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Конференція комуністичних 
і робітничих партій Європи

V столиці Німецької Демократичної Республіки 29 і ЗО червня проходила робота 
конференції комуністичних і робітничих партій Європи. Тема конференції: -За мир, 
безпеку, співробітництво і соціальний прогрес в Європі».

У конференції брали участь делегації 29 комуністичних і робітничих партій Європи.
29 червня на конференції виступив з промовою глава делегації КПРС, Генераль

ний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.
30 червня конференція комуністичних і робітничих партій Європи завершила роботу.
Конференція прийняла підсумковий документ «За мир, безпеку, -співробітництво і 

соціальний прогрес в Європі».
Конференція проходила в діловій, товариській атмосфері.
Представнпкн комуністичних і робітничих партій, які брали участь у конференції, 

висловили своє переконання в тому, що здійснення сформульованих нею цілей відпові
дає інтересам усіх народів і станс важливим вкладом у справу миру, національної неза
лежності, демократії і соціалізму на всій нашій планеті.

А ЩО В „АВРОРІ“?
Першими у Вільшанському районі 

завершили підготовку техніки до 
збирання врожаю механізатори кол
госпу імені Артамонова. У цьому за
слуга і молодих комбайнерів братів 
Віталія та Володимира Поліщуків, 
Миколи Дснчука, Василя Кириченка, 
ватажка сільської комсомолі! голов
ного інженера господарства Володи
мира Герасимчука. Усі 9 зернових 
комбайнів,. причепи, автомобілі, то 
використовуватимуться для транс
портування зерна від комбайнів па 
тік, відремонтовані. Господарство го
тове до жнивування.

Для того, аби вчасно, за 8—10 днів 
зібрати врожай з площі 1787 гекта
рів, укомплектовано всі екіпажі агре
гатів для двозмінної роботи. Пар
тійна і комсомольська організації

вже закріпили за кожним екіпа
жем агітаторів, які відповідатимуть 
за випуск щоденних інформації"!, 
блискавок, дбатимуть про гласність 
соціалістичного змагання. Не зали
шаться осторонь збирання і учасники 
художньої самодіяльності сіл Пло- 
сько-Забузького та Завітного. Ама
тори сцені! сільського кл\бу, яким 
керує депутат районної Ради Євгенія 
Палійчук, будуть у жнивні дні час
тими гостями хліборобів, дарувати
муть жниварям дзвінку кісто, за
палі.чий танок. Кооператори есла ви
везуть у поле прохолодні напої, не
обхідні хліборобам товари.

Та не так, на жаль, готуються до 
жнив механізатори колгоспу «Авро
ра» (головний інженер В. І. Склярен
ко). До ремонту збиральної техніки

тут приступили лише о останні дні 
травня. 1 головний інженер, і заві
дуючий майстернею Д. І. Олря та 
майстер-наладчик 1. П. Суботипов 
організацію праці ремонтників пус
тили на самоплив. Лише цими днями 
тут попали виправляти становище. 
У зриві ремонту ввігне і районне 
об’єднання «Сільгосптехніка». Так, 
до комбайна В. І. Галицького повер
нуто з обмінного фонду турбонаду 
вач, який виявнвея несиравішм.

До багатьох комбайнів не виста
чає підшипників, ланцюгів, пасів. Це 
«заслуги» ремонтної служби район
ного об’єднання «Сільгосптехніка» 
(керуючий А. О. Мільто, головний ін
женер М. А. Чалюк). Чи впевнені пра
цівники райоб’єднашія «Сільгосптех
ніка», що комбайни без цих деталей 
вправно коситимуть?

І. КОТОВСЬКИЙ, 
начальник Вільшанського опера
тивною штабу «Жнива-76».

ПІВРІЧНИЙ 
ПЛАН— 

ДОСТРОКОВО
Широко розгорнувши 

соціалістичне змагання за 
успішне здійснення народ
ногосподарського плану і 
соціалістичних зобов’я
зань першого року деся
тої п’ятирічки, ірудящі 
промисловості ••зеоііубпіки 
достроково, 29 червня 
1976 року, виконали зав
дання першого півріччя 
по загальному обсягу реа
лізації продукції і вироб
ництву більшості найваж
ливіших видів виробів.

(РАТАУ).

У комсомолки Світлани Крижаиівсько? 
майже завжди радісний настрій. А особ
ливо проміняться її очі, коли вона ба
чить маленьких «ромашок» і їхнього 
командира — біляву й серйозну друго- 

' пластино Любу Швець. Малята,. здає
ться, ніколи не розлучаються з люби
мою речі вкою:

«Ми ж красиві-бо такі, 
Як ромашки польові. 
Встати з сонечком встигаєм, 
І з пташками ми співаєм...».

Дружать вони з сопнем, із зеленими 
берегами річки, з вітром і просторами, 
із світом казок, з кіно й книгами... Та, 
власне, бурхливе .цікаве життя вирує і в 
інших жОвтенятських і піонерських заго
нах табору «Ромашка» села Канежа. 
Він — однії із иайкряііиїх у ГІовомнрго- 
родсько.му районі. А найкращий тому, 
що дітям тут добре, весело, цікаво. У 
ньому 70 жовтенят і піонерів.

Прашос з ними дружній, бойовий ко
лектив вихователів. А старшою піонер- 
вожатою — комсомолка Світлана К.ри- 
жаиівська. Немає в таборі ні місця, ні 
куточка, пі часу для сірості й нудьги.

» Кожен день напружений, повнокровний 
' і ніяк, нічим не схожий на попередні. У 

завзятті, в змаганні проходять трудові 
десанти. Чому не допомогти ветеранам 
війни і праці? Чому не назбирані біль
ше лікарських трав і квітів і не здати їх 
в аптеку? Хіба за цс не подякують лю
ди? А в теплі, сонячні дні здіймаються 
бризки над річкою. Світлана потурбува
лася, щоб у дітей в гостях побував ніби 
суворий, але добрий і мудрий Нептун. 
Серед сімдесяти чимало іменинників, шо 
народилися в червні. їх усіх привітали, 
кожен з них дістав подарунок — і квіти, 
і книги, і солодке смачне печиво.

Захоплюючими були зустрічі із знат
ними людьми села—дояркою, делегатом 
XXV з’їзду Компартії України Поліпою 
Дмитрівною 1 Іоліиовською (вона не так 
давно сама закінчила Канізьку середню 
школу), із передовиком — комбайнером 

п її комуністом Павлом Олександровичем 
Григорчуком (часу в нього обмаль, під- 

I ремонтував свій комбайн, допомагає то

варишам, але прийшов і до дітей), із по
чесним піонером дружини ветераном Ве
ликої Вітчизняної війни Іваном Якови
чем Рублем).

Стало традицією в таборі урочисто з 
піснями, віршами відзначати визначні 
дати. Діти ніколи не забудуть піонер
ської лінійки, присвяченої дшо народ
ження Олега Кошового, згадок про 
«Молоду гвардію»...

ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО

У дружбі
з сонцем

З комсомольським вогником, з вссс- 
лннкою трудиться в таборі Світлана. 1 
якщо іноді й жаліється, то тільки на те, 
що часу в неї мало Більше було б його! 
Щоб діти запам’ятали дні перебування 
в таборі, щоб міцними іі здоровими при
ступили згодом до навчання...

...Прямуючи до магазина, жінкн-кол- 
госгішші жваво перемовлялися. Одна з 
них прямо сказала:

— За своїх малят я спокійна, 
в піонерському таборі.

Цих слів не чули вихователі, 
старша піопервожата Світлана, 
да. Вони були б для педагогів 
щою нагородою.

