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ЗАВТРА-
ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

. Знайомтесь: Лариса Бурята, медична сестра нейрохірургіч
ного відділення Кіровоградської обласної лікарні. Цс її ніж
ним, турботливим рукам дякують хворі, котрих після склад
них операцій переводять до палати інтенсивного нагляду. 
Щохвилини вона готова прийти на допомогу, відвернути бі
ду. Бо попа — сестра милосердя.

Фото В. КОВПАКА.

f ПІДВИЩУВАТИ 
І МАСОВІСТЬ

СПОРТИВНОГО

VIII пленум ЦК ЛКСМУ

КОЛИ ДЛЯ ЛОРЯТУНКУ- 
хвилини І
• Серед ■медичних наук анестезіологія "вважається мо

лодою. 1 все ж за роки її розвитку написано безліч 
теоретичних статей, товстих і тонких наукових книг. 
Між ними губиться загальний зошит, па обгортці котро
го виведено: «Журнал скарг і пропозицій. Відділення 
реанімації». У ньому немає скарг: назва трохи незграб
на. Але дійсно, не пазовуть же медики свій журнал 
книгою подяк! Незручно якось...

Десятирічну Олену Кізіль доставили до відділення 
реанімації Кіровоградської обласної лікарні у найтяж
чому стані. Вона поїла грибів і отруїлась. Настала клі
нічна смерть.

Лікарі знають, іцо, коли зупиниться серце, кора го
ловного мозку живе лише п’яті, хвилин. Ансстезіолог за 
ні п’ять хвилин зобов’язаний практично врятувати лю
дину. Тож йому ніколи поміркувати, зазирнути у довід
ник, порадитись з колегами. Він повинен знати все.

Завідуючий відділенням Василь Дмитрович Жабо 
подав команду: «Хвору — па стіл! Налагодити кра- 
иальїіицю... Зміряти ЛТ... Біохімічний аналіз крові...». 
З цієї миті він — лікар і тільки лікар. Ансстезіолог, 
остання «інстанція».

Тиждень лікарі відділення охороняли тонку грань 
між життям і смертю. Щодоби чергували біля неї Ви
хили Дмитрович. Микола Миколайович КолосовськнГі, 
Олександр Іванович Іовснко. Вводили ліки, кров, амі
нокислоти. Невідлучно біля неї знаходились старша 
сестра ,’іілія Дмитрівна Гаршаїїова, медсестра Тетяна 
‘Довбишснко та інші. З Олснкп буквально не зводили 
очей: коли хвора у стані коми, тобто, нервова система 
її глибоко загальмована хворобою, найменше упущення 
може стані непоправним. Але цієї боротьби дівчинка 
не бачила, .’Інше па сьомий день вона прийшла до сві
домості...

Олснка одужала, навчається у школі. Для неї пере
бування в обласній лікарні стало спогадом.

А у відділенні реанімації щодень — боротьба із смер
тями. Важка, виснажлива. Сюди привозять безнадійних, 
тому ефект лікування повинен бути па вістрі голки 
шприца. А за жпт гя хворого лікар відповідає повністю. 
Він має охороняти його до останньої миті. 1 тому кож
на смерть — важка втрата, а кожен успіх — буден
ність. . • •

Така робота.
М. ВІДЕНКО.

У рішеннях XXV з’їзду КПРС, 
документах партії підкреслюється 
величезна відповідальність Ленін
ського комсомолу за всебічне 
виховання підростаючого поколін
ня, яке гармонійно посднус в собі 
ідейну переконаність, працьови
тість, моральну чистоту і фізичну 
досконалість. Великі завдання ви
значені Комуністичною партією по 
розвитку фізичної культури і спор
ту. «Головне, — говорив на урочис
тому пленумі ЦК ВЛКСМ, присвя
ченому 50-річчю Ленінського ком
сомолу, Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв, — це 
масовість спортивного руху, розви
ток фізичної культури, яка б охоп
лювала всю молодь, загартування її 
вольових якостей, фізична підго
товка юнаків і дівчат до праці та 
оборони».

Про завдання комсомольських 
організацій республіки по дальшо
му розвитку фізкультури і спорту 
серед молоді йшла грунтовна роз
мова на VIII пленумі ЦК ЛКСМУ, 
який 17 червня відбувся в Києві. З 
доповіддю виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМУ А. І. Корнієнко.

Впровадження фізичної культури 
в життя і побут кожного молодого 
робітника повинно стати найваж
ливішою справою комсомольських 
організацій промислових підпри
ємств, будов, транспорту, сфери 
обслуговування. Особливу турботу 
про це, говорили промовці, слід 
приділити в колгоспах і радгоспах. 
Тут на перший план висувається 
завдання забезпечення справді ма
сової участі сільських трудівників у 
заняттях фізкультурою і спортом, 
оволодінні комплексом ГПО, ство
ренні міжколгоспних спортивних 
клубів. Багато треба' зробити і для 
організаційного зміцнення колек
тивів фізкультури. Вирішено, зо
крема, направити за комсомоль
ськими путівками в 1977—1980 ро
ках чотири тисячі випускників ін

ститутів і технікумів фізичної куль
тури, факультетів фізвиховання пе
дагогічних вузів, педагогічних учи
лищ для роботи в сільській місце
вості.

Велика розмова на пленумі від
булась про завдання розвитку фі
зичного виховання в школі, профе
сійно-технічних училищах. Відзна
чалось, що на Україні за роки де
в’ятої п’ятирічки на 235 тисяч зрос
ла кількість школярів — учасників 
спортивних гуртків і секцій. Тільки 
протягом минулого року близько 
двох мільйонів учнів склали норми 
комплексу ГПО.

Проте в цій справі використано 
ще не есі резерви. Багато нероз
в’язаних питань і в удосконаленні 
вузівської спортивно-масової робо
ти. Перший секретар Запорізького 
обкому ЛКСМУ М. И. Іеанченко, го
лова Донецького обласного коміте
ту по фізичній культурі і спорту А. А. 
Кучеров підкреслювали, що коміте
там ЛКСМУ шкіл, професійно-техніч
них училищ, технікумів і вузів слід 
поліпшити фізичне виховання учнів
ської і студентської молоді. Необхід
но добиватися, щоб кожна комсо- 
/лольська організація стала справж
нім організатором фізкультурно- 
спортивних заходів у класах і на
вчальних групах, широко залучала 
всіх юнаків і дівчат до активної 
участі в змаганнях, щоб прагнення 
одержати значок ГПО стало справою 
честі кожного випускника школи, 
майбутнього спеціаліста Хорошим 
стимулом для цього буде республі
канський огляд на кращу постановку 
фізкультурно-масової і спортивної 
роботи серед молоді, присвячений 
60-річчю ВЛКСМ і XXII Олімпійським 
іграм у Москві.

Почесний обов'язок комітетів ком
сомолу — вдосконалювати рівень 
підготовки молоді допризовного і 
призовного віку, відзначали голова 
ЦК ДТСААФ УРСР, генерал-лейте-

нант А. Ф. Покальчук, помічник на
чальника політуправління по комсо
мольській роботі Червонопрапорно- 
го Одеського військового округу 
М. Г. Бондаренко та інші. Ідейна 
переконаність, знання основ військо
вої справи, добре фізичне загарту
вання — запорука успішного вико
нання кожним воїном священного 
обов’язку по захисту нашої Батьків
щини.

На пленумі підкреслювалося, що 
обкоми, міськкоми, райкоми комсо
молу мають багато зробити для ак
тивної участі всіх# комсомольських 
організацій у підготовці до Олімпій
ських ігор 1980 року в Москві, про
ведення змагань VII літньої Спарта
кіади народів СРСР. Особливої тур
боти вимагає розвиток олімпійських 
видів спорту, організація спортив
них свят «Олімпійські ігри — не тіль
ки для олімпійців», розвиток дитя
чих і юнацьких спортивних шкіл, між
відомчих центрів олімпійської підго
товки. Учениця київської середньої 
школи № 94, майстер спорту міжна
родного класу, абсолютна чемпіонка 
СРСР з художньої гімнастики Ірина 
Дерюгіна у своєму виступі підкрес
лила, що необхідно постійно підви
щувати рівень ідейно-політичної ро
боти серед фізкультурників і спорт
сменів, виховувати в них високі мо
ральні принципи і морально-Еольові 
якості, почуття гордості за високе 
звання спортсмена Країни Рад.

