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Схвально зустріли в нашому господарстві по
станову Центрального Комітету КПРС і Ради Мі- 

^йїстрів СРСР <Про додаткові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, заготівель сільськогос
подарських продуктів і кормів у 1976 ропі». З іні
ціативи комсомольців в автогаражі колгоспу ство
рено комсомольсько-молодіжний колектив. Очо
лив його кандидат у члени КПРС Євген Трофи
мов. 11а перших же зборах водіїв Анатолій Кли
менко. Леонід Паламучепко, Борис Ткаченко, Ва-

• силь Осокін, Петро Габер та інші виступили з
• пропозицією — під час жнив узяти шефство над 
' Мар’янівською бригадою № 2. Молоді шофери

зобов’язалися всі роботи по перевезенню майбут
нього врожаю па токи, заготівельні пункти, місця 
зберігання викопані в стислі строки, без втрат.

ВІДЛОВІ ДЬ —ДІЛ ОМ
«Ні колоска — п стерні, пі зерішпн — в соло

мі!». Цей лозунг минулого року комсомольці па
вшого господарства взяли па озброєння й нині.

У відповідь па постанову ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додаткові заходи по забезпе
ченню збирання, врожаю, заготівель сільськогос
подарських продуктів і кормів у 1976 році» ме
ханізатори бригади зобов’язалися всю збиральну 
техніку поставши па лінійку готовності до 20 
червня. Комітет комсомолу спланував роботу па 
період жнив, визначив, хто з молоді і на якій ді- 

■ ляпці буде зайнятий. Па жнивах працюватимуть 
чотири комсомольсько-молодіжних колективи.

Л. КОРНЄЄВА, 
секретар комсомольської організації кол
госпу імені Шевченка Долниського ра- 

_ попу.

Старому маршу Весна зелена чи багрова осінь

Завжди бадьорі звуки всюди чуть:немає відставнії
Гримлять оркестри дужо, стоголосо 

У Кіровограді відбулося обласне
свято духової музики. І кличуть нас на переможний труд!

М. ПРЯДКО, 
секретар комсомольської організації кол
госпу імені Енгельса Новоархангель- 
ського району.
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«Запізніла... 
оперативність»

У номері за 18 травня під 
таким заголовком «Молодий 
комунар» піддав критиці 
штаб «Комсомольського 
прожектора» Кіровського 
району міста Кіровограда за 
серйозні недоліки сектора 
інформації в питанні висвіт
лення соціалістичного зма
гання. Зокрема, було вказа
но на неоперативність та

неякісне оформлення ви
пусків стіннівок «КП».

Як повідомив редакцію 
перший секретар Кіров
ського райкому комсомолу 
Олександр Морозов крити
ка була вірною. У відпо
відь на виступ <<МК» рай
ком зобов язав штаб «Ком
сомольського прожектора» 
регулярно висвітлювати на 
стенді «КП» матеріали рей
дів і перевірок, вміщувати 
відповіді на вжиті заходи 
слідами рейдів та поліпши
ти художнє оформлення 
стіннівок. Буквально через

кілька днів після опубліку
вання гострого сигналу 
«МИ» районний штаб «КП» 
проЕІв рейд-перевірку на
явності невикористаного 
обладнання на чавуноливар
ному заводі. /»Матеріали 
рейду вміщені в останньому 
номері стіннівки «КП».

«Оце кіно!»
— так називалася реплі

ка в «Молодому ко/лунарі» 
за 24 квітня цього року. В 
ній розповідалось про не

Вчора країна відзначила День прикордонника

задовільне обслуговування 
відвідувачів кінотеатру в 
місті Долинській. Як пові
домили начальник обласно
го управління кінофікації 
В. М. Гєрман і директор 
Долинської кінодирекції 
А. О. Седлецький, репліку 
обговорено на зборах ко
лективу закладу і на вироб
ничій нараді управління. 
Деякі недоліки усунуто. Об
ласне управління кінофіка
ції затвердило кошторис на 
ремонт приміщення. Робо
ти мають початись у червні.

Свято братерства 
і дружби

ЗАХІДНИЙ КОР
ДОН. ПИЛЬНО НЕ
СУТЬ СЛУЖБУ НО 
ОХОРОНІ РУБЕЖІВ 
НАШОЇ БАТЬКІВ. 
ПІННІЇ ВОЇНИ ПРИ- 
КОРДОН н н к и 
Н-ської ЗАСТАВИ.

НА ФОГО: МО
ЛОДШИЙ СЕР
ЖАНТ МИКОЛА 
ТЮТЮННИК І ря
довий ЛЕОНІД 
СОБОЛЕВСЬКНН У 
ДОЗОРІ

Фото
І. СВЕРИДИ.
(Фотохроніка 

РАТАУ).

У Білоруській PCP тривають Дні лі
тератури і мистецтва України, відкриття 
яких відбулося 24 травня в Державному 
академічному Великому театрі опери та 
балету .БРСР.

Вступним словом урочистий вечір від
крила заступник голови Ради Міністрів 
БРСР Н. Л. Спєжкова. З вітальною про
мовою виступив секретар ЦК Компартії 
Білорусії О. Т. Кузьмін. який підкрес
лив, піо трудящі Білорусії разом з усім 
народом борються за торжество ленін
ських ідей примножують свій вклад у 
скарбницю матеріальних і духовних цін
ностей радянського суспільства, само
віддано втілюють v життя історичні рі
шення XXV з’їзду КПРС.

У ппомові-підповіді кандидат у члени 
Політбюро. секретар ЦК Компартії Ук
раїни В. Ю. Малапчук говорив про мінні 
нерозривні узи. які єднають два братні 
народи, допомагають взаємному зро
станню і збагаченню.

На закінчення вечора відбувся вели
кий святковий концерт майстрів мис
тецтв і художніх колективів Української 
PCP.

(РАТАУ).
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МИОГЙ
В шкільних
комсомольських організаціях 
пройшли звіти і вибори

Л. ПЕРЕЕОЗНИК, 
секретар обкому ЛКСМ України.

/НОРМУВАННЯ всебічно розвинутої ссо- 
*** би, майбутнього будівника комуністич

ного суспільства — головна мета загаль
ноосвітньої школи і Ленінського комсо
молу. Висока оцінка діяльності комсомо
лу, яку дав XXV з'їзд КПРС, повною мі
рою стосується всіх загонів членів Спілки, 
в тому числі й комсомольців-школярів. 
Завдання підвищення якості комсомоль
ської роботи в школі, яке ЕИПЛИВЗЄ з рі
шень XXV з’їзду партії, шляхи його роз
в’язання стояли в центрі уваги звітно-ви
борних зборів шкільних комсомольських 
організацій області, що збіглися із Все
союзними комсомольськими зборами «Рі
шення XXV з’їзду КПРС — виконаємо!».

У ході звітів і виборів комітети комсомолу 
шкіл, міськкоми, райкоми провели чначпу під
готовчу роботу. Під час весняних канікул від
бувся обласний дводенний семінар 'секретарів 
шкільних комсомольських організацій на базі’ 
Кіровоградського Палацу піонерів і школярів 
імені В. І. Леніна. Семінар розглянув питання 
методики проведення звітів і виборів.

Усю підготопчу роботу до зборів — організа
ційну. масово-політичну — було спрямовано на 
виконання рішень XXV з’їзду КПРС. на закін
чення обміну комсомольських документів.

Як показує аналіз, в абсолютній більшості 
комсомольських організацій шкіл збори про
йшли на високому організаційному й ідейно-по
літичному рівні, при високій явні членів ВЛКСМ. 
З 35 041 комсомольця були присутні 34 900, що 
більше порівняно з минулим роком. Комсо- 
мольці-учні брали активну участь в обговорен
ні важливих питань шкільного життя. Про їхню 
високу активність свідчить тс, іцо на зборах ви
ступило 8935 членів ВЛКСМ. або 25.5 процента.

