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ПОДАРУНОК З КИШИНЕВА

— Вітаю вас з днем народжен
ня, — радісно мовила Алла Пше
нична. — А ось І подарунок.

І дівчина подала жінці букет 
живих квітів, пляшку «Шампан
ського» й торт.

— Від сина, Юри... Аж з Ки
шинева.
— І як він зміг передати все це.

Алла загадково посміхнулась:
— Є, матусю, в Кіровограді бю

ро добрих послуг. І працююіьтам 
Дівчата, молоді н Уважні. Такі ж, 
як І ваш син, Юра Коломосць. Во
ни й скорочують відстань між Ки
шиневом І Кіровоградом.

О ОСА\АКУВАТИ свіжими 
огірками? Певен, що не 

відмовитеся. Особливо, коли 
вони найперші, березневі. 
І присмак у них весняний. 
А вирощують їх оці молоді 
робітниці з приміського рад
госпу «Зоря». Наймолодша 

з них, комсомолка Раїса 
Стельмах, жартує:

— Жаль, що серед нас 
немає хлопців. Тоді б, на
певне, 8 березня з’явились 
у магазинах огірки. А ми 
ще шкодуємо їх зривати, 
хай підростуть...

Непорушна єдність партії і народу
У містах І селах нашої країни проходять зустрічі виборці» 

З кандидатами у депутати Верховних Рад союзних республік.
У своїх виступах трудящі підкреслюють рішимість вико

нати зобов яэанил, взяті на честь 50 річчя Радянської влади, 
ознаменувати день виборів новими трудовими успіхами.

В зустрічах з виборцями беруть участь члени І каїщидзти 
• члени ПолІтЗюро ЦК КПРС, секретарі ЦК КПРС. З 27 лю
того по 3 березня перед трудящими виступили кандидати в 
депутати: товариші К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Д. С Во
линський, О. М Шелспін, В. В. Гришин, П. Н. Дсмічсв, П. М. 
Машеров, Ш. Р. Рашідов, Д. Ф. Устинов, В. В. Щербицький, 
Ю. В. Андропов, І. В. Капітонов, Ф. Д. Кулаков. Б. М. Поно- 
марьов, М. С. Соломснцев. [ТАРС).

— Через тиждень кірово- 
градці обов'язково зможуть 
купити свіжих огірків, — 
мовить Дуся Комісарен- 
ко. — Ось дивіться...

А навколо дівчат у теп
лиці пелюстки, пелюстки, 
мов жовті метелики... Вони 
наливаються прозорим со
ком і весняним сонцем.

— Бачите, скільки світла 
тут і тепла, — нагодилася 
завідуюча теплицями Євдо- 
кія Трифонівна Ком-ісарен- 
ко. — В таких умовах огір
ки дозрівають через п’ятде
сят п’ять днів.

— В минулому році ми 
дали жителям Кіровограда

САЛАТ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
тут

286 центнерів свіжих ово
чів.

— А як зараз?
— У січні й лютому кіро- 

воградці одержали 40 цент
нерів зеленої цибулі, пет
рушку...

Квітують в теплицях і по
мідори. На полицях магази

нів воин з'являться в квітні. 
...Ще не зійшов сніг, а на 

вулицях Кіровограда ось- 
ось з’являться господарки з 
свіжими овочами в сумках,

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фсто В. КОВПАКА.

ПОПЕРЕДУ—
ДЕВ'ЯТИЙ 
ВСЕСВІТНІЙ

КА ТИ, дівчино степової Кірово- 
градщини! Хто намалює твій 
портрет, розповість, чим ти 
сьогодні живеш, про що мрієш! 
у живописця не вистачить ко
льорів на палітрі, а в оповіда

ча — слів, щоб були в твоему портре
ті — зігріта сонцем врода, щедра душа 
і невтомні руки.

Ми замовляємо вам, художники, порт
рет нашої степівчанки. Тільки не ставте 
мольберти □ безвітряній тиші кімнати. 

■ Ідіть у цехи заводів, на колгоспні ферми 
й тракторні стани, за прилавки магази
нів і в шкільні класи. Вона там, герой 

і ваших ненаписаних творів.
Потрапите до колгоспу імені Куйби- 

шева Новоархангельського району —• 
; познайомтеся з Галею. Ланчукосською. 

Три роки тому вона закінчила училище 
механізації сільського господарства, 

г Відтоді працює трактористкою. За висо- 
кі виробітки, добрий догляд машин ша- 

I нують дівчину. Не забудьте, що П 
портрет буде неповним без ордена 
Трудового Червоного Прапора.

А зайдете на Кіровоградську панчішну 
фабрику — умовте позувати робітницю 
Тамару Сазанчук, 22-річну комсомолку, 
передову виробничницю, застрільницю 
багатьох добрих справ.

Намальований вами портрет не обій
деться й без кількох штрихів, узятих з 
діочат-доярок, членів комсомольсько- 
молодіжної ферми колгоспу імені Кіро
ва Знам’янського району, які виступили 
ініціаторами механізації ферм І нової 
організації праці, або їх ровесниць з

Прогресивна молодь світу розпочала 
підготовку до IX Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів. Міжнародний підго
товчий комітет фестивалю, який недавно 
засідав у Відні, вирішив, що ця мані
фестація солідарності буде проведена в 
Софії в 1968 році. В бесіді, присвяченій 
наступному Всесвітньому фестивалю, ко
респондент ТАРС В. Чантурія поставив

ДІВЧИНА
З ЛУНКОГО
КРАЮ

колгоспу імені Леніна Ковгородківсько- 
го району, що закінчили минулий рік 
трьохтисячними надоями хвід своїх ко
рів...

А ще знайдіть фарби для русокосої 
студентки, для милого фартушка шко
лярки, якій завтра обирати великий 
шлях у життя. І не тільки за книгою ма
люйте їх. Гляньте отим оком художника 
на них, коли дарують вони джерельну 
пісню про кохання і сонце.

Така вона, степівчанка. Вона ніколи не 
позичала завзяття, невтомності, кмітли
вості, завжди була і є там, де потрібне 

4 гаряче серце, куди кличе велика наша 
мета.

Тобі, дівчино, молода жінко, присвя
чуємо ми сторінку в сьогоднішньому 
номері газети. Не тому, що через два 
дні твоє свято, — хоч святкові поздо
ровлення теж просим*! прийняти, — а 
тому, що хочемо говорити з тобою 
щиро, говорити про все, чим живеш, 
що тебе хвилює.

Отже, «Степівчанка» — сторінка для 
дівчат.

