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КАНДИДАТОМ ЗАРЕЄСТРОВАНО
П И С ЬМ Е II
В Кіровоградській області за

кінчилось висування і розпоча
лася реєстрація кандидатів у де
путата Верховної Ради УРСР.

13 травня відбулося засідання 
окружної виборчої комісії Кіро. 
воградського міського виборчого 
онругу № 236. Голова виборчої 
комісії — голова обласного ко
мітету ДТСААФ С. С. Швець, 
який відкрив засідання, повідо
мив членів скрученої комісії, що 
наш земляк, секретар партсому 
Спілки пнсьмснпиків України 
В. II. Козачеі ко дав згоду ба
лотуватись по Кіровоградському 
міському виборчому округу 
Лі 236. С. С. Шьеиь запропонувзв

II И К А
зареєструвати В. П. Козаченка 
кандидатом у депутати Верхов
ної Ради Української PCP но 
Кіровоградському виборчому ок. 
ругу № 236. Цю пропозицію під
тримали слюсар Кіровоградсько
го олійжнркомбінату П. М. Гор
бинко та лікар першої міської 
лікарні ЛІ. С. Ладна.

Окружна виборча комісія Кі
ровоградського виборчого окру
гу № 236 прийняла постанозу 
зареєструвати по цьому виборчо
му округу кандидатом у депута
ти Верховної Ради УРСР пись
менника, секретаря парткому 
Спілки письменників України 
Василя Павловича Козаченка.

І

J

•і
Рік видання XII 

№ 58 (1382).

50-річна
14 травня в Тбілісі відбулось уро

чисте засідання ЦК Комуністичної 
партії Грузії і Верховної Ради Гру
зинської PCP, приііячене 50-річчю 
Грузинської PCP і Комуністичної пар
тії Грузії. В залі — передовики про
мисловості і сільського господарства 
республіки, працівники науки, куль
тури, гості з братніх республік.

Доповідь зробив кандидат у члени 
Політбюро ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії Грузії тов. В. П. 
Мжаванадзе.

Зустрінутий бурхливими оплесками, 
з промовою виступив Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бре- 

Ькнєв. Від імені Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР, 
від імені всіх радянських людей він 
палко поздоровив усіх трудящих, усіх 
комуністів республіки з славним свя
том.

Високо оцінивши досягнення гру
зинського народу в розвитку еконо
міки, науки і культури, товариш 
Л. І. Брежнєв спинився далі на за
вданнях партійних організацій, всіх 
трудящих у світлі рішень XXIV з’їз
ду КПРС.

Наприкінці своєї промови Генерало- 
ний секретар ЦК КПРС від імені 
Центрального Комітету партії висло
вив тверду впевненість, що комуніс-

ти, всі трудящі Радянської Грузії від
дадуть свої сили, енергію, досвід і 
знання виконанню завдань нової п’я
тирічки, здійсненню великих планів, 
намічених XXIV з’їздом.

Товариш Л. І. Брежнєв оголосив 
Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження Грузинської Ра
дянської Соціалістичної Республіки 
орденом Жовтневої Революції і при
кріпив орден до прапора республіки.

За роки Радянської влади в Грузії 
сталися величезні зміни в усіх галузях 
життя. Швидкими темпами розвива
ється промисловість республіки, гран
діозні перетворення проведено о 
сільському господарстві, успішно 
здійснено культурну революцію. З 
допомогою великого російського на
роду й інших народів нашої країни 
давно покіччено з успадкованою від 
/линулого відсталістю, стеорено нові 
галузі індустрії — металургію, вер
статобудування і приладобудування, 
авіаційну і автомобільну, електротех
нічну, вугільну, хімічну і текстильну, 
харчову, легку та інші. В республіці 
збудовано понад тисячу великих про
мислових підприємств. За п’ятдесят 
радянських років загальний обсяг 
промислової продукції збільшився 
порівняно з 1913 роком у 35 раз, о 
виробіток електроенергії — в 433 ра
зи.

Створено багатогалузеве соціаліс

тичне сільське юсподзрстБО, оснаще
не сучасною технікою. В респубпіці 
вирощують такі найцінніші культури, 
як чай і виноград, цитрусові і ефіро
олійні, зернозі та багато інших. Чає- 
води Грузії завоювали світову слаау. 
Грузинське сільське господарство оз
броєне сучасною технікою. Колгоспи 
/лають велику кількість автомашин, 
комбайнів, енергетичних і механічних 
установок. У республіці електрифіко
вано майже всі колгоспи.

Справжнього розквіту дссягли нзу- 
ка і культура Грузії. XXIV з їзд пар
тії надихнув трудящих республіки на 
нові звершення.

У дев’ятій п’ятирічці обсяг вироб
ництва промислової продукції Грузії 
збільшиться на 39—42 проценти. Ди
рективами по дев'ятому п'ятирічно
му плану передбачається дальше 
піднесення сільського господарства. 
Значно збільшиться виробництво 
чаю, винограду, цитрусових, м’яса, 
молока і яєць. Могутнього розмаху 
наберуть іригація і меліорація. Особ
ливо великі роботи плануються в 
розвитку громадського тваринництва. 
У новій п’ятирічці трудящі республі
ки мають розе’язати грандіозні за
вдання о піднесенні добробуту наро
ду, розвитку економіки, культури.

(ТАРС).

ІНІЦІАТИВУ — 
МОЛОДИМ

Секретаріат ЦК ЛКСМУ та колегія Українського 
об’єднання Ради Міністрів УРСР «Уїсрсільгосптех- 
ніка» прийняли постанову «Про підсумки республік 
камського соціалістичного змагання комсомоль

сько-молодіжних механізованих загонів районних 
об’єднань те відділень «Сільгосптехніка» за до
строкове і високоякісне виконання плану механік 
зованих робіт в першому кварталі 1971 року». З 
мій відмічено, що переважна більшість мехзагонів 
достроково виконала взяті зобов'язання. В цілому 
по системі об'єднань «Сільгосптехніка» республіки 
квартальний план виконано на 110,6 процента.

Успіхів у виконанні робіт по докорінному поліпшенню 
земель доспіли кращі механізовані загони районних 
об’єднань та відділень «Сільгосптехніка». Переможцями 
визнані механізовані загони Глухівського райоб’еднання 
Сумської області та Іваннчівського раііоб’едиання Волин
ської області. Вони забезпечили дострокове і якісне 
виконання плану механізованих робіт першого кварталу, 
на 120 — И8 процентів. їм вручений перехідний Черво
ний прапор ЦК ЛКСМУ тд Українського оо’сдіаннн Ра
ди Міністрів «Укрсільгосптехніка» з виділенням для ви
робничих потреб мотоцикла К-750 та грошової премії.

