кожен з 352 учнів Школи. 
Та хіба тільки ці? Рідним був 
Олександрійський інтернат і для 
тих 1300 хлопчиків і дівчаток, які 
отримали тут восьмирічну освіту, 
і півтораста тих, .хто отримав туг 
середню. Зрештою, й Варю загітуй 
вали старші («Такий колектив, та
кі вчителі, такі умови!..»).

«До послуг учнів світлі просторі

неетичному кабінеті дев’ять відді
лень. Тамтешнє обладиаиия ви
кликає заздрість навіть у праців
ників районної лікарні! Як і рані
ше. полюбляють діти заходити до 
кабінету лікувальної фізкультури 
Особливо взимку. Надворі сніг, 
мороз, а тут тепло, затишно і до 
того ж можна загорати у промін
ці кварцеЕОЇ лампи. Справжній 
маленький Крим!

«Традицією в нашій шкоті стало про
ведення «Дня іменинника». Ось і не
щодавно в шкільній їдальні зібралися 
учні-імеїіииники і друзі, що прийшли 
їх привітати. На столі великий торт з 
написом «З днем народження».

Імснинникіи — Нололю Поліщука, 
Сергія Кислого, Юру Балігуру, Воло
дю Плиску, Васю Черненького та ін
ших вітає організатор лозакласної ро
боти школи Л. І. Хоменко, Багато щи
рих і теплих слів сказала Людмила 
Іванівна іиколярам-імеїінншікам. .»

«Багато щирих теплих слів...». 
Добрі паші, сердечні вчителі! 
Скільки чулії ми їх від вас за ро
ки навчання, скільки душі вклали 
ви у кожного, хто приходив до 
інтернату. І не стали б рідною до
мівкою ці класи і спальні, якби не

Вами завжди гордилися ваші 
учні. І особливо любили, коли 
заходили ви у святкові дні до 
класів, почепивши на груди наго
роди. Поряд з бойовими ордена
ми й медалями 13 учасників Ве
ликої Вітчизняної зблискували 
відзнаки 22 учителів за педагогіч
ну діяльність. Василь Андрійович 
Бойченко, Василь Юхимович Ми
роненко, Антон Іванович Копань, 
лікар Валентина Михайлівна Сте
панова... А як любили слухати ва
ші розповіді, скільки брали з них! 
Спасибі вам за все, наші настав
ники, наші вихователі, спасибі 
вам хороші люди, які довгі роки 
заміняли нам материнську і бать
ківську турботу!

«Після святковою обіду розпочалися 
ігри, змагання на краще читання вір
шів, гуморесок, виконання пісень і тан
ців. T рохи більше години веселилися 
школярі. І хоч день буп похмурий, а 
здавалося, ніби сонце на їіебі сяє, ніби 
діти побували в рідній домівці»...

Ех, зібратися б за одним сто
лом усім родом у Валі на весіллі! 
Яким би прекрасним став цей 
червневий день! І хоч не люблять 
у сім’ї Реп’яхів бучних слів, во
ни б пролунали того дня. Ile тіль
ки на адресу молодих, тата, мами. 
А й про ту добру, щиросерду 
турботливу матір, яка бережні) 
ростить і доглядає і їх, і мільйони 
інших дітей — Радянську Віт
чизну.

х О. РАКІН, 
спецкор «Молодою комунара», 

смт. Олександрівна.

ЗАРАДИ 
ЩАСЛИВОГО 
МАЙБУТНЬОГО
КУБА
0 На Кубі певністю 

ліквідована така хвороба, 
ЯК ПОЛІОМІЄЛІТ.

ф В середньому по кра
їні на кожну тисячу дітей 
припадає три ліжка у лі
карняні. .му стаціонарі.

ф Закон 1100 по соці
альному забезпеченню: 
весь час. поки новонарод
жена дитина перебуває у 
медичному закладі, догляд 
за нею і забезпечення її 
всім необхідним бере на 
себе держана.

ф Куба — країна Ла
тинської Америки з най
нижчим процентом дитя
чої смертності.

На фото: Гавана. В од
ному з ділячих садків. 
Фото з журналу «Куба».