заступникові голови комітету молодіж
них організацій СРСР Олександру Дза- 
сохову кілька запитань.

ЗАПИТАННЯ: Яке, на ваш погляд, має 
значення наступний фестиваль!

— Всесвітні фестивалі завжди були 
великими подіями для молодого поко
ління землі. Чи потрібно доводити важ
ливість фестивального руху в цілому, і 
зокрема IX Всесвітнього? Хвилюючі дні 
переживає людство. Кривава інтервен
ція СІ1ІА у В’єтнамі, зухвалі дії реакції 
в Латинській Америці, Африці й Азії ви

СТЕПІВЧАНКА. «ОІО б. Іванова.

кликають гнів і обурення у молоді всіх 
країн.

Молодь все більше відчуває відпові
дальність за долю світу, за майбутнє на
родів. Ось чому члени міжнародного 
підготовчого комітету фестивалю, ви
словлюючи волю мільйонів юнаків і дів
чат, були одностайні у визначенні зав
дань, які повинні вирішувати на
ціональні молодіжні й студентські ь 
організації в період підготовки до 
фестивалю. Головне з цих зав- 
дань — на всіх континентах мобі-

(Закінчення на 3-й стор.). ~
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В. ПРОЦЕНКО

відшукати 
найбільш

Й

„КОМСОМОЛЬСЬКОГО МАРШУ“

(Продовження Поч. в №№ 25, 26, 27).

Стомлена Марія ввечері повернулася з Родни- 
ківки. Тільки прилягла відпочити, як прийшов Ва
силь Шуть.

— Сьогодні вночі німці оточать ліс. Треба не
гайно попередити наших. Ти єдина, хто знає, де 
вони, то ж мерщій!

І вона побігла. Одна з дощовою глупою ніччю 
віч-на-віч. Забувши про все, не відчузаючи вто
ми, бігла вона межами, а потім лісовими хащами. 
А слідом за нею через годину йшли вороги. 
Та години вистачило, щоб жменька мужніх мес
ників вислизнула з рук ворога.

Скільки-то було тривожних ночей, коли без 
зброї, верхи на коні, а здебільшого пішки проби
ралась комсомолка здичавілими степами від села 
до села, виконуючи накази комуністів. Важко і 
моторошно було. І все ж Марія була щаслива. їй 
довіряли, вона боролася з ненависним ворогом. 
Знову посмішка цвіла на дівочому обличчі. Змі
ни, що сталися в поведінці Марії, поліцаї поясню
вали по-своєму. Мовляв, при Радянській владі 
сім’я Мошнягунів терпіла всілякі утиски. А тепер 
дівчина вільно спекулює, має від цього неабиякі 
бариші.

Тож Мошнягуни були в окупантів поза всякою 
підозрою. Це розумно використали підпільники. 
Тут була явочна квартира. І нерідко, коли в хаті 
пиячили поліцаї, на горищі відпочивали П. І. Боє- 
вець, командир партизанського загону Нерубай- 
ського лісу С. І. Долженко. Частим гостем тут 
був і М. М. Скирда. Поліцаї горлали так, що на 
горищі все було чути. Переказувати Марії не до
водилося.

Влітку 1942 року знову пожвавилася підпільно- 
диверсійна робота на території області. Багато 
патріотів з підпілля переходили в партизанські 
загони. Знову розгорнув дії партизанський загін 
імені Ворошилова, який діяв під командуванням 
Андрія Степановича Куценка в Комсомольсько
му лісі, міцнів загін у Нерубайському лісі.

В АГІТПУНКТІ БУДИНКУ КУЛЬ
ТУРИ КОЛГОСПУ «УКРАЇНА» ОЛЕК
САНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ НАШ 
ФОТОКОРЕСПОНДЕНТ В. КОВПАК 
ЗУСТРІВСЯ З УЧАСНИКОМ ВЕЛИ
КОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. ПЕН
СІОНЕРОМ ВАСИЛЕМ ФАДЕЄВИч 
ЧЕМ КОЛЕСНІКОВИМ І МОЛОДИМ 
ВИБОРЦЕМ, ЯКИЙ ВПЕРШЕ БУДЕ 
ГОЛОСУВАТИ, 
ВІКТОРОМ

ТРАКТОРИСТОМ 
СИДОРСЬКИМ.

Фото В. КОВПАКА,

ПІСЛЯ сніго
паду будинок 
Шевченка лег
ко 
по 
протопта и і й 
стежці. Посту

кайте. Вас зустріне сива 
людина. То і є Іван Іва
нович, комсомольський 
поет-піспяр.

його творінням по сорок і більше літ 
сповнялося. Та й понині вони дорогі не 
тільки авторові, а п комсомольцям тих 
далеких часів, багатьом людям старшого 
покоління.

У літопис становлення української ра
дянської поезії ця людина ввійшла як 
автор багатьох юнацьких пісень і мар
шів. На Україні в ту пору не було такої

сСТИВдд^

5. ПОШУКИ

героїзм. Подвиг, здійснений 
у Олександра Матросова. Все по- 
людини було ніби підготовкою до

Буває різний 
якусь мить, як 
переднє життя 
здійснення подвигу.

А хіба не героїзм постійно, довгі місяці ризи
кувати життям, жити весь час під напруженням, 
на лезі ножа, виконувати буденну, на перший 
погляд непомітну, але велику роботу. Ти не зни
щуєш ворога, не пускаєш під укіс поїзди. Але від 
тебе, від твоєї спритності і винахідливості зале
жить успіх боротьби і життя багатьох. Ось такий 
подвиг і вершила Марія Мошнягун.

Писати про одну Марію відособлено неможли
во. її особу і роль можна зрозуміти лише на фоні 
тих історичних подій, які відбувалися в нашому 
краю у грізні роки двобою з фашизмом,

Марія Мошнягун була зв’язківцем партизан
ських загонів і підпільно-диверсійних груп облас
ті. Майже рік поліцаї і гестапівці розшукували в 
селах Єлисаветградківського району комісара ще 
в серпні 1941 року розгромленого партизанського 

загону Павла Пав
ловича Сидоренка. 
Підпільники 
гадувалися, 
Сидоренко,
більш вірогідно, 
переховується в 
селі Красносіллі, 
де у нього були 
родичі. Але у ко
го саме, їм теж 
було невідомо. 
Підпільний обком 
партії ставить пе
ред комсомолкою 
Мошнягун завдан
ня: розшукати Си
доренка і встано
вити з ним зв’я
зок.