Шкільні комсомольські організації в 
рік XXV з їзду КПРС зміцніли організа
ційно, збагатились форми і методи їхньої 
роботи ,якісно поліпшився зміст їхньої 
діяльності. Немалу роль у підвищенні 
рівня внутріспілкової та ідейно-політичної 
роботи в них, підвищення їхньої бойови- 
тості в розв'язанні багатьох питань віді
грають щорічні міські й районні огляди 
роботи шкільних комсомольських органі
зацій.

Характерно, що в більшості звітних до
повідей і виступів комсомольців було 
зроблено глибокий аналіз діяльності 
шкільної комсомолії за звітний період, 
розкрито вклад кожної організації у по
глиблення і пошук нових форм виховної 
роботи з комсомольцями-старшокласни- 
ками.

Збори показали, що кожна з 598 шкіль
них комсомольських організацій на своє
му рахунку має багато цікавих справ. 
Характерним є й те, що червоною ниткою 
через усі збори комсомольці-школярі 
пронесли почуття особистої причетності до 
справ країни, звірили свій, шкільний вклад 
у справу всього народу.

У багатьох комсомольських організа
ціях на зборах були присутні делегати 
XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду Ком
партії України. В школі-інтернаті № 2 
м. Світловодська — делегат XXV з’їз
ду КПРС А. М. Тузовський, дирек
тор заводу чистих металів, в Аджам- 
ській десятирічці Кіровоградського райо
ну — делегат XXV з’їзду КПРС, лауреат 
премії Ленінського комсомолу, шліфу
вальниця Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів Ю. В. Євтушенко, в 
Комишуватській середній школі Новоук- 
раїнського району — знатний механіза
тор, двічі Герой Соціалістичної Праці, 
делегат XXV з’їзду КПРС О. В. Гіталов. 
їхня присутність дала можливість учням 
детальніше й глибше ознайомитися з рі
шеннями партійних з’їздів, зрозуміти ос
новні напрями розвитку народного госпо
дарства в десятій п’ятирічці, п’ятирічці 
якості та ефективності, визначити свій 
вклад у загальнонародні справи.
І/ ОМСОМОЛЬСЬКІ організації шкіл Кі- 

ровоградщини виступили з рядом ці
кавих ініціатив, починів. «Кожному діло— 
з кожного вимога!» — під таким девізом 
працює комсомольська організація серед
ньої школи № 5 м. Гайворона. Головне в 
громадській роботі з комсомольцями, 
всією шкільною молоддю — не тільки 
охопити всіх дорученнями, а й установити 
дійовий контроль, підвищити відповідаль
ність за доручену справу. На успішне роз- 
в язання цього завдання і спрямовує свою 
діяльність комітет комсомолу школи. На 
питанні зміцнення зв'язків шкільних ком
сомольських організацій з комсомоль
ськими організаціями виробництва особ
ливо наголосив XVII з'їзд ЦПНСМ. Він

(Закінчення на 3-й сгор.).
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а.—
Веселий гомін долинав з обіднього залу в кухню. Л 

там, схилившись над столом, гірко плакала новенька. 
Сльози котилися по розпашілих біля плити щоках, зали
шали вологі доріжки на білій спецівці, канали на списа
ний папірець.

Побачившії нову пляму на папері, дівчина втирала очі, 
але заспокоїтись не могла.

— Не плач, Людо, ну що вдієш? — почула вона. Під
вела голову: Олександра Прохорівна стояла поруч і ла
гідно усміхалася.

— Та мені не двадцяти карбованців шкода. Образли
во... — вигукнула дівчина.

Це було ще 1963 року. Чому ж плакала Людмила Умрихіиа?.
Вона тільки-но стала робітницею їдальні в Заваллі. Там тоді 

Впроваджували бригадну відповідальність за витрату продуктів. 
Людмилі відразу сподобався цей метод, бо грунтувався вій па 
довір’ї. Через тиждень підбили підсумки. Виявилося неприємне: 
за Сім днів дві бригади перевитратили продуктів па 400 карбо
ванців. Для покриття нестачі довелося цю суму поділити на 
20 чоловік. Це теж передбачав повий метод. Переживали всі. 
Кухарі і робітниці похмуро обговорювали результати перевірки, 
завідуюча одну за одною налила цигарки «Біломор», а Людми
ла Умрихіиа плакала над звітом. Хтось сказав, що принцип ко
лективної відповідальності не годиться, що недостачі законо
мірні, їх слід було чекати.

Від методу відмовились. Людмила про себе подумала, 
що тут, иа роботі, все залежить від самої людини.

ІІ.—
Взагалі в Заваллівськіп їдальні не дуже звертають 

увагу па численні подяки в книзі скарг і пропозицій 
(бюрократичний курйоз: подяки в книзі скарг. Невдово
лення відвідувачів за кілька років помістилися б на од
ному окремому аркуші). Звиклу до таких закисів.

А ось першу подяку па її адресу Людмила Умрихіиа 
запам'ятала назавжди.

Це сталося місяців через три після того, як її переве
ли з робітниць у куховарки. Людмила якраз мудрувала 
біля борщової заправи. Вирішила не засмажувати стра
ву, а стушкувати заправу. Так смачніше, з домашнього 
досвіду знала. Аж тут заходить з роздачі колега і, хитро 
усміхаючись, каже:

— Догадайся, Людо, чим порадую?
,Та підвела голову й заклопотано:
— Ну що там, борщ беруть?
— Беруть, беруть. Ось поглянь. — І подала книгу.
Того дня Людмила почувала себе щасливою. Бо

!, ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА
розуміла, що її праця не просто потрібна людям, а й 
приносить їм задоволення.

Той, хто знайомиться з Людмилою Умрнкіною, бачить 
привішу молоду жінку, про яку йде слава як про май
стерницю, чародійку біля плити.

А хто знає її краще, може р > иіоиіст.і і про інші риси харак
теру Людмили. Наприклад, про іі.іиолєгяивщті.. Мати двох лі
те.і. вона закінчила школу робітна тії молоді, вступила до Кіро
воградського технікуму радянської т.ргізлі. Вже й випускні ек
замени скоро Скільки зусиль доклала, скільки перехвалювалась 
і передумала, сидячи ввечері над підручниками і контрольни
ми — навіть чоловік усього не знає. Та жодного разу до неї не 
прийшов сумнів. Окрім підручників, читала киши з кулінарії, 
виписувала рецепти з журналів. Вона твердо вирішила стати 
знавцем своєї справи, майстром екстра класу.

їх дві, найкращі куховарки в Зазаллі: вона і Людми
ла Сидоренко. Обидві працюють в одній їдальні, тільки

• *
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в різних змінах. Передають господарство одна одній, 
вручаючи, хоч і без слів, честь марки найкращої в райо
ні їдальні. Воші змагаються.

Але іноді Умрихіиа і Сидоренко об’єднують зусилля. 
Цс буває тоді, коли на Заваллівськпй графітний комбі
нат приїздить закордонна промислова делегація. А яка 
ж добра господиня не постарається пригостити своїх 
гостей найкращим обідом?!

Запам’ятався їй минулорічний візит у Завалля делега
ції з Федеративної Республіки Німеччини.

— Ну, чим будемо пригощати іноземців, дівчата? — 
спитала завідуюча їдальнею Олександра Прохорівна Го- 
рельцова. — Приготуємо щось таке, особливе?..

Людмила Умрихіиа похитала головою:
— Я вже думала. Давайте здивуємо їх нашими націо

нальними українськими стравами...