На пленумі виступив завідуючий 
відділом пропаганди і агітації ЦК 
Компартії України Ю. Н. Єльченко.

Пленум намітив конкретні заходи, 
спрямовані на значне поліпшення 
діяльності комсомольських організа
цій по залученню комсомольців і 
молоді до систематичних занять фі
зичною культурою і спортом, оволо
дінню нормами комплексу ГПО, роз
глядаючи їх як важливий засіб ідей
ного і фізичного загартування. Для 

.активізації фізкультурно-масової ро
боти серед молоді вирішено всемір
но використати всесоюзний огляд 
роботи комсомольських організацій 
по виконанню рішень XXV з’їзду 
КПРС, Ленінський залік, змагання 
комсомольців за почесне право під
писати Рапорт Ленінського комсо
молу Центральному Комітетові КПРС 
до 60-оіччя Великого Жовтня.

В обговореному питанні прийнято 
відповідну постанову.

На пленумі було заслухано інфор
мацію про хід виконання критичних 
зауважень і пропозицій, висловле
них делегатами XXII з'їзду ЛКСМ Ук
раїни.

(РАТАУ) 
мшмаа*: лашвшвмнмаа

На 
віденських 
переговорах
ВІДЕНЬ. (ТАРС). Тут під- 

булбея чергове пленарне за
сідання учасників перегово
рів про взаємне скорочення 
збройних сил і озброєнь у 
Центральній Європі, на яко
му ніістуіиів глава делегації 
IIII Р С.' Даброва.

Він вказав на вклад со
ціалістичних держав у спра
ві забезпечення прогресу на 
віденських переговорах. Ос
таннім доказом цього були 
нові важливі доповнення, 
внесені недавно на пере
говорах від імені НДР. 
IIIIР. СРСР і ЧССР главою 
радянської делегації.

С Даброва підкреслив, 
що позиція соціалістичних 
держав створює сприятливі 
умови для інтенсифікації 
роботи па переговорах і на
дання їм більш конкретного 
характеру.

Представник ПНІ» у своє
му виступі заявив, що даль
ший прогрес залежить на
самперед від готовності за
хідноєвропейських держав 
внести свій класний вклад у 
процес воєнної розрядки в 
Європі.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

МАЙСТРУЄМО МАЙБУТНЄ

Репортаж з Центральної виставки
У третьому етапі Всесоюзного огляду-конкурсу технічної 

творчості, що проходив під девізом «П’ятирічці ефективності 
і якості — ентузіазм і творчість молодих!», взяли участь 
11 мільйонів юнаків і дівчат. Зараз понад 10 тисяч кращих ро
біт молодих новаторів країни демонструється на Центральній 
виставці «НТТМ-76» у Москві. Її експозиція розмістилася у па
вільйоні міжгалузевих тематичних виставок ВДНГ СРСР і зай
має площу 18 тисяч квадратних метрів.

«НТТМ-76»
див.
2 стер«
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НАША бригада займається мо
дернізацією елект ровозів, 

тобю встановлює на них нове, 
більш досконале обладнання. Та
кі роботи ведуться у депо з 1973 
року, до речі, ми розпочали їх 
одними з перших на Україні. Що 
не дає?

Є у нас на залізниці важка 
дільниця — П’ятихатки — Ліп- 
ронівка. Складний рельєф утруд
нює рух поїздів. Ще нс так дав
но вантажі, доступні тут елек
тровозам, не перевищували 3600 
тонн. В результаті модернізації 
локомотивів нормою перевезень ------- лллл -------- ---- ц цс ис

1 z 19 червях 1976 року
ВИКОНАЙ!

Двоє наших товаришів пішли служи
ти в армію, без них ми обійшлись, 
збільшивши норму па 10 люднно-го- 
дин. Стали замість п'яти електрово
зів модернізувати щомісяця вісім. 
Значно поліпшили і якість роботи. 
Відіграла тут позитивну роль книга 
обліку якості виконаних роби, що П 
ведуті у нашому цеху громадські ін
спектори Вони оглядають кожен <о- 
товпіі електровоз і коли виявляють 
якісь тісторобнії — роблять в книзі 
відповідний запис. ЦІ записи не мо
жуть служити підставою для адміні
стративного покарання, тобто мають 
иа кожного лише моральний сплив.

Можливо когось 
як же все-таки з
платою? Не важко здогадатись 
із вищесказаного. Адже, збіль
шивши норму, ми значно збіль-

зацікавить, 
заробітною

оМАЙСТРУЄМО
МАЙ Б У

РЕПОРТА

стало 4200 тонн, але 
межа.

Звичайно, попа справа 
позначилася І на наших 
соціалістичних зобов’я
заннях. Роботи, які. ми 
повинні були виконува
ти, ніде ще не були про- 
іюрмовані. Спочатку пра
цювали за 
статистичними 
ми, 
працівники 
технічно 
На модернізацію елек
тровоза відводилось ІВС 
людішо-годіш. Відповід
но до цього складали 
плани, брали зобов'я
заний.

Бригада у пас друж
ка. Середній вік ро
бітників 26 років. 
Енергії, молодечого 
запалу не позичати. 
Па вахті в честь XXV 
з’їзду КПРС ми відпрацювали 
двадцять п’ять ударних тижнів, 
підтримавши почни москвичів. 
Одним словом, потрудилися па 
совість. Внб.ор'оли почесне зван
ия називатись бригадою імені 
XXV з’їзду КПРС. Систематичне 
перевиконання планових зав
дань наштовхнуло комуністів і 
комсомольців бригади на цікаву 
думку — пора переглянути нор
ми. Не пам’ятаю, хто першим її 
висловив, але обговорювали всі. 
Особливо загорілися цією ідеєю 
Євген Стороженко, Віктор 
манеико, Олександр 
Олександр Жека. Від 
перейшли до діла: 
розрахунками. Виявилось, 
замість п'яти електровозів, 
жсмо ремонтувати вісім. Це, 
звичайно, при постійному удо
сконаленні процесу модернізації. 
Там скоротили час на встанов
лення спеціального обладнання 
за рахунок більш раціонального 
його розміщення, порівняно з 
проектним, замінили досить 
складний вузол реле обертів, що 
часто виходило з ладу (до 100 
штук доводилось замінювати на 
місяць). А то — стали затрачати 
майже вдвічі менше часу на 
монтаж електропроводів, готую
чи джгути прямо в цеху.

Пізніше виникла думка ще н змен
шити кількість робітників у бригаді.

дослідно- 
норма- 

зюдом Інженерні 
розробили 

обгрунтовані.

«Використовувати пилені резерви 
цеху, на основі чого підвищувати ефек
тивність виробництва та якість робіт».

(Із соціалістичних зобов’язань 
комсомольсько - молоді ясної 
бригади Г. М. Камінського).

МЕНШЕ
значить
ВИГРАШНО

Лп-
Школа, 
розмов 

зайнялися 
що 
мо-

шили проти минулорічного пла
нове завдання.

Я розповів лише про виконан
ня одного пункту соціалістичних 
зобов’язань, намагаючись пока
зати, чому саме у цьому році ми 
взяли їх вищими.

Звичайно, не треба вважати, 
що у нас немає труднощів Иа 
жаль, не завжди маємо ми змо
гу прикласти всі свої знання, 
бажання і вміння. Незадовільно 
працює ще відділ матеріально- 
технічного забезпечення Зпа- 
м'япського відділку Одесько- 
Кишинівської залізниці, який 
очолює тов. І. І. Согутовський. 
Тому, наприклад, ми з 15 квітня 
по 15 травня були зайняті на 
другорядних роботах — не було 
фронту робіт для модернізації, 
пс вистачило запчастин. Місяць 
втрачено, а план же залишається. 
Та, незважаючи па виробничі 
ускладнення, що іноді виника
ють, ми впевнені: свої соціаліс
тичні зобов’язання викопаємо і 
обов'язково відшукаємо ще чи
мало резервів, щоб врахувати їх 
у розробці планів на наступний 
рік п’ятирічки.