А механізовані загони районних об'єднань та 
відділень «Сільгосптехніка» Добровеличківського 
-Кіровоградської, Рокитнянського—Київської, Біло- 
гірського — Кримської, Пиоятинського — Полтав
ської та Генічеського —Херсонської областей зай
няли третє місце. Бонн нагороджені Почесною 
грамотою ЦК ЛКСМУ та грошовою премією.

Постанова націлює обкоми, райкоми і міськко
ми ЛКСМ України, обласні районні об’єднання та 
відділення «Сільгосптехніка» на розгортання соціа
лістичного змагання за дострокове виконання 
плану комплексних робіт в першому півріччі 1971, 
року.
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Парад і демонстрація 
в Тбілісі

15 травня в Тбілісі про
йшли військовий парад і 
святкова демонстрація тру
дящих на честь півстолітньо
го ювілею встановлення Ра
дянської влади о республі
ці і створення Комуністич
ної партії Грузії.

Проспект Руставелі, тра
диційне місце урочистих 
походів, і цього разу 
центром торжества.

...10 година ранку, 
центральній трибуні — 
париші Л. І. Брежнєв,
Гришин, Д. А. Кунаев, П. Ю. 
Шелест, П. М. Машеров, 
В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидов, керівники республі
ки, гості з союзних респуб
лік. Тут же міністр оборо
ни СРСР Маршал Радян
ського Союзу А.

Починається 
парад.

На проспект 
багатобарвним 
вступають колони демонст
рантів.

Парад і демонстрація в 
Тбілісі з новою силою по
казали непорушність бра
терської дружби народів 
СРСР, монолітну згуртова
ність радянського суспіль
ства.

А. Гречко, 
військовий

Руставелі 
потоком

О АТЬКО і сип стояли біля ха- 
ти. Прохолодою дихала 

земля, десь далеко в степу заго
рявся обрій А на рожевому тлі, 
мов фантастичні гноми, пливли 
трактори — невтомні трударі сте
пу. .

Сашко дивився, як вони повіль
но рухались. І думав про людей, 
що вели їх. Хотілося і самому 
сісти в кабіну трактора, нр-щюва- 
ти день у день з тими смаглявими 
хлопцями і дяїгьками.

Батько, ніби вгадавши думки 
сина, мовив;

— Я б тобі, сиву, радив піти 
вчитись п училище механізації. 
Як тп па це?

— Не знаю, тату’. Ось закінчу 
школу, тоді подумаю

...Відзвевів останній шкільний 
дзвоник. Закінчились випускні ек
замени. Як і багато його товари
шів, Сашко пішов працювати в 
колгосп імені Леніна. Були жнива, 
і з степу безперервною стрічкою 
рухались автомашини і трактори 
З причепами, наповнені зерном. 
Сашко працюваз на току вантаж
ником. Працював, як і всі. Але 
коли на тік під’їздив черговий 
ДТ-20 чи «Беларусь», підходив до 
нього, розпитував механізатора,

САШКОВІ ТРАКТОРИ
як ним керувати. Придивляючись 
до роботи механізаторів- Сашко 
вчився управляти трактором. А от 
щоб сісти за кермо і поїхати в 
степ — це було мрією. Та все ж 
одного разу хлопцеві пощастило- 
На тік приїхав дядько Микола. 
Коли розвантажив зерно, весело 
глянув на Сашка:

— Хочеш їздити на тракторі, бі
гом сідай.

Сашко миттю вскочив у кабіну 
па дядькове місце. З хвилюванням 
натне на важіль передач, трактор 
рушив. Як було радісно, що ти 
керуєш машиною, що вона мчить 
тебе у широкий степ. І ти заслу
жив похвалу навіть у дядька Ми
коли.

Під кінець літа Сашко знову 
зустрівся з трактором. На цей раз 
з Т-74, Орали колгоспникам горо
ди. 1 Леонід Монастирській’) по
просив Сашка допомогти, обіцяю
чи за це навчити його керувати 
машиною. Сашко згодився. Тоді

він і зробив свою першу борозну 
в житті.

А в передвсреспеві ДЕ», повні 
пахощів доспілих садів і перших 
туманів, Сашко Підкуль вирішив 
вступити до Повгородківського 
сільської о професійно-технічного 
училища-

Вибору Сашка дома всі були ра
ді: і батько, і мати, і сестр'з, Та й 
як не радіти, адже професія меха
нізатора нандопулярніша на селі, 
Так разом з однокласниками Ва- 
лерієм Матичуком, Юрієм Гонта
рем, Анатолієм Шкварком Сашко 
Підкуль сі ав учнем І Іошородків- 
ського училища механізації.

Вже з перших днів юнак заре
комендував себе з хорошої сторо
ни. Старанно працював на зби
ранні кукурудзи і. звичайно, напо
легливо вчився.

— Комсомольці обрали йою ста
ростою групи, — говорить про 
Сашка Борис Степанович Крав
ченко, секретар партійної органі
зації училища.

Задоволені його успіхами викла- 
дачі Юрій Борисович Кулик та 
Павло Кирилович Федотов.

— Вже непогано оволодів керу
ванням Т-74 і МТЗ-5МС. З ним 
приємно проводити уроки їзди, —-• 
говорить про комсомольця Олек
сандра Підкуля Юрій Борисович*

— А на уроках по вивченню 
тракторів Сашко відповідає завж* 
дії добре. До того ж і відстаючим 
товаришам допомагає, роз’яснює 
їм незрозумілі питання, — добав
ляє Павло Кирнлович Федотов.

Закінчується рік навчання. Вага-* 
то корисного взяв Сашко Підкуль 
в стінах училища, а скільки нових 
знань чекає в майбутньому.

...Ночами йому сняться тракто
ри, які залишають на осінньому, 
полі глибокі борозни. І одним зі 
таких тракторів керує він, Сашко 
Підкуль. Прокладає першу бороз
ну своєї мрії.

В. ПОНОМАРЕНКО.
Колгосп імені Леніна
11 ов городківського р а йои у

(ТАРС).

СЬОГОДНІ 
відкривається 

З’ЇЗД 
ПИСЬМЕННИКІВ 

УКРАЇНИ

На фото: група українсь
ких письменників на хуторі 
Надія. Вони відвідали сади
бу Тобілсвнчіп під час Тиж
ня української радянської 
літератури па КІроиоградщн- 
ііі у вересні минулого року. 

> Фото В. КОВПАКА.
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ЗМАГАЮТЬСЯ
ЮНІ КНИГОЛЮБИ

Добрим помічником і розумним по
радником є друковане слово для юна
ків та дівчат Вінниччини. При багатьох 
комітетах ЛКСМУ створено ради друзів 
книги, клуби юних книголюбів, в селах 
проводяться місячники, декади, книжко
ві свята, базари. Популярни?ли серед мо- 
лсді стали літературні вечори та чита
цькі конференції з участю письменни
ків, ветеранів партії і комсомолу, учас
ників Великої Вітчизняної війни, героїв 
праці, під час яких влаштовуються ви- 
сгавюі-продаж літератури, Лише за ми
нулий рік 24 тисячі громадських роз
повсюджувачів друкованих видань вне- 
сли до державної каси 450 тисяч карбо
ванців.

