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Дорогий Леоніде Іллічу!

З величезним хвилюванням і піднесенням сприйняли 
вожаті, педагоги, комсомольські і піонерські працівники 
країни наше сердечне, батьківське привітання Всесоюз
ному зльотові піонерських вожатих. Висловлюючи тирі 
почуття і думки багатомільйонної чсрвоногалстукової 
піонерії, Ленінського комсомолу, всіх, хто віддає сили і 
знання благородній справі комуністичного виховання ді
тей і молоді, ми, учасники зльоту, приносимо безмежну 
вдячність нашій рідній Комуністичній партії, її Цент
ральному Комітетові, Радянському урядові, вам, Леоні- 

. де Іллічу, за ленінське піклування про підростаюче но- 
вжолілпя, радянську школу, вчителів і вожатих. •

Ви, дорогий Леоніде Іллічу, назвали вожатих піонер
ськими комісарами. Нам особливо дорогі ці слова тому, 
що сказані вони бойовим і легендарним комісаром Вели
кої Вітчизняної, иолітпрацівннком ленінського гарту. 
Ми збережемо лі слова в пам’яті серця па все своє жит
тя. Комісарами радянської молоді завжди були й будуть 
комуністи. З них беремо ми приклад, у них учимося жи
ти і боротися по-ленінському!

Партія високо оцінює працю піонерських вожатих, во
ла бачить у них активних працівників ідеологічного 
фронту. Від. імені вожатих країни твердо обіцяємо: ви
соку оцінку партії виправдаємо! Попереду піонерських 
колон упевнено і гордо понесемо червоні піонерські пра
пори. ІІалутпе слово партії — наш найточніший компас 
у роботі. 1 ми будемо працювати творчо, з повпою від
дачею сил, величезною відповідальністю перед партією 
і народом за виконання поставлених XXV з’їздом КІ1РС 
завдань но комуністичному вихованню дітей і підлітків.

Під керівництвом партії будемо ще цілеспрямованіше 
вдосконалювати діяльність піонерської організації, вихо
вувати юних піонерів в дусі ідеалів комунізму, на при
кладі життя і діяльності В. І. Леніна. Сміливо поведемо 
юну зміну славшім шляхом батьків, будемо й далі вихо
вувати гідних продовжувачів революційних, бонових і 
■трудових традицій старших поколінь, полум’яних пат- 

*рїопн та інтернаціоналістів, активних будівників кому
нізму. Зробимо все, щоб юні піонери зустріли 60-річчя 
Жовтня новими успіхами в навчанні, праці, громадсько
му житті. Розгорнемо підготовку до XI Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів па Кубі, до Міжнародного 

ідитячого фестивалю «Хай завжди буде сонце!».
Ми будемо, ще активніше виховувати у школярів лю- 

. /бон до знань, прагнення радувати Батьківщину відмін
ним навчанням, суспільно корисними ділами, бути го
товими до прані і оборони СРСР. Не пошкодуємо сил, 
щоб піонерська організація і далі була хорошою шко

лою ідейно-політичного, трудового і морального вихо
вання для всіх радянських дітей. Ці завдання допоможе 
розв’язати Всесоюзний марш «З комуністів приклад бе
ремо!».

Будемо наполегливо вчитися, глибоко вивчати марк
систсько-ленінську теорію, радянську педагогічну науку 
і передовий досвід, оволодівати ленінським стилем ро
боти, щоб ще активніше втілювати в життя політику 
партії у справі комуністичного виховання юної зміни.

Серед учасників зльоту — молоді робітники, колгосп
ники, інженери, вчені, ветерани війни і праці, діячі літе
ратури і мистецтва, студенти, воїни і спортсмени. Ми 
впевнені, що кількість старших друзів і наставників піо- 
перії зростатиме з кожним днем.

Напередодні чудового свята — дня народження Все
союзної піонерської організації імені В. І. Леніна — від 
імені вожатих і педагогів, піонерських і комсомольських 
працівників країни урочисто запевняємо рідну Кому
ністичну партію, ленінський Центральний Комітет КПРС, 
Політбюро, вас, дорогий Леоніде Іллічу, в тому, що від
дамо всі сили, знання і енергію роботі по комуністично
му вихованню дітей і молоді, справі великої партії 
'Леніна. Будемо і далі зміцнювати революційне єднання 
трьох поколінь — комуністів, комсомольців, піонерів!

Слава рідній Комуністичній партії! Слава любимій 
Батьківщині! Хай живе комунізм!

ВСЕСОЮЗНИЙ ЗЛІТ ВОЖАТИХ.

Дніпропетровську — 200 років. Копий житловий масив 
Сонячний.

га ПСЬКОГО ОБКОМУ аксмуЛ
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ЧЕРЕЗ РІК ЦІ ДІВЧАТА САМОСТІЙНО ПРОВОДЖАТИМУТЬ В ДАЛЕКУ ПУТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ СОСТАВИ
НА ФОТО: МАЙБУТНІ ЧЕРГОВІ НО СТАНЦІЇ, ВІДМІННИЦІ НАВЧАННЯ 31 ІАМ’ЯІ ІСЬКОГО ТУ-2 ТАНЯ САВЧЕНКО 

І ВІРА ВІТКОВСЬКА. ВОВН - АКТИВНІ УЧАСНИЦІ ЛГіТКУЛЬТБРИГЛДП,
Фото 4. НАЗАРАТІЯ.

А КРАСУНЬ— 
репортер сто тисяч
Зупиніться на мить, постійте 

незрушно, затамувавши подих, 
і чорне сибірське диво мет
кими оченятами обережно й 
надто уважно загляне вам у 
вічі. Норка! Чорна? Дикою 
мисливці звикли бачити її в 
традиційній коричневій шубці. 
А тут... Ще й сріблясто-біла! І 
живуть поруч. Обидві, як увесь 
їхній рід, незрівнянно вродли
ві. Отож і суперниці запеклі. 
Перевагу в красі доводять 
тільки силою гострих зубів. 
Тому під одним дахом їх по
містили в ізольованих трикім
натних «квартирах» — метале
вих клітках. Зручно. Та як же 
незвично було спершу і пух
настим новоселам, і їхнім дбай
ливим господарям — тварин
никам колгоспу імені Пєтров- 
ського Устинівського району.

— Не їдять, не п’ють при 
людях, тільки зірко стежать за 
кожним нашим рухом, — бід
калася попервах Наталка Бо- 
росан.

Та невдовзі звірі освоїлись, 
осміліли, деякі навіть стали 
багатодітними матерями... Всі 
цьогорічні новонароджені (їх 
понад тисячу) будуть ровесни
ками сучасного колгоспного 
звірокомплексу — одного з 
найбільших у нашій країні. Що-

року — 100 тисяч норок, 100 
тисяч кролячих шкурок та 500 
тонн дістичкого лл’яса — така 
планова виробнича потужність 
майбутнього підприємства. Так, 
підприємства! Бо в сукупності— 
12 механізованих приміщень 
для кролів, уже зданих в екс
плуатацію, /лайже 160 шедів 
для норок (строк здачі — рік 
1977-й), потужний кормоцех, 
величезний «холодильник», 
машинно-тракторний парк у 
півста технічних одиниць — 
інакше й не назвеш. Із шести 
мільйонів карбованців, перед
бачених на спорудження вели
кого промислового містечка 
для пухнастих жителів, освоє
но більше половини. Наступ
ного року стане до ладу й 
решта цехів звірокомплексу, а 
на кінець п’ятирічки прибуток 
від реалізації продукції пере
криє кошторисну вартість но
вобудови.

Разом з гарними корпусами 
підприємства довкруг ростуть 
молоді каштани, стелиться до 
села асфальтовий путівець, по
вертає до вулиці Молодіжної, 
де навстріч нареченим висвіт
люють радістю нові колгоспні 
будинки,

н.