ГІ< ilMOPIWIbll А

11>і III я

У ЦІЄЇ МАТЕРІ ПО
ГЛЯД РАДІСНОЇ НАДІЇ. 
НАРОД ЕКВАТОРІАЛЬ
НОЇ ГВІНЕЇ ЗДОБУВ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. І МАЙ
БУТНЄ ВЖЕ НЕ ОНОВИ
ТЕ ЧОРНИМИ ХМАРАМИ 
КОЛОНІАЛІЗМУ. її СИП 
РОСТИМЕ ГРОМАДЯНИ
НОМ ВІЛЬНОЇ САМО
СТІЙНОЇ КРАЇНИ.

Фото з журналу 
«Горизонт». (НДР).

тити. Ціни, зауважимо відразу, різні. 
В залежності від того, які діти модні. 
Зараз великим попитом користуються 
«біляві, пухкенькі, з чудовим здо
ров'ям». Дитина коппує в США, де в 
талі «контори», до 25 тисяч доларів.

— Дорог}вато, звичайно, але з «га
рантією». —' скажуть при оформленні 
«покупки».

Якщо дитина вам не сподобається, 
або ви виявите у исї якусь «ваду», то 
можете негайно повернути її назад, 
або замінити на іншу. В такому випад
ку дитину відправляють в дитячий оу- 
динок.

Про це повідомило західнонімецьке 
«бюро по наданню допомоги молоді». 
Воно зробило ще одне повідомлення. 
Західнонімецькі лікарі пропонують ва
гітним жінкам, які хочуть зробити 
аборт, відмовитись від нього (тнм па
че. що в ФРН аборти заборонені), а 
виїхати иа період народження дитини 
в США. За законами деяких з амери
канських штатів, дитина, яка народи-

лась иа їх території, автоматично стає 
американським громадянином. Після 
народження дніини, мати, одержавши 
певну суму «грошової винагороди» і 
безкоштовні проїзні квитки, повертає
ться до ФРН. А маля через «контору» 
пропонується 
дитину.

Звістка про 
ла глибоке 
ФРН.

тим, хто хоче всиновити

торгівлю дітьми янклика- 
__ обурення громадськості 

Відповідаючи на відповідні за
питання, представник захіцнонімецько- 
ю міністерства у справах молоді і охо
рони здоров'я визнав, що торгівля но
вонародженими з ФРН набула «знач
них розмірів». Але заходів ніяких про
ти неї не застосовується, оскільки, за 
словами представника, міністерству 
не відомий жоден «такий конкретний 
випадок».

Бонн.

М. ПОДВИГІН, 
кор. ТАРС.
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СВІТАНОК ЛІТА
МІСЯЦЬ тяни,

І

Починаючи з 1966 року на 
території України за рішенням 
президії республіканського То
вариства охорони природи 
червень оголошено традицій
ним місяцем особливого пік
лування про диких тварин і 
птаство, місяцем тиші в лісо
вих та степових мисливських 
угіддях, на луках, річках та ін
ших водоймах. Такий захід 
обумовлений настійною необ
хідністю створення для всіх 
представників місцевої фауни 
найсприятливіших умов під час 
розмноження та 
потомства.

Справді, початок 
лнвішою порою у 
мешканців. Солов’ї, 
рокопудн, синиці, дрозди та інші 
співучі птахи, наприклад, закінчу
ють висиджування яєць, наступає 
період вигодовування пташенят. 
Підростає потомство куріпок і пере
пелів, «батьки» яких полюбляють 
оселятися у заростях польових 
угідь і на луках.

У Чорноліському, Крилів- 
ському, Торговицькому, Дере- 
ївському та інших лісових уро
чищах самки лосів тепер особ
ливо уникають зустрічей з 
людьми, стороннього шуму — 
в глухих затишних хащах вони 
старанно доглядають за свої
ми малятами. У червні втретє 
від початку року з’являється

вирощування

літа е иайваж- 
ЖИТТІ лісових 
берестянки, со-

потомство у зайців, які полюб
ляють причаюватись серед 
буйного стеблостою зернових 
масивів, на полях з багаторіч
ними травами. А деякі з руса
ків не відмовляються оселяти
ся в чагарниках полезахисних 
лісосмуг. До речі, слід не за
бувати, що цей, третій при
плід, с вирішальним у сезон
ному збільшенні зайцепого- 
лів’я, кількість якого в області 
щороку зменшується принайм
ні на три тисячі штук.