В. КРИЧУН, 
слюсар комсомольсько-моло
ді жііоТ бригади модерніза
ції електровозів апаратного 
цеху Знам’янського локомо
тивного депо.

ДОВІДКА ЗА СЕКУНДУ
Перше, що владає у вічі, коли заходиш до 

павільйону виставки, — інформаційно-обчис
лювальний центр. Тут же чигаємо: «За лічені 
секунди ІВС дасть вам інформацію про будь- 
який із десяти тисяч експонатів і про молодих 
новаторів — учасників виставки».

І8С — це інформаційна виставочна система, 
розроблена групою новаторів конструктор
ського бюро «Пошук» Московського міськко
му комсомолу. Вона призначена для інформа
ційного обслуговування масових заходів.

Підходимо до оператора і через мить одер
жуємо все, що нас цікавить. Додатково читає
мо на екрані текст проспекту про експонат. За 
бажанням тут же можна одержати копію про
спекту з допомогою апарата «Ксерограф». Піс
ля «розмови» з електронно-обчислювальною 
машиною переконуємось у виставочних залах, 
настільки важлива і корисна робота таких 
центрів.

стендах демонстраційного залу. Тут і радіо
установки, і прилади, які дають змогу краща 
опанувати шкільну програму.

Ось модель двоколісного трактора, виготов
лена руками школярів Новосибірська. До 
трактора можна причепити плуг, борону, куль
тиватор, інші грунтообробні знаряддя. Швид
кість оранки 3,5, а транспортування — до 15 
кілометрів на годину. Та увагу привертає ори
гінальне кермове управління — циліндричний 
редуктор, рух від якого передається на той 
чи інший бік. Трактор практично розвертає
ться на місці.

Поки що це модель. Можливо, невдовзі во
на пройде шлях від іграшки до серійного ви
пуску.

СЕНСАЦІЯ ВИСТАВКИ
Під таким заголовком пресцентр розповсю

див інформацію про локатор, встановлений... 
на комбайні. Проблема автоматичного водіння 
машин — актуальна для сільського господар
ства. За автоматизацію бурякозбиральних про
цесів взялися наші земляки — молоді новато
ри Кіровоградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування та працівники 
Дніпропетровського комбайнового заводу. Під 
керівництвом ректора інституту, доктора тех
нічних наук Г. Р. Носова вони виготовили ло
катор для комбайна, з допомогою якого буря
козбиральний агрегат може рухатись полем 
зздовж рядка, не відхиляючись ні на санти
метр. А комбайнер, не торкаючись керма, спо
кійно спостерігає за його роботою, бо маши
ною керує «розумний» прилад — радіолока
тор. На думку спеціалістів, він має чудову пер
спективу, адже підвищиться якість збирання 
буряків, зменшаться втрати.

Кіровоградські молоді раціоналізатори пред
ставили для демонстрування на виставці бага
то цікавих експонатів. Це — прилад для 
зірки і реєстрації випадкових розривів 
тричних ланцюгів, пульти перевірки
тромеханічних реле і багато інших приладів.

ВСЮДИХОДИ
Неподалік юні техніки демонструють шести

колісний всюдихід. У ньому відсутні звичні 
нам коробка передач, карданний зал, ведучий 
задній міст. Двигун передає зусилля середнім 
колесам через диференціал — це оригінальне 
вирішення робить всюдихід простим за кон
струкцією і надійним з експлуатації.

А молоді новатори Новосибірського ака
деммістечка привезли на виставку гусеничним 
всюдихід для лісників. Дзигун йому встанови
ли зід мотоцикла «Урал», охолодження — при- - 
мусове. Машина розвиває швидкість до 50 кі
лометрів на годину. їй не страшне бездоріж
жя, по асфальту вона рухається так тихо, ніби 
легкова автомашина.

ЛАУРЕАТИ

пере
ел ек- 
елен-

ВІД ІГРАШКИ —
ДО КОНВЕЙЄРА

Розділ «Творчість юних техніків» вража? ве
ликою кількістю моделей, що розмістилися на

Експонати, представлені на виставку моло
дими новаторами Кіровоградщини, викликали 
інтерес не тільки у відвідувачів, а й у спеціа
лістів. За універсальний автомобільний конт
рольно-вимірювальний пульт, з допомогою 
якого можна перевіряти електричні прилади, 
кращого винахідника області, інженера 
В. Злодьєва головний комітет ВДНГ СРСР на- 
городив золотою медаллю «За успіхи в народ
ному господарстві СРСР». Студентка вечірньо
го відділення КІСМу Наталія Ніколаєнко, май
стер Кіровоградського заводу радіовиробів 
Анатолій Гирін, молоді інженери Віктор Бара- 
шез і Віктор Падалко удостоєні бронзових ме* 
далей виставки.

м. литвинов, 
медаліст ВДНГ СРСР, лауреат Всесоюз
ного огляду нттм.

Москва — Кіровоград.

У СОЛГУ ТО BEI ХОЧ ВОГНИЩЕ
УМОВНЕ

М.ТЕРНАВСЬКОГО.

Г
П’ЯТЬ КУБКІВ-

СТО ШАХТАРСЬКИХ
МІЛЬЙОНІВ

(РАТАУЬ і

ВИ ПОМІТИЛИ, як гордо крокують оці хлоп’ята і дівчата (фото, 
справа)? Ще б пак! Вони — переможці обласного фіналу Всесо

юзної комсомольської військово-спортивної гри «Орля», що закін
чився в Кіровограді. Гри дні змагалися двадцять чотири відділення 
юпармійців. Прибули воші з усіх районів області. Разом з школяра
ми учасниками гри були і учні Кіровоградського медичного училища. 
Найспрнтшшпмп виявились юнарміїщі Солгутівської середньої шко
ли, що па Гайворонщпні. П'ять кубків повезли школярі додому. 
Серед них — нагороди за змагання по багатоборству ГГІО, вогневій 
підготовці, за перше місце в стройовому огляді. Друге місце посіли 
юнарміїщі Кіровоградської середньої школи № 34, третє — СШ № З 
міста Світловодська.
• Добре виступили також учні Червонояершської середньої школи 
Комиапіївського району, ніколи-інтернату № 2 міста Кіровограда, Ци- 
булівської СІ1І Знам’янського району.

Роз’їхались в усі кінці області учасники гри. Одні — радісні й 
щасливі, інші — трохи засмучені («всього кілька очок не вистачи
ло...»). Не заспокоїлись і переможці. їх чекають ще тренування, адже 
попереду — республіканські фінальні ігри, що відбудуться в Черні
гові в ЛІПШІ.

ff У*; . ‘
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На традиційні змагання зібрались нещодавно 
санітарні дружини промислових підприємств Кі- 
ровського району. міському парку імені Пушкі
на вони демонстрували уміння чітко і злагоджено 
діяти в умовних вогнищах ураження ядерною, хі
мічною та бактеріологічною зброєю.

Судді виявили переможців. Ними стали санітар-* 
пі дружини заводів радіовиробів, тракторних гід
роагрегатів, «Укрсільгосптехніка».

Переможців змагань нагороджено ^перехідним 
кубком, вимпелом, грамотами районного комітету 
Товариства Червоного Хреста.

Санітарна дружина заводу радіовиробів одер
жує нагороду вже втретє. Вона візьме участь у 
обласних змаганнях санітарних дружин.

М. ОХРІМЕНКО, 
голова Кіровського райкому Товариства 
Червоного Хреста.

м. Кіровоград.

Стомільйонну тонну вугілля з початку року 
видобули шахтарі України. Досягнуто цього ні 
два дні раніше, ніж у минулому році. Понад план * 
на-гора видано 4,/ мільйона топи палива.