ЗУСТРІЧІ 
злвлдш

Завтра на кіровоградській трасі За- 
вадівка відбудеться чемпіонат країни з 
мотокросу на машинах класів 125 і 350 
кубічних сантиметрів. Наш кореспондент 
узяв інтерв'ю у головного судді зма
гань, начальника мотовідділу Централь
ного автомотоклубу СРСР В. М. ШАРО
НОВА . Ось що він розповів:

— Завадівська траса — одна з най
складніших у країні — не раз була аре
ною захоплюючих поєдинків мотокросме- 
иів. На пій розігрувались першість краї
ни і республіки, першість Збройних Сил 
СРСР, проводились міжнародні змаган
ня. Ось і тепер па трасу вийдуть иай- 
сильніші гонщики Радянського Союзу. 
У змаганнях візьмуть участь команди 
всіх союзних республік, Москви і Ленін
града. Серед кросменів — багаторазові 
чемпіони і призери країни, міжнародних 
зустрічей, учасники розиграшів першості 
світу — львів’янин Ю. Симко, москвич 
10. Худяков, ленінградець П. Рульов, 
киянин, земляк кіровоградців В. Бородай 
та інші.

Нині відбудеться особисто-командна пер-« 
шість. Особистою вона буде для спортсменів, 
що виступатимуть на мотоциклах з об’ємом 
двигуна в 125 кубічних сантиметрів. У цій гру
пі чемпіона країни не визначатимуть. Цс бу
де лише перший етап, інші два проводитиму
ться пізніше на трасах Прибалтики'

350-кубовнки розіграють і командну, і осо
бисту першість (у команді — по два чолові
ка). результати будуть остаточними, воїн* ви
значать чемпіона і призерів країни, а також 
командн-нереможниці.

Фото А. ЗАПАРИ. 

(Фотохроніка РАТАУ),

(Закінчення на 3-й стор.).

Шановні друзі!
Не забудьте 

поновити передплату 
газе ти , , М олодий 

комунар“ на друге 
півріччя 1976 року.
Передплату прий

мають всі відділення 
„Союздруку“
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ВЕСНА КВАПИТЬ

Контора будівельного 
управління № 146 ордена 
Трудового Червоного Пра
пора тресту «Південзахід- 
трансбуд» тимчасово роз
ташувалася у вагончику. 
Тут під час моєї розмови 
зі старшим виконробо/л 
О. П. Курчанським і ви 
конробом Г. І. Левченком 
устигли побувати чотири 
відвідувачі. «Хочу працю
вати на будівництві заліз
ниці», — казав кожен із 
них.

Це одна з найважливі
ших в області будов деся
тої п’ятирічки — Долин-ПЕРШІ

Механізатори колгоспу імені Леніна виро
щують іішіі цукрові буряки на площі 850 
гектарів. Вони зобов'язалися зібрати на 
кожному з них 275 центнерів цукрових бу
ряків, продані державі 182 тисячі центне
рів. Такої кількості коренів на бурЯкопріїй- 
мальїіі пункти господарство ще не достав
ляло жодного року.

Весна видалася не з кращих — запізніла, 
холодна. У грунті мінімальні запаси полоні, 
рослини ростуть повільно. Все це вимагає 
від механізаторів високої майстерності при 
догляді за посівами. Доброякісно провели 
механізатори шарування міжрядь. На бу
ряковій піші сумлінно трудилися Володи
мир Прокопенко, Леонід Днрябіп, а найви
щого виробітку досяг комсомолець Віктор 
Козлов. Тепер буряківники приступили до 
механізованого формування густоти рослин 
і вже виконали роботу майже на половині 
площі. Механізовані лапки Григорія Батур- 
ського, Володимира Прокопенка та Івана 
Важииського готуються до підживлення 
посівів.

Щодня перевиконують норму сапальниці. 
В ланці комсомолки Світлани Федоренко 
двадцять сім чоловік. Усі члени колективу, 
змагаючись із сапальницями лапки кому
ністки Любові Смирної, щодня розбирають 
букети на площі 0,22—0,25 гектара при 
нормі 0,14. Тут зразки ударної праці пока
зують Марія Зогова, Галина Фомиченко, 
члени В’ЛКСМ Лідія Павлоцька, Галина 
Попова.

Молоді трудівники господарства докла-

и Урожай-76 аввме
дають усіх зусиль, щоб вчасно сформувати 
густоту стояння рослин.

І. котовськия.
Вільшанський район.

ЗА НОВОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ

На буряковий ниві, що під Повоандріїв- 
коіо, господарює весна. Разом із заступни
ком бригадира тракторної бригади Володи
миром Куіеноким ми оглядаємо міжряддя. 
Па кожному погонному метрі — 5—6 рівно
мірно розміщених рослин.

— Пішли в ріст буряки, — говорить В. Ку- 
тсіюв — За день—два закінчимо форму
вання густоти насадження. Дружно попра
цювали і механізатори, і сапальниці. Успі
хові сприяла добра організація роботи.

Вирощуванням цукрових буряків у кол
госпі «Іскра» зайняті гри механізовані лан
ки, що їх очолюють 
Олександр Ковалик, Леонід Гаманепко і 
Станіслав Іванченко. Догляд за посівами 
всі колективи почали з досходового 
пуваипя, провели його вчасно. Коли 
визначилися рядки, на 140-гектарннй 
де насіння поклали в грунт у першу 
вийшли сапальниці. І Іа допомогу їм 
шили комсомольці. У економіста 
Велично, бухгалтера Надії Скипи, 
Любові Білотрубцевої, механіка Олександра 
Циганова вистачає своєї роботи. Але вони, 
як і інші юнаки та дівчата господарства, 
розуміли: членам буряківничих ланок важ
ко самим швидко впорати посіви Кожен із 
комсомольців узяв ділянку, щоб допомогти

молоді трактористи-

боро- 
чітко 
клин, 

чергу, 
иоспі- 

Тамари 
касира

Л\!іко.иі , Ко-
— ііайваяЬп/вние-

в напружений час. Попрацювали в йолі піс
ля закінчення робочого дня. Першим допо
вів про виконання свого завдання секретар 
комсомольської організації .Микола Ко
билки.

Догляд за Посівами — найваж.пгвние-в 
боротьбі за врожай цукрових буряків. Це 
добре усвідомили механізатори Володимир 
Коваль, Олександр Ковалик, Петро Мірош
ниченко, Леонід І аманенко, Станіслав івап- 
чеііко. Вини вивели в загінки прО|яджузачі 
і приступили до формування густоти рос
лин, шарування на іншій І 10-гектарній пло
щі. Як і па першій плантації, на цій ділянці 
прорідження закінчили за неповних дев ять

Є в колгоспі особливе поле. На 119 гекта
рах тут посіяли цукрові за новою техноло
гією — на кіпечну густоту. Оглядаємо ни
ву. Агроном районного управління по тех
нічних культурах М. І. Колпсецька зазна
чає, що саме це поле найчистіше, що на 
ньому можна добитися помітного зниження 
собівартості центнера продукції.

— Спочатку думали, що доведеться пере
сівати, — продовжує розповідь про хід по
льових робіт у колгоспі В. Кутепов. — Те
пер бачимо, що всю площу потрібно було 
засіяти в такий спосіб. На 119-гектарній ді- 
ляпці зробимо лише перевірку.

Сформувати кожне бурякове поле в гос
подарстві прагнуть на 25—27 день після за
кінчення сівби. Щоб виростити запланова
ний урожай, механізатори готуються тричі 
підживити посіви аміачною водою і туками.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Іскра»
Ноигородківського району.

Є
сько-Помічнянська магі
страль. Вона, що пройде 
через території Долин- 
ського, Компаніївського, 
Бобринецького й Новоук- 
раїнського районів, мати
ме важливе економічне 
значення. Криворізька ру
да, наприклад, на якій 
працюють металургійні 
заводи багатьох соціаліс
тичних країн, сьогодні йде 
до західних кордоніз 
СРСР об’їзним шляхом, а 
майбутня магістраль дасть 
прямий вихід народногос
подарським вантажам.

Нині роботи провадя
ться широким фронтом. 
Будівельники готують по
лотно під майбутню ма
гістраль, прокладають до
поміжні колії. Машиністи 
скреперів, шофери по
тужних КрАЗів із 16-ї і 
62-ї механізованих колон 
тресту «Південбудмехані- 
зація» щоденно перевико
нують норми доставки 
грунту.

