
0. Ж КОСИГІН
ПРИБУВ У ТЕГЕРАН

Рік видання IX' ЧЕТВЕР, 4 КВІТНЯ 1968 РОКУ.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ТЕГЕРАН. 2 квітня сюди на запрошення прем'єр-мі
ністра Ірану А. А. Ховейди з офіціальним візитом при
був Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін.

Столиця Ірану влаштувала О. М. Косигіну іеплу зу
стріч. Вулиці міста прикрашені радянськими та іран
ськими прапорами, вітальними транспарантами з напи
сами російською і перською мовами: «Ласкаво проси- 
мої», «Хай живе дружба між Іраном і Радянським 
Союзом!», «Хай міцніє і розвивається взаєморозуміння 
між радянським і іранським народами!».

Незважаючи на дощову погоду, тисячі жителів Теге
рана вийшли на вулиці, щоб вітати главу уряду друж
ньої сусідньої держави і осіб, які ного супроводять.

(ТАРС).

ПРИСВЯЧЕНО ВОЖДЮ
СВІТОВОГО
ПРОЛЕТАРІАТУ

1-го квітня в Києві 
відкрився республікан
ський семінар-нарада на 
тему «Карл Маркс і су
часність». В його роботі 
бере участь близько 
1000 чоловік — лектори 
обкомів, міськкомів і 
райкомів партії, облас
них комітетів комсомо
лу, товариства «Знання» 
УРСР, політуправлінь 
військових округів і Чер- 
вонопрапорного Чорно
морського флоту, заві
дуючі кафедрами сус
пільних наук вузів рес
публіки, наукові співро
бітники інститутів суспіль
них наук АН УРСР, пра
цівники музеїв.

Вступним словом се- 
мінар-нараду відкрив 
кандидат у члени По- 
літбюро, секретар ЦК 
КП України Ф. Д. Овча
ренко.

В перший день робо
ти семінару присутні 
прослухали доповіді за
відуючого сектором Ін
ституту марксизму-лені- 
нізму при ЦК КПРС, док
тора історичних наук 
О. І. Малиша — «Карл близько сорока допові- 
Маркс — великий вчений дей і лекцій.
г революціонер», дирек- (РАТАУ).

тора Інституту філософії 
АН СРСР, академіка АН 
УРСР П. В. Копніна — 
«Карл Маркс і сучасна 
філософія», завідуючого 
сектором Інституту еко
номіки АН СРСР, члена- 
кореспондента АН 
СРСР А. Г. Пашкова — 
«Карл Маркс і проблеми

Х’

економії со- 
Лекцію про 

становище

політичної 
ціалізму». 
міжнародне 
Радянського Союзу про
читав лектор відділу 
пропаганди ЦК КПРС 
Ю. М. Бузулуков.

Семінар - нарада три
ватиме кілька днів. На 
пленарних засіданнях та 
засіданнях секції філо
софії і наукового кому
нізму, політичної еконо
мії, історії, держави і 
права буде прочитано

у ВЕЧЕРІ він мав зустрітись з усі- 
* ма членами комітету, хотів пора
дитися з активістами, як краще орга
нізувати роботу молодих хліборобів 
під час весняних польових робіт-

За день побував в містечку механі
заторів, біля зерносховищ, зустрівся 
з дівчатами, які протруювали насіння 
ярих, готували гранули місцевих доб
рив. Микола Милешко, ватажок мо
лоді артілі імені XXII з’їзду КПРС, 
хотів, щоб кожен комсомолець цієї 
весни працював краще, ніж будь- 
коли.

— Першими повинні сказати слово 
ми — молодь...

То були не лише слова. Тоді ж, 
після засідання комітету, Микола 
просив керівників колгоспу доручити 
йому трактор.

Дивувались вони:
— Ти ж маєш платню як інструк

тор по спорту і раптом...
— І механізатор я ще...
Першим вийшов Микола в поле, 

коли боронували ріллю, першим повів

у гони сіпальний агрегат. За три дні 
він впорався з роботою, яку треба 
було виконати за п’ять.

З ватажком комсомольської орга
нізації артілі змагається Мусій Вах
той. Щозміни він виконує завдання 
на ПО—115 процентів.

За заспівувачами пішли інші мо
лоді сівачі колгоспу. Вони нині в од
ній шерензі з бувалими хліборобами- 
їх мета — посіяти гак, щоб на гекта
рі зібрати ярих по 180 — 190 пудів.

Добрі вісті чути про молодих меха
нізаторів артілі імені Калініна. Тут з 
перших днів весняних польових робіт 
попереду комсомолець Павло Брус- 
ник. Щозміни він залишає дорідні 
зерна ярих на 40—25 гектарах. Після 
трьох днів роботи на його рахунку — 
130 гектарів.

А в артілі «Іскра» заспівувач в по
лі — комсомолець Віктор Шульга...

Старші хлібороби бачать, як їх си
пи отримують премії од правлінців, 
як на їх агрегатах майорять червоні 
вимпели, і зовсім не дивуються.

ДВІ ВАКАНСІЇ
Миколи Милешка

— Аякжеі — кажуть. — Це їхня 
весна. Це їх ювілейний засів.

Вирушаю в поле, везу переможцям 
мандати. Ці червоні книжечки, знаю, 
переходитимуть з рук в руки. Бо ж 
змагання серед сівачів — неабияке. 
І завзяття та майстерності не позича
ти молодим хліборобам-

В. ТРОЯН, 
завідуючий оргвідділом Новго- 
родківського райкому комсо

молу.

«“БУЙНИМ ЛИСТОМ, БУЙНИМ КВІТОМ!
З 5 КВІТНЯ ПО 5 ТРАВНЯ — УДАРНИЙ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ Місячник

Ідеш понад в’юнкою Ятранню і тихим Інгулом, йдеш 
стрімкими берегами Південного Бугу — і милуєшся 
завидною красою садів, лісосмуг, задивляєшся на 
рівні шеренги ясенів і осокорів, яблунь і черешень... 
То справа рук молодого шахтаря, хлібороба, машино
будівника, студента, старшокласника.

Нинішнього року степовик знову візьметься За ДІ
ЛО, зробить ще привабливішим своє село, місто, до
рогу, що веде до сусіда.

Рік цей — ювілейний. Перед комсомольськими 
іменинами, звісно, і старання молодих мають бути 
відчутнішими, аніж раніше. Знову триватиме ударний

комсомольсько-молодіжний місячник по озелененню 
рідного краю. Бюро обкому ЛКСМУ разом з облас
ним управлінням автомобільного транспорту і шосей
них доріг оголосив ного з 5 квітня по 5 травня.