Донбас, паливні бази в Придніпров’ї і на за
ході республіки Зарощують видобування вугілля 
за рахунок технічного переозброєння підприємств. 
Лише за минулий рік понад п’ятдесят лав осна
щено механізованими комплексами. Збільшилась 
І кількість прохідницьких комбайнів.
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ВЕСЕЛИЙ, комінкий дзвінок спо
вістив про закінчення уроків, і 

життєрадісна дітвора висипала на 
шкільне подвір’я. Та не всі поспі
шали додому. Від гурту відділияо- 
ся кілька хлопчиків та дівчаток і по
прямували до лісу, що розкинув 
своє зелене шатро неподалік шко
ли. Попереду — Олександр Тиха- 
нович, за ним — 
Валерій Давидов, 
Юрій Сторожен
ко, Олександр Бе
рест... Це — акти
вісти гуртка юних 
лісівників, створе
ного при Новоге- 
оргіївському ліс
ництві. Очолює 
його кавалер ор
дена Трудового

Червоного Прапора, заслужений лі
сівник України, лісничий Нозогеор- 
гіївського лісництва Д. К. Кулинич. 
Понад тридцять років життя віддав 
Дмитро Кирилович турботі про ліс. 
Прищеплювати юним любов до 
рідної землі, вчити їх берегти на
вколишню природу — він вважає 
своїм обов’язком. Створивши: гур- 
ток юних лісівників, Д. К. Кулинич 
заохотив до роботи в ньому учнів 
Ревівської восьмирічної школи № 9.

Хлопчики і дівчатка не пропуска
ють жодного заняття. Дмитро Ки- 
рилович уміє захоплююче розпові
дати про ліс, про свою роботу. 
Може, саме тому дехто з гуртків- 
ЦЇв уже твердо вирішив свою про
фесію поз язати з вирощуваннямфесію 
лісів.

Крім відвідування теоретичних

К Л II !

Юні лісівники подбали і про сво
їх пернатих друзів. Десятки шпакі
вень цієї весни виготовили вони і 
порозвішували в лісі. А в місті—ста
ли активістами озеленення вулиць. 
Сотні нових дерев появилися в мік
рорайонах, де 
Петро Пронь, 
Олег Полежай

шш1
яких

піонери на ділянках лісни-занять,
цтва виконують і практичну роботу. 
Залюбки трудяться вони в розсад
нику, виходжують кожен пагінець, 
що тягнеться до сонця. Весною го
тують грунт під посів різних дерез, 
закладають шкілки, восени збира
ють насіння.

Разом зі своїм наставником 
школярі часто подорожують по 
рідному краю, вивчаючи його фло
ру і фауну.

мешкають гуртківці 
Валентин Марченко, 
та їхні друзі. Саме 

вони виступили 
ініціаторами руху 
за озеленення 
своїх мікрорайонів 
і посадили перші 
дерева.

Закінчився на
вчальний рік. Та й 
у дні канікул не 
припиняє гурток 
своєї роботи. Юні 
друзі лісу зби

рають лікарські рослини, вирощу
ють нові породи дере?.

Зерно любові до природи, по
сіяне заслуженим лісівником Д. К. 
Кулиничем, запало в серця юних 
його послідовників з міста над 
Дніпром.

Е

М. ВЕНЦКОВСЬКИЯ, 
учитель Світловодської вечір
ньої школи № 2.
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ПЕТРУШКА,
ЗАПОРОЖЕЦЬ,
ТОТОША
ЗДРАСТУЙТЕ!

СЬОГОДНІ в нашій країні налічує
ться 110 театрів ляльок, і кіль

кість їх зростає з кожним роком. 
Приділяючи велику увагу виховній 
ролі театру ляльок, у нашій жргні 
роблять усе, щоб люди, які присвя
тили себе благородному мистецтву 
для дітей, могли працювати сптразді 
творчо, з повното віддачею.

Нещодавно до Москви з їхалися 
ііялькарі з усієї планети на XII кон
грес УНІМА, міжнародного союзу 
діячів лялькового театру. Конгрес 
проаналізував підсумки і тенденції 
розвитку лялькового мистецтва за 
минулі чотири роки, роль молодого 
покоління в театрі ляльок, соціальне 
значення театру в сьогоденні, про
блеми становлення лялькового мис
тецтва в країнах, що розвиваються.

Наш кореспондент зустрівся Із го
ловним режисером Кіровоградського 
рбласного театру ляльок Олександ
ром ІНЮТОЧКІНИМ, який взяв участь 
у роботі конгресу, і попросив його 
поділитися враженнями після приїз
ду із столиці.

які тільки-но прийшли у творчий світ 
мистецтва від студентської лави. Ми 
познайомилися з видатними лялька
рями, з тими, про кого багато чули 
і читали. Фестиваль яскраво проде
монстрував зрослу майстерність, чіт
ко виявив спрямування художніх по
шуків.

У ТОБІ

З сто»«"

— Відомо, що в рамках конгресу 
проходив фестиваль театрів ляльок...

— В ньому взяли участь _ кращі 
театри і групи з багатьох краї... Не
оціненний творчий заряд одержали 
ца фестивалі ми, молоді режисери,

— Олександре, а якщо трохи до
кладніше — які театри запам’яталися 
особливо, які спектаклі сподобалися?

— Це було велемовне, багатобарв
не суцвіття справді прекрасного, ча
рівного мистецтва. Та все ж у весел
ці є улюблені свої кольори...

Паші земляки — харків’яни позна
йомили радянських і зарубіжних 
лялькарів із національними формами 
російського та українського театрів 
ляльок. «Комедія про Петрушку» — 
спектакль, в якому з великим інтере
сом сприймалася головна дійова осо
ба, російський народний герой Пет
рушка, борець за справедливість, за
хисник слабких. «Український вер
теп» — вистава з двох частин, в якій 
колористично, з справжнім гумором 
змальовані українські Дід : 
шинкарка Феська, головний 
Запорожець.

Зворушливим одкровенням 
вистава естонського театру

«Маленький Іл.іімар». Головний ге
рой — малюк, котрий пізнає світ з 
найнесподіванішими і по-своєму при
надними проявами оточення. Тре
петне ставлення до дитинства симво
лізувало головну ідею спектаклю.

— Очевидно, були самобутні, ори
гінальні колективи...

— Спектакль, а точніше, бесіда 
французьких лялькарів Монестьє теж 
адресована дітям. Це філософський 
трактат про вічність, місце людніш в 
житті. Героя на сцені створюють із 
паперу, що висить па дроті. Театром 
ляльок і оживаючих форм називає 
свій театр група Монестьє. Виступи 
її своєрідні. Актори застосовують 
ефект, дизо творення і заохочують 
глядача вигадувати, винаходити гру. 
Фігури виростають щомиті під час 
спектаклю. Воші виникають у русі. 
Два демонстратори, майже непомітні, 
працюють перед публікою зі звичай
нісінькими матріалами і речами: па
пером, тканиною, нитками, фарбами 
і перетворюють їх у будинок, птицю, 
черепашку тощо. Таким чином, діти 
пізнають предмет, який можна зму
сити жити і діяти. Допомагає багата 
уява... Загалом, г.одібні спектаклі — 
зразки пошуків нових форм спілку
вання з дітьми, нових тем і жанрів.

Чехословацький театр «Драп» спек
таклем «Уленшпігель» переніс гляда
ча в епоху, відображену Шарлем де 
Костером. І загадковість, і соковиті 
барви, манера гри — все сприймає
ться навдивовижу природно.

— Тут, як і в «Українському верте
пі», помітне звертання до джерел 
національного театру ляльок?

— Саме так: до його форм, сюже
тів, до переказів і легенд.

— Останнє, можливо, традиційне: 
певно ж, було щось особливе, від
мітне...