Будівельники дали сло
во у першому році п’яти
річки освоїти 4,4 мільйона 
карбованців, закінчивши 
реконструкцію станції 
Тимкове, спорудивши го
ловну й допоміжні колії і 
фундаменти водопропуск- 
ників до майбутньої стан
ції Ворсшилівка. У зма
гання під девізом «Робо
там — високу якість!» 
включилися всі трудівники. 
Ударною працею відзна
чаються скреперисти А. Бі
довий, П. Тараним і Г. Ми- 
хай, такелажник комсомо
лець Григорій Дудка, мон
тери колій Микола Охрі- 
менко, Ігор Друк, Володи
мир Мартиндчко і Мико
ла Надіїн.

Значний обсяг робіт ма
ють виконати будівельни
ки, щоб увести магістраль 
у дію. Лише на підсипці 
полотна необхідно пере
містити 7 мільйонів 549 
тисяч кубометрів грунту. 
Буде споруджено 120 ве
ликих і малих мостів, 10 
нових залізничних станцій. 
У Долинській виросте 
зразісово-показоье сели
ще залізничників.

Усе це буде через три 
роки, як у відповідь на рі
шення XXV з’їзду КПРС і 
зобоз язалися творці ма
гістралі.

квіти до 'пам'ятника В. 1. Леніну.
Фото В. КОВПАКА.

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

РОЗПРАВИТЬ ПЛЕЧІ ІНГУЛ
Пройдіться берегами Інгулу і ви помітите, що річка 

змінює обриси.
Закінчується будівництво великого моста — шля

хопроводу по вулиці Жовтневої революції, він з’єд
нає житлові райони правого берега з лівобережною 
промислово-адміністративною частиною Кіровограда. 
Звідси, від вулиці Жовтневої революції до Кіровеь- 
кого моста Інгул розширять до 40, а місцями до 120 
метрів, одягнуть у бетон набережні. Всього па робо
ти в центрі міста передбачається витратити 737 тисяч 
карбованців, а цього року на спорудах першої черги 
буде освоєно 426 тисяч карбованців.

Нещодавно біля центральної частішії річки запра
цювали бульдозери та екскаватор. Почалися роччпст- 
ка русла, укріплення берегів Роботи виконує колек
тив спеціалізованого управління «Гілроспецбуд» № 2. 
Це він споруджував водопровід Дніпро—Кіровоград. 
Кращі робітники, що відзначились па будівництві во
допроводу: бригадир монтажників-трубоукладачі з 
В. Ф. Омельченко, комсомольці Євген Андреев, Вік
тор Кібець та інші, — працюватимуть і на Інгулі.

В. КАТЕРИIIНЧ.

КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ
І пі

>х Ін=——"1*5,

На здобуття Республіканської комсомольської 
премії імені М. Островського

У першому повоєнному десятиріччі по
мітною стала творчість молодого поста 
із степової Кіровоградшипи — Володи
мира Бровченка. Ного поезії з’явилися 
у пресі тоді, коли ще був студентом 
Одеського технологічного інституту. 
Сьогодні — це зрілий майстер худож-^ 
нього слова, автор багатьох поетичних 
збірок, у яких оспівуються світовідчуття 
і пафос нашого сучасника, краса стену і 
хліборобські будні рідного краю.

Серед його багатьох книжок збірка 
«Думна гора», що вийшла у видавництві 
«Радянський письменник», — явище по
мітне і цікаве. Володимир Бровченко 
звернувся до поетичної Ленініани, тоб
то, взявся за найбільш складний і від
повідальний задум — пройти революцій
ними шляхами дорогої нам людини, 
засновника Комуністичної партії і Ра
дянської держави В. І. Леніна. Гаряче і 
правдиво відтворює поет шушенський 
період вождя революції, його невтомну 
політичну діяльність у засланні.

Кожний значний успіх нашої країни 
під керівництвом ленінської партії тісно 
пов’язаний з ім’ям вождя пролетаріату. 
П’ятдесят дев’ятий рік радянський на
род впевнено і твердо йде по шляху, 
накресленому Леніним.

Цвіте над світом миру рівнодення.
Бо ж на пелюстках своїх долонь 
Несемо людям ленНювс вчення. 
Як хліб, як прометеєвий погонь. 
...Моя епоха зоряно-ракетна 
Несе вожденнх планів торжество. 
І я горджуся, люди, що причетний 
До вірних воїн армії його, — 

цс рядки з вірша В. Бровченка «Ленін
ської мислі висота», де тісно переплі
тається громадське і особисте. ГІоет во
звеличує людину в її дерзаннях, у зви
тяжній праці, у високих порухах душі, 
здатну на героїчний подвиг в ім’я рід
ної Вітчизни.

Автор оспівує боротьбу Комуністичної 
партії і радянського народу за мир, за 
щастя на землі. Він не тільки вдумливо 
вдивляється у сьогодення, а її сягає в 
історію, віддаючи данину шани і поваги 
героїчному минулому Країни Рад. Пост 
славить тридцятиліття всесвітньо-істо
ричної Перемоги над гіт.териз.мом, ма
лює образи ветеранів війни і трудівників 
тилу, які в години лихоліття відстояли 
свою Вітчизну в жорстокому двобої із 
запеклим ворогом.

Заради Перемоги умирали, 
Але в народній пам’яті живі! 
Сорокалітні наші генерали. 
Двадцятилітні паші рядові.

У більшості віршів збірки «Думна го
ра» В. Бровченко художніми засобами 
поезії розповідає про звершення радян
ських людей, які освоюють космос, бу
дують атомні електростанції і залізничні 
магістралі, зміцнюють братерство і бо
рються за мир. . . »з.» >

Привертає увагу ліро-епічна ' поема 
«Три сопілки» (у книзі дві поеми і пів
сотні віршів). Вона казкова, сповнена 
теплого гумору. Поет уві сні, граючи на 
сопілці, зазирає у своє нелегке дитин
ство. Потім полились над Дніпром мело
дії з другої сопілки, яку дав йому дід- 
чарівник. Звуки вже інші, величаві, що 
несуть людям радість, добро, любов.

На третій сопілці пост ще має грати, 
щоб переливи музичних барв набрали 
ще більш громадянського звучання і роз
лилися далеко за межі Дніпра, України. 
В алегоричній формі автор дає зрозумі
ти, що ще не все ним зроблено і звер
шено. Сила ного слова, його голосу за- 
звучить ще більш впевнено і мужньо.

Можливо не всі твори, включені до 
збірки, вдалися авторові. Є поезії, в яких 
В Бровченко відходить від свого стилю. 
Такі вірші як «Вічний пошук», «Кицю
ня», «У глибині хрестоматій» своєю ху
дожньою силою, емоційністю дещо по
ступаються переважній більшості поезій.

1а загалом книга «Думна гора» — 
безсумнівний успіх поета’. В піп ми від
чуваємо самобутність, свіжі риси твор
чого обдарування нашого земляка, неспо
кій його душі. Твори В. Бровченка не за
лишаються поза увагою нашої молоді, 
воші кличуть до роздумів, ВИХОВУЮЧИ, 
любов до рідного краю’, до Вітчизни.

Як відомо, нова збірка поезій «Думна 
гора» висунута видавництвом «Радян
ський письменник» на здобуття Респуб
ліканської комсомольської премії імені 
Миколи Островського. Щиро підтри
муємо думку про те, що книга заслуго
вує такої високої оцінки.

Валентин САНДУЛ, 
член обласного літературного 
об’єднання.

м. Кіровоград.

С. МАТУСЯ К, 
працівник долинської 
районної газети «Шля
хом Ілліча».

А, ЯСІНСЬКА, І. КУЗЬ
МЕНКО з села Олексіївни, 
А. СОВГИРЯ з Олександ
рійського району цікавля
ться професією медичної 
сестри,

Повідомляємо, що мед
сестер готує Кіровоградсь
ке медичне училище 
ім. Є. О. Мухіна, що зна
ходиться з Кіровограді, на 

проспекті Комуністично
му, 16.

Л. ОГОНЬКОВА з рад
госпу Інгульського Усти- 
нівського району просить 

повідомити адресу юри
дичного технікуму.