Особливого розмаху змагання моло
дих книголюбів набрало в період від
значення 100-річчя з дня народження 
В. І, Леніна, під час підготовки до XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП Украї
ни. Комсомольці спільно з працівника
ми книжкової торгівлі розгорнули ши
року пропаганду І масове розповсюд
ження творів В. І. Леніна, К. Маркса, 
Ф. Енгельса, . сучасної суспільно-полі
тичної літератури.

ЦК ЛКСМУ та Укоопспілка підбили 
підсумки республіканського соціалі- 

. стичного змагання обласних комсомоль
ських організацій по пропаганді та роз
повсюдженню літератури в сільській міс
цевості в 1970 році. Перше місце при
суджено вінничанам, котрих нагород
жено перехідним Червоним прапором 
ЦК ЛКСМУ та правління Укоопспілки, 
Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ та гро
шовою премією □ розмірі, 1500 карбо
ванців. Друге та третє місця зайняли 
відповідно хмельничани та Кірово
граду.

IS травня 1971 року
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СКІЛЬКИ КРОКІВ
ПАСУ? монолог ЛІСОВИЙ ЕТЮД

Виходжу з хати

підібрати той 
відкривається 
дитяча душа, 
цього домог- 

не

вже до нього й 
й ласкою — нічого

один 
__ г______  пове- 

Якщо ке Тіобачимо ніяких 
запросимо па засідаи- 

тількй й мовив одне

Сьогодні з Києві відкривається черго вий з’їзд письменників України. Найпер
шою на письменницькому форумі буде розмова про художнє зображення нашо
го сучасника — творця комуністичної доби.

Сьогодні молодіжна газета надає слово творцям слова — нашим землякам, 
тим, хто вже має читача своїх книг, і тим, хто лише розпочинає шлях в літера
туру.

(ПГНЕ ДИВЛЮСЯ на годинника, 
але інтуїтивно відчуваю — 

зараз буде перерва. Так і є, 
Щойно подумала, як кори
дорну тишу розрізає срібля
стий передзвін.

Переді мною довгий кори
дор. Великі, світлі вікна. Все та
ке близьке, знайоме! Цим ко
ридором я бігала з подругами. 
Он перед тими дверима хви
лювалася перед екзаменами. 
То було ніби вчора, а нині сама 
— вчителька. Нічого в цьому 
дивного немає: з дитинства 
ляльок садовила перед собою, 
читала красулям букваря.

Але ж як пощастило мені!
Після десятого поїхала до 

Криворізько^ педінституту. Посту, 
пала па фізико'-математичний фа
культет. і... по конкурсу не пройшла 

Що його робити?
— В школі ти була майже відмін

ницею. — заспокоював татуньо, — 
отож, не журися, дочко... Сходи з 
райвно, може, піонервожатою десь 
будеш...

Послухала.
— А скільки ви мали, дівчино, з 

англійської мови?—запитав завідую
чий.

— П’ятірку.
—«Ну от і добре. Є в Молоді ж- 

ленській середній школі місце. По
їдете?

— Звичайно...
А через три роки зустрічає Іван 

Лсонтійопнч Євсгев, паш завраи- 
вно, зупиняє:

— Чув про пас, Євгеніє Антонівно, 
чув. Добре, що на заочне відділення 
до педінституту вступили... А зараз 
доведеться перейти на роботу до 
Долинської середньої школи № 2.

Вже було попрощався, як знову: 
— Женю, а чому ви не переходи

те на стаціонар?
Я тільки плечима здвигнула. А 

про себе подумала: а як же мій 
предмет мої діти? т
ФАК, ТАК, мої діти... Коли 

приходила до класу, щоб 
перевірити знання учнів та по
дати нооий матеріал, -— вони 
були майже всі однакові. Хіба 
що знаннями та старанням різ
нилися. Але ось за останні два 
роки...

Кличе Якось мене до себе ди
ректор школи Антоніна Григо
рівна Уварова:

— Женю, як вам подобає
ться п'ятий клас?

— Нічого.
— Ото й погано, що нічого, 

Євгеніє Антонівно... Хочу запро
понувати вам цей клас... Клас
ним керівником.

_  Що ви? — знітилася я. —

Досвід мій, як той заячий 
хвіст...

Антоніна Григорівна серйоз
но:

— Зможете. Вірю, що змо
жете!

• То було два роки тому. За
раз мої вихованці — шести
класники,

Вдчиняються двері. По очах 
вчителя бачу — урок пройшов 
добре.

І ось вони перед! мною... 
Тридцять шіЬть допитливих 
пар очей...

Підійшла, брови насуднла до по
рушника:

— Ткаченко, зараз же йди за 
матір'ю!

— Но піду! -- грюкнув дверима.
Цілу годину не приходив до 

класу. Я не могла місця собі знай, 
ти: чому хлопчина такий грубий, 
нервовий? Отож, коли він знову 
з’явився в класі, вирішила пого
ворити один на один.

— Юро. чому • за мамзю но пі
шов?

— І не піду,
— Не хочеш, щоб мама зайвин 

раз нервувала?

— Значить, жалієш маму?
— Угу.
— Вибачся перед дівчинкою.

— Добре.
Після цієї розмови стала по-ін

шому розмовляти з хлопцем. Без 
офіційності. Називала тільки ііо 
імені. Здавалося мені, що Юркові 
не вистачав ласки. ! не помилила
ся. Коли відвідала його домівку, 
побачила там хворого батька, ста
реньку матір, яка ледве встигала 
поратися з домашніми клопотами.

Навчався Юрко теж слабенько. 
Особливо не любив англійської мо
ви. І ось одного разу всім класом 
готували ми п’єсу. Запропонувала 
і Юркові невеличку роль.

— Не буду. — запротестував. — 
Не вийде у мене англійською!

— А от і вийде!
— Тобі ж лише кілька слів тре

ба говорити, — підтримали мене 
Діти.

— Добре, спробую.
П’єска вдалася. Були оплески, а 

приз вручили Юрі Ткаїенку, Те
пер не пізнати Юрка...
А ОН і Саша Самородченко.
• Досить орудований, силь

ний учень. Але дисципліна ні
кудишня. Міг ні з того, ні з 
сього чорнильницю перекину
ти, паперові літачки в класі 
запускати, дівчат за кіски сми

кати... Я 
серйозно, 
не виходить. Пішла додому. В 
сім'ї, крім Сашка, є ще бра
тик і сестричка. Батько трак
торист, мати робітниця птахо
фабрики. Тільки заговорила 
про дисципліну їх сина, як ме
не обірвав хазяїн:
, — Слухайте, Копилова, наш 
син правий... Вчиться добре, 
що вам ще треба від нього?

