
ПОДВИГУ ЖИТИ У ВІКЙХ
В яскрасому весняному обранні зу

стрічав День Перемоги місто-герой Ки
їв. Свято зберігаючи пам'ять про рат
ний подвиг, трудящі міста на Дніпрі про
довжують його в заводських цехах, на 
риштуваннях новобудов, у наукових ла
бораторіях, прагнуть новими досягнен
нями зустріти XXVI з’їзд КПРС.

8 травня у столичному Палаці куль
тури «Україна» відбулись урочисті збо
ри поедставників. партійних, радянських, 
громадських організацій міста, Радянсь
кої Армії і Військово-Морського Флоту, 
присвячені 35-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній вій
ні 1941—1945 років.

Під оплески присутніх місця в прези
дії займають товариші В. В. Щербиць- 
ким, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко, І. О. 
Герасимов, О. П. Ляшко, І. 3. Соколов, 
Б. О. Сологуб, О. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук, О. С. Капто, І. О. Мозговий, 
Я. П. Погребняк, члени Президії Верхов
ної Ради Української РСР і Ради Мініст
рів республіки, члени бюро Київських 

обкому і міськколту партії, генерали і 
офіцери Радянської Армії, ветерани 
Великої Вітчизняної війни — колишні 
фронтовики, партизани і підпільники, 
знатні трудівники, діячі науки і культу
ри.

Урочисті збори відкрив перший сек
ретар Київського міськкому партії 
Ю. Н. Єльченко.

Звучать Державні Гімни СРСР і Укра
їнської РСР.

Учасники зборів з піднесенням обра
ли почесну президію в складі Політбю- 
ро ЦК КПРС на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР товаришем Л. І, 
Брежнєвим.

Слово для доповіді надається члену 
Пслітбюро ЦК Компартії України, ко
мандуючому військами Червонспрапор- 
ного Київського військового округу ге
нералові армії І. О. Герасимову.

Тридцять п’ять років тому, сказав до
повідач, пам’ятний для всього людства 
день, 9 травня 1945 року, світ аплодував 

радянському солдатові, який знищив 
жорстокого ворога, врятував народи Єв
ропи від фашистського поневолення. 
Есесвітньо-історична перемога радян
ського народу продемонструвала нездо
ланну могутність соціалістичного ладу, 
його велич і незаперечну перевагу над 
капіталізмом.

Вождем і організатором перемоги 
радянського народу і його Збройних 
Сил була Комуністична партія Радянсь
кого Союзу.

Переможний результат війни пере
конливо продемонстрував перевагу ра- 
дянської Армії, її організації та озбро
єння, підготовки командних кадрів, мис
тецтва ведення бойових операцій. У 
вогні війни партія виховала чудових 
командирів, висунула цілу когорту чу
дових полководців, імена яких широко 
відомі всьому світові.

Душею армії і флоту були політпра- 
цівники. Як члени військових рад, на
чальників політуправлінь і політвідділів 
з єднань та об'єднань, проводили велику 
роботу багато членів ЦК нашої партії, 
секретарів обкомів та інших партійних 
керівників. В їх числі був і видатний по

літичний і державний діяч сучасності 
товариш Л. І. Брежнєв.

Наша перемога стала могутнім при
скорювачем світового революційного 
процесу, розпочатого Великим Жовтнем, 
і важливим історичним рубежем у долі 
есього людства. Разом з тим вена є гріз
ною пересторогою будь-якому агресо
рові, суворим уроком історії є сім, хто 
намагається переглянути підсумки ми
нулої ЕІЙНИ.

Економічна могутність нашої країни 
сьогодні величезне. Здійснення планів 
комуністичного будівництва нерозривно 
зв’язане із збереженням і зміцненням 
миру. Наша країна твердо і впевнено 
гроводкть ленінський зовнішньополітич
ний курс, проголошений у рішеннях 
з’їздів КПРС і закріплений у Конституції 
СРСР. Цей курс, який поєднує послідов
ну миролюбність з відсіччю агресії, не
похитний.

Учасники урочистих зборів з геликим 
піднесенням прийняли вітальний лист 
Центральному Комітетові КПБС, Гене
ральному секретареві ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради СРСР товари
шеві Л. І. Брежнєву.

(FATAy).

8 травня в ЦК Компар
тії України відбулася зуст
річ керівників партії і уря
ду республіки з ветерана
ми війни і военачальника
ми. В ній взяли участь то
вариші В. В. ІЦербнцькиїі, 
О. Ф. Ватченко. Г. І. Ва
щенко. І. О. Герасимов, 
О. П. Ляшко. І. 3. Соко
лов. В. О. Сологуб, 0. А. 
Титаренко, В. В. Федор
чук, О. С. Капто, І. О. 
Мозговий, Я. П. Погреб
няк.