Такий технікум знаходи
ться з місті Чернігові по 
вулиці Леніна, 116*
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1.
Це рапня осінь, люба, цс зона.
Я пізнаю сумні її ознаки.
Д думалося — н досі ще весна 
І дні цвістимуть, як у полі маки.
А думалося — встигнем я і ти
Струснуть літа, як дичку в пізню пору. 
І молодість, мов нам’ять, віднайти
І примирити з досвідом суворим. 
О раннього прозріння пізній час! 
Либонь, блукали долі манівці міг. 
Весна, що квітла десь попепед нас, 
Неждано отінилася за нами.
І замість того, щоб іти вперед, 
Назад мн повертаєм нерішуче, 
Та осені ора.і.ксвнв бере!
Уже над полем юності квітучим.
Ти не печалься — все, як і завжди. 
У серця теж — чотири нори року. 
Ось тільки б не наклнкаги біди, 
Із нею не ступити нам ні кроку.

Страшна пора — ощадливість в чуттях. 
Стає вона нещадністю до себе.
Твого довір'я полохливий птах 
Подаленів у неосяжне небо. 
Нас обікрали речі па добро.
1 .мн, для інших справедливі судді, 
Збагнули не відразу їх нутро, 
Нутро їх рабовласницької суті. 
Торшер свій золотистий аксельбант 
Демонстрував урочисто-недбало, 
Бундючився вдоволено сервант, 
Дрімав диван під нлюиіем-покрпвалом, 
Належала ти їм, а не собі, 
Ну, а любов тулилася убого. 
Мостилася в затаєній журбі, 
Як Попелюшка десь біля порога. 
Кому під силу хліб черствий її? 
Все слухала, блукаючи по сліду. 
Як десь комусь іримілп солов’ї 
У золотих садах Семірамідн.

Дні облітають, як у жовтні сквер. 
І що ж тепер — униз чи по дотичній? 
З суперником не станеш на бар’єр, 
Наш вік в поняттях честі прозаїчний. 
Це важче, ніж комусь там—кулю в лоб 

^А ч самому впасти в поєдинку, — 
Чекати і надіятися, щоб 
Каратися щомигі, щогодинно.
І кожер день у веремії літ 
Не раз, не два тебе із ним стрічати, 
І завмирати, болісно мовчати 
й мовчанням тим кричати вам услід. 
Спасибі долі-мачусі й за це, 
За ранній хміль і пізні прозрівання. 
Хаії світиться ясне твоє лице. 
Вивищує хоч холодом страждання. 
Бо найстрашніше все-таки, коли 
Ні радості, ні горя, ні печалі.

Володимир БЛЗНЛЄВСЬКІІІІ

ВІЧ-НА-ВІЧ
З ТОБОЮ

й не годен ні хвали ти, ні хули, 
Немов дірявий човен на причалі.

4.
Хіба для того слухаєм грозу. 
Щоб в затишку півсонної кімнати 
Напівусмішку і наківсльозу 
Для когось жалюгідно зберігати? 
Вона колись не обійшла мене, 
Як вістрям шпаги простором протнула, 
Весь білий світ — небесне і земне 
У душу неприкаяну вдихнула.
І я подумав — скаржитися гріх. 
Даремно я терзаюся і плачу: 
Адже ясна жура твоя і сміх 
Колись мені належали одначе.
Я пам'ять цю тулю собі до скронь, 
І що мені чиясь глуха огуда? 
Метеликом лечу на твій огонь, 
Вклоняюся — благословен хай буде! 
О влада міражів!

Нема воілю. 
Одна зола, а в ній ані жарини. 
Я сам себе від себе бобино 
Лишень летючим спогадом щоднини.

5.
В мені жило передчуття біди, 
Вено ще спало, як вулкан дрімало. 
Та, зайнята собою, не завжди 
Душа ту небезпеку помічала.
І пригасало щось в твоїх очах, 
Та, навіть пригасаючи, кричало, 
Що я, не помічаючи, втрачав 
Тверду опору нашого причалу. 
Уже давно душа па бистрині. 
Тепер їй вітьно мчати в безбережжі. 
Близька її далека!

Ти пробач мені 
За неувагу, за гордині вежі, 
За дріб'язковість, за суєтний крам 
Докорів і за стриманість несмілу. 
Як боляче, шо тільки втрати нам 
Дарують скупо мудрість залізнілу! 
Що ми самі себе не бережем, 
Що нехтуємо чистим і важливим, 
Що неможливо врятувати вже 
Оте, що врятувать було можливо.

коіигулгар<’г

О.
Священних слів знічев’я не поруш. 
Хіба ти знаєш, що таке кохання? 
Кохання—сплав двох безоглядних душ. 
Для нього—кожен день випробування. 
Бере його в облогу суєта, 
І гіобуг гне його немилосердно. 
Кохання — пісня?

Ні, воно — метал, 
Що у горнилі буднів тільки твердне. 
Коли ж воно крихке, немов кришталь. 
То значить не було його ніколи.
І ти даремно не вдавайся в жаль, 
Нікчемну скаргу не довір нікому. 
Нещирістю сумління не поруці. ’ 
Немає в міражах для пас рятунку. 
Не витримав метал?

Кохана, що ж — 
Метал той низькопробного гатунку. 
Не вартий спізчуття він і жалю, 
Як цзіт, прибитий заморозцем в травні. 
Я не злукавлю: не скажу «люблю». 
/X що як раптом це любов насправді?

7.
Була душа, немов у квітні сад, 
У ніжну пору першого цвітіння. 
Але прогупав глухо листопад — 
І тільки листя буднів мерехтіння.
І облетіло все, що я надбав,
І облетіло все, що ти надбала.
І сад — він бути садом перестав, 
Продутий настіж холодом недбало. 
Не запевняй, що ми були дітьми. 
Не дорікай в нещирому цілунку: 
На строгій грані осені й зими 
Останнє діло зводити рахунки. 
Жорстокості немилосердна гра 
Спустошеність потягне за собою, 
І згасне кволий промінець добра 
За сліпоти бетонною стіною.
Ти болісно згадаєш — був же сад? 
Я сумно повторю — немає саду.
І що затрима наших душ розпад 
В меланхолійну пору листопаду?!.

8.
Не знехтуймо комедію стару! 
Коли насправді втрата неминуча,

З стор. -------- -
"'1 -ч

То, може, ми продовжимо цю гру, 
Талановиту гру в благополуччя?
Це просто — в рятівному холодку 
Притлумити високі норпваїшн 
1 спорудити щастя на піску, 
Як у недбалім пляжному романі.
Ну іцо ж, кажу я нодумки, ходім, 
Не так це складно — щось комусь 

прощати.
Нехай за сцену буде власний дім, 
А папи гості стануть глядачами.
Помовч, кохана!

Це ще не кінець! 
Чиїсь гам ролі, як урок, повторим. 
Коли для інших побут наш — взірець, 
З тобою ми досвідчені актори.
Та проступав усе-таки крізь грим 
Симптом сльози, як свідчення поразки. 
Чому ж під небом юним і старим 
Ти плачеш, раптом знехтувавши маску?

Поля під вітром. Кволе деревце. 
Освітлені сніги ча косогорі.
Що ж сталося?

Невже насправді в горі 
Твоє слізьми стуманене лпце?
Не зволікай — іди собі, іди! 
Легкими ніжками процокай хутко.
Твій силует у лисячому хутрі 
Запам'ятаю, люба, назавжди.
Сліпа хуга твої сліди завіє, 
Поглине все цей жадібний огром. 
Була одна, тепер аж дві надії, 
І в тих надіях скрутно нам обом.
Мн, як дві тріски нині — я іти. 
Нам кожну мить дозволено сумлінням 
Полинно утішатися прозрінням, 
Що просторо по хвилях днів пливти. 
Мия далека, як мені болить!
Моя найближча, як мені сутужно! 
— Зажди, зажди! — услід душа 

кричить
І прагне наздогнати відчайдушно.

