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УКАЗ
Президії Верховної Роди Української-PCP

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP И ДО ОБЛАСНИХ, РАЙОННИХ, МІСЬКИХ, 
СІЛЬСЬКИХ 0 СЕЛИЩНИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

У зв’язку з закінченням 12 березня 1971 року строку повно
важень Верховної Ради Української PCP сьомого скликання і 
16 березня 1971 року — повноважень обласних, районних, мі
ських, сільських І селищних Рад депутатів трудящих Україн
ської PCP дванадцятого скликання на підставі статті 35 Кон
ституції Української PCP Президія Верховної Ради Української 
PCP постановляє:

Призначим вибори до Верховної Ради Української Радян
ської Соціалістичної Республіки восьмого скликання і до об-

лвсних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів 
Трудящих тринадцятого скликання на неділю, 13 червня 1971 
року.

Голова Президії Верховної Ряди Української PCP 
а ляшко.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP
Я. КОЛОТ УХА. 

до. Київ,
J1 березня 1971 року.

Засідання! союзної 
Ради колгоспів

В Москві проходить засідання союзної Ради 
колгоспів, Члени Ради обговорили завдання, 
поставлені перед колгоспами лроектогл Дирек
тив XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному плану 
розвнтиу народного господарства ЄРСР на 
5971 — 1975 роки.

Союзна Рада колгоспів одностайно схвалила 
проент Директив і рекомендувала радам кол
госпів союзних і автономних республік, країв, 
областей і районів подати колгоспам необхідну 
допомогу в здійсненні їхніх планів і взятих 
зобов’язань,

(ТАРС).

<07

17 березня в Києві почне роботу черговим XXIV 
^’їзд Комуністичної партії України. В його роботі 
візьме участь і бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади слюсарів Побузького нікелевого ком
бінату Володимир Піїшавськнй.

На фото: делегат /XXIV з’їзду КП України 
в. пінкавський.

Фото В, КОВПАКА.

НОВИНИ

Навчаються
кінофотоаматори

в обласному Будинку народної твор
чості відбулася нарада кінофотоаматорів 
Ніровоградщини. На ній йшлося про 
пропаганду проекту Директив XXIV з'їз
ду КПРС на дев’яту п’ятирічку засобами 
світлопису, участь кіровоградських кіно- 
аматорів у Всесоюзному конкурсі люби
тельських фільмів на сільськогосподар
ську тематику, підготовку фотоаматорів 
до обласної виставки самодіяльного фо- 
іомистецтва. ...

Голова ради обласного клубу кінофо- 
,оДматорів А. Дібровний провів з фо- 
-олюбителями області перше заняття по 
ПІД«»«'....° ,.торчлк

ЗА ЦИМИ РЯДНАМИ—
ТВОЯ ТВОРЧІСТЬ
\7 ТВОРЧОМУ горінні, ви- 

кликаному в найширших 
масах трудящих підготовчою 
до наступних партійних з’їз
дів, минає місяць з часу опу
блікування в пресі проекту 
ЦК КПРС «Директиви XXIV 
з’їзду КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного 
господарства СРСР на 
.1971 — 1975 рони». До пал
кого схвалення всім радян
ськими народом грандіозних 
планів партії приєднують 
свій молодий голос комсо
мольці і молодь Кіровоград- 
щини.

Повсюди відбулися комсо
мольські збори, на яких юнаки і 
дівчата не тільни висловлюють 
Своє «за» намічуваному на нову 
П’ятирічну, а й визначають иоп- 
врстне місце у вирішенні БСЛИ- 
йих завдань комуністичного бу
дівництва, «Всі 450 хвилин робо
чого часу — виробництву!» — 
записують у своє рішення моло
ді формувальники ливарного це- 
Зіу ковкого чавуну заводу «Чер
вова зірка». «Домогтися підви
щення продуктивності праці за 
дев’яту п’ятирічку в комсомсль- 
сько-молодіжиих колективах не 
менше ніж па 70 процентів» — 
ставлять собі завдання на Ле
нінському уроці, присвяченому 
з’їздам партії комсомольці з 
Олександрійського електромеха
нічного заводу. Значно перевико
нати квартальне завдання по 
надоях молока зобов'язується^ 
комсомол ьсько-мо.тодіжннй ко
лектив МТФ артілі «Перш« 
травня» Маловнсківського ра
нову.

Вже в перші дні більшість 
первинних комсомольських 
Організацій стали справжнім 
пропагандистським цехом. 
В багатьох випадках проект 
Директив обговорю є т ь с я

молоддю разом з комуніс
тами, що надас цій події 
більшого ідейного і, разом 
з тим, практичного звучання. 

Комсомольські пропагандисти 
вишукують різноманітні форми 
пропаганди положень важливого 
партійного документа — теоре
тичні конференції, усні журнали, 
бесіди, тематичні вечори, лек
торії, Тан в Кіровограді в ьом; 
сомольсьвнх організаціях відбу
лася теоретична конференція їда 
тему: «Дев’ятий п’ятпрічпйїі
план — важливий етап в даль
шому будівництві матеріально- 
технічної бази комунізму». Пе
ред слухачами виступили пар
тійні працівники, керівники різ
них галузей народного господар
ства, передовики нередз’їздів- 
сьного змагання.

В ряді організацій, зокре
ма Добрсвеличкіеськ ого, 
Ульяновського, Петрівсько- 
го районів міста Олександ
рії, комсомольські активіс
ти виготовляють стенди, ді
аграми, що розповідають 
про досягнення своїх вироб
ничих колективів за минулу 
п’ятирічку та завдання на 
наступну, дев’яту, вивчали 
донумент в системі комсо
мольської політосвіти.

Комсомольськи/и коміте
там НИНІ, І особливо ПІСГгЯ 
затвердження проєнту Ди
ректив XXIV з’їзду КПРС, 
слід добиватися творчого 
підходу до пропаганди но
вих планів партії, акцентую
чи Увагу на політичному їх 
значенні, Проент Директив 
передбачає дальше зростан
ня продуктивності праці у 
всіх галузях народного гос
подарства, технічний про
грес, зростання добробуту

радянського народу, ріст 
його освіти, культури. 'І нам 
треба доходити де свідо
мості молодої людини кож
ним рядком партійних на
креслень, наголошуючи, що 
нові проценти підвищеної 
продуктивності праці — це 
не тільки додаткові тонни
металу, вугілля хліба. Це 
дальша міць Країни Рад, її 
сила і авторитет, це дальше 
зміцнення всієї соціалістич
ної системи, це перемега 
ленінських планів перетво
рення світу.