Чи
дився у 
природний 

але вже

здо- 
щ о 
най-

комсомольської організації чи піонер
ського загону, де б не захоплювалися 
піснями, які в співдружбі з композито
рами створював Іван Іванович Шевчен
ко.

Особливу популярність Іванові Шев
ченку приніс «Комсомольський марш»!

Гей, нумо, хлопці, 
Славні молодці. 
Треба нам в спілку 

єднаться, — 
Пану гладкому н богу 

старому 
Годі вже нам покоряться.

Цю пісню тоді можна було почутії 
всюди: д хатах-читальпях і сільбудах, в 
містах і селах.

Іван Іванович Шевченко виріс у бід
няцькій селянській сім’ї. В буремні двад
цяті роки прилучився до революційних 
подій і боротьби з куркульнею. Все це 
наклало відбиток на його пісні, поетич
ну творчість в цілому, обумовило ЇХ- на
родність, крилату популярність. Деякі 
його твори довгі роки були окрасою не 
тільки самодіяльних гуртків, а й профе
сіональних хорів. І па другому місці

після «Комсомольського маршу» стояла 
пісня «Гарно, гарно серед степу» («Два
надцять косарів») — молодеча, .запаль
на. бадьора. У пам'яті людей старшого 
покоління пісня викликає хвилюючі 
спогади і роздуми:

Гарно, гарно серед степу 
Глянь на північ, південь, схід. 
Мені сонце носу клепле 
І мантачку золотить. 
Виступав нас немило. 
Аж дванадцять косарів. 
Косим клевер, косим трави 
На комунівській землі. 
Попереду комсомолець — 
Сонька, хлопець молодий, 
А позаду ДІД--Т.ОПОЛЯ — 
Бувший панський чередник...

Вірш цей написаний 1924 
відвідання І. І. Шевченком 
комуни «КІМ». Така комуна 
в селі Сметанівці теперішнього Оиуф- 
ріївського району. Побувавши там, мо
лодий поет під враженням усього поба
ченого і написав ці хвилюючі рядки. 
Композитор Кость Богуславськпй по
клав вірш на музику. Вперше пісня бу
ла виконана на авторському концерті 
І\. Богуславського наприкінці 1924 року 
в Харкові. Звідти вона пішла спочатку 
поміж студентську молодь, потім її ви
конував хор школи червоних старшин. 
Згодом уже тоді відомий соліст Іван Се
менович Козловський наспівав твір на 
пластинку, великим тиражем пісня 
пішла далі в маси'. Навіть і тепер на 
оглядах художньої самодіяльності часто 
можна почути хвилюючу мелодію «Гар
но, гарно серед степу».

Зараз Іванові Івановичу — за шістде
сят. Він продовжує займатися громад
ською роботою, перекладає поезії Муси 
Джаліля, займається етнографією. 
Окрім того, написав історію більше де
сятка навколишніх сіл.

Часто в будиночку, де проживає ком
сомольський поет-пісняр, бувають моло
ді односельчани, навідуються сюди і 
побратими по перу. Вже в повоєнні ро
ки заїжджав сюди Павло Григорович 
Тичина. Хвилюючими були зустрічі з 
Дмитром Косариком, Павлом Усенком 
та іншими письменниками і поетами.

В. КРАМАРЕНКО.

року після 
юнацької 

була тоді

САМ045Яльн0^ 
♦ЛИСГ£цгад

стоголосий 
АКОРД

Відбувся заключний концерт 
фестивалю самодіяльного мисте
цтва Кіровоградського району. 
Урочисто 1 велично прозвучав Цей 
стоголосий акорд.

Ось на ецоні хор-ланка коп* 
госпу Імені Горького. Її репер* 
тувр, здається, не запрограмовані 
ний, він Іде під самого серця. 
Дівчата просто забувають, що по* 
ни на сцені, співають, бо співає* 
ться: «У колгоспі я роблю». Тс, чим 
живе людина. І оцінка жюрі була 
високою: хор самобутній, справді 
народний, талановитий, виступати 

. йому на обласному фестивалі са
модіяльного мистецтва.

А ось самодіяльний соліст, кол
госпник аджамської артілі імпні 
XX з’їзду КПРС Олександр Михай
люк. Маючи гарний голос, він 
майстерно створює образ того чи 
іншого пісенного героя, викликає 
своїм співом бурю почуттів, гли
бокі роздуми, так би мовити, на
строює зал, захоплює, володів 
ним.

Характерним для самодіяльного 
мистецтва району с постійне зро
стання. Справжнім сюрпризом, 
наприклад, був успішний виступ 
самодіяльного колективу дослідної 
станції. Якось несподівано з'явив
ся тут хор, оркестр народних ін
струментів, окремі талановиті спі
ваки.

Аджамський хор відзначився ма
совістю, змістовним репертуаром. 
Поки що цей репертуар колекти
вові не зовсім під силу, але хто 
сказав, що митці не повинні дер
зати!

М. ПИРОЖЕНКО,

„СИНІ РОСИ«
В Кіровоградському му

зично-драматичному театрі 
імені М. Л. Кропивницького 
відбулася прем’єра вистави 
за п єсою Миколи Заруд- 
ного «Сині роси». В провід
них ролях спектаклю зайня
ті актори Б. Ткаченко, І. Ка- 
сян, Ю. Волохов, М. Го- 
рецька та інші.

Режисер вистави — А. Сит
ник.Селище Павлиш,

'Онуфріївського району.

то пробу- 
дівчини 

талант 
чи їй хтось підказав, але вже на 
перебування в Красносіллі «спеку-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
лізузати і згуртувати ряди молодих 
борців проти імперіалізму, колоніа
лізму і неоколоніалізму. Лозунг 
фестивалю — «За солідарність, мир 
і дружбу!».

На засідання МПК з’їхались пред
ставники юнацьких організацій 38 
країн. Делегати виступили і засуди
ли реакційні, розкольницькі групи з

кладався. Чи не послабила його від
строчка молодіжний рух!

— Ми переконані, що відстрочка 
фестивалю через події в Алжірі й Га
ні не зменшила бойового духу друзів 
фестивалю. Ідея Всесвітнього фести
валю живе. За останній час пройшли 
десятки міжнародних і національних 
молодіжних свят. Під фестивальним 
лозунгом «За солідарність, мир І

0

розвідника, 
третій день 
лянтка» з'явилася до лікаря Гафії Степанівни Ко
ноненко. і'

— Яйця продаєте? — питає Марія і, не слухаю
чи господарки, яка стоїть на ганку, проходить до 
світлиці.