І вони почали обговорювати деталі.
А потім, зайшовши до залу, Людмила побачила, як то 

один, то другий гість, широко усміхаючись, піднімав до
гори великий палець і, з трудом вимовляючи українські-* 
слова, казав: «О, картопляиікі! Гуті», «Пампушкі! Аущ 
хорошо!*.

Людмила теж усміхнулася. І не без гордості. Бо їй 
дуже хотілося, щоб гості з-за кордону оцінили її старан
ня. Може, там, у себе вдома, вони згадають не тільки 
ділові зустрічі, наші підприємства, а й оці обіди і, мо
же, то буде ще один, хоч невеличкий, штрих до розпові
ді про Радянську країну. А куховарка Людмила Умрикі- 
на хоче, щоб ця розповідь була правдивою, доброзич
ливою.

III.—
Тепер вона знає, від чого залежить смак страви. Від 

якості сировини, яку закладають у каструлі, і від... на
строю, від бажання працювати. Якщо продукти не зав
жди бувають найкращими, особливо цього року, то дру
гого компонента в стравах, приготованих Людмилою 
Умрихіною, це бракує ніколи. Вона, досвідчений і квалі
фікований працівник, не вважає зайвим ще і ще раз 
зазирнути в рецепт, пояснити «секрет» напарниці.

Це — ще одна риса характеру: сумлінність, серйозне ставлен
ня навіть до знайомої, не раз робленої справи. А коли додати 
високу кваліфікацію та ще задоволення від своєї роботи, то чи 
и.ірто шукати інших складових частин успіху, високого автора-, 
тету ? У

Зі своєю дев’ятою п’ятирічкою вона справилась ще 28 вересня 
минулого року, і в новій, десятій, класи виготовлення власної 
продукції перевиконує щомісяця.

«Власної»... їй подобається цей термін. Власна продукція — 
значить зроблена своїми руками, і зона повніша бути яішаїї- 
кращою.

...Людей, до яких часто приходить радість, називають щасли
вими. А до неї радість приходила ке раз. І коли показали пер
шу подяку, і коли хвалили на виставці кулінарних виробів, і 
коли вручали знак «Переможець соціалістичного змагання»...

Не так давно відбулася ще одна подія. Людмилу Уа- 
рихіиу викликали у відділ робітничого постачання. На
чальник відділу Юрій Миколайович Новиков вручив ві
тальні листівки і поздоровлення з нагородою. За ус
пішне виконання завдань дев’ятої п'ятирічки Умрихіцу. 
нагородили медаллю «За трудову відзнаку». Вона ко
ротко подякувала. Бо хіба все висловиш, коли слова 
губляться від хвилювання?

Михайло ВІДЕНКО.
Селище Завалля
Гайверонського району.

ОБЛАСНІ
ВІЙСЬКОВО- 
СПОРТИВНІ
ЗМАГАННЯ «ОРЛЯ»

Фото М. ТЕРПАВСЬКОГО.

Два дні, проведені в Знам’янці, 
були для учасників змагань напру
женими. Перемогти хотілося всім 
п’ятнадцяти командам. Пристрасті 
розгорялися на спортиьпих пло
щадках і біля тиру, на всіх етапах 
естафети і під час тактичного бою. 
Від того, як швидко зуміє кожний 
розібрати І зібрати автомат, скіль
ки разів підтягнеться на перекла
дині, як далеко полетить його гра
ната, залежав успіх всієї команди. 
Тож і старалися хлопці. (Фото вни
зу справа та фото ліворуч). Ой, як 
хотіли принести перемогу своїй 
команді Сергій Левченко, Ігор Ле- 
внцький, Сергій Пшечснко, Сашко 
Новиков та інші учні Кіровоград
ського МПТУ № 4! Тридцять попа
дань з тридцяти можливих — ось 
результати кульової стрільби трьох 
членів цієї команди — Василя Бур- 
лаченка, Володі Безбожна та Вале
рія Петренка. І все ж... Команда 
Олександрійського ССПТУ № 1 ви
явилась сильнішою. Хлопцям з чет
вертого МПТУ довелось везти до 
Кіровограда нагороди за зайняте в 
змаганнях друге місце. Третіми в 
змаганні сильних, сміливих і сприт
них були учні Ульяновського мі
ського профтехучилища № 11«

Пам’яті, цих завзятих хлопчаків 
ие зберегла гуркоту ворожої кано
нади І смертоносного виття бомб. 
Народилися хлопці під мирним не
бом, набагато пізніше після того, 
коли радянський народ розвіяв чор- 
ні хмари фашизму і підняв над 
рейхстагом Прапор Перемоги. Та 
вони ніколи не забудуть тих, хто 
віддав своє життя за їх щасливе 
сьогодення. Перед пам’яттю загиб
лих героїв схиляють юні свої голо
ви. Ніхто не забутий, ніщо не забу
то. 1 саме в ім’я миру, який при. 
несли на нашу землю їх батьки і 
діди, ці хлопчаки повинні бути го
товими захистити Батьківщину. 
Вони повинні вміти тримані гвин
тівку для того, щоб від її пострілів 
ніколи не гинули люди.

В цьому вони, учасники обласних 
військово-спортивних змагань «Ор
ла» серед профтехучилищ, клялись 
ветеранам війни, що прийшлії на 
урочисте відкриття змагань. Серед 
них—колишній учень Зиам’яисько- 
го технічного училища Лі 2 Герой 
Радянського Союзу Василь Макси
мович Галушкін. Він і прийняв 
клятву юних. (Фото справа).

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

Незаконно
і нечемно

До редакції надійшов лист 
від жительки села Канігапівки 
Нозомнргородського району 
€. П. БРЕЖЕНКО. Вона скар
жилась на те, що одного разу 
їй неіаконно та ще й нечемно 
відновили в обміні квитка на 
автостанції Л І віїста Кірово
града.

Цю скаргу ми направили на
чальникові обласного об’єднан
ня автостанцій В. В. Богданову. 
Він повідомив, що факти, наве
дені в листі, підтвердилися.

За порушепни правил прода
жу ароїдних квитків на касира 
Кіровоградської автостанції Л і 
К. Л. Коріїієпко накладено ад
міністративне стягнення.

Начальника Кіровоградської 
автостанції зобов’язано ще раз 
ознайомити касирів з правила
ми реалізації проїзних квитків.

Разом з тим т. Богданов по
яснив, що «Правила перевезен
ня пасажирів та багажу авто
мобільним транспортом УРСР» 
передбачають продаж квитків у 
касах згідно з чергою пасажи
рів.
ЧИТАЧЕВІ 
ВІДПОВІДАЮТЬ

Порушень 
не виявлено

Група робітників тарного скла
ду ііавлиської міжрайонної ба- 
йн облкооплісбудторгу попро
сила редакцію перевірити. чи 
правильно нараховують їм плат
ню. Ми переадресували цей 
лист обласній оптово-роздрібній 
конторі облкоонлісбудторгу З

просьбою зробити перевірку.
Як повідомив керуючий кон

торою І. Іі. Слюсарев, перевір
ка па місці показала, що на
рахування заробітної плати ро
бітникам тарного складу про
водиться згідно розцінок, ви
плата премій — при наяв
ності фонду премноаашія.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

Як стати 
квітникарем

Ніна Маиько з Добровелич- 
кііїського району, Надія Дібро
ва з Вільшанки та інші хочуть 
працювати в оранжерер.н.

— Дівчата, нам радить дирек
тор кіровоградського радгоспу 
«Тюльпан» 10. 1. Білоножко.