— Безумовно. У дні роботи
гресу Спілка художників СРСР 
Всесоюзне театральне товариство 
Центральному будинку актора імені 
Яблочкіної відкрили Всесоюзну ви
ставку художників театрів ляльок — 
понад 60 радянських театрів експо
нували ескізи оформлення і ляльки 
до спектаклів. Тут була робота го
ловного художника нашого театру 
В. Остапспка — лялька «Кроко- 
ди.іьчик Тотоша» із спектаклю Є. Че- 
г.овенького «Пригоди Мийдодпра і 
Невмпвайки»,

кон-
і
в

і Баба, 
герой

стала 
ляльок

KsmoHOQ
і
і
з■»

люди
І події

Па початку червня спов- 
ии.іізся 100 років з дня на
родження видатного росій
ського радянського драма- 
т\рга Костянтина Андрійо
вича Треньова (1876—1945). 
До цієї дати Міністерство 
зв’язку СРСР випустило 
нов\ поштову мініатюру но
міналом 4 копійки.

П'єси К. А. Треньова були 
помітним явищем в історії ра- 
діяпського 
«їТугачовщіпга» 
ляська драма, 
сщеі і МХАТ у, 
«Полководець». 
Лрїїович Є-------

мистецтва. Це
— перша 
поставлена 

«Гімназисти».
• Костянтин Ан

одним із перших (У

ра»
па

На фото: «Крокодильчик Тотоша».

березі Неви») ство-п’єсі «На -----
рив образ вождя революції Во
лодимира ’ п—

У своїй
Ярова» К. А. Трепьов виступив 
як послідовник і продовжувач 
горьківськнх традицій у радян
ській драматургії.

Творчість К. А. Трсньова від
значена орденами Трудового 
Червоного Прапора і «Знак По- 
шаии», а 1911 року за п’єсу 
«Любов Ярова» — Державною 
премією першого ступеня.

У травні випущено пам’ят
ний поштовий блок та пош
тову картку з оригіналь
ною маркою. Блок присвя
чений 200-річчю видатного

Ілліча Леніна, 
кращій п'єсі «Любов

Ким бути? Яким бути? 
Чи є у тебе талант? 
знайти себе, те місце, 
ти найбільше був би по
трібен?..

Усі ці питання повинні 
розв’язувати юнаки і дів
чата, що тільки пересту
пили поріг дитинства і 
стають на шлях самостігл 
ного життя. Ці проблеми 
були завжди, але 
кожного покоління 
нозі. Адже єдиною надій
ною школою для 
дого покоління є 
з усією своєю складніс
тю. Ось це й показали 
нам автори нової кіно
стрічки «На край світу...»».

Фільм поставлено на кі
ностудії «Мосфільм» ві
домим актором і режисе
ром Р. Нахапетовим за 
п’єсою В. Розова «В доро
зі»». Сюжет — це мандрів
ка Володі Федорова (ар
тист В. Михеєнко), який 
зостався без копійки, до 
Москви з-за Уралу, де він 
не поладив з дядьком 
(артист П. Глебов). Його 
супроводить Сімка (ар
тистка В. Глаголева), при
йомна дочка дяді, котра 
не хоче, не може залиши
ти Володю, вона умовляє 
його повернутися, а по
тім ділить з ним дорожні 
пригоди.

Не випадково Володя 
опинився в такому стано
вищі. Спонукав до цього 
його характер. Що ж ста
лося з хлопцем? Чому він 
не хоче вступати до інсти
туту, перемінив уже кіль
ка місць роботи? Мабуть, 
він нахлібник, дармоїд — 
виникає така думка. Але ж 

без- 
хви- 
Во- 
не 

що 
У 

нього є мрія, яка, на його 
ж погляд, не здійсниться: 
«Наприклад, винищити на 
землі всіх самовдоволе- 
них, кар’єристів, підлабуз
ників...». Він не байдужий 
до навколишньої дійснос
ті. «Світ повинен бути 
кращим, ніж він є». А ось 
як усунути життєві вади— 
не знає; по суті справи, в 
ньому 
губленість 
життєвими
Хлопець 
відшукати 
Завжди, коли сам пробу
вав її знайти, він на
штовхувався на опіку бать
ків. Мріяв піти в льотну 
школу — не пустили; кли
кали його в експедицію — 
заборонили йти. Так вихо
дить, що сліпа батьківська 
любов стає не просто 
шкідливою — небезпеч
ною, оманливою слугою у 
вихованні. Батьки вирос
тили син^ для себе. Зви
чайно, вони хочуть, щоб 
Володя знайшов свій шлях,

Як 
де

для 
вони

моло- 
життя

дармоїди — люди 
ідейні, їх нічого не 
лює. Сказати це про 
лодю Федорова ми 
можемо. Його багато 
цікавить, тривожить.

виявляється роз- 
юності перед 

труднощами, 
ніяк не може 
свою дорогу.

і а гой же час оберігають 
його від неспокійних про
фесій. Батьки думають, 
що хлопець повинен зна
йти мету, хорошу, з їхньої 
точки зору, мету, яку во
ни вважають гідною 
сина.

А Володю таки 
вить його місце 
Його хвилює ге, 
лює всіх, тільки, 
ну від людей

сзого

в
«ціка- 
світі».

що хви- 
на відмі- 

зрілого
розуму, Володя розгубле
ний перед лицем життя, 
перед своїми думками, і 
він маскує свою розгуб
леність напускною байду
жістю.

Появляється перед на
ми як егоїст. Для нього 
«всі авторитети відносні», 
на самовіддану дружбу 
Сімки — відповідає гру
бістю. Але все це через 
те, що характер у Володі 
нестійкий, нервовий. Саме 
цим його натура викликає 
відштовхуюче враження. 
Особливо у сцені із заліз
ничником — ЛЮДИНОЮ, 
яка повното мірою пізнала 
трагедію війни. Володя на 
запитання: чи буде нова 
війна? — відповідає: «Вам 
чого боятися, ваша будка 
за гридев ять земель». Та 
ми розуміємо, що ця бай
дужість ке від серця, 303- 
нішня. Це просто бравада.

Тож не слід ставити Во
лодю з один ряд з негід
никами чи хоч би дар
моїдами. Потрібно дізна
тися: чому це такий здіб
ний хлопець невдоволе- 
ний житіям, нічого не ро
бить? Автори фільму 
дають відповіді на
складне питання. Воно ви
носиться на суд глядача.

Зустрічі із Сімкою, кот
ра побачила в 
глибоко заховане добре 
починання, з , 
людьми справили 
на Федорова. 
потрапивши 
хлопець вирішує 
тись працювати 
новим. Приклад 
ка, чесне ставлення 
праці показали йому мож
ливості застосування своїх 
молодих сил у житті. Він 
зрозумів: головне —
справа, вона — критерій 
усього, треба полишити 
базікання, треба починати 
діло.

Ми не бачимо, як Воло
дя здобув перемогу над 
собою, але, виходячи із 
залу, віримо, що такий 
Володя, яким він стаз за
раз, осилить дорогу жит
тя. Саме люди 
неспокійними 
шукаючи свого 
житті, знаходять 
великих будовах 
неосяжної Батьківщини, 
що націлені на століття 
вперед.

не 
це

Володі

різними
1 вплиз 

Випадково 
на зазод, 

залиши- 
тут гор- 
робітни- 

до

з такими 
душами, 
місця а 
себе на 

нашої

Т. РЕШЕТНЯК.
м. Кіровоград.

російського художника- 
портретиста Василя Андрі
йовича Тропініїїа (1776 — 
1857). У центрі — марка з 
автопортретом В. А. Трогй- 
иіна, то зберігається у дер
жавній Третьяковській 
лереї. Номінал марки 
50 копійок.

Картку з оригінальною 
поштовою маркою викуше
но до XII конгресу Міжна
родної спілки діячів театру 
ляльок (УІІІМА), котрий 
проходив у Москві з ЗІ 
травня по 6 червня. Па мар- .

ці — емблема У-НІМА і 
персонажі лялькових теат
рів Радянського Союзу, 
Англії, Австрії, Німеччини,

Туреччини та Чехословач- 
ЧІПШ.

М. ЧАБАНЕНКО.
м. Кіровоград.
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СПОРТ
татно. У підсумку — нульова 
нічия.

