
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАН ЄДНАЙТЕСЯ!

Рік видання XIX N2 77 |2493). СУБОТА, 24 ЧЕРВНЯ 197В року. Газета виходить з 1939 року
Ціна 2 коп.

ІН ФОРМ А ЦІЙ Н Е 
ПОВІДОМ./! ЕН НЯ

ПРО ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

23 червня відбувся пленум обкому Компартії України.
Плзнум розглянув питання «Про завдання партійної організації 

області по поліпшенню виховання молоді і посиленню партійного 
керівництва комсомолом у світлі положень, висновків і рекомен
дацій, викладених у промові Генерального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва 
на XVIII з’їзді ВЛКСМ, та постанови листопадового (1977 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України».

З доповіддю в цьо/лу питанні виступив перший секретар обко
му Компартії України М. М. Кобильчак.

В роботі пленуму взяли участь інспектор ЦК Компартії Украї
ни О. А. Ружицький і секретар ЦК ЛКСМ України С. П. Бабич.

В обговореному питанні пленум ухвалив постанову.

(Звіт про пленум читайте в наступному номері 
«Молодого комунара»).

ЮНІСТЬ, 
ДРУЖБА,
МИР

З А ВТ PA - ДЕНЬ РАДЯНСЬНОЇ МОЛОДІ

(Закінчення на 2-й стор.).

вони знов 
ЗУСТРІЛИСЯ 
В БОГДАНІВНІ 
В ІНТЕРНАЦІО
НАЛЬНОМУ 
ТАБОРІ ПРАЦІ' 
І ВІДПОЧИНКУ

Вони добре знали цю до- 
рогу. Щоправда, по-різно
му. Снажімо, Теране Ефен- 
дієва і Мазахір Касумоя 
пам'ятали з минулого року 
ці пейзажі, що змінювали
ся за вагонним вікном. Га- 
лігат Яасумова, Араз Бай- 
рамоа, Ільгам Ефендісв та 
інші члени загону імені 
Севілі Казиєвої долали від
стань від Халдана до Бог
данівни зперше. 1 все ж 
вони знали цю дорогу. З 
розповідей десятикласни
ків своєї школи, котрі ми
нулого року трудилися в 
Богданіаському інтернаціо
нальному таборі праці і 
відпочинку «Дружба», з 
розповідей українських 
учнів, котрі не раз були 
гостями своїх азербайд
жанських друзів. Вони 
добре знали цю дорогу. 
І хоча знали, що вона да
лека, хоча їхати збиралися 
довго, та нікого не здиву
вало те, що всі, хто 
від’їжджав, брали з со
бою... троянди.

СЬОГОДНІ—ВСЕСОЮЗНИЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖПНЙ СУБОТНИК 
НАЗУСТРІЧ XI ВСЕСВІТНЬОМУ ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІ І СТУДЕПТІВ НА КУБІ

РІК УДАРНОЇ ПРАЦІ
■® КІРОВОГРАД

Працювати по-ударному 
взяли собі за правило члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади регулювальни- 
кіз-настроювачів радіоапа
ратури Кіровоградського 
заводу радіовиробів, яку 
очолює Володимир Рябчен- 
ко. 31 травня зони рапорту
вали про завершення вико
нання плану чотирьох років. 
Свою п’ятирічку цей колєк- 

-4^ “из зобов’язався виконати 
до кінця ювілейного ком
сомольського року.

® СВІГЛОВОДСЬК
Дбають про збагачення 

природи рідного краю ком
сомольці і молодь Світло- 
еодського району. В місяч
нику лісу і саду, що закін
чився, взяли участь понад 
14 тисяч юнаків і дівчат, 
піонерів і школярів. Про
тягом місячника вони поса
дили на землях держліс- 
фонду, на пісках, у ярах та 
балках колгоспів і радгос- 

* nie 406 гектарів лісу, а та
кож 101 гектар нових лісо
смуг.
В ОЛЕКСАНДРІЯ

На честь 60-річчя ВЛКСМ 
учні шкіл міста розгорнули 

змагання за створення за
пасів вторинної сировини 
для металургійної промис
ловості. Бони вже зібрали 
322 тонни металолому. Пер
ше місце у змаганні посіла 
середня школа № 7.БУДЕ ВІДКРИТОМУЗЕЙ

П’ять років минуло відто
ді, як дівчата-продазщиці, 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу магази
ну «Оксана» Кіровоград
ського міськпромторгу, за
рахували почесними члена
ми свого колективу Героїв 
Радянського Союзу Олега 
Кошозого і Любов Шезцо- 
ву. Всі ці роки заробітну 
плату молодогвардійців зо
ни систематично перерахо
вували до Радянського фон
ду миру.

А з День радянської мо
лоді в приміщенні магази
ну відбудеться відкриття 
кімнаги-музею молодогвар
дійців. Такий подарунок 
мешканцям міста зроблять 
комсомольці магазину в 
Тиждень миру.

СУБОТНИК- ФЕСТИВАЛЮ
— Особливість НИНІШ

НЬОГО суботника — в чому 
■вона, на ваш погляд!

— Свято праці юнаків і 
дівчат країни — комсо
мольсько-молодіжне. Але 
як уявити роботу, на
приклад, потокової лінії, 
цеху без ветеранів, кадро
вих робітників? Адже всі 
працюватимуть в основно
му на своїх звичних місцях. 
Тому закономірним був 
виступ ветеранів Світло- 
водської меблевої фабри
ки, які на мітингу молоді 
цеху № 2 прийняли звер
нення: «'Комсомольці всіх 
поколінь — на суботник!» 
Заклик обійшов заводи, 
фабрики, установи, госпо
дарства міста і району. 
Так що поряд з молоддю 
в акції солідарності з на
ступним XI Всесвітнім фес
тивалем на Кубі візьмуть 
участь і комсомольці стар
ших поколінь.

— Назвіть, будь ласка, 
найвищі точки напруги 

мшжмкв

Напередодні наш кореспондент попросив голову 
міського штабу по підготовці і проведенню суботника 
на честь XI Всесвітнього фестивалю молоді і студен
тів, пеошого секрстаоя Світловодського міськкому 
комсомолу Анатолія ДІБРОВУ відповісти на нілька за
питань.

ПОВІДОМЛЯЄ ШТАБ

фестивального суботника.
— Важко одразу й ви

значити їх. Бо на мітингах 
і зборах по обговоренню 
ініціативи молодих робіт
ників депо Москва-Сорту- 
вальна прозвучало одно
стайне рішення — в день 
суботника працюзати по- 
ударному, з найвищою 
продуктивністю. Багато 
комсомольсько - молодіж
них колективів випускати
муть продукцію із зеко
номлених матеріалів. Тож 
для цього зони створили 
під час підготовки до су
ботника відповідний фонд 
сировини, електроенергії, 
пального.

