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Сьогодні закінчуються Всесоюзні 
комсомольські збори «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — виконаємо!».
Юнаки та дівчата орденоносної Кіровоградщини, 

обговорюючи підсумки партійного з’їзду, визначили 
програму діяльності кожної комсомольської групи, 
кожної комсомольської організації, накреслили кон
кретні заходи по перетворенню в життя його рішень, 
по виконанню центрального завдання комсомолу — 
формування комуністичного світогляду, уісерджен
ая в свідомості молодого покоління ідей радянсь
кого патріотизму і соціалістичного інтернаціоналіз
му, гордості за Країну Рад, за нашу Батьківщину.

Комітети комсомолу допомогли кожному молодо
му виробничникові розробити напружені, економіч
но обгрунто- и——М 
вані соціаліс
тичні зоба-~ рішення:частиною И *
особисто г о 
комплексного 
плану учасника 
шення XXV з'їзду КПРС 
лй перед членами Спілки вимоги дня
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Всесоюзного Ленінського заліку «РІ- 
в життя!» Збори постави- 

і — брати участь 
л прискоренні науково-технічного прогресу, розпи
сати масовий рух молоді за оволодіння досягнення
ми сучасної науки, техніки і виробництва.

Всесоюзні комсомольські збери ще раз засвідчи
ли готовність молоді перетворити Е життя історич
ні накреслення партійного з’їзду.

— Нам, сьогоднішнім десятикласникам, випала ос
лика честь: бути першими випускниками середньої 
школи № 17. Ми закінчуємо школу-в рік, коли в кра
їні стартувала десята п’ятирічка. Якість і ефектив
ність— ось то визначає її. Зрозуміло, шо паші знан
ня повц'пчі бути гру новіш міг. Адже вони знадоблять
ся тоді, коли ми, переступивши шкільний поріг, ста
немо в перших рядах будівників комуністичного сус
пільства, віллємося в ударний загін десятої п’ятиріч
ки, яким оголосив себе Ленінський комсомол. Тому 
ироновую першим пунктом наших зобов’язань запи
сати: «Продовжити і посилити боротьбу за глибокі і 
міцні знання».

Проблема якості знань хпіі- 
пювала багатьох. Деспгіі- 

Г>ТЬЇ ТВ ТГ /ЇГІПЇГ власників Сашка Страйкова
Ц? И І И Г Р 1 і! га Надію Дм.проп.ш підтрії-
С-іі І !Б Е І і В КРпа.ні восьмикласник» О ні 

Лв/МД чу ТІ Фетисова, Олена Рябова,
учень дев’ятого «.А» Леонід 
Кравчук. Ніде правди діти:

П’ЯТИРШПІ ЙХ.-« і|І І Ки І І В ВІ І редпіми оцінками, «Ні! — 
ВВ к. С.» Д. И Ы г))і|іці 0 агссгат|. _ ннріиіи-

;іи комсомольці, с Цс буде 
нашим внеском у виконання рішень XXV з’їзду КПРС». І 
завдання це не тільки для старшокласників. Адже оцінка в 
десятому — цс продовження тш,їх знань, набутих’ протягом 
усього навчання в школі.

— Пропоную всім комсомольським організаціям вмліочитнс!і 
в змагання за звання «Зразкова-шкода, зразкова класна 
комсомольська організація, зразковий учень».

Ці слова теж були підтримані і внесені і1 рішення 
зборів. А зобов’язують воші багато до чого'. ) до по
глиблення знань (то ж то за зразковий учень, який 
погано навчається?) і до участі в поході за дбайливе 
ставлення до шкільного майна тощо. Отож і потріб
но створити ремонтну бригаду, яка б готувала шко
лу до нового навчального року.

Ще потрібно багато: посадити біля школи дерева 
та куші, організувати роботу зеленого патруля для 
охорони Насаджень в мікрорайоні, провести кілька 
недільників но благоустрою міста та території шкоді!- 

Пленум ЦК ВЛКСМ постановив: комітетам комсомолу по- 
єиліии моральне пихов.зшні молоді, формувати у юнаків 1 
дівчат активні життєві позиції, свідоме ставленая до гро- 

. мадського обов’язку, рішуче боротися з порушниками норм 
комуністичної моралі. Давайте поднішмося, чи не .започаткує 
звичайне невинне спізнення по школи сьогодні такої раси, 
як безві іноді дальність в майбутньому? От і вирішило на 
зборах: «Жодного порушника дисципліни поруч»

До всього є діло невгамовним школярським 
бентежним серцям. Тому розмова па Всесоюзних комсомоль
ських зборах в СШ Лі 17 м. Кіровограда була 
принциповою.

Аналізую ш роботу, ставили завдання бойові, кон
кретні. Бо плани шкільної комсомоли — та краплина 
в морі, без якої немислиме саме море.

«Рішення XXV з’їзду — виконаємо!» — запевнили 
партію майбутні будівники комунізму.

В. ВІКТОРОВА.
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• 'ВИВЧАЄМО 
МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ

ЛЕКТОРОМ
СТАВ
КОМСОРГ

Ж ЕКІДІЮ про підсумки 
** роботи XXV з’їзду 
КПРС В. Крицький прочи
тав у будинку механізато
рів колгоспу імені Шев
ченка першої тракторної 
бригади. Трудівники доро
жать сьогодні кожною 
хвилиною: сівба. Отож, по
спішаючи, не помітив, як 
розповідь мимоволі пере
творилася на бесіду. Чле
ни комсомольсько-моло
діжної, сам бригадир Бо
рис Москаленко, групком- 
сорг Юрій Плигін поділи
лись думками щодо вико

нання підвищених соцзо- 
бов’язань на 1976 рік, об
говорили назрілі питання 
підвищення ефективності і 
якості роботи, прикинули, 
які резерви зростання 
продуктивності праці ще 
слід використати, щоб не
одмінно здобути першість 
у трудовому суперництві з 
комсо/лольсько • молодіж
ним колективом трактор
ної бригади колгоспу іме
ні Ульянова, адже готують 
договір про соцзмагання.

Вже опісля, повертаю
чись від механізаторів, 
Валерій подумав, що вда
лося захопити хлопців, ад
же вони так уважно спу
хали його, якось зацікав
лено розповідали про свої 
успіхи. Відтворював у па
м’яті уривки розмови, ок
ремі думки, слова. Згаду
вав пожвавлені обличчя 
товаришів, знайомих ще з 
дитинства. Григорія Круг
ляка, нагороджено брон
зовим знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’яти
річки». ,

В десятій п’ятирічці перед молодими трудівниками Олек
сандрійського електромеханічного заводу стоять важливі 
завдання, в серійне, виробництво будуть запущені езектро- 
приводп підйомних машин, нові пускачі. Па Всесоюзних ком
сомольських зборах спілчани підприємства пезп ділову роз- 
”.овУ про ще еегнкористані резерви підвнщеііііп якості і на
дійності пиробів. Вони — п умінні берегти кожну робочу 
>вилину. зростанні професійної майстерності юнаків і дів
чат, ефективності роботи наставників.

На Фото: майстер дільниці складання станцій управління 
Іван ШКОДА пояснює комсомольцеві Володимиру ЮР’ЄВУ 
иринциі» монтажу станції

Фото В. КОВПАКА,

Вирішне, що перед воді
ями автопарку треба буде 
провести розмову про їх
ні справи, щоб люди від
чували себе причетними 
до того, що звершується 
у різних куточках нашої 
неосяжної країни щодня

Те, що Валерій Криць
кий, секретар комітету 
комсомолу колгоспу імені 
Шевченка, став пропаган
дистом, зумовлено подія
ми XXV з’їзду КПРС, зав
даннями, які висунув пе
ред усіма трудящими пар
тійний форум. Він і рані
ше ВМІВ ҐОЕОрИТИ з людь
ми, знаходив теми, які ці
кавлять трудівників. Та ко
ли на партійному активі 
вирішували, як краще і 
ефективніше повести про
паганду рішень партійно
го форуму, охопити всі 
виробничі ділянки, став 
виступати перед трудівни
ками із змістовними лекці
ями,

А МИХАЙЛІВ.
Добровслвчківськїій

■ район.

РІВНЯННЯ- ЧРОЖДЛЖ 
НА ГЕРОЇВ ПРАЦІ!

На польовому стані 
бригади № 2 (бригадир 
В. Семенюк) червоний 
прапор піднято на честь 
Петра та Віктора Кожуха
рів. Відмінно потрудилися 
молоді хлібороби під час 
сівби ранніх ярих. їх що
денний виробіток — півто
ри дві норми.

Так само ударно труди
лися молоді механізатори 
бригади № 1, яку очолює 
Герой Соціалістичної Пра
ці В. Я. Кожухар. Найви-

щого виробітку досягли 
трактористи Ярослав Си- 
ров’як та Олексій Ваисо
вич.

Механізатори нашого 
колгоспу закінчили сівбу 
ранніх зернових на два 
дні раніше, ніж передба
чали.

А. ПЛАКСА, 
секретар комсомольсь
кої організації колгос
пу імені Ульянова 
Добровелнчнівсьн ого 
району.

З ЧЕРВОНИМ 

ВИМПЕЛОМ

ПГОРІК комсомольсько-мо-
* лсдіжішй екіпаж, очо

люваний молодим комуніс
том Миколою Ткаченком, 
добився високих показників 
у прані. Па сівбі ранніх зср-
!1<!ШІХ культур неп колектив виборов першість серед 
молодіжних екіпажів Доляиського району і був наго
роджений перехідним Червоним вимпелом ЦК 
ВЛКСМ- Ударництво стае традицією молодих хлібо
робів з колгоспу імені Шевченка-

Нині екіпаж в складі Людмили Корпєвої. Віктора 
Горбеика, Олексія Мачсвмснка, -Анатолія Т'офаііа т.а 
Леоніда Скляра теж дрбився хороших результатів-. 
За п’ять днів молоді хлібороби засіяли ранніми зер- 
новими культурами 195.-гектари у плошу- Вонн стал» 
переможцями у змаганні серед колективів другого 
відділка. Правління колгоспу нагородило екіпаж пе
рехідним Червоним 8ЙМЛЄЛСМ.