Мати теж нічим не могла 
зарадити. Мовляв, Сашуня 
весь в батька вдався, з ним 
нічого зараз не можна зроби
ти, переросте...

Довелося діяти по-іншому.
Зібрала актив класу, куди за

просили й Самородченко. Ланкова 
Оля Плосконіс доповіла:

— Сашко знову порушує дисци
пліну, запізнюється на уроки.,,

І туг посипалось на адресу 
Сашка!

Галя Миколаєнко:

зібрані до п’ятого 
з різних шкіл, мали 
знання, відзначалися 

дисципліною. І до 
треба 
котрим

— Чому себе так ведеш?
Володя Войлов:
— Соромиш ланку... Коли ти 

запізнюєшся; на урок, то можна 
вважати, що всі ми приходимо до 
класу невчасно!

Галя Гудзь:
— Зовсім не готуєшся до політ, 

інформація...
Самородченко спершу лише 

всміхався, косо зиркаючи на това
ришів, щось говорив під ніс, потім 
опустив голову, почервоиів.

Знову слово взяла ланкова 
Плосконіс:

— Пропоную дати Сашкові 
тиждень для виправлення 
дінкн. Г-__
наслідків, 
ня дружини.

Сашко 
слово:

— Виправлюся.
Протягом тижня стежила за Са* 

мородченком, помітила: хлопця ні
би хтось підмінив. Так он яку си
лу має колектив!

...Тридцять шість пар очей 
переді мною. Два роки тому 
вони були 
класу 
слабкі 
поганою 
кожного 
ключик, 
характер, ніжна 
Звичайно, всього 
тиря мені одній аж ніяк 
вдалося б, якби не актив кла
су на чолі з головою ради 
піонерського загону Олею 
Данилюк. Зараз шостий клас 
один з кращих в школі. Є в 
нас і червоні слідопити, і ше
фи над третьокласниками та 
колгоспними пенсіонерами.

...Сьогодні знову повернуся 
додому пізно. Назустріч ки
неться донька Віта, і чоловік 
удавано нахмурить брови:

— Ти б менше сиділа в 
своїй школі... Подивися на 
себе у дзеркало!

А що? Нічого. Пасма біля
вого волосся, ледь вловимі 
Ямочки на щоках... Тільки очі 
трохи не такі, як кілька років 
т;ому: потонула в них безтур
ботність, а натомість неї з'яви
лося щось добре, незнане...
І Дивиться Анатолій, всміхає
мся. Віта щебече. Мама накри
ває на стіл. Сумовито дивиться 
на мене білими планками акор
деон. Нічого, мій друже, сьо
годні, ось тільки проведемо 
збір ланки, погомонимо з то
бою! Адже чи не найкраще ти 
знаєш, скільки кроків до мого, 
шостого класу...

Монолог Є. Копилової за
писав Валерій ЮР’ЄВ, член 
Спілки письменників Ук- 

; раїни.
На знімку: Є. А. КОПИЛОВА.

У листі коротенькім, мамо, 
Разом з низкою рідних слів 
Ти прислала серпневий ранок 
І горластий півнячий спів.
Ти прислала велику ніжність. 
Широчінь, що поза селом, 
Запах кмину у хлібі свіжім, 
В тім, що пахне твоїм 

'• теплом^
І солону серпневу днину, • 
Ту, що батько приніс 

з степів, 
І дівоче лице вродливе 
З незабутніх юнацьких сніа, 
У листі ти прислала, мамо, 
Пшениці, і гречки, й жита, 
І болючі батькові рани, 
1 дитячі мої літа.* # *
Обідають у полі сівачі, 
Мов лицарі після важкої січі. 
І борщ вкраїнський, 

зварений в печі, 
Добріший і духмяніший 

удвічі.
І пахне хліб і сонцем,

і дощем, 
І дзвонять хлопці об миски 

ложками, 
А вітер б’ється вперто

з тягачем, 
Л» манчський 
вітряками.

Мов : Дон-Кіхот
з

Михайло ЧЕРНИШ. 
м. Долинська.

в сонячний 
світанок.

Прокинувшись, мов дівчина, 
природа

Своє обличчя умива росою, 
І вітерець для неї —

мов рушник. 
Вона мені поезії читає, 
Написані у теплу ніч 

серпневу,.
І кожен в них рядок ---

достиглий колос,
І кожне слово в них —- 

зерно добірне.
Стою на ганку й слухаю 
, . природу,
і відчуваючи слова її

на смак, 
На слух, на дотик і на колір, 
Захоплено дивлюсь навколо 

себе 
І думаю: який же я поет 
Або художник з порівнянні 

з нею1?..
Іван КОНОПЛЯ. 

М. Знам’янка.
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РАПОРТУ« ІІІОНЕРІЯ 
КІРОВОГРАДА

Завтра, в день народження Всесоюзної піонер
ської організації імені В. і. Леніна піонери міста 
Кіровограда вийдуть на площу Кірова. Вони зві
туватимуть про хід піонерського маршу «Завжди 
напоготові!». Правофлангові будуть нагороджені 
перехідними Червоними прапорами міськкому 
ЛКСМУ.

Багато хороших справ у піонерії міста. Сього
дні вони розповідають про це.

ІрУСТО полита солдатською 
ж кров’ю кіровоградська 
земля. На площах міст і сіл 
стоять десятки пам’ятників 
воїнам-визволнтелям, в гус
тій зелені снять братські мо
гили.

Червоні слідопити Кірово
градської середньої школи 
№ 32 шефствують над міс
цем захоронення командира 
964 артилерійського полку 
підполковника Сзргиса Єгоє- 
внча Казаряна, який заги
нув при звільненні Кірово
града від фашистських оку
пантів. Піонери школи час
то бувають біля могили. Тут 
хлоп’ятам і дівчатам пов’я
зують червоні галстуки, тут 
восьмикласники одержують 
путівку в комсомол. На свя
щенному місці вони клянуть
ся бути гідними тих, хто від
дав життя за їхнє щасливе 
дитинство.

Л. ЛОСКОВА, 
старша піонервожа- 
та школи.

На фото: почесна варта бі
ля могили С, Є, Казаряна,

РЕЙДИ
Вчитися, Як заповів Іл

ліч — головне завдан
ня радянських піонерів. 
Простуючи в «Країну 
знань», ми долаємо 
труднощі і домагаємо
ся хороших успіхів. Але 
ще є хлопчики й дів
чатка, які відстають у на
вчанні. Ось тут їм і до
помагають групи «швид
кої- допомоги».

ПІОНЕРСЬКІ СІВАЛКИ
У вересні минулого 

року піонери нашої дру
жини звернулись до 
всіх школярів області з 
закликом збирати мета
левий брухт на виго
товлення сівалок С3-3,6. 
Ми зібрали металобрух
ту на 36 сівалок.