Практика показує, що не 
всюди комсомольські комі
тети, як це єидно на прикла
ді Нсвомиргородськ ого 
Гайворонського та деяких: 
інших районів, використову
ють цю важливу політичну 
подію для дальшого підви
щення активності ножної 
первинної комсомольськ о ї 
організації. Склалося так, 
що тут порівняно меле чис
ло молоді взяло участь 
е обговоренні важливого 
партійного документа. Це 
наслідок послаблення орга
нізаторської роботи комсо
мольських комітетів, по
слаблення уваги до політич
ної роботи серед молодих 
трудівників та молоді, що 
вчиться.

Кожен день каближ-ає нас 
до справді історичних подій 
в житті країни і народу — 
відкриття XXIV з'їзду КП 
України, о потім —
XXIV з'їзду КПРС. І 
кожен новий
новим досягненням 
сомолу у праці, в навчанні, 
в його виховній робс~і. Щоб 
і ми, молоді, завоювали 
чесне право тримати і свої
ми руками рапорт, який під
носить орденоносна Кірово- 
градщина великим партій
ним форумам.

хай
день буде

ком-
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ГОТУЙСЯ ДО ЗАСІВУ!

РУБІЖ 
ПЕРЕДОВИХ- 
РУБ1Ж 
УСІХ

Новомиргородці переко
налися, що молодіжні меха
нізовані ланки здатні по- 
хазяйськи обробляти зем
лю, зростити на ній високий 
урожай різних сільськогос
подарських культур. Мину
лого року п'ять комсомоль
сько-молодіжних ланок ку- 
курудзоводів потрудилися 
з непоганими результатами. 
Колектив Віктора Мицула з 
колгоспу імені Куйбишева, 
випередивши інших моло
дих механізаторів, на пло
щі 60 гектарів зібрав по 55 

центнерів зерна качанис
тої.

Нинішньої весни у степ 
вийде вже десять молодіж
них механізованих ланок, 
які вирощуватимуть куку
рудзу та соняшник. Дев'ять 
— у колгоспах і одна — у 
Капітанівському радгоспі- 
На чолі кукурудзоводів ста
нуть секретарі комсомоль
ських організацій або чле
ни комсомольських коміте
тів.

Перша весна дев’ятої 
п’ятирічки. Весна республі
канського і союзного пар
тійних з’їздів. Весна великих 
надій і перспектив. Цент
ральний Комітет КПРС опуб
лікував проект плану нової 
п’ятирічки для всенародно
го обговорення. Напруга 
соціалістичного змагання 
посилюється, кожен член 
ВЛКСМ, кожна молода лю
дина мають за справу сво
єї честі домогтися більшо
го у праці. Ось в якій об
становці молоді кукурудзо-

,,Мол одий ком у н ар"■ ___________ —------------ 13 березня 1971 року.

води району вирішили: ру
біж передових — рубіж 
усіх. Торішній найвищий по
казник — 55 центнерів ку
курудзи з гектара — у зо
бов’язаннях на 1971 рік 
став найменшим. А комсо
мольці колгоспу імені Шев
ченка обіцяють на площі 
215 гектарів зібрати з кож
ного по 65 центнерів зерна 
качанистої.

Молодіжні механізовані 
ланки колгоспів імені Кіро-\ 
ва, імені XXII з’їзду КПРС 
та «Прогрес» будуть виро
щувати соняшник на площі 
понад 80 гектарів. І їхні зо
бов’язання високі — 20—22 
центнери олійної культури 
з гектара.

Ну, а нині — останні при
готування, звичайні в пе
реддень засіву. Молодіжні 
чекають виходу в степ.

А. МАГАН, 
секретар Ново.миргород- 
ського РК ЛКСМУ.

ПОЛУМ’ЯНИМ 
СЕРЦЯМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ...

Огляд літератури

Нині радянський народ го
тує гідну зустріч XXIV з'їздо
ві КПРС, що незабаром стане 
визначною подією в житті на
шого суспільства.

Прекрасна і водночас відпо
відальна місія митців, літера
торів. журналістів розповідати 
про досягнення Країни Рад на 
її трудовому та історичному 
шляхах.

У книжці «Корчагінці» (Ки
їв, «Молодь», 1970), яку колек
тивно написали молоді газетя
рі республіки, читачі зустрі
нуться з вершниками револю
ції нинішніх днів. Зі сторінок 
нарисів постають люди, що 
завше йдуть попереду, до об
раної мети.

Кожне нове покоління на
ших людей відкриватиме для 
себе подвиг молодогвардійців 
та їх духовних братів і сестер.

Не тільки спалах душі на най
вищому її злеті цікавить зараз 
пас та цікавитиме ваших на
щадків, а й ота буденність 
подвигу, душевна настроєність 
да подвиг, цілісність і благо
родність душі, коли людяна 
здатна робити тільки так, як 
велить совість. Короткі біогра
фічні відомості про людей не
зламної мужності, про їх любов 
до літератури, їх бажання від
гукнутися віршами на цікавля
чі питання — ось коло питань, 
що становлять зміст збірника 
«Світло полум’яних сердець», 
(Донецьк, «Донбас». 1970). 
Книга розрахована на масово
го читача. Видана сувенірним 
виданням.

Київським видавництвом по
літичної літератури в кінці 
минулого року видано книгу 
І. М. Бречака, В. І. Клокова 
та А. В. Русака «Під прапором 
інтернаціоналізму». Тема, її-' 
про інтернаціональні зв’язки 
нашої країни з народами світу.

Ці та інші видання ви змо
жете придбати в обласному 
бібліотечному колекторі.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
бібліограф облбібколек- 
тора-

Зараз комсомольці Кіро
воградської панчішної фаб
рики готуються до святко
вого вечора, на якому кра
щим молодим виробнични
кам будуть вручені трудові 
книжки. Одержить трудову 
книжку І М. Зспова, Після 
закінчення середньої школи 
вона за короткий строк ово
лоділа передовими методами 
роботи і освоїла спеціаль
ність петельниці.

На фото: М. ЗЕНОВА. 
Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.
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Вівчарство — одна із ос
новних галузей сільського 
господарства Казахстану. 
Тут налічується близько 
ЗО мільйонів овець. В кол
госпах і радгоспах республі
ки створюються зараз великі 
механізовані вівчарські ком
плекси.

Па знімку: біля механі
зованої годівниці радгоспно
го вівчарського комплексу 
радгоспу «Кзнл-Джигдіїп- 
рький» Алма-Атннської об
ласті.

' Фото АПН.

іскру. Шукати щомиті. Серед .но
там колір твоїх очей. душі, твій

кати власну 
дей. Тільки
вогонь.