І все ж гарячі точки на 

святі праці можна назва
ти. Комсомольці і молодь 
виробничого об'єднання 
«Дніпроенергобудінду с т- 
рія» випускатимуть залі
зобетонні конструкції в 
рахунок замовлень тре
тього кварталу для будов 
Чорнобильської ДРЕС, 
«Атоммашу», Дніпровсько
го гірничозбагачувального 
комбінату.

Члени комсомольсько- 
молодіжного колективу 
цеху № 3 заводу чистих 
металів (керівник В. Т. Ці- 
ленко) зобов’язалися змін
не завдання 24 червня 
виконати не менш як на 
130 процентів. Цього дня, 
за попередніми підрахун

ками, молоді робітники 
випустять продукції найа$ 
щої якості на 35 тисячі' 
карбованців.

Напруженим буде день' 
24 червня і у членів ред
колегії молодіжних радіо
передач. їм належить ви
пустити радіогазету 
ністю на матеріалах 
ботника.

— Який планується

пов-
су-

вне
сок юнаків і дівчат міст« 
й району до фонду фести
валю!

— Суботник буде масо
вим. І кожен його учасник 
хоче зробити свій особис
тий внесок в успішне про
ведення наступного фес
тивалю на Кубі. Загальна 
частка становитиме не 
менше 17 тисяч карбован
ців. Найважливішим же 
результатом суботника, 
вважаю, буде те, що в акції 
солідарності з фестива
лем візьмуть участь кожен 
юнак і юнка району.



ь*" 2 стор, „МОЛОДИЙ КОМуН&р“ 24 черввя 1878 року

ВАЛЕНТИНА Качасса ру
кою відкидає з чола 

шовкове 
волосся 
леному 
обличчя.
ду «газика» розкручується 
асфальтною спіраллю, що 
в’ється між двома стіна/ли 
пірамідальних тополь да
леніючого степу Долин- 
ського району.

Зелені крила врунистих 
полів. Зелені вибухи 
крислатих дерев обабіч 
шляху. Зелений вітер, про
низаний ДЗЕІНКИМИ соняч
ними променями.

— А ось і наше Моло
діжне!

--- Де? --- ЗДИБОЕвНО пи- 
■,«ю я, дивлячись на ад/лі- 
ністративний корпус цук
рового заводу.

— Звідси бере початок 
наше селище, — пояснює 
Валентина, — два десятки 
років тому тут виросла 
перша вулиця — вулиця 
Будівельників. Тут...

...Напинались брезенто
ві намети молодих буді
вельників, що з різних ку
точків країни приїхали на 
респу бл І К .1 пськ у ком со - 
польську будову. Разом зі 
стінами заводу піднімали
ся поверхи житлових бу
динків, середньої школи, 
дитячих садків.

— Сьогодні наше сели-

пасмо білявого 
і підставляє зе- 
вітру усміхнене 
Дорога попере-

ще, — каже В. Ка- 
часва, — налічує коло 
трьох з половиною 
тисяч мешканців. Має 
12 вулиць, Будинок 
культури.

— І художню 
модіяльність? ---
репитую я.

— Безу/ховно. І

са- 
пе-

ло 
того ж цілком моло
діжну. В усіх гурт
ках 
естрадно/лу, 
нього читання, 
бригаді беруть 
активнішу участь 
сомольці заводу 
нас понад 150). Хлопці 
завзяті, запальні. Во
ни...

...По-ударпому працює 
комсомольсько - молодіж
ний колектив водіїв цеху 
механізації, очолюваний 
молодим комуністом Пав
лом Лнсенком. П’ять во
діїв нагороджено знаком 
ЦК ВЛКСМ «Ударник 77» 
(усього на заводі подібні 
нагороди отримали 19 мо
лодих трудівників).

Щодо наставництва, то 
йому цукровики падають 
особливої ваги. Скажімо, 
в механічній майстерні 
кожним комсомольцем 
кріпили наставника, 
творчим вогником працю
ють зі своїми підопічними 
молоді наставники токар

В усіх 
вокальному, 

худож- 
агіт- 
най- 
ком- 
(їх у

за 
за-

3

wj
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нвяимя

Розповідь про молодь 
Молодіжного в діалогах

Оленсій Ннкптюк, слюсар 
Микола Соловей та інші.

— Раду наставників у 
нас, — доповнює Валенти
на Нечаева, — очолює ди
ректор підприємства Ва
лентин Матвійович Росин- 
ський. Рада контролює не 
тільки робочі зміни моло
дих трудівників, а й те, як 
активно вони беруть 
участь у громадському 
житті, де вчаться...

...Чимало цукровиків 
учиться із заочних вузах і 
технікумах. Сорок сім чо
ловік — учні школи робіт
ничої молоді. А ось ком-

сомолець слюсар Валентнії 
Мдрченко вчиться на тре
тьому курсі сільськогоспо
дарської академії.

50 комсомольців заво
ду — слухачі гуртків «По
літика К1 і РС— марксизм - 
ленінізм у дії».

— А ще у нас є свої 
традиції, — раптом пере
ходить на зовсім іншу те
му Валентина Качаєва. — 
Щоправда, вони не дуже 
давні, але зате міцно при
жилися в Молодіжно/ху.

— і з чим же вони по
в’язані?

— Із знаменними подія

ми в житті молодої 
людини. Наприклад... 

...Весною цього року 
одружувалися удар- 

•*' ник комуністичної 
праці, ливарник Ва
силь Корнісов І лабо
рантка хімлаборато
рії Світлана Стадних, 
їхнє комсомольське 
весілля було виповне
не урочистістю ново
го обряду. Молодих 
привітали секретар 
заводського партійно
го комітету А. Ь. 
Щербаков, секретар 
комсомольської орга
нізації підприємства 

Валентина Качаєва. Ключі 
від нової квартири моло
дому подружжю вручив 
голова заводського комі
тету профспілки В. С. Чер
виш.

Традиційними стали й 
проводи молодих робітни
ків цукрозаводу в армію. 
Майбутнім воїнам вруча
ють пам’ятні подарунки, 
передають наказ від одно
сельчан служити вірно і 
нести високо честь радян
ського воїна.

— Валю, — задаю на
прикінці запитання, — 
який подарунок готують

ваші комсомольці 60-річ- 
чю ВЛКСМ?

— У Першу чергу — 
трудовий. На честь комсо
мольського ювілею ми 
організували між первин
ними трудове суперництво 
під девізом «Працювати 
по-комсомольському — 
значить бути в авангарді 
соціалістичного змаганням. 
Крім того, ми пишемо іс
торію сеосї колі гомель
ської організації. її ми 
теж присвячуємо 60-рінцю 
Ленінського комсомолу...