Багаторічні спостереження 
спеціалістів показують, що в 
житті переважної більшості 
диких тварин період розмно
ження припадає саме на пер
шу половину літнього сезону, 
особливо на червень. У цей 
час вони, як і лосі та зайці, 
шукають затишних місць. Ма
лята слабенькі і в перші дні 
після народження ховаються у 
високих травах, серед чагар
ників, у глухих закутках лісо
вих нетрів, рятуючись у такий 
спосіб від своїх численних во
рогів.

Від того, які умови люди 
створять і звірам, і птахам в 
цей час, в кінцевому підсумку 
залежить подальше збільшен
ня фауни на Кіровоградщині.

Усім І кожному в цю пору 
треба подбати про те, щоб у 
лісових та мисливських угід
дях, у заплавах річок та побі
ля водойм, на природних і 
сіяних сіножатях не порушува
лась тиша. Спеціалісти лісово
го і сільського господарства, 
активісти охорони природи ма
ють слідкувати за тим, щоб на 
галявинах і узліссях у цей час 
не викошували трави. Небажа
ний випас худоби в цих міс
цинах.

У глибині урочищ, на тери
торіях приписних господарств 
і заповідників заборонено 
влаштовувати масові гуляння 
відпочиваючих і туристські та
бори. Для цієї мети доцільні
ше виділяти спеціальні місця 
на узліссях. Бо ж кожен такий 
бучний виїзд «на лоно приро
ди» згубно впливає на подаль
шу долю як рослинного, так і 
тваринного світу.

Здійснення такого комплек
су заходів безумовно сприяти
ме дальшому збагаченню при
роди нашого степового краю, 
швидкому відтворенню і збіль
шенню кількості корисних зві
рів 1 птаства.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

S ічелігіі ла7?*с’<Г

В. ПОТЕМКИНА,Музыка

Слова А. АУСКЕРИА,

На часах

V С*О TPtO^J соч *41

nod''A fiefiv'c’P- Jtfl DO

Спит моя Наташка 
Под напев метели. 
По лицу тревожно 
Пробегают тени.

А над ней витают 
Сказки небылицы: 
Страшный Змей 

Горыныч 
Ей, наверно, снится,

Мне не спились 
сказки. 

Снилась норка хлеба 
И большие бомбы. 
Что летели с неба.

Я смотрю с улыбкой 
На косички-крылья, 
В детстве мне не 

снились 
Ночью сны такие.

за 
полночь...

Я смотрю па дочку. 
Спит моя Наташка, 
Маленький комочек.

/ БУДІВНИЦТВО ТАКИХ 
144-КВАРТИРНИХ БУ
ДИНКІВ ПОЧАЛОСЯ В 
КІРОВОГРАДІ НА ВУ 
ЛИЦІ 60РІЧЧЯ жовт 
НЕВОІ РЕВОЛЮЦІЇ.

Малюнок архітектора
А. СИДОРЕНКА.

НАТАШКА

Ні -«* лі паї-ночь

Сбито одеяло, 
Скомкана подушка... 
Пусть она не знает, 
Как грохочут пушки.

Пусть мою Наташку 
Мир встречает 

лаской,
И пусть самым 

страшным
В жизни будут 

сказки.

- Г

Страшный Змей 
Горынин

С Бабою-Ягою 
Дочь мою Наташку 
Ночью беспокоит.Ло* но пго -fif * гі -

:'Г»

npj пр -ч ' *r
За редактора М. СЕМЕНЮК

а
Газета виходить 

у вівторок четвер, 
суботу.

2 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе- 
редач. (М). 9.05 — 

Новини. (М). 9.15 — к. ті 
Гімнастика. (М). 9.3U — 
к. т. «Маршрутами юних». 
(М). 10.00 — к. т. «У світі 
тварин», (М). 11.05 — к. т. 
«К-туб кіноподорожей». 
(М). 12.05 — к. т. Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Ди
намо» (К) - ЦСКА. В пе
рерві — повніш. <К). 13.50 
“ Програма передач, (М).