Згадує Борис Костянтинович, як колись дав
но, ще в повоєнні роки, саджали заводський 
сад. «Пішов би й ти. Андрію, якусь яблуньку 
п землю встромив». «ІЦо ви?. Я з. нічної,, 
стомлений. Оце наїмся гаряченьких млинців 
та й заляжу під ковдру». Воно ніби й пра
вильно, все по параграфу, не підкопаєшся. 
Чого ж тоді всією вулицею біжимо гасити по
жежу, коли десь будівля спалахне? Біжимо, 
кинувши дітей, роботу, все чисто полишаємо. 
Бо то — нещастя, його треба запобігти, чого 
б нам не коштувало. *А щастя — пхе. такВЕЛИКІПОЛУДНІ

Н А І» И С

собі, аби шмат сала та пиріг з 
раз чув Борис Костянтинович 
Андрія.' ’ +’

Рипнули двері. І голос Марії:
— Знову цигарку палиш... А 

зміну.
— Та йду вже, не сварись... ■
Розметавшись в ліжкові, спав Ігор. Спав і 

всміхався. Снилося йому запашне яблуко, схо
же на сонце, яблуко в теплій батьковій до
лоні.

завтра ж на

Хоч і ходить Борис Костянтинович все жит
тя біля металу — чимось нагадує садівника. 
У нього й руки такі, наче те віття, легко зви
сають, мовби то тягнуться до землі, і иа них 
так проступають жили, що. здається, коли 
покласти долоні на теплу грядку — заграє 
пругке пагіння на вітрі, зашумить Щасливий 
молодим садом. І біла голова, як цвіт білий, 
погойдуватиметься між дерев, і бджоли ро
їтимуться біля його очей, коло отих двох го
лубих світилець. де прорізалися перші зморш
ки, де густі брови зійшлися двома смужками 
над рівним переніссям.
ПА ПОДВІР’Ї ^управління з'являються керні 
11 робітники.

— А ти чого так рано? — голос секретаря 
парторганізації Миколи Трохнмовича Семи- 
зеика.

• Щасливий зупиняється, тисне руку Семи- 
зенкові:

— Знаєш, оце треба погомоніти з Миколою 
Солтувом.

— Вантажником?
— Та з ним же... Хлопець грамотний, 

ціальност! не має.
— В учні хочеш до себе взяти?
— Ні... Чув я, що о Харкові є курси 

дирів-вентіїляційників...
Семнзснко всміхається:
— Борисе Костянтиновичу, ти наче

В СПС-

брига-

— Борисе Костянтиновичу, ти наче читаєш 
мої думки! Відкриваємо новий вентиляційний 
цех, а спеціалістів бракує... Я — за!

Миколу Солтуна не довелося вмовляти. Че
рез кілька днів поїхав до Харкова, а через 
три місяці повернувся до управління з пос
відкою спеціаліста.

— Не підведеш? — тиснув юначу року сн- 
вочолий токар.

— Буду' старатися, Борисе Костянтиновичу!
І дійсно Микола не підвів: начальник цеху 

хвалиться не нахвалиться молодим бригади
ром.

А то якось Б. Щасливий зайшов до секрета
ря парторганізації збуджений, на обличі — 
тінь тривоги.

— Щось трапилося? — підвівся з-за столу 
М. Т. Семиденко.

— Так... Незвичайне.;. Анатолій Квіїка за
лишає нас.

— Знаю, читав заяву.
— То давай поговоримо з хлопцем.
— Я вже говорив. Спробуй ще ти погомо

ніти, як батько в сином...
Під час обідньої перерви Борис Костянти

нович зустрівся з Анатолієм.
— Що ж це тя. хлопче, підошви смальцем 

мастиш?
— Та думалося...
— А куди?
Ще й сам не знаю.
— А, може. той... Ти ж у нас ■ 

бляшакникі Чи зарплата ма.іа?
— Вистачав, — кивну в головою, 

піду.
— Куди?
— Заяву забирати.
Здавалося б. 38нчайн,і розмова з молодим 

виробничником... Слово секретаря парторгаиі- 
зації, слово кадрового робітника.. Ті слова 
не залишили пустий слід на серці Анатолія 
Квітки. І вже опісля він підійшов до Щасли
вого:

кращий

Н у. я

— Борисе Костянтиновичу, скажіть мені: 
яке вам було діло до того, що я зібрався ко
лись полишити управління? Я б па вашому 
місці тільки рукою махнув: мовляв, ну й кб- : 
тись на всі чотири боки!

Щасливий насупив брови:
— То й погано, синку мій...
і оте «синку мій» настільки було сказало 

щиро, що Анатолій почервонів, вибачився, 
поспіхом подався до свого цеху.

III.
З-під рііця сріблястою змійкою скручується 

стружка, падає до металевого жолобка. Ось 
і деталь готова. Токар мигцем тиркнув на го
динника: без чверті чотири Значить скоро кі
нець зміни, а завтра — вихідний. Та до кінця 
рооочого дня можна ще не одну деталь вито
чиш. У верстат вставляється нона заготовка. 
Знову звивається металева змійка.. Коли ие 
раптово за спиною схвильований голос май
стра Олега Григоровича Лалака:
“ Борисе Костянтиновичу, голубчику виру

чай! На трубозгинальному верстаті гайка 
тріснула...

— Не вперше. Зараз буде готова.
Швидким рухом з верстата виймається не- 

докінчена радіаторна пробка, а на її місце 
стає нова заготовка. Не встиг відійти від 
Б. Щасливого сяючий майстер, пк знову чу
ється з дверей:

— Борисе Костяі типовішу! Терміново зда
ється об єкт, а гільз для термометрів не вис
тачає... Тяк що ви вже постарайтеся Два де
сятки потрірно. •

Хоч робочий день і закінчився - токар не 
відмовляє. І не тому, що до нього з прохан
ням прийшов сам начальник цеху В О Хра- 
мов. Тут діє наказ душі, говорить совість 
простого рооочого серця.

•" Буаа. нсділя- ,г°р прокинувся рано Не 
встиг мі продерти, як зразу ж до „атер|-

— Ага. а ми з татком в кіно підем’
— ПІдеіе, та не сьогодні.
— Чого? — закопилив губу хлопчина.
— Розумієш, синку, до нас, коли ти ще

спав, прийшли дві тьоті... У ННх ти,ті-
має».. Татко й пішов поглянути.