— Мені треба бачити Сидоренка.
— Ніякого Сидоренка я не знаю, — відповідає 

жінка, а в самої в грудях похолонуло: — Пропала.
Він у вас, або ж ви знаєте, де він. Мене не 

бійтеся, я не просто спекулянтка. Маю передати 
Павлові Павловичу щось важливе.

За чверть години Марія вийшла від Гафії Сте
панівни,. несучи в корзині з десяток яєць. Жінка 
так їй нічого й не сказала, але Марія відчула, що 
натрапила на слід комісара.

(Далі буде).

ПОПЕРЕДУ
ДЕВ‘ЯТІІЙ ВСЕСВІТНІЙ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
№ 28 (728) 2 стор.

молодіжному русі, які хочуть підірва
ти єдиний фронт демократичної мо
лоді.

Радянська делегація повністю під
тримала рішення МПК про проведен
ня фестивалю в 1968 році в Софії.

Місцем майбутнього зльоту не ви
падково названа Болгарія — соціа
лістична країна. Це — свідчення при
вабливої сили соціалізму. Юнаки і 
дівчата різних країн в дні фестивалю 
можуть безпосередньо познайомити
ся з соціалістичними досягненнями 
братського болгарського народу.

ЗАПИТАННЯ: Як відомо, фести
валь За останні два роки двічі від-

дружбу!», відбулися численні зустрі
чі, працювали міжнародні юнацькі 
табори, широко відзначалося 20-річ- 
чя Всесвітньої федерації демокра
тичної молоді і 20-річчя Міжнарод
ного союзу студентів. Більшість мо
лодіжних організацій світу значно 
зміцнили свої ряди і нині знову під
твердили свою вірність фестиваль
ному рухові.

ЗАПИТАННЯ: Як буде готуватися 
до фестивалю радянська молодь!

— Ленінський комсомол, вся бага
томільйонна юність Країни Рад палко 
вітає ЇХ Всесвітній. Наші юнаки та 
дівчата йдуть назустріч всесвітньому

зльоту ровесників, глибоко розумію
чи, що в сьогоднішній міжнародній 
обстановці їх перший інтернаціональ
ний обов язок — допомога братньо- 
алу л народові. Наша

справедливу і 
в’єтнамських па-

му в’єтнамському 
молодь підтримує 
мужню боротьбу 
тріотів.

Ми складемо велику передфести-
вальну програму. Уже зараз МОЖна 
сказати, що численні свята радян
ської молоді, присвячені 50-річчю 

еликого Жовтня, будуть мати і ве
лике міжнародне значення.

В ювілейний рік Радянської влади 
ми запросимо до себе в гості зару- 
Ьіжних друзів і познайомимо їх З 
успіхами нашого народі в комуніс
тичному будівництві.

Підготовку до зустрічей в Софії, 
сказав на закінчення А. Дзасохоз, 
п»ппіЬ ,К?аТни РаД проведе під пра
пором зміцнення руху демократич- 
н-ю' МО??ДІ ! стУДентства. Погодже- - 
ллппг.><,И ВСХ 3аГОН'13 прогресивної 
мпгл д' -°СЬ ОСнова успіху наступ
ного Всесвітнього фестивалю. Фести-

• Рішуче «ні» війні, ра- 
а,АР ВІ' Реа.кЧн- Фестиваль — це 
п; "°РОЗУМ,ННЯ ’ Дружба юнаків та 
оепіНй?йуНОГ:° К„ОЛЬ°РУ и,‘с‘Ри* Р’13НИХ
репігійних 
об’єднаних 
боротися 
щастя народу.

і ПОЛІТИЧНИХ поглядів, 
загальним прагненням 

проти імперіалізму, за



ишетдта
тацьку конференцію на тему аЦе не повинна 
повторитися». Тому ця конференція пройшла ЦІ" 
каво, залишила глибокий слід у серцях школярів. 
Були обговорені книги радянських І зарубіжних 
письменників, як «Гора Зттенсберг» Придана« 
«Голий ереди оолковп Бруно Апіца та Інші.

Л. ПУШКО, 
десятикласниця Помічнянської школи № 1.

ська т 4 Наташа Губанова, Ганна Долнн-
„Т’ арІЯ 3апАав**ло та Інші, як 

Лп.илі? „Р е 1ЙСЬКОЇ мови та Літератури Галина 
рхипіпна Люта та бібліотекарка Раїса Михайлів

на у рицька, чимало попрацювали, готуючи чи-

НЕ ПОВТОРИТЬСЯ!

Валерій ЮР Є В

ВСІ ДІВЧАТА нашого 
класу цікавляться, яку 
зачіску краще зробити. 

Порадьте, будь ласка.
Л. ПЛАЧИНДА,

с. Капіж,
Новомиргородського 
району.

На питання Людмили 
Плачинди відповідає стар
ший майстер «Жіночого са
лону» в міст! Кіровограді 
Д. А. Мачеристова.

Основна вимога до зачіс
ки, — щоб вона була гар
ною, зручною і, безсумнів« 
но, природною, без зайвої 
крикливості. При виборі за
чіски врахо,і?ується і колір 
волосся, і вираз обличчя, і 
ріст людини. Коли волосся 

світле, 
більш 
зачіска, 
чіска із 
волосся 
суворішою, 
варто її
тажувати деталя
ми.

Дівчатам з кру
глим обличчя м 
доречно робити 
розкішні високі 
зачіски, що круто 
здіймаються 
чолом. Коли 
личчя плоске, 
го потрібно більш 
відкрити, а вуха 
закрити тільки на
половину, 
шия 
повна, 
дується 
на потилиці 
суватв вгору, ук
ладати подовже« 
ним униз овалом 
чи навіть більш 
гостро, мисом. На 

худій шиї волосся краще 
вкласти опущеним попижче 
вузлом чи підстригти ова
лом.

Дівчатам високого росту' 
краще вибирати округлі за
чіски з крупними деталями. 
При низькому рості недо
речно робити прямі довгі 
пробори, чубок.

Зараз модні зачіски «мо
лодіжна» в різних варіан
тах, «студентські», «діво
чі». Модна також коротка 
стрижка. Вона пасує і зо
всім юним, і літнім. Ду
маю. багатьом старшоклас
ницям буде до душі і за
чіска «віночок». Виконуєть
ся вона з короткого і дов
гого волосся. Спереду і на 
скронях його ледь філіру
ють, а ззаду *— па третину 
Довжини. Перед тим, як 
накручувати на бігуді, во
лосся змочують відваром 
льняного насіння, соком ли
мона чи апельсина, пивом 
або іншим розчином, що 
иає в’язкі властивості.