...Зелені вітрила дерев 
напинає вітер червня. Ву
лиці Молодіжного цвітуть 
райдугою літніх квітів те 
усмішок щасливої малечі. 
Сьогоднішні першоклас
ники — це вже старожили 
Молодіжного, коли враху
вати той факт, що йому 
самому ледве виповни
лось два десятиріччя.

Червень — місяць літ
ній. Але в цьому селищі 
він по-весняному розгор
тає високий купол мирно
го неба, під яким живе, 
трудиться і вимірює .-.■ви
буття славна молодь і 
комсомолія ААолодіжного.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого, 
комунара». -
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Минулого року вони разом з 
тоді восьмикласницею,

за кермо 
з Москов- 
юний ін- 

. . Бабич. Нині
закінчує десятий. Після 

— вже твердо вирішив — 
У колгоспі 

у вільні від 
він за звичкою

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

То було нелегко — привезти..І . . _______ ,____ ... з
Азербайджану на Україну троянди 
так, щоб не прив'яв жоден пелюс
ток цих ніжних квітів. І все ж 
учням з Халдейської середньої 
шноли вдалося це. Бо везли вони 
нєіти. аби покласти їх до пам’ятни
ка загиблим воїнам. Воїнам, котрі 
ціною свого життя подарували їм 
і світле небо над головою, і щасли
ву юність, і цю велику, справжню 
дружбу всіх радянських людей, і 
це велике чуття — чуття єдиної ро
дини.

Він так і зветься — інтернаціо
нальний табір Богданівсьної серед
ньої школи № 1, табір «Дружба». 
Бо ж вона, дружба, привела до ук
раїнського села азербайджанських 
дітей та учнів Балашихінської се
редньої шноли № 1 Московської 
області.

— На початку літа я була най- 
щасливішою в усій школі, — сміє
ться Наталя Чупенко. — Не віритеї 
Спитайте наших, як заздрили мені 
десятикласники...

Десятикласники Балашихінської 
шноли й справді заздрили Наталі.

А Оля Копелович навчилася ко
ристуватися доїльним апаратом, 
поли на ьечірній лінійці майстер 
машинного доїння колгоспу илена 
Іванівна Демсшно відзначила дів
чину за старанність і вміння, оля 
вдянно поглянула на своїх оогда- 
нівськнх подруг — Катрю Гурину 
та Аллу Гордінчук. Цс ж із їхньою 
допомогою того дня иля справила
ся з доїнням цілої групи корів, це 
есни вчили, підказували, долома- 
і али. Та й нічого дивного, адже 
табір зветься «Дружба»...

Вони завжди разом — у роботі 
(скільки вже просапали кукурудзи, 
городніх культур, скіпьни зібрали 
норму для шовкопряда!), на відгю- 
чинну, змаганнях, і вдасте, запаль
ний «Немале» танцює тільки Тера
не зі своїми однокласниками? І 
богданівку Наталю Дубову, і її 
тезку з -Ьалзшихи Наталю Івано
ву — навряд чи ного з присутніх 
залишить байдужим цей вихор му
зики. І знову ж усі вони стануть у 
коло, коли зазвучить гопак, і спі
ватимуть усі разом російських пі
сень. ьо табір — «Дружба». І тому 
немає тут переможених на фут
больних змаганнях, навіть якщо у 
ьорота однієї з команд забито біль
ше м’ячів, ніж у ворота іншої. І то
му на вечорі «Салют, фестиваль!», 
присвяченому XI Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів, боліль
ники із загону імені Любові Шев
цевої допомагали командирові за
гону «Ровесник» Іллі Чебову. І то
му, проводжаючи учнів Халдей
ської та Еогданівської шкіл

нею,
........ ........... вперше 

приїхали в табір праці і відпочин
ку у Богданівку. Цього літа вони 
прийшли проводжати в Богданівку 
дев’ятикласників...

— Наталю, Сергію Бабичу пере- 
їздИТИ

сел
дай: на тракторі 
розучився! Недавно в 
пробував...

Торік уперше сідали 
трактора міські жителі 
сьної області. Вчив їх 
струнтор — Сергій 
Сергій -----'
школи 
буде механізатором 
«Родина». А тепер 
екзаменів години _______...___
поспішає до табору праці й відпо
чинку і разом з однокласниками 
Сергієм Довженком та Володею 
Бойченком знову розкривас меха- 
нізаторсьні секрети російським та 
азербайджанським хлопцям. Цього 
разу підкорився трактор Андрієві 
Антонову, Михайлові Абрамніну, 
Сергієві Бєльських, Сашкові Же
ребцову, Володі Політову. І вони 
разом з богдашвськими школяра
ми допомагають нині заготовляти 
сінаж у колгоспі «Родийа».

Григорополіської середньої школи, 
що в Ставропольському краї, ро
сійські, українські и азербьиджан- 
сьні хлопці і дівчата не прощалися 
назавжди, «до побачення, — каза
ли вони, — до скорої зустрічі;» До 
зустрічі. Адже таоїр — «дружба». 

...лягають до підніжжя паст ягнн- 
ка квіти. великі садові ромашки, 
вирощені на українській землі, 
урочисто-серйозні гвоздини, при
везені з Росії, тендітні троянди — 
з Азербайджану, па пам’ятнику за
гиблим воїнам винарбувано прізви
ща. Українсьні,* російські, азер
байджанські. кіесь радянський на
род ооронив щастя нашої землі.

вся радянська молодь творить 
сьогодні щастя країни.

Н. ПАСТУШ ЕННО.
££ Учні трьох республік кладуть 

неіти до підніжжя пам’ятнина В. І. 
Леніну.

десятикласники Богданівсьної 
середньої школи № 1 імені В. І. Ле
ніна (зліва направо) Алла ГОРДІИ- 
ЧУК, Катерина ГУРИНА і десяти
класниця Балашихінської серед
ньої школи № t Оля КОПЕЛОВИЧ 
на молочнотоварній фермі.

Інструктор водіння тракторів 
Богданівсьної десятирічнії М. Ф. 
ПЛАТОНОВ (зліва) з дев’ятикласни
ком Богданівсьної десятирічки Ва
силем БАБЕНКОМ і десятикласни
ком Балашихінської середньої 
школи Володимиром БЄЛЯСВИМ 
(справа) перед виїздом у поле. 

Фото В. КОВПАКА.

ЖИВОТВОРНЕ 
ДЖЕРЕЛО

У Кіровограді на курсах 
перепідготовки вчаться по
над 4ии учителів області. 
Позавчора всі еони запов
нили зал Палацу культури 
імені Компанійця, щоб про
вести науково-практичну 
конференцію, присвячену 
книгам Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. і. Бреж- 
нєва «Мала земля» і «Бід- 
родження».