В спільній постанові підкреслюється, то райкоми 
та міськкоми ЛКСМУ, комітети комсомолу первин
них організацій мають звернути особливу увагу на 
організацію змагання між загонами колгоспників, ро
бітників, студентів та школярів, які візьмуть участь 
у місячнику лісу і саду.

Для оперативного керівництва змаганням пгд час 
місячника створено обласний штаб по озелененню.



сюр.

ЯКОСЬ я була на одному з підприємств 
міста. Йшли збори. Приймали в 

комсомол двох юнаків. Один з них лі
ниво переминався з ноги на ногу, 
другий щось розглядав за вікном. Про 
себе говорили одне й те ж:

— Закінчив школу, а тепер ось у вас 
працюю... -

Озивається комсомольський ватажок:
— Запитання до товаришів є? 
Запитань не було...
В нас такого не трапляється. Бо до 

тих, хто готується стати членом Спілки, 
ми по-особливому вимогливі.

чатку працював підручним стругальни
ка. Згодом став поруч досвідченого ро
бітника Віктора Качура. Тепер ладен 
змагатися з вчителем. Віктор йде після 
зміни додому, за його верстат стає Во
лодя.

Але коли до нас приходить молода 
людина, її помічає не лише комсомо
лець, якому ми дали доручення допо
магати новачкові, за ним стежить весь 
цех. Так і з Володимиром. За хлопця 
заступались, не давали зробити помил
ки, вчили боротись з кривдою, байду
жістю. На наших очах формувалась і

А ЩО
ЗА ПОРОГОМ?

Пригадую молодого робітника Воло
дю Маляренка. Нерідко після зміни за
лишались з ним в червоному кутку цеху 
комітетчики, інші комсомольські акти
вісти і допомагали йому вивчати не ли
ше Статут Спілки. Вони хотіли, щоб Во
лодя повсякчас підвищував свій полі
тичний рівень, був серед ініціаторів. 
Комсомольці знали свого товариша по 
роботі і все ж на зборах ще й ще пе
ревіряли його.

— Скажи, чому вирішив вступити до 
комсомолу?

Володя неначе образився.
— Хіба я не розумію, ацо комсомоль

ська організація — велика сила...
Цей день залишився в пам'яті Володі 

Маляренка назавжди. Як перший шкіль
ний дзвінок, як перша зустріч з вер
статом на заводі...

Так. Володя прийшов до нас на агре
гатний завод після десятого класу. Спо-

комсомольська зрілість Володі Маля
ренка.

Був такий випадок. Хлопець помітив, 
що його товариш невірно проточує де
таль. Наблизився до нього:

— Слухай, Колю, в тебе — брак...
— Відчепись! Сам знаю, що роби

ти, — відмахнувся той.
У Володимирових очах — спалахи.
— Ні, ти права на це не маєш! Цю де

таль треба проточувати з патроні.
— Знаю... — Микола неохоче зупи

нив верстат, переставив деталь, натис
нув пускову кнопку.

— Ну ось, тепер інша справа, — по
світлішало лице Володимира.

Пізніше я помітила, що хлопці пова
жають свого товариша. Іноді радяться з 
ним, запитують.

Якось на зборах ми повели розмову 
про доручення.

— А що, коли взяти колективне ком-

МОЦЬ НЕ ЗАКРИВАЛИСЯ ДВЕРІ
виставочного залу Кіро
воградської картини о ї 
галереї, де демонструва
лися роботи місцевих ху
дожників, присвя ч е н і 
50-річчю Радянської Ар
мії.

Відвідувачам запам’я- 
талися картина «В по
літ» художника В. Фе
дорова (її придбав об
ласний краєзнавчий му
зей), робота художника 
Б. Вінтенка «За землю!

За волю! За кращу до- * 
лю!» та інші.

На обговоренні ви
ставки колеги тепло від
гукнулися також про ро
боти молодих художни-. 
ків Волохова, Іващенко, 
Ходак.

О. ВІЛЬДАНОВА.

сомольське доручення? Наприклад... ор 
ганізувати бригаду по раціональному 
використанню робочого часу, висло 
вив свою думку один з комсомольців.

_  Ай справді, — підхопили ДРУ
ЗІ, — Можна спробувати.

Ватажком бригади обрали Володю. 
Енергійно взявся хлопець за виконання 
своїх обов'язків. По-діловому, зі знан
ням справи. Старався виправдати до
вір’я товаришів.

А було все дуже просто. До кінця 
зміни ще зоставалось півгодини, а Єв
ген О. і Іван К. вже залишили свої ро
бочі місця. Коли Володимир увійшов у 
роздягалку, хлопці спокійно сиділи і ро
били перекур.

— Оце дива! Робочий день ще не за
кінчився...

Увечері, коли стрілка годинника^ наці
люється на цифру чотири, кожний під
ходить до своєї шафи, вішає робо
чий одяг. Потім наспіх прощаються на 
заводському подвір'ї агрегатного заво- 
ду. Володя спішить в клуб імені Каліні- 
на, він там серед драмгуртківців повсяк
час.

...Зі сцени дивиться вольове юнацьке 
обличчя. Рука червонармійця на ходу 
відшукує прохолодну сталь гранати.

Граната летить в окоп. Вибух. Гуркіт. 
І... ніякого бою немає. Тихо й м яко 
прокотився за вікном автобус, лунко 
вистукують каблучками дівчата. В за
водському клубі — репетиція.

Зараз самодіяльні аматори готують 
спектакль «Четверо з вулиці Жанни», де 
Володя грає роль Тушканчика.

Я розкриваю комсомольський квиток. 
Читаю:

— Маляренко Володимир Леонідович.
З маленького фото дивиться на мене 

його юність. Не «обстріляна» ще. Та 
йде вона тільки вперед. Це комсомол 
дав їй, йому — тривожну, щасливу, бо
йову стежину.

А. МОЛЧАНОВА, 
секретар комсомольської 
організації інструменталь
ного цеху № 4 агрегатного 
заводу.

„ЮНІСТЬ” 
ЗАПРОШУЄ 
ГОСТЕЙ

Турботи по підготовці до випускно
го балу добре знайомі десятикласнії, 
цям. Яке плаття одягти, де ного по
шити? А в останній момент виявля
ється, що забули придбати рукавич
ки. Одне слово, клопоту не менше, 
ніж у нареченої перед весіллям. І то. 
му не випадково у весняні дні учени
ці з заздрістю поглядають через віт
рини київського салону молодожонів 
«Юність» на білосніжні _ вбрання, 
виставлені в залі нареченої.