Для того, щоб працювати з 
квітами, влаштовуйтесь па ро
боту в радгосп «Тюльпан» 
разоград, ву.і. Мінська. 112) 
в оранжереї міської контори 
зеленого господарства (Кірово
град. парк Перемоги). А квалі
фікованим квітникарем можна 
стати, закінчивши спеціальний 
учбовий заклад. Пропоную дні 
адреси: 252041, Київ, Голосіеяе, 
вуя. Героїв оборони, 15, Укра
їнська сільськогосподарська 
академія: 310033, Харків, вуя. 
Шевченка, 233-а, технікум зеле
ного будівництва.

ЛИСТ В НОМЕР

«ЛЮБИТЕЛІ» ЧМАНІЮТЬ!..
Шанована редакціє!
Звергається до Вас група глядачів, які дивилися 15 

травня концерт вокально-інструментального ансамблю 
«Музики» в залі філармонії.

і нашому .місті філармонія — одне з місць культур
ною відпочинку. Купити квитки па подібні концерти не 
завжди вдається. Що ж вийшло цього разу’ За і був 
заповнений глядачами, та ба... Відточити присутнім так 
і не вдалося. Протягом усього концерту з балкона чули
ся крики і свист. На зміну-їм доносилися звуки дитячих 
музичних іграшок, «коментарі» до номерів концерту:

— Це до війни було!
— Я руб платив!
— Салют, Васю!..

їі^'пигГ’1“’ Г-*’ШС " п!?"дУмат" годі- Ми сиділи в перших рядах, 
їй гогті лїЛЖЛКО,,а було лоо»’е “утн, слухали й артіїсги.иа^ 
жч чи ; ’ УЯП"Т" С°бІ "астІ>ій усіх ілядачів, з же не
зіпсовано ЯК почувал"ся Учасник« копцергу. Вечір
. Де ж були відповідальні за порядок? Адже створення 
і підтримання належних умов для нормального відно- 
чинкус їхнім прямим обов'язком.

можпа 3Р°бнти Кіровоград містом високої куль- 
с’ (Щ |ч->3|1П"°-аОГО гР°маДського порядку, якщо навіть 
У ф .шрмони безкарною стає така, м'яко’кажучи, зу«а- 

мЛітШЕРЕМЕТ’ Л- ДМИТРЕНКО, Т. СТРИЖЕ- 
Лї І усього одинадцять підписі», працівник« 
ф яіалу інституту «Укрзем проект».
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^^Л'Іолодяй комунарі З сшор.
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Наш юний друже, ти вже, пев
но, звик, що в усіх твоїх захоплю
ючих піонерських ділах поруч тебе 
старший друг і порадник з таким 
же, як і у тебе, червоним галсту
ком на грудях. З ним ти крокуєш 
туристськими стежками і засид
жуєшся над цікавою книжкою, з 
ним ти читаєш листи від друзів- 
однолітків з інших країн і співаєш 
дзвінкої піонерської пісні. Він, цей 
друг, завжди знайде відповіді на 
всі запитання і прийде на допомо
гу. Цей друг — твій піонерський 

вожатий.
Учора в Кіровограді почався пер

ший обласний зліт піонервожатнх. 
З усіх куточків області з’їхалпсь 
до міста 325 піонерських вожатих, 
і хоча не потрібно учням нині 
щодня приходити до ціколи — на
вчальний рік закінчився. — вони 
все одно прийшли 'проводжати сво
їх старших друзів на зліт, а тепер 
з нетерпінням чекають їх повер
нення.

Учням Гайяоронської середньої 
школи № 5 і Негірнянської восьми
річної Сві гловодського району не 
вперше проводжати своїх вожатих 
на зліт. Зовсім недавно їхні настав
ники Ноля Гаврилівна Рибалко та 
Надія Грекова повернулися з Моск
ви, де вони були делегатами і Все
союзного зльоту піонервожатнх. 
Учора на пленарному засіданні во
ни поділилися з колегами своїми 
враженнями, розповіли про Всесо
юзний зліт, про діла своїх дружин.

На фото: цікаву роботу про
водить клуб інтернаціональної 
дружби Гайворонської десятирічки 
№ 5. Голова спільного КІДу деся
тикласниця Світлана БАРАБОЛЯ 
(справа) і семикласниця Неля Д1Г- 
ТЯРЕНКО читають листа від зару
біжного ровесника.

Фото В. КОВПАКА.

В ІІСОКЕ поетичне слово стає 
и безсмертним. Фарби продовжу
ють своє життя на полотні. Музика 
зберігає свої скарби в потиМх зшит
ках. А ганець? Миі гєвість йоіо рухів 
так само хутко зникає, як і появляє
ться перед нашими очима, залишаю
чи часто у нас, глядачів, жаль, що ця 
принадна й витончена краса пласти
ки буває такою недовготривалою. Ба
лет — один з найскладніших, най- 
ніжніших, наймужніших і найноетич- 
нішнх жанрів мистецтва геатру. То ж 
оволодівати мистецтвом танцю слід, 
очевидно, з дитячих років.

Так воно й було. Ще школярем-дру- 
гок.тасником у Маловисківському Па
лаці піонерів під чутливим, добрим 
поглядом М. М. Кошопої виконував 
свої перші «па» Олексій Ярищ. Не бу
демо будувати 
здогади про те, 
чи мріяв 
танцювати 
ні, коли 
Олексій
що тоді і в 
думці цього не 
мав. Та вже та
ка владна сила 
танцю, а 
і вміння

пластичність і краса рухів на сцені 
вимагають величезної самовіддачі і 
працелюбності. Втіленням цього 
принципу в повсякденному творчому 
житті він завдячує багатьом своїм 
успішним виступам. Складність того, 
що 8 музично-драматичному театрі 
танець не виконує відособленої місії, 
а стає неподільною ланкою дійового 
ланцюга вистави, заронила в Олексія 
бажання спробувати свої сили в по
становці. В результаті появились ці
каві, змістовні, глибоко професіо
нальні танці та балетні композиції, 
які не тільки прикрасили вистави 
театру «Перший гріх», «Іванко Золо- 
токудрпй», «Оборона Буші», а й до
дали їм яскравого колориту, динамі
ки, підсилюючи атмосферу,спектаклю 
несучи в собі, хоч і не завше прямий,

він
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КОЖНОМУ ДІЛО-
3 кожного 
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
схвалив рух «Учитись у робітничого кла
су, рівнятись на робітничий класі». Кон
кретної форми цей рух набрав у комсо
мольських організаціях десятирічки № 2 
м. Знам’янки, десятирічки № 13 м. Кіро
вограда та інших, де широко розгорну
лося змагання з шефами-виробничниками 
під девізом «Цех — без браку, клас — 
без двійок!».

На звітцо-внбогнніх зборах комсомольці се
редньої школи Лі ІЗ м. Кіровограда і Кірово
градського заводу радіовиробів склали І взяли 
нові зобов'язання на честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Досвід роботи комсомольської і піо
нерської організацій цієї школи но вихованню 
відповідального, свідомого ставлення до на
вчання у піонерів і школярів схвалений рішен
ням бюро обкому комсомолу в березні цього 
року. Ініціатива, з якою комсомольці виступили 
на звітно-виборних зборах, має знайти відгук 
у конкретних шкільних справах комсомольців 
усіх шкіл області і їхніх шефів.

З ініціативою — кошти, зароблені комсомоль- 
цямн-школярами від збору металевого лому та 
макулатури, передати на будівництво пам'ятни
ка відомим діячам міжнародного робітничого 
руху в Москві — виступила комсомольська ор
ганізація десятирічки № 34 обласного центру.