Вступним словом відкрив 
конференцію директор об
ласного інституту вдоскона
лення вчителів М. А. Яро
вий.

Зі схвильованими спога- 
да?ии про Ьої на Малій зем
лі виступили колишні фрон
товики Дементій Аврамович 
Цимбал та Олена Спиридо- 
ніена Грицаєнко. Олена 
Спиридонівна була фельд
шером і радисткою і в чис
лі перших висаджувалась 
на Малу землю. Вони обоє 
не раз зустрічалися з Л. І. 
Брежнєвим.

Всі вони висловили єдину 
думку, що для учнів книги 
Л. І. Брежнєва дуже потріб
ні, вони хвилюють їх, учать 
жити, вчать їх стати спраьж- 
німи радянськими людьми.

Надзвичайно цікавим був 
виступ ректора Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна до
цента Федора Гнатовича 
Овчаренка. Тоді, коли Л. І. 
Брежнєв працював першим 
секретарем Запорізького 
обкому партії, ф. Г. Овча- 
ренко очолював в обкомі 
відділ пропаганди і агітації. 
Він розповів учителям про 
риси Л. І. Брежнєва як пар
тійного керівника, про його 
чуйність, повагу до людей, 
про його великі організа
торські здібності. З ним зав
жди було легко працювати, 
вирішувати найскладніші 
питання, найважчі завдання. 
Від нього завжди чекали 
допомоги. Л. І. Брежнєв був 
умілим і добрим організа
тором, тому й став видат
ним державним діячемі

Підсумовуючи роботу 
конференції, яка пройшла 
дуже змістовно, повчально, 
цікаво, А\. А. Яровий- від 
імені учасників запевнив 
обком Компартії України, 
що всі вчителі в новому на
вчальному році продовжать 
роботу над вивченням книг 
Л. І. Брежнєва, виховуючи 
учнів у дусі відданості Бать
ківщині, Комуністичній пар
тії.

м.стоян



24 червня 1878 року
Група комсомоль

ських активістів Опєк- 
Езндрівсьного району 
здійснила похід по 
місцях бойових дій 
народних месників, 
побувала біля колиш
ніх партизанських 
стоянок, зустрілася з 
учасниками тих дале
ких грізних років. 
Свій похід група при
святила славному юві
лею в житті нашої 
країни—60-річчю Ле
нінського комсомолу.

„Молоджй кому«ар(е

ЗУСТРІЧ БІЛЯ ЗЕМЛЯНКИ
ЛІС називається Комсомольським.

‘гУ і» со-ни’ ггов вартові, стоять уздовж вузької до-
Н,и наш маршрут веде до місця розташування 

партизанського загону імені ворошилова. Вже 3 серп
ня «941 року зібралися перші патріоти, вони виріши- 

в тилу ворога наближати час Перемоги.
монад 35 років оцій невеликій землянці — житлу, 

до-якого не звикли юні очі. В ній містився штаб заго
ну. іут розробляли плани операцій, тут приймали но
вих учасників підпільної боротьби з окупантами і схи
ляли голови перед тини, хто віддавав своє життя в 
сою. Почорніла деревина в землянці, підросли дуби 
навколо, та вічно жива пам’ять про оезсмертний 
подвиг народу, який не захотів норг.тися загарбни- 
НдМ»

На 35 років постарішав колишній командир кінного 
взеоду _аі ону імені Ворошилова Іван Пантелеймоно
вич Кононенко, котрий нині працює в Слександрів- 
ському лісництві. Саме з ним зустрілися учасники по
ходу оіля старої землянки.

пеподглін від колишньої землянки могила, в якій 
поховано партизані в Пальмова, Кравченка, Парфьоно- 
ва, Александрова... Запам’ятайте їхні імена! Вони від- . 
дали своє життя — коротке, але сповнене подвигу — 
за нас із вами. Запам'ятайте це! Іван Пантелеймоно
вич Кононенко та учасниця походу Наталія Закреа- 
ська поклали до підніжжя скромного обеліска на мо
гилі корзину з квітами. Потім — хвилина мовчання...

Коли друзі ховали побратимів, вони не думали про 
обеліски. Просто зробили на деревах, що оточусали 
це місце, невеликі зарубки. Сосни виросли, а поглітки 
лишилися. Боляче було деревам від таких ран, та ви
терпіли вони і донесли до нас пам’ять про славних 
синів землі, зберегли своєю пораненою корою ав
тографи лісових месників. Ось що тане рідна земля!

республіканських виставок. Симпа
тичний, урівноваженим хлопчина, 
книголюб і естет. А втім, то надто 
загальні його характеристики. Над
то загальні. Він показав нам свій 
автопортрет, аби ми трошки торк
нулися його удач і невдач, аби ми 
його пізнали і полюбили, і свої кар
тини, де дихали барви синімо і мрія
ми, де «бризки сонця стигли на льо
ту». Але спершу про автопортрет, 
де Юрій розклав па спектри свої 
різнокольорові радощі та болі. На
пружене, замислене обличчя, па яко
му квітнуть волошковим цвітом очі. 
Великі очі художника. Бо, мабуть, 
головне д ія нього — то бачити світ. 
Бачити по-своєму дзвіницю край се
ла, в якому колись мужві люди ви
стояли в боротьбі з лютим ворогом. 
Застигла дзвіниця па полоні!, і паче 
зараз ударять на сполох дзвони, 
загойдається небо і мужні люді) 
знову вийдуть її боронити. Очі ху
дожника побачили краплини втоми

і дихають
пам’ять про Безсмертний

ВЕРНІСАЖ СХРИП...

ПАГЙТЬ ХУТОРА БУДИ
Лідіце і Хаті-нь. Біль і тиша дзвоніе. А іцс є в ото

ченні тісів на хлібодарній Україні хутір Буди. Щоро
ку 18 червня я цьому населеному пункті, позначеному 
лише на великомасштабних картах, стоїть тиша. Того 
літнього дня 1943 року тут розігралася трагедія.

Була друга година ночі, коли Буду оточили з усіх 
боків гітлерівці і їхні г оплічни <и — поліцаї та зрад
ники. Загуркотіли приклади в домівки. У двері і вікна. 
Виходь! Молодь — наліво, інші — направо. Шнель! 
Розбуджений хутір серед лісів чекав цього. Адже він 
був партизанським. Тут відпочивали і харчувалися 
народні месники, сюди численні зв’язкові приносили 
відомості про ворога. А що тепер?

нерожа операція була продумана. Молодь — до Ні
меччини, реи-ту — стратити, під віковими дубами вже 
рили єелику яму.