~ Док. фільми, (М). 
14.40 — «В ефірі . «Моло
дість». (М). 15.15 - к. т. 
Концерт. (М). 15.45 - к.т. 
«Наш сад». (М). 16.15 — 
'Назустріч XXV з’їзду 
т\Ш С». «Соціальний порт
рет колективу комуністич
ної праці заводу «Конди- 
’}.І.°“ер>- Передача 1. (Х-в). 
ц>..)5 __ «Ддд дітей», «Ка- 
лендар малечі». (До
нецьк). 17.45 — «Твоя тру
дна честь». (К). 18.00 - 
«День за днем». ІК-д). 
І- 5 "Т.'Іаасик-Телеспк». 
Мультфільм. к. т. (М). 
іа.25 — «Назустріч XXV 
з їзду КПРС». «На бедо- 
пах її ятнрічкн». (М). ір.ю 

Міжнародний фестиваль 
телепрограм «Райдуга», 
соціалістична Федератив
на Республіка Югославія 

т. (М). 19.45 - о. М. 
Островськнй. «На кожио- 
ю мудреця ДОСИТЬ нро- 

СА?ї П о’, ллф’Льм Фектакль. 
21 Vf) 2 П ~ *ЧаС*- (ЛІ)- 
■л.сіи. — Продовження філь- 
му-спектаклю. (М). 23.00— 
Спортнвна програма. (М). 
По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.15 — «Композитор Тлін
на», Худ. фільм. (М). 18.00 
— Оголошення. (К). 18.30 
— Фільм-концерт «Музич
не відлуння». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Худ. 
телефільм «Тадас ” ’ ■ 
да». 1 серія. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.09 —’ «Час». (М). 21.30— 
Концерт, присвячений 
70-річчю з діш народжен
ня О. Є. Корнійчука. В пе
рерві — новини. (М). 
З ПЕРША ПРОГРАМА.

9.00 — Програма пе
редач. (М). ' 9.05 — 

Новіти. (М). 9.15 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30— 
О. М. Островськнй.' «На 
кожного мудреця досить 
простоти». Фільм-спек- 
такль. (К). 15.00 — Наша 
афіша. (К). 15.05 — «На
головних напрямках п’яти
річки». (Херсон). 15.35 — 
1 Всесоюзний фестиваль 
художньої самодіяльної 
творчості трудящих «На
родні . таланти». (У-д). 
16.15 —• «Назустріч XXV 
з'їзду «КПРС», «Соціаль
ний портрет колективу 
комуністичної праці заво
ду «Кондиціонер». Пере
дача 2. (Х-в). 16.50 —
«Фільм — дітям», «Ральф, 
здрастуй!». Тел. худ. 
фільм. (М). 18.00 — «Ек
ран запрошує». (К-д)- 
18.30 — «Людина 1 закон»! 
(М). 19.00 — «Грає народ
ний артист СРСР С. Ріх- 
тер», к. т. (М). 19.50 —
Тел. багатосерійна повість 
«Таке коротке довге жит
тя». Розділ 5. «Хмари». 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — Концерт. (М). 22.30 
— Спортивна програма.По 
закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Повніш. (К). 11.15 
—- Худ. фільм «Тетяпни 
день». (К). 12.45 — Теле
фільм. (К-д). 14.00 — Про
грама передач. (М). 14.05 
— Док. фільми. (М). 14.50 
— «Малюнки Пушкіна». 
(М), 15.50 — «Шахова шко
ла». (”; -г—,
дійці труда».
(М). 16.50 — «Піонерське 
літо». (Одеса). 17.20 — 
«Ми — інтернаціоналісти». 
Бесіда 2. (К). 17.35 — «Віс
ті». (К). 18.00 — «Високе 
довір’я» (М-в). 18.30 —
Оголошення. (К). 19.00 — 
к. т. Всесоюзний конкурс 
бальних танців. Заключний 
концерт. В перерві — «Па 
добраніч, діти!». По закін
ченні — повніш, «Час», 
(М).