м. СТОЯН.
с. Капіж,
1 Іовомпргородського району.

Воші — 

не чула
А шко- 
найкра-

В МІКРОРАЙОНІ ВУЛИЦІ ВОЛКОВА МІСТА КІРОВОГРАДА ТРЕСТОМ 
«КІРОВОГРАДМІСЬКВДД» СПОРУДЖУЄТЬСЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА 'НА 1560 
Й®зЖ1Г°пЖ?1И^К§!;Й.₽оку “®ВЕЛЬНИК'’ зобов-язл.
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І ПРОФЕСІЯ,
ОСВІТА

О. БУЛГАКОВ, 
голова Державно
го Комітету Ради

Міністрів СРСР 
но професійно- 

технічній освіті.

ЖИТТЯ з усією переконливістю показує, 
що, чим вищий загальний рівень роз

витку народного іосподарства країни, тим 
вищі вимоги до підготовки робітників і тим 
більших масштабів набирає система профе
сійно-технічної освіти. Тепер у 6272 профе
сійно-технічних навчальних закладах вча
ться більш як 3 мільйони чоловік. Кожне 
друге денне училище дає юнакам або дів
чатам професію і середню освіту.

Ми вправі сказати, що за масштабами 
підготовки кадрів училища перетворилися 
в основну школу формування робітничого 
класу. Пошлемося на кілька прикладів: на 
Ленінградському оптико-меха нічному об’єд
нанні 80 процентів оптиків — головні ро
бітничі професії підприємства — випускни
ки профтехучилища; кожен третій робітник 
Челябінського металургійного заводу також 
закінчив училище. У районах, закріплених 
за дванадцятим сільським середнім проф
техучилищем Краснодарського краю, — 95 
процентів механізаторів — випускники учи
лища.

«В основних напрямах розвитку народно
го господарства СРСР на 1976—1980 ро
ки», прийнятих XXV з’їздом КПРС, гово
риться про необхідність забезпечити підго
товку з числа молоді робітників високої 
кваліфікації для всіх галузей народного 
господарства. З цією мстою передбачається 
збільшити прийом до середніх професійно-

технічних і технічних училищ більш як у 
два рази, а підготовку робітників у них за 
п’ятиріччя — не менш як у два з полови
ною раза. Всього наші навчальні заклади 
випустять до кіпця 1980 року приблизно 
одинадцять мільйонів кваліфікованих ро
бітників. Н,е мйіїже па півтора мільйона 
більше, ніж було підготовлено в минулій 
п’ятирічці.

Сучасна техніка і технологія вимагають 
від кожного робітника всссторонніх профе
сійних знань і міцних павичок. Оволодіти 
ними можна лише у процесі тривалого спе
ціального навчання. Велика роль у цьому 
належить середнім профтехучилищам. Слід 
підкреслити, що випускники училищ, де 
воєдино поєднались навчання, виховання і 
продуктивна праця, швидше виходять на 
підвищені розряди. Кожен другий випуск
ник уже через два — три роки оволодіває 
суміжними професіями, стає раціоналізато
ром.

У той же час юнакам і дівчатам надані 
широкі можливості для виробничого зро
стання, продовження освіти у вищих на
вчальних закладах. Наприклад, дані по 
Московському автомобільному заводу імені 
Ленінського комсомолу показують, що се
ред студентів вечірніх вузів більше випуск
ників середніх профтехучилищ, ніж вихо
ванців загальноосвітніх шкіл. Додамо до 
сказаного, що середні профтехучилища є

одйим з важливих шляхів здійснення за
гальної середньої освіти в умовах | •
нутого соціалізму.

Дальшого розвитку в десятці 
наберуть і технічні училища, в 
вчаються випускники середніх 
освітніх шкіл. Відомо, що після 
школи кожен четверній вступає 
павчальїшх закладів, решта 
матеріального виробництва, 
рашкін школяр міг успішно 
йому необхідно дати робітничу 
цію. Це роблять технічні У"” 
належить велике майбутнє.

Одне з відповідальних завдань, яі і стоять 
перед системою профтехосвітп, — облік 
якісною ск.чад\ робітників у галузях на
родного господарства, який безперервно 
змінюється. Паші навчальні заклади вже 
тепер дають можливість юнакам і дівчатам 
одержати одну з 1100 професій. Цей пере
лік дуже динамічний. Лише двадцять років 
тому ми готували, наприклад, для сільсько
господарського виробництва робітничі кад
ри гю трьох спеціальностях, іппіі підготов
ка їх ведеться по ста професіях. Перелік 
професій має постійно відповідати вимогам 
науково-технічного прогресу. Це зобов язує 
пашу систему готувати робітників широко
го профілю, свого роду універсалів.

«Передовий робітник сьогодні, — гово
рив Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв, — це людина, яка мас глибокі 
знання, широкий культурний кругозір, сві
домо і творчо ставиться до пращ, вона по
чуває себе господарем виробництва, люди
ною відповідальною за все, що відбуває
ться в нашому суспільстві».

Професійно-технічні училища і технічні 
училища роблять усе, щоб виховати робіт
ників, які б відповідали цим високим вимо
гам.

п’ятирічці 
яких на- 
загалыю- 
середпьої 

до витих 
йде у сферу 

Але, щоб учо- 
нрашовати, 
кваліфіка- 

училиша, яким

(ТА PC).

НОВИЙ СТАТУС

ШОФЕРІВ

прії- 
ав- 

« Во-

У Радянському Союзі запро
ваджено ііоииіі порядок 
скоєння кваліфікації подія 
тотрапспорту. Категорії 
дій-любмтель> і «Водііі-профе-
сіонал», які існували в країні, 
скасовуються. Починаючи з 
другої половини нинішнього 
року, всі, хто бажає одержати 
права водія, зобов’язані пройти 
навчання в спеціальних авто- 
інколах або на курсах, після за
кінчення яких вони одержать 
єдині для всіх посвідчення. II 
цих документах робляться від
мітки про право шофера управ
ляти тим транспортом, водити 
який він навчався. Класифіка
ція водія (вона відповідає клас
ності, що існувала раніше) 
встановлюється за місцем робо
ти шофера.

Новий порядок атестації, в 
Першу чергу, стосуватиметься 
власників автомобілів, мотоцик
лів і моторолерів.

(ТАРС).

А

БЕЗ
ОВАЦІЙ"

«ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 
ЯКОСТІ СТРАВ 
ЗАПЛАНОВАНО.

На цю статтю, опубліко
вану в «Молодому кому
нарі» 15 травня, до редак
ції надійшли офіційні від
повіді з кількох установ 
громадського харчування.

Директор Кіровоград
ського комбінату громад
ського харчування І. Ф. 
Кальчин повідомив, що 
виступ газети обговорено 
на розширеній нараді ке- -. 
рівників підприємств, за
відуючих виробництвами 
та старших кухарів. Намі
чено ряд заходів по під
вищенню якості страв. У 
тих підприємствах, де до
пущено порушення пра
вил технології приготуван
ня їжі, тепер постійно 
проводитиметься її конт
рольне варіння з участю 
технологів комбінату. Взя
то під контроль роботу 

комісій у 
кафе та ресто-

...»
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Ми — інтернаціоналісти

МІЦНІЄ
ДТСААФ 50 РОКІВ

НАША ДРУЖБА
ТУТ ПЕРШИМ КРОК
У подвиг УВАГА: КОНКУРС!

Черкасах відбувся республіканський семінар працівників обкомів, 
райкомів ЛКСМ України і активістів спілок молоді братніх соціа- 
країн, які працюють в

Днями в 
міськкомів, 
лістичних 
«Оренбург — Західний кордон СРСР».