Тієї страшної ночі вдалося врятуватися лише трьом. 
Розповідає Марія Василівна Канюка, що разом з чоло
віком Іваном Петровичем випадково не попала під 
нулі.

— Подивіться на список жертв. Сім’я Проценків на
лічувала вісім чоловік. Тієї ночі мати мала народити 
ще одну дитину... Поруч матерів падали від куль малі 
діти...

У цій могилі поховано 82 жителю хутора Буди. 
Стоїть над нею пам’ятник. Жінка з дитиною на руках 
і з серпом. А ногою вона роздавлює меч.

Біля цієї могили учасники походу провели лінійку 
слави. Вони поклялися ніколи не забувати про тих, 
хто йшов на смерть заради нас... Шуміли позаду віко- 
ві руби, а попереду білів новими дахами спалений ко
лись партизанський хутір Буди.

Вічна пам’ять вам, народні месники! Ми ніноли 
не забудемо вашого подвигу:

М. ГАНСЬКИЙ, 
учссник походу, працівник олек- 
саидрівської районної газети «Впе
ред».

Юрій почувався трошки стомле
ним і розбитим. Так було завше 
після того, як він повертався з від
рядження. Ззте заполоняли душу 
образи, почуття. Тримав усе тс в 
серці, паче боявся вихлюпнути лю
дям передчасно. Знав, що має пере
дати свій настрій тільки кольору і 
тільки полотну. А в такий спосіб — 
людям.-Хто він, який він, двадцяти- 
трирічний художник Юрій ВІНТС11- 
ко? Секретар комсомольської орга
нізації Кіровоградських художньо- 
виробничих майстерень Художнього 
фонду УРСР, член об’єднання мо
лодих хуложіпіків-мнетецтврзпавців 
Спілки художників СРСР, учасник

на обличчях «молодих хліборобів, і 
комбайни на жнивному полі, і за
рослий травою окоп, і самітнє дере
во край дороги...

Вміння побачити мрію в дитячому 
кораблику. Поки що кораблик — 
паперовий, поки що пливе він по 
карті, але бачить художник за ним 
велетенський океанський лайнер, 
ПСЕІДКРИТІ острови і сонцесяйні 
бризки воді), «Невідкріггі остро
ви» — картина-мрія. Картппа-казка, 
картпиа-усмішка. Світла, чиста, нро- 
зсро-блакитна. Як дитинство, як 
перший паперовий кораблик, під-, 
хоплепий веселим весняним струм
ком.

------ ----- - 3 епюр» ------
Юрій Віпгепко — художник-пуб

ліцист. 1 тим, певно, цікавий. А итім, 
повернімось до його автопортрета. 
До синіх очей, всевидющих і вдум
ливих. Бо очі художника — то ці
лий світ. Поки що не до кінця зро
зумілий, та вже цілий світ. Чому- 
вже? Юра Вінтенко призвався, що 
вибору професії для ивою ніколи 
не існувало. Щасливе признання, 
але чому таке похмуре, таке темне 
тло автопортрета, тло — очі, де <ко 
рішс вгадуються, ніж бачаться, об 
риси Нсфертіті і гострі вуха телеві
зійної антени? Признання вічності і 
нетлінності краси, вічності мнете- 
ціса? Прекрасне існувало й існува
тиме, чи, може, Нсфертіті просто 
витіснили телевізійні антени? А 
втім, скоріше розумієш, що вузлува
тими пальцями антен ми торкаємося 
цілою світу, ми невіддільні ВІД ДОЛІ.- 
палестинських біженців і вдів у 
Заїрі...

Певно, тому такс похмуре, малин
но-синє тло автопортрета, де квіт
нуть запитально сівн очі.

Що там, за дверима буття, 
Обшнугованими дерматином? 
Зірок золоте каяття
Мовчить мені тоном малиновим. 
Я слухаю, вперто слухаю, 
Чолом б’юсь, 0‘юсь серцем 

нривавр, 
Я хочу намацати мукою, 
Де справді налієо, а де напрасо..

Сьогодні перед Юрієм Вінгенком 
як свого часу стояли перед Іваном 
Драчем, стоять оці заппіання. Як 
перед кожним, хю шукає шляхів до 
утворення власної лівії. Нехай буде 
то в поезії, в картинах чк в сівбі.

Ці пошуки себе привели Юрія 
Вштснка в Красногірку, на могилу 
сиаргаківців. Анатолій Пувгін, Бо 
ледммир Волохов, Михайло Надеж- 
діїї і Юрій Вінтенко щойно поверну
лися з творчого відрядження до 
Краспогірки. Повернулися, щоб не 
редати в барвах трепегний неспокій 
мужніх комсомольців. ! своє закон 
леиня ними, і свою гордість за них...

Л. КРАВЕЦЬ.

На знімках: картини Ю. Він- 
тенка «Автопортрет», «Нсвідкриті 
острови», «Колосок».

НЕ СУМНІВАЙСЯ, батьку
Оце взимку приїздив у 

Світлободськ бригадир
тракторної бригади Герой 
Соціалістичної Праці Іван 
Іванович Ратушний. Приїхав 
з Бінничини відвідати внуча 
та заразом і пересвідчи
тись, чи не втік син на лег
кий хліб. Вважав, що для 
сумнівів є підстави; закін
чив Василь технікум, вив
чився на енергетика, а по
дався он куди — у плавиль
ники. По романтику? А хіба 
дарувати людям, світло — 
це не романтика? Що він 
знав раніше про ту мета
лургію? Хліборобській душі 
противна всіляка фальш, 
особливо у праці, і такий 
поворот у біографії нащад
ка бентежив Івана Іванови
ча.

Та ні ж, батьку, не поми
лився ваш син. І самі ви це 
добре бачили, і голова зав
кому профспілки заводу чи
стих металів імені 50-річчя 
СРСР В. М. Малишко вас у 
цьому запевнив, і синові 
друзі так сказали. А їхньо
му слову можна вірити.

Увечері про що тільки не 
говорили батько із сином. 
Дивився старий хлібороб на 
Василя і думав, що байду
жа до своєї роботи людина

не зможе напружені норми 
виконувати на 160 процен
тів (у Василя буває й біль
ше), не зможе отак завзято 
боротися на Всесоюзному 
конкурсі плавильників і 
зайняти трете призове міс
це. Слухав захоплюючу роз
повідь про завод, заводчан

людей хлібом годує.
Що тут скажеш, син мас 

рацію!
Цікаво, як еідповів би Ва

силь три роки тому? Певно 
ж, не з такою гідністю і 
гордістю, бо сам не знав, 
чи буде металургом, пла
вильником. Після армії шу-

Твої вихованці, комсомол

і думав, що таки недооцінив 
сина. Буває, іноді приємно 
помилятися. Все ж не втри
мався, «підколов» нащадка 
(не був би він самим со
бою, якби не зробив цьо
го):

— То добре, що роботу 
хорошу маєш. Чисту. Цікаву. 
Та хлібороб — важливіша 
професія. Від хліба все по
чинається. Чим заперечиш?