А 1 квітня, незважаючи на те, що 
це день жартів і «розігрувань», дів- 
чат Києва чекав цілком реальний і 
приємний сюрприз. Салон «Юність» 
проводить для учениць декаду відчи
нених дверей. Майбутні випускниці 
прийдуть сюди повноправними покуп
цями.

Це не едииа новинка комсомоль
сько-молодіжного колективу матазн- 
ну-салону. Ще недавно продавцям 
доводилося іноді вимовляти фразу: 
«Сьогодні нема вашого розміру взуг- 
тя, костюма. Зайдіть завтра». Це 
«завтра» могло тривати тиждень і 
більше, а ходити сюди щодня не у 
кожного є час. Тепер у салоні ство
рено стіл замовлень і доставления то
варів додому. І без того зайняті мо
лодожони гелер не матимуть зайво
го клопоту.

Постійний аналіз прохань і пропо
зицій відвідувачів викликав до жит
тя і інші нововведення в магазині. 
З ними зв’язана і реконструкція при
міщення. Вже відкрито зал нареченої 
з вільним доступом до товарів, неза
баром через магазин можна буде 
одержувати не тільки сервіровку, а й 
продукти до святкового столу.

(РАТАУ).

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

завдання голевного ПРАВЛІННЯ СОМ
ВАРШАВА. Тут відбулося засідання 

головного правління Союзу соціалістич
ної молоді з участю голів воєводських 
правлінь, завідуючих відділами головно
го правління ССМ і головних редакторів 
молодіжних газет, повідомляє агентство 
ПАП.

На засіданні обговорено пропозиції 
щодо дальшої роботи ССМ серед сту
дентів. Голови воєводських правлінь по
інформували про вступ робітничої, уч
нівської і студентської молоді в ряди

Польської об’єднаної робітничої партії 
і ССМ.

Учасники засідання підкреслили не
обхідність послідовного здійснення по
станов IV з’їзду ССМ, в першу чергу з 
питанні поліпшення ідейно-виховної ро
боти у середніх і вищих учбових закла
дах, і висловили згоду з оцінкою подій, 
яку містить виступ першого секретаря 
ЦК ПОРП В. Гомулки на зустрічі з 
партійним активом Варшави.

секретаря

(ТАРС).

ТВОРЧІСТЬ — 
ДЕВІЗ 
ЗЛЬОТУІ 

і

у МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ
НОВОУКРАЇНСЬКОГО 

РАЙОНУ

Молодим вважався той, 
Хто мав не більше п'яти ро
ків учительської практики. 
Це не означало, що бук
вально всі були з п’ятиріч
ним стажем. На зльоті мо
лодих педагогів Новоукра- 
їнського району, підготов
леному районним коміте
том комсомолу, взяли 
участь і ті, хто тільки по
чав свою діяльність на ос
вітянській ниві. Тому в роз- 
’мові про благородне при
значення рад янського 
вчителя, його турботи в

ювілейному комсом о л ь- 
ському році виникло бага
то цікавих питань. Головни
ми ж, безперечно, були 
проблеми підвищення ус
пішності учнів, участі шкіль
ної молоді в суспільно ко
рисній праці, проблеми ви
ховання підростаючого по
коління на революційних, 
бойових і трудових тради
ціях радянського народу.

Послухавши щире слово 
вчителя історії та суспіль
ствознавства канівської се
редньої школи Тамари Іва
нівни Нагорщук, директора 
Новоєгорівської восьмиріч
ки Миколи Івановича Тара
на, старшої піонервожатої 
Новоукраїнської школи № 5 
Алли Петрівни Романенко, 
можеш зробити висновок, 
Що молоді педагоги району 
не тільки добре усвідом
люють сучасні завдання 
школи, а можуть розповіс
ти про конкретну, ціле
спрямовану роботу над 
тим, щоб навчальний за
клад для дітей був Школою 
з великої літери.

І, звичайно, був девіз в 
учасників зльоту. «Юві
лею Ленінського комсомо
лу — наше натхнення і 
творчість». Заслужена вчи
телька УРСР О. Я. Фроло
ва, завідуючий обласним 
відділом народної освіти 
Д. Ю. Стельмухов, секретар 
райкому КП України М. В. 
Яценко порадили, як краще 
зустріти ювілей Спілки.

Життєрадісним, справді 
комсомольським був учи
тельський «вогник» «Рости, 
комсомольське плем’я». 
Валентині Войтенко запа
м’ятається дружна пісня, 
Лідії Буркатовській — роз
повідь про вихованців Ма- 
каренка, Раїсі Яковенко — 
спогади вчителя-ветерана... 
У всіх 70 учасників зльоту 
не тільки згадка залиши
ться. Вони одержали добрий 
заряд для плідної роботи 
на освітянській ниві.

В. ОЛЕКСІЄНКО.
м. Новоукраїпка.
На фото: заслужена вчи

телька УРСР О. Я. ФРОЛОВА 
розмовляє з учасниками зльоту. 

Фото М. КУЦОГО.

О КЩО вірити норвезькій 
буржуазній пресі, «всі» в 

Норвсіії виступають за збере
ження зв’язків країни з агре
сивним Північноатлантичним 
блоком.

А якщо не повірити? Якщо 
самому спробувати розібрати
ся в дійсному настрої і дум
ках рядових норвежців, інко
ли заплутаних і спірних? і то
ді вимальовується картина, 
зовсім не схожа на ту натов- 
ську ідилію, що її малює «ат
лантична» преса.

В дійсності зараз у Норве
гії набирає силу кампанія бо
ротьби за вихід Норвегії із 
МАТО після 1969 року, коли 
закінчиться строк дії Північ
ноатлантичного договору. Важ
ливе місце в цій кампанії — 
і це найвідрадніше — нале
жить норвезькій молоді. За
раз уже не тільки послідовні 
вороги пронатовської політики 
Норвегії — Комуністична спіл
ка молоді Норвегії і Соціаліс
тична спілка молоді — висту
пають за звільнення своєї 
країни від «атлантичних пут». 
Молодіжні організації цілого 
ряду політичних партій розко
лені зверху донизу в залеж
ності від ставлення до одно
го питання: за членство Нор
вегії в НАТО чи за вихід із 
нього.

1 це не голослівне тверджен
ня. Ось факти. Місяців зо два 
тому правління молодіжної

МОЛОДЬ -
організації Норвезької робіт
ничої партії (НРП) більшістю 
голосів висловилося за збере
ження зв’язків з НАТО. Твер
дять, правда, що «більшість» 
У прав іінні забезпечив додат
ковий голос, що за статутом 
належить голові правлінні. 
Так чи ні, не знаю. Цс питан
ня процедури. А ось те, що 
під відозвою кампанії «За вя- 
хід Норвегії із НАТО» стоять 
підписи чотирьох членів прав
ління, — факт незаперечний. І 
підписи ці не були зняті, на
віть незважаючи на вимоги 
«оільшості».