Відкрив семінар голова Комітету мо
лодіжних організацій УРСР М. Я. Онуф- 
рійчук. У своєму виступі він поставив 
ряд завдань, котрі необхідно вирішува
ти комсомольським організаціям про
мислових підприємств, будов по вико
нанню рішень XXV з’їзду КПРС у зміц
ненні інтернаціональних зв’язків з мо
лоддю соціалістичних країн на об’єктах 
будівництва газопроводу. Особливу ува
гу було приділено організації соціаліс
тичного змагання між комсомольсько- 
молодіжними колективами нашої рес
публіки і будівниками газопроводу, 
участі представників братніх країн в об
ласних конкурсах професійної майстер
ності, активізації роботи товариств 
дружби, спільному проведенню масо
вих політичних і культурних заходів.

З доповіддю «Про роботу комітетів 
Угорської комуністичної СПІЛКИ МОЛОДІ 
по виконанню рішень XI з’їзду Угор
ської соціалістичної робітничої партії і 
IX з’їзду Угорської комуністичної спілки 
молоді» виступив уповноважений ЦК 
УКСМ Югас Андрош. Він підкреслив, 
що для молоді Угорщини будівництво 
газопроводу стало першою в історії 
комсомолу ударною будовою.

Анджей Добруцкий, уповноважений 
ЦК Федерації соціалістичних спілок 
ПОЛЬСЬКО)' молоді, поділився досвідом

республіці на будівництві газопроводу

організації соціалістичного змагання, 
руху за право одержання повченого 
звання «Ударник соціалістичного зма
гання». Він розповів про трудову вахту, 
присвячену XXV з’їздові КПРС, в якій 
брали участь усі молоді будівельники із 
Польської Народної Республіки.

Виступ Дітера Остертага, уповнова-, 
женого ЦК Спілки вільної німецької мо
лоді, був пройнятий глибоким почуттям 
любові і дружби до радянського народу. 
Молодь Німецької Демократичної Рес
публіки вважає, що будівництво газо
проводу «Оренбург — Західний кордон 
СРСР» — це найвідповідальніше зав
дання, поставлене перед нею партією. 
Молодіжні колективи будівників вклю
чились у соціалістичне змагання і борю
ться за присвоєння їм імені Героїв Ра
дянського Союзу О. Матросова, О. Ко
шового і інших, які віддали своє життя 
за перемогу над фашизмом.

У всіх виступах була закладена одна 
загальна ідея: будівництво газопрово
ду — це шлях зміцнення дружби між 
народами, це свідчення глибокої інтерна
ціональної єдності молоді соціалістич
них країн.

І
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1 польськ

Н. КРЯГЕІІКО, 
заступник завідуючого відділом 
пропаганди та культурно-масової 
роботи обкому ЛКСМУ.

У січні 1977 року минає 50 років з дня створення 
Всесоюзного добровільного товариства сприяння ар
мії, авіації і флоту. За піввіку свого існування това
риство стало справді масовою організацією трудя
щих СРСР, яка об’єднує в своїх рядах більше 75 
мільйонів чоловік. Діяльність ДТСААФ за ці роки 
набула важливого громадсько-політичного, оборон
ного та народногосподарського значення. В ній — 
непорушна єдність армії і народу. Як відзначено в 
привітанні Ц1\ КПРС VII Всесоюзном- з'їздові 
ДТСААФ, оборонне товариство є надійній-, помічни
ком і резервом радянських Збройних Сил.

З мстою широкого показу діяльності оборонного 
іовариства редакція газети «Молодий комунар» 
оголошує конкурс на кращий нарис, статтю, корес
понденцію, репортаж про дтсаафівців. Основними 
критеріями оцінки газетних матеріалів будуть:

. — пропаганда заповітів В. І. Леніна про захист 
соціалістичної. Вітчизни;

— розкриття через багатогранну діяльність органі
зацій ДТСААФ положень XXV з’їзду КПРС про 
зміцнення економічної і оборонної могутності Бать
ківщини;

— пропаганда бойових традицій радянського на
роду і ного Збройних Сил;

— розкриття форм, і методів ві.цськово-патріотич-- 
ного виховання молоді, спільна робота дтсаафівськнх
і комсомольських організацій у цьому напрямі;

— підготовка юнаків до служби в Збройних Силах 
СРСР;

• — пропаганда військово-технічних видів спорту.
■ Матеріали з'поміткою па конкурс «ДТСААФ-50» 
надсилати до 1 січня 1977 року.

Автори кращих матеріалів будуть відзначені гро
шовими преміями та нагороджені грамотами обкому 
ДТСААФ. ‘ У

бракувальних 
їдальнях, 
ранах.

Певні 
принести 
нарів за право особистого 
бракування своєї продук
ції. Заплановано провести 
семінар по обміну досві
дом у роботі, в якому 
кухарі, кондитери та офі- 
візьмуть участь і молоді 
ціанти. По комбінату ого
лошено конкурс на краще 
кафе.

Відразу 
газети у 
з’явились 
досі) салфетки, 
но якість страз.

Взяли під контроль ро
боту шкіл кулінарної май
стерності в Олександрій
ському комбінаті громад
ського харчування.

Для поліпшення якості 
готованих страв заплану
вав ряд заходів і Світло- 
водський комбінат гро
мадського харчування. Тут 
активізують роботу шкіл 
кулінарної майстерності., 
влаштовують рейдові 
ревірки їдалень, 
ресторанів у 
свята, провели 
кулінарної ради. На 
ресторану «Дніпро» 
ловодські харчовики орга
нізували школу гостин
ності.

Комітет комсомолу Світ- 
ловодського комбінату 
громадського харчування 
добився поліпшення ро
боти «Комсомольського 
прожектора». На жаль, це 
єдина звістка про заходи 
комсомольських ’активістів 
у боротьбі за поліпшений. 
ЯКОСТІ Продукції. Комітети 
КОМСОМОЛ/ КОЧ'З'ЧІ.ТІВ
громадського хзрч/лагі я 
Кіровограда та Олексавд- 

відгукну-

результати має 
і змагання кулі-

після 
кафе
(і не

виступу 
«Вогник» 
зникають 
покраще-

пе- 
кафе і 

вихідні та 
засідання 

базі 
світ-

ріі зовсім не відгукну
лись на «Обід без ова
цій». Дивна позиція, що й 
казати...

У статті йшлося й про 
те, Що для оцінки ЯКОСТІ 
продукції їдалень, ресто
ранів та кафе необхідні 
чітка система. Приводив
ся за приклад експери
мент тресту їдалень міста 

енінграда по визначенню 
коефіцієнта якості їжі. Ке
рівники критикованих ор
ганізацій обійшли мовчан
кою пропозицію «Моло
дого^ комунара» провести 
такий експеримент у Кі
ровоградській області 
Що Ж, Час для рОЗДуМі» 
справді потрібний.-1
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її 7ИЖН1 тому «Молодий комунар» під 
#4 цією рубрикою вмістив матеріал «Будні 
вихідного — небуденні», де було визначе
но, як сьогодні, у розпалі літнього сезону, 
заклади культури і відпочинку обласного 
центру повинні дбати про дозвілля трудя
щих. Наші читачі, певно ж, пам’ятають, що 
в інтерв’ю були розглянуті кращі зразки 
діяльності профспілкового клубу, форми і 
методи активної, повноцінної роботи культ
армійців з масами. Поруч газета видруку
вала заходи закладів культури і відпочин
ку на вихідні, 19—20 червня.