Для дівчат, що вступили 
У самостійне життя, можна 
порекомендувати «корзин- 

Ця зачіска виконується 
короткого волосся. Спере- 

лу його філірують до 7—8 
сантиметрів, ззаду *— ДО 
-в—12. Цю зачіску можна 
носити з чубком і без ньо
го. Ряд інших красивих за
чісок виконується тими я 
Прийомами, що й «кор 
зиика».

Косщ. як і раніше, 
залишаються моднп- 
М|1- їх можна запліта- 
***; а можна викласти 
"УДову зачіску — ве- 
Ч’ніір. ца випускний 
бал і т. іп.

пасує 
розкіш н а 
А от за- 

чорпого 
здається 

і не
перевал-

Коли 
коротка і 

рекомеп- 
волосся 

зачі-

Ще як прощалася з піонера
ми, твердо пообіцяла: «Прийду». 
Вже з атестатом, працюючи вихо
вателькою дитячого садка, зали
шилась вірною своїм молодшим 
друзям. А невдовзі райком комсо
молу довірив їй і дружину — на
правив старшою піонерзожатою 
Скалхутірської середньої школи.

З приходом- Юлії ШевцсооТ за
вирувало піонерське життя. З’яви-

лися нові традиції — свята Весни, 
Літа, Осені, Зими. Народилися 
гайдарівські тижні І місячники, 
зав'язалася дружба з солдатами— 
випускниками школи. Слідопити 
пішли шляхами воїнів — визволи
телів села.

А цього року Юлія Юхимівна 
етане педагогом з вищою осві
тою. Хочеться побажати їй вели
ких успіхів і безмірного щастя.

Н. МОТОРНА, 
зав. шкільним відділом Но- 

воархангельського РК комсомолу.

Юля—піонерський комісар

Г. АНДРЄЄВ.

►

= Ц УЛИ? Марійка Абаза заміж ВИ' 
" ■ ходить.
За кого ж?
За Леоніда Гончарова..,
Та не може бути...

ЯКЩ

Дев'ятикласниці Маловискіасько* середньої школи № 3 — учасниці ансамблю «Юність», 
Вжо кілька років цей ансамбль радує глядачів веселою піснею, 
--------------------------------------------------------------------------------- Фото А. Будулатьсоа.

<— Кажуть, що й весілля комсомольсь
ке справлятимуть... . ,

Ця чутка швидко облетіла село. Раді
ли люди: добра пара буде. Тільки хлоп- 

4__ Не вигорить. Не віддасть Софія
Абаза дочку за Гончарова, не любить 
за гостру вдачу,

Дійшли ті чутки й до матері. Марійка 
повернулася якось пізненько додому. В 
очах — радість якась. І, не стримуючись 
більше, кинулась на шию:

— Мамоі Заміж виходжу.
Стара відсахнулась.
— За Льоню, — прошепотіла дочка.
— За кого? — перепитала мати, 

мов недочувши.
— За Гончарова, — твердо і висе 

лосніше проказала Марійка.
Насупилась мати:
— Щоб я більше і слова про нього не 

чула.
Зблідла молода Абаза, зщулилася і, 

немов привид, відігнала той наказ:
— Ні, ні...
— Ой, горенько! — майже заголосила 

мати.
— Я люблю! — почулось рішуче.
Мати замовкла. На неї, видно, подія

ли не стільки слова, скільки променистий 
погляд дочки...

Згодом все село поспішало до клубу 
на весілля шофера колгоспу «Іскра» і 
продавця магазину № 2, Молодих уро
чисто зустріли керівники сільської Ради, 
колгоспу. Микола Залюбовський, депу
тат сільради, підніс молодим шлюбні об
ручки. Була музика, щирі побажання, ве
селощі.

А мати? Вона все підносила хустинку 
до очей, змахуючи сльози. То були сльо
зи радості...

с. Глиняна,
Добровеличківського. району,

ЗАГРАЙ ТАКОЇ
ІІе грай для мене 

сумних' мелодій 
ІІе треба, Ніно. 
Я хочу, 
Щоб грози .будило 

в небі 
Збурене піаніно.
Щоб хмарою 

червонястою
Пливло над червоним 

віком,
Щоб хату вдови 

заквітчало рястом 
Руками її чоловіка. 
Не грай для мене 

веселих дуже, 
ІІе треба, Ніно. 
Я прагну мелодій 

пружних, 
Що крушать холодні 

стіни.
Що навіть в байдужих 

та хитрих
Морозом біжать 

по спині.
Заграй такої, 

щоб сонцем
Наскрізь йняло 

людину!
Щоб вітер, дерева, 

світання, 
Граніт, і гарячі квіти 
Звучали моїм 

коханням, 
Як бджоли па крилах 

літа.
м. Кіровоград.

ЯИ

Сидить, буоало, за книжною, го< 
тує уроки. А ледь зачує рокіт трак- 
тора — І вже на вулиці. «Хлопцем 
би тобі родитися», — жартували 
подруги. Та дарма. Сьогодні про
фесія тракториста — І жіноча 
професія. І нею оволоділа Галина 
Лавриненко по закінченню школи. 
Працює зараз у колгоспі «Заповіт 
Леніна» Знам’янського району- 
Добре працює. Тому й о Москві 
побувала на початку року, висту
пала разом з Іншими Дівчатами- 
ентузіастами по Центральному те* 
побаченню.

Фото а. КОВПАКА.

ІДГОТОВКА до ювілею Радянської влади 
сколихнула в душі події п’ятдесятирічної 
давності. Не з газет дізналося про Жовтне
ву революцію моє покоління в селі Щасли
вому, Олександрійського повіту, де я була 
вчителькою. Вісті принесли поранені солда

ти, які поверталися з госпіталів. Навіть скупі вісті 
про революцію підняли всіх на ноги.

До того я не раз запитувала себе: «Що таке 
щастя?». Опинившись у вирі революційних подій, 
я відчула повноту життя. Було голодно і холодно. 
Та я мала велику радість. Пізніше зрозуміла, що 
саме таку радість на
зивають щастям.

Зараз я часто бу
ваю в школах. Вели
кі, світлі приміщення, 
життєрадісні дівчат
ка... У моєму селі до 
революції школа не 
могла охопити всю 
дітвору. До того ж, 
багато селян не мали 
змоги вчити дітей.