М. ФЕДОРОВ.
Долппськшї район.

ХЛІБОРОБСЬКЕ 
ПОПОВНЕННЯ

Щороку багато випуск
ників Дереївської серед
ньої школи залишаються 
працювати в рідному кол
госпі «Дружба». Так, ми
нулого року вісім комсо
мольців поповнили трак
торну бригаду — Микола 
Гладкий, Віктор Яцина, 
Олег Нестеренко торік 
працювали на купьіиваціі 
та оранці на зяб, поміч
никами комбайнерів. Збз-

гачені досвідом, хлопці 
вчасно і якісно підготували 
трактори і закріплену за 
ними техніку до виїзду в 
поле, виїхали на сівбу.

Сергій Малина, Микола 
Ревенко, Анатолій Афонін, 
Олег Плаксій, закінчивши 
на кошти колгоспу курси 
водіїв, працюють в гара
жі. Юнаки включилися в 
змагання за ефективне ви
користання техніки. їхні 
машини техогляд пройшли 
з оцінкою «відмінно».

В. ЯЦЕНКО.
Онуфріївськнй район-

• Завтра—вибори народних суддівДОВІР’ЯІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПАЛАЦ! культури імені Жоп- 

и тіш заводу «Червона зірка» 
відбулася зустріч виборців з 
кандидатом у народні судді 
Ленінського району м. Кірово
града Семеном Семеновичем Со- 
лодченком. Довірена особа, рі
зальник ковальсько- пресового 
чеху заводу «Червона зірка* 
М. І. Скліфус розповів, що Се
мен Семенович більш тридцяти
років займається юридичною діяльністю.

Він прогоднть велику роботу по запобіган
ню порушень законності І правопорядку, під
тримує тісні зв’язки з гром тдськіс гю заводів, 
фабрик, інститутів, товариськими судами, по
дає їм дій іву допомогу.

Ще одна зустріч молодих виборців з С. С. 
Солодчспком відбулась у клубі тресту «Кіро- 
иоірадсільбуд». Тут добре знатті. Семена Се
менович. Голова районного суду часто висту

пає Перед робІГПНЧОЮ І СГуДеіІТС’.НОЮ М0Л0ДШ9 
з лекціями га бесідами про соціалістичну мо
раль. радянське законодавство.

Прийнята постанова іборіп пер нею внбор- 
чего округу м. Кіровограда про вибори народ
них суддів та звернення до виборнії» району, 
які завтра віддадуть спої голоси за кращих 
представників радянського народу.

Л. КОРЕНОВСЬКИЙ.
м. Кіровоград. Я

Про те, як глибше, грунтовніше засвоїти програмі:? 
документі) XXV з’їзду КПРС. як попести ідеї партійного 
форуму до кожної радянської людніш, йшлося на кушем 
вій параді ідеологічних працівників, що відбулося в Доб- 
РОВЄЛВЧКІВЦІ-

Т ТГПЛі ТїППїТТИТїХГ Тут були присутні секретарі райкомів партії і райком
1 дІІИл м’в комсомолу, заступники голів рай виконкомів зовіду* 

іочі районними відділами культури, районними Будинка
ми культури та бібліотеками, керівники сільських клубів.

В роботі наради взяв участь і виступив 9 промовою 
завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому Коки 
вартії України І. П. Оліфіревко.

НАРАДА

ПРАЦІВНИКІВ



«...— Я ошор»
ПОЗИВНІ 

«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

• },Молодий комунар“ 1.0 квіхлял року

БУДЕ НОВИЙ 
ПРОСПЕКТ

Молодь Ульяновки ВИрІШИ- 
лЛ У Д$»ь скотинка впоряд
кувати новин проспект, що 
простелився ВІД центру до 
цукрокомбінату. Майже 200 
молодих робітників та служ
бовців комбінату обладна
ють тротуари, посадять га- 
зрин та дерева обабіч них. 
Що близько 100 комсомоль
ці» та молоді установ міста 
працюватимуть у централь
ному парку.

Завдання забезпечити 
учасників субопнша необ
хідними матеріалами покта- 
деііо на первинну комсо
мольську організацію відді
лу ко»! у пального господар
ства. Зараз нони спільно з 
працівниками міськвиконко
му визначають <}»роііт робіт, 
уточнюють необхідну кіль
кість матеріалів.

В. ЯРЕМЧУК, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Ульяновсь
кого райкому ком

сомолу.

Дванадцятого квітня 1976 року 
сповнюється п'ятнадцять років з 
того дня, коли світ облетіла звіст
ка; в Космосі — Людина! ЦІе.о 
людиною був громадянин Радян
ського Союзу комуніст Юрій І а- 
гарін.

Сто вісім хвилин продовжувався 
його рейс на кораблі «Восток». 
Всього один виток навколо Землі. 
Але скільки несподіванок таїв цей 
шлях в незвідане! На долю Гага
рина випало здійснити пікову мрію 
людства: відкрити двері у Всесвіт.

До того часу вже були зроблені 
перші кроки в дослідження Космосу: 
запущені перші радянські і американ
ські штучні супутники Землі, з допо
могою космічної станції «Луна-3» от
римана фотографія Місяця. Радянська 
міжпланетна станція направлена до Ве
нерн. Але жодній людині тоді ще не 
вдалось побувати в Космосі. Юрію Га- 
гаріну треба було відповісти на питан
ня, чи здатна людина жиги і працюва
ти в Космосі, орієнтуватися в просіорі, 
управляти системами корабля.

В той момент, коли ракета відрива
лась від Землі, радіо донесло голос 
космонавта: «Поїхали!» 1 потім, уже із 
Космосу: «Йдемо далі!» В них словах 
звучала впеїшенісгь дослідника, що 
знав, що псе йде так, як було намі
чено, і піп сам, І техніка з честю ви
тримають всі випробування.

Юрія Гагаріна називають Ко
лумбом Всесвіту. Його політ від-

Син зем
крив нову еру освоєння космічно
го простору.

Якинм же він був, Когмоиьвт № 1?
Юрій Гагарін не пестун долі. Син кол

госпного тесляра, він з юних літ .міг 
бачити, що смисл всього життя люди
ни і— труд на користь людей. Життєвий 
ШЛЯХ К>;>ія — це копітка постійна прй- 
ця, стремліігпп досконало сиолодіватн 
навичками і знаннями, будь-яку справу 
довести до кінця. .

Видатний конструктор ракетно-косміч
них систем академік Сергій Корольов 
так сказав про нього: «Юра — уособ
лення вічної молодості російського на
роду... В ньому щасливо поєднуються 
природна мужність, аналітичний розум, 
виключне пранелірбство...».

До цього необхідно додати, що Гага- 
ріп був дуже товариською і життєра
дісною людиною з розвинутим почуттям 
гумору. За всі ці якості і любили його 
товариші по роботі, поважали керівни
ки польоту. Це іі визначило кінцевий 
вибір, кому летіти першим.

Досвідом космічного рейсу Гагарін 
щедро ділився з друзями, вченими. Йо
го жнвпй розум, спостсрє жлнзісгь, 
вміння аналізувати, визначили дальшу 
роботу конструкторів космічної техніки, 
медиків інженерів.

Співвітчизники космонавта, люди 
всього світу високо оцінили людські і 
громадянські якості Юрія Гагарі.іа. 
Його обирають депутатом Верховної

1
Ради СРСР, членам 
Центрального Комі* 
тсту комсомолу,
президентом Това
риства радянсько- 
кубинської дружби, 
Товариства Фінляндія 

Міжнарод-почесним членом
— СРСР, почесним членом 
паї академії астронавтики. Він був на
городжений вищими орденами Радян
ського Союзу й інших держав. Облетів
ши планету в космічному ксраблі, І а- 
гарін потім об'їхав її, побувавши ба
жаним гостем в десятках країн. З ве
ликим тактом і привабливістю він від
мовився від ролі легендарного героя і 
вибрав для себе більш тяжку і почес
ну .місію пристрасного пропагандиста 
ідей миру і дружби між народами. Він 
вважав, що звершене ним — це подвиг 
всього радянського народу, який ство
рив могутню індустрію і підпив па не
звідану висоту науку і техніку.

Космонавт завжди . був вірний 
своїм словам: «Є слава і Слава. І 
та, яку хочеться писати з великої 
літери, ніколи не була і не буде 
славою лигне твоєю. Вона перш за 
все належить тому ладові, тому 
народові, що виховали і вигілекані 
тебе».

Дванадцяте квітня, день старту 
корабля «Восток», який пілотував 
Юрій Гагарін, народи Землі від
значають як свято світлих сил ро
зуму — Всесвітній день авіації ,і 
космонавтики-

Виросте зелена 
зона

Створити зелену зону нав
коло шахти вирішили тру
дівники Світлопільської шах
ти и день «червоної суботи». 
Близько тисячі чоловік візь
муть участь в традиційному 
спяті праці, присвяченому 
108-рІчннцІ від дня народ
ження В. 1. Леніна. Такої 
масовості під час суботи,і- 
ків наше підприємство те не 
знало. 220 кращих спеціаліс
тів будуть 17 квітня ремон
тувати гірничошахтне об
ладнання гірничих виробок. 
Цс дасть можливість опісля 
не допускати простої в ході 
видобутку вугілля, нарости
ти темпи виробництва. Най
більше учасників субогннка 
працюватимуть по благоуст
рою навколошахтної терито
рії. В день Всесоюзного су- 
ботника трудівники «Свігло- 
пільсі.кої» посадять 200 де
рев. 50 кущів, вивезуть 100 
тонн різноманітних решток 
після прибирання, зберуть 11 
гони металолому.

о. цишковськии? 
секретар парткому 
шахти «Свіглопіль- 
ська».

м. Олександрія. Фоіо АПН.