Вивчення діяльності закладів культури 
по організації відпочинку трудящих дає

змогу відтворити типове «обличчя» одного 
чи двох вихідних у обласному центрі. Для 
того, щоб конкретизувати події, ми по
даємо матеріали рейдової бригади про ро
боту міських закладів культури і відпочин
ку в суботу й неділю, 19—20 череня, спів
ставивши ці дні з вихідними, з які відбу
лось святкування Дня радянської молоді.

* Редакція пропонує нашим читачам, зо
крема, кіровоградцям, взяти безпосередню 
участь у обговоренні важливої теми. Мі 
сподіваємося почути міркування людей 
від яких передовсім залежить зміст і рі 
вень відпочинку, — керівників культосвіт
ніх закладів.

СЮДП йдуть відпочивати з усього Кіровограда, і не 
дивно: центральний карк міста. У вихідні працювали, 

як і завжди, атракціони, дитячі каруселі, проте за цим 
«завжди» стоїть не іцо інше, як буденність. Довести 
просто. Можливо, лише приїжджого приємно вразила, 
б якась незвичайна деталь у парку. Місцеву ж люди
ну, на превеликий жаль, парк імені Леніна зустрічає 
сьогодні таким, як учора. Мало гарних, з художнім 
смаком оформлених засобів наочної агітації. Адже 
кожному з нас хотілося б переглянути оиовлеиий 
стенд з цікавими відомостями про місто і кіросоград- 
ц’пц яскравий плакат чи захоплюючий малюнок. До 
того ж, підкреслимо, це не забаганка, не примха, це— 
невід'ємний атрибут комплексної організації дозвілля.

«ПРИПАДИ»
ТЕМНОГО ПАРКУ

і

J

А тут, натомість, ще доводиться говорити про те, що 
в суботу, 19 червня, крім танцювального майданчика, 
навіть освітлення у парку не було. Романтично?!

Танцювальний майданчик за масовістю аудиторії 
займає, безсумнівно, перше місце. Тут бачиш найбіль
ше молодих, часом, зовсім юних облич. Саме цс й ста
вить перед танцмайданчиком великі вимоги. Більшості 
юнаків і дівчат, які відвідують танці, не минуло її 
двадцяти років. От вам і завдання, яке лягає на плечі 
вокально-інструментального ансамблю: прищеплювати 
молодим гарні смаки, розуміння мистецтва, зокрема, 
сучасних музики і танцю.

Під час розмови з учасниками ансамблю виявилося 
(власне, проблема давня і болюча), що в них, по суті, 
немає чим творити музику. Інструменти, якщо їх ще 
так можна назвати, не вігі римують ніякої критики. 
Пригадуєте, в інтерв’ю з Софією Ротару, нещодавно 
надрукованому у нашій газеті, відома співачка 
наголосила на значенні костюма для артиста?.. Ху
дожній керівник ВІЛ II. Сеігов з гіркотою констатує: 
учасники купують форму самі. Чи ж потрібні тут ко
ментарі?

1 ЯІІЛМІА...
11Л ЕТИКЕТЦІ

У тому, що дитинство — краща пора в житті люди
ни, перекопуєшся, побувавши в парку імені Крючкова. 
Звідусіль долинають веселі дитячі голоси. Малюки 
розташувалися у зачіпку розкішних зелених каштанів. 
Всіх скликає юри. Що ж далі? Па каруселі? їх всього 
дві. На танцмайданчик? Тут тільки місце, де він ко
лись був. Тоді — кінотеатр.

Що ж, це краще, аніж нічого. Але давайте зайдемо 
сюди того дня, 19 червня, надвечір.

Інший час — інші відвідувачі. На зеленій траві — 
пара яблучок. Зблизька виявилось, що вони намальо
вані на етикетці зеленої пляшки. Неподалік, у затиш
ному куточку парку, розташувалась «тепла компанія». 
«Відпочивають».

У клубі лекція «Охорона природи — справа рук 
громадськості», яку відвідало всього дванадцять слу
хачів. Сумно.

У фойє клубу поміж картинами і лозунгами — сірий 
аркуш: план лекцій про шкоду пияцтва. А у вікні зно
ву помітили «громадянина», який ніш нахильці з 
пляшки. Не лимонад і навіть не пиво.

Танцмайданчик? Гуртки? Вся біда в тому, що немає 
штатних одиниць. Це питання —• у віданні облнроф- 
радп.

Не побачили у парку комсомольських оператнвни- 
ків, дружинників, міліції. А воші тут дуже потрібні... 
и АС'І’АВ час вдатися до порівіїяшшя. Уявіть собі, 
І" що через тиждень, 27 червня, у цьому ж парку імені 
Крючкова було мало не театралізоване видовище, яке 
зібрало понад триста трудівників на цілих три години, 
і (за свідченням директора парку В. О. Дерсшсвато- 
го) лише прикрі дрібниці не дозволили культпрацівни
кам влаштувати на День радянської молоді справж
ній фейерверк!

Програма свята була підготовлена спільно з клубом 
комбінату «Кіровоградважбуд». Дитячий сектор парку, 
естрадний оркестр, циркова програма і... навіть скравж- 
ній клоун. У концерті взяли участь співакп-вокалісти, 
танцюристи, читці.

Ще не все.. Відкрив свято і виступив перед присутні

ми знатний червопозорівець В. І. Гетьманець, депутат 
Верховної Ради СРСР. Він розповів про свою бригаду, 
про молодь, яка приходить па завод і стає до лав ро
бітничого класу...

Розпорядники свята у парку зуміли привабити масо
ву .аудиторію, ще за годину до початку торжества звід
си полинули мелодії ВІЛ міського радіовузла.

Включили навій» фонтан. Чули?! «Включили»... Ось 
так, шановний читачу, «включають» цілу програму 
однієї неділі. Повеселіться, мовляв, і зась. Аж до 
наступного свята.

Ви звернули увагу, як разюче відмінні два вихідні, 
між якими відстані всього тиждень? У подібному спів
ставленій відсвічують різними полюсами і згадані ви
ще та інші заклади культури і відпочинку. Можна ще 
ілюструвати фактами. Та досить порівнянь.

Слід тепер погодитись із незаперечністю, слід прий
няти її як постфактум: гака «циклічність» діяльності 
закладів культури є виявом байдужого, нетворчого 
ставлення культармійців обласного центру (це ж саме 
спостерігається і в багатьох районах Кіровоградщини) 
до своїх завдань. Адже ж можуть, виявляється, умі
ють підготувати цілу святкову програму там, де тиж
день назад влаштувала непривабне «застолля» компа
нія гуляк. Повсюди культмасові заходи набували ви
сокого змісту і широких масштабів завдяки активній 
підтримці культармійців міськкомом, обома райкома
ми ЛКСМУ міста Кіровограда. Свято показало, що є 
відповідальні, які нс формально, а по-справжньому по
вели відпочинок, завчасу підготувавши призи, сувені
ри, сценарії для учасників концертів. Назріло питання: 
чи можна зробити це нормою кожного вихідного? Ви
являється, можна. Ще й як!

ТОГО ж таки І9 червня Будинок культури імені Ка- 
лініна виглядав острівцем краси у гамірливому 

велелюдді міста. Невеличкий, охайний сквер повнився 
ніжними барвами троянд. А за зовнішньою красою 
текла щоденна інтенсивна'праця. Про неї свідчили усі
лякі афіші, лозунги, плакати, стенди «Висоти десятої 
п’ятирічки» та про діяльність прославленого ансамблю 
«Ятрань», народного театру музкомедії...