Особливе піднесення панувало па зборах 
комсомольської організації середньої школи 

ЗО м. Кіровограда. Перекличка девізів клас
них комсомольських організацій показала, що 
15-3 членів ВЛКСМ готові до проведення зборів. 
Один з девізів особливо чітко визначне позицію 
комсомолів школи: «Наша юність за все відпо
відає: за владу Рад і за мрію!*. Початок діло
вій, принциповій розмові поклала змістовна до
повідь, з якою комітет комсомолу доручив ви
ступити своєму ватажкові Наталії Дачно. Ці
каві, самостійні виступи гозорять про те, що в 
цій організації справді дали бій формалізмові, 
відходять від виступів «за шпаргалками», вчать 
ініціативи, діловитості.
О АВДАННЯ розвитку народного госпо- 

дарства області з десятій п’ятирічці 
вимагають дальшого поліпшення трудо

вого виховання школярів, включення ви
пускників загальноосвітніх шкіл у безпосе
редню трудозу діяльність після закінчен
ня школи. Тому питання організації п’ятої, 
трудової чверті «Мій труд вливається а. 
труд моєї республіки» також хвилюють 
комсомольців-учнів. Комсомольці всіх се
редніх шкіл області вирішили в дні літніх 
канікул змістовно організувати роботу 
виробничих бригад, таборів праці і відпо
чинку та інших трудових з’єднань, а стар
шокласники Богданівської десятирічки 
імені 3. І. Леніна Знам’янського району, 
відзначаючи 10-річний ювілей дружби з 
Халдейською середньою школою Азер
байджану, запросили друзів разом з ними 
попрацювати з своему рідному колгоспі 
«Родина».

Разом з тим ззітно-зиборні збори по
казали, що ще не всі комсомольці-учні з 
аналізі своєї роботи відійшли від перелі
ку загальних заходів, здійснених школою, 
вчителями. І це тоді, коли треба постійно 
підвищувати роль комсомольської орга
нізації в усій системі навчально-виховної 
роботи в школі. Дальшого поліпшення 
вимагає і внутріспілкова робота організа
цій. Ще не поодинокі випадки, коли той, 
хто вступає до лаз ВЛКСМ, довідується 
про те, хто його рекомендує, лише на 
комсомольських зборах чи бюро райко
му комсомолу. Піонерська дружина теж 
іноді формально дає рекомендації.

Не слід забувати і про комсомольсько
го ватажка. Адже він — центральна фігу
ра в організації, від нього залежить 
значною мірою, наскільки змістовною і 
цікавою буде діяльність усього комсо
мольського колективу. За підсумками зві
тів і виборів перемінилося 76 процентів 
секретарів шкільних комсомольських ор
ганізацій. Тож для того, щоб вони зуміли 
повести за собою маси, міським і район
ним комітетам комсомолу необхідно на
вчити їх, указати не тільки що, а і як тре
ба робити, дати їм теоретичні знання з 
питань комсомольської роботи в школі. 
Абсолютна більшість міськкомів і райко
мів уже провели відповідну підготовку 
секретарів, та значні перспективи відкриє 
і літо — в кожному місті, районі одна із 
змін у таборах повинна вчити актив.

гога, що
нили Олексія на 
все життя. Ро-
ки напружено
го навчання в 
Київському хо
реографічному 

училищі під ке- 
рівшіцтвом за
служеного ар

ПРИРОДА І ТИ

мить
І РУХ:
РИТМИ
ТАНЦЮ

О л е и ь - к в і т к а
Т? ОНИ появилися в об

ласті порівняно не
давно, і їх налічується 
всього понад тридцять 
особин. Тварини ці ви
нятково граціозні в ру
хах, витончені, і полох
ливі. Найменше клацан
ня затвора фоторушни- 
ЦІ здавалося мені в лісо
вій тиші просто оглуш
ливим. Олені підводили 
голови і деякий час на
сторожено дивилися в 
бщ просіки, звідки я фо
тографував їх, — диви
лися зацікавлено, пере
борюючи страх, готові 
будь-якої миті зникнути 
» густому підліску. Чор
ний вологий п’ятачок з

чутливими ніздрями, 
сторчма поставлені вуха 
зі світлими цятками, 
красиві виразні очі з ве
селковим блиском і 
розсип білих плям, що 
нагадують квіти, на сірій 
з оливковим відтінком 
шерсті, — такими запа
м’яталися мені плямисті 
олені. Ближче до літа 
вони міняють наряд на 
яскравіший, шерсть на
бирає червонуватого ко
льору, і тоді чіткіше 
проступають білі плями. 
Тварини в цю пору особ
ливо гарні. Олень-квіт- 
ка — цю назву дали їм 
не випадково.

«Прописані» плямисті 
олені з Черзононеру-

байському мисливському 
господарстві, доглядає 
за ними Іван Пилипович 
Фуженко — один з кра
щих єгерів області. До 
речі, він заготовляє кор
ми і підгодовує тварин 
у важкі зимові місяці, 
веде облік і спостере
ження, охороняє їх. Оле
ні прижилися і дали при* 
плід. Поки що невели
кий, та початок є, як ка
жуть.

На фото: плямистий 
олень.

Текст І фото 
Ф. НЕПОМЕНКА.

тиста УРСР
В. В. Парсглоза дали свої добрі на
слідки.

Навесні 1966 року в театрі імені 
М. Л. Кропившіцького у виставі «По
цілунок Чапіти», успішно пройшов 
дебют артиста балету Олексія Яри
ша. А цієї весни ми з щирою радісно 
вітали Олексія Михайловича Яриша 
з десятилітнім ювілеєм роботи на 
сцені нашого театру корифеїв. Десять 
років праці, невпинної, як рух тан
цю... За першим виступом молодого 
артиста балету прийшли нові цікаві 
роботи. І от сьогодні, гортаючи де
сятки програм театральних вистав, 
Олексій знаходить у скоїв пам’яті 
балетні епізоди творів «Полярна зір
ка», «Під чорного маскою», «У неді
лю рано зілля копала», «Пригоди 
бравого вояки Швейка». «Дівчина і 
море», «Сорочії нський ярмарок» та 
багатьох інших. Одні спогади раду
ють, інші наводят і. на роздуми — 
не можна було б зробити краще, при
вабливіше, змістовніше. Але така вже 
муза танцю: не повертає нам жодно
го руху; вона забирає у нас його від
тоді, як музика танцю переходить у 
пластику тіла і на якісь невеликі хви
лі часу полонить глядачів витонченіс
тю рухів виконавця.

Тепер.* після десятирічної праці, 
прийшла зрілість — у мисленні, праг
неннях, розумінні місця і призначен
ня танцю в мистецтві театру, в жнгті. 
Ще під час навчання для Олексія 
стала зрозумілою істина, що легкість,

психологічний зміст. Крім цього, чис
ленні виступи в концертах, творчі зу
стрічі з глядачами. А під час перерв 
між заняттями в балетному класі, ре
петиціями та виставами — пошуки, 
обміркування тем для концертних но
мерів, над якими ще потрібно пра
цювати.

Тепер спитайте його: чи задоволе
ний тим, що зроблено? Скаже, що ні. 
Мало. Спитайте, що для нього озна
чає зрілість. Відповість: найкращий 
час для навчання. Що б він хотів ро
бити ніші? Скаже, що хочеться по
працювати з хорошим балетмейсте
ром у галузі сюжетної класики, ха
рактерного танцю.

Сьогодні Олексій Яриш танцює у 
виставах «Майська ніч», «Катерина» 
«Лиха доля», «Запорожець за ’’Ду
наєм», «Витівки Хануми». Все це різ
ні характери танцю, різні жанри,'різ
ний стиль виконання, і тим більш ці
кава робота Олексія в цих спектак
лях. Сьогодні, як і завжди, він актив
ний член комсомольської організації і 
театру, на його рахунку багато доб
рих комсомольських справ.

Ось гака коротка і проста творча 
біографія артиста Олексія Михайло
вича Яриша, — є в ній і праця, і 
роздуми, і мрії. Певен, що творча 
снага приведе Олексія до здійснення 
своїх задумів.