Иайвидатнішнй конструктор ракепїо-космічних систем академік Сергій Коро.іьов 
і космонавт .4 1 Юрій Гагарін.
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життя
Важко передати стан, почуття _  —. _ « -я, • п ж а л

кожного з нас у той день! Всі О Ц F F F H ЯІ И
знали, що ось-ось людина буде Л SI«« ta в s
у космосі, та не сподівались, 
що так швидко. Цс було всена
родне свято: світле, радісне.

У нашому конструкторському 
бюро тоді вийшла велика стін-
нівка, в котрій кожний стисло намагався висловити свої почут
тя і думки. Всі писали про одне і те ж, але по-різному.

А скільки новонароджених було названо Юріями!
Весь світ до дрібниць взнав біографію звичайної радянської 

людини, вихованої Комуністичною партією і Ленінським комсо
молом. _ , _

Нема, мабуть, людини, в нам'яті котрої не закарбувалась би 
неповтерпа гагарінська посмішка, ного коротке перед стартом: 
« Поїхали».

Світ весь вважає його своїм. Він — син Землі.
Нещодавно, перебуваючи у Москві, я відвідав папілі.нон «Кос

мос» Всесоюзної виставки досягнень народного господарства 
СРСР. піднімався «на борт» орбітальної станції «Салют», ди
вився космічні апарати, систему «Союз—Апполон» та нові екс
понати. Все це гражає у.чву, свідомість, котра вже трохи наче 
звикла до калових звершень другої половини XX сторіччя.

Та найбільш хвилююче — вияв величезної любові до піонера 
космосу — нашого Гагаріна.
Тисячі і тисячі поштових листівок: з Києва, Болгарії, 

града. Фінляндії, Чехословаччнн, Франції, Італії, Баку, 
востока тощо. В них — ііайтетіші, найссрдсчніші слова, 
ні і до Гагаріна. і до радянського народу, сином якого він за
лишиться у віках.

І мимоволі згадуються у цей день його слова: «Облетівши 
Землю, я побачив, яка вона прекрасна наша планета. Люди, бу
демо берегти і примножувати що красу, а не руйнувати її!». .

м. ножнов, 
ведучий інженер-консгруктор Головного спеціалі
зованого конструкторського бюро по посівних і 
комбінованих машинах.

Во.тгс- 
Владн- 
зверне-

ДО залу суду увійшов добротно 
одягнений симпатичний юнак.

Підтягнутий і спокійний. Зайняв 
своє місце... на лаві підсудних. 
Якась, навіть, зухвалість була у 
його рухах, у тому спокої. Приди
вившись уважніше, помітила: зов
нішнє це, напускне. Бравада сім
надцятирічної людини, котрій 
більше нема чим прикрити свою 
внутрішню безпорадність і порож
нечу, справжній переляк, що так 
і бризкав із очей.

ЛІені боляче було дивитись у ті очі. 
Адже я не тільки народний засіда
тель, а, передусім, — псдаїог за ос
вітою. І, коли на лаві підсудних ба
чу молоду людину, перл з питання, 
що хвилює мене — чох.у гак ста
лось?! Юнак, котрому держача надає 
псі можливості для навчання, праці, 
врешті, для здійснення своєї мрії, за
мість того, щоб прикласти зусилля і 
волю для самоствердження, витрачає 
неабияку енергію собі на шноау. Яка 
причина? Що привело Олексія Крав
ченка па лаву підсудних? Випадок, 
у Жнваново став останнім поштовхом, 
котрий змусив мене взятися за перо і 
заговорити вголос з багатотисячною 
молодіжною аудиторією області мере і 
її газету, І застерегти хочстіся і по
ставити обличчям перед проблемою, 
вирішити котру, на мою думку, сьо
годні конче важливо.

Олексія я знаю давно, бо в спій 
час була директором Живаніпської 

школи. Не назвеш його «особли
во важким» — це було б не об’єк
тивно. Щоправда, бешкетував. А серед 
своїх ровесників відзначався задиріі- 
куватим характером. Одною разу беї 
будь-якої причини побив десятиклас

ника Серіія Скачка. Вчився .тедь-.тсіь. 
Закінчив вісім класів і поїхав до Кі
ровограда, де у технічному учили
щі набув професію тракториста. Зго
дом поступив при Компаиіїнсько.му

ТРИВОГА
ЗАЦІКАВЛЕНОЇ
ЛЮДИНИ
ДТСААФ на курси водіїв. Мав їх 
вже закінчувати. Навчався заочно у 
десятому класі при ЖиіГаиіпському кон- 
сультпупкті. Здавалось, що ось наби
рається молодик розуму, скоро віллєть
ся у трудовий колектив, знайде своє 
місце у житті.

Та, на жаль, цього не сталось. 
Того вечора Олексій зустрівся з 
товаришем. Захо-іли піти до клу
бу. Де там — клуб на замку, як 
це, до речі, часто буває у Жива- 
ново. Завідуюча тут немолода вже 
жінка, спеціальної освіти в неї ні
якої і, відповідно, робота у клубі 
можна сказати, на нульовому рів
ні. Основне дозвілля — доміно і 
більярд. Головна місія завідую
чої — відчинити і замкнути примі
щення, що вона, до того ж, ро
бить не регулярно.

Я хочу, щоб мене вірго зрозу
міли: Олексій міг би, можливо, і 
в іншому місці і за інших обста
вин вкоїти зло — це не виключе
но. Але.. Сумний збіг обставин: 
Кравченко був напідпиіку, клуб 
зачинено, а тут повз іде немоло
дий вже чоловік. Сутінки. «Треба 
когось побити», — 3 нудьгою у го
лосі говорить Олексій, — зриває-

ться з місця і ні з того, ні з чого 
нападає на літню людину, нано
сячи їй кулаками й ногами травми.

І ось відповідь — лава підсудних. 
Вирок. На три роки хлопець позбавле
ний волі, тих прав, які так щедро на
давала йому держава, вішмагаючн ли
ше одного — чесно трудитися, бути сві
домим членом суспільства.

Я, не випадково збіг обставин, що 
привів до такого фіналу Кравченка, 
назвала сумним. Справа в тім. і цс 
викликає велике занепокоєння. що. 
аналізуючи причини дрібних і більш 
серйозних правопорушень, можна беї 
особливого напруження помітити, що 
трапляються вони гайчасіїше саме гам, 
де погано поставлена робота по орга
нізації дозвілля молоді, де у клубах 
нудьга І порожнеча, де, як сказав однії 
з «героїв», центральне місце відпочин
ку молоді — продовольчий магазин.

Справа Миколи Бреуса, яка не так 
давно розглядалась у нашому суді, не
весела, але точна ілюстрація моєї дум
ки. Не буду її переказувати. Ось лише 
короткий витяг з окремої ухвали суду: 
«Судом встановлено, що умовою, котра 
сприяла злочину є те, що мешканці се
ла Водяне, особливо молодь, у вільний 
від роботи час не мають можливості 
організовано проводити свій відпочи
нок, тому що ктуб, як правило, па 
замку, там не гроводитьсі культурно- 
пнховна робота».

Коментар зайвий. А ось ще один 
приклад. Двоє сіл, Черзонозершку і

Федосіївку (зараз Федосіївка зли
лась з головною садибою колгос
пу імені Кірова — Червоноверш- 
кою), роз’єднує невеличка балка. 
У першому клубі бригади № 1 
завжди багато молоді, там весело 
і цікаво. У другому — оселилась 
сіра нудьга. Результати: у минуло
му році з Федосіївки було кілька 
засуджених, а ось нещодавно за 
повюрне дрібне хуліганство отри
мав своє Штундер.

Та й у , Живаново лише у 1974 
році суд розглянув сім справ. Не
добра слава йде і про Сасівку, де 
знову ж, погано працює клуб.

Я ііе хочу, щоб у когось з читачів 
мого виступу склалась думка: дивись, 
мовляв, як багато у Компічііївському 
районі хуліганів. Ні, їх не так-то й ба
гато, і з кожним роком стає менше. 
Ось в минулому році у порівнянні з 
1971 майже на 15 процентів знизилось 
справ про хуліганство. Пильнує міліція, 
докладає чимало зусиль громадськість.

Але, гадаю, що не останнє, а, ма
буть, одне з перших місць, у боротьбі 
з хулігане гном посідає сільський Буди
нок культури, котрий повинен, як маг
ніт, притягувати молоді,, надихати її на 
добрі справи і думки. Прикро, надто 
прикро, коли трапляється навпаки.

1 тут, говорю це з повного від
повідальністю, треба бити на спо
лох, бо коло зачиненого клубу 
часто-густо ламаються молоді до
лі. Приклади є. І коли б, навіть, 
був хоч один такий приклад, по
вторюю: треба бити на сполох.

В ДУБИНА, 
народний засідатель, завідую
ча КомпаніТвськнм районним 
відділом народної освіти.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Щира тринога зацікавленої люди- 
нн Бона не може не хвилювати. Віра Миколаївна 
Дуоина зачепила одну, мабуть, з найгостріших гра
нен проблеми: організація дозвілля у сі їьіьі.ому Бу
динку культури і правопорушення. Оперуючи кон
кретними фактами, котрих у неї за сім років пран
ики народного засідателя зібралося чим їло, аналізу

ючи (X і співе пиляючи, вона, на нашу думку, зроби
ла один дуже важливий висновок.- «Коли б, навій, 
був хоч один такий приклад, треба біи.і на сполох».

Но превеликий жаль, таких прикладів ще досить 
багато. А свід чення тому - .щелепні лис ги і до ре
дакції нашої іатетн, і, як нам відомо, — в обласне 
управління культури. їх, різних за своєю формою, 
стилістикою, об'єднує дві головні риси: апіорп лис
тів — молоді люди, котрі підписуються цілими колек
тивами, і висловлюють одне прохання до редакції — 
допомогти в організації дозвілля.
“Н®“* клуб — колишній мєіазни. — пишуть нам з 

села Софіївки Новоукраїнськогс району, — в якому 
нема вікон, але двері, щоправда, є. Новий клуб було 
заплановано ще у 1969 році, а в I97G році звели тіль
ки стіни і вкрили, На цьому і зупинились»

«В нашому районному містечку Новомічрісроді чи
мало робітничої молоді, та вілєниіі час нам зовсім 
ніде проводити. Тому часто можна побачити молодих 
людей у чайних, за кухлем пива!» — п’ять підписів.