— Е, батьку, не такі вже 
й різні у нас із тобою про
фесії. Ось ти хліб вирощу
єш, я — кристали напівпро
відникового нремнію. Сіл
лю промисловості назвав 
їх директор заводу. А без 
солі... Отож, вибач, не хлі
бом єдиним... Хоча, знаєш, 
найбільше поважаю тих, хто

кав роботи за фахом, ви
рішив тимчасово «зачепи
тися» на заводі. Там поба
чу, думалось.

Прийшов, побачив і... за
лишився. Назавжди. Б уся
кому разі, сам він не сум
нівається в цьому. Звичай
но, не тільки стерильна чи
стота цехів заворожила 
юнака, хоч і вона відіграла 
не останню роль. Більше 
сотні кнопок на пульті уп
равління. І ти над ними 
повновладний господар. Точ
ніше, володарем складного 
господарства Василеві Ра
тушному тоді ще належало 
стати. Як хотілося сказати 
батькові, що це не легше, 
ніж зерно в землю висіва
ти...

Батько переконався в то
му через три роки, коли 
син став першокласним пла
вильником, групкомсоргом 
комсомольсько - молодіж
ної бригади, членом комсо
мольського бюро цеху. Ча
рівником біля установки з 
прозаїчнрю назвою «піч».

Напередодні відкриття 
XVIII з’їзду ВЛКСМ Василь 
завершив виконання завдан
ня трьох років п ягирічки. 
Знав, що для батька це бу
де радість: не осоромив 
син.

А як же з професією 
енергетика? Невже дарем
но стільки вчився? Про це у 
Василя своя ^умка:

— Наше підприємство — 
одне з найбільш енергоозб- 
росних у місті. А є такі ус
тановки, що працювати на 
них можуть лише інжене
ри. Мені технікум ой як до
поміг. Тож держава немар
но витрачала гроші на мою 
освіту.

Заперечте йому. Якщо 
зможете, звичайно.

с. тишко, 
плавильник Світ.човод- 

ської о заводу чистих ме
талів імені 50-річчя 
СРСР.

БУДАПЕШТ. Тут відбу
лась консультативна зу
стріч представників єв
ропейських членських 
організацій Всесвітньої 
федерації демократичної 
молоді. Представники 32 
молодіжних організацій 
з 27 країн підбили під
сумки діяльності феде
рації в Європі за період 
після X асамблеї ВФДМ, 
обговорили найважливі
ші завдання, що випли
вають з прийнятих на 
ній рішень.

Особливе місце в дис
кусії зайняли питання 
активізації спільних дій 
європейської молоді в бо
ротьбі за мир та безпеку 
народів, за надання про
цесові розрядки напру; 
женості необоротного і 
універсального характе
ру, за обмеження гонки 
озброєнь і за роззбро
єння.

На зустрічі відбувся 
широкий обмін думками 
з питань підготовки і 
проведення XI Всесвіт
нього фестивалю молоді 
і студентів у Гавані.

БЕРЛІН. Близьно 1500 
юнаків і дівчат з 60 країн 
Африки, Азії і Латин
ської Америки, які роз
виваються, пройшли курс 
марксизму-ленінізму у 
вищій школі централь
ної ради Спілки вільної 
німецької молоді. Цього 
року в кузні молодіжних 
кадрів НДР відбудеться 
ювілейний, 20-й випуск. 
ЗО представників афри
канських країн з дипло
мами вищої молодіжної 
школи НДР працювати
муть у молодіжних орга
нізаціях своїх країн.

ВІДЕНЬ. Негайної забо
рони всіх неофашист-

життя
МОЛОД!

ЗА РУБЕЖЕМ

сьних груп і СПІЛОК о 
Австрії, а також заборо
ни розповсюдження нео
нацистської літератури 
вимагали делегати Верх- 
ньоавстрійської земель
ної конференції молодіж
ної організації «Юнге 
гардо», яка відбулась у 
Пінці. В одностайно прий
нятій резолюції, надісла
ній федеральному канц
лерові Б. Крайсьному, го
вориться, що в Австрії 
активізували провокацій
ні вилазки неофашисти 
різних мастей. Це но тіль
ки суперечить положен
ням державного догово
ру, а й спрямовано проти 
демократії, миру і роз
рядки.

Резолюція містить за
клик до глави австрій
ського уряду вжити енер
гійних заходів з тим, щоб 
понласти край підступам 
«коричневих».
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Кіровоградська обдаси 
«іотека їм. И. Е. Кри«,«. -
•jitlojtoaää колгунаргг HU. J€

і

34 червня 1978 року

Дев'ятнадцятий ігровий день чемпіона
ту країни вніс зміни в турнірну таблицю 
другої української зони. Першої поразки 
зазнав нікопольський «Колос» у Харкові 
від «Металіста». Харнів’яни забили у во
рота суперників три голи, а в свої про
пустили один. «Металіст» набрав 29 очок 
і перемістився з другої сходинки на пер
шу, а його місце зайняв «Колос». У нього 
На очко менше. Ще два очна втратив 
іКривбас». На цей раз криворіжці в Пол
таві пішли з поля переможені місцевим 
кКолосом» (0:1). Непогано провела дві 
гри на виїзді кіровоградська «Зірка». Во
на другий матч у Сумах із «Фрунзенцсм», 
як і попередній у Чернігові з «Десною», 
закінчила теж нульовою нічиєю. Наші 
земляни тепер мають двадцять шість 
очок і посідають третє місце.

До кінця першого кола залишилося чо
тири тури. Наступні ігри у вівторок 27 
червня. «Зірка» на своєму стадіоні прий
матиме «Кристал» з Херсона.

Інші матчі закінчилися з такими ре
зультатами: «Кристал» (Херсон) — «Го
верла» (Ужгород) - 5:1, «Суднобудівник» 
(Миколаїв) — «Поділля» (Хмельницький) 
— 2:0, «Десна» (Чернігів) — «Дніпро» 
(Черкаси) — 4:0, «Суднобудівник» (Мико
лаїв) — «Буковина» (Чернівці) — 0:0, 
«Новатор» (Жданов) — «Авангард» (Ров
но) — 2:1, «Шахтар» (Горлівка) — «Тор
педо» (Луцьк) — 2:0, «Локомотив» (Вінни
ця) — «Спартак» (Житомир) — 3:1.