Перед учасниками Вели
кої Вітчизняної війни ви
ступив тепло зустрінутий 
присутніми член Політбю- 
ро ЦК КПРС, перший сек
ретар ПК Компартії Укра
їни товарній В. В. Щер- 
бицький.

Від імені ЦК Компартії 
України, Президії Верхов
ної Ради і Ради Міністрів 
УРСР товарній В. В. Щер- 
бпцький гаряче і сердечно 
Поздоровив присутніх, а в 
їх особі всіх ветеранів 
війни, які проживають па 
Україні, із всенародним 
святом — 35-річчям Вели
кої Перемоги.

Радянський народ, усе 
прогресивне людство ви
словлюють глибоку і сер
дечну вдячність ..за без
прикладний ратини под
виг, за величезну муж
ність і відвагу — солда
там і матросам, офіцерам 
і генералам, партизанам і 
підпільникам, усім, хто в 
сувору воєнну пору боров
ся з загарбниками, героїч
ною працею в тилу кувзіз 
перемогу над ворогом. 
Батьківщина ніколи не за
буде їх великого поДвіпу!

У переддень славного 
ювілею радянські люди 
звертаються із словами 
щирої Л’обові та безмеж
ної відданості до нашої 
рідної Комуністичної пар
тії т- натхненника іі орга
нізатора всіх наших пере
мог. У грізну годину вііінп 
партія надихала радянсь
ких людей на героїчні под
виги і трудові .звершення, 
спрямовувала їх волю і 
дії до однієї мсти — до 
перемоги. Суворі роки во
єнних випробувань, які 
випали на нашу долю, те 
раз показали, шо народ і 
партія єдині, що немає і 
не може бути сили на сві
ті, здатної зруйнувати цю 
монолітну єдність.

Ми шлемо слова глибо
кої’ вдячіїості бойовому 
штабові нашої партії — 
Ленінському Центрально
му Комітетові КПРС, його 
Пслітбюро, товаришеві 
Леоніду Іллічу Брежнєву, 
який у рядах діючої армії 
пройшов боновими дорога
ми великий і нелегкий 
шлях від першого до ос
таннього дня ВІЙНИ.

Повага до учасників вій
ни, постійне піклування 
про них стали нормою на
шого життя, підкреслив 
товариш В. В. Щсрбнці.- 
кий. У республіці, як і в 
усій країні, постійно про
водиться велика робота 
по поліпшенню матеріаль
но-побутових умов ветера
нів війни і сімей загиблих. 
Тільки за 4 роки ниніш
ньої п'ятирічки їм виділе
но понад 31 тисячу нових 
упорядкованих квартир.

У післявоєнні роки наша 
партія і держава розгор
нули історичну битву за 
мінний і справедливий мир 
на землі. І сьогодні ми по
праву можемо сказати, то 
завдяки економічній та 
оборонній могутності, по
літичному авторитетові, 
твердому і послідовному 
миролюбному курсові Ра
дянського Союзу, погод
женим діям країн соціа
лістичної співдружності 
няні народ, народи брат
ніх держав уже більш як 
третину століття користу
ються благами миру.

Потім член ГІо.тітбюро 
ЦК Компартії України, Го
лова Президії Верховної 
Ради УРСР товариш О. Ф. 
Ватченко вручив великій 
групі ветеранів Почесні 
грамоти Президії Верхов
ної Ради УРСР, якими 
вони нагороджені за бага
торічну активну участь у 
військово - патріотичному 
вихованні молоді і в .зв'яз
ку з 35-к5 річницею Пере
моги радянського народу 
у Великій Вітчизняній вій
ні 19-11 —1945 років.

Від імені присутніх ве
теранів війни Герой Ра
дянського Союзу, генерал- 
лейтенант інженерних 
військ у відставці І. Д. 
Занцев, колишній коман
дир Житомирського з’єд
нання партизанських заго
нів С. Ф. Малнков, колиш
ній працівник органів дер
жавної безпеки, генерал- 
майор у відставці В. Г. 
Шевченко, колишній на
чальник оперативного уп
равління 1-го Білорусько
го Фронту, начальник шта
бу Закавказького і Київ
ського військових округів 
генерал-полковник у від
ставці В. М. Крамар ви
словили сердечну вдяч
ність ЦК. КПРС, його По- 
літбюро, особисто Леоніду 
Іллічу Брежнєву за послі
довне і наполегливе вті
лення в життя ленінської 
політики миру і міжнарод
ного співробітництва, за 
турботу про благо радян
ських людей.