В. КОРОЛЕНКО, 
актор, секретар комсомольської 
організації театру імені М. Л.

Крошівшіцького.

лКРОКУЙ, 1УРИСТ!
В Кіровограді відбув

ся злії зчителіз області, 
які займаїимуться під 
час шкільних літніх ка
нікул питаннями туриз
му. 22 команди показа
ли своє вміння з спор
тивного орієнтування, 
діяли на навісній пере
праві, встановлювали 
намети, рятували «по
терпілих». Відбувся кон
курс на кращу стіннівку, 
емблему команди, на 
кращу організацію ту
ристського побуту тощо.

Учасники зльоту обмі
нялись досвідом роботи.

За підсумками зма
гань, які відбулись під 
час зльоту, перше міс
це здобула команда 
Ленінського району

Т. АГЛРКОВА. 
м. Кіровограда.
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Старому маршу — 
немао відставки

СВЯТО ТРИВАЛО В БАГАТЬОХ ПАРКАХ, НА ПЛОЩАХ 
МІСТА.

НА ФОТО: ВНИЗУ- ВИСТУПАЄ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ КЬ 
РОВОГРАДСЬКОГО ПАЛАЦУ ІМЕНІ ЖОВТНЯ «КОЛОС»; 
ЗЛІВА - ІО1ІПП ДИРИГЕНТ.

Фото В. КОВПАКА.

ФУТБОЛ. Продовжується 
юнацька тональна першість 
країни. В черговому матчі 
вихованці кіровоградської 
«Зірки» на своєму полі зігра
ли внічию з олександрій
ським «.Кристалом» — 2:2.

«РАДИСТ»—

«ОКЕАН»—1:0
У другому турі чемпіонату 

республіки серед колективів 
фізкультури футболісти кіро
воградського «Радиста» па 
стадіоні «Піонер» приймали 
команду «Океан» з міста Ми
колаєва. У ворота, гостей бу
ло призначено однпаднятн- 
метровш’і удар. Ного чітко 
реалізував Василь Капіпус. 
Результат зустрічі — 1:0 па 
користь «Радиста».

В. ШАБАЛІН.

ЩАСТЯ
Сміється, радіє дитина,
Бо сонце і квіти кругом,
Бо гарно співає пташина 
На гілці під ніжним листком,

Бо вітер легенький маляті
На вухо щось шепче смішне...

Погляне на крихітку мати — 
І щастям уся спалахне.

* * ф
Спасибі, рідна, вам за те, 
Що ви на світі живете,
За вашу усмішку весняну, 
За ваші очі полум’яні;
За те, що стрілися в житті 
І не звернули із путі,

А простягни чутливу руку 
На радість нашу і на муку.

їК ❖ :::
Сьогодні, люба, вам не слід

боятись: 
Я не скажу вам ані слова лишнього, 
/Лені хотілося б навік сховатись 
У морі сашого волосся пишного!

Роман ПОПОВИЧ.

(7) У Новгородці відбулася 
особисто-командна першість 
обласної ради товариства 
«Трудові резерви» з кульової 
стрільби. В поєдинках узяли 
участь ПО спортсменів. Серед 
команд міських профтехучи
лищ перемогли стрільці Улья
новського училища № 11, се
ред сільських — Новгородців- 
ського № б.

В особистому заліку у юна
ків найкращий результат по
казав Володимир ІЇІумик (277 
очок — вправа МВ-8) з Олек
сандрійського міського проф
техучилища № 5. а учениця 
Кіровогра іського технічної о 
училища.№„4 Наталія Карта- 
лиш була першою серед дів
чат (273 очка).

Світ/юфор: 
зелений 

вогник
На обласних змаган

нях переможцем став 
загін юних інспекторів 
руху Знам’янської се
редньої школи № 2 (ко
мандир загону Сашко 
Іващенко). Другу схо
динку зайняла команда 
Компаніївської серед
ньої школи, третю по-, 
ділили між собою 
команди Новоукраїн- 
ської школи № 6 і Ка- 
м’янецької школи Ново- 
архангельського району.

Юні інспектори руху 
із Знам’янки взяли 
участь у фіналі респуб
ліканського конкурсу 
«Зелений ЕСГНИК», кот
рий проходив у піонер
ському таборі ЦК 
ЛКСМУ «Молода гвар
дія».

Я. ЩЕРБИНА, 
інспектор обласної 
державної автоін
спекції, лейтенант 
міліції.

Днів
У PCP 
По

з 31 травня но в черння
ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
- Повніш. (М). 9.10 

Ранкова гімнастика, к.
(М) 9.30 — Мультфільми, к. 
(М). 10.00 — «Світ наших : 
ЗСОНЛСІІЬ» 
к. т. (М) 
подорожей». 
Для дітей.

12.5

т. 
. т. 
за

для старшокласників. 
І !Л() — «Клуб кіно- 

к т, (М). 12.00 — 
<• Весна -зоршіочка». 

''■(Львів) 12.55 ■ « Мости. єднан
ня» (Одеса). 13.50—'’Іля дітей. 
«Театр «Ліхтарик». (1 к). 11.20 
-■ «Зп накрес епнями XXV з’їз
ду КПРС» «'Иаптінпе життя» 
(Миколаїв) 1-і 51 — Для школя
рів. «Пароль «Дружба». (К). 
13.30 — «Екран молотих». (За
поріжжя) 1’6 по - «Літературна 
передача» к. т. (К). 
«Ви нам писали» (К). 
«Пень за днем» (К-л) 
«Ми бабусям і мамам 
гоноригло» к т. (М) 18.30 —
«Людина, дорога, автомобіль». 
(К д) <8 45 — «Правильний ви
бір». Теленарис про лауреата 
Державної премії УРСР. бри
гадира тракторної бригади кол
госпу їм Карла Маркса Уль
яновського району А. М. Пііліі- 
иеііка. (К-.т) І9Л0 — «Щоден
ник соціалістичного змагання». 
(М). 19.45 - Фільм-спектакль
«Продавець .Tilin'-? к. т. (М). 
21.00 - «Час-. (М). 21 30-Про
довження фільму - спектаклю 
«Продавець юшу», к. т. (М). 
По закінченні - і'овіпш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
— «Сузір'я». (К). 18.30 — 
грама 
сіла 13. (К) 
цент «Мелодії 
19 00 — “ 
«Всчіп 
•— «Па 
нецьк) 
діти!». . ................
2Г.30 — «Екран молодих». «По- 

22.10 — Тс.зсжур- 
(К) 23.10 — Ве-

ПО

17.00 — 
18.00 —
18.15 -
спасибі

18.00 
Ппо» 

величних звершень». Бе- 
18 45 —» Фільм-кои- 

радпеті». (К). 
«Вісті». (І<). 19 30 —
балету». (Харків) 20.35 
лапах республіки» (До-
20.45 — «Па добраніч. 
(К) 21.00 - «Час» (М)

друга» (К) 
нал «Старт» 
чііші повний 
ВІВТОРОК

1 ПЕРША
— Повніш 
Ранкова 

9.30 -

ПРОГРАМА. 9 00 
(М). 9.10 —

гімнастика к. т. 
(М). 9.30 — Фільм-спектакль
• Прп.Ч.Іпсць дощу» к т. (М) 
12.00 — Концерт з творів С Ппо- 
коф’єпа. (Х-в) 12.45 — Новішії
(К). 13.00 — Для дітей «Хатин
ка г.і’ртиика». (.Донецьк) 15 00— 
«Сьогодні — Міжнародний День 
захисту дітей» Для дітей «Ве
селка» (Д-к). 1530 — «Екран 
запрошує». (К д) 1600 — Пер
шість СРСР з волейболу 
10.50 — Док. Фільм «і 
(К) 17.15 — «Рубежі
п’ятирічки». (Одеса) 
«Вісті». (К) 18.00
(М). 18.15 — «У кожному 
лишку — сонце», к. т (М) 18.30 
— До Міжнародного Дня захис-

(Вл). 
Артек». 
десятої 

17.30 -
Новини.