Ще 1926 рону в збірці «Ме
талом горно* вона писала: 

Встеліте шлях 
квітками їй, 

зустріньте дні 
нової ери — 

назустріч волі молодій 
порозчиняйте ваші ,

Вже самі назви
Олени Журлизої: 
живе Комуна!», «і 
герб», «Слава КПРСІ», 
Леніним» та інші — свід
чать про високе громадян
ське звучання її віршів. 
Олена Костівна багато

. .. і присвя- 
.тила й сонячній молодості

і зовсім юним читачам, 
видрукувавши такі збірки: 
«Хто знає, як рік минає», 
«Голуби», «Хазяєчка» то
що.

Сьогодні ми ще раз звер
таємось до її кришталево- 
джерельної поезії, друкую
чи ранні вірші Олени Жур
ливої,

ЦЯ ВУЛИЦЯ в районі Но- 
вомиколаївки (м. Кіро

воград) одягнена в ошатну 
зелень крислатих дерев, 
прибрана в барвисті разки 
веселих квітників. Затишні 
будиночки вибігають з-під 
темних крон дерев і ви
струнчуються в рівній ше
рензі вподовж нам’янистої 
стрічки тротуару.

Ця вулиця пригадує не
спішні крони нашої сла
ветної поетеси Олени Мос- 
тівни Журливої. Ця вулиця 
й досі наслуховує її тихий, 
спокійний голос...

А ці багаторічні дерева поетичних рядків 
шумлять зажурливо про •
той день, коли вони завмер
ли в почесній варті, про
воджаючи в останню путь 
незабутню Олену Костівну.

Зея її творчість — це 
Непереможна віра в радян
ське сьогодення, нрасу 
рідного краю, оспівування 

. «волі молодої», яку дару
вав нам Великий Жовтень.

Комуна!»

двері! 
поезій 

«Нехай 
«Наш 
, «3

Сьогодні ‘—
80 років

з дня народження 
Олени Журливої

В. ШАБАЛІН

А « и® ДИСК

IflllTOl

Мне говорят, он маленького роста, 
Мне говорят, одет он слишком просто, 
Мне гозооят, поверь, что этот парень 
Тебе не пара, совсем не пара.

СЛОВА А. ЖИГАРЕВА. МУЗЫКА 3. ШАИНСКОГО.

«...3 ПРЕКРАСНО-ГОРДИМИ
ПІСНЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА

Ми кров заводів, сіль землі, 
в душі у пас — безмежна сила, 
л-и народились па ріллі, 
в заводах криця нас хрестила.

В иоях — ми перші добровольці, 
ми — юнаки, ми — комсомольці!

Хіба не молоти в руках,

Припев:

А он мне нравится, нравится, нравится, 
И для меня на свете друга лучше нет.
А он мне нравится, нрасится, нравится, 
И это все, что я могу сказать в ответ.

Он объясниться мне в любви не смеет 
И толы,о лишь, как девушка, краснеет. 
Мне говорят, твой вь:бор не из лучших, 
Ты нас послушай, ты нас послушай.

Припев.
Признаться вам, сама не понимаю, 
Зачем с нем так часто я вздыхаю, 
” почему мне тольно светит солнце 

его оконие, я его оконце.
И 
в

А 
И 
А 
И

Приг.ев:
он мне нравится, нравится, нравится, 
для меня на свете друга лучше нет. 
он мне нравится, нравится, нравится, 
это псе, что я могу сказать в ответ.

З різних куточків 
ласті від наших 'молодих 
читачів щодня приходять 
листи з проханням надру
кувати на сторінках «Мо
лодого комунара» улюбле
ну пісню. Наші дописувачі 
узажно стежать за новин
ками радянської і зару
біжної естради, називають 
імена відомих співакіз, ді
ляться враженнями від їх
ньої виконавської май
стерності.

Замовлення на пісню до 
редакції прислали Т. Моро
зова з Вільшанки, І. Іщен- 
ко з Помічної, Л. Кешман 
з Голованівського, О. Ру- 
жич із Знам’янського ра
йонів та багато інших.

Найбільше замовлень 
надійшло на пісні з репер
туару популярної поль
ської співачки Анни Гер
мам.

Одну з них ми сьогодні 
друкуємо.

хіба не в нас орлині лі,отії? ’ 
Ми —■ скрізь: на хвилях і в рядах 
і воєнмори. І ПІЛОТИ.
Вперед, вперед, товариші, 
завзяття в серце, прапор в руки! 
За розцвіт вільної душі, 
за свято г.рані і науки.
Нас доля вивела з ріллі 
старе Життя сховати в труни, 
ми — кров заводів, сіль землі, 
ми — діти матері комуни.

* 
Ніхто, стрічаючи її, 
ке бив в тимпани і литаври, — 
вона прийшла в робочі дні, 
щоб для борців принести лаври. . 
Прийшла озброєна й міцна. ■ 
як ддвіїій лицар просто з поля. 
Питали люди: «Хто вона?» 
І чули гопде: «Ваша воля'» • —■ 
Століття мир її чекав, 
чектв і праведного суду — 
і ледве в муках не скопав 
од ран кривавих, сліз і блуду. 
Встеліте шлях квітками їй, 
зустріньте дні нової ЄРИ — 
назустріч полі молодій 
порозчиняйте ваші двсві! 
Віддайте сили хвилі цій.
Щоб змила з душ ганебні плями. 
Назустріч волі молодій 
з прекрасно-гордими піснями!

X:

М И!»
МОЇЙ ДОЛІ

Хтось у серце глянув знов. 
Що цс — сон? Нова омана?
І душа, від щасгя п’яна, 
продзвеніла: <;Це — любов». 
Ширше стали дихать груди, 
море щастя розлилось... 
ГеГі, за весла! Що не буде, 
ми щасливі а не хтось! 
Другом буде вітер нам, 
а за свідків — легкі хмари: 
глянь-бо в душу —•.сонце там, 
це ж кохання в’яже в пари.
Ще до серця: стук, стук, стук... 
1 Іаче сонце з неба впало... 
Мить... обійми любих рук.. 
Цілу вічність так... і мало!

$

Хочу сміху, хочу світла, 
щоб залити душу вкрай... 
Глянь, весна яка розквітла, 
як сміється теплий май! 
Стиск руки... Слова несмілі... 
Свято неба — на землі; 
поцілунки — квіти білі 
на коханому чолі. 
Ніжні співи на калині, 
рій зворушених думок, 
Зміст життя — в одній хвилині, 
як цвіте в садку бузок. 
Л ВНОЧІ — ЯК рожі повні 
думи-мрії, мрії-спп — 
подарунки невимовні 
Феї доброї — Весни. 
Серію сміху, щастя хоче, 
не моя в цьому вика,— 
щось цвіте в мені, тріпоче, 
я радію... Це ж — весна!