(РАТАУ).

ОРГАН ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р. Вівторок, 13 травня 1380 року №> 58 (2786).

СВІТЛО ВЕСНИ 45-го...
ИАД ААІСТОМ піднімав- 

ся ранок. І підніма
лись у високість прапори 
в руках синів і внуків ко
лишніх фронтовиків. Юна
ки і дівчата тисячними за
гонами йшли до меморі
ального кладовища, де по
ховано визволителів Кіро
вограда. Разом з молоди
ми робітниками, студеін-.і- 
ми, школярами в колоні 
були ветерани війни — 
наш земляк Герой Радян
ського Союзу І. Р. Усенко, 
колишні воїни 8-ї гвардій
ської Ясської мінометної 
бригади, 1-ї гвардійської 
Кіровоградської бомбар
дувальної дивізії 114-го 
гвардійського Новоукраїн- 
ського винищувального 
протитанкового артилерій
ського полку. Біля обеліс
ка Невідомому солдатові, 
де гооить Вічний вогонь, 
Еетерани і їхні внуки кла
дуть квіти. І звучить над 
фортечними валами скор
ботна мелодія, і спливає 
наш сум, щемом береться 
наше серце. Горить Віч
ний вогонь, не згасає на
ша пам'ять про полегсих 
героїв, які подарували 
нам оці щасливі весни.

Мотиви зажури зміню
ються мажорними акор
дами. Бо свято, свято на
шої Великої Перемоги. 
Тоидцять п’ять літ ми жи
вемо під мирним небом. 
Бо була на землі така си
ла, якої не з/ліг переск
лити жорстокий супостат, 
— була Червона Армія, 
армія-визволителька, не
переможна, легендарна 
армія, яка під проводом 
Комуністичної партії при
йшла до Дня Перемоги, 
здолавши фашизм. Був і є 
великий радянський на
род, нескорений і непере
можний, бо його єднає 
братерство, в його руках 
небачена зброя — ідеї ве
ликого Леніна.

(Закінчення на 4-й сюр).

Урочисто 
відзначили 
юнаки 
і дівчата 
Кірово- 
градщини 
35-річчя 
славної 
Перемоги 
радянського 
народу 
над 
гітлерівським

І--------------- :------------ ТГССС)

фашизмом

Кіровоград, _9 
травня. Біля обе
ліска Невідомому 
солдату.
Фото В. ГРИБА.



„Молодий комунар“ 13 хар&вяя 1880 року
/
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ПОШТА

ВАША ДУМКА?ЛИСТ У НОМЕР

лист?е*Я виходу квітневого випуску «Вітрила» отримали 413 

Про те, як рапортували про виконання взятих до 110-ї річ
ниці з дня народження В, І. Леніна соціалістичних зобов’язань 
комсомольці Добровеличківської середньої школи, пише орга
нізатор позакласно’і виховної роботи Є. В. Звєздіна. Восьми* 
квасник із села Підвисокого Новоархангельського району 

Шанзар прислав теплий лист*вітання зоряним братам В. В. 
нюміну та Л. і. Попову і побажав їм м’якої посадки на рідній 
землі. Людмила Гучениця шостого класу з Ульяновського ра
йону, попросила поради, що зробити, аби її клас, який, до ре
чі, правофланговий у школі (7), став дружним. На жаль, Люд
мила не і вказала точної зворотної адреси. На конкурс творів 
на тему «Мій учитель» прислали свої роботи Ольга Хигкняк із 
села Добронадіївки Олександрійського району і десятикласни
ця Ганнівської середньої школи Петрівсьного району Ольга 
Іваненко. Продовжують надходити відгуки на замітку «Що ска
зати тобі, Юро?», вміщену в лютневому випуску «Вітрил». Лис
ти Юрі написали Таня Латоцька, дев’ятикласниця Злинської се
редньої школи Маловисківського району і П. Мізерний, учень 
8-го класу Івангородсьної десятирічки Олександрійського ра
йону. Багато в папці «Вітрил» віршів старшокласників, огляд 
цих перших поетичних спроб ми друкуємо сьогодні. Прийшли 
листи на адресу «Дисн-залу», «Пісні місяця

Всім — велике спасибі.
і».