19 червня глядачі щедро аплодували юшім артистам 
за концерт, підготовлений дитячим сектором. Кіно
фільм. Глядачів мало тільки тому, що кіііокартіпін 
тут демонструються далеко не нові.

Та це, мабуть, єдиний штрих із негативних моментів, 
яких так багато в інших місцях, де побувала рейдова. 
У Будинку культури імені Калініна проводиться велика 
громадсько-політична робота. Регулярно — тематичні 
вечори і коїщсріи для робітників свого заводу трактор
них гідроагрегатів, у підшефному колгоспі імені 
К. Маркса Устиііівського району та піопертаборі «Ялин
ка». І ІаперСДодні візиту рейдової бригади тут провели 
творчу зустріч трудящих із місцевими поетами.

Оюж ті події культурного життя, які відбувалися 
протягом минулих вихідних у обсязі святкування Дня 
радянської молоді, не «виручають» культармійців ні за 
попередні, обстежені рейдовою бригадою, вихідні, ні, 
тим більше, за майбутні. Швидше, вони тільки показа
ли, що можна робити відпочинок — святом, підкресли
ли, що кожний вихідний не повинен проходити сірим 
буднем.

Рейдова бригада: С. ХЛУСТИКОВ, В. СТАР- 
ЖИНСЬКИЙ, В. СИДІ1ІН, М. УМАНСЬКИЙ — 
студент Кіровоградського педінституту імені 
О. С. Пушкіна, А. НЕЧИТАЙЛО, спецкор «Мо
лодого комунара».
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йотрііні заходи ПО ШОИМНЮ ЗІМДІІ
У Палаці культури імені Жовтня су

ботній день, 19 червня, буз зайнятий 
«перервою», а в неділю відбулося тіль
ки засідання клубу любителіз природи.

Обласний Будинок вчителя теж зу- 
I стрів нас непривітно. Директор виїхав 
Г із концертною бригадою в Олександрів

ну. У бібліотеці переоблік. Зал закри
тий.

У дендропарку заплановану лекцію 
до Дня медичного працівника довелося 
читати... із радіовузла, перед міхрофо- 

I ном: у парку немає місця, де була б

змога 
Ми

рівна. Але дендропарк — то не місце, 
де природу лишати слід насамоті. І під
приємств, організацій, які мають відра
ховувати певні суми на благоустрій і 
розширення культурних заходів у пар
ку, немало. Проте допомагають у цій 
важливій справі далеко не всі. Тоді й 
ідуть листи від дирекції парку до адмі
ністрації заводів тракторних гідроагре
гатів та залізобетонних конструкцій, 
меблевого та м’ясокомбінату, будівель-

зібрати аудиторію, 
говоримо: незаймана природа ча-

них організацій, міськпромторгу. 
безрезультатно.

У адміністрації парку — багато 
ших планів: будівництво трьох 
атракціонів, тиру, шахового павільйону, 
читального залу, зеленого театру, азто- 
містечка, мікропоїзда. Та в які дні все 
це працюватиме? Мабуть же, не опини
ться «на замку» у неділю, як ігротека, 
де є бадмінтон, настільний теніс, м’ячі. 
Бо інакше — вихідний, коли сюди при
ходить найбільше малюків з батьками, 
доведеться переносити на інший день...

Досі

хоро- 
нових

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ закінчимо рейд 
словом про три заклади культури і від
починку, які навіть (уявіть собі: справ
ді!) не планували заходіз на вихідні, 
19—20 червня. Обласна філармонія, Па
лац культури імені Компанійця і парк 
Перемоги. Образливо стає, бо перші два 
заклади — далеко не рядові клуби за 
своїми можливостями. А останній, фі
ліал парку імені Леніна, має в наявності 
дванадцять речей напрокат: шість чов
нів і ще стільки ж водних велосипедів. 
Оце і все. Ні плану роботи, ні конкрет
них заходів у парку немає. Принаймні, 
завідуючий атракціонами про них не ві
дає. Можливо, директор парку імені 
Леніна І. Ф. Бариш скаже своє слово?

і-

Фото в. КОВПАКА,

Яз обласному огляді хорових колективів хор обласної дослідної станції (відділений Степове) 
Одср-кзв Диплом ІІІ ступени,

У репертуарі хору — |»осійсі.к( І українські народні яііаі,

Наум ДОВШІЇ

МОЯ
КІРОВОГРАДЩИНА

У грудні 1933 року було опубліковано вірш 
П. Тичини «Пісня трактористки» з підзаго
ловком «Як Олеся Кулик утікала на курси 
1939 році».

В

J

Слава крилата
Знов нахлинула 

спогадів світла навала,
І мандрую я в згадках 

до давніх часів.
Як на курси

Олеся Кулик утікала,
І їй пісню великий ноет 

/ ‘ присвятив.
Перша дівчина сіла 

сміливо па трактор!
Майоріла косинка, 

як спалах зорі.
Так Олеся, 

промчавши наїжджеиим 
трактом,

сталевих в поля.
Де лягли її борозни,

рівні, глибокі, 
Там лунають піснями

багаті жнива.
Одлстілп у далеч

лелеками роки,
Та Олесина слава

і нині жива.
Буде колос дзвеніти

в. безмежнім просторі 
І вклонятися вам

у дні літа ясні...
Так нехай же вам

світять і сонце, і зорі,
Так нехай вам поети 

складають пісні!

Лемешами урізалась
в межі старі.

І услід їй
полинула слава крилата, 

І врожаєм зернистим 
платила земля. 

За Олескним прикладом 
юні дівчата 

Виїжджали на коняк

Навік заручені
Як вилита,

внизу під кручами 
Зелена просторінь води. 
І хвиля з піною кипучою 
Стремить до берега завжди, 
Не існувати їй

без берега,
Без неї

берег не живий.
Ось так і нас,

кохана, бережно 
З’єднала доля.
Цвіте мій,
Нехай весна —

садами білими,
Нехай хурделиця зими... 
Навік, навік.

як берег з хвилею,. . 
Заручені- з тобою ми.

І

І
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„НОВАТОР“—
„ЗІРКА“—0:1

Наближається до фінішу перше коло 
XXXVIII чемпіонату країни з футболу се
ред команд майстрі» класу «А» другої ліги.

1 липня псі три лідери шостої української зони («Зірка». «Ме
таліст» і «Кривбас») грали па виїзді. Наші земляки зустрілися 
у Жданопі з «Новатором». Становище команд було явно нерів
ним — кіровоградці мали 25 очок і займали найвищий табель 
таблиці, а жданопці з 14 очками «захопили» шістнадцяте місце.

Перший тайм закінчився безрезультатно — 0:0. Після перерви 
кіровоградці ведуть швидкі і гострі комбінації, але «взяти во
рота» ніяк не вдається. Аж наприкінці гри. коли стрілка секун
доміра закінчувала 88 хвилину поедіїнка. і уболівальники «Но
ватора» почали іа.нішатії трибуни свого стадіону, нападаючий 
«Зірки» Віктор Стеценко іробнв прострільну передачу у штраф
ний майданчик господарів поля, яку добре ннкорнстав Андрій 
Карп’юк — 1:0.

Харківський «Металіст» з рахунком 4:1 переміг горлівськиГі 
«Шахтар». «Кривбас» зазнав поразки від «Говерли» (0:2). От
же, «Зірка» залишилася лідером зони. Останню гру першого 
кола кіровоградці проведуть 9 липня у Горлінні з «Шахтарем».

В. ШАБАЛІН.