Ось деякі коментарі до цьо
го матчу.

Володимир ЛЛНДІОК — 
арбітр матчу (Львів): «Кіро-

..Зірка“—
Позавчора кіровоградська 

«Зірка» в черговому матчі 
чемпіонату країни з футболу 
приймала па своєму полі 
Хмельницьку «Хвилю». Ста
новище команд в турнірній 
таблиці зони («Зірка» — пер
ше, «Хвиля» — 15 місця) на
клала відбиток і на характер 
гри. Майже весь перший тайм 
гра відбувалася на половині 
поля гостей. Вони обороняли
ся всією командою, залишаю
чи попереду лише одного сво
го гравця: дуже небезпечного 
для кіровоградських захисни
ків центрального нападаючо
го Михайла Завальнюка.

Хвиля“—0:0
воградці повинні були вигра
вати в першому таймі. При
наймні чотири — п’ять мо
ментів мали завершитися го
лом. Ллє в діях атакуючих 
бракувало добре розіграних 
ефективних кінцівок».

Леонід ЛЕМЕЩЕНКО - 
майстер спорту, тренер коман
ди «Хвиля»: «Футбол є фут
бол. Я згадую попередній 
матч «Хвилі» на своєму полі 
з ровсіїськпм «Авангардом». 
Ми теж весь час «насідали» 
на ворота гостей, але єдиний 
м’яч, забитий в цій зустрічі, 
опинився в наших. Чи споді

валися ми па такий варіант в 
Кіровограді? Ні — у лідера 
важко — та ще й на його по
лі — виграти. Тому нічия нас 
цілком задовольняє,

Юрій МАХНО — началь
ник команди «Зірка»: «Про
ти лідера завжди грають на 
межі своїх можливостей, А 
наших хлопців як це не пара
доксально. підвело велике ба
жання виграти. Маючи від
чутну територіальну перева
гу, кони прагнули скоріше 
добитися результату, тому 
діяли поспішно. А цс, як відо
мо. не доводить до добра. Як
що говорити коротко, то в їх 
грі псвистачало осмислеиості, 
творчості. З цього, звичайно, 
слід робити відповідні вис
новки.

* * З

Наступний матч «Зірка» 
проведе на своєму полі 21 
червня. Вона зустрінеться з 
ужгородською «Говерлою».

Прийшов успіх і па респуб
ліканських змаганнях. У, пів
фіналі 5-ї командної заочної 
першості України з шахів, 
який завершився цієї весни, 
команда нашої області посіла 
третє місце і буде боротися 
за звання чемпіона рсспублі-

У Кіровограді- І 
автокрооJ

В неділю багатьом випаде

На жаль, господарі поля 
не змогли протиставити обо
ронному заслону гостей гиуч-
ку тактику, діяли дуже пря
молінійно і без властивого
для них вогинка. До того ж,
чомусь «не пішла» гра у на
падаючого Олександра Сніть- 
ка і лідера атак «Зірки» 
Олексія Каймана.

ж і.іровоградці мали 
можливостей вийти 
Із зручних позицій 

• воротах Олександр 
Олександр Алексєєв. 
Латиш. Юрій Ка- 
Га удари не відзна-

I все : 
багато 
вперед, 
били по
Сніть ко,
Микола
сьонкіи.
малися влучністю.

У другому таймі перевага 
господарів поля зменшилася і 
він теж закінчився безрезуль-

Епізод матчу.
Фото О. ЛОКАРЄВА.

ХІД- 
поштою...

В потоці кореспонденції, яка 
відсилається нош гою, . можна 
зустріти поштові картки зі 
знайомими кожному шахістові 
записами .ходів фігур па ша
хівниці. їх надсилають люби
телі шахів, які проживають 
далеко один під одного, але 
в той же час беруть участь в 
одному і тому ж змаганні. Є 
відомості, що попиті ЛІО років 
тому шахові ходи почали 
мапдрупатн в листах з однієї 
країни в іншу.

В Росії така гра стала по
пулярною завдяки М. І. -Чнго- 
ріну, якіїй був засновником 
вітчизняних і міжнародних 
турнірів і матчів з його без
посередньою участю.

Останні двадцять років ра
дянські шахістн-заочіїпкії (як 
члени Міжнародної Федера
ції гри в шахи за листуван
ням) (ІКЧФ) беруть участь у 
змаганнях із зарубіжними ко
легами., Не раз радянські 
гросмейстери і майстри заво
йовували '.звання чемпіонів в 
особистій і командній заочній 
першості світу.

Останнім часом набула роз
питку гра ча листуванням і в 
нашій області. В 1974—1975 
роках 16 шахістів взяли участь 
у першому обласному чемпіо
наті з шахів. Чемпіоном стан 
кіровоградець В. Галицький. 
Зараз у розпалі боротьба у 
фіналі другої та півфіналах 
третьої псршостсй.

ки у фіналі.
На Кіровоградщіїні чимало 

ентузіастів гри за листуван
ням. Цс — світловодці Є. Нет- 
ровець та І. Коломайцев кі- 
ровоградці Г. Бугміїй, !’. Сі- 
дак. Останній зараз успішно 
і рає п двох міжнародних за
очних турнірах.

Ще в юнацькому піні бага
то партій за листуванням зі
грав четвертий чемпіон світу 
О. О. Альохін. В одній із та
ких партій Альохін. який грав 
чорними, ефектно фррсував 
перемогу. Найдіть проведену 
ним комбінацію.

Білі: Кріїї, Фб4, Tgl. 
С(І2, 1(1)6, пп. а‘2, Ь2, с5, 
(2, 112 (10).

Чорні: 1(рІі8, Ф^б, 118, 
СІїЗ. 1<r2. пп. аб, Ь7, сб, d5, 
ІЗ, g7. 1)7 (12).

В. Б ЕК АЄ В.

нагода бути свідками ці-
кавих змагань чемпіонату 
України з автомобільного
кросу, які будуть прохо
дити на новій мальовничій 
трасі в районі села Кате- 
ринівка Кіровоградського 
району. ■

В змаганнях візьмуть участь 
команди всіх областей рес
публіки, які виступатимуть па 
автомобілях ГАЗ-51, ГАЗ-53,
ЗІЛ-130 і мікроавтомобілях 
«Bari». Серед учасників зма- . 
гань — чемпіони VI літньої 
Спартакіади -України 1975 ро- 1 
ку Василь Матвієїіко (Кіро
воградське автооб’еднаппя 
10(161), киянин Самсон Лаври- 
исііко. житомирський спорт
смен Михайло 1 срасимчук, 
неодноразові призери України 
кіровоградці Віктор Мнхаль- 
ськин і Станіслав Тарасснко, 
черкащанин Іван Чсрпнні та 
багато інших автокросистів 
уже знайомих любителям цьо-^ 
го виду спорту.

Організаційний комітет 
по проведенню змагань 
потурбувався і про гляда
чів — виділив додаткові 
рейси автобусів на зма
гання, які будуть відправ
лятися з площі Профспі
лок і від критого ринку.

В. МАШУК,
старшин інструктор 
обкому ДТСААФ.