Групи «швидкої допо
моги» проводять рейди 
на квартири піонерів, 
засідання ради дружини 
спільно з батьківським 
комітетом. 1 ось резуль
тат: за третю четверть 
— 67 відмінників, майже 
половина учнів навча
ється на «4» і «5».

Л. КУЧЕРОВА. 
СШ № 25.

Вахта продовжується. 
До 50-річчя піонерської 
організації буде виго
товлено ще 50 сівалок з 
металобрухту, зібраного 
піонерами школи.

с. МИЛ ЮС, 
голова ради дружи
ни школи № 11.

«Тільки 
вперед!..»

«Тільки вперед, такий наш марш
рут — на пошук, дерзання і труд». 
Це девіз нашої дружини.

До дня народження В. І. Леніна 
ми провели фестиваль союзних рес
публік. Піонери в національних 
костюмах читали вірші, співали пі
сень та виконували танці народів 
СРСР. А потім подарували піонер
ській кімнаті сувеніри. Тут були 
малюнки латиських хлопчиків І 
дівчаток, книги про Естонію, Кирги
зію.

О. ЛОГВИНЕНКО, 
голова ради дружини 
школи № 13.

Що подаруєш 
комсомолу?

Таке запитання задають у 
нас кожному, хто вступає до 
лав ВЛКСМ. Таня Сеслій пода
рувала свого вірша, присвяче
ного Павлу Корчагіну. Дару
ють учні відмінні оцінки, по
саджені дерева. А почалось це 
після того, як ми прочитали 
про чапаєвців. У легендарній 
дивізії бійців, що вступали в 
Комуністичну Спілку Молоді, 
запитували саме це:

— Що ти даруєш комсо
молу?

Т. РИЖЕНКОВА, 
член ради дружини ім. 
М. Островського СШ 

. № 26.

«Рідне місто
МОЄ«і»1)

У нас проходив конкурс «Чи зна
єш ти свій кран?» Кожен загін 
одержав завдання по вивченню іс
торії області. Матеріалів зіорано 
багато. Вони знайшли місце в аль
бомах: «Рідне місто моє». «Митці 
Кіровоградщинн», «Вони прослави
ли свій край». Тут — минуле 1 сьо
годнішнє нашого міста, портрети 
письменннків-земляків, розповіді про 
театр, героїв громадянської та Ве
ликої Вітчизняної воєн, Героїв Со
ціалістичної Праці.

А. ОХРІМЕНКО, 
старша піонервожата СШ 
№ 12.

Розвідка 
доповіла точно

Тнмурівці З дружини імені Зої 
Космодем’яиської не знали, кому 
ще потрібна допомога. Виручила 
піонерська розвідка:

— По Молодіжній, 25 живе колиш
ня вчителька Лариса Вікторівна 
Шатілова.

Навідались. Дійсно, їй самій важ
ко. Тепер не тільки допомагаємо 
по господарству, а й записуємо 
розповіді старої вчительки. Адже у 
неї цікава біографія. Лариса Вікто
рівна брала активну участь у лікві
дації неписьменності, була керівни
ком штабу і методистом для культ
армійців.

Т. КОХАНОВА, 
учениця 7-го класу СШ 
№ 14.

Хвилюючою була зустріч піонерів Кіровоградської середньої школи 
Аї 8 з робітниками заводу «Червона зірка». Бригадир формувальників 
ливарного цеху, делегат XXIV з’їзду КПРС В. І. Гетьманець розповів 
школярам про те. як їхній колектив домігся високого звання — бригади 
комуністичної праці. Учні відвідали ливарний цех ковкого чавуну. В ней 
день В. І. Гетьманця, В, І. Бесіду та інших членів бригади було прийнято 
в почесні піонери.

НА ФОТО: голова ради загону 5-В класу Оля Романова пов'язує чер
воний галстук В. 1. Гетьманцю.



Девіз—тимурівськмй
У святкових колонах піонерів 

Новоукраїнського району під 
звуки юних барабанщиків і 
горністів крокує загін імені 
Валентини Терешкової четвер
того класу Помічнянської 
восьмирічної школи. їх су
путником весела піонер
ська пісня. Позаду етапи ко
піткої роботи, пошуків, листу
вання з ровесниками зару
біжних соціалістичних країн, 
вивчення історії свого краю.

Піонерський марш багатьом 
нагадає цікаві походи, неза
бутні вогнища при заході чер
вонястого сонця — всі ті доб
рі справи, з якими звітуємо в 
цей ДЄНЬо

Загін імені В. Терецікової — 
один з найкращих у нашій шко
лі. Запитайте: у кого найкраща 
успішність? Почуєте відповідь — 
у четвертокласників. У кого най* 
кращий санітарний стан? Теж У 
них. У кого постійно приписаний 
перехідний піонерський вимпел?

— У нашому класі, — скаже го
лова Гади загону Люда Зайченко 
і додасть: — Нд недільнику загін 
зібрав найбільше металевого ло
му. Кожен з 26 піонерів класу кро
кує на марші «Завжди напоготові« 
по маршруту «Моя Батьківщина — 
Радянський Союз», ...

Валентина БЕРНЕВЕК, 
піонервожата Помічнян
ської восьмирічної шко
ли Новоукраїнського ра
йону,

іра Кабанова і Толя Бречко навчаються в Олек
сандрійській СШ Лз 2. В їхніх щоденниках тільки 
«4» і «5». Та шс дівчатка захоплюються музи
кою. , І

В день народження Всесоюзної піонерської ор
ганізації ім. В. І. Леніна у Іри і Тоні особисте 
свято. Вони стануть піонеркамн.

Фото Б. Куманського,

ДО ЮВІЛЕЮ ПІОНЕРСЬКО! ОРГАНІЗАЦІЇ

Д ІОНЕРІЯ країни готується відзначити 
■* день народження піонерської орга

нізації ім. В. І. Леніна. Зараз в Олександ
рії проходять зустрічі з ветеранами піо
нерського руху. І завжди дорогим гос
тем школярів буває А. 1. Львовськин, 
один з перших вожатих у місті.

...На початку 1922 року Олександрійський по
вітовий комітет комсомолу схвалив рішення 
про створення загонів юних спартаківців (так 
називали тоді піонерів). Складність полягала в 
тому, що багато дітей не навчалось. За роботу 
взялись захоплено. Щоправда, не обійшлось і 
без курйозів. В місті вивісили оголошення, 
які запрошували дітей 
вступати в загони спар-

модіяльності, виступали на околицях міс
та, в навколишніх селах.

Робота серед дітвори була одним з першо
чергових завдань комітету комсомолу. Ось ряд
ки з архівної довідки за грудень 1923 року: «В 
Олександрії три осередки юних спар|таківців. 
При дитбудинку виховуються чотири безпри
тульних віком від 10 до 15 років. І осередок 
безпритульного дитинства (17 чоловік від 12 до 
16 років). Створено дитячий клуб при дитбу
динку І центральний дитячий клуб. Виділено 
міськуповноваженого по роботі серед дітей».