У дописах звертає на себе увагу одна деталь, на 
котрій хотітося б зупинитись окремо. «Ось вже три мі
сяці на дверях нашого клубу, що знаходиться на те
риторії першого відділка колі оспу імені Калініна ви
сить величезний замок. Цілий рік молодь не могл і 
сюди приходити: лс відремснтсвана підлої а», (село 
І оловківка Олексііідрійського району — колективний 
лист). А з 1(рвоукраї:іки юнаки І юпки констатують: 
«І’К ЛКСМУ не організовує для нас вечорів відпо
чинку, диспутів тощо»,

«Нам не робіть», «Нам не організовують». Пр.і 
всіх об'єктивних при пінах незадовільної організації 
культурної о доічілля на селі, вбачається у такій по
зиції авторів листів I власна бездіяльність, відсутність 
ініціативи. Безініціативність — риса байдужих, а не 
господаря. Не чекає, наприклад, молодий тракторист, 
щоб хтось йому відремонтував машину для роботи,

Сам ремонтує. Це — природно. Чому ж той самий 
тракторист стоїть збоку, коли йдеться про зіпсовану 
клубну підлої у? у

Ініціатива комсомольців і молоді, безумовно має 
неабияке ітчення. Та будемо реалістами: без'допо
моги райвідділу культури, райкому комсомолх, пос
тійної чи комсомзіьської організацій тут не обійтись

Редакція сподівається, що читачі, інформуючи гаї 
зету про випадки поганої роботи клубних заходів по- 
д ляться думками щодо конкретних заходів для по
ліпшення роботи сільського Будинку культури

«Необхідно. — говорив Л. І. Брежнєв у Звітній по
пові;,. XXV з’їздові КПРС. - щоб зростаичш ма,М- 
альних можливостей постійно супроводилося підви
щенням ідейно-мора.тьного і культурного рівня людей 
Інакше ми можемо маги рецидиви міщтнсі кої дріб- з тн,У»а3"°' ,,С"ХОЛО,1Ї' Иього не можпа випускав

А сільський Будинок культури? — Чи він — in п» 
редньох у краї боротьби за підвищення ідейно-мооать 
НОГО і культурного рівня людей, їх свідомоет іРп о' 
мадяїісько, ЗріЛОЄГІ? євіцшчиєт, і гро-

СЛАВИ БАТЬКІВ
ГІДНІ

Завком профспілки І 
комітет комсомолу за« 

воду ордена «Знак По
шани» тракторних гід
роагрегатів провели у 
Будинку культури імені 
Калініна тематичний ве
чір «Слави батьків бу« 
демо гідними».

Робі гчінкн підприємства, 
учні технічних училищ І 
підшефної середньої шко
ли № 17 тед.зо вітали ве
теранів рійірі 1 праці, на
ставників молоді: токарів 
М. Г. КуііЙпіого, І. О. Со- 
щука та контролера ОТК 
цеху М 2 І. Ю. Радченка, 
якому на цьому ьечорі бу
ла вручена медаль «Веге
ра н праці».

А потім під звуки ду
хового оркестру на 
сцену піднялись зовсім 
юні члени славного 
трудового колективу 
л. Сухопара, В. Заїка, 
В. Токарчук. Отримав
ши «Трудові накази» 
старших товаришів, во
ни дали клятву жити і 
працювати по-ленінсь- 
ки, берегтй і примно
жувати трудові тради
ції зазоду, бути гідни
ми високого звання ра
дянського робітника.

Перед молоддю ви
ступила делегат XXV 
3 їзду КПРС, лауреат 
премії Ленінського 
комсомолу шліфуваль
ниця ЬО. В. Євтушен- 
ко.

Учасники художньої 
самодіяльності Будинку 
культури подарували 
наставникам свої най
кращі пісні, а народний 
театр музичної комедії 
показав для учасників 
Цього чудового вечора 
виставу І. Дунаєвського 
«Вільний вітер».

В. ТРИ ГУ БОВА»



ІО жвішнлг 1976 року
комунар“ З стор

котрі для 
поетичному 
напруження 
зеглиблено- 
у предмет 

осмислення, точ- 
сві-

ДО редакції завжди надхо
дить чимало віршів. Але 

в переддень відкриття та у 
дні роботи XXV з'їзду КПРС 
: зараз потік віршованих лис
ті’ ₽ЙйїГ,вц'в значно збіль- 
шивЬяЦЙоли окинути ЇХ всі 
ОДНИМ* поглядом, то впадає у 
вічі характерне: вони пройня
ті пафосом глибоко усвідом
леної віри у кожне слово пар
тії Леніна, у велич і здійснен
ність справ, які вона ставить 
перед* народом, у свою при
четність до цих справ.

Задуми віршів, їх тематичні об
рії теж близькі: XXV з’їзд КПРС, 
Вітчима, натхненна праця сучас
ника, священна нам'ять про за
гиблих за наше сонячне сьогоден
на, кохання, і назви віршів гово
рять про це: «Партии и мы — од
но» (С. Лопушанський з Ульяноч- 
ського району), «Моя Вітчизна» 
(колективний твір учениць Олек
сандрійського педучилища), «Ук
раїно» (О. Польова з Доброве- ■ 
ліічбівк»), «Колгоспна майстерня» 
(М. Почернюк з Новгородкіг), 
«Солдат России» (О. Сірснко з 
Нової Праги) тощо.

.^Самі по собі задуми, без
перечно, прекрасні, серйозні. 
Якраз Т? задуми, 
своєї реалізації у 
слові вимагають 
всіх творчих сил, 
го проникнення 
поетичного 
ності акцентів і, врешті, 
жого образного бачення. Без 
сумніву, саме в організації 
значущої поетичної ідеї ви
являються особистість поета, 
якість його світогляду, праце- 
любство.

Та саме тут ще трапляється 
досить прикра розбіжність 
між задумом, обраною те
мою і авторськими можли
востями, творчим потенціа
лом початківця. І лише тому, 
ідо нема жодного сумніву 
щодо щирості авторських по
чуттів і думок, хочеться у 
цьому короткому огляді по- 
зести мову про відповідаль
ність перед темою, перед за-

- •» коли хочете, — пе
ред читачем (бо вірші для сі
мейного вжитку газета не 
друкує і майже не отримує 
останнім часом таких).

Пригадуються слова О. Твар- 
довського: «Найважче писати 
про то, що тобі ьайдорожче 
— відчуваєш, що завжди не 
вистачає саме тих слів, які б 
щонайточніше зафіксували 
твоє велике почуїтя». Яке ж 
позицию,бути вагоме поетич
не слово, щоб відбити цей 
гармонійний, глибоко осмис
лений процес нашого соціа
лістичного буття!

На жаль, такого слова у по
етичних доробках початківців 
поки що нема. їхня головна 
характерна вада — риторична 
інформативність. Ось кілька 
прикладів:

С?’-на за струною — ноги. Нога за нотою -» 
народжується мелодія. Мрія Тані Копдратьз- 
во(, учениці першого класу Надлацької музич
ної школи Новоархані одеського району, па- 
ичн.пся грати на бандурі. Хай не завжди вда
ти- Перш1 крок,1> та дівчина захоплена бага- 
ипглЭ?УЧаНиЯМ стаР°в,,1’ного народного музич
ного інструмента..Успіхи _ ще попереду>

Фото А. БУДУЛАІЬЄВА,

ВІДПОВІ- 
не прагнули

«Коли напали вороги на

іяжкіій то був ДЛи
Батьківщини ,іас> 

Але всі люди — і старі, 
а, , •’ малі
за матір віддали серця 

свої».
(«Моя Вітчизна» — ко

лективний вірш учениць 
і' іц-* 1' *4' * 1,к 01 о 11 е ДУ ч н ■

«.Мы знаем проект 
пятилетки десятой, 

в ней благо народа н 
мощь всей Отчизны.

Проект утвердит наш 
съезд XXV.

Ленинским курсом нде> 
к коммунизму!»

( Планы партии — планы 
народа» — Ткаченко).

З наведеного 
но: початківці,
равши винятково 
дальні теми, г~„ • • ~ нули
знайти найточніший поетичний 
еквівалент. Якщо записати ці 
римовані рядки прозою, пе
вен, вони нічого не виграють 
У порівнянні з яскравою га
зетною публіцистикою, якщо, 
навіть, не поступляться їй.

Саме тяжіння до інформа
тивності, описовості часто 
призводить початківця до 
слабкого осмислення теми, 
до неточних (не тільки пое
тичних) акцентів. Йдеться про 
невміння продумувати до кін
ця і в повному обсязі обрану 
тему, про ту копітку роботу, 

ВІРЮ огляд
ПОЕТИЧНОЇ пошти

В ЛЮДСЬКУ КРАСУ»

текстом) 
одну з

котра у справжній поезії зав
жди лишається лише в автор
ських чернетках.

Думку можна проілюстру
вати віршем В. Бондаренка 
«Зустріч на прощання». Вже 
сама назва викликає сумнів 
щодо стилістичної доверше
ності. Та підемо далі. У своє
му вірші автор прагнув (це 
залишилось поза 
поетично засвідчити 
найважливіших рис радянсь
кої людини — інтернаціона
лізм. Його ліричний герой ве
де діалог з «демократичним 
німцем» Вальтером Глюсом.

Автор спочатку інформує: 
«Вальтер приїхав у Радянсь
кий Союз відшукати рідні мо
гили» і досить вірно підкрес
лює, що «і не треба його ста
вити під одну мірку з тими, 
хто на загибель приречений». 
А кількома рядками нижче 
несподівано проголошує: 
«...довго ще усіх ворогів лю
ди німцями зватимуть».