—- Ті тьоті — ігаші родички?
— Ні, я їх вперше бачу.
— Чого ж гаді пішов до них татко?
— Ну, як тооі пояснити? Наш татко — де

путат а цс значить - в1н мусить про вс£ 
людей туроуватися. ' ° асіх

— А як же кіно?
— Фільм ПОДИВИМОСЯ ВДВОХ

зітхає‘Я ТакаЬвї"ай.аГЛадить' си«а по голівці, 
зітхає. їдка вже вдача в чоловіка- ц<. цп»:. 
н хвилини посидіти без діла. А коди звепш- 
ЮТЬСЯ люди — то й поготів. НІКОМУ це’” Під
мовляє В ДОПОМОЗІ, ЧИ то V ВИХІИІ1Л. .< :В,Д

ХтХЙ“!“" Кіровоград1 * 11-

І.
М АЛОА1У Ігоркові знову пощастило: сьогод
ні ні він одержав п’ятірку. З математики. 
Значить, іатко буде радий, а мама обов’яз
ково почастує чимось надзвичайно смачним. 
Та що для Ігоря ласощі! Головне те, іцо тат
ко, повернувшись з роботи, візьме його на ру
ки і підкине пнеоко-високо. аж до стелі. z\ 
потім посадить на канапу, стане розповідати 
такі цікаві історії, про котрі навіть не в кож
ній книжці прочитаєш, Ігорю аж страшнува
то буває. НІ, не тому, що він якийсь там бо
ягуз... Просто думається хлопцеві, що татко 
міг ие вберегти себе, потрапивши на фашист
ську міну чи під гусінь ворожого танка. Ад
же псі оті історії невнгадані: татко завжди 
розповідав про свій танк, на якому пройшов 
усю Європу разом із однополчанами. Не раз 
гітлерівці підпалювали машину фауст-патрй- 
нами, не раз смалили по броні Із гармат, стро
чили з кулеметів. Але екіпаж радянських тан
кістів завжди виходив з поля бою перемож
цем. Он у татка стільки блискучих медалей!

Отож і сьогодні: не встиг Борис Костянти
нович переступити поріг, як назустріч кинув
ся Щасливнй-молодшнй, вимахуючи над голо
вою розгорнутим щоденником:

— П’ятірка... З математики!
— Молодець, гвардії другокласник! А з гра

матикою як?
— Підтягуюсь, — шморгнув носом Ігор,
— Давай-давай... Зараз вмиємося, розто

пимо плитку, доки мати прийде з роботи, а 
тоді вже й погомонимо за столом.

Ігор не з тих, що склавши руки, чекають 
доки татка чи мама по господарству виора- 

. ються. Без його участі пі па кухні, ні в спіт- 
лііці не обходиться. А тоді вже можна сісти 
разом з батьком І довгнм-довго слухати про 
розвідку боєм, про те. як засікалися вогневі 
точки противника...

Гвардії старший сержант • Борис Щасливий, 
можливо, Гі залишився живим тільки тому, 
що весь час думав про рідну землю, про дів
чину, котру не пстнг зустріти, тим паче — 
про ненародженого сина... А син має бути та
ким, як батько, тільки вищим на готову — в 
науках, в житейській простоті.

Ігор засинає. Сниться йому запашне nf.iy- 
ко, схоже на сонце, яблуко в теплій батьковій 
долоні.

Щасливий-старший виходить на подвір’я. У 
вечірньому мороці спалахує вогник цигарки, 
пезрушною іскрою зависає вік між сірих си
луетів дерев. Потім гасне, через хвильку зно
ву спалахує запальничка... Для чого людина 
приходить у світ? Щоби пурхати метеликом 
над його барвистими віями чи за таке корот
ке життя бодай одним жмутком доповнити 
світ кольорів, спіг крапель дощу, спіт шелес
ту листя і жарінь металу? То ще невелика 
мудрість — чесно стояти за верстатом, пере
виконувати норму... Віл теж працює, у коня 
своя упряж. І не тупцюють нони на місці: од 
сходу до заходу сонця тягнуть свою скромну 
борозенку. Але спробуй зрівняти їх з мело
дійним царством пасіки, де народжується 
геометрія І мозаїка воску, а над усе — жму
ток мудрощів, нехай інстинктивних, а все ж 
мудрощів! Отож треба збагатттп землю сво
єю фарбою. Вона ось — лежить перед тобою 
_ aie відкривається не кожному. Треба «"У-

маком!» — не 
ВІД підпилого

11.
ПІД БУДИНКУ на Червоиозорівській. де 
® живе Борис Костянтинович, до авгобуснрї 
зупинки не так то вже й далеко. То й не хо
четься зразу ж сідати в автобус, кілька квар
талів (іде чоловік пішки. Йде повз будники, t 
радісно йому на душі. Адже в кожній квар
тирі є часточка його тепла, його праці. Трид
цять п’ять років простоял біля токарного вер
стата, досі не збирається йти на пенсію. Пра
цює нині в Кіровоградському спеціалізованому 
управлінні Аа 528. Досвідчений майстер робить 
заготовки для водяною опалення, нарізає 
гвинти, гайки, точить фланці різних розмірів, 
радіаторні пробки... Це не тс Що подавати нд 
конвейєр стандартні деталі. І все, ж токар 
роботою задоволений, 130—140 процентів — 
щоденний виробіток Б. К. Щасливого. Ось уже 
дев’нть літ, як його груди прикрашає почес
ний знак ударника комуністичної праці.

А йому ж якраз виповнилося п’ятдесят 
Живе чоловік у полудні великого СОНЦЯ 
Живе не сам. Серед людей Яр . •иа жнивній ниві. Як повен колос

Валерій ЮР’€В.
м. Кіровоград.
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[НЕ ХОББІ-НАУКА
Чи можна жити без захоп- помагають викладачі Т.

І

Відкриємо континенти НА НИВУ

К
г.

день? Звичайно — ні, скажете 
ви. Бо кожен учень або пише 
вірші, або ж вивчає далекі кон
тиненти, тренує мускули, на
магаючись стати схожим на 
Піддубного, чи годинами чак
лує над низкою мовчазних 
яот, щоб на шкільному кон
церті відтворити їх у прозорій 
мелодії.

А ми захоплюємось матема
тикою і фізикою. Ще з сьо
мого класу у математичному 
гуртку розпочали розв'язувати 
задачі підвищеної складності. 
Пізніше зацікавились проблем
ними питаннями, розширеним 
курсом з елементарної мате
матики і фізики. В цьому до-

•- Д. Бо
женко, Г. Ф. Пасічник, Б. М. 
Кофман, директор станції юних 
техніків Г. С. Бердичевський та 
інші.

Вивчення теоретичних питань 
поєднується з виготовленням 
приладів, наочних посібників. 
Гордістю гуртківців є шкільна 
радіостанція УК5ЖАЄ. Ми зу
стрічаємось в ефірі з ровес
никами Львова, Москви, Кри
му, навіть — Камчатки.

Завжди з захопленням 
туємось до шкільних та район
них олімпіад юних фізиків і 
математиків. Ігор Яхно та 
Олександр Андріяш стали пе
реможцями на районній мате
матичній олімпіаді, успішно

В минулому випуску «Вітрил» було над
руковано кілька відгуків на лист Лариси Т. 
То тільки невелика частка пошти клубу. 
Листи продовжують надходити, що свід
чить про уболівання ровесників за долю 
дівчини. Ось кілька рядків:

... Я прочитала лист десятикласниці Я а. 
риси Т. Вона пише, що втратила охоту до 
навчання, тому що професія, про яку мріє, 
здається їй недосяжною.