10.
Заплутане життя не осягнути. 
Не розділити па «моє» й «твоє». 
Любов перестає любов'ю бути. 
Якщо вона лиш звичкою стає.
Коли іду я пранці на роботу, 
Недбалий дотик губ твоїх мені — 
Суворий докір — втратили обоє 
Мн найдорожче щось на бистрині.
За нього нам і боляче, і лячно. 
І ми в пориві ніжності, бува, 
Щось прагнемо поправити обачно 
І згадуєм старі, як світ, слова.
Але слоза вагу свою втрачають, 
Збуваються колишньої снаг». 
І ми катастрофічно помічаєм. 
Як ширшають між нами береги.
Іще я дотягнусь до тебе чудом. 
Іще твоя рука — в моїй руці.
Але що буде завтра, завтра буде, 
Як бевеги розсунуться оці?
—У

ПОСИЛКА
В
УГОРЩИНУ

Ми й не сподівалися, що 
.уолись нам доведеться го
туватись до такої виставки.

Одного разу Н. Т. Кизіль, 
директор будинку піонерів, 
зібрала нас і повідомила, що 
нам необхідно підготувати 
свої вироби для Міжнарод
ної виставки дитячих робіт 
в Угорщині. 1 відразу ого
лосила конкурс на кращі 
малюнки, карбування по 
металу, різьбу по дереву. 
Дуже хотілося лідирувати в 
конкурсі, адже переможець 
діставав право послати свій 
виріб до Угорщини.

і закипіла робота. Юні 
Художники взяли в руки 
пензлі, карбувальники — 
карбівки, різбярі — різці.

Минув місяць. Усі ці ро
боти красувались на вистав
ці в Будинку піонерів. Ми 
із завмиранням серця чека
ли рішення вимогливого 
жюрі.

Ззичайно, переможців 
виявилось мало, та комп
лектувати посилку зійшлися 
ми всі. Бережно укладали 
в неї вироби Юри і Володі 

^'Цербанів, Оленки Димко, 
Наталі Снісаренко та інших 
гуртківців. Які вони щасли
ві! Ми заздримо їм по-доб
рому і з нетерпінням че
каємо вістей з далекої 
Угорщини.

Л. КОНДРАТЬЄВ/А, 
член гуртка юних ко
респондентів Будинку 
піонерів м. Новомир- 
г°роад>

•• ’Щ»,- .

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА.
Чемпіонат республіканської 
ради товариства «Буревісник» 
з класичної боротьби, що 
проходив у спортивному залі 
гірничо-металургійного інсти
туту Комупарська, зібрав по
над 110 представників чотир
надцяти команд обласних рад 
товариства. Б цьому числі бу
ли й кіровоградці. Студент 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування май
стер спорту Віктор Савчук за
воював звання чемпіона в 
щонайлегшій вазі. Пого това
риш по колективу з факуль
тету фізичного виховання пед
інституту кандидат в майстри 
спорту Володимир Зубенко 
став срібним призером у дру
гій середній ваговій категорії.

БАГАТОБОРСТВО. Обласні 
змагання сільських школярів 
з багатоборства ГПО. бігу і 
велосипедного спорту під де
візом «Хг/> ти. олімпійціо-80?» 
обласний відділ народної осві
ти. обласний спорткомітет та 
обласна рада товариства «Ко
лос» провели вперше. В цих 
поєдинках узяли участь понад 
400 спортсменів.

У командному заліку пере
можцем став дружини 
тив юних спортсменів 
сандрівського району.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА, 
дн всіх шкіл міста 
участь у легкоатлетичній еста
феті ПО ВУЛИЦЯХ 
центру на приз 
комсомолу, присвяченій 
народження Всесоюзної 
перської організації 
В. І. Леніна. На кожному з 
14 етапів лідирували пред
ставники середньої школи 
N? ІЗ. і тільки метрів за и ят- 
чесят перед фінішем уперед 
вийшла семикласниця серед-

пьої ніколи № 31 Ірина Полі
щук, яка першою пересікла 
фінішну стрічку. Друге місце 
дісталося піонерам школи 
№ 13, а трете — легкоатлетам 
школи № II.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИ
КА. Всесоюзний турнір ЮІІНХ 
гімнастів па кубок олімпій
ського чемпіона заслуженою 
манс'ра спорту СРСР Віктора 
Чукаріна відбувся у Львові. В 
ньому взяли участь представ
ники 18 міст країни, у тому 
числі й кіровоградці. П’яти
класниця середньої школи 
№ ІЗ Лариса Прокудіна (тре
нер майстер спорту Юзсф 
Толчипський). виступаючи за 
програмою кандидатів у май
стри спорту, завоювала зван
ня чемпіонки з опорних стриб
ків. а в багатоборстві стала 
другою призеркою. Учень шос
того класу середньої школи 
№ II ігор Михайличенко (тре
нер Олег Прованський) серед 
першорозрядників у багато
борстві зайняв трете місце. 
Два других і два третіх місця 
виграв юний кіровоградець і 
у фінальних змаганнях на ок
ремих приладах.

ФУТБОЛ, 
республіки 
піонат

колек- 
Олек-

Коман- 
взяли

обласного 
міськкому 

дню 
піо- 

імепі

На стадіонах 
почався че'м- 

України з футболу 
серед колективів фізкультури. 
В боротьбу включилися 50 
команд п'яти зон. Колективи 
нашої області (кіровоград
ський «Радист» заводу радіо- 
виробів. олександрійський 
«Шахтар» і «Локомотив» Зна
м’янки) грають у четвертій 
зоні, де виступають миколаїв
ські клуби «Хвиля» та «Оке
ан». «Будівельник» з Ялти та 
«Будівельник» з Генічеська, 
що’ на Херсонщині. «Енергія» 
з Нової Каховки. «Портовик» 
з Іллічевська і «Титан» з міс
та Армяпська Кримської об
ласті.

У першому турі зустрілися 
-кіровоградці і знам’яиці. Матч 

проходив на стадіоні «Піонер» 
обласною центру. Результат— 
3:1 на користі, кіровоградських 
спортсменів.

У наступному турі, що від- 
команда 

«Оке-
будеться 22 травня, і 
«Радист» прийматиме 
аи> з Миколаєва.

ЦЕ — ФУТБОЛ!
ЕПІЗОД ГРИ «ЗІРКІ!» З «СУДНОБУДІВНИКОМ». Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ЗП1ИЧЙЄ ЗЙВ ЙДІВКЛ
(Закінчення. ГІоч. на 1-й стор.).

Формула змагань така:
125 кубічних сантиметрів. Гонщики роблять 

по два заїзди по 40 хвилин кожний па коло
вій трасі довжиною 2,5 кілометра, плюс дна 
кола. Залік тут проводитиметься за чотирма 
кращими заїздами з урахуванням наступних 
етапів.

350 кубічних сантиметрів. Кросмснн брати
муть участі, у трьох заїздах по ЗО хвилин 
кожний, плюс дна кола. Переможній визнача
тимуть за двома кращими заїздами.

Додаткові два кола після відведеного часу 
потрібні для того, щоб кросмснам легше було 
побудувати тактику гонок. Адже на трасі, де 
машини роблять 
підйоми,

стрімкі повороти, спуски, 
стрибки, мотоциклісти ііс мають

можливості стежити за часом, що минув після 
сгарту. А довідавшись за сигналом судді иа 
фініші, шо залишилося два кола, кожний ви
рішить, як пройти їх. Особливо це важливо 
для лідерів заїздів, які іноді «сидять» на ко
лесах один и одного.

Змагання обіцяють бути цікавими. І тому, 
що її них братимуть участь багато іменитих 
спортсменів, і тому, що и кожному з п’яти 
заїздів двох класів машин стартуватимуть по 
40 гонщиків. Боротьба па трасі за таких умов 
буде дуже напруженою.

Залишається додати, що під час параду 
учасників о 12 годині дня відбудеться авіацій
не свято, до програми якого входять стрибки 
.з парашутами. Парашутисти спортсмени 
ДТСААФ вручать мотогонщикам букети квітів.
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s Пстропому на ппетупп друкованих органів? 
Голова райвиконкому В. II. ГЛОБА пові
домив: «Після виступу районної газети 
«Трудова слава» за 26 лютого 1076 року 
калійну сіль було прийнято, а заступника 
голови виконкому селищної Ради т. Мель
ника М. М. попереджено про недопущення 
використання мінеральних добрив як про- 
тибуксуючих матеріалів».