■ СПОРТ
Завершився Всесоюзний 

турнір піонерських дру
жин з шахів «Біла тура». 
Кращі юні шахісти країни 
зустрілись у фіналі, в 
якому перемогли піонери 
з міста-героя Волгограда. 
Тисячі їхніх колег прово
дять зараз канікули в піо
нерських таборах. Серед 
численних радощів піо- 
нерсьрсго літа, звичайно, 
є місце і цахам.

В кіровоградському та
борі «Червоні вітрила» 
відразу після його від
криття розпочав роботу 
шахово-шашковий гурток. 
Керує ним загоновий во
жатий Олександр Бахра- 
мов. Діти змагаються один

КЛУБ 64-Х КЛІТИН

ЧЕМПІОНАМ— 
СОЛОДКИЙ

ПРИЗ»
з одним, діляться своїми 
знахідками, отримують 
консультації у старшого 
товариша. Новачки пі
знають тут ази шахової 
премудрості. Потім поча
лись турніри і в ланках та 
загонах. Найсильніші ро
зіграли загальнотабірну 
першість. Переможців — 
Ігоря Магеру і Сашу Ве
лична мекав «солодкий 
приз».

В. БЕКЛЄВ.

Со MM0-W вот что про-нс - хо - дит

А хо-дгт влгя»-дноисъ «-тестя-гмй дг.чгн* хо-дит,

ц он не етв-ми хо-дитfAJ-Ив-О-ВМЗ-ИМ-е Нв те

ПО-НМ- МА-ет 2-то И HAWPAJ-**где-то и то-ж«

Ht Oik-ЯС-НИМ МИ О-ва МУ-ЦД-ЄІЧ-СЯ СНММ.СояНО Ювотитопк»-

хо-дит со»сен«« ТД КО лне ПРИ-ХО-ДИГ,

МА пл« -чи КАЛ дет и удру-гой не-ня км-дет АпйскГая?

• *Дг ко -му ня пле-чи Ру-KU клясть ТЯ У КО-ТО-РОИ Д УК 'РА Д«",

Ш-ГС-ГОДЛЛ»ЖЦТ*>

СКОЛ»-КО Н«»в-Н»>» И не ДІУЖ НИ« зей ДРУЖ> НТЖ-ЯМ •ОМнетжео'дЯ'ТеЖІ

МЄСТ-КУ ТО-ЖС СТА" КРЛСТр Несрл-Зч »-ТИМ Жв ОТ-м - ТИТ, Я »» ДЄІ

а
И PA-Зо» Щ«Н->1С>С1» НЛИЗ-КИІ ДУШ

Of КТО нм-ьчд^при ди НД-РЗШЬ ЧХ-жих дей со Є ■ Ач-НІН- пост*

хо-дяг »пмзджч« с>- ГАЗ-ИО-О 6»» 3 нмГ Ht ГС

ПРОИС -вот ЧТО ЯРЄНС-ХО ДИТ, со ИНО Ю ЮТ что

со мною вот что
ПРОИСХОДИТ...

ПЕСНЯ ИЗ ТЕЛЕФИЛЬМА «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Музыка М ТАРИВЕРДИЕВА. Слова Е. ЕВТУШЕНКО. 

С.о мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг нс ходит,
А ходят в праздной суете 
Разнообразные не тс.
И он нс с теми ходит где-то
И тоже понимает ото.
И наш раздор необъясним.
II оба мучаемся с ним.

Со мною вот что происходит:
Совсем не та ко мне приходит, 
Мне руки на плечи кладет 
И У другой меня крадет.
А той. скажите, бога ради.
Кому на плечи руки класть?
Та, у которой и украден,

В отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
А будет жить с собой я борьбе
И неосознанно наметит
Кого-то дальнего себе.
О, сколько нервных и недужных
Ненужных связей,
Дружб ненужных.
Во мне уже осатаненность.
О. кто-нибудь приди, нарушь 
Чужих людей соединенность 
И разобщенность близких душ.

Наша адреса і телефони
316050, ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11368, ' Індекс 61197,
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з 5 но 11 лип нн
ПОНЕДІЛрК

£ ПЕРША ПРОГРА.МА. 9 00 
J — Новиіііі. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т.
(М). 9.30 — Мультфільм, к. т. 
(М). 9.40 — «У світі тварин», 
к. т. (М). 10.40 — «Клх'б кіно- 
подорожей» к. т. 'М| I !.•!.) —
Худ. фільм «Нічний візит». 
1 серія, к. т. (K). 15.00 — Для
дітей. «Маленька фея». Ляль
кова вистава. (Одеса) 16.50 — 
«11а допомогу абітурієнтам». 
«Київський політехнічний інсти
тут». (K) 16.20 — «За накрес
леннями XXV з’їзду КПРС». 
«Партійне життя». (Х-в). 16.50
— «Дівоча лірична». Концерт.
(Львів). 17.20 — «Екран моло
дих». (Миколаїв). 18.00—«День 
за днем». (К-д) 18.15 — «Ми
граємо і співаємо», к. т. (М). 
18.30 — «Щоденник соціалістич
ного змагання». (М). 19.15 — 
Концерт ансамблю народного 
танцю БРСР. к. т. (М).‘ 19.40— 
Тел. док. фільм «Мить темряви 
не засліпить пас», к. т. (ІІДР). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 -
«Сімнадцять миттевостей пес
ни». Багатосерійний худ. теле
фільм 1' серія. (М). 22.40 —
Чемпіонат світу по мотогонках 
на гарєвій доріжці. (ЧССР). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1І.П0 — 
Новини. (К). 11.15 — Фільм-
копцерт «Мелодії і ритми». (10. 
14.25 — Док. фільми. (М). 15.20 
ч- «По різній країні». Таджиць
ка PCP. (М). 15.50 — «Фільм — 
дітям». «Свистати всіх наго
ру». (М). 17.00 — «Адреси мо
лодих». (М). 18.00 — «Програма 
величних звершень». (K). IS.20
— Док. телефільм «Малюнок і
скло» (К). 18.30 — «Хорватська 
проза і поезія». (1О. 19.00 —
«Вісті». (К). 19 25 — Худ. Фільм 
«Перевірено — мін немає». (К). 
20.50 — «На добраніч. діти!». 
(К) 21.00 — «Час». (М). 21.30— 
«Вечірня музична пошта». (К). 
22.00 — Всесоюзний турнір з бо
ротьби дзю-до. (’1-к). 22.45 — 
Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — «Маленькі ііеноро- 
зумініїя». Мультфільм, к. т. 
ЇМ). 10.05 — Коннерт, к. т (М). 
10.30 — «Сімнадцять мпттєпос. 
тей весни». Багатосерійний худ. 
телефільм. І сепія ЇМ) 11.40— 
Новини. (К) 11.55 — Худ фільм 
«Нічний візит». 2 серія к т. 
(К). 13.00- «Автотурйір» (Д-к). 
15.40 — «Рубежі десятої п’яти
річки». (Х-н) 16 15 — Коннерт- 
іінП зал «Дружба». (Запоріж
жя) 17 00 — «Сузір’я». (Оде
са) 18.00 — Новини. (М)." 18.15 
— «Хочу все знати» Кіножур
нал. к. т. (М) 18 ?5 — «Екран
запрошує» (К-д) 19 15 — «За
мип і соціальний прпгпес». (М) 
19.30 — Чемпіонат СРС.Р з Фут
болу. «Динамо» (МІ — «Ара
рат* (Єреван) к. т. В перерві— 
«Рішення XXV з’їзду КПРС — 
п життя». Бітгпп’ю з делегатом 
XXV з’їзду КПРС робітником 
Олександрійського електромеха
нічного заводу тов. Лавренклм 
М. М (К-д) 21 15 - «Час» (М). 
21.45 — «Сімнадцять міптсплс- 
тей весни» Багатосерійний худ. 
телефільм. 2 сепія По закінчен
ні — повний. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 45 - 
«Екран молодих» (К) 1140 —
Новини. (К) 14 ЗО — Док Філь
ми. (М) 15.25 — «Павкою сві
ту». (М). ІЗ 50 «На парті 
Батьківщини». (М). 16 05 —
Г. Лонгфелло «Пісня про Гай 
пату». (М) 16.45 — «Чесне піо-
ііепськс»-. Кантата ІО. Чіпкого. 
(М) 17.00 — «Винахідник» (М). 
1730 — «Велика арена юного 
спортсмена». (М). 18.00 — Кон