В цей час народились піонерські заго
ни в селах повіту, в Знам’янці, Новій Пра
зі, Новостародубі. Через рік в Олександ-

таківців. Але ті чомусь 
не відгукувались.

— Тільки потім зрозумі
ли, — пригадує ветеран,
— що дітвора не вміє 
читати. Почали обходи
ти двори, бесідувати 
з хлопчаками й дівчат
ками, 1 вже 15 травня 
біля міського театру відбувся перший збір.

На нього прийшло 
розповіли 
повсталих 
спартаківців, потім запитали:
— Хто хоче бути спартаківцем?

Того дня в загін записалось 
ків і дівчаток.

В інших районах міста теж 
лись загони. Ними керував 
спартаківців, створений при 
комітеті комсомолу.

Першим завданням спартаківців було 
навчання. Зараз це звучить дещо дивно, 
адже вся радянська дітвора навчається в 
школі. А тоді такої змоги не було. Піо
нери і їх вожаті ходили по домівках, 
роз’яснювали батькам необхідність осві
ти. Потім створили гурток художньої са-

багато дітей. їм 
про легендарного ватажка 
рабів, про завдання юних

65 хлопчи-

створюва- 
штаб юних 
повітовому

рії налічувалось 1030 піонерів. Кращі ви
ступали з лекціями і бесідами перед на
селенням, особливо, в селах.

Піонери Олександрії брали активну участь у 
підготовці дня врожаю, в них весело проходи
ли конкурси революційних пісень.

В той час хлопчики іі дівчатка з червони
ми галстуками мали ще одне відповідальне 
завдання: допомагали у ліквідації неписьмен
ності. Важко було вдень навчатись самому, а 
ввечері навчати інших. Проте доручення свої 
виконували з честю.

...По-різному склалась доля перших 
піонерів. Багато з них не повернулись з 
фронтів Великої Вітчизняної війни. А ті, 
хто залишився живим, з теплотою зга
дують часи перебування з загонах спар
таківців.

м. Олександрія.
А. КОХАН.

I
ВІД РЕДАКЦІЇ. Через рік Всесоюзна 

піонерська організація ім. В. І. Леніна 
відзначатиме своє 50-річчя. Друкуючи 
розповідь А. Кохана про перші піонер
ські загони міста Олександрії, ми роз
починаємо подачу матеріалів з історії 
піонері! Кіровоградщини. Редакція газе
ти запрошує читачів взяти участь у напи
санні колективної історії піонерського 

.руху в. області. Серед колишніх піонерів

багато героїв Великої Вітчизняної війни, 
ударників трудового фронту. їхніми ру
ками збудовано Дніпрогес, прокладено 
канали, написано книги, вилікувано тися
чі людей. Перший гарт комуністичної 
свідомості і переконаності вони одержа
ли в піонерських загонах. Тож хай це бу
дуть теплі, схвильовані розповіді про 
червоногалстучну піонерію та її вихо
ванців.

ПІСНЯ ЧЕРВОНИХ
СЛІДОПИТІВ

Музика Д. Валуци
Слова С. Бровченка ,

Нас зовуть у дорогу вітри,
А путі слідопитів нелегкі.
Ми пройдемо шляхами батьків,
До могили прийдемо полеглих.

Приспів:
Час мети!
Ми йдемо до мети...
І прийшов із легенд
Богатир наш земляк,
І ожив у серцях
Революції витязь Мокряк!

Не забути полеглих бійців, 
Матерям не злічить свої рани. 
Бо приходять у снах їх сини, 
Посивілі уже ветерани.

Приспів.
Незабутніх героїв-сліди
Поведуть слідопитів червоних,
1 знамено, як ви у бою,
Понесуть неспокійні загони.

Приспів.
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• ЯКЩО ПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНА

М Е Т А -

(Закінчення. Початок в газетах 
за 13 та 15 травня).

Якось казав мені Дмитро Михайло
вич:

— Село багате не лише пирогами, а 
й красивими домами.

Ці слова я чув неподалік від Сте- 
фаннкової садиби, де ще збереглася 
єдина в селі халупа, що належала 
колись Іванові Ахтемійчукові — про
образові героя новели «Камінний 
хрест» Івана Дідуха.

— Пам’ятаєте Стсфанпковс звер
тання до товаришів на Східну Украї
ну? — запитав тоді Орчик,

Він не продовжив своєї думки. За
те в його голубих, уважних очах лег
ко було прочитати про те, що здійсни
лися великі мрії Стефаникові: не шу
кають шматка хліба нащадки Івана 
Дідуха, не топлять письменникові 
земляки дітей своїх у річці, не кін
чають життя самогубством. Земля, яка 
вісім століть вила солоний піт хлібо
роба. слухала його прокльони, мліла 
від його муки І чорніла з горя, — 
ожила, засміялася.

Була ще рання весна. За досугами 
русівськпмн горбами доюряло сонце. 
А над сільськими садами спадало мо
лоде надвечір’я. Ми сиділи «па вуг
лі» Стефаннкової хати і мовчки любу
валися, як спалахували вогні п Русо- 
ві. Зліва було видно, як червона за
грава піднялася над Торговицею — 
батьківщиною Леся Мартовича. А ген 
там, за русівською хащею, такі ж 
вогні спалахнули вад вечоровими ву
лицями древнього покутського міста 
Снятииа. Здавалося, що в тому пере
клику вогнів вчуваються тихі голоси

«безсмертної покутської трійці». 
Русів вітався з Торговицею І Сняти- 
ном. то Покупи віталося з Гуцуль- 
щнііою, де так природно викарбувався 
географічний письменницький трикут
ник.

...Дмитро Орчик стоїть за три
буною. Переповнений зал схоп
лює кожне його слово. Десятки

— Не соромся, Михайловичу, 
правив своє Дідух. — Ог зберемо на
сіння конюшини, продамо і тоді ше и 
«дякую» скажеш.

Вийшло по Дідухопому. Пепелим 
бригада стариків намолотила того 
літа щось із сто сорок центнерів на 
сіния конюшини. І.і Буковини, із За
карпаття приїжджали купці.

— Коли оглядаєшся на все те, 
що зробила 
для нас Ра
дянська вла
да, — закін
чує Орчик, 
— хочеться 
ще більше 
і ще краще

Микола КУБИК

ЗАСІДАННЯ
і олова колгосп/, 

тиша змінюється
імен називає 
Час від часу 
бурхливими оплесками. Ось во
ни знову збудили, здавалось, за
ворожену масу людей. То на 
честь одного з найстаріших кол
госпників Федора Дідуха.

А чим же заслужив таку шану ста
рий Дідух?

Пам’ятають 
літа зародила 
Прийшов тоді 
та й каже:

— То Ваші 
мені, старому,

В своїй правоті переконав Орчика. А 
тоді зібрав своїх похилих ровесників і 
ні шов у поле.

Ягі одного 
конюшина.