ма

ту дітей. «Сонечко». Виступа
ють внховпгці Кіровоградського 
дитсадка № 32. (К-д) 19.00 —
«Сімейна розмова». (М). 19.30— 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Торпедо» — «Динамо», к. т. 
(М) 21.15 — «Час». (М). 21.45 — 
Концерт народної артистки 
СРСР '1 Бі іну. к. т По закін
ченні — поичіш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55— 
«Фі іьм — дітям» «Ура, v пас 
канікули!». (М).17.00 — «Веселі 
потки». (М). 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. (К). 19.00 — 
Першість СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Шахтар». (Д-к).
20.45 — «На добраніч, діти!».
(К). 21.00 ■ Науково-популяр
ний фільм -На рубежі двох сти
хій» (К). 21.15
21.45 — «Екран молодих» «Іи- 
терклуб». (К).
народний артист РРФСР В. Кли
мов» (Хопсон). 23.15 — Вечірні 
ііля'пш (К).
СЕРЕДА

2 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новішії. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

в чоботях». 
(М) 9.50 —
за одного». 
Концепт на- 

C.pr.P М Bi
ll.35 — Нопп- 

■ Є. Володар-

Закриття
пііетецтв 
Концерт. 
«Час». (Відсозаиис). (К).
ЧЕТВЕР

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Повніш. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 
9.39 — «Веселі нотки», к. т.

10.30 — Багатосерійний 
худ. Фільм «Вічний клич». 

«Старший брат», к. т.

літератури і 
п Білорусії, 

закінченні —

(М)
(М). 
ТСЛ.
1 серія.
(М) 11.35 — Повніш. (К). 11.50
— Худ. фільм «Паш дім». (К). 
14.40 — «Республіканська фізн- 
ко-математпчна школа» (К). 
15.10 — «Золоті зірки Україїці». 
(Х-в). 15 30 — «Товари — паро-

па школа». (М). 1б.15— «Фільм 
— дітям». Худ. фільм «Живі 
герої». (М). І8.С0 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «.Вітчизно 
моя. неозора». (К). 20.30 — «Па 
ланах республіки». (Миколаїв). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 — 
1. Каріїепко-Карпй. «Житейське 
морс». Вистави. (К). 23.40 — Ве- 
чіпиі ІЮИІІІШ. (К).
П’ЯТНИЦЯ

4 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Повніш. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т.
(М). 9 30 — Му.иГчпа казка
• Мавпа Чікі» к. т. (М). 9.50 —

майбутнього». (М). 19.40 — Тсл. 
багатосерійний худ. фільм «Віч
ний клич». З серія. «В чому 
твоя віра», к. т. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Концерт,
к. т. (М). 22.30 — «Кубок за
войовують сильніші», Спортивна 
гімнастика, к. т. (М). По закін
ченні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
«Твоя праця — твоя 
(М). Кіпоішограма.
«Малюнки Пушкіна». ( 
— «П’ятирічці якості 
иичу гарантію». (М).
«Фільм — дітям». Худ. 
«Сліпий птах». (М).............
• Вісті». Ц<) .18.00 — Чемпіонат

. 14.10 — 
висота».

14.55 —
(М). 15.55 
— робіт-

1G.25 -
Фільм

17.30 —

«.Час». (М).

22.45 — «Грае

(М) 9.30 — «Кіт 
Мультфільм к. т. 
«Один за всіх, псі 
к. т. (Л-д). 10.35 — 
родної артистки 
єшу к. т. (М). 
її и. (К). 11.50
ський • Найщасливіша». Виста
ва. (К). ІЗ..55 — «За накреслен
нями XXV з’їзду КПРС». «На
ука — виробництву». (Одеса). 
11.20 — Гомсп. «Одісся». Пере
дача 2. (М) 15 20 — «Паш сад».

. т (М) 15.50 — Периигй Все
союзний фестиваль самодіяль
ної художньої творчості трудя
щих -Нлподні таланти» (Ужго- 

. род). 16.20 — Для дітей. Мульт
фільм «Зайченя заблукало». 
(К). 16.30 — -ІЦпдсішик соціа
лістичного змагання». (Чернів
ці) 16'15 — Для дітей. «Сонеч
ко» (Х-в) 17 15 — «Сільсько
господарський тиждень». (К) 
17.30 — «Вісті». (К) 18 00 -
«День за днем». (К-д). 18.15 — 
Мультфільм, к. т (М) 18.35 —
«Творчість народіп світу», к. т. 
(М) 19.05 — «Подвиг». (М).
19 35 — -Тираж «Спортлото», 
к. т (М) 19.45 — Тсл. багатосе
рійний худ фільм - Вічний клич». 
І серія. «Старший брат», к. т. 
(М) 21 00 - «Час». (М) 21.30— 
Фільм-концсрт. к т. (М). 22.35— 
«Юність вітає» Копцерт-парис 
про самодіяльний народішй ан
самбль танцю Кіпоплгрлдського 
педінституту ім. О С. Пушкіна. 
(К-з).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15 50 — 
Худ фільм «Чорна гора». (М). 
17.15 — «Книга и твоєму жит
ті». (М) 1,8.00 — Чемпіонат
СРСР з плавання (К). 19.00 —

к.

• l, -а»

■и «і .;зье-

1

Першість 
СРСР з волейболу Заключна зу
стріч. (В-д). 17.00 — Коннерт.
(Львів) 17 30 — «Містам і се
лам України бути зразковими»: 
(Отеса). 18.00 — Новини (М). 
18.15 — «Ми граєм і співаєм». 
К. т. (М). 18.30 — 'Ленінський 
університет мільйонів». (М) 
19.00 — «Музичні вечори .тля 
юнацтва», к. т (М) 19.45—Тел. 
багатосерійний худ. фільм »Віч
ний клич». «Ніч перед світан
ком» 2 серія, к. т (М) 21 00 — 
• Час». (М). 21.30 — «Ану. дів
чата!» к т. По закінченні — 
повніш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1135 — 
-По гідній країні». (М). 1505 — 
О. Пушкін «Листя, щоденни

ки, вірші». (М) 15 47

ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ
ка
ПЛЯ Ц.КОВСКОГО. Музыка В. ШАИІІСКОГО.

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Письма нежные очень 
мне нужны.

Я их выучу наизусть.
Через две зимы, 

через дне весны
Отслужу, как надо, 

и вернусь.
П р h и с и: 
Через две.

Через две.

Отслужу, 
как надо.

Запомни!

. через две 
зим ы.

. через две 
весны 

отслужу,
II вернусь.

2 раза 
за окном 

слышны 
В полдень ветреный 

голубой, 
Разве дпе зимы, 

разве две песни 
Разлучить сумеют пас 

с тобой?

Веток шорохи

11 рипс в: 
Разве две.

Разве дпе,

разве две 
зимы, 

разве две 
весны 

разлучитьРазлучить, . 
сумеют пас с тобой?

Подумай!
2 раза

т.«Книга її твоєму житті», к.
(М) 10.35 — Тел. багатосерій
ний худ. Фільм «Вічний клич» 
2 серія «Ніч перед світанком», 
к. т (М). 1’1.45 — Повніш. (К). 
12.00 — Концерт Черкаського 
нарочного хору к т. (К). 12 45
— «Екран молодих» «Іптер-
клуб». (К) 1(» 00 — «П'ятирічка
ефективності і якості». (Львів). 
10.30 — Для школярів. «Пісні 
горна». (Запоріжжя) 17 00 — 
Перший Всесоюзний фестиваль 
самодіяльної художньої твор
чості трудящих «Народні та
ланти». (Чернівці) 17 30 -- «ііі- 
легмпш-76». Репортаж з Міжна
родної виставки к т (М). 18 00
— «День за днем». (К-л) 18.15
— Мультфільми К. т. (М) 18 40

ІП.чхо- — Тсл лоїі фільм ■ Життя без

Наша адреса і телеФоns
t.с

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оріан Киропогралского обкома 

ЛКСМУ г. Кирової рал.