І аке становище в правлінні. 
Але воно — ще не вся органі
зація. Що ж думають рядові 
члени про це нанзлободенніше 
питання — • 
Норвегії? ,3 ,ч
мпоСЬК,1х організацій молоді 
НРП, що розглядали на своїх 
засіданнях рішення правління, 
засудили його «більшість», а 
Деякі вимагали скликання по
зачергового з’їзду, щоб «при
вести у відповідність думки 
керівництва з точкою зору ря
дових членів» організації.

У меншій мірі, але ті ж тен
денції можна відзначити в ла
вах молодіжних організацій 
консервативної партії і партії 
Центру, самі назви яких гово-

хіротя

Що ж думають рядові

політичного життя 
Дев’ять із 14 гу-

рять про те, наскільки далекі 
вони від передових віянь на
шого часу.

Готуючись до з’їзду, що має 
відбутись у квітні, правління 
молодіжної організації лібе
ральної партії Венстре опублі
кувало документ, який послу
жить основою для дискусії 1,8 
з’їзді.

Не завжди і не в усьому, 
трапляється, послідовні ці 
лоді борці проти натовськит 
пут. їх думки часто несуть ня 
собі явний слід зовнішньїии- 
літичннхпрограм їх партій 1 
міжпартійних незгод, що зни
жують ефективність прогес- 
тів плоти закабаления країни 
П івнічноатлантнчнпм блоком. 
Але у всіх е одна загальна 
риса — з’ясування для самих 
себе тієї простої істини, що за 
криваву авантюру С.11ІХ У 
В єтнамі, за військово-фашист
ський переворот у Греції, із 
звірства карателів Салазара в 
«Португальській» Гвінеї не
суть відповідальність не тіль
ки правлячі кола цих країн, 
але, в значній мірі, і їх союз
ники по блоку.

Чим ширше розповсюдити:'’ 
Ця думка, тим важче буде 
Утримати Норвегію в НАТО.

С. ЛНДРЄЄВ, 
кореспондент ТАРС.

РЮ-де - ЖАНЕИРО, 
З квітня. (ТАРС). Одного 
чоловіка вбито, більш як 
шістдесят поранено і по
над 200 арештовано — 
такий, за попередніми да
ними, підсумок сутички 
бразільської поліції з 
шістьма тисячами демон- 
странтів-студентів на ву
лицях Ріо - де - Жанейро

1 квітня. Як підкреслює 
преса, зокрема, газета 
«Коррейо да манья», 
вперше за чотири роки 
існування військового ре
жиму в країні студентів 
відкрито підтримало насе
лення. На центральних 
вулицях і площах Ріо-де- 
Жанейро, як і раніш, сто
ять танки і бронетранс-

п о Р 7 е Р и бразільських 
збройних сил.

Газети повідомляю^ 
подробиці студентських 
заворушень в ряді інших 
міст країни- Тисячі полі
цаїв розігнали вчора сту
дентську демонстрацію 8 
Ьелу-Орі30нт{ Три чоло
віка Дістали при цьому 
кулеві поранення, близько 
сорока арештовано. Бага
то студентів поліцаї по
били.

твій РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ
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Будь спокоен, моряк. 
Верность — лучший маяк. 
Никакой ураган, ураган не

Где-то в море они 
Дни и ночи одни
Далеко/ далеко, далеко

мне судьба 
моринов.

М. ПИРОЖЕНКО.

На фото: В. ОЛІПНИК.

Может быть, оттого, 1
Что люблю одного, 1 !’аза
Я за всех, я в тревоге за всех моряков.

Музыка В. ДМИТРИЕВА.

НАД КРОНШТАДТОМ

И уметь над:» ждать, 
Ждать опять н опять, 
Чтоб любить, чтоб любить, 

так любить моряков.

З 
з 
з

Ц А ВУЛИЦІ
■я на вокзалі, де людей, 
що й голці ніде впасти, 
взагалі задуха. Але ніхто 
не ремствував — війна. 
Шура теж мовчки час від 
часу витирала піт з чола 
і з нетерпінням позирала 
то на годинник, то на ко
лію. Очікуваного поїзда 
все не було. І вона спро
бувала пробратися ближ-

лись, 
їзда. 
Шуру 
повів:

=

че до виходу, до свіжі
шого повітря. Несподіва
но гукнули:

— Шуро!
Повернулася, 

пробирався в 
якийсь військовий, 
разу й не збагнула, 
го. А коли наблизився, 
майже вигукнула:

— Сергійко! Ти?! 
не пізнала. Тобі до 
військовий одяг.

— Не гадав бути 
новим, як хотілося самос
тійно провести перший 
урок в школі. І тобі ж, 
правда?..

Шура не дослухала, пе
ребила:

— Ми сильні, Сергію, 
так? Переможемо? Тіль
ки відверто.

І взяла мимоволі за 
гудзик, притягнула до се
бе ближче, пильно поди
вилась в очі. Для неї Сер
гій ще в педагогічному 
технікумі був не тільки 
секретарем комсомоль
ської організації...

На вокзалі заметуши-

До неї 
натовпі 

Від- 
хто

Я й 
лиця

війсь-

ЗЕЛЕНОГО 
ПОЛЯ

Ви чуєте: гримить соняч
ний оркестр весни. Ніжну 
мелодію виводять тендітні пагінці.

Я найбільше люблю квітне
ву увертюру. Коли степ зву
чить урочисто і світло, а про
зорі блакитні хмарини над 
ним мрійливо подзвонюють 
гранчастими, крихкими про
менями.

Коли я слухаю степ, перед! 
тихе дитин- 

нереаль- 
рідного 

будинки, 
там за

потій —

мною випливає 
ство, якесь далеке і 
не. Знайомі вулиці 
міста. Його сквери, 
Я виросла в Сумах, 
кінчила школу,

поспішаючи до по 
Вже проводжаючи 
у вагон, Сергій від-

— Переможемо, обо
в’язково переможемо, 
рідна, обов’язково...

І потім ще довго під 
перестук коліс Шура пов
торювала о думці: «Пере
можемо, рідна, обов’яз
ково...»

Начальник медсанба
ту призначив Шуру біблі
отекарем. Вдень дівчина 
бігала по палатах, читала 
пораненим газети, розно
сила книги, а вечорами 
вчилась медичній справі.