Я думаю, що це не так. В наш час не
має неможливого. Якщо Ларисі подоба
ється певна професія, то потрібно докласти 
всіх 'зусиль, щоб досягти своєї мрії.

Валя МОМОНТ.
и. Кіровоград.

...Ларисо, навчання потрібне кожній лю
дині, як гвинтівка в бою. Ким би ти не 
була за професією, потрібно вчитися, вчи
тися, бо самих рик на все життя не виста
чить.

Куцеволівська СШ. 
Онуфріївського району.

Надія САПІГЛ.

О ИБРАТИ професію, яка при- 
падає до душі, означає 

знайти своє місце в житті. Од
ні обирають життєвий шлях 
відразу, інші йдуть до мети по
ступово. У мене, як і у Світ
лани, думка стати міліціонером 
народилась ще у шкільні роки. 
Та склалося так, що спочатку 
я працювала друкаркою, по
тім закінчила педагогічний ін
ститут, аж тоді після кількох 
років випробувань, мені при* 
своїли звання офіцера- Зараз 
працюю в 
управління

Що я 
Перш, ніж

одному з відділів 
внутрішніх справ.

пораджу Світлані? 
піти працювати в 

органи внутрішніх справ, необ
хідно себе перевірити. Адже 
робота в міліції потребує від
ваги, знань і працелюбства. 
Наші будні — це не захоплю-

го-

виконали завдання 
Не відстала від 
восьмикласниця 
ко. Учасниками 
піади юних 
П. Почтивий, В. 
черява та інші.

Звичайно, що 
ціальних предметів 
які відвідують гуртки, вищі ніж 
у решти. А тому до нас часто 
звертаються за допомогою 
наші однокласники. І ми їм ні
коли не відмовляємо- Адже 
допомогти товаришеві завжди 
приємно.

в області, 
своїх друзів і 
Лариса Яцен- 

обласної олім- 
фізиків стали 
Пуриш, В. Ку-

знання з спе- 
у учнів,

В. БОЛТЯН, 
член фізико-математичпо- 
го гуртка Новоукраїн- 
ської СШ № 6.

ГАЗЕТЯРСЬКУ
Минуло п'ять років з тих 

• пір, як в середній школі № 12, 
де навчаються діти головків- 
ських гірників, був створений 
гурток юнкорів. Зараз в ньому 
навчається 25 юнаків і дівчат з 
старших класів. Гуртком керує 
колишній партизан і журналіст 
Васи'ль Іванович Марков — 
нині викладач російської мови 
і літератури. Він допомагає 
вивчати теорію і практику ра
дянської журналістики, дає 
своїм вихованцям конкретні 
завдання.

Крилаті мріями Сергій Овча
ренко, Таня Кравцова, ІваИ 
Козачков, Оля Козаренко, Та
мара Кулик, Надя Смаглій та 
інші, які мріють про ниву га* 
зетярську. їх мрії підкріплю
ються старанним навчанням у 
школі, сумлінням, чуйним 
ставленням до своїх товаришів 
і подруг.

Нещодавно наша група юн
корів побувала в редакції Олек* 
сандрійської міськрайонноі га
зети «Ленінський прапор». Зу
стрічались ми з досвідченими 
журналістами, відвідали цехи 
друкарні. /

Таня СУРЖЕНКО, 
член гуртка юнкорів се
редньої школи № 12.

смт. Димитрово 
Олександрійського району..НЕ ЗБОЧУВАТИСЬ НА МАНІВЦІ

...Ти пишеш, що клас у час недружний. 
Можливо, тому що у вас немає спільних 
прагнень, інтересів? Я впевнений, що спіль
ні турботи зміцнюють колектив, роблять 
його (дружним. А чому б вам про це не 
поговорити на класних комсомольських 
зборах?

Леонід СТУКАЛО, 
СШ № 10. м.-Олександрія.
Стурбовані за майбутнє Лариси і Люда 

Коваль з Піщаного Броду, і Оксана Лебе
денко з села Стара Осота Олександрівсько- 
го району, ; Лариса Коржиневська з м. До- 
линської та багато інших читачів нашої га
зети. Кожна відповідь — це оцінка стано
вища, в якому опинилась дівчина. В од
ному випадку — співчуття і побажання 
знайти себе, в іншому — порада, в тре
тьому осуд. Наведемо рядки з листа вчи
теля школи робітничої молоді з Малої 
Виски Ф. Рябця:

... Мені здається, що лист Лариси 
слуговує на гострий осуд. Коли б вона бу
ла зразковою ученицею, брала активну 
участь у громадському житті класу, шко
ла... у неї були б друзі.

Читачі звертаються не лише до дівчини, а 
й до її однокласників. Вони найближчі 
друзі, а тому зможуть допомогти їй визна
чити своє місце в житті.

Ми не в змозі процитувати кожного ав
тора, але всі листи сповнені найкращих 
побажань. Думається, навіть з наведених 
відповідей Лариса зрозуміє, що поруч неї 
безліч хороших людей, готових у будь- 
яку хвилину подати руку допомоги, що у 
світі багато доріг, і всі вони прекрасні, як
що впевнено йти ними, а не збочуватись 
на манівці, що досягти своєї мети можна, 
варто тільки по-справжньому цього захо
тіти.

Чи не так це, Ларисо?ПЕРЕВІР СЕБЕ
Ще з дитинства мрію стані міліціонером. 

Дарма, що я дівчина... Мені кажуть, що це 
не дівоча професія. А чи насправді воно 
так?

С. КРАВЧЕНКО.
м. Знам’янка.
Щоб відповісти на запитання Світлани, наш 

позаштатний кореспондент Л. Папченко зустрівся 
з лейтенантом внутрішніх справ Тетяною МЕД- 
ВЕДЄВОІО. Нижче наводимо її розповідь.

ючий детектив, а повсякденна 
боротьба за нову людину.

Тож перш, ніж обрати нашу 
професію, слід уважно озна
йомитись з нею і все зважити. 
А ознайомитись і, заодно, пе
ревірити себе можна, беручи 
активну участь у роботі дитя- 

кімнати, добровільної на-

родної дружини, ставши по
заштатним інспектором міліції.

Яку освіту потрібно мати, 
щоб працювати в органах 
внутрішніх справ? Раджу закін
чити юридичний факультет 
Одеського державного універ* 
ситету їм. Мечнікова, або ж 
Харківський юридичний інсти-

ПРОБА ПЕРА

: •

Ворожило сонце у гаях, 
І тепер тополя я твоя.

• На горі трава зелена, 
Це тополя біля клена — 
Наречена зоряна його.