Риторичні знаки оклику і пи
тання нерідко роблять нечіт

БАЛАДА ПРО ПАМ'ЯТЬ
Вночі до сусіда Лльошки 
Приходить солдат-сибіряк.
Розверне міхи гармошки
Й попросить: «Спляшн гопак!»
І щоб не журилися дома, 
Альошка кричить: «Давай!» 
З плечей розтрушує втому. 
«Ану, веселіше грай!» \
У вихорі заповзято-
Навприсядки вибпва —
Під Прагою він в сорок п’ятім 
Востаннє отак танцював.
І мариться — йдуть до танку 
Всі друзі, полеглі й живі...
І, ще пе діждавшися ранку, 
Спітнілий прокинеться він;
Невістка зітхає спросоння, — 
Під ніс щось шепоче синок.., 
А вранці я з.іов на осошіі
Дивлюсь на знайомий візок —• 
На ньому з онуком Альошка..я 
А діти шепочуть мені: 
— За віщо у дяді ножки
Одірвано на війні?..

Павло МАЛЄЄВ.

И ОТТАЯЛО НЕБО
Не подумайте, будто в бреду 
Я бреду по раскисшему снегу. 
Просто март. І! оттаяло небо 
Первый раз в этом зимнем году. 
Первый раз в этом зимнем году 
Пролетает крикливая птийа 
И с дерет.ьев стекает вода. 
Вам хотелось бы в марте родиться 
И открыть эту землю, когда
Просто март? Лн(1а Брлг||НСКДЯ,

кою і авторську позицію, і це, 
повторюю, від невміння ху
дожньо її осмислити. А поде
куди бажання обов'язково 
продекпарувати щось вагоме, 
призводить до інфляції самої 
теми. Так, на мою думку, 
сталося у вірші члена облас
ного літоб’єднання Л. Наро- 
дового «Життя». Про що ж 
цей вірш? Про ознаки сього
дення? Про авторський пошук 
точних художніх орієнтирів у 
вирі буття? Про, врешті, якусь

органіч- 
життя.

нову поетичну істину нашого 
існування?.. Відповіді вірш не 
дає, тому що сам автор лише 
«наближається» до життя:

Я щодня наближаюсь до тебе, 
До твого пропадаю ьіьна.
Він задає не менш риторич

ні запитання:
Як до тебе ДІЙТИ і добігти, 
Докопатися і доповьтн?
Як твої осідлати орбіти...
Безумовно, важко і, мабуть, 

просто неможливо «осідлати 
орбіти». Певніше осідлати 
якусь справу і саме через неї 
із глибини пізнавати суть бут
тя, а, точніше, бути 
ною часткою самого

«Я вірю в людську красу», 
— виголошує К. Лесь. Пре
красна віра! Але ту красу 
треба осягнути, треба поетич
но осмислити багагсмірність 
краси людини-творця і реалі
зувати 
формі. 
Важка, 
праця.
заздрити тим, кому вона вда
ється.

10. КАМІНСЬКИЙ-

веє це у
Благородна 

виснажлива 
Можна

художній 
робота, 

і копітка 
щиро но

наш

Q ДАЄТЬСЯ, тих балачок їм на 
w цілий день вистачить. Дів
чатка ніяк не могли натішитись 
своєю радістю:

— А я з своїм татком на теп
лоході «Адмірал Нахімов» пла
вала. І бачила кипариси, отакен
ні хвилі-..

— І я море бачила. Цілий день 
на піску лежали. В мами два ра
зи на спині шкіра лущилась. А 
батько так засмаг, що його на 
роботі негром прозвали. Тільки 
до мене сонце не пристало, бо я 
рижа.

— Море — це не те- От Ленін
град... Я всіх богів бачила на 
картинах...

Вистрибнув з під’їзду Вігалик 
Бевз. Прислухавшись до розмов 
своїх ровесниць, теж почав зга
дувати дні канікул;

— Ми з татом 
мішок бичків, 
Азове ь к о м у 
морі- І відро 
раків.

— Неправ
да! Раків не 
сушать, їх ва
рять.

На лункі го
лоси школя
рок вийшла з 
квартири і 
О.тя Зе.тінсь- 
ка. Вийшла не 
сама, а з ма

мою. Свою дев’ятирічну доньку 
жінка тримала за руку-

— Грайся. Тільки в піску не 
порпайся. Скоро вечір — в кіно
театр підемо- То не буду ж я те
бе переодягати.

— Я не хочу в кіно. То не для 
дітей. Коля казав, що до шіст.; 
надцятн років увечері не пуска
ють Я краще почекаю вас в 
Оденки.

— Багато знає той Коля... Ра
дитись з ним не будемо.-.

Дівчатка ніби й не помічають 
жінки:

— А ти, Олю. справді па п’я
тьох літаках каталась?

— І на вертольоті. Бо 
дядько начальник в аеропорту...

Тільки Онпся з десятої квар-
- тири ще не сказала свого слова- 

Вона слухала подруг і раділа, ні
би геж побувала всюди з ними. 
Та коли підійшла і її "ерга поді
литись враженнями від каніку
лярних днів, оченята Описі взя
лися ще більшим світлом втіхи:

— Мама наша теж хотіла до 
моря. Але. батько сказав, що ді
дусь і гак не бачив пас цілий рік 
— далеко до нього добиратись, в 
селі живе. За суботу і неділю не 
встигнеш туди поїхати і поверну
тися назад. От ми й до нього на 
канікули...

— Що ж гам цікавого, в тому 
селі?

— Татко викопав з нашими ро
дичами на подвір’ї у дідуся кри
ницю, бо бабуся хворіє та й не 
може в негоду далеко ходити по 
воду- А ще провів до курей світ
ло, — якщо піч їм вкоротити — 
вони більше яєць несуть. Потім 
ми всі гуртом на колі осиний го
род ходили, вибирати помідори і 
огірки допомаїали бгбусі. А в лі
сі їжака зловили. Тільки татко 
випустив його поіім. Коли вже 
збиралися до поїзда, дідусь хотів 
просити сусіда, щоб завіз нас на 
станцію «Жигулями». Але мій 
батько сказав, що в нас є свій 
транспорт.

-- Цс ж який? — дивувалися 
Ошісииі однокласниці. — Хіба 
що велосипед твій.

— От і ні. Дідусь наш в колгос
пі фураж возить кіньми- Так ото 
ми й посідали на віз- Все село 
бачило, як ми їхали. Дідусь вйо
кав на своїх вороних і повто
рював: «Наближаємось до зу
пинки «Вербова балка», за нею— 
«Чумакова могила». Це — за 
околицею. А в селі, доїхавшії до 
скверу, що біля клубу, ми злізти 
з поза Тато сказав, що треба 
пройти до обеліска І там я взна
ла ім’я солдата, який першим 
прорвався в дідове село, прога
няючії з нього фашистів.. М»і 
завжди приходимо до обеліска, 
як їдемо в місто-..

Онпся зробила паузу, обтруси
ла з спіднички пісок і знову за
щебетала:

— /\ якби ви знали, як-гарно 
їхати полем. Не те іно автобу
сом Якшо на возі, то все довко
ла видно. І пшениці пахнуть, і 
материнка, і перепілка озиваєть
ся- 3 лісосмуги — прохолода. 
Над степом — серпанки, маре
во... А на перехресті автостради

• 3 блокнота 
журналіста

корова зупинила валку автома
шин.-.

Мати Олі, яка вже хотіла було 
йти від дітей, на цьому зупинила 
Оиисіо. І запитала:

— А скільки ж твій батько 
грошей додому приносить, що не 
може хоч раз в Крим вас попої
ти?

— Вдвічі більше за маму-
— От крутій! Не інакше, як 

аліменти має і
І пішла геть.
А дівчатка кинулись до гой

далки. Тільки Віїалик не оку
пився від Описі:

— Як це корова може автома? 
шини зупинити? Вона полякала 
їх?

— Дивний ги, Вітачю. То шо
фер пожалів корону, бо вона як
раз молочка давала теляті.

...Під час вечері Онпся персик- 
тупала батька:

насушили цілий 
коли були па

І допомог і п йому, 
і 

погляді і те«» 
зажура:

в пас є, наш ді-

веселий

бабня, 
городні 
я маю,

— А що ти справді аліменти 
купуєш?
'Батько здивовано звів брови ! 

розсміявся;
— Звідки це ти вичитала?
— А тьотя Рита каже, що ти з 

аліментами, тому її в село їдеш 
відпочивати, а не до мера.

— Гроші є в нас — і на «Жи
гулі», і на подорож до моря. Ала 
ж дідусь пас чекає завжди, за 
вами скучив, 
треба в обійсті.

В батьковому 
лінь, і смуток, і

— Поки воші 
дусь і бабуня, — ми наіібагатші 
люди, Оіінсю. Бо нам є. до кого 
їхати. Для них —це найбільша вті
ха, коли з ними- 1 для нас геж.' 
Правда, дочко?

З ошісиїшх оченят — 
промінець:

— Оіі, тату, як раділа, 
коли я з нею прийшла на 
Всім одне і геж. «Поміч 
жінки. Проворна вона в мене. В 
хаті позамітала, проприбирала в 
світлиці, між квіток бур'яни по
вискубувала. 1 все запитує: «Ко
ли навчи ге корову доїти?»- От і 
зараз зі мною. Знайомтесь: Онн- 
ся, онучка моя...».

Батько гладить дочку по голів
ці.

— От бачиш, як добре, що ми 
поїхали до неї..- А нарік—з села 
всі її до моря навідаємось на 
якийсь тиждень.