церт артистів югославської 
естради. (К). 18.30—Для школя
рів. «Дівчатка-хлоичнки*. (До
нецьк). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — Концерт-звіт кращих 
випускників музичних вузів рес. 
публіки. 1 відділення. (К). 20.30 
— «На ланах республіки». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Телефільм «Таєм
ниці лісу». (К). 21.15 — «Час». 
(М). 21.45 — Першість СРСР з 
футболу. «Динамо» (К)—«Кри
ла Рад». В перерві — вечірні 
новики (К).
СЕРЕДА

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). !).ЗО — Мультфільм, к. т. 
(М). 9.45 — «Велика арена юно
го спортсмена», к. т. (М). 10.15 
— Док. телефільм, к. т. (М). 
10.40 — «Сімнадцять миттєвеє- 
тей весни». Багатосерійний худ. 
телефільм. 2 серія. (М). 11.50 — 
Новини. (К). 12.05 — Концерт- 
звіт кращих випускників музич
них вузів республіки. 1 відді
лення. (К). 15.33 — «Щоденник 
соціалістичного шагания». (Чер
нівці). 15.45 — «Народні талан
ти» (Х-и). 16.15 — «На шкіль
них широтах». (К). 16.45—«Від
комсомольської гарантії — до 
Знаку якості». (Львів). 17.15 — 
«Пісні для вас». Копцсрт-вітан- 
пя жниварям. (Д-к). 18.00—Но
вини. (М) 13.15 — «Людина і
закон». (М). 18.45 — «День за 
днем». (К-д). 19.00—Телефільм. 
(К-д). 19 15 — Тираж «Спорт
лото». к. т. (М). 19.20 — «Че
рез 40 років». Зустріч випуск
ників Кіровоградської серед
ньої школи № 6. (К-Д). 19.5') — 
«Ваша думка», к т. (М). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 — «Сімнад
цять миттевостей весни». Ба
гатосерійний ХУД. телефільм. 
З серія. (М). 22.35 — Міжнарод
ні змагання з теиіса. к. т. (Лон
дон). По закінченні — повн
ий. (М).-

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.25 - 
«Дні нашого життя». (М). 15.15 
— «Мамина школа». (М). 15.45 
— «Фільм — дітям». «Брати 
Комарови». (М). 16.45 — «Твор
чість юних». (М). 17.15 — «Від
гукніться. сурмачі!». (М). 18.00 
— «Реклама, оголошення». (К). 
18.15 — «Сільськогосподарський 
тиждень*. (К). 18.30 — «Спеціа
лізація І концентрація — магі
стральний напоям». (Х-в) 19:00 
- «Вісті». (К) 19.30 — Фільм-
копперт. (К). 19.45 — Вистава. 
С. Альоипіп. «Інша». (К). 20.45 
— «Па добраніч, діти!». (К). 
21.00 - «Час». (М). 21.30—Про
довження вистави. (К). 22.10 — 
Співає квартер «Явір». (К). 
22.40 — Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Нлвипи. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М) 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!». к т. (М). 10 15 — Кон
церт. к. т. (М). 10.45— «Сімнад
цять миттевостей песни». Бага
тосерійний '.' і. то’іофільм. З се
рія (М) її.50 — Новини. (К). 
12.05 — Худ Фільм «Іван та 
Мар’«». (К). 13.95 — «Зелений 
конвейєр — в дії» (Х-в). 15 55 
— «11а ланах республіки». (За
поріжжя) 16 15 — Для малят, 
«іскорка» (Донецьк). 16.50 — 
«Золоті зіпкн Укпаїпн». іКіііо- 
напис) (Миколаїв). 17.05 —
«Веселі півинкн». Лялькова пн- 
стзп.і. (К) 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — «У кожному малюнку— 
сопне» к. т. (М). 18.30 — «Тва
ринництво -- ударний іііпоііт». 
З досвіду роботи працівників 
мо.тпчі’отоваппої ферми кол
госпу ім. Ульянова Новгород- 
кіпсьхого п.зйопу (К-д) 19.00 — 
«Вісті* (К) 19 30 — «Говорять
депутати Верховної Ради

РРФСР*. к. т. (М). 19.45-Коп.
церт російської пісні, к. т. (М). 
20.15 — «Обличчя друзів», к. т. 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30- 
«Сімнадцять миттевостей вес
ни». Багатосерійний худ. теле
фільм. 4 серія. (М). По закін
ченні — новиіііі. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 - 
«Київ музичний». (К). 11.59 — 
Новини. (К). 14.30 — Док. філь
ми. (М). 15.40 — «Знайомство 
з природою». (М). 16.05 — «Ша
хова школа». (М). 16.35—«Твор
чість Джека Лондона». (М). 
17.30 — «Ми прощаємось із 
школою». (М). 18.00 — «П’яти
річка ефективності і якості». 
(Одеса). 18.30 — Фільм-копцерт 
«Зелений марш». (КЬ 194)0 — 
Д. Шостакович. Соната для 
альта і фортепіано. (М). 19.30— 
«Митці — народу». (К). 20.15— 
Телефільм. (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Концерт- 
звіт кращих вііпускніїків му
зичних вузів республіки. 2 від
ділений. (К). 22.35 — Вечірні
повний. (Ю-
П’ЯТІІИЦЯ

9 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новиіііі. (М). 9.10 —
Райкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Веселий концерт», 
к. т. (М). 10.00 — «Фізика у за
бавах». Док. фільми для дітей. 
(М). 10.30 — «Сімнадцять мпт- 
тєвостей весни». Багатосерійний 
худ. телефільм. 4 серія. (М). 
14.25 — «Товариш депутат». 
Док. фільм, к. т. (М). 14 55 —
«На батьківщині уральських 
оповідей». (М) 15.30—«П’ятиріч
ці якості — робітничу гаран
тію». к. т. (.М). 16.00 — «Фільм 
— дітям». «Повісті, про лісово
го велетпя». к. т. (М). 17.15 — 
«Російська мова». (М). 13.00 — 
Повіти. (М). 18.15 — «Рішення 
XXV з’їзду КПРС— в життя». 
«Робітники міста — хліборо
бам». Виступ другого секретаря 
Кіровоградського міськкому 
Компартії України ІО. Г. Фо- 
мепка. (К-д) 18.30 — «Соціаліс
тичний спосіб життя і добробут 
народу». Передача 3. к. т (М?. 
19.30 — Чемпіонат СРСР з фут
болу. ЦСКЛ — •Чорії іуі-ірац'.». 
к. т. В пепзрзі - «День за 
днем». (К-л). 21.15 — «Час».
(М). 21.45 — «Сімпалпять миг- 
тєиостсй весни». Багатосерійний 
художній телефільм. 5 серія. 
(М). 22.50 — «Танцювальний 
зал», к. т. ЇМ). По закінченні— 
ИОПІІНИ. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.45 — 
«Митці — народу». (К). 12.30— 
Новини. (К). 12.45 — Телефільм 
«Чуйська долина». (К). 13.45 — 
Концерт-звіт кращих випускни
ків музичних вузів республіки. 
2 відділення. (К). 15.45 — «П’я
тирічка ефективності І якості». 
(Д-к). 16.15 — Для дітей. «Пу
дик шукає пісеньку». Лялькова 
вистава. (Львів). 17.00 — «Ек
ран молодих». (К). Ів.ОО — «Па- 

_ші гості». (К): 18 30 — «Народ
ні таланти». (Львів). І’З.ОО — 
«Вісті». (К). 19.30 — Коїіпспт 
заслуженої артистки УРСР 
Л. Остапепко. (К). 20.ni) —
С. Нікітіи. «Особисте життя». 
Вистава. (Д-к). 20у0 — *Па
добраніч, діти!». <К) 21.05 —
«На ланах республіки». (До
нецьк). 21.15 — «Час». (М). 
21.45 — Продовження вистави 
«Особисте життя». (Д-к). 22.25 
— «Оарт». (К). 23.10 — Вечір
ні иошши. (К).