У перші ж роки Радянської влади все змінило
ся. І зовсім юні, і дорослі потяглися до знань. Ми, 
вчителі, не шкодували ні сил, ні часу для ліквіда
ції неписьменності. Перевтомлювались, але яка ж 
то радість була, коли старий дідусь чи молодень
ка дівчина згодом вільно писали і чигали!

До речі, письменники-фантасти браіи Стругаць- 
кі якось сказали, що щастя дає людині три радос
ті: друга, любов і роботу. Таки дійсно, скільки на
снаги приносила кожному і вчительська діяль
ність, і участь в художній самодіяльності, в різних 
гуртках і товариствах! Пам’ятаю, репетиції худож
ньої самодіяльності ми проводили у школі. Це не
просто. Більшість дівчат робила лише ппрші кроки 
в лікбезі. І ролі доводилося розучувати з голосу.

В ті буремні роки ми займалися не лише осві
тою. Агітація за список більшовиків в Установчі 
збори, продрозкладка, боротьба проти самогоно
варіння — все захоплювало нас.

Згадую часи Великої Вітчизняної війни. На Ура
лі одній колгоспниці листоноша приніс звістку про 
загибель чоловіка. Вона скрикнула, заголосила. 
Напівживу її відвезли додому, а вранці вона вже 
працювала на току: фронту потрібен був хліб. Я 
теж відчувала біль, але водночас мала задоволен
ня, що і я працюю для перемоги.

Щастя — поняття дуже індивідуальне. Та я ніко
ли не згоджуся з тими людьми, для кого щас
тя — це просто відсутність лиха,- матеріальний 
достаток. Так, ми всі працюємо над тим, щоб кра
ще жилося. Але достаток — не самоціль. Він по
трібний для того, щоб людина могла повністю 
розкритися у своїй творчій красі.

Я прожила Довге життя. Нелегким було воно. 
Але вважаю себе щасливою. Зустрічаюсь з ауди
торією, з самодіяльними артистами, всю себе від
даю громадській діяльності. А тому і в ці роки я 
зустрічаюся з радістю. І щастя моє — однолі
ток з Радянською владою. Я бачу вас, дівчата, в 
інститутах і технікумах, бачу красивими І освіче
ними. І нехай вам зараз не більше двадцяти, та 
й ваше щастя початок бере від Жовтня. І якщо ви 
не будете замикатися лише в особистому, то 
сповна пізнаєте щастя.

ЩАСТЯ
І РОКИ

о. клзлрінл, 
лектор обласної організації товариства 

«Знання».

м. Кіровоград.
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Г. ЩЕРБИНА

Рідний степе, казко вогнепера, 
В золотисту прибрана парчу. 
Як матрос кричить, уздрівши берег, 
Я, тебе побачивши, кричу.
І тобі на груди песхололі 
Падаю, мов спраглий до води. 
Степе мій, по чистім видноколі 
Ти мене, як сина, поведи. 
Хан побачу знову в ранній тиші 
Рідної Вітчизни буйну цвіть. 
Хан почую, як вітрець колише 
На хлібах історію століть. 
На круті козацькії могили 
Підіймуся в сонця на крилі, 
Віднайду в них правди вічні жили 
І дізнаюсь про людські жалі. 
До окопів, до траншей забутих, 
Як по грані, піду по межі 
І нарву на згадку зелен-рутн 
Там, де шашіль точить бліндажі...

Побреду по запашному рясту — 
Росини дзвін довкола загуде, 
І краплини в променях, мов щастя, 
Обцілують тіло молоде...- 
Степе, степе, в сонячних загравах 
Не применшуй правди і краси 
І від сина не ховай на травах 
Щедрої червоної роси.
Не роса то, степе мій, а мрії, 
Гнів, любов і ненависть батьків... 
Не ховай. Нехай роса яріє, 
Хай горить червоно для віків, 
м. Кіровоград.

„СРІБЛО44 1 „БРОНЗА44 
ТЕЖ НАШІ

ЛЕНІНГРАД. (Кор. ТАРС А. Перепе
лиця). Слідом за Борисом Самородовим, 
який завоював іце після третього етапу 
на московському льоду звання чемпіона 
світу в мотогонках на льодяній доріжці, 
сьогодні срібним і бронзовим призерами 
чемпіонату стали 28-річний електрик з 
Новосибірська Вячеслав Дубинін і 
27-річний викладач фізкультури Володи
мир Цибров з Луховиць Московської 
області.

В ДРУГОМУ ТАЙМІ...
РИМ. (ТАРС). 3 рахунком 2:0 футболісти збір

ної СРСР здобули в четсср перемогу в місті Тер
ні (75 кілометрів на північ від Рима) над місце
вим клубом «Тернана», який виступав в третій лізі 
італійського футбола.

ПЕРЕМОЖНІ РАКЕТКИ
Командну першість- обласно? ради ДСТ «Аван

гард» з настільного тенісу виборювали шістнад
цять команд першої групи. З самого початну зма
гань лідерство захопили спортсмени з агрегатно
го заводу, СКБ I БГТ заводу «Червона зірка» та 
спортклубу «Машинобудівник*. В упертих поедин
ках найсильнішою виявилася команда СКБ заводу 
«Червона зірка». На Другому місці — спортсмени 
спортклубу «Машинобудівник*, третіми в цих зма
ганнях були тенісисти відділу головного техноло
га заводу «Червона зірка».

* В. ЗМАЧИНСЬКИЙ,
головний суддя змагань.

м, Кіровоград,

ЦІКАВІ ПРИГОДИ

НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ОБІЙМИ
Наштовхавшись у на

товпі, стомлений Олексій 
звернув у вузьку, мало
людну вулицю

— Добридень, — чи
єсь привітання вивело

• його з задуми.
Олексій зупинився. 
— Пробачте, — пору

шив мовчанку Олексій,— 
І я не тутешній.

— Не може цього бу- 
тиі Ми десь зустрічали
ся, — впевнено прого
ворив чоловік.

— Фашист!
Від цього крику Олек

сій здригнувся. А кре
мезний чоловік сміявся 
басовитим сміхом.

— Та... Та ти знаєш, 
скільки з мене хлопці 
сміялися? — видавив він 
через сміх.