Мне солдатские снится 
ночью сны.

— впереди, 
зимы, только 

дг.с весны 
с другим 

ПС ходи.

А свидание 
Только две

Ты в кппо

П пн и <• и:
Только дне. только 

две зимы, 
только 

весны
Только две.

две

Ты в кино, ты в 
с 

Всего 
Письма

КИНО 
ходи.другим нс 

лишь!
нежные очень 

мне нужны.
Я их выучу наизусть. 
Через дне зимы, через 

две весны 
Отслужу, как надо,

и вернусь.

иість». к. т. (М). 15.25 — Тсл. 
худ. фільм, к. т. (М). 16.30 — 
«Здоров’я», к. т. (М). 17.00 — 
«У світі тварин», к. т. (М), 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 — 
Мультфільм. к. т. (М). 18.25 — 
Тсл. док. Фільм «Начальник 
будови». (М). 19.25 — «Співає 
Рачміла Караклаіч». к. т. (М); 
19.55 — Програма тсл. коротко
метражних Фільмів. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 - Кон
церт майстрів мистецтв Ра
дянського Союзу, присвячений 
200-річчю Великого театру Со«’ 
юзу PCP. к. т. По закінченні—• 
иоїшіш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.05
- Телепрограма «Автомобіліст»;
(К). 11.50 — Телефільм «Шан
таж». 2 частіша. (К). ’5.50 -
Концерт. присвячений 200,-оіччю 
м. Дніпропетровська, (Д-к). 
1’8.20 — «Сільські обрії». (К); 
19.00 — «Вісті». (К). ' 19.30 -- 
«Маленький концерт». (К). 19.45

«Дійові особи та виконавці».
(К). 20.45 — «Па добоаиіч, 
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
21.30
вид щастя». (К). 22.50 — 
зичні вечори для молоді». (К). 
23.40 — Вечірні новини. (К).
НІЩІ.ПЯ

6 ПЕРША ПРОГРАМА. .9 2П
— Повніш. (М). 9.н) — 
Ранкова гімнастика для 

дітей, к. т. (М) 9.30 — «Будиль
ник». к. т. (М). 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу». (М). 11.00 
— Гусєва. «Рамаяна». Вистава, 
к. т. (М) 12.40 — «Сільська го
лина», 
кіоск».
уреатн 
року в 
(М). 1’4.
плавання
Мультфільм. 
«Міжнародна 
(М) іо.ол — «

ЛІ-
(М)’;

Худ. Фільм «Про опції 
«Mv-

Припев: 
Через две.

Через две.

через две 
зимы, 

через две 
весны

Отслужу, отслужу, как 
надо, и вернусь. 

Запомни!

СРСР .з плавання. (К). 19.00 — 
■/< фіналу Кубка СРСР з фут

болу. «Дніїїпо» -■ «Динамо» JK). 
20.45 — -Па добраніч.' літи!». 
(К) 21.00 — «Час». (М). 21.30— 
В. А. Моцарт. «Доп Жуап». 
Вистава. (Одеса). В перерві — 
вечірні повніш. (К). ,
СУБОТА

5 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
-- Повніш. (М). '9.10 - 
Рлпкова гімнастика, к. т.

«Виставка Бураті- 
(М) ,10.00 - «Для

(М). 13.40 — «Музичний 
к т. (М). 14.10,— «Ла- 
Леїііпських премій 1976 
галузі науки і техніки. 

25 — Чемпіонат СРСР з 
к. т. (К). 15.00 —

к. т. (М).' і5.30 — 
і панорама», к. т. 
Фільм-концспт. к. т: 

(М). 16.45 — Худ. Фільм «Руслан 
' ------ ' ‘ т. (М).

18.20 — 
Люлми- 
19.30 — 
20.00 -2- 

кінопоаорожей». к. т. 
і) — «Час». (М). 21 ЗО— 

. к. т. (М).
22.40 — Міжнародні змагання з 
веслування па байдарках і ка
ное. к. т. По закінченні — по
вніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Програма передач (|<). 
Худ. телефільм «Біля 
синього неба». (К). 10.35 
чинять делегати XXV 
КГІРС». (Запоріжжя) 
«Ми. — радянський 
(Лыцв). 11.30 — 
ііул'яріїїіГі журнал 
.життя». (К). 12.00 —
Вс^соїозиіііі фестиваль

і Людмила». І сепія к. 
18.00 -- Повніш. (М). 
Худ. фільм «Руслан і 
ля». 2 серія, к. т. (М). 
«Пісия-76». к. т. (М). 
«Клуб і'
(М). 21.00 .... ,

"«■Слово ппо музику».

316030. ГСП Кіровоград 50 вуп. Лунаиарського, 36. 
Телефони: відповідально'о секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів : масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкаріш їм. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіроргігр.ід, вул. Гді'.ки 2.

(М) 9.30 —
по»: ... ...
вас,, батьки»? к. т. (М).’ЮюО — 
Музична програма -Ранкова 
пошта» к. т. (М). 1’1.00 — Тел; 
бпгатоссріГшиГі худ.-фільм «Віч
ний клич». З серія. «В чому 
твоя віра» к. т. (М). 12.15 — 
Каиєл.-іСв -Романтична соііа-■ 
та»; к. т. (М). 12,30 — «По. му- 
зейх- і виставочних, залах» Ви
ставка ’ тпопін народного ху
дожника СРСР С. , Т Коненко
ва к т. (М).- 13.00 — «Приро
да і людина». «До Всесвітньо
го Дня охорони природи», к. т. 
(М) 13.30 -і «Музнчіініі кален
дар» к. т. (М) 13 55 — ух
беї небезпеки». (М) 11 —
«Мнсгецтіїо народів Індії», 
к т (М). 14.55 — «СйШдрУЖ-

к. т.

БК 12797, Індекс 61197, Зам. № 220. Тираж GO ООО,

9.45 —
9.50 — 
самого 

і — «Гр- 
з’їзду 

10.-15 — 
народ»''.

HnvKono-но- 
<Наука і 

Перший 
СЙМОДІ- 

яльї’іої художньої творчості тру
дящих «Народні таланти». (Мії- 
ко.ніїв). 12.30 • Мультфільми; 
(К) .12 45 — «Огляд
е к < її і о м і ї ». (Херсон). 
«Слава солдатська».

•лай». 11.15 
ліорації». (К). 14.45 
реці.кпй -Проводи» 
(Х-в). 10.25
днхг (К)

резервів
13.15 -7

(Сімфс’ро- 
- Масштаби мс- 

1. Двф 
Вистава. 

«ЕкраИ молп- 
. . . 17.25 ’— Кой»

.«цсртішй зал «Дружба». (Оде
са)/ 1'8.00 — «Щоденник со-
ціллістн'іііого змагання». (Д-к); 
18.15 — «Театральні прем'є
ри^. (К) 19.00'— -Вісті». (KJ.
19.30 — .Телефільм «Бол'Пінська 
осінь». (КЕ 20 00 — «Подорож 
у пісню». (К). 20 15 — «Па доб
раніч. діти!».’ (К) 21 00 — «Час-З. 
(М) 21.30 — Концерт майстрів; 
мистецтв. По лакіпчеіші — ве
чірні повніш. (К)

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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