з 21 по 27 червня
ПОНЕДІЛОК

(М).
(М)
к. т.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.(10 
— Новппн. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика Б- Т. 
9.ЗО — Мультфільми. к. т. 
9.55 — «В світі тварин».
(М) 10.55 — «Народна

творчість». (К) 11.40 — Із серії 
художпіх телефільмів «Слідство 
ведуть Знатоки». «Шантаж» 
Ґ серія (К) 13.15 — Для дітей.
«Трубал’-п та його друзі» Ви
става. (Д-к) 15.55 -- «Па ла
нах республік!:». (Донецьк). 
16.25 • Док Фільм «Малюван
ня з птурп». (К) 16.30 —
«Програма поличних звершень». 
Бесіда 16 (К) і” по — Концерт 
(Лівів) 17 30 — «За накреслен
нями XXV з’їзду КПРС» «Пар
тійне життя» (К) 18.00 — Но
вини (М) 18.15 - Мультфільм
к. т (V-). 18 :'5 «День за
днем» ІК-л) 18.45 -- '-Щоден
ний с- чіп дієтичного змагання». 
(М). 19.59 — Є Воєводі н «На 
тому стоїмо» Телеспектакль. 
Частина і. к т. (М) 21.00 —
«Час» (М). 21.-"0 - Є Воєводін. 
«На тому стоїмо». Телеспек
такль Частина 2 к. т. <М) По 
закінченій - повним. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.25 — 
«В буднях ВСЛІ'КІІХ будов» Кі- 
попрограма. (М) 15.25 — Ро
ман М. Горького «Мати» (М). 
16.05 Фільм — діїям. -Мій 
тато капітан» (М) 17.15 —
«Пригода ч продовженням». 
Спортивна гра. (М) 18. С0 —
Реклама, оголошення (К) 18.30 
— Для дітей -•.Сонечко». (За
поріжжя) 19.00 -■ «Вісті». (К). 
19.30 - Худ. телефільм «Люди
на у прохідному ;ічлпі» І се
рія. (К) 20.33 Музичний ан
тракт. (К). 20 ІЗ «Па добра
ніч. діти.'». (К) 21.00 — Час». 
(М) 21.3(1 — «Сатиричний об'єк
тиву (К) 21.53 -- Фільмкоп-
церт «Співає і тпііінос «Сипста- 
ле». (К) 22.10 - Вечіппі нови
ни (К)

(М) — «Шахтар» (Донецьк), 
к. т. (М). 21.15 — «Час». (М).
21.45 — «Співає народний ар
тист СРСР Ю. Мазурок», к. т. 
(М). 22.40 — «Міжнародні зма
гання з спортивної гімнастики. 
Збірна СРСР — збірна ЧССР 
Жінки. По закінченні — попи- 
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
передачі 1-ї програми. 11.45 — 
«Твоя праця — твоя висота». 
(М). 15.45 - «Образ комуніста 
в радянській літературі». (М).
16.45 — «Село: справи і пробле
ми». (М). 17.15—«Відгукніться, 
сурмачі!» (М). 18.00 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.30 —
Кіножурнал 18.40 — «Рубежі 
десятої п’ятирічки». (Миколаїв) 
19.00 — «Вісті». (К). І9.30 —
Першість СРСР з футболу. 
-Чорноморець» —«Динамо» (К). 
В перерві — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00— Теле
фільм «Лісова рапсодія». (К). 
21'. 15 — «Час». (М). 21.45 —Те
лежурнал «Старт». (К) 22,30 — 
«Романси Чайковського v вико
нанні М. Огреинча, Понома- 
репка і Бойко» (Одеса). 23.00 
— Вечірні новини. (К).

СЕРЕДА

мужчиною». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — «У кожно
му малюнку — сонце». (М). 
18.30 — «Наодинці з книгою». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 19.3(1 
— Мультфільм. (К). 20.00 —
«Сільськогосподарський тиж
день». (К). 20.15 — Фільм-коп- 
церт. (К). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 2Ґ.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. телефільм
«Людина у прохідному дворі». 
2 серія. (К). 22.35 — Вечірні по
виті. (К).

ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

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

(М). 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі». к. т. (М). 10.15 — «Чер
воне і чорне». Тел. багатосерій-

(К). 11.30 — «П’ятирічка сфек- 
тінміосгі і якості». (Донецьк).
1-І.-55 — Програма передач. (К). 
15.00 — Концерт (Львів). 15.45

- «Золоті зірки України» 
(Херсон) 1С.00 — Для дітей. 
«Сурмач». (К). 16.30 — -Вчені 
в десятій п’ятирічці». (Харків). 
17.00 — Чемпіонат СРСР з лег
кої атлетики (К). 18.30 — «На
одинці з книгою». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К) 19.30 — Док. теле-
йльмн. (К). 20.00 — Фільм-кон- 

церт. (К) 20.30 — «Говорять
депутати Верховної Ради 
УРСР». (К). 20.45 - «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00 —
-Час». (М). 21.30 — Худ. теле
фільм «Людина в прохідному
і.ВОРі». З серія. (К). 22.35 —
Вечірні иовніпі. (К).

(М). 22.30 — Спортивні фільми, 
к. т. По закінченні—новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Програма передач (К). 10.05 — 
Новішії (К) 11)35 — Фільм-
концерт. (К). 12.00 -- «П’ятиріч
ка ефективності і якості». (Уж
город). 16.15 — Програма пере
дач. (К). 16.20 — «Творці ма- 
чінп» (Запоріжжя). 17.05 —
«Співаю молодість мою». 
(Львів) 17.30 — «Майстерність і 
пошук». (М). 18 00 - Реклама, 
сголотеїііія. (К) 18.31) — «На
одинці з Книгою». (К) _ 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Д. Гориі- 
'-ельд. «Радде». Вистава. (Оде- 
ся). 20.25 Музичний фільм. 
<К). 20.ІЗ — «На зобраніч. ді
ти!». (К). 21.00 - - Час». (М). 
21.30 — Продовження вистави. 
(Одеса)і 22.10 — Худ. телефільм

ПЕРША ПРОГРАМ 
—. Новини. (М).

А. 9.00
9.10 —

Райкова гімнастика, к. т.
(М) 9.30 — «Пригода з продов
женням». Спортивна гра. к. т. 
(М). 10.15 — «Виконуючий обо
в’язки». Худ. фільм, к. т. (М). 
1’1.40 — Із серії телефільмів 
«Слідство ведуть Знатоки». 
«Нещасний випадок». (К). 13.10 

Коннерт симфонічної музики. 
(Харків). 15.15 — « Щоденник 
соціалістичного змагання». (Сім
ферополь). 15.30 — Для дітей 
«Пошта олівця», к. т. (К).

ВІВТОРОК
22 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

Повний.- (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 
9.30 -■ Є Воєводін. «На 

стоїмо». Телеспектакль. 
'. к. т (М) 12.15 — 

худ. телефільмів « 
ведуть Знатоки». «

(М). 
тому 
Частина 1 і
Із серії худ. телефільмів «Слід
ство ведуть Знатоки». «Шан
таж». 2 сепія. (К). Іб.оо — Чем
піонат СРСР з легкої атлетики, 
к. т. (К) 17.30 -- «Спеціаліза
ція і концентрація». «Магіст
ральний напрям». (Донецьк). 
18.00 -- Новині!. (М) 18 ІЗ —
«Веселі нотки», к. т. (,М) 18 30
— «Людина і закон». (М) І9.С0
— «Грає оркестр -Голубий ек
ран». к т. (Мі 1930 —Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Динамо»

10.00 — «Трудова слава села 
Златоуеовка» (Донецьк). 17.1X1 
— Чемпіонат СРСР з легкої ат
летики. к т. (К) 18.30 — -Піс
ня далека і близька», к. т. (М). 
19.05 -• «Тираж «Спортлото», 
к. т (М) 19.15 — «Європа: час
змін», к. т (М). 19.4а — Тел.
багатосерійний худ. фільм 
-Червоне її чорне». 1 серія к. т. 
(М) 21.00 — -Час». (М). 2Г.ЗО

- Чемпіонат Європи з футболу 
серед молодіжних команд. Фі
нал. Збірна СРСР — збірна 
УНР. 2-й тайм. к. т (М). "22.ІЗ

- Концерт, к. т. (М). По закін- 
•: чіі — новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
передачі. 1-ї програми. 11.35 —
Програма на укопо-популярних 
Фільмів (М) 15.20 — «Мамина 
школа». (М). 15.50 — «Літсра- 
т-ра народного подвигу». (М). 
16:50 — Худ фільм -Як стати

[І?) Наша адреса і телефони
316С50. ГСП; Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11341 індекс 61197.
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То к небу, ТО опять 
к земле несут качели... 
Попробуй устоять 
п таком коловращенье! 
Попробуй строгим быть, 
песне сопротивляться... 
Попробуй не любить, 
когда тебе шестнадцать.
Летай, моя душа, 
вздымай качели, юность! 
Попробуй пі' дышать, 
когда земля проснулась.
Попробуй молча петь, 
мечте не улыбаться...
Попробуй не краснеть, 
когда тебе шестнадцать.