— І дідусь теж?
— І він, і бабуня наша... Спра

вимось хутенько гуртом з робо
тою і поїдемо..-

...А потім були ще й весняні ка
нікули. Діти гралися біля гой
далки Оля Зелінська знову ви
бігла до них в новенькому паль
тишку і хвалилась:

— Ага, мама мені дала аж 
п’ять карбованців. Бо в мене від
пустка. Це на цукерки і на моро
зиво, і па солодку воду. Увечері 
ми йдемо всі в іеаір...

А Онпся йшла з батьком до 
дендропарку. Торкалась пальчи
ками його великої руки і запиту
вала:

— Це правда, що взимку гриб 
на снігу знайшли?

— Правда-
— А чому за селом річка ви

сихає?
— Однії чоловік наказав обабіч 
неї зорати долину і вирубати 
верби. Тепер там колі осині го
роди. А річка не приголублена 
нічим і ніким. От і зачахла. А ми 
поїдемо з тобою влітку на кані
кули і розкопаємо під гаєм ту 
криницю, з якої найбільше живи
лась річка, і посадимо там вер
би.-.

— 1 знову буде багато води в 
ставку?

— Буде. Тільки треба багато 
верб посадити і віднайти заму
лені джерела...

йшов у гущавину дендропар
ку батько з донькою. Розмовля* 
ли про красу на рідній землі.

Були канікули.-.

Михайло ШЕВЧУК.
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Г ф Обласне раде ДСТ 
«Авангард», провела в Кі
ровограді змагання з ба
гатоборства ҐПО, в яких

ф Обласне раде ДСТ 
«Авангард», провела в Кі
ровограді змагання з ба
гатоборства ҐПО, в яких 
взяли участь команди се
редніх спеціальних на
вчальних закладів. Най
кращі результати показали 
спортсмени будівельного 
та машинобудівного техні
кумів. Третій приз завою
вали представники Олек
сандрійського індустріаль
ного технікуму.

В особистому заліку 
призерами стали Микола 
Геращенко, Олена Гурова, 
Сергій Завалко, Ірина Чер- 
нега, Олександр Куценко 
та Тетяна Лещинська.

взяли участь команди се-
редніх спеціальних
вчальних закладів.

на-
Най-

кращі результати показали
спортсмени будівельного
та машинобудівного техні-
кумів. Третій приз завою-
вали представники Олек
сандрійського індустріаль
ного технікуму.

призерами стали Микола
В особистому заліку

Геращенко, Олена Гурова,
Сергій Завалко, Ірина Чер-
нега, Олександр Куценко 
та Тетяна Лещинська.

ф П’ятнадцять 
взяли участь в республі-

ф П’ятнадцять команд 
взяли участь в республі
канських поєдинках з на
стільного тенісу, результа
ти яких входять до заліку 
спартакіади школярів Ук
раїни. Добре на цих зма
ганнях виступили учениці 
кіровоградської СШ № 11 
Світлана Смутко та Неля 
Слюсаренко. Вони стали 
бронзовими призерами. У 
командному заліку юні те
нісисти нашої області по
сіли шосте місце.

команд

«енських поєдинках з на
стільного тенісу, результа
ти яких входять до заліку
спартакіади школярів Ук

ПІСЛЯ ГРАЦІЙ 
БОГАТИРІ
Не встигли улягтися враження від все

союзних змагань нагсильніїїшх юнацьких 
команд ДЮСШ профспілок, а кіроьс- 
градці стали свідками нового спортивно
го форуму. Позавчора в примііцевпі ди
тячо-юнацької спортивної школи облас
ного сгіорткомітету розпочався рознграш 
першості країни з класичної боротьби се
ред юнаків. їх коментує старший тренер 
юнацької та молодіжної збірних команд 
країни, заслужений тренер Російської 
Федерації Ю. І- Колунов.

— Пеош за все хотілося б відзначити 
чудові умови, створені для проведення 
змагань. Поєдинки проходять на чоти
рьох борцівських килимах, що розміщені 
на спеціальному помості в легкоатлетич
ному манежі та гімнастичному залі.

Змагання проходять цікаво, напруже
но, з юнацьким завзяттям. Йде боротьба 
за путівки за участь у всесоюзних спор
тивних-іграх молоді, що відбудуться на
ступного року, перевіряється резерв 
Олімпійських ігр. Силами міряються

і.0 квішвл AQ'iïti реку

ПЕРШИЙ

ПЕРЕМОГА

о. длцюк

Редактор М. УСПАЛЕНК^

«ЗІРКА» —
СК ЧЕРНІГОВА - 2:1.

збірні КОМАНДИ союзних 
республік, /Аоснви те Ленін
града — всього близько 
трьохсот атлетів. Серед них 
минулорічні переможці пер
шості країни в своїх

вагових категоріях Сергій Неворовський 
з Харкова, Бенір Пашаян з Єревана, Ми
кола Тагдимаєв з Абакана, Сергій Хутор- 
ний з Алма-Ати та інші.

Побачили ми п борців Кірсг.сі радщінш, 
команда якої виступає поза конкурсом як ор
ганізатор змагань. Безумовно, їм нелегко су
перничати із .збірними республіки, але ж, на
приклад, Анатолій Ясіігськіій, Сергій Зеліпсь- 
ніій, Олександр Ушаков можуть рівнятися з 
багатьма копку рентами...

Якою ж була турнірна таблиця після пер- 
. того дня змагань?

У пепОіий день змагань сюрпризів не 
відбулої». Як і слід було чекати, високий 
клас демонструють переможні юнацької 
першості країни минулого року- Чистими 
перемогами виграли перші поєдинки ук
раїнські атлети Сергій Тарасов, Ігор 
Зубковськшї, Анатолій Ту.мас і Анатолій 
Губляк, кіровоградець Сергій Зелннсь- 
кшї.

Але перших переможців чекають дуже 
серйозні поєдинки з сильними суперника
ми у напівфінальппх і фінальних зустрі
чах, що відбудуться сьогодні іі завтра.

Відкритті) XXXVII) чемпіонату країни з футболу перетвори 
лося п Кіровоіраді п справжнє спортивне свято. Шд звуки 
маршу на бігову доріжку стадіону «Зірка» виходить колона 
фізкультурників, в ‘ о юві якої ветер; пч спорту, зокрема кі
ровоградською футболу. Серед них — Віктор Тргіїжов, Анд
рій Галлтспко, Василь Крамар. Юрій Калашников та Інші — 
ті, хто понад двадцяті, році в тому кг.ершс пріаіі в Кірово
град футбольний Кубок республіки.

Колона робить коло перед заповненим» глядачами трибу
нами. Під прапором спортивного товариства,«Авашард» про
ходять футбольні команди двічі ордспоиоі ного заюду «Чер
вова зірка», заводу тракторних гідроагрегатів.

На іцотля.ч здіймають Державні прапори Радянського Сою
зу та Української PCP, XXXV1H чемпіонат країни u Кіро
ва раді відкритої Арбітр матчу суддя республіканської ка
тегорії з Одеси Ві.іь Сулима викликає на футбольне воле 
команди Кіровограда і Чернігова.

Очевидно, відсутність диригента атак «Зірки» Юрія Кя- 
єьешкіна, який не виступав у цьому матчі через травму, вік.їіА. 
ла деякі зміїні в малюнок гри команди. Та псе ж, нона час
тіше.загрожувала воротам гостей, але не зуміла використати 
кілька зручних моментів, які здавалося, не могли не завер
шитися голом. Підводила псрпоиість, властива спортсменам 
на старті будь-яких змагань.

Характерна така деталь. Всі три голи п цій зустрічі були 
забиті при реалізації штрафних уд.зрів, Зрозуміло, кожей з 
гравців намагався і;с давати супернику .діяти ьільпо. Але це 
робити слід в рамках дозволеного, не порушуючі; правил 
гри. І сталося так, що на 12-й .хвилині матчу Микола .Чаїшш, 
розигруючи штрафний удар, відпасував м’яч Олексію Кац
ману, а .той послав його в сітку воріт чернігівців.

Та перззаг.з господарів поля була недовгою. На цей раз 
11-метровий удар у ворота‘«Зірки» «заробив» її захисник 
Анатолій Хропов. Капітан Гостей Анатолій Павлов був точ
ним — 1:1.

А коли секундомір завершував відлік часу першої полови
ни матчу, знов сталося порушення правил біля штрафною 
майданчика спсртклубіиців. Комбінація Микола Латиш — 
Сергій Вибіївапцсв — Олександр Світко вивела «Зірку» впе
ред.

Після перерви обидві команди намагалися (і мали змогу) 
змінити результат. Але матч так і закінчився з рахунком 2:1 
на користь «Зірки»

Ленінський та Кіровськнй райкоми комсомолу м. Кірово
града встановили спеціальні призи кращим гравшім цього 
матчу. їх було вручено воротарю «Зірки» Олексію Іопову та 
півзахиснику команди СК Чернігова Анатолію Павлову.

Наступну гну чемпіонату «Зірка» проведе па своєму полі 
11 квітня. Вона прийматиме футболістів сумського «Фруи- 
зенця».

кіровоградської СШ № 11
Світлана Смутко та Неля

Вони стали

області по-нісисти нашої
сіли шосте місце.

Фото О.’ЛОКЛРЄВЛ.
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ТЕЛЕЕКРАН

раїни. Добре на цих зма
ганнях виступили учениці

Слюсаренко.
бронзовими призерами. У 
командному заліку юні те-

ф У Львові відбулися 
фінальні поединки на пео- 
шість України з кульової 
стрільби серед школярів. 
Десятикласник СШ № 13 
обласного центру Ігор 
Кузьмін «вибив» 595 очок, 
що на одне очко краще 
нормативу майстра спорту 
СРСР. У комплексному за
ліку стрільці Кіровоград- 
щини були шостими.