Он воно як! Виявляється, товариш 
Мельник лосі не знав, що добривами 
слід посипати поле, а не вулиці! І ді
знався він про це, очевидно, з великою 
цікавістю. А нам хотілося б знати ін
ше: чому ж усе-таки в листі з викон
кому ІІетрівської районної Ради де
путатів трудящих нема й рядка про 
тс, що буде зроблено, аби збереї ні 
неповторну красу Інгульця? Адже 
деякі підприємства спускають у річку

„СІЛЬ прийнято, САТИРОСкрп

попереджено“товариша
ВІД «КОЛІСНОЇ МАЙСТЕРНІ»

Куди приємніше, коли відзначають 
твої заслуги, аніж коли вказують на 
недоліки. 1 не тільки тому, що кри
тика, особливо друкована, приносить 
не ту популярність, котрої хотілося б. 
Критична стаття чи навіть кореспон
денція — це вже факт, від якого не 
відмахнешся: треба відповідати газе
ті.

Керівники тих організацій, у яких 
працюють герої наших критичних 
статей, фейлетонів чи реплік, після 
виступу газети вчиняють здебільшого 
так: збирають колектив і обговорю
ють друкований матеріал. Потім ка
рають винних, усувають недоліки. А 
втім, цей шлях клопітний та й слпзь- 
куватпй: ще образяться па своє ке
рівництво «герої»...

І ось деякі ювариші вдаються до 
випробуваного методу реагування на 
виступ газети: до відписки. «Ага. — 
міркують вони. — Про нас пишуть — 
і ми напишемо. Нехай відчеплять
ся...» І пишуть, що придумають.

Першого квітня цього року в репліці 
«Фокуси над Інгульцем» «Молодші кому
нар» розповів про те, як у Петровому гу
бителі природи отруюють річку Інгулець, 
посипаючи вулиці сслнша калійною сіллю. 
Про цей факт писала й районна газета 
•Трудова слава». Ян же відгукнулись у

иеочищеііі стічні води, береги її не
безпечно розорано.

Відписка багатолика. Часом байдужість 
до виступів газети, засуджена на XXV 
з’їзді КПРС, ховається за показними «за
ходами». Так,, па публікацію статті «Урок 
для Наталки» («МК» Л- 35 за 23 березня) 
начальник обласного побутуправліпня В.І. 
БУДЬКО відповів, то «статтю розглянуто 
на розширеному засіданні технічної ради 
облпобутуправліїнія. Директорові Новго- 
родківського райпобуткомбінату т. Орлен
ку В. М. вказано на неправильне ставлен
ня до працевлаштування молодих праців
ників масових професій. Облпобутуправлін- 
пя розробило і направило всім керівникам 
підприємств побуту області заходи па 
1976 рік щодо поліпшення підготовки, 
виховання та використання робітничих кад
рів масових професій, виконання яких су
воро контролюється».

Отримавши такого листа, редакція 
могла б вважати свою місію щодо 
скарги Наталки Власової виконаною, 
аби не надзвичайно м’яка кара, котрої 
зазвав директор райпобуткомбінату 
(за бездушне ставлення до молодого 
спеціаліста йому лише вказали) і аби 
не один лист, що надійшов до редак
ції майже одночасно з офіційною від
повіддю з обласного побутуправліп- 
іія. Мешканці гуртожитку № 4 ком
бінату «Кіровоград важбуд» скар
жаться в листі, шо вже близько року 
яри їхньому гуртожитку не працює

перукарня. Авторки листа — молоді 
будівельниці Таицюра, Гнояиа, Чуш- 
пяева, Лешспко та інші — цілком 
справедливо зазначають, що перукар
ня повніша працювати ис для плану, 
а для людей. У гуртожитку мешкає 
чотириста 'двадцять дівчат, і кожна 
хоче бути красивою.

Ось тут, у перукарні нього гурто
житку (до відома керівників комбіна
ту «Промінь» — адреса: Кіровоград, 
вулиця Миру, 6), і втілити б у життя 
заходи обласного побутуправліпня, 
«виконання яких суиоро контролює
ться».

Інколи ті товариші, котрі відповідають 
на друковану критику, роблять вигляд,то 
не розуміють, про що писала газета. 
Реагуючи на репліку «Ці невинні витівки» 
(«МК» за 15 квітня), секретар комітету 

комсомолу заводу 
«Червона зірка» Олег 
КОЛОСОВ детально 
пояснив, що герой 
репліки Валерій Шус- 

,тов скотився до п’я
ного бешкетництва 
через вади власного 
характеру, незважаю
чи на осуд товари
шів. Редакцію ж ці- 

• чавило, як взагалі 
комітети комсомолу борються з пияцтвом, 
які пііспоииіі зробили з опублікованої реп
ліки.

Або: у відповіді, на фейлетон «Нешаб
лонні шинкарки» («ЛІК» за 20 березня) 
голова правління Маловнсківської райспо- 
жнвепілкн А В. БУРЛАЧЕНКО повідомив, 
що за порушення правил торгівлі спиртни
ми налоями продавщицею Г. П. Дворпи- 
ковою та буфетницею Г. П. Слободою, ке
рівникові Хмелівського сільського спожив
чого товариства М. Т. Чорноівану і дирек
торові М. Г. Г.іадиліпу суворо вказано 
на... незадовільну виховну роботу серед 
працівників прилавка. Змилуйтесь, шанов
ний товаришу Бурлачепко, навіщо ж пра
цівників редакції вважати наївними? У 
Фейлетоні чорним по білому написано, що 
буфетниця І'. II. Слобода продавала 
спиртні напої у Хмелівському Буднику 
культури після прямої вказівки директора 
комбінату громадського харчування М, Г. 
Гладиліна. Кого ж в першу чергу треба 
виховувати? Та за продаж спиртних на
поїв неповнолітнім слід карати безпосеред
ніх винуватців а не балакати про загальне 
виховання.

Гак, завжди приємніше чути і чи
тати не критику на свою адресу, а 
компліменти. Дехто з керівників вза
галі віддає перевагу солодкій неправ
ді. Мила людська слабість! Зважаю
чи на неї, ми можемо запевнити 
авторів відписок: ваші відповіді га
зеті написані вишуканим стилем, лег
ко читаються і повністю сприймають
ся па віру...

М. ВІДЕНКО.

Пошта 
„Колісної майстперні“ 

«Мені дуже подобається професія редактора. Як здобу
ті» професію і де? Що потрібно для тих, хто вступає? Із 
скількох класів? Кожного разу я нолучаїо «Молодик ко
мунар», переглядаю його з інтересом.

, Люда К.».
Передплатіть «Молодші комунар» і на друге 

півріччя...
«Нам кажуть, 

на уронах. і.
куті., іцо мі» дуже несерйозні, часто сміємося 
А іцо ж робити, колі» дуже весело?

Микола II., 
Сергійко А.».

смієтесь?!
двяміі я ходго мугикаючі» першу стрічку цієї

Валентина 3.».
Одноманітність вас занапастить. Починайте му- 

гикати другу «стрічку».
«Я хотіла б дізнатися, де у пас у Кіровоградській об

ласті можна набути спеціальності завідуючого поштою. 
Над» С.».

Л як ви дивитесь на спеціальність міністра 
зв’язку?

«Зараз п пишу дещо менше піршіїг, бо скоро
і кінець року. Зате скоро літо. Ось тоді-то я 
спою діяльність на всю широчінь!

З кого 
«Цілими 

пісні.

екзамені» 
розгорну

Тетяна Д.».
Нічого, переживемо. За літом настане осінь.

Черговий по «Колісній майстерні»
М. КОРІННИЙ.

С ат ир ичні мініатюр и
ОБОЄ РЯБОЄ
Якось цап у сад забрів, 
Лист» став жувати. 
Сторож крикнув: —

Ти здурів, 
Йолопе рогатий?! — 
І топольку без жалю 
Зрізав для ломаки. — 
Я шкідливих не терплю. 
Геть же, розбишако!

СЛІД У ЖИТТІ
— Ти слід зоставив

у житті?
— Аякже! І на еидноті. 
Ще коли ходив

до школи, 
на парті: 

«Коля».
Вирізав

ВИРІС

ЗАЯЧА
Зустрів

Він тепер не просить, 
як бувало: 

«Дайте рублик 
на цукерки, тату».