Завжди 3 успіхом перед учнями Кіровоградської СШ № 24 виступає 
аомальииіі квартет у складі (зліва направо) Лариси ЩЕРБИНИ. Тетяни 
ДУДНИК, Людмили ПУСТОВОЙТЕНКО та Віри КРАВЧЕНКО. В їх ре
пертуарі молодіжні пісні. фото д ПЕЧЕНЮКХ

Батьку мій, 
Даремно ти не 
Така вже доля 
Забула я своє 
Ідуть дощі —
То зелен клена свати.
Я вірю: їх з Рушником 
Зустрінеш ти.

Вола, 
мов студентка, 
склада свої заліки 
з курсу — фантазії, 
з курсу — мозаїки. 
Гляньте — у неї 
все підготовлено: 
білою хвоєю 
гай Інкрустовано, 
світлом та блиском 
тополі оздоблені. 
Фарбп у неї — 
свої, не підроблені. 
Креслить,, вигадує 
диво-орнаментн. 
Тихо...
У неї — 
Ідуть екзамени!

В. ЛОБЧИНСЬКИИ. 
смт. Компаніївка.

ЛИСТУВАННЯ „ВІТРИЛ“ Трохи з жартом

Люба Л. з Кіровоградського 
району:

«Я навчаюся в дев'ятому 
класі. І, як усі дівчата, хочу 
бути гарною. Але в мене на 
обличчі є трохи веснянок, і я 
хочу їх вивести. Що ви мені 
порадите?».

По-перше, веснянки не зав
жди псують зовнішність, а 
іноді, іноді, навіть, навпаки. 
Тим більше, коли їх небагато.

По-друге, І на сонці є пля
ми. Але це не завадило древ
нім називати його богом. Юна
кам теж властива схильність 
до отоУбжненйіі.

По-третє, якщо веснянки 
справді тобі заважають, ради
мо звернутись до лікаря, кот
рий зможе дати кваліфікова
ну пораду.

Марія Б. з Гайаоронського 
району: ,

«В паралельному класі нав
чається хлопець. Він мені спо
добався... Я не знаю, чи може 
дівчина у 16 років кохати. 1а 
й, взагалі, в нашій школі не
можливо дружити з хлопцем. 
Всі сміються над тими, хто 
дружить. ■'

Я вважаю, що краще не при
ховувати своїх відносин. Пояс
ніть, чи права я?»

Відносно того, чи може ДІВ- ; 
чина кохати в 16 років, то, 
якщо вірити Шекспіру, — мо
же. Адже Джульетта була не 
старшою за тебе. Не варто 
тільки брати прикладу з фі
налу її кохання.

Справжня дружба між хлоп
цем ; дівчиною заслуговує не 
на осміяння, а на повагу, бо 
саме в ній проявляються кра
ще моральні риси людини. І, 
звичайно, приховувати її не 
слід, особливо від старших. 
Вони допоможуть уникнути 
помилок у взаєминах між мо
лодими людьми.

ДІВЧИНА В ОКУЛЯРАХ

КЛУБ
СТАРШОКЛАСНИКІВ

у/ ді-ю wu сан бо ft

слова 10. Рпбчіїнського,

м /Yyc>v "риг па. dot

ВИПУСК № З

До редакції надійшов лист від учнів Червоііокам’янської середньої 
школи Олександрійською району.

«В нашій школі ось уже другий рік існує ансамбль «Конвалія». В 
його репертуарі є різні пісні: народні, естрадні, пісні братніх респуб
лік. Лін часто їздимо з концертами в сусідні колгоспи, села. Колгоспни
ки радо зустрічають нас. Виступати більше доводиться ие із сцени 
клубу, а під відкритим небом, або в приміщенні ферми.

Виступали також і в полі перед трактористами, комбайнерами. І всю
ди, куди б ми не приїхали, пас радо зустрічають, а після закінчення 
концерту запрошують знову І -знову. Багато ласкавих і привітних слів 
пролупало в нашу адресу. Після них хочеться іце з більшим старан
ням працювати, щоб приносити людям радість.

Нам дуже подобається пісня «Зелен-клен». Але включити її до на
шого репертуару не можемо тому, що не маємо слів. Дуже просимо 
вмістити на сторінках вашої газети цю пісню».

ІІа прохання учасників ансамблю «Конвалія», а також уче
ниць Новомпргородської СШ № 1, Світлани Грузин з с. Доб
рої Надії та багатьох інших читачів газети вміщуємо пісню 
І. Поклада «Зелен клеп» на

На горі
Той зелен клен, зелен-клен, 
Мов чаклує мені.
Дарує чари кожен день.
І бере
Той зелеіі'-влен у полон. 
Немов чаклуй уночі, 
Дівочий сон.

гой It ІІЧЧІЧМЧЧЛЛІІ.

у 10 гоч ч тов Vat луи 9 л-

блукай; 
моя — 
Ім’я.

Я дарую літу білий сніг. 
Бо тепер тополя, яко він. 
Полонивши світ дівочий, 
Як любов чарує очі, 
Та чомусь у серпе -попада.

сол цеуга-ял t тімрго по ля -я гц» 

» Ua to р> іоа ва ця,оа ці rtnoi.

6/ лй чяе ыа vafie че tta зо-ряча ио го

ТЕМА НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ
До кінця навчального року залишилось кілька місяців. Пе

ред десятикласниками постане питання — ким бути? Чимало 
зі них уже вибрали улюблену професію і свій шлях до неї, ба
гато хто ще не визначив свого місця в майбутній трудовій 
діяльності.

Клуб «Вітрила» виносить на обговорення питання про вибір 
професії. Запрошуємо наших читачів взяти участь у цій роз
мові. Надсилайте нам листи з розповідями про те, яку про
фесію ви обрали, чому, що допомогло вам виділити її серед 
інших, яку роль відіграла о цьому профорієнтаційна робота в 
школі. Якими принципами ви користувались у виборі і хто з 

«сьогоднішніх трудівників є взірцем для вас? Чи усвідомлює
те труднощі, які вас чекають, і чи підготовлені їх подолати?

Розмова про професії виноситься на наступне засідання 
клубу.
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Гілки зазеленіли зненацька. 
Цього ніхто не чекав. Прості 

І прийшла весна, і за одну ніч 
віття вкрилось тендітним, сві
жим листям. І хоч березень 
той був зазначений лише на 
сторінках календаря, та за 
склом великих Е.трин Цент
рального універмагу буяло 
листом весняне дерево.

Перехожі ЗУПИНЯТИСЯ біля нової 
вітрики. Ровчоьн Зав’іНуЮТЬСГ ту? 
же, біля великих розумних ляльок. 
Відразу виявиться два-три знавці, 
що доводять нескладність їх меха
нізмів, хтось поставить під сумнів 
ту яв іншу деталі, і о- пезиції, але 
байдужих до копіткої роботи май- 

' стрів реклами немає. 1 більшість 
перехожих, глянувши на годілшяк, 
вайде до універмагу.