В. ШАБАЛІН. момент гри між кіровоградцями і чернігівцями.
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ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 14.30
— «Соціальшій нортрзт 
колективу Київського за- 
електрониих обчислюпаль- 

1-керую» нх машин». Иере-
воду 
них ... 
дача І. (К). 15 00 — «Всесоюзні 
комсомолі ські збори» «РііІІСНІІ'Л 
XXV з’їзду КПРС—гикоііасмо!» 
к. т. (М). 15.30 — «Фільм — ді
тям» «Петько в космосі», к. т. 
(М). 16.35 — Концерт з творів 
С. Рахмапінсва! к.' т. (М) 16.55
— -Урочисте засідання, присвя
чене Ліно космонавтики», к. т. 
(М). 18.іХ) — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Щоденник соні- 
алістнчнсго змагання». (М). 
19.00 — «Сузір'я Гагпріиа». Му
зичний телефільм (М) 19.15 —
«Людина. Земля Всесвіт», к. т. 
ІМ). 19.55 — «Зоряна хвилина». 
Художній документальний
фільм, к. т (М). 21.00 —.«Час». 
(М). 21.30 — К< ицерт присвяче
ний Дню космонавтики, к. т. 
По закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.20 — 
Док. фільм. (М). 15.00 — Кон
цертний зал «Піонерів». (Д-.<). 
15.30 — «Сьогопні — День кос
монавтики». Док. телефільм 
«Юрій Гг-гарін*. (М). 16.20 —
«Придніпровські гесішпі.іі». 
(Д-к). 16.55 — Урочисте засідан
ня, пріїсиячсис Дню космонав
тики. (М). 18.00 — «Програма 
величних звершень». Бесіда 6. 
(К). >8.30 — • Пісні про колос». 
(К). 18.40 -- «На магістральному 
шляху». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Па л.тііах респуб
ліки». (Х-в). 19.45 — сЕкран мо
лодих». «Іптерклуб» (К). 20.45
— 'На добраніч. діти!» (К).
21.00 — «Час». (М). 21.30 —
«Сьогодні — День космонавти
ки». Телефільм «Розповідь про 
мого друга». (К). 22.55 — Кон
церт. (К). 23 25 — Вечірні повн
іш (К).

ВІВТОРОК
■* ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40 
МЗ — Певніш. (К) 1055 — 

«Екран молодих» «Твої 
наставники». (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Українська 
література для-учнів 9 класу. 
(К). 12.10 — Худ. філі м «Три

тополі на Плющіїсі». (К). 16.30 
«Рубежі десятої п'ятирічки», 
(Львів). 17.00 — Для дітей, 
Ляльксва телевнетава «Казка 
починається*. (К). 17.30 — «Со
ціальний портрет колективу Ки
ївського заваду електронних об
числювальних і керуючих ма
шин». Передача 2. (К). 18.00 — 
«Вессоюзнпїі огляд безпеки ру
ху». Рейд: </Дорогам — зразко
вий догляд»'. (К л). 18.15 «Ве
селі нотки» к. т. (МІ. 18.30 — 
«Людина і, закон» (М). 19.00 — 
«Натхненне слово поета». Зуст
річ з чзентмн обласного 
об'єднання, (К-д). 19.20 — 
лошенвя. (К-л). 19.25 —
Фільм «Літи Ванюшина».
21 00 - «Час». (М). 21.30 - • Чем
піонат світу з хокею. 36. ЧССР
- .зб. Фінляндії. З період, к. т. 
(Польща). 22 05 — Концерт, к. т. 
(М). 22.30 — Чемпіонат світу з 
хокею. Збірна СРСР — збірна 
Швеції, к. г, (Польща). В пе
рерві — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Новини. (М). 9.10 — 
гімнастика. (М). 9.30 — 
природи». Відповіді па 
пя третього туру 
(М). 10.15 — Концерт класичної 
музики (Л-д). 10.40 — «Зоряна
хвилина». Худ. документальний 
фільм. (М). 11.20 — «По Чело- 
словаччіші». Кіпопрсірама. (М). 
15.20 — Концерт. (М) 15 50 — 
«Літературне читання*. О. Фа- 
деєв. «Розгром». (М). 16.25 —
«Об'єктив» (М). 17.00 — А дос
си молодих. (М). 18.00 — Для 
дітей. «)>ільм-ковцерт «Раз. два, 
три». (К) 18.30 — «Тут народ
жуються турбіни» (Х-в). 19 00— 
«Вісті». (К). 19.25 — «Сіоніст
ські мііічі і дійсність». (К). 19 55
— М. Гоголь. «Майська піч».
Вистава Кіровоградського му- 
з.ічно-др.зматіїчио.'о театру імені 
Ч. Кроі'ишшцького, (К-д на 
Республіканське телебачення). 
20.45 — < Па де/браиіч, ліги!»
(К) 21.00 — «Час». (М). 21.30 — 
Продовження вистави «Майська 
піч». (К-л на Республіканське 
телебачення) ГІо закінченні — 
вечірні повніш. (К). 23.05 —
«Музична пошта*. (К).

літ- 
Ою- 
Худ. 
(М).

9.00 — 
Ранкова 
«Вартові 
з.зпнтан- 

Олімпіадн.

СЕРЕДА

М ПЕРША ПРОГРАМА. 9.СЮ
— Повніш. (М). 9.10 — 
Ринкова тімпастика. к .т.

(М). 9.30 — Музич іній абоне
мент. к. т. (М). 9.55 — «Діти 
Ванюшина». дуд. фільм. (Лї). 
11.30 — Новини. (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Історія для 
учнів 8 класу. (К). 12.15 — «An- . 
торський концерт композитора 
О. Білаша». (К). 16.30 — ‘«11(6- 
дешшк соціалістичного змаган
ня». (Ужгород) 16.45 — «Пісні 
для вас». Концерт. (Д-к). 17.30— 
«Соціальній портрет колек-

■ тнг.у Київського заводу ■ елек
тронних обчислювальних і керу
ючих машин». Передача третя. 
(К). 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «День v дитячому 
садку», к. т. (М). 18 30 •— Для 
молоді. «Сходження». Передача 
з Г.зйворопського иапчальпо-ни- 
робнпчого комбінату». (К-д). 
19.00 - «Вісті». (К). 19.30 —
Тираж' «Спортлото» к. т. (М).

19.40—-Мовчання доктора І пен
са» Худ. фільм. к т. (М). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 — «Про ба
лет». к. т (М). По закінчений — 
повний (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11,30 — 
Новини. (І<). 11.40 — «Шкільний 
екран*. Історія для учнів 8 кла
су. (К). 12.15 — «Авторський
концерт композитора О. Біпа
ша». (К). 15.15 — «Нльм — ді
тям». «Попелюшка». <М). 16.35 
■—Музична естафета «Товариш, 
пісня». (М). і7.15 — «Відгукні
ться, сурмачі!». (М) 18.00 —
Реклама, оголошеї-ня. (К) 18.30 
— Фільм-балет «Собор Паризь- 

( кої богомате.пі». (К) 19 00 —
«Творчість народів сгіту». (К). 
19 30 — Концерт. (1C). 20.00 —
«Сільськогосподарський тиж
день» Телеог.іяд. (К). 20.15 — 
Телефільм «Лебедина пісня». 

’ (К). 20.40 — Телсилакат «Циф
рі» нашого зростання». (К). 20.45 
— «На добраніч, діти’» ПО
ЗІ.00 — «Час». (М). 21.30 - Худ. 
Фільм «На підмостках спепи».
(К). 22.55 — Кої нертннТі
«Дружба». (Львів) 23.40 —

• чірпі говінні. (К)
. ЧЕТВЕР

ПЕРША ПРОГРАМА.
— Повний. (М). 9.10—к. т. 
Ранкова гЦластика. (М).

9.30 -- к. т «Від:упніться, сур
мачі!» (М). 10.15 — к т. «Мов
чання доктора Івеїчя». Худ. 
фільм (М) 16.10 — «Золоті зір
ки України». (В-град) 16.25 — 
Муз. антракт. (К). 16 30 — «Со
ціальний портрет колективу Ки
ївського заводу електронних об-

зал
Вс-

9 00

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. 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.

БК 12603, Індекс 6Н97,

•післіовальпіїх і керуючих ма- (М). 21.30 — к. т. Авторський 
шин». Передача 4. (К). 17.00' — ' вечір поста М. В. Матуеовсько- 
к. т. Чемпіонат світу з хокео. ~
36. Фінляндії —. зб. Швеції. З 
період. (Цолыца). 17.40’— к. т.
«Співає засл. арг. УРСР Є. Іва- 

Оіов». (М). 18.04 — «Людина і
закон». (К-д) 18.30 — «Лєііііі'ь* 
кнй університет мільйонів». (М). 
І3.02 _  сг’.т? г

’ хбкею. Зб. ЧССР — тб. СІНА, весна». (К). 12.05 
Польща). 21.15-ї- «Час». (М).. <1Іа підмостках 
21.45— к. т. «ОІЗлнччя„друзів».
(М). 22.30,— к. т. Чемпіонат сві
ту з хокею. 36. СРСР зб.
ФР1Ї. (Польща). В перерві —
новини. (М). -•

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 -
«В буднях великих будов». К1- . .
попрограма. (М). 15,15 — «!П,а- «Сонячне коло».
хс.ва, школа». (М). 15.(5 — «Рр- 
бітпнча зміна . ?. анбутььото»,

' (М). 16.15 — ' «Веселі стар тії». ; л
(М) 17 00 — «Вітчизно моя. не- (К). 20.Іл — • 1 Ідуконо-ііонуляр-
оюра». Кіноогляд. (К І...18.00 - пий закоипмч пР’фО-
«Народпї таланти». (Х-в). 1830
— «Рсспубл. фі т.-мат,- інкола» :'
(К). 19.00 - «Вісті». (К). 19.30 
«Поезія». (К). 20.30 — <1>і.п,м- 
концерт «Коти ирі-ходить вес
на». (К). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!» (К). 21.00 — Телефільм
«Світлі ритми Чимкенту». (І<).
21.15 — «Час». (М). 21.45 — Ба
гатосерійний худ. телефільм 
«Угрюм-ріка». 1 серія. (К). 23.10
— Вечірні повніш. (К).

П’ЯТНИЦЯ
1 ґ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
ІО-. Повніш. (М). 9.10—к т.