...Йшов другий рік вій
ни. Шура вже давно пра
цювала мед сестро ю. 
Секретар комсомольсь
кої організації Поліна 
Шикіна відзначила її, як 
одну з найактивніших 
комсомолок. А начальник 
госпіталю якось запропо
нував перейти працювати 
сестрою в хірургічне від
ділення і додав:

— Якщо витримаєте...
— Якщо треба, то ВИ' 

тримаю, товариш пол
ковник! — запевнила.

Uгана ufinotj
ГГГЬ—- У- - ТГ

teener fcrtomeo что fitoortH) одного

сільськогосподарський техні
кум.

Я виросла в місті, але най
більше люблю степ. Чому? 
Не знаю. Мабуть, в цьому 
винна квітнева увертюра. Ад
же в дитинстві я завжди ви
бігала за місто 1 наслухову- 
вала, як співає свою зелену 
пісню поле.

Зараз, коли лишились по
заду лекції, рідна домівка, і 
я — молодий агроном, мені 
стає ближчою і зрозумілішою 
весняна музика степу. В ній я 
вчуваю власні тривоги за 
майбутні сходи. В ній відчу
вається 1 гаряче биття хлібо
робських буднів. , •'

Я закушую губу І замрію
юсь. Так, здається, все пра
вильно. Озимі підживлено, 
під ярі грунт удобрено. Весь 
посівний матеріал доведений 
до першого класу. Головне, 
щоб не підвели буряки. Адже 
в цьому році ми взяли зобо-

в’язання зібрати їх по 300 
центнерів з гектара... А зер
нових — по 26 центнерів.

Дивлюсь на годинник і збо
чую до ферми. Треба попере
дити дівчат, щоб сьогодні 
прийшли трохи раніше на 
заняття політгуртка «Проме- 
тей>...

Весно, весно, як добре, ко
ли тобі вірять! Тоді хочеться 
всього себе віддати людям, 
сонцю, життю.

Тільки рік минув з того ча
су, як я працюю в цьому се
лі. А мене вже обрали секре
тарем комсомольської органі
зації. Чи важко бути моло
діжним ватажком? Так. Вір
ніше, дуже відповідально.

Зі мною вітаються хлоп- 
ці-механізаторп. Вони щось 
мені зичать і білозубо по
сміхаються. А у вухах, в го
лові, в душі бринить проме
нисто моя улюблена квітнева 
увертюра...

Галина ШЕВЦОВА, 
агроном колгоспу імені Чка- 
лова Новомиргородського 
району.

хірургічному здру
жилася з Шурою М’ясни- 
ковою. Разом вони і мрі
яли, і труднощі ділили. 
Разом раділи листам-три- 
кутникам.

...Під Сталінградом 
рога розгромлено, 
бої точаться та 
вперті. Медсанбат 
пустує ні години, 
рації доводиться робити 
часто, до них звикли. Та 

ця стомила і лікаря, 
М’ясникову, бо 
години чотири. Виходячи, 
підполковник 
Шурі Тарасенко:

— Слідкуйте за пуль
сом пораненого.

Шура підійшла і ска
м’яніла. То був Сергійко. 
Він не впізнав її, не за
говорив. Він тільки важко 
дихав, зрідка вигукував 
якісь команди, то шепо
тів: «Ми переможемо, 
рідна, переможемо...»

Давно вже закінчилася 
війна. Шура — нині 
Олександра Орестівна. 
Вона працює в Управлін
ні охорони громадського 
порядку. Ні, ні, і згадає 

, Олександра Орестівна Та
расенко ту першу 
і останню зустріч 
з Сергієм. Про неї 
нагадає своїми ли
стами й подруга 
Олександра Іва
нівна М’ясникова, 
яка зараз працює 
в лікарні в місті 
Пугачові. В сімей
ній теці О. Тара
сенко зберігаю
ться листи-трикут- 
ники, які нагаду
ють бойових дру
зів, буремні ком
сомольські роки.

Б. КИЗІЛЬ.
На фото: О. О. 

Тарасенко (стоїть) 
О. І. М’ясникова.

м. Кіровоград.

Кажуть, що и хорі спіпаги 
легко: коли що не до ладу— 
покриють кращі, сильніші 
голоси. Та чи так це?

Це питання спало мені на 
думку, коли я познайомився 
з медсестрою районної ди
тячої лікарні комсомолкою 
Валентиною Олійник. Вона— 
одна з тих учасників хору, 
хто, можливо, не вершить 
пісню, але щиро вплітає в 
неї свій чистий голос, без 
якого вона не змогла б на
родитись.

Коли ж навідаєшся до 
приймальні, завжди зустрі
нешся із стурбованим погля
дом молодої матері, з вели
кими очима хлопчика чи 
дівчинки. Ті погляди гово
рять: «У нас лихо. Допомо
жіть...»

Ось тут і потрібне чуйно 
серце медичної сестри. Від 
уміння лікаря та його по
мічника залежить результат 
поединку з хворобою. Так 
було, наприклад, тоді, коли 
до лікарні привезли Петю 
Кобилянського з села Бсре- 
жипки. Діагноз: гостре за
палення леїенів. Нелегка 
боротьба за життя. Але її 
виграно, І, можливо, тільки 
мати сповна оцінила це.

У Валентини чимало гро
мадських доручень. Вона ре
дагує молодіжну стінгазету 
«Молодіжна зміна».

Отже, в хорі добрих справ 
голос Валентини Олійник 
звучить правильно, без 
фальші.

Фото Ф. ПЛАХТ1Я.

БАКСАЮЛА
В глибоку сутінь вечорову 
Наш човен тихо порина... 
Твій голос гасне на півслові, 
Немов обірвана струна. 
Дорога, місяцем облита, 
Біліє срібно край села. • 
Холодні краплі-лазурпти 
Спадають зорями з весла. 
Синіє даль, і гуснуть тіні. 
Принишк у нетрях верболіз. 
Здається маревом сплетіння 
Твоїх тугих медових кіс. 
Мовчання. Подихи гарячі. 
Тремтливо-ніжний потиск рук... 
Як дивно-просто все, неначе 
Між нами й не було розлук.

С. ШЕВРЯКОВ.
с. Побузьке 
Голованівського району.

НА ВАШЕ

ЗАМОВЛЕННЯ

Вміщуємо на замовлення Л. Чачуни з с. Весе- 
лівки Новомиргородського району, десятиклас
ниць Т. Кривобок, Є. Смуглій, Н. Чередниченко, 

Цифір з с. Моїиорино Знам'янського 
Ссргієнко з с. Іванівни Бобринецького 
інших.

В. 
Г. 
та

району, 
району

Слова С. БЕЛИКОВА.