Вимагає він тепер 
зухвало:

«Ну, папан, жени мені 
зарплату!».

ЦІКАВІСТЬ
Слона 

Зайчисько сірий 
та й питає: 

•— А скільки ти капусти 
на добу з’їдаєш?

ХУСТКА ЗГАДУЄ...
•— Було, було... Я славу 

знала:
Носи заслужені отирала! 

Роман ПОПОВИЧ.

□
Ц ТЕЛЕЕКРАН

___ ШЦКМ
«І

Іф:
А.

з 24 по ЗО травня
ПОНЕДІЛОК
ЛХ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

— Новини. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика.

(М). 9.30 — Мультфільм 
(М). 9.45 — «Очевидне 
мовірие». к. т. (М).
«Клуб кііюподорожсй»...............
<М). 1Г.35 — «В ефірі — пісня». 
<К). 11.40 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 7 класів. (К) 
14.45 — «Хірург Впшиевськнй». 
Док. телефільм. ................. *
«Мамина і 
«Основи 
давства» 
•— дітям» 
к. т. (М).

т. (М).

к. 
к
ІІЄЙ-

10.-15 — 
к. т.

т. 
т.

15.15 -
15,45 — 
закопо- 
«Фільм 

музикант».

(М). 
шкода». (М). 
радянського 
(М). 16.15 - 
«Сліпий .....   .

17.30 — «Умілі руки», 
к. т. (М). 18.00 — «День за
днем». (К-д) 18.15 — «У кож
ному малюнку — сонце», к. т. 
(М). 18.39 — Док. телефільм
«Ангола перемагає», к. т. (М). 
Ю.00 — «Відкриття днів літера
тури та мистецтва УРСР в Бі
лорусії». Концерт. В перерві — 
«На добраніч, діти!». По за
кінченні — програма «Час». кі- 
нопрограмл «Глобус». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА 16.05 - 
«За накресленнями XXV з'їзду 
КІІРС». «Партійне життя». 
(Запоріжжя) 10.35 — Для ді
тей. «Весняпочка-зоряііо'гка». 
(Львів). 17.05 — «Програма ве
личних звершень». Бесіда 12. 
(К). 17.30 — Худ. телефільм
«Кортик». З серія. (К). 18.30 — 
«Вісті». (К). 19.00 - М. Му-
соргськнн. «Світанок на Моск
ві ріці». (М). 19.15 — ФілЬм-
спектакль «Поки гарба не пе
рекинулась» (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — «Золота нота».
Концерт. (НДР). 22.20 — Вело
гонка Миру (11ДР). По закін
ченні — новини. (М).
ВІВТОРОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
-- Новини. (М) 9.10 —
Ранкова гімнастика.-К. т. 

(М). 9.30 — «Поки гарба не пе-

рскіпіу.'іась». ФІльм-Спектакль. 
к т. (М) 15.15 — «Рубежі де
сятої п’ятирічки». «Каховська 
зрошувальна система». (X-н). 
15.45 -- «На допомогу школі». 
Передача з української літера
тури для учнів 9 класу. (К) •
16.30 — «Юність» вітає». Кои-
церт-нарис про самодіяльний 
народний ансамбль танцю Кі- 
ровпгпапського педінституту
ім. Пушкіна. (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 17.15— 
«Хроніка наших днів». (1<). 
18.Ф) — Новини. (М). 18.15 — 
«Веселі нотки», к. т. (М). 18.30 
— «Щоденник соціалістичного 
змагання». (М). 19.15 — Про
грама телебачення .Монголь
ської Народної Республіки, 
к. т. (М) 21.00 — «Час». (М).
21.30 — <Ритми оркестрів вро
чисті» Репортаж із свята ду
хової музики в Кіровогра
ді. (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
«Літературні читання». М. Шо- 
лохов. «Донські оповідання». 
(М). 16.45 — «Візерунки». (М). 
17.15 — «Відгукніться, сурма
чі!». (М) 1,8.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — «П’я
тирічка ефективності і якості». 
(Харків). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — Всесоюзний фестиваль 
мистецтв «Київська посип». 
Концерт. (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21’.00—«Час». 
(М) 21.30 — Худ, фільм «Ске
ля». (К). 23.00 — Вечірпі но
вини. (К).

(М). 16.55 — «Адреси молодих», 
к. т. (М) 17.55 — «Урочисті
збори і концерт, присвячені 
200-річчю Державного акаде
мічного ордена Леніна Велико
го театру Союзу PCP», к. т. 
(М). В перерві — «День за 
дном». (К-д). «Правильний ви
бір». Теленарис про лауреата 
Державної премії УРСР. бри
гадира тракторної бригади 
колгоспу ім. Капля Маркса 
Ульяновського району Л. М. 
Пплііпепко. (К-д). 21.20—«Час». 
(М). 21.50 — Спортивна програ
ма: І. «Тираж «Спортлото».
к. т. (М). 2. Міжнародна зу
стріч з футболу. 36. Угорщи
ни — зб. СРСР и. т. В перер
ві — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. . 17.15
— Концерт з творів С. Про-
коф’єва. (Харків). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (1<) 18.15 —
«Щоденник соціалістичного зма
гання». (Миколаїв). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 — Всесоюз
ний фестиваль мистецтв «Київ
ська весна». Концерт. (К) 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Сільськогосподарський 
тиждень». (К) 21.20 — «Час». 
(ЛІ). 2Ґ.50 —- Худ. Фільм «Наш 
дім». (К). 23.20 — Вечірні но
вини. (К).

ЧЕТВЕР

«Республіканська фізико-м л те
матична школа». (К). 16.30 —
«Золоті зірки України». Теле
нарис (Донецьк). 16.45 — «На
ука — сьогодні». (М). 17.15 — 
«Молодь планети». (ЛІ). 18.00 — 
«Наука — виробництву». (Дні
пропетровськ). 18.30 — Для 
піколяріп. «Сурмач». (К). 19.00— 
Кубок СРСР з футболу. ІД фі
налу. «Чорноморець» — «Дина
мо» (ЛІ) (Одеса). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (І<). 21.00 —
«Час». (М). 2І.30 — «Київ му
зичний». (К). 22.15 — Худ. те
лефільм «Балада про Білопїіі- 
пого». (К). 23.25 — Вечірні но
вини. (К).

СЕРЕДА
QZ ПЕРША ПРОГРАМА.ХО — Новини. (М). 9.10 

Ранкова гімнастика.

0.00

к. т.

П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.
— Новини. (М). 9.10 
Ранкова гімнастика, к.

9.00

т.

ПЕРША ПРОГРАМА. 15.45 
— «Шахова школа», к. т. 
(М). 16.15 — «Діти в гос-

(М) 9.30 — «Умілі руки».к. т. 
(М). 10.00 — «Ким бути?» Зу
стріч випускників московських 
шкіл з робітниками столиці», 
к. т. (М). 15.30 — «Фільм — ді
тям». «Діти капітана Гранта».

тях у народного художника 
СРСР Г. ЛІ. Семенова», к. т. 
(ЛІ). 16.45 — «Народні таланти*. 
Концерт. (Львів). 17.15 — «На 
лапах республіки». (Херсон). 
17.30 — «Вісті». (К). 18.00 —
«Щоденник соціалістичного зма
гання». Репортаж з Ліа.іовис- 
ківського району. (К-д) 18.15 — 
Мультфільм. к. т. (М). 18.20 — 
«Ленінський університет мільйо
нів». (М). 18.50 — «П’ятирічка 
ефективності і якості». Переда
ча із Світловодської меблевої 
Фабрики. (К-д). 19.20 — Теле
фільм. (К-д) 1*1.30 — Худ. фільм 
«Таланти і поклонники». к. Т. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30— 
Концерт породного артиста 
СРСР Дмитра Гпатюка». к. т. 
(М) По- закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО —

(М). 9.30 — «Діти п гостях V 
народного художника СРСР 
Г. М. Семенова», к. т. (М). 10.00
— «Таланти і поклонники». Худ.
фільм, і;, т. (,М). 11.25 — Ноии- 
ііі». (К). 11.40 — «Дні літератури 
і мистецтва УРСР в Білорусії». 
Концерт. (І<). 13.30 — «Слово
про робітничу людину». (Сімфе
рополь). 14.40 — «Російська мо
ва». (М). 15.25 —Худ. телефільм 
«Гранітні острови», к. т. (Л\). 
16.45 — «Москва і москвичі», 
к. т. (М). 17.15 — «Пригоди з 
продовженням». Програма для 
школярів, к. т. (ЛІ). 18.00 —
«День за днем». (К-д). 18)5 — 
«Польова пошта «Подвигу». 
(ЛІ). 18 45 — «Сьогодні — День 
прикордонника». Виступ началь
ника штабу прикордонних 
ііінсі.к СРСР генерал-лейтенанта 
В. Ф Лобанова, к. т. (<М). 19.00
— Коннерт для прикордонників,
к. т. (ЛІ). 19.35 — Телеспектакль 
«Серенада для мами», к. т. (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 —
«Шляхами перемог». Концерт- 
пісня, к. т. (М) По закінчен
ні — повппп. (М).