В просторій кімнаті 
Василя Стецемка Олексій 
згадував:

«В німецькому містеч
ку нас, вісім бійців, 
увірвалося в триповер
ховий будинок, зайнятий 
фашистами. Залишивши 
при вході чотирьох за
гиблих товаришів, ми

пробилися на другий по
верх, загнавши против
ника на третій. Та атака 
захлинулась, і наші час
тини відступили. Знизу І 
ззерху насідали фашис
ти. До самої темряви 
відбиаали ми їх атаки. 
Потім зібрали ковдри, 
перини і все майно, яке 
було в кімнатах, запали
ли і скинули вниз, щоб 
викурити ворога. Скоро 
запалахкотіли сухі по
ручні, дошки, ЕОНЮЧИЙ 
дим пір’я, фарби і ган
чір’я заповнив все навк
руги, піднімався вгору. 
За вікнами почувся 
брязкіт. З третього по
верху почали стрибати 
німці.

Скориставшись, що 
стрілянина внизу стихла 
(німці боялися перест
ріляти своїх), ми вирі
шили теж стрибати у вік
на. Щоб захиститися від 
полум’я, я надів на себе 
якийсь плащ. Опинив
шись на землі, кинувся 
за ріг сусіднього бу
динку.

— Там я тебе й нак

рив, — не витримав Ва
силь Семенович. — Ну 
й сутичка була... Кістля
вий, а здоровий. Я за вій
ну, мабуть, більше сот
ні «язиків» переловив, а 
такого опору не зустрі
чав. І чого ми тоді моз- 
чали?

— Ти був у маскхала
ті, а я в тому німецько
му плащі, з погонами 
офіцера. Добре, що ніж 
десь загубив, а то б ми 
не зустрілися сьогодні,— 
сміється Олексій.

— Ти й без ножа доб
ре бився. Прийшлося 
дати по зашийку, щоб 
зв’язати. Підтягнув тебе 
до своїх товаришів-роз- 
відників, кажу: «Є хлоп
ці. Офіцер. Добрі відо
мості дасть».

Перебиваючи один од
ного, згадували воєнні 
роки Олексій Петрович 
Гордовий, колишній бо
єць, нині токар механіч
ного цеху заводу «Чер
вона зірка», і розвідник 
Василь Семенович Сте- 
цюк, який працює елек
тромонтером на заводі 
«Арсенал» у Києві.

П. КОВАЛЕНКО, 
працівник редакції 
райгазети «Зоря 
комунізму».

АВРЯД чи сподівався бобринча- 
нин Микола Б., яку зливу відгуків 
викличе його лист до редакції. А 
таких відгуків на адресу газети 
надійшло більше сотні. Це свід
чить про активну зацікавле

ність нашої молоді моральною те
мою. По-різному розмірковують автори 
з приводу порушених проблем, не завж
ди, виходячи з власного життєвого дос
віду, роблять правильні висновки. Але в 
єдиному не можна звинуватити авторів— 
у байдужості. Листи написані пристрас
но, схвильовано, зі щирим уболіванням 
за долю Миколи і, за що принагідно дя
куємо більшості дописувачів, грамотною 
мовою. Бо ж вільне володіння мовою — 
це теж ознака духовного рівня молодої 
людини, свідчення зрілості її громадян
ського голосу.

Отже, повернемося до першоджере
ла. Лист Миколи Б., який послужив за
в’язкою для великої розмови, досить та
ки тривіальний і неаргументований. І на
вряд чи варто було б про нього говори
ти, коли б у своїй основі він не був шкід
ливим. Так, саме шкідливим. Але про це 
— потім.

Отже, краса чи вірність? Питання, як 
бачимо, поставлене в категоричній фор
мі, виключаючи найменшу можливість 
компромісу між цими поняттями. І — не
правильно. Бо ж чи можна, нехтуючи за-

З ПРИВОДУ ЛИСТА 
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конами логіки, змішувати чистозовніш- 
ню, конкретну в даному разі ознаку, з 
внутрішньою людською якістю? Ану 
спробуймо, наслідуючи автора листа, 
сформулювати речення так — сивина чи 
ніжність? Правда ж, безглуздо? Це, по- 
перше. А, по-друге, якщо ми навіть по
годимося з таким тлумаченням, то чи не 
образимо цим прекрасних (в усіх відно
шеннях) людей. Адже вирішуючи так 
проблему, автор безапеляційно прини
жує всіх вродливих юнаків і дівчат, зви
нувачуючи їх в невірності, і, в той же 
час, безпідставно (хотів він того чи ні) 
узагальнює, ніби лише невродливі здат
ні на вірність. Чи справедливий такий 
розподіл? Звичайно, ні.

Очевидно, більшості і наших дописува
чів доводилося зустрічатися з вродливи
ми і водночас взірцевими людьми. Це— 
аксіома. А втім, для переконливості на
дамо слово Ларисі Ч. з села Приюту, 
Новоукраїнського району:

«Раніше я теж гадала, іцо всі красиві — зрад
ливі. Але якось почула Історію, яка змусила ме
не замислитися. Кохав хлопець дівчину. Дівчи
на була дуже вродливою. Почалася війна. Хло
пець пішов захищати Батьківщину. Війна покалі
чила І невпізнанно змінила його обличчя. Усві
домлюючи свою неповноцінність, юнак вирішив 
не зустрічатися з Дівчиною. Але вона сама при
йшла до нього. В її очах він не побачив ні жа
лю, ні розчарування. Вони одружилися й жи
вуть щасливо...»

Очевидно, дехто з скептиків недовір
ливо посміхнеться. Що ж, для таких на
гадаємо красномовні факти з історії. Як 
відомо, дружина Маркса Женні фон 
Вестфален була славнозвісною красу
нею. Ця «вада» ніскільки не заважала їй 
бути вірною подругою й помічником 
свого великого чоловіка. І хто знає, чи 
зміг би Маркс завершити свою мону
ментальну працю «Капітал», коли б не 
відчував повсякденної підтримки Женні. 
Таких прикладів — чимало.

А ЛЕ ПОВЕРНЕМОСЯ до листа юна- 
ка з Бобринця. Що змусило йо- 

-го взятися за перо? Зрада коханої? Але 
зради не було. Принаймні до того часу, 
поки Микола не напосів на дівчину з 
своїми, нічим не виправданими, звину
ваченнями. Можливо, признання Люби,

що вона розлюбила його? Цього теж 4 
листа не видно.

Звісно, не можна виправдати людину, 
котра всім освідчується із коханні. Таках^ 
людина спустошує себе, приносить бїйь 
іншому. А, значить, як правильно під
креслюють читачі, вона не може бути 
щасливою, вона залишить поганий слід 
у житті. Таким потрібен громадський 
осуд. Безперечно. Найнещадніший. Але 
чи не відштовхнув сам Микола від собе 
дівчину? Все почалося з того, що він по
мітив, як на неї задивляються хлопці. 
Юнак обурився. Однак оскільки хлоп
цям не заборониш дивитися, то Микола 
зірвав злість на Любі. Вони, закономір
но, посварились.