KFjvB
гіРОФОРіЄНЇАЦПОбршв,т₽ил”

КОНСУЛЬТПУНКТ «ОБРІЮ»

DTTTHTT "Л ЛJ51 xlz-HyV^A.
СТОРІНКА ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

,-д. Чи є на Україні 
навчальний заклад, 
набути цієї профе-

же проханням до

________________ ^ЗНАЙОМИМО ----------- -------------
Познайомити з бУДівел1'^ко^,,?* І * З̂Сллександрїї ^Світлаііа^а- 

районів.

«Здрастуй, «Обрію»!

І
 Звертається до тебе учени
ця 9-го клдсу Староосотської 
СШ Олександрівського району 
Людмила Тимко. Після закін
чення десятирічки я мрію ста
ти юристом, 

І середній
де можна 
сії?»

З таким .— 
нас звертаються Наталка Гор
бова із села Великої Виски / а- 
ловисківського району, Мари
на Жосан з міста Знам янки.

Юридичний технікум знахо
диться в м. Чернігові (вул. Ле
ніна, 116). Абітурігнти склада
ють письмовий екзамен з літе
ратури і мови (російської чи 
української) та усний — з істо
рії СРСР.

«Де можна набути професії 
в’язальниці?» — запитує Інна 
Коваленко з м. Малої Виски.

У Кіровоградському проф
техучилищі обласного побутуя- 
равління (пров. Великовисків- 
ський, 2).

«Мрію працювати вчитель
кою початкових класів. Але не 
знаю, чи є училиш6 в нашій 
області, яке готує вчителів цих 
класів», —- цікавиться Зоя 
Якуненко Із села Коханого Боб- 
ринецького району. Про це ж 
хочуть довідатись і Віктор Піс- 
кун з Устинівського району та 
Наталка П. з м. Долинськоі.

[ЗА СИНІМ ПТАХОМ
І Ми часто й неспроста говори- 
І мо про спадкоємність. У слові 

дім -г глибокий зміст. Справа, 
(зрештою, не в тому, що батьки

— робітники, вчителі чи актори

— передають своє захоплення 
дітям, підносять їх на високий 
фундамент, допомагають уник
нути багатьох помилок, часто 

Ізіїйішх шукань. Успадкована 
від батьків професія свідчить 
при значно більше: молола лю-

Педагогічне училище зі спе
ціальностями «Дошкільне ви
ховання», «Викладання в по
чаткових класах» є в м. Олек
сандрії (вул. Діброви, 211. При
ймають осіб з освітою 8—10 
класів.

«Учуся в 10-у класі Вільшан- 
ської середньої школи. Дуже 
люблю фізику, особливо ра
діотехніку. Порадьте, в якому 
навчальному закладі м. Кірово
града я зможу набути спеці
альності радіотехніка

Віктор ДіОРДІЄВ».
У Кіровоградському техніч

ному училищі зв’язку Н2 1 
(вул. Ініціативна, 16/32. Тел.: 
3-11-78, 3-10-36|.

«Люблю кіно, театр. Після 
закінчення школи хочу вступи
ти до театрального інституту, 
Які екзамени складають абіту
рієнти при вступі 
зу?

до цього ву-

МИХЄЄВА.НІна
м. Кіровоград.»
До КиївськогоДо Київського державного 

інституту театрального мистец
тва імені І. К. Карпенка-Карого 
ти зможеш вступити, пройшов
ши творчий конкурс (декламу
вання, спів, танок) і склавши 
екзамени з мови і літератури 
(усно й письмово), історії 
СРСР (усно). Крім того, необ-
хідно бути активним учасником 
художньої самодіяльності і 
мати рекомендацію з місця 
роботи чи навчання.

ф- звання «Майстер «Золоті 
руки». Скажемо відверто: в 
такому молодому віці, та ще 
на будівництві, заслужити оте 
довір'я надзвичайно складно. 
Вона заслужила.

Що допомогло? Ніколи не 
ставлю перед собою легких 
завдань, роблю більше, ніж 
гід мене вимагається, Са
ме в цьому вбачаю джерело 
кінцевого результату. А ще — 
.. ............ : Піп

я ! I

Дорога редакцієї
Я живу в Молдавії і дуже хо

чу мати друзіз з України.
Звати мене Ольга, прізвище 

— Бурка. Вчуся у восьмому 
класі. Комсомолка. Хочу по
більше взнати про вашу пре
красну республіку, квітучу 
столицю — місто Київ, про по
ки що мало знайому для мене 
Кіровоградську область.

Думаю, що ровесники від
гукнуться на мій лист.

Моя адреса: 278307, Молдав
ська РСР, Григоріопольський 
район, село Делакеу, вул. Са
дова, 27, Бурці Ользі.