Бачачи скло ЦУМу, запнуте ве
ликою ширмою з написом ^вітрила 
оформляється», ми частр вже за- 
вдалегідь чекаємо приємних неспо
діванок.

... їх четверо. Молоді хлопці, 
старшим — близько тридцяти, 
деоє — значно молодші. Пра
цюють на четвертому поверсі 
ЦУМу. Працюють з захоплен
ням митців-

Хлопці різні за характером 
та звичками. Ось старший ху
дожник Олександр Погрібний. 
Він очолює колектив. Про цю

посаду нагадує лише письмо
вий стіл, який безладно, на сто
ронній погляд, захаращений 
фарбами, пензлями та Іншим 
художнім реманентом. Хлопці, 
як тільки Олександр вийшов 
на хвилинку, відразу зргевори- 
ли. Розповіли, що більшість 
ідей оформлення належить 
йому, що його фото вміщено 
на Дошці пошани магазину, 
що до Ленінського ювілею По
грібний нагороджений медал
лю «За доблесну працю. На 
відзнаку їОО-річчя з дня на
родження В. І. Леніна». Та вияч 
вилось, що колектив художни
ків має ще одного медаліста. 
Олександр Мокряк під час 
служби в Радянській Армії 
одержав ювілейну медаль. 
Він після служби повернувся до 
майстерні і вже рік працює 
художником. Хлопець актив
ний учасник художньої самоді
яльності універмагу, зараз ор
ганізовує самодіяльний естрад
ний оркестр. Колеги жарту
ють: «Йому ударна установка 
кожну ніч сниться».

На стінах — етюди, ескізи. 
А магазинна вітрина — то вже 
Тх спільний мольберт. «Я вва
жаю, — каже Мокряк, —- що 
вітрини мають не лише при
ваблювати покупця до мага
зину, хоча це їх основне зав
дання. Вони виховують також 
і певний естетичний смак».

Хлопці полегшено зітхають. На
решті Валерій Цветков виключив 
свою «виючу, машину» — гравію- 
пальпнй верстат. Художники жар
тома скаржаться: «Ми, мабуть, 
відмовимось від механічних моде
лей, бо Валерій своєю бормашиною 
доконає всіх». Але у Валерія «зо
лоті руки». Він автор і конструктор 
майже всіх чудернацьких моделей 
гід вітринах — блікфангів, яскра
вих паям в композиціях. Це і чи
таючі Буратіно та МаЬьвіва, і ру
м’яний кухар, що з задоволевцям 
смажить котлету та інші.

Валерій працює весело, лег
ко. За роботою естиг розпо
вісти і про те, що нільиа разів 
їздили у творчі відрядження 
по містах країни, і про поїзд
ки на Азовське узбережжя, де 
облесне управління торгівлі 
зводило базу відпочинку.

За відмінну роботу нолектив 
художників неодноразово пре
міювався, о нещодавно По
грібний та Мокряк повернули
ся з Москви. Дві путівни на 
Виставку досягнень в. народно
му господарстві — такий був 
приз конкурсу на нраще оз
доблення новорічних вітрин, 
проведеного облесним управ
лінням торгівлі. Колектив ди
зайнерів ЦУМу став перемож
цем.

На жаль, хлопці не колек
ціонують грамоти, якими їх на
городжено за творчість. їх бу
ло вже багато. А о 1968 році 
молодим оформлюаачам, які 
стали переможцями республі
канського конкурсу на кращу 
вітрину на честь 50-річчя Ра
дянської влади, було вручено 
Грамоту Міністерства торгівлі 
УРСР.. -

До речі, в Кіровограді значно 
поліпшилась вітринна реклама. Це 
думна цумівськнх художників:. 
«Гляньте па вітрини «Дитячого 
світу» — вони досить непогані», 
їх оздоблюють учні міського про- 
Їіесійпо-технічного училища, май- 

утні нродаоці-оформлювач!. Ху
дожня майстерня Центрального 
універмагу підтримує з училищем 
тісний зв’язок, Колеги обмінюються 
досвідом, планами. Неодноразово 
дизайнери універмагу були членами 
екзаменаційних комісій училища.

Ось спало покривало з віт
рини, присвяченої наступним 
з'їздам, А в майстерні працю
ють далі. Незабаром весна, 
треба готувати нове оздоблен
ня. Попереду велика робота. 
Хлопці хочуть провести оформ
лення інтер’єрів торговельних 
залів, поліпшити внутрішні віт
рини, виготувати вказівники 
розміщення відділень та інше. 
А потім — знову захоплення 
біля нових вітрин, і знову за
віса: «Ьїтрина оформляється».

Злетіли б сине небо
‘ журавлі, 

а їм у слід
гука Лиси ця і

— Но відривайтеся 
Від - матері-землі — 
Там ис годиться!

ице aytipiu
Недавно молодицю.
Вид розцяцькований

такий,
Неначе магазин місьний 
«Тисяча й одна дрібниця».

г
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Ці змагання з кульо
вої стрільби серед жінок 
міста вже стали тради
ційними. Щороку в пер
шій половині березня 
спортсменки Кіровограда 
виходять па вогневий 
рубіж,щоб визначити во
лодарку призу «Пролі
сок». І ось стали відомі 
імена найсильпішнх ньо
го року- Учениця СІП 
№ 10 Валентна Троши- 
иа, убравши 286 очок 
з 300 можливих, очоли
ла турнірну таблицю в 
першій вправі. Другою 

. була студентка коопера
тивного технікуму Ніна 
Будак, третьою — уче
ниця медучплшпа Ганна 
Савчеико.

У другій вправі при
зове місце захопила 
Світлана Бур нове ь к а 
(кооперативний техні
кум).

; Всі учасники змагань 
виконали нормативи 
другого спортивного роз
ряду.

ї. СКРИННИК.

Два місяці тому в 
усіх кіпців країни заспі* 
жени ми стежками в до
рогу вирушили загони 
спортсменів. То були 
учасники Всесоюзної 
профспілкової зірково- 
лижної естафети-, при
свяченої XXIV з’їзду 
КПРС. Спортсмени кож
ної області, краю несли 
з собою рапорт про до
сягнення в спортивно-ма
совій роботі за роки ми
нулої п’ятирічки.

Па восьмому маршру
ті повинні були старту
вати кіровоградці.

І ось, нарешті, прий
шла їх черга. Лижники 
Миколаївщиви, закінчив
ши свій маршрут, при
були в Новоукраїнку, 
Вовн привезли сюди ра
порти молдавських та 
Одеських - фізкультурни
ків і естафету, яку мали 
передати кіровоградцям.

РАПОРТ ДУЖИХ, ГАРТОВІ®
В ЗІРКОВО-ЛИЖНУ ЕСТАФЕТУ ВКЛЮЧИЛИСЯ КІРОВОГРАДІ!,!