русівчанн, 
колгоспна 

до Ор'їика Федір Дідух

гроші, Дмитре. Повір

працювати.
По цих словах 

згадати видатного 
поета Максима 
писав:

«Здійснилося
Народ нап’яо

не можна не 
українського 

Рильського, який

велике ДІЛО, 
нове своє 

вітрило,
Карпатах 

розцвігалась,
І праця випросталася розкута 
На узбережжях

Нова весна в

Черемоше й 
Прута».

село Русів ; •
Івано-Франківської області,

■ ; і г

Є Д II Н А
• Тваринники—курсанти- мотоциклісти

ф Спартакіада в механізаторському містечку

• Комсомольські активісти— заспівувачі добрих 
починань

ВЖЕ стало правилом, що 
первинна орга н і з а ц і я 

ДТСААФ нашого колгоспу свою 
діяльність спрямовує разом з 
комсомольськими активістами. 
І це закономірно. Адже питан
ня військово-патріотичного ви
ховання молоді має розв язу- 
вати і комсомольська організа
ція. Торік, наприклад, на роз
ширеному засіданні комітету 
комсомолу, на відкритих ком
сомольських зборах ми двічі 
вели розмову про налагод
ження роботи р цьому на
прямку.

Члени комітету комсомолу з допо
могою партійної організації кол
госпу згуртували навколо себе 
спортсменів - розрядників, пропаган
дистів. Воли регулярно читають 
змістовні лекції, проводить бесіди 
про подвиги героїв-земляків. органі
зовують тематичні вечори та вечори 
бонової слави. Надовго запам’яга. 
ють наші хлібороби зустріч з ком
сомольцями 20-х — 30-х років — 
односельчанами К. ЛІ. Анголеііком. 
М. Г. Зотокпм, О. М. Климентьевою.

Урочисто проходять а нас 
проводи юнаків до лав Радян
ської Армії: скликаємо ком

сомольські збори, на які за
прошуємо воїнів-ветеранів. 
Вони розповідають молоді 
про далекі буремні роки. А 
потім члени правління колгос
пу вручають майбутнім вої
нам цінні подарунки. З клубу 
проводимо хлопців до рай- 
військкомату всім нашим ко
лективом.

Чимало заходів плануємо на 
травень. коли починається Тиж
день пам’яті героїв. В цей час 
знову зустрічаємося з колишніми 
воїнами, йдемо до пам'ятників од
носельчанам, які не вернулися в 
село з фронтових доріг, упорядко
вуємо могили воїнів-визволптелів.

Останнім часом комсомольська 
організація колі оси у налагодила 
тісні зв’язки з колишніми учнями 
Ріврннської восьмирічної школи 
Лї? 7. які вибрали військову про
фесію. Листуємось з ними, при па
годі влаштовуємо зустрічі молодих 
офіцерів з школярами.

Організаторська та виховна 
робота з молоддю сприяла 
тому, що юнаки та дівчзта 
нині виявляють посилений ін
терес до технічних знань, бе
руть активну участь в д:яло- 

ності колективу фізкультури. 
Більшість комсомольців — 
спортсмени-розрядники, знзч- 
кісти. Торік ми підготували 18 
мотоциклістів, 5 шоферів, З 
трактористи, 1 електрика. А 
цього року 12 юнаків та дів
чат стали трактористами, • 6 
шоферами, 20 одержали по
свідчення мотоциклістів. І все 
Це у колгоспному навчально
му пункті. Лекції в нас чи
тають теж місцеві спеціалісти. 
Заняття відвідують доярки, 
свинарки, механізатори.

Говорячи про роботу спортивних 
секцій, хочеться відзначити тих, 
хто займається кульовою стріль
бою. Під час суботпика ми облад
нали хороший тпр. 1 тепер тут ре
гулярно тренуються десятки мо. 
ледих хліборобів. Змагання з ку
льової стрільби влаштовуємо між 
бригадами, фермами, визначаємо 
сильніших в особистому заліку. Пе
реможцями найчастіше стають трак
тористи Андрій Земба. Петро Хар
ченко. шофери Анатолій Микіїтепко 
та Юрій Бірюк.

Популярним став в колекти
ві фізкультури автомобільний 
спорт. Поєдинки між спорт
сменами - автомобіл і с т а м и 
влаштовуємо в селі, виїжд
жаємо на районні змагання.

Пожвавила свою роботу і 
санітарна дружина колгоспу, 
якою керує Олена Майсузен- 
ко. До її складу входить 20 
дівчат. Торік на районних зма

ганнях вони були в числі най- 
сильнінмх.

Отже, спільні дії комсо
мольських активістів та пер
винної організації ДТСААФ 
мають добрі наслідки. Нашу 
роботу відзначив обласний 
комітет ДТСААФ, райком ком
сомолу. І це стало стимулом 
до того, що ми знову й знову 
вишукуємо нові форми-спіл
кування з молоддю, залучає
мо до спортивної та оборон
но-масової роботи тих, хто 
досі не займався цією спра
вою. І ростуть шеренги спорт
сменів, підвищується їх май

стерність. А заодно наші ком
сомольці йдуть до своєї зрі
лості з найпрекраснішими ри
сами патріота своєї Вітчизни.

В. БРОДОВІ! И, 
голова первинної органі
зації ДТСААФ колгоспу 
імені Калініна Новоук- 
раїиського району.

На фото вгорі ліворуч: 
Тракторист Андрій ЗАРЕМБА 

цього разу виконав третій спортив
ний розряд з кульової стрільби.

Праворуч — інженер колгоспу 
В. Бродовнй проводить заняття на 
курсах мотоциклістів.

Фото і. ПАПОЛА.

ФУТБОЛ

ВОРОТА НЕНАНЕ ЗАЧАРОВАНІ
У мпнучому турі суперникам» кіровоградської «Зірки* були 

футболісти івано-франківського «Спартака». Ця команда 
значно сильніша, ніж дебюташн другої групи класу «А» — 
спортсмени ужгородської «Говерли», у яких иаші земляки 
ними днями виграли з рахунком 3.0.

Правда, івано фрашсії'ді також не належать до старожи
лів цієї ліги. Вони здобули путівку до неї тільки позаторік, 
ставши чемпіонами України. І дгбют у неї у минулому ро
ці був досить вдалий: у підгрупі, де виступили 22 команди, 
зайняли четверте місце, а нині у них таке ж іурнірпе ста
новище, як і у «Зірки». Тому кіровоградці, приймаючи в 
останньому турі на своєму полі спаргаківців, почали гру 
обережно. Перші п’ятнадцять хвилин вона проходила в ос
новному ц центрі поля і исвідзначилася осооливою темпера
ментністю та агресивністю.