Ранкова гімнастика. (М).
— к. т. «Веселі старти».
10.15 — к. г. л-К; іптппка». 
худ. Фільм. (М). 11.20 —

.то», (М). 23.15 •— к. т. 
нат Європи .з боротьби 
(Л-д). По закінченні — 
(М). 

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Для дітей. «Олівець маліовсць».

........ ..................... . л, (К). 11.20— Новини. (К). 11.35—
Ї9.()0Л — кГт’ Чемпіонат світу'з Фільм-концерт «Коли приходить 

,-іи» весна». (К). 12.05 — Худ. фільм 
(К). 

кому- 
(М).

«Бід-

— Худ.
__  спеки».

14.20 — «До Всесоюзної о
• нісі іншого суботішьа».

15.20 — «Фільм — дітям» „
дать ншартові». (М). І6/і5 —
«Москва і москвичі». (М). 17.15
— «Один за всіх і псі за одно
го». (Л-д). 18.00 — Для дітей

......... : . (К). 18.50 —
Рск.їама, оголошення. (К). 18.45
— Концерт. (К). 19:00'— Вісті».
(1<). 19.30 — «Київ музичний», 
(їх). "

9.30 
(М).
Тел. ...............  ,
Новини. (К). 11.35 — Фільм-кон
церт,.*Колн приходить весна». 
<К). 12.06 — Худ. фБьм «На під
мостках сцени». (К). 16.00 —
«Кінний спорт». (Миколаїв). 
16.45 — < П’ятирічка ефективнос
ті і якості». (Ужгород). 17.05 — 
Фільм концерт «Струг» серця». 
(К). 17.30 — «Соціальний порт
рет колективу Київського заводу 
електронних обчисли г.альпнх І 
керуючих млінп'ї». Передача 5. 
(К). 18.00 — «День за днем». 
(К-д).. 18.15 - Телефільм «Млте
рпче.кою стежкою». (К-л). 18.30
— «Рішення XXV з’їзду КПРС— 
в життя» Інтерв'ю з делегатом 
XXV з’їзду Компартії України 
головним агрономом колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Бобри- 
нецького району Л. М. Цнмб.зл. 
(К-д). 18.45 — к. т. «Виступає 
ансамбль «Смерічка» (М). 19.15
— «(Рта студія». (М). 20.15 —
«На скраііі Фільм з участю 
Ч. Чапліпа». (М). 21.00-сЧас».

<МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г, М. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торі івлі, 
м. Кіровоград, вул. Глін'кн, 2.

Зим. .№ М7, Тираж 60 000,

ди». (К). 20.30 — На лапах рес
публіки; (Д-к) 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —
«Час» (М). 21.30 — Баглтосе-
рішшй х\;і. тетефільм 'Угрюм рі
ка». ? серія. (К). 22.50 — Кон
церт популярної симфонічної 
музики. (Х-в). 23.35 — Вечірні 
повніш (К).

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Нов.шн. (М). 9.10-к. 
Ранкова гімнастчка.

9.30 — к. т сЛБВГдсйка». (М). 
10.00 — «Для вас. батьки!» (М).
10.30 — к т. Муз. програма
«Ранкова пошта». (М). II 00 — 
к. т. «Нар. арт. СРСР С. М. Го
голева читає вірші і прозу ро
сійських і радянських авторів». 
(М). 11.40 — «Бі.іі.іпе хороших 
товарів». (М). 12.10 — Повніш
муз. життя. (М). 12.55 — «Що
денник суботника». (М). 13.05— 
к. т. «Здоров'я. (Л-д) 13.35 — 
к. т. «Розповіді про художп'ї- 
кіп». Пар художник СРСР
I. Клпчов. (М). 11.05 — к. т.
«Грає баяніст Б. Тихонов». (М).
II. 35 — Щоденник суботника. 
(М), 14.45 — «Рух без небезпе
ки». (М). 15.15 — к. т. 'Поезія», 
(М). 15.35 — к. т. <<1-ільм — ді
тям». «Увага, черепаха!» (М). 
17.00 — к. т. «У світі тпарн;і». 
(М). 18.00 — «Кіровоградщииа 
на суботішку». Сисц випуск ін
формаційної програми. (К-л). 
18.15 — к. т.
Мультфільм. (М). 18 25 — 
«Головний день 
лок. фільм. (М). 
Тсл. док. фільм 
цчть дев'ятого». (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — к. т. Коп* 
церт майстрів мистецтв. (М).
22.30 — к. т. Чемпіонат спічу з 
хокею. Зб. СРСР - зб. ЧССР. 
(Польща). В перервах — попи
тій. чемпіонаг Єіптоііи з бороть
би самбо, к. т. (Л-л).

ДРУГА ПРОГРАМА. 0 50 -
Концерт радянської пісні (К).. 
J0.20 — «Суботній репортаж». 
(Миколаїв). 10.50 — •Народний 
телеупівсрсптет». Факультет на
уки і техніки. (К). 11.20 — «По
зивні «червоної суботи». 
(Лівія). 11.40 — «Орбіта друж
би». (Ужгород). 12.10 — «Пісі.і- 
76». (К). 12.55 — «Позивні «зер
нової суботи». (1(). 13.15 — Для 
/іітей. «Голубе цуценя». Лялько-

17 т.
(М).

т.
т.

ппограми. .......
«Ранкова музика». 

!22Т - к. т.
життя». Тол.

19.25 - к. т. 
«Весна лвад-

в.з впстпп.з. (Х-н). 14.10 — «Ек
ран передового досіїду». Кіпо- 
ьарпе. (К). ИЗО — «Позивні 
«червоної суботи». (Донецьк)ц 
14.50 — Худ. телефільм «/Килп- 
булн». (К). 15.30 — <Пісні па 
вірші В. Бропченка». (К). 16.00 - 
Для дітей «Зірочка». (Харків)« 
16/10 — «Людина і природа»/ 
(К). 17.00 — Для юнацтва. «Муз« 
енциклопедія». (К). 18.00 -—
1. Шамлкін. «Рідіцій дім». Ви
става. (К). 19.00 - <..]’істі*.,(К)« 
19.30 — Продовження ІШСТЛВІЇ
«Рідний дім». (К). 20.20'— «Лю-„ 
бптелям оперної музики». ,(К)«
20.45 — «На добр.- річ, дії!» (К)/ 
21.00 _ «Ча<». (М). 21.30 — Ба
гатосерійний худ. телефільм 
«Угрюм-ріка», 3 серія. (К). 22.35 
— «Муз. ііошга». (К). 23.20 -~ 
Першість СРЄР „серед жііючііж. 
команд з волейбола. (Донецьк)/
23.45 — Вечірні повніш. (К).

НЕДІЛЯ

W ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00’
— 1 Іоінііш. (ЛІ.). 9.10 —і 

Гімнастика для дігей.- 
т «Буднлышк». (M)j 
«Служу Раляпськцйог.' 
(М.). 11.00 —

юїікорін телестудії . 
Героєм Радлп-’ 

льоІч и ком-космо-

9.30 - к
10.00 — 
Союзу». 
«Зустріч __
«Орля» з двічі 
ського Союзу 
навтом СРСР В А. ІНаталовиМ« 
(М.) 11.50 — к. т. «Хочу нее
знати». Кіножурнал. (М.). 12.00
— к. т. «Муз. кіоск». (М.Ь 
1230 — «Сільська година». (М.)Г
13.30 — к. т. Худ. Фільм «Гаря,«.. 
чий сніг». (М.І. 15.10-- «Ліг, бе-’ 
еідії». (М.І. 15.55 — к т. Мульт
фільм. (М.) 16.10 — к. т. «Між- 
народна панорама». (М.) 16.41)
— к. т. «Цирки світу», Виступ 
чехословацьких артистів. (М)»
17.30 __ «Розповідає 'Гсрснтііі
Семенович Мальцев». Теленарис« 
(М.) 18.00 — к. т. Чемпіонат
СРСР з футболу. «Спартак» «г* 
«Динамо». (К.І. В перерві —« 
повніш. (М.). 19.45 — к. T. Koi’J 
Перг. (М ). 20.00 — к. т. «Клуб 
кінонодопожсіі». (М.). 2.1.00 Ц 
«Час». (М.). 21.30 — к. т. Чем
піонат світу з хокею. 36 США
— лб ФРИ. (Польша). 22.05 —1 • 
к. т. 'Вибрані сіоріїїкп р.зД'-n1.* 
tbKOÏ музики». По закінченні •" 
ПОВНІШ (М.)

ДРУГА ПРОГРАМА. 1005 •
Телефільм «Вічне ОПОВЛСІШЯ*/ 
(К.) 11.15 _ Тележурнал «Ав
томобіліст». (К.). 11.45 — «Гово-, 
пять делегати XXV в’їзду 
КПРС». (Донецьк). 11.55 — Длп 
дітей Лялькова пвстава «Бра* 
тсць кролик». (К.). 12.35 — *9^7 - 
ляд резервів економії». (Льиі'ит 
13.05 — «Дні ііліного ЖНТ1ЧЯЙ- 
(Харків). 1350 — Для иіколярШ 
«Зелений вогник». (K.) 15.15 
ФІлі.м-концерг «Народні таїпи** 
(К.). 15.35 - «Щоденник сопзма- 
гаїшя». (Миколаїв) 15.50 — Хуть 
фільм «Твій пертий час». Г 
17.20 — «Екран молодих». (‘'/J 
18.00 - Конкуре »>|К0,,п,пн
бальних тапціи. (Донецьк).
— «Вісті». (К.). 19 30 — ЇХУІ--
РІЧІ З НІСІ1СІО». (К.). 20,94,1 ,-jrt
«Па добраніч, діти!». (К.)- «*• ;
— «Час». (М ). 21.30 - 
серійний худ. тсле.фі; ьм «Уі P J!’ 
ріка», 4 серія. (К.), 22.45 ü ' 
чірпі повніш. (К )»
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