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

Повніш. (М). 9.15 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30 — 
«Майстри мистецтв — ді
тям». Засл. арг. РРФСР 
І. Кваша читає твори О. С. 
Пушкіна, к. т. (М). 10.00— 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм «Райдуга». 
Соціалістична Федератив
на Республіка Югославія, 
к. т. (М). 10.35 — «Таке 
коротке довге життя». 
Тел. багатосерійна по
вість. Розділ 5. «Хмари», 
(М). 13.55 — Програма пе
редач. (М). 14.00 — «Ва
силь Торів». Тел. док, 
фільм, к. т. (М). 14.55 — 
«По рідній країні». (М), 
15.25 — «Наука сьогодні», 
(М). 15.55 — Концерт дер
жавної заслуженої капели

Блнн-

день». (К). 12.45 

грама передач. (М). 1405

Пушкіна».

‘(М). 16.20 - «Гвар-
Теленарис.

(Одеса). 17.20

?) Наша адреса і телекс «МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

□іЇТЕЛЕЕКРДНІ
§ І

2 червня но 8 червня
бандуристів. (К). к. т.
16.25 — «Назустріч XXV 
з їзду «КПРС», «Соціаль
ний портрет колективу 
комуністичної праці заво
ду «Кондиціонер». Непо
дача 3, (Х-в). 16.55 —
«Фільм — дітям». «Острів 
Чаклун». Худ. фільм. (М). 

— «День за днем».
(К-д). 18.15 — «У кожно
му малюнку — сонце*, 
к. т. (М). 18.30 — Концерт, 
к. т. (М). 19.05 - «Там, за 
Ла-ЛІаншем — референ
дум». к. т. (М). 19.30 -
«іанцює ансамбль «Супс- 

‘ Нір». К. т. (М). 19.45 -
тел. багатосерійна повість 
«Таке коротке довге жиг- 
???• Розділ 6. «Слідство», 
(М). 21.00 — «Час». (М),
21.30 — Спортивна програ
мо- (М). По закінченні —’ 
повніш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
17.30 — «Вісті». (К). 18.00
— «Наука — внробнп- 
Цтяу». (Д-к). 18.30 - Те
лефільм. (к-д): 19.0«
Спортивна програма. (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). . 21.00 — «Час», 
(М). 21.30 — «Сільськогос
подарський тиждень». Те- 
лсогляд. (К). 21.45 - Худ. 
телефільм «Тадас Б.інн- 
да». 2 серія. (К). 22.55 — 
Новини. (К).

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М)’. 9.05-- — 

Повніш. (М). 9.15 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30 — 
Мультфільми, к, т. (М). 
10.00 — «Грає народішґі 
артист СРСР С. Ріхтер». 
к. т. (М). 10.35 — «Такс
коротке довге життя». Ба
гатосерійна тел. повість. 
Розділ 6. «Слідство». (М). 
11.50 — к. т. Всесоюзний 
фестиваль мистецтв «Ки
ївська весна». В перерві— 
повніш. (К). 15.50 — Наша 
афіша. (К). 15.55 — «Рес
публіканська фізнко-матс-. 
матична школа». (К). 16.25 
— «Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Соціальний 
портрет ьслективу кому
ністичної праці заводу 
«Кондиціонер». Переда
ча 4. (Х-в). 16.55 — «Фільм 
— дітям». «Дівчинка і лу
на». Худ. фільм. (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.15 —
О. С. Пушкін. «Казка про 
попа і наймита його Бал
ду». (М). 18.30 — «На за
питання телеглядачів від
повіде член-кореспондепт 
АН СРСР В. Г. Афа
насьев». (М). 19.00 — Би
лет О. Глазунова «Пори 
року», к. т. (М). 19.40 — 
Тел. багатосерійна повість 
«Таке коротке довге жит
тя». Розділ 7. «Гості». 
(М). 21.00 — «Час». (М)< 
21.30 — «Ану. дівчата!», 
к. т. (М). 23.00 — Чемпіо
нат Європи з боксу. (Поль
ща). к. т. По закінченій— 

, новини. (М).