Після деякої розвідки боротьба за взяття воріт пожвавіша
ла, більшою активністю виділялися футболісти «Зірки». Чим 
далі, пил іх перевага ставала очевиднішою. Важко пригада- 

. ти подібний матч, у якому кіровоградці створити б стільки 
голевих моментів, скільки їх було цього разу. 1 знову ж 
дало себе взнаки невміння нападаючих точно пробити м’яч 
у ціль. Були випадки, коли вини з 4—5 метрів посилали його 
повз ворога.

Та слід визнати, що господарям поля ще і не щастило. Во
рота гостей були наче зачаровані. А коли м’яч і сппямовува- 
.111 в них. завжди він летів точне туди, де був воротар Од
ного разу м’яч влучив у штднгу. т ІНШОГО — ЙОГО виніс го
ловою з г орожніх воріт захисник.

Таким чином ваші земляки не реалізували своєї переваги. 
Рахунку так і не було відкрито.

Завтра — черговий тур. «Зірка» знову гратиме вдома Во
на зустрінеться з армійцями Львова.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 13 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телеміст!. (К). 11.10 — Фільм, 
концерт сСніває Віктор Вуя- 
чич». (К). 11.35 — Шкільний
екран. Фізика дл.і учнів 10-го 
нласу. Консультація до екза
менів. (К). 12 30 — Кольорове 
телебачення. «Народний ху
дожник УРС.Р Т. Яблонська». 
(М). 13.00 — Новини. (ЛІ). 17.10 
—Для школярів «Шхуна «Фан
тазер». (Дніпропетровськ). 
17.40 - Телевісті. (К). 18.00 — 
Програма вереда і. (Кірово
град). 18.05 — Для дітей. 
Мультфільм «Котнгорошко». 
(К). 18.15 — Хроніка тижня. 
(Кіровоград). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(ЛІ). 19.00 — ««Кража». Пре
м’єра художнього телефільму. 
(2 серія). (М). 20.05 — «Степо
ві акорди». Виступ оркестру 
народних інструментів Кірово. 
градського музичного уяилпща. 
(Кіровоград). 20.35 — Теле
фільм. (Кіровоград). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Концерт. (К). 23.10 — Телсніс- 
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для ді
тей «Подорож сонячного зай
чика». (Калінінград). 10.45 — 
Кольорове телебачення. Худож
ній фільм «Мар’я майстерни
ця». (.М), 12.00 — іМузичний

кіоск. (ЛІ). 17.05 — Новини. 
(ЛІ). 17.15 — Концерт. (ЛІ).
18.00 — Новини. (М). 18.05 —
Для школярів. «Маршру.
тами юних». (М). 18.30 —
Телеспектакль. А. П. Че
хов. «Три роки». (К). 20.10 
— Фільм-концерг «Весна іде». 
(К). 20.40 — «На добраніч, ді
ти'». (К).

СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Республіка 
ШК1Д». (К). 15.00 — «З днем 
народження «ПІонсрІя». (ЛІ), 
16.00 — Длп дітей. «Сурмач». 
(К), 10.55 — «На голошиїх на
прямках п’ятирічки». (Воро
шиловград). 17.10 — Кольоро
ве телебачення. Мультфільм. 
(ЛІ). 18.00 — Телевісті. З вклю

ченням Кіровограда. (К). 18.20— 
Музичний антракт. (К) 18.30— 
«За накресленнями XXIV з'їз
ду КПРС». Тележурнал «Про
грес». (К). 19.00 - Програма 
передач. (Кіровоград). 19.05 — 
Художній фільм «Прощання». 
(К). 20.40 — Телефільм. (Кіро
воград). 20.55 — «Ми резерви 
трудові». Концерт ансамблю 
пісні і ташпо Кіровоградського 
обласного Будинку культури 
ирофтсхосвіти. ■ (Кіровоград). 
На Республіканське телеба
чення. 21.55 — «Старт». (Хар
ків). 22.25 — Українське ко
льорове телебачення «Мис
тецтво Україна». (К). 23.25 —

Велогонка миру. (М) 23.40 — 
Телевісті, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30— 
• Місто і транспорт». (ЛІ) 18.00 
—Новини. (ЛІ). 18.05 — «Діти 
співають для пас». (М). 18.30— 
Виставка творів членів акаде
мії художеств СРСР. (М). 
19.00 — Чемпіона: СРСР з 
футбол а. «Шахтар» — СКЛ. 
(К). 20.45 — «На добраніч, д|. 
ти!» (К). 20.55 — «Лін резерви 
трудові». Концерт ансамблю 
пісні І танцю Кіровоградського 
обласного Будинку культури 
профгсхосвіти. (Кіровоград). 
На Республіканське телеба
чення.

ЧЕТВЕР, 20 ТРАВНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА, 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Для школя
рів «Маршрутами юних». (ЛІ). 
10.40 — Кольоровий художній 
фі-тьм «Віриш — не віриш». 
(К). 11.55 — «Діалектика ефек
тивності». (М). 12.25 - Теле- 
пісті. (К). 16.15 - Для Дітей 

«Рижик», Вистава Московсько
го театру ляльок. 17.15 — Ко- 
льоропс телебаченпп для дітей 
«Приходь, казко». (ЛІ). 17 45— 
Те-тевісті. (К). 18.0(1 - Концерт 
(К). 18.30 — Ленінський універ

і. —•

(?*/■) НДІІІА АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНЛР> орган Кировоградского 
обнома ЛКСМУ. г Кировоград,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36. 

БК 00193. " Індекс ОН97.

Друкарня їм. Г. Лк Димитрова, обласного управління 

по пресі, м Кірової рад, вул. Глінкн. 2.
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ситет мільйонів (ЛІ). 19.00 —
Кольорове телебачення. «Му- 

калейдоскоп». (М).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР 3 футбо- 
2’ <м1- ~ «Днпа-^
мо» (К). в перерві «За рядка
ми партійних накреслень». 
(Кіровоград). 21.15 - Програ
ма «Час». (М). 2І.45 - Тиж
день українського телефільму, 
« Го чоЛР3 ЬМУ-С пе кта к л н>«ІО.ЮСІ(ПСЬКНЙ ЛІСІ (К). 23.10— 
унортивна програма. (М). По 
закінченні телевісті. (К).

Тр’,ІГУІЛ пр0ЇРАМЛ. 18.00— /
гЖур,,ал література і су- 

Гіій <ьГТІ”’ (,<)- ,9Л)() ~ ХУДОЖ-
КіФ9о\п *респУблік.і ШКІД». 

ти'» ‘<°іА Г, *,<а АвбраиІч. ді- 
»»!»• Мс”“ *•

ПОГОДА
Сьогодні вдень ІІО тернтс.пії оГгчп,..,; • , • 

града передбачається мііиїт-і Умп • ’ ,Іста к,Р°пп* 
Вітер південно-східнип помірній р,,1сть’ без 0ПадІ3’ 

21-23^ 

колений дош"ірозіь’вїтер Кор•

Температура повітря вночі — 7 — 
градусів тепла.

'•західний, помір-

12, вдень — 23 —

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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