Ах. школьные года, 
сердечные качели...
Туда пли сюда? 
Ответь, нравоученье!

Попробуй отгадать, 
Попробуй' разобраться... 
Попробуй не страдать, 
когда тебе шестнадцать!

«Здоров’я», к. т. (Аї). Іб 30 -у 
«Очевидне — неймовірне», к. т; 
(М) 17.30 — ААультфільми. н. т.
(М). 18.00 — Новішії (М). 18.15 

«Людина. Земля. Всесвіт»! 
к т. (М). 18.45 — «Трас Дер
жавний духовий оркестр Литов
ської- РСР «Трімітас». к. т. (М).-
19.10 — «.9-а студія», к т. (М)‘.
20.10 - «Бенефіс». Естрадна 
програма з участю народної 
артистки РРФСР В. В;.силы віл.: 
к. т. (М). 21.00 «Час» . (М). 21.30,
— Фестиваль радянської віспі
м Зелена Гуна. (Польши), к т< 
По закінченні -• повний. (М).‘

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 
Паша афіша.' (К) 9.?5 Зу
стріч з майстрами мистецтв. (К). 
10.40 - Телефільм -До. зірок»: 
(К) 11.15— «До Ди:і радянської 
молоді» «Суботній репортаж». 
(Хппків). 11.45 — Повніш. (К)'.-
11.55 — «У світі вослірі». (К)у
12.55 — Естрадний концерт;
(Львів). 13.25 — «Щоденник 
соціалістичного змагання». (За- 
■поріжжя). 1’3.40 — «Екран мо
лодих». (К). 11.40 — -Любите
лям балету». (К). 15.15 - «Піо
нерське чіто». • (Донецьк). І5:4Г» 
’ . .телефільм «Чин». (К).
16.15 .—.'«Народні таланти»'. 
(Ужгород). 16.45 — «Актори І 
поліз. (Одеса). 17.30 — Док’. 
Фільм. «За стіною стпаху». (К)';
18.30 — «Поезія». (К) 19.00 —
- Вісті». (!<). 19.30 — Концерт. 
(К). 20.-15 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». (М£;
21.30 — Худ. Фільм -Воші Зу
стрілися в путі». (К). 22.50 і- 
Вечірні новини (К).

ний худ. фільм. 1 серія. K. T. 
(M). 11.3(1 — Фільм-концерт.
К. т. (М). 14.40 — Програма док. 
фільмів, к. т. (М) 15.49
«Шахова школа», к. т. (М) 
16.10 — «По рідній країні» к. т. 
(М). 16.4(1 — «Книга. Час. Чи
тач». к. т. (М). 17.10 — Кон
церт. к. т. (М). 17.30 — -Мн бу- 
дуєдіо ВАМ», к. т. (М). 18.00 — 
Новини. (.М). 18.13 -Загадки 
і відгадки», к. т. (М). 18.30 — 
«Наука — сьогодні», к. т (М) 
19.00 -- Музичний абонемент, 
к. т (М). 19.-15 — Концерт. (М). 
19.55 -- «Червоне і чорне» Тсл 
баї атосерійііий худ. фільм. 2 се
рія к. т. (М) 21.30 — Міжна
родна товариська зустріч' з 
футболу. Збірна Австрії — збір
на СРСР. к. т. По закінченні — 
НОВИНІ!. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 
Програма передач. (К). і'1.10 — 
Новини. (К). 11’20 — Концерт.

П’ЯТНИЦЯ
ЛГ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

— Новини. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — Конкурс юних чи
тачів. к т. (М). 10.15 — «Чер
воне і чорне». Тсл багатосерій
ний худ.’ фільм 2 серія, к. т. 
(М). 11.20—Концерт, к. т. (Л-;і). 
11,20 — Док. фільми, к. т. (М). 
15.10 — «Російська мова». (М).
15.55 — «Москва і моекпнчі». 
к. т. (М). 16.25 — «<1>і.іьм — ді
тям». Худ. фільм «Таємниця 
іірського озера», к. т. (М). 17.30

1 «Піоііспськс літо». (М в). 
18.00 — Новини. (Ml. 18.1.з — 
«День іа днем» (К-д) 18.35 —
їок. фільм (М)к 18 10 — Фільм- 
к< нцерт. к. т. (М) 19.10 — «Лі
тературні бесіди», к. т. (М).
19.55 — «Червоне і чорне» Тсл
бпгатосеріґіинй худ. фільм 3 се
рія. к. т. (М) 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — -Артлото». к. т.

«Людніш у прохідному дворі». 
З серія. (К). 23.3Н — Всіірні по
вніш. (К).

СУБОТА

«Х ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
А® -- Новини (М). 9.10 —

Ранкова гімпастііка. к. т. 
(М) 9.30 — «Умілі руки» к. т. 
(М). 1(1.00 -- їДля вас. бать
ки!». (А1). 10.30 — «.Чсрпоііс і 
чорне». Тсл. багатосерійний 
худ. фільм. З серія, к. т. (М). 
11.35 — «Ранкова поїита». Му
зична програма, к. т. (М). 12.05 

• «По музеях і виставочних 
залах» к. т. (М). 12.35 — «Біль
ше хороших товарів». (Ч). 13.05 
— Концерт, к. т. (М) 13.50 —
-Поезія». М Светлов, к т. (М). 
1-1.25 — «Вогні цирку», к. т. 
(М) 11.50 — «Співдружність'.
Тележурнал, к. т. (М). 15.20'— 
Концерт к. т. (М). 1600 —

Н ЕДІЛЯ

АН ПЕРША ПРОГРАМА. 14 00 
Лі — «Від усієї душі/.-

к. т. (М). 1.5.55 — Кой? 
цент класичної музики, к. т; 
(М). 16.05 — «Киижкона поли» 
ця». (М). 16.50 — «Міжнлродп’а 
панорама», к. т. (А1). 17.20 
«У вашому домі». Музична 
ііпограма. к. т. (М). 18.00 -4«
Нотній. ’(М). 18.15 Мульт
фільм. к. т. (М). 18.25 - Тсл? 
ХУ і. фільм, к. т. (М). 19.35 
«Пісня, романс, вальс», к. т? 
(М) 20.00 — «Клуб кіпоподоро- 
жсй». к. т. (М). 21.00 — «Час»'.- 
(М). 21.30 — -Про балет», к.т; 

( М) По закінченні- повніш. (М)'.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.10 і. 
Програма передач. (К). 14.15 ->-
■ Сьогодні — День радянської
молоді». «Комсомольська тра
диція» (К). 15.15 - «Слава
солдатська». (В ,т) 16.15 --
• Нссіиі». (К). 16.40 — . Мальоп- 
шіча Україна». (Ужгород). 17.0(1 
-- - Весела естафета»'. (К). 18.60

- 'Спасибі вам: . (Донецьк)'. 
19.00 «Вісті». (К) 19 30 —
■ Корифеї Української оперної 
сцени». (К). 20.15 ■ Док. філь
ми. (К). 20.45 — «На добраніч, 
ліги!». (К). 21.00 - «Час» (М). 
21.30 — Худ. фільм «Великий 
атракціон». (К). 22.50 — Вечір
ні новішії. (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОМ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарні! ім. Г. М. Днмнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової юргівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глііікіі, 2.

ПОГОДА
Вдеін. 19 червня по території області і по місту Кіровотра- 

і / 1 Л‘,л 'аГТ,'С- хмарність, в другій половині дня
місцями невеликий лот. .можлива гроза Вітер захі піііФ •)- !'> 
метрів на секунду Температура повітря по області 19-24, 
по місту 21 -23

20-21 червня _ мінлива хмарність, без істотних опадів. 
Вітер західніні /--І. метрів па секунду Темпераіура повітря 
вночі 8-13. вдень 20 червня 18-23 21 черпни — І9-24

Зам. № 251 Тираж GUOOO. Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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