На центральній ллоші 
міста відбувся мітинг 
фізкультурників з учас
тю партійних, комсо
мольських та фізкуль
турних активістів.

А потім інструнтор <' 
профрадн В. Нечипоревко 
ділиться успіхами профспіл
кових фізкультурних колек
тивів Ціровоградщкнн. Він, 
зокрема, ніднрсслюс, що ни- 
ні у 865 низових колективах 
підвищують свою майстер
ність 124 тисячі спортсменів 
За останню п’ятирічку тут 
підготовлено 68 тиаистрів 
спорту, 1079 першорозряд
ників, більше 100 тисяч 
спортсменів масових розря
дів. До послуг фізкультур
ників 17 стадіонів, 28 спор
тивних залів. З водних стан
ції, 18 Стрілецьких тирів, по- 
пад 120 спортивних майдан
чиків.

Особливу увагу було

приділено оздоровчій
роботі в робітничих ко
лективах. Виробничою 
гімнастикою тепер охоп
лено 125 тисяч чоловік- 
Популярний в області 
туризм, яким захоплю
ються 12 тисяч трудів
ників області.

Нещодавно стартувала 
спартакіада «Здоров’я», 
в якій взяло участь ЗО 
тисяч віровоградців. А 
потім — старти V об
ласної спартакіади. Зно
ву є цифри зростання: 7 
тисяч спортсменів вико
пали нормативи масових 
спортивних розрядів, 8 
чоловік стали майстра
ми спорту, 30 — стали 
кандидатами в майстри,

.1

193 — спортсмеии-роз- 
рядпики.

З Новоукраїлкв лиж
ники Кіровограда руши
ли до Рівного. Кірово
града, Зігам’яики, Олек
сандрії. Зупинка в Кре
менчугу. Там воші 
редали с'~----- --
естафету і свій 
полтавським 
лам.

Напередодні 
з’їзду КПРС 
всіх маршрутів зіркової 
естафети наблизяться 
до столиці нашої Батв= 
дівшими, І серед рапор
тів фізкультурників краї
ни вони привезуть в 
Москву і рапорт кірово- 
градців.

і ПС- 
зірково-лижву 

"і рапорт 
свортсме-

ÿXlV
учасники

На їжана
Поскарживсь Леву Вовв:
— Мене їжак
Голками вчора товк...
— А’ян же кін,
Малий і вайлуватий,,
Зумів тебе, великого, 

догнати?
— Та п... та я... — 
Вовн шию тут почухав. 
Голодний.буп
І раз його понюхав.

Борис ЧАДІЛА Й.

Мал. Б, КУМАНСЬКОГО,

fr
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ffî) Наша адреса і телефони

ФоіССТЮд В. ІЦЕРБЛКА.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР». орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 13 БЕРЕЗНЯ- 
ВЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.30 
— Новини. (М). 9.45 — «Здо
ров’я».“ (М). Г0.15 — Для дітей 
♦ Приходь, казко». (М), 10.4.7 — 
«Плани партії — плани наро
ду». (М). 11.00 — «Екран зби
рає друзіп».'(М). 12.00 — Ко-

Для ді-

ВДАЧА РИБАЛКИ

рйе друзіп». '(М).
льорово телебачення. ..
тсй. Мультфільм. (М). 12.30 — 
Художній фільм «Зачарована 
Десна». (М). 13.40—Наша афі
ша. (K). 13.45 — «Скарби на
роду». Тележурнал. (Львів). 
14.15 — «Лірична мозаїка». 
Концерт. (Донецьк). 15.00 — 
Народний телеупіверсптег. (К). 
1G.30 — «На меридіанах.Украї
ни». (К). З включенням Кіро
вограда. 17.00 — Концерт. Спі
вають Т. Мороз і Е. Огрепач. 
(К). 17.40 — Всенародна спра-

Nt Кіровоград, вуп. Луначарського, W 
Телефони: відповідального секретаря — 2-4S-J5, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор« 

ту — 2*45'35, решти відділів — 2-45*36,

БИ 01732. Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м Кіропоград, вул Глінкн, 2.

па. (Харків). 18.00 — (М). 18.05 
— «Пошук». (М). 18.40 — Для 
молоді «Без правд па помил
ку». (К). 19.15 — Кіножурнал. 
(К). 19.35 — Художній фільм 
«Сюжет для невеликого опові
дання». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Артлото», 
Передача перша. (М). 22.30 — 
Чемпіонат Європи з легкої ат
летики. (Болі арія). 23.30 — 
Міжнародні змагання з важкої 
атлетики па приз «Дружби». 
(Ростов-на-Дону). 24.00— Нови
ни. (М)’.

НЕДІЛЯ. 14 БЕРЕЗНЯ. ПСР- 
- ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ранко

ва гімнастика для дітей. (М). 
9.30 — Будильник. (М). 10.00— 
Ефект Дубни. (М). 10.30 — Му
зичний кіоск. (М). 11.00 — 
Фільм дітям «На графських 
руїнах». (М). 12.05 — «Тобі
юність». (М). 12.50 — Для вої
нів Радянської Армії і Флоту. 
Кіножурнал «Радянський во
їн». (М). 13.00 — Наша афіша. 
(К). 13.05 - Назустріч XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України. "Транспорт України в 
повій п’ятирічці», (К). 13.40 — 
Кінофільм '.Ксп >е рнільськнй 
привід». (К). 14.10 — • Трудів
ники села». (М). 14.40 — К.он-

ц«рт. (Львів). 15.25 — Для ді
тей. «Вигадиивп», (К). Ю.ОО — 
Міжнародна панорама. (М)„ 
10.30 — Чемпіонат Європи 'ЧЬ>- 
легкої атлетики. (Болгарія). 
18.15 — Кольорове телебачення.
• Клуб ніномапдрішіїжів». (М). 
19.10—«Музичні зустрічі». (М). 
10.40 — Екран комедійного 
фільму. «Приборкувачка тиг
рів». (М). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Від з’їзду 
до з’їзду «Таланти твої. Ук
раїно». Звпугоп, Київ і Київ
ська область.

ПОНЕДІЛОК, 15 БЕРЕЗНЯ,

ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 —
Наша афіша. (К). 17.05 —
«Світ твоїх захоплені,». (До
нецьк). 17.40 — Тслсвісті. (К)«
18.00 — Телсилакаг «Mein пар
тії — благо народу». (К), 
J8.05 — Республіканська Фг
зикл-математична школа. (К)« 
18.45 — «Всенародна справа». 
(Запоріжжя), 19.00 — М. Кар* 
мінський. «Десяті, дпії). які по
трясли світ», Віісіаііа Донець
кого тса і ру опери та балету. '-$> 
(Донецьк). 21.01) •- Прогрвмй 
«Час». (М). 21.30 — Україн
ська кіііоііанорама. (К). 23.<Ю — 
Телсвісті, (К).
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