ДРУГА ПРОГРЛЛЇЛ. 15.50 — 
Програма передач. (К). 15.55 — 
«Містам і селам України бути 
зразковими». (Донецьк). 16.25— 
Музичний антракт. (К). 16.30 — 
Для школярів. «Сурмач». (Оде
са). 17.00 — «Сьогодні — День 
прикордонника». (К). 18.00 —
Концерт. (Херсон). 18.30 — «По 
виставочних залах». (К). 19.00—

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кнропоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунанарського, 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 ім. Г. М. Димні ропа 
Обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіро^оград. вуд^-Елібки, 2.

«Вісті». (К). 19.30— Всесоюзний 
фестиваль мистецтв «Київська 
весна». Великий концерт фес
тивалю. В перерві — «На доб
раніч, діти!». «Час». (М) Но 

^•закінченні—вечірні новини. (К).
СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Повний. (<М).' 9-Ю ~ Ран
кова гімнастика, к т. (М).

9.30 — «ЛБВГдейка». к. т. (ЛІ). 
10.00 — «Для вас. батьки!» к. т. 
(М). 10.30 — Муз, програма
«Райкова пошта», к. т. (М). 
11.00 — «Виставка творіи пар. 
художника СРСР А. Пластова, 
к' т. (М). И.30 — «Більше хо
роших товарів»-. (ЛІ). 12.00 —
Новини муз. життя. (М). 12.45
— «Це ви можете». Вікторина,
к. т (М) 13.40 — Худ. фільм
«Біг». І серія к. г. (М). 15.10 — 
«Траса дружби». Теленарис про 
будівниці но країнами членами 
РЕВ магістрального газопрово
ду «Оренбург — західний кор
дон СРСР». 16.40 — Концерт 
естрадного оркестру «І’олубнії 
скрап» к. т. (М). 17.10 — «Лю
дина, Земля, Всесвіт», к. т. 
(ЛІ). 17 ',0 — «Кіт V чоботях». 
Мультфільм, к. т. (М). 18 00 — 
Новини. (М). 18.15 — «Бесіди
на міжнародні темп політичного 
оглядача газети «Правда» 
Ю. Л. Жукова», к. т. (М). 19.05
— «Співає Лина Герман», к. т. 
(М). 19.35 — Худ. фільм «Вико
нуючий обов’язки», к . т. (М). 
2100 — «Час». (М). 21.30-«Кі- 
попанорама». к. т. (М). 23.00 — 
«Велика Московська регата». 
Міжнародні змагання з акаде
мічного веслування», к. т. (М). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. І0.05 — 
«Чарівна лампа Лладдіпа». Ля
лькова вистава. (Миколаїв). 
11.10 — «Всесоюзний-фестиваль 
мистецтва «Київська весна», 
(К.). 12.10 — «Чайки в степу». 
Теленарис. (Херсон). 12.30 — 
V На родин іі телеупіверсптет». 
Факультет науки і техніки. (К.). 
13.00 — «До днів літератури і 
мистецтва УРСР п Білорусії», 
«Поезія». (К.). 13.30 — Муз.
антракт. (К). 13.40 — «На ла
пах республіки». (Кіровоград 
па Республіканське телебачен
ня). 13.55 «Наодинці з кни
гою». (К). 14.25 — Всесоюзний 
Фестиваль мистецтв «Київська 
весна». (К). 15.25 — «Завтра — 
Деїіь хіміка». «Суботній репор
таж». (Ворошиловград). 15.55— 
«Екран молодих». (Чернівці). 
16.25 — «Мистецтво *- народу». 
(Д-к). 17.15 — Для школярів. 
♦Зелений вогник». (Одеса). 
17 50 — Худ. фільм Із серії 
♦Слідство ведуть Знатоки», 
«Динозавр». Частина І. (К). 
19 00 - «Вісті». (К). 19.30 -
«Всесоюзний .фестиваль мис
тецтв «Київська весна». Кон

церт, лауреата Ленінської нрс« 
мії О. Образцовой (К). 20.20 
«Сатиричний об’єктив». (К)« 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30 
— Худ. фільм «Помилка Опоре 
де Бальзака». (К). 23.05 — ВС* 
чірпі новішії. (К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Новини. (М). 9.10 —« 
Райкова гімнастика для

дітей, к. т. (М). 9.30 — «Бу
дильник». к. т. (М). 10.00 
«Служу Радянському Союзу», 
к. т. (М). 11.00 — «Світ наших 
захоплень». Програма для стар
шокласників. к. т. (М). 12.00 —• 
«Муз. кіоск», к. т. (.М). 12.30 — 
«Сільська година»'. (М). 13.30 -А 
Худ. Фільм «Біг». 2 серія, н. т. 
(М). 15.05 — Концерт, к. т. (М), 
15.15 — «Літ. бесіди», к. т. 
(М). 16.10 — «Сьогодні — День 
хіміка». В передачі бере участь 
міністр нафтопереробної і наф
тохімічної промисловості СРС1? 
В. С. б’едоров. к. т. 16.25 -?
Муз. програма для робітників 
хімічної промисловості. к. т, 
(М). 17.00 — «Міжнародна пя* 
порама». к. т. (М). 17.30
Мультфільми, к. т. (М). 18.00 4« 
Новини. (М). 18.15 — -11а скра« 
ні -- фільми з участю Ч. Чан- 
ліпа». (М). 18.55 — «Радянсь
кий Союз очима зарубіжних 
гостей». к. т. (М.). 19.15 -у 
Фільм-копцерт «В театрі «Ро
мен». к. т. (М). 20.00 — «Клуб 
кіпоііодорожей». к. т. (М)і 
21.00 - «Час». (М). 21.30 
«Година Великого симфоиі.чпопі 
оркестру», к. т. (М). 22.25 
Чемпіонат СРСР із стрибкій І 
году. Жінки. (.Мінськ) к. т. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 -г*
Телефільм «Пасажир», (К)ї 
10.55 — Фільм-коііцерт «Мис
тецький альманах». (К). 11.40’-)» 
Мультфільм. «Зайченя Нетриіі 
та чарівний рояль». (К). 11.55-^ 
«Огляд резервів економії». (Во- 
рошиловтрад). 12.30 — Концерт-: 
ний зал «Піонерів». (Донецьк), 
13.00 — «Оліпець-малюпець»*«
(К). 13.30 — «Сільські обрії»-» 
(Херсон). 14.00 — Лялькова ви? 
става. (К). 15.00 — Всесоюзний 
фестиваль мистецтв «Київська 
весна». (К). 17.2(1 — «У світі 
рослин». (К). 18.10 —
Фільм із циклу «Слідство ведутр' 
Знатоки». «Динозавр»'. Частина’ 
2. (К). 19.00 — «Вісті». (К)-’
19.30 — Всесоюзний фестиваль’ 
мистецтв «Київська весна-»; 
Коннерт. (К). 20.45 — «На ден 
бпг.піч, діти!» (К). 21.00 -у
♦ Час». (М). 21.30 ■- «При»"}’
кіноекрану». (К). 22.45,— 
чірпя муз. пошта». (К). 23.1а ™ 
Вечірні новіти. (К).
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