L. /С ГJ
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — N. Гоголь. «Гравці*. 
Телевистава, 10.35 — «У сві
ті тварин». 15.30 — Док. 
фільм «Ми і природа». 16.30 
— Концерт Сибірського ро
сійського народного хору. 
17.00 — Зустріч юнкорів те
лестудії «Орля» з архітекто
ром 1. Покровськпм. 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15— 
«Рік третій — рік ударний*. 
19.00 — «Народні мелодії». 
19.15 — «Товариш прези
дент». До 70-річчя з дня на
родження Сальвадора Аль
енде. 19.45 — Гоебиьов.
«Розповідь від першої осо
би*. Фільм-яистава (21.С0 — 
«Час»). 22.35 — Щоденник 
VI Міжнародного конкурсу 
імені П. І. Чаііковського. По 
закінченні — новини.

«Крокуй, відроджений на
роде». Веде кінопрограму ві
це-консул Генерального кон
сульства Народної Республі
ки Болгарії я Києві Д. Дан- 
чез. 17.50 — Маленький кон
церт. 18.00 — К. т. «Сатппи"- 
ії’ііі об’єктив». 18.30 — К. т. 
«Вісті». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Торпедо» 
— «Шахтар». 20.45 — «11а 
добраніч, піти!» 2.1.00 
«Час». 21.30 — Телефільм 
«Крах інженепа Гаріиа. 1 се
рія. 22.35 — Концерт лірич
ної пісні. По закінченні — 
к. т. Новини.

З іо050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря іа відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськсво-патрістичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 21087, Обсяг 0,5 друк, арк.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
К. т. Новини. 10 15 — «Доб
рого вам здоров’я -. Ю.50 — 
К. т. «Сонце миру». Вистав- 
ка дитячих малюнків. 11.20 
— Кіионаопс «Як поклик 
тронки*. 16.00 — «Біііпі Ле
нінської гвардії». Док. фільм 
«Григорій Іванович Петров- 
СЬКПЙ». 16.20 — Камерний 
концерт. 16.50 — «Шахтар
ські горизонти». 17.00—К. т.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Члс». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Гробяьоп, «Розповідь 
"ІД першої особи». 11.15 — 
Щоденник VI Міткнаполнпго 
конкурс’’ імені П І. .Чайков- 
г.ькоТо. 15.30 — Док. теле
фільм «А ВПОЖЛІІ іцс попере
ду». 16.20 — Грає квартет 
апф. 16.30 — «Об’єктив». 
17.00 — «Наш сет». 17.30 — 
«Розповіді ппп ПТУ». 1 я 00— 
Чемпіонат СРСР л гЬ’’тбл.ту: 
ИСКА — «Динамо» (Тбілісі). 
10.45 — Кої’перт. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Фсстниалі» 
пісні в м-. Зелена Гура 
(Польща). ІІо закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Новини. 10.15 — Репор
таж з Нікопольського заво
ду феросплавів. 10.30 — К. т. 
«Ведмежа Рі.м-Ті.м-Ті■>. Ляль
кова вистава. 11.15 — «Дзве
ни. бандуро». Концерт тріо 
бандуристок Львівської кон
серваторії. 11.45—Телефільм 
«Крах інженера Гпріїпі». 
1 сепія. 16.05 — «Сім’я». 16.50
— К. т. Говорять делегати 
Всесоюзного з’їзду вчителів. 
17.10 — «Міфи і реальність». 
18.00 — К. т. «Народні та
ланти». 18.30 — К т. «Вісті». 
19 00—К. т. Чемпіонат СРСР 
л гандболу. Жіні.-и. «Спар
так» (Київ) — ЗП (Запоріж
жя). 20.00 — Кочтіерт «Лети, 
папіл пісне» 20.15 — К. т. 
До 60-оіч'гя Компартії Уь-паї- 
ни. У Київському 
Исптрлльиого М’’ЗЄІО 
В. І. Леніна. '.‘7 
«На добраніч, діти!« 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Старт». 22.15
— Телефільм «Кпах інжене
ра Гапіна*. 2 
кінченчі —

сепія. По за- 
Т-Т r»T»”T?n

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 — 

»Час». 8:45 — Гімнастика. 
9.05—Фільм «Учитель-. 10 45
— «Клуб кіноплдпрожеч».
Ю.ЗО—Длк. телефільм «ІИох- 
ріни». 16.05 — «Зслеппй
марі" • Фільм-концепт. 17 (»0
— ' Відгукніться, сурмачі» 
17 ЗО.— «Життя пауки». 13.00
— Повний. 18.15 — Снопи а 
опспи М. Глінки. О. БоппцЬ 
na. N. М'’соргського 19 05— 
Типаж «Г.поптлото». 19.45 — 
0. Скппйіи. С"мсЬоніп!і» по
ема. 20 00 — Док. телефільм

«На Рейні в травні». Про ві« 
зит товариша Л. І. Брежнєва 
У Федеративну Республіку 
Німеччину. 21.00 — «Час*. 
21.15 — «Обличчя друзів*. 
22.30 — Концерт. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
К. т. Новини. 10.15 — Коїг« 
церт «Закарпатські візерун
ки». 10.45 — «Піонерське лі
то*. 11.20 — Концерт. 1145 
— Телефільм «Крах ііикі,по
па Гапіна». 2 сепія. 12.50 — 
Для дітей. «Сонячне коле.». 
13.20—К. т. И. Штраус. «Ко
роль паласу». В ипа. 1с 05 

” - Да-
16.25 

.............................  Пісні. 
16.55 — «На допомогу абіту
рієнтам». 17.10 — Вокально- 
хореографічний ансамбль 
Удмуртії <Зангарі». 17.45 — 
« Сільськогосподярськпіі тиж
день». 18.00 — Реклама. Ою- 
лошсшія. 18.30 —Мул. Фільм 

Огпеїіич*.
19.30—Кон- 

викопав- 
60-піччя 

«Твоя комсомоль- 
К.

— «Україна — БАМу, 
лскому Сходу. Cnöinv*.
— Концерт дитячої

«Співає Микола 
19.00 — «Вісті».
цент молодих 
піп. 20.00 — До 
ВЛКСМ.
ська юність». 20.45 — К. т. 
«Па добраніч, діти'» 21.00 - 
«Час». 21.30 — Те'юФільгл 
«Коах Інженера Гапіна*. 
З сепія, 22.35 — Чемпіонат 
СРСР з кінного спорту. По 
закінченні — к. т. Новини.

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

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

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде у четвер. 29 червня.
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