Над Кронштадтом туман, 
синей дымке дома, 
кругом тишина, тишина да огни 

маяков, 
сама не пойму,

Не пойму, почему 
Так близка, так близка

А кому не понять.
Как любимого ждать.
Спросит пусть, спросит пусть у подруг 

моряков.
Над Кронштадтом туман.
В синей дымке дома.
А кругом тишина, тишина да огни 

маяков.



------------ 4 второ ----------------------- =——---------------------- ----------------- MR ЛА 40 (890)

• СПОРТ @ СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ

спартакіада школярів

з чим 
ПРИЇХАЛИ?

Серед багатьох заходів, що проводились під 
час весняних канікул, провідне місце належало 
спортивним змаганням різних масштабів. Чима
ло юнаків і дівчат нашої області брали участь 
у поєдинках, результати яких входять до заліку 
республіканської спартакіади школярів, у маг- 
човпх зустрічах, турнірах, що проходили в різ
них містах України.

Чемпіонка області, олександрійська школярка 
Лариса Микизіль стала чемпіонкою України се
ред дівчат 1952—1953 років народження. Висту
паючи в Ялті, вона нікому не поступилася пер
шістю в чотириборстві (біг на 100 метрів і 80 
метрів з бар’єрами, штовхання ядра, стрибки У 
висоту). Тренує Ларису неодноразова чемпіонка 
області, призерка республіки Жанва Богоявлен- 
ська.

Успішно виступили на кримській трасі і вихо
ванці майстра спорту Михайла Тсрещенка. Зо
крема, учень десятого класу Кіровоградської 
школи № 32 Віктор Пономарьов у 40-кілометро- 
він груповій гонці велосипедистів 1951—1953 ро
ків народження фінішував першим, а десяти
класник Кіровоградської школи-інгернату № 1 
Володимир Олійник — четвертим. В командному 
заліку наші велосипедисти зайняли п’яте місце.

У Львові змаїалися юні гімнасти. Кандидат у 
майстри спорту 3 Кіровоградської школи № 27 
Людмила Арсеньєва випередила всіх своїх су
перниць. її подруга по школі теж кандидат у 
майстри спорту Олена Льовочкіна була четвер
тою.

Вперше включено в програму республіканської 
спартакіади школярів боротьбу. Поєдинки бор
ців класичного стилю проходили в Коломиї, 
Івано-Франківської області. Вся наша команда 
виступила рівно і увійшла в десятку найсильні- 
ших. Кіровоградець Олександр Єсаулснко став 
другим призером серед атлетів першої середньої 
ваги. Його земляк Володимир Шувалов (най
легша вага) зайняв шосте місце.

Команда з настільного теніса, виступаючи у 
Львівській області, вийшла на дванадцяте місце. 
Фехтувальники привезли з Харкова двадцять 
п’яте місце, піднявшись лише сходинкою вище 
проти минулого року. Похвали заслуговує тіль
ки шпажист Василь Алексєєнко, який був чет
вертим.

Ще гірше справи у акробатів І борців вільно
го стилю. Вони замикають турнірну таблицю.

Ще, здається, зовсім не
давно «Молодий комунар» 
писав про поєдинки на лиж
ні, «Сніговий десант», а в 
минулому номері фоторе
портаже «Перші «ластівки» 
розповів про пробу сил лег
коатлетів на свіжому повіт
рі. Прийшов квітень, а ра
зом з ним ожило життя на 
спортивних майданчиках і 
стадіонах.

Четвертий, весняний, мі
сяць багатий на спортивні 
події. Щойно стартував 
XXX чемпіонат країни з фут
бола. Розпочнуть у квітні 
першість з футбола і облас
ні спортивні товариства 
«Авангард» і «Трудові ре
зерви».

Вийдуть у квітні на бігові 
доріжки ЛЕГКОАТЛЕТИ об
ласті. Через десять днів в 
Ялті розпочнеться 20-кіло- 
метровнй пробіг, який про
водить центральна рада 
ДСТ «Авангард». Сільське 
спортивне товариство «Кол
госпник» 13 і 14 квітня про
веде в Знам’янці легкоатле
тичний крос на приз імені 
В. Порика. В ці ж дні рес-

ЧЕТВЕРТИЙ МІСЯЦЬ 
ОЛІМПІЙСЬКОГО РОКУ

публіканська рада СДСГ 
«Буревісник» організовує в 
Кіровограді 11 тур першості 
з легкої атлетики—20-кіло- 
мегровнй пробіг.

З нетерпінням чекали вес
ни ВЕЛОСИПЕДИСТИ. Пер
шими стартуватимуть спар- 
таківці. Збірні команди ко
лективів фізкультури візь
муть участь в особистій пер
шості облради. II — 14 квіт
ня спортсмени цього това
риства виступатимуть в Оде
сі в Чорноморському велоту
рі. Сільські спортсмени в ос
танній декаді місяця міряти
муться силами в особистій 
першості з велоспорту на 
приз відкриття сезону серед 
дорослих, юнаків і дівчат.

В кінці місяця ВЕСЛУ
ВАЛЬНИМ! «СПАРТАКА» 
виборюватимуть приз від
криття сезону.

Спартаківці в першій і

другій декаді квітня прове
дуть матчові зустрічі З РУЧ
НОГО М'ЯЧА в Запоріжжі і 
Черкасах.

Чимало поєдинків прове
дуть і любителі малої ракет
ки. Відбудуться першості З 
НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСА об
ласних рад ДСТ «Спартак», 
«Трудові резерви», «Ьурс
вісник».

АЛЬПІНІСТИ «Спарта- 
ка» візьмуть участь у пер
шості облради, яка відбуде
ться в кінці квітня і на по
чатку травня на Південному 
Бузі. *

Пролунав суддівський свис
ток НА ВОЛЕЙБОЛЬНИХ і 
БАСКЕТБОЛЬНИХ МАЙ
ДАНЧИКАХ. Студенти кіль
кох областей зустрінуться в 
Кіровограді 10 — 17 квітня, 
де проходитиме зона чем
піонату Укррадн СДСТ «Бу
ревісник» з волейбола.

ШТЕРв’® ИЕРЕД GTÄPTSi
Минулої суботи наші земляки, футболісти «Зірки», повернули

ся з Ялти, де брали участь у кримському «Проліску». А вже на
ступного дня їх можна було бачити на тренувальних заняттях. 
Це зрозуміло, зараз не можна гаяти часу, адже восьмого квітня 
суддівський свисток викличе на зелений килим стадіону, де во
ни схрестять зброю з херсонськими залізничниками. Сьогодні 
дублюючий склад команди проведе в Краснодар! кубкову гру із 
«Кубанню».