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 —
Повніш. (М). 9.15 — Гім- 

і настика. к. т. (М). 9.30 — 
і «Однії за всіх, всі за од

ного». к. т. (Л-д). 10.30 — 
«Таке коротке довге жнт- 

і тя». Тел. багатосерійна по- 
I вість. Розділ 7. «Гості»,

(М). 15.55— Наша афіша. 
(К). 16.00 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «Со
ціальний портрет ко
лективу комуністичної

> праці заводу «Кондиціо
нер». (Передача 5). (Х-в). 
16.30 — «День за днем», 
(К-д). 16.40 — Телефільм. 
(К-д). 16.45 — «До Дня 
легкої промисловості». 
Виступ завідуючого відді
лом легкої промисловості 
обкому Компартії України 
топ. Майдєбури В. І. 
(К-д). 16.55 — «Зустріч ви
борців Баглійського ви
борчого округу Дніпропет
ровської області з канди
датом у депутати Верхов
ної Ради УРСР тов. В. В. 
Щербпцьким. (Д-к). 19.00 
— «Вісті». (К). 19.30 —
Тел. багатосерійна повість 
«Таке коротке довге жит
тя». Розділ 8. «Пам’ять». 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — «Запрошує кон
цертна студія в Остаикі- 
ііі». (М). Естрадний кон
церт. (М). 22.50 — Чемпіо
нат Європи з боксу. (Поль
ща). к. т. По закінченні-» 
повніш. (М).

ДРУГА
10.20

~ Док. фільми. (К)'

8

А

*16050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпкй, 2.

і

Л ПРОГРАМА. 
Наша афіша. (Ю- 
Новини. (К). 10.35 

____;г............  із.55 
•— Програма передач. (М). 
14.00 — Док. фільми. (М).
14.50 — «Слово—ученому»,
(М). 15.03 — «Літературне 
читання». В. Кятасв. «Хви
лі Чорного моря», к. т, 
,(М). 15.35 —- «Російська
мова». (М). 16.20 — «До
підсумків Великої Москов
ської регати», к. т. (М).
16.50 — «Фільм — дітям».

«Таємниця залізних две
рей». Худ, фільм, (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
♦“ «Веселі нотки».
ЇМ). 18.30 - «Наш Пуш- 
тін». (М). 19.30

Я. Ті

к.
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.... . ___ ЦЦІ т.
Худ. телефільм «Секретар 
парткому», 1 серія. (К)< 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час»; 
ЇМ), 21,80 <"» Худ, теле-

фільм «Секретар партко
му». 2 серія, к. т. . (КП 
22.40 — Новини. (К), 
7 ПЕРША ПРОГРАМА.

9.00 — Програма пе
редач, (М). 9,05 

Повніш, (М). 9.15 — Г>м; 
настика. к. т. (М), 9.80 4 
«Приходь, казко!», к. т, 
(М). 10.00 — «Для ваЛ
батьки!». (М). 10.30 -ь
«Таке коротке довге жит
тя». Тел. багатосерійна 
повість. Розділ 8, «Па
м'ять». (М). 11.55 — МуіІ 
програма «Ранкова пош
та», (М). 12.25 — «Рух бев 
небезпеки». (М). 12.55 —
«Здоров’я». (М). 13.25 -1
Для дітей. Концерт. (Х-іі), 
13.55 — «Назустріч XXV, 
з'їзду КПРС», «Соціаль- 