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Покипи. (,М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — «ЛБВГДейка». к. т. 
(М). 10.00 — «Для вас. бать
ки!». (М). 10.30 — Музична
програма «Ранкова пошта», 
к. т. (М). 11.00 — «Сімнадцять 
митгєпостеП песпи». Багатосе
рійний худ. телефільм. 5 сепія. 
(М). 12.05 — «Поезія». М. Іса- 
ковськнй. (М) 12 50 — «Більше 
хороших товарів». (М). 13.20 — 
«Суботній репортаж». (К-л). 
13.50 — «Фільм — дітям». «Са
мотній вовк», к. т. (М) 15 10 — 
Матч олімпійських команд 
СРСР — Франція з легкої ат
летики. к. т. (Париж) 16.00 — 
«Здоров’я», к. т. (М). 16.30 —

«Новини музичного життя» (М)’,
17.15 — «Бесіда на міжнародні 
темп політичного оглядача га
зети < Правда» ІО. Л. Жукова* .- 
к. т. (М). 18.00 — Новини. (М),-
18.15 — Мультфільм, к. т. (М).
18.30 — «Очевидне — неймовір
не». к. т. (М). 19.30 — «Танцю
ють Надія Павлові) і Вячеслав 
Гордеев», к. т. (М). 20.00—«Ра
дянсько-французьке співробіт
ництво — у дії», к. т. (М). 20.15 
— Тол. худ. фільм «Бомба» із 
серії «Сьогодні ввечері — Фер
нандель». (Італія — Франція).- 
к. т. (М). 21.00 — «Час». (ЛІ).
21.30 — «Сімнадцять миттєвос- 
тсіі весни». Багатосерійний худ.- 
телефільм. 6 серія. (М). 22.45 —• 
Фільм-копцерт «Пісня завжди з 
памп» з участю заслужено» 
артистки УРСР С. Ротару. Но 
закінченні — новини. ЇМ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Худ. телефільм «Щоб бути щас
ливими». (К). 11.10 — «Екрач
молодих». (К). 11.50 — «П’яти
річка ефективності і якості».- 
(Львів). 12.10 — Новини. (К)./Д 
12.25 — Для дітей. Худ. тслс-Л^ 
фільм «Пригоди пса Цивіля».?^ 
І серія. (К). 12.55 — «Суботній 
репортаж». (Х-н). 13.30 — «Са
тиричний об’єктив». (К). 14.00 — 
Концерт. (К). 14.40 — «В ім’я 
миру». (Х-в). 14 55 — Худ. фільм 
«Свідок» із серії «Слідство ве
дуть Знатоки». (К). 16.30 —
«Укоаїпа жнивує». (Одеса). 
16.45 — «Маршрути туристсько
го літа». (К). 17.45 — «Щоден
ник соціалістичного змагання»; 
(Д-к). 18 0!) — Концерт. (ІО...
19.00 - «Вісті». (К). 19.30 -
І. Дворецький «Проводи». Ви
става. (К). 20.50 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.60 — «Час»; 
(М). 21.30 — Продовження вн- 
Г.тавя. (К). 22.20 — «Корифеї
української оперної сцени»;
Творчий ііпптпст народного ар
тиста СРСР М. Гришка». (К).- 
23 20 — Вечірні новини. (К).
НЕДІЛЯ

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
-- Новини. (М). 9.10 —
Раикопа гімнастика для 

дітей, к. т. (М). 9.30 — «Бу
дильник». к. т. (М). Ю.00 —•
«Служу Радянському Союзу»; 
(М), 11.00 — «Сімнадцять мит- 
тєвсстой весни». Багатосерійний 
худ. телефільм. 6 серія. (Л". 
12.15 — «Для вас. хлоп’ята»; 
Док. Фільм, к. т. (М). 1230 — 
«Сільська година». (М). 13.30 -л 
«Музичний кіоск», к. т. їмА^ 
1'4.00 — «Вольниця». Худ.фільмі 
к. т. (М). 15.40 — «Сьогодні - 
День рибалки», к. т. (М). 16.10 
— Концерт, присвячений Днів 
рибалки», к. т. (М). 17.10 —
«Міжнародна панорама», к. т; 
ЇМ). 17 40 — Мультфільм, к. т; 
(М) 18.00 — Новини. (М). 18.20 
— Док. Фільм «З’їзд творців»; 
к. т. (М). 19.25 - «Пісні Олек
сандри І Іахмутової». Фільм-кои- 
перт. к. Т. (М). 20.00 — «Клуб 
кіпоподорожей». к. т. (М). 21.00 
— «Час». (М)..21.30 — «Сімнад
цяті» миттевостей вссіі'.і». Ба
гатосерійний худ. телефільм. 
7 серія. (М) 22.40 — Матч олім
пійських команд СРСР — Фран
ція з легкої атлетики, к. т. (Па
риж). По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 -- 
Телефільм «Моя революція»; 
(К). 11.05 — «Як справи, това
рний бпигада?». (Донецьк); 
11.35 — Концерт заслуженої хо
рової капели УРСР «ТрембЧа»; 
(Львів). 12.20 — Для дітей. 
Худ. телефільм «Поиголи пса 
Ціівіля» 2 і 3 серії. (К). 13.20 
— «Україна жнивує». (Мик<^^,' 
лаїп). 13.35 — Док. фільми. (К*Я? 
14.20 — Фільм-копцерт «Стар» 
внпіііій вальс». (К). 14.ГЯ) 
«Сільські обрії». (Д-к). 15.20 - 
--Сл.тпа солдатська». (К). 16.20 
— О. Хмельник. «Лот лип як -т 
відра» Вистава. (Одеса). 17.50 
— «Екран молодих». (К). 18.30-* 
Концепт Фортепіанної музики-' 
(Ю 19.00 ■ «Вісті*. (К). 10 30 
~ Худ. фільм «Одружснчі* 
БальзамІнопз» (К). 20.50 — «На 
Добраніч, літи!». (К). 21.00
«Час». (\\). 21.30 - «Дійові
особи та виконавці». 22.30 —’ 
«Зустріч з піснею». (К). 23.00 -- 
Вечірні новини. (К).

Газета вихолить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ПОГОДА
Вдень, 3 липня по території області і місту Кіпопогпа- 

ду передбачається мінлива хмарність, бе ТпаїШ Віттю 
ііівнічио-зах липи, ю—h Me-mi,, ,lu , ’ , • опадів, іяттр
повітрі. 19-24. ..<} місту 21-23 ,їпдуСщ ЛУ' ТсМП*?аТуІ’8
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