Позаду підіотовчин пеиіод, час роздумів, пошуків і організа
ційних клопотів. 1 ось «Зірка» бере старт на дистанції дов
жиною близько восьми місяців. Як підготувались до чемпіонату 
футболісти? Це та ще безліч «як» ставлять читачі в листах до 
редакції. На деякі з них наш спеціальний кореспондент В. Га- 
нонькнй і попросив відповісти начальника команди Гсннадія 
Васильовича РУД І! НСЬКОГО.

- ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ПІДСУМКИ ПІДГО
ТОВЧОГО ПЕДІОДУ? ЩО ПОКАЗАВ КРИМ
СЬКИЙ «ПРОЛІСОК»?

— Результати учбово-тренувального 
періоду можна вважати задовільними. 
У великій мірі цьому сприяв і кримський 
«Пролісок». Календар звів нас із сильни
ми суперниками: армійцями Києва, запо
різьким «Металургом», миколаївським 
«Суднобудівником» та іншими команда
ми. Як відомо читачам «Молодого кому
нара», ми вдало провели всі зустрічі, і 
лише програш перед кінцем сімферополь
ській «Таврії» дещо зіпсував настрій- І 
все ж друге місце в підгрупі, де виступали 
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сильні команди, — непогано. Відверто 
кажучи, ми й не ставили завданням ви
граш «Проліска». Основним нашим зав
данням було виявити основний склад 
команди. А тому на кожну чергову гру 
команда виходила у зміненому складі. 
Окремих гравців можна було бачити в 
різних лініях. Така «проба на міцність» 
дала свої позитивні результати.

Не можна обійти мовчанкою і виступи 
дублюючого складу, основного резерва 
команди, який не програв жодної зустрі
чі. Л

— В ЯКОМУ СКЛАДІ ВИСТУПАТИМЕ 
КОМАНДА В ЦЬОМУ СЕЗОНІ?

— Для участі в першості команда на
грала кілька систем, які будуть застосо
вуватись відповідно до характерних 
особливостей наших суперників, до міс
ця проведення ігор, а також наявності 
гравців. Тому команда буде кожного ра

зу виходити на поле у зміненому складі. 
Уболівальники побачать вже добре 

їм відомих Анатолія Кравченка, Вікто
ра Квасова, Миколу Корольова, Віктора 
Зайцева, Віктора Сучкова та інших грав
ців. Сергій Галоян, Андрій Товт, Віктор* 
Ступак, які в минулому році одержали 
травми, зараз в добрій спортивній фор
мі, брали участь в останніх матчах.

Від гри до гри відточують майстер
ність футболісти дубля, і деяких з них 
можна буде зустріти в основному скла
ді. Це Валерій Калінін, Юрій Касьонкін, 
Іван Анищенко, Анатолій Хропов. Добре 
вписались в ансамбль дубля і юнаки з 
групи підготовки Олександр Смнченко і 
Микола Беглецов.

В складі команди уболівальники зу
стрінуть ще невідомих їм воротарів 
Сергія Дубініна і Леоніда Колтуна, за
хисників Аркадія Захарова і Григорія 
Іщенка, півзахисника Володимира Деря- 
біна та інших-

Старшим тренером команди призначе
но Анатолія Семеновича Архипова. Пе
рейшов на тренерську роботу в рідний 
Клуб ветеран команди Юрій Горожанкін.
- ЯКОЇ ВИ ДУМКИ ПРО НОВАЧКІВ ПІД

ГРУПИ?
— Команди, що влились у нашу під

групу (а їх — 11), — для нас загадка 
як за технікою гри, так і за складом. Не 
завадпло б перед офіційними зустрічами 
подивитись їх, «розвідати», так би мови
ти. Що це необхідно, видно з того, що 
ми вже навчені гірким досвідом, коли 
програвали перші зустрічі «загадковим» 
командам. -

— ЧЕРЕЗ ЧОТИРИ ДНІ «ЗІРКА» ВИЙДЕ

НА СТАДІОН. ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ СТАН 
ПОЛЯ?

— Хочу сказати, що він викликає за
непокоєння. Не скрізь є зелений ки
лим, а перша гра ще пошкодить трав’я
ний покрив.

Особливо турбує нас відсутність запас
них полів, де б ми мали можливість тре
нуватися. Ось і зараз, після приїзду з 
Криму, нам немає де тренуватись. Дово
диться шукати будь-який клаптик віль-’ 
ного місця.
- В МИНУЛОМУ РОЦІ «ЗІРКА» БОРО

ЛАСЬ ЗА МІСЦЕ В ПЕРШІЙ ДЕСЯТЦІ. 
КОМАНДА ДОДЕРЖАЛА СВОГО СЛОВА. В 
КІНЦІ СІЧНЯ В «СПОРТИВНІЙ ГАЗЕТІ» ВИ 
ЗАЯВИЛИ, ЩО В ЦЬОМУ СЕЗОНІ КОМАН
ДА ПЛАНУЄ ЗАЙНЯТИ МІСЦЕ В ПЕРШІЙ 
П’ЯТІРЦІ...

— Що було сказано на початку року, 
залишається й зараз у силі. Ми зважили 
всі наші можливості і вважаємо, що це 
завдання можна виконати. Таке зобо- 
в’язання взяв на себе наш колектив. От
же, наша мста — перша п’ятірка.

— 1 ОСТАННЄ. ЩО Б ВИ ХОТІЛИ СКАЗА
ТИ УБОЛІВАЛЬНИКАМ ФУТБОЛА?

— Кіровоградські уболівальники об’єк
тивні, розуміються в футболі, люблять 
цю гру. Вони ставлять перед командою 
вимогу: грати технічно, майстерно, гост
ро. Це розуміють наші хлопці і будуть 
намагатись відповісти на це доброю 
грою-

ТРИ ЗАПИТАННЯ
ЗНАВЦЯМ

КОНКУРС ФУТБОЛЬНИХ уболівальників
Наша редакція оголошує конкурс уболівальників фут

бола. Підсумки конкурсу буде підведено після закінчен
ня першого кола чемпіонату команд другої підгрупи дру
гої групи класу «А». За кожну вірну відповідь нарахо
вуватиметься по 4 очка. Переможець буде нагороджений 
вимпелом команди «Зірка» з автографами футболістів.

Відповіді надсилайте не пізніше 22 квітня ц. р. (дата 
відповідей визначається за поштовим штемпелем) з по
міткою на конверті «Футбольний конкурс».

1. НА якому місці буде «зірка» за ре
зультатами ПЕРШОГО КОЛА!

2. СКІЛЬКИ ОЧОК «ЗІРКА» НАБЕРЕ В ІГРАХ НА 
ВИЇЗДІ і НА СВОЄМУ ПОЛІ!

3. З ЯКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЗАКІНЧИТЬСЯ МАТЧ 
«ЗІРКА» — «ТАВРІЯ»?