Але є ще й зворотний бік. Чи справді 
любив Микола? Адже, як справедлива 
зазначає в своєму листі Валя Г., хіба 
можна любити людину і недозіряти їй? 
Припустимо, що може бути й так. Але 
ж, ображаючи подругу^ Микола водн^ 
час принизив і себе в її очах. ЗневіриЕН 
шись у ній, він, тим самим, розхитав пі/}-« 
мурок і її віри. Вістря, націлене на Любу* 
повернулося проти нього самого. Відбу
лося покарання егоїзмом.

На початку нашої статті ми говорили, 
що лист Миколи грунтується на нездоро
вій тенденції. Ім’я цій, на жаль, поки що 
вельми поширеній хворобі — ревнощі, 
тобто бажання ізолювати себе і дорогу 
людину від навколишнього світу. Прав
да, у коментованій історії ця хвороба 
перебувала лише в зародковій стаді-’. 
Але уявімо, що Микола одружився з ті
єю дівчиною. Навряд чи вдалося б їх по
дружнє життя. Бо ж як часто руйнує мо
лоді сім'ї безпідставна підозра.

ОТЖЕ, ніби все ясно: Микола 
винен у тому, що сталося,

цьому, власне, можна було б поставити 
крапку, коли б не листи деяких читачів. 
Обмовимось, деяких, бо більшість розу
міє, що врода — це ще не патент на 
входини в храм кохання, що справжня 
краса — нестаріюча — визначає істин
ну цінність людської індивідуальності. А 
характерна ознака цієї непомітної кра
си — вірність. Навіть від частого вжит
ку ця істина не втратила своєї перекон
ливості. Але як розпізнати оцю красу?-Ц» 
запитує група читачів. Звісно, щодо цьо
го не існує єдиного правила. Це зале- 
жить не тільки від людини, яка, образно 
кажучи, випромінює красу, а в першу 
чергу від нашої здатності сприймати її, 
від загального рівня нашого естетично
го сприйняття.

Поки ж що наведемо кілька слів о 
листа, єдиного в своєму роді:

«Любов — це поняття застаріле, не модно І не 
сумісне з віком аюму. Ми лосинні бути вільни
ми від Ілюзій і пустих уявлень».

Так написав до редакції К. Ріон з села 
Дереївки, Онуфріївського району. Як 
свідчить наведений уривок, автор листа 
настроєний категорично, виключаючи на
віть можливість заперечення. Хто кри
ється за цими рядками? Не важко розга
дати — запеклий скептик, з кривою по
смішкою на устах: мовляв, нас не прове
деш, ми знаємо. І не варто було б За
перечувати, настільки цей лист самотній 
в своїй одинокості, коли б не цікава, на 
наш погляд, відповідь Валі Р. Ось кілька 
слів, які належать їй: ")

«Любоо — рушійна сила нашого життя.
неї, любові, неможливо ні жііти, ні творити. Тоїї, 
хто запсречус любов, заперечу« найпрскрасніше', 
що с на світі. Мані шкода таких — вони Но 
здатні на подвиг. Адже кожен подвиг — св{*Я? 
пожертвування. А воно теж починається з лю
бові». -

Навряд чи потрібно коментувати цю 
відповідь.

На закінчення хотілося б застерегти 
деяку частину молоді від наївних запи
тань типу: «Чи можна мені дружити з 
солдатом?», «вона сказала, що не любить 
мене, порадьте, що мені робити» тощо. 
На всі випадки життя рецептій не існує. 
Та й чи потрібні вони? Адже недаремно 
природа обдарувала нас розумом і сер
цем. І не поспішайте звинувачувати, як 
це зробив Микола Б. Краще подумай/ло 
разом над мудрими словами Добролю
бова: коли дорога людина залишає нас, 
то найчастіше Ь цьому винні ми самі.

В. БАЗИЛЕВСЬКИИ.

6 березня. Перша програма. 
10.45 — Наша програма на тиж
день. (Кіровоград). 11.00 — Тсле- 
вісті. (Київ). 11.10 — Кіножур
нал та художній фільм «Ескадро 
відходить у море». (Кіровоград). 
16.00 — Назустріч виборам до 
Рад. (Москва). 18.00 — Толовісті. 
(Київ). 13.20 — Слухачам шкіл ос
нов марксизму-лвнінізму. історія 
КПРС. «Партія — натхненник і ор
ганізатор комуністичного будівни
цтва. 1959—1966 рр.п. Передача 
перша. (Москва). 19.00 — «Музич
ний маяк*. (Москва). 19.10—«Вам, 
дорогі подруги». Передача з До
нецька. 19.40 — А. Кузнецсз — 
«Пульс життя». Телевізійний спек
такль, (Ленінград). 20.30—Телсно- 
вини. (Москва). 21.00 — Концерт 
української пісні. (Київ). 21.20 — 
Телереклама. Кіровоград). 21.25— 
Кіножурнал та художній фільм 
«Ескадра відходить у море». (Кі
ровоград) .

7 березня. Перша програма. 
10.35 — Голубий екран — школя
рам. М. Кропивнчцький. (Кірово
град). 11.00 — Телопісті. (Київ). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Дівчата». (Кіровоград).

15-30 — «Пролісок», Соятковий
концерт. (Київ). 16.00 — Урочисті 
збори і концерт, присвячені Між
народному жіночому дню — З 
Березня. Передача з Кремлівсько
го Палацу з'їздів. Під час перер
ви — телевіеті. 20.00 — Кірово
градські вісті. 20.15 — Телефільм, 
(Кіровоград). 20.55 — «Наші кан
дидати». Кінонарис. (Кіровоград), 
21.05 — Фільм-концерт, присвяче
ний 8 Борозня. (Кіровоград), 
21.45 — В ефірі — «Молодість», 
«Орбіта». Музична програма, при
свячена 8 Березня. (Москва).

22.45 — Щоденник Спартакіади 
профспілок. Передача з Горько- -*■ 
го. 22.55 — «Музичний маякї, 
(Москва).

«ижпгшиич« 1,11 и н II іяж-тж»

5—6 березня по території області та 
Кіровограду передбачається хмарна з 
проясненнями погода, часом слабкі 
опади. Вітер західний, помірний. Темпе

ратура повітря: вночі до 5 градусів (при прояснен
нях — до 10 градусів) морозу. Вдень 1—6 градусів 
тепла.
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