' іїиіі портрет колективу, 
комуністичної праці зава
ду «Кондиціонер», Пере
дача 6. (Х-в). 14,25 —
«Фільм — дітям». «Казка 
про царя Салтана», Худ, 
фільм, (М), 15.45 — «Сто
рінки вітчизняної космо
навтики», (М). 16.15 -4
«Повніш музичного жіп'- 
тя». (К). 17.00 — «Оч<£
ВІ’ДНС — неймовірне», к. т, 
(М). 18.09 — Повніш, (Му. 
18.15 — Мультфільм. (М), 
к. т. 18.40 — «Дев’яте Все,- 
союзне Пушкіпськс свято 
поезії», к. т. (М). 20.10 
Тел. худ. фільм з циклу 
«Пригоди в Африці». 1 се
рія. к. т. (США), 21,00 - 
«Час». (М). 21.30 — Чем
піонат Європи з бої<су, 
Півфінал. (Польща), к. т. 
22.15 — Заключний кон
церт учасників II Всесоюз
ного конкурсу виконавців 
бальних танців, к. т. (М)4 
По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА: 
10.00 — Для дітей. «Сонеч
ко». (У-д). 10.45 — «Зу
стрічний план завершаль
ного», (Львів). 11,15 -І 
«Курорти Одещини». (Оде
са). 12.00 — к. т. «Паш) 
гості», (К), 12.45 — «Вчені 
пропонують». (С-ль). 13.26 
— «Розповіді про ХУДОЖ
НИКІВ». к. т. (М). 13.55 ~» 
«Природа і людина», к. т, 
(М). 14.25 — Фільм-цов-
церт. (К). 15.00 — «Трибу
на молодого депутата» 
(К). 15.30 — к. т. «Зелений 
вогник!». (К). 16.10—«За
кон і ми». (К). 16.40 -X
Для дітей. Мультфільм 
«Гидке каченя». (К). 17.00 
•— Худ. телефільм «Віра і 
Федір». (К). 17.30 - «Дів
чата — хлопчики». (Д-к)'. 
18.00 — Концерт. (К). 18.30 
— «Вісті». (К). 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Зоря» — СКА. (Р-в)і 
20.45 — «Па добраніч, ді» 
тії!». (К). 21.00 — «Час», 
(М). 21.30 — к. т. Кіпотри- 
логія «Ходіння ио муках», 
Худ. фільм «Вісімнадця
тий рік». (М). 23,10 — Но
вини. (К).

8 ПЕРША ПРОГРАМА,
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 — 

Новини. (М). 9.15 — Гім
настика для дітей, к. т» 
(М). 9.30 — «Будильник», 
к. т. (М). 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу». (М): 
11.00 — «Містам і селам 
України бути зразкови
ми». (М). 11.45 — «Високе 
довір’я». Теленарис. (М), 
12.00 — «Музичний кіоск», 
(М). 12.30 — «Сільська го
дина». (М). 13.30 — «Сьо
годні — День працівників 
легкої промисловості», 
к. т. (М). 13.45 —• «У часи 
відпочинку». Концерт, 
к. т. (И). 14.55 —‘ Мульт
фільм. ії. т. ]М). 15.40 -• 
.«Міжпародпї панорама», 
к. т. (М). 16.10 «Діти
Країни Рад». Док. фільм, 
к. т. (М). 17.00 — «Клуб
кіноподорожей». к. т. (М). 
18.00 — Міжнародна това
риська зустріч з футболу. 
Збірна СРСР — збірне 
Італії, к. т. В перерві —• 
повніш. (М). 19.45 — «ПІс- 
ия-7о». к, т. (М). 20.05 — 
Тел. худ. фільм з циклу 
«ГІригодн в Африці», к.т. 
2 серія. (США). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Спор
тивна програма». По за
кінченні —< повніш., (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.45 — Худ. фільм «Якій 
Свердлов». (К). 13.30 *>
«Орбіта дружби». (Д-к.). 
14.00 — «Сьогодні — День 
працівників легкої про
мисловості», (К). 14.45 — 
Для дітей. «Шовкова ті
точка». Вистава лялькова, 
к. т. (К). 15.45 — «Назу
стріч XXV з’їзду КПРС». 
«Соціальний портрет 
колективу комуністичної 
праці заводу «Кондиціо
нер». Передача 7. (К о), 
16.15 — к. т. «Слово сол
датське». (К). 17.15 — 1Іп 
■ланях республіки. (Одеса). 
17.50 — Науково-популярні 
Фільми. (К). 18.30 — к.т, 
Нові мелодії року». (К); 
19.00 — «Вісті». (К), 19 30 
^4Екрап молодих», (К). 
20.30 — к. т. «Сатиричний 
обектив». (К). 20.50
*,ия Добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30-* 
к' 7- ^УД- Фільм «Похму
рий ранок». (К)4 23,10 * 
Новини, (К)і
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