КЛАС «А», ДРУГА ГРУПА, 
ДРУГА ПІДГРУПА. КАЛЕНДАР ПЕРЕМОГЛИ ЧЕМПІОНИ

е ° Є *
А /

о

КВІТЕНЬ
8. «Дніпро» (Дніпропетровськ) 

— «Спартак» (Рязань), «Аван
гард» (Жовті Води) — «Шин
ник» (Ярославль), «Таврія» 
(Сімферополь) — «Металіст» 
(Харків), СКЧФ (Севастополь)— 
«Металург» (Липецьк), «Ку
бань» (Краснодар) — «Мета
лург» (Куйбншев), «Динамо» 
(Ставрополь) — «Сокіл» (Сара
тов), «Спартак» (Нальчик) — 
«Труд» (Воронеж), «Зірка» (Кі
ровоград) — «Локомотив» (Хер
сон), «Дніпро» (Кременчук) — 
«Текстильник» (Іваново), «Ме
талург» (Запоріжжя) — «Рост
сільмаш» (Ростов).
12. «Металург» (3). — «Мета-
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лург» (Л.), «Дніпро» (Дн.) — 
«Шинник», «Авангард» — «Тек
стильник», «Таврія» — «Рост- 
сільмаш», СКЧФ — «Металіст», 
«Кубань» — «Сокіл», «Локомо
тив» — «Суднобудівник» (Ми
колаїв), «Динамо» — «Труд», 
«Спартак» (Н) 
(К.), «Дніпро» 
так» (Р).

16. «Металург» 
ліст», «Динамо» 
(К.), «Суднобудівник» — «Зір
ка», «Спартак» (II.)—«Сокіл», 
СКЧФ — «Ростсільмаш», «Ку
бань» — «Труд», «Авангард» — 
«Спартак» (Р.), «Таврія» — 
«Металург» (Л.), «Дніпро» (К-) 
— «Шинник», «Дніпро» (Д.) — 
«Текстильник».

19. Ігрн на Кубок СРСР.

— «Металург» 
(К.) — «Спар-

(3.) _ «Мета-
— «Металург»

23. «Текстильник» — «Спар
так» (Н.), «Металіст» — «Дніп
ро» (Д.), «Суднобудівник» — 
СКЧФ, «Локомотив» — «Мета
лург» (3.), «Ростсільмаш» — 
«Авангард», «Металург» (К.) — 
«Труд», «Спартак» (Р.) — «Ку
бань», «Металург» (Л.)—«Дніп
ро» (К.), «Зірка» — «Таврія», 
«Шинник» — «Динамо».

27. «Текстильник» — «Ку
бань», «Ростсільмаш» — «Дніп
ро» (Д.), 
«Металург» 
«Металіст»
«Спартак»
«Труд» — «Сокіл», «Шинник»— 
«Спартак» (Н.), «Суднобудів
ник» — «Металург» (3.), «Ло
комотив» — «Таврія».

«Зірка» — СКЧФ, 
(Л.) — «Авангард», 
— «Дніпро» (К.)
(Р.) — «Динамо»,

Першого квітня відбу
лись три матчі тридцятої 
всесоюзної першості з 
футбола. Чемпіони краї
ни — динамівці Киева 
зустрічалися в Кутаїсі з 
місцевими торпедівцями. 
Матч закінчився перемо
гою киян з рахунком 2:0. 
Голи забили В. 
і А. Бишовець.

Того ж дня 
ську місцева 
приймала динамівців Мо
скви (зустріч закінчилася 
внічию — 0:0), а в Ба
ку — команда «Нефт- 
чі» — кіровабадських ди
намівців (1:0). Гол забив 
Банишевський.

Левченко

у Луган- 
«Зоря»

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД «Колос». (Одеса), 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.15 — Телефільм.
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
(К). 18.30 — Велика сім’я. 
(Львів). 21.30 — «Сказання про 
землю російську» .Музичний те
лефільм, (М). 22.20 — Посміш
ка по п’ятницях. (М). 23.20 — 
Тільки факти. (М).

СУБОТА, (> квітня. Перша про
грама. 9.00 — Гімнастика длч 
всіх. (М). 9.45 — Теленовипн.
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня». (М). 10.30 — «Здоров'я».
Науково-популярна програма. 
(М). П.00 — Зустріч з майстра
ми театру. (М). 12.00 — Пер
шість СРСР з хокея: «Спар
так» (М). — ЦСКА (М). 17.00 — 
Піонерська естрада. (К). 17.40— 
«Зелена рута». (К). 18.00 —

Друга програма. 10.05 — Теле- Першість СРСР з футбола: «Ди
ковини. (М). 10.15 — Для до
шкільників і молодших школярів. 
«Дітям про звірят». (Ленін
град). 10.30 — Кіполекторій

П’ЯТНИЦЯ. 5 квітня. Перша 
програма. 10.00 — «Веселі ри
балки». «Мій добрий тато». Те
лефільми. (Кіровоград). 17.00— 
І. Звєрєв. «Друге квітня». 
Прем’єра телеспектаклю. (Хар
ків). 18.00 — Для дітей. «Світ
лячок починає сеанс». (К). 18.30 
— До 50-річчя ВЛКСМ. «Муж
ність молодих». Літературно- 
музична композиція. (Кірово
град). 19.00 — «Клуб кіноманд- 
рівнпків». (М). 20.15 — Телевіс- 
ті. (К). 20.30 — Естафета новин. 
(М). 21.30 — «До світла». «Ре
лігія і жінка». (Кіровоград). 
21.45 — Художній фільм «Ар.ма- 
геддон». (Кіровоград).

21.45 — Художній фільм. (К).
23.15 — Півгодини ліспі. Естрад
на програма. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

І

памо» (Тбілісі) — «Спартак» 
(М). 19.45 — Передача з Києва. 
20.00 — Першість СРСР з фут
бола: «Зоря» (Луганськ)—«Ди
намо» (Мінськ). Другий тайм. 
(Луганськ). 20.45 — Пісні наро
дів світу. Концерт. (К). 21.15 — 
«Па меридіанах України, (К).

ПОПРАВКА
В номері газети за 30 березня 

у матеріалі «Як ти працюєш з 
кадрами» допущена неточність.. 
Початок п'ятого абзацу слід чи
тати так: «Роботу бюро міськко
му ЛКСМу по добору, розста
новці та вихованню комсомоль
ських кадрів визнано недостат
ньою».

______
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

І

Друкарня ім. Г. М, Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки 2. » ’ ' Зам, № 1915. Тираж 42 500.


	896-1p
	896-2p
	896-3p
	896-4p