P.S. Шановні старшокласни
ки, «Вітрила» сподіваються, що 
в молдавської дівчини швидко 
з'являться нові друзі. Найціка
віші (на вашу думку] листи, 
які ви нам надішлете, будуть 
опубліковані в наступних ви
пусках «Вітрил».

Напишіть Ользі про своє се
ло, про своє місто. Що ви зро
били для того, щоб вони ста
ли кращими!

Фото О. КОСТИРКА

«СОЛОВ’Ї, НЕ БЕНТЕЖТЕ СОЛДАТ...»
РОЗДУМИ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА НЕВІДОМОМУ СОЛДАТОВІ

Сплять вічним сном солдати 
під гранітними плитами... І 
той, Невідомий воїн, і ті, відо
мі, що лежать неподалік у від
світі полум’я.

Хто він, той Невідомий? 
Шахтар, сталевар? Хлібороб, 
учитель,, агроном чи юний сту
дент? Звідки він? Де народив
ся і зростав? Де обірвалася 
ного бойова путь?

Він міг би розповісти так ба
гато. І ожила б тоді його біо
графія, і довідалися б ми, хто 
він, чиєї матері син. «Ні, я не 
озовуся, не стану говорити, — 
здається, тихо мовить із гли
бини сама земля. — Та й на- 
еіщо? Те, що вшановують ме
не, — це шана і вдячність 
усім солдатам, а не мені одно
му... Тож лишуся я Невідо
мим...»

Тихо лине журна мелодія. 
. Здається, звучить органно са

ма земля... Скорбота не тільки 
у звуках, вона і в кольорах. У 
чорних, пурпурових стрічках і 
в квітках, що тремтять пе-

■Ч5.

люстково у вінках і кошиках, 
а то й просто в пучечках, що 
лежать на камені, зволожені 
росою, і тихо в’януть, як наша 
печаль.

Під
лежать
до

гранітною плитою 
воїни від рядового 

генерала. Вічним сном 
сплять сини багатьох народів, 
сувора солдатська доля яких 
уже по смерті звела їх до од
ного підрозділу. Вони билися в 
ім’я торжества життя.

Вночі, коли сплягь міста і 
села, не сплять меморіали. 
Здається, солдати перегуку
ються поміж собою, немов на 
запізніліїі вечірній перекличці. 
І озиваються голоси, спалаху
ють імена, як зірниці... Лине в 
нічній тиші приглушений пере
гук... І постали вони, неначе 
Живі смертю смерть подолав
ши. Бо герої ніколи не вмира
ють.

Сюди приходить багато лю
дей.

Ідуть сиві ветерани, щоб се-

ред тиші подумки поговорити 
зі своїми побратимами, які вві
йшли в безсмертя...

Йдуть старенькі сиві матері, 
мов до своїх синів, могили 
яких розкидано по всьому сві
ту. їм ніби хочеться сказати: 

'«.Чого не йдеш? Чого стоїш.
.мій синку.

Вже стільки ЛІТ стоїш 
без відпочинку,

Вже стільки літ чекаю в самоті!»
Йдуть юнаки і дівчата, діти 

—внуки і правнуки давно по
леглих і живих воїнів. Щодня 
до них приходять юні ленінці, 
комсомольці. Салютом ушано
вують подвиг героїв, клянуться 
у вірності Батьківщині.

ГІружні деревії стоять над 
гранітними плитами, мов ше
ренга Ьишикуваних по команді 
«струнко» солдатів. Наче дере
ва розуміють, ЩО ВОНИ СТОЯТЬ 
на почесній варті.

Багатьом тим, хто лежить 
тут, п? двадцять літ. Іше зов
сім молодими покликала їх вій
на. І зосталися вони навіки мо
лодими...

Валентина ШУЛЬГА, 
десятикласниця.

Голованівський район.

НАСТРІЙ
Ніхто не знає нашої таєм

ниці. Ми оберігаємо її від 
сторонніх очей, як весняні 
квіти від холоду, хоч вони 
його зовсім не бояться.

Кожного ранку я заходжу 
до класу вітаюсь, на мене 
дивляться десятки очей, а я 
відшукую твої, єдині, в них 
— моє життя. З тобою віта
юсь окремо. Ми чекаємо цієї 
Миті цілий ранок.

Я підходжу ближче. Ти 
опускаєш вії і трошки довше 
звичайного тримаєш їх опу
щеними — це значить: *У 
мене все добре».

А далі різко підводиш 'уго
ру: «Ну, а ти як?.»

Я посміхаюсь куточками 
уст — тільки тепер почина
ється для мене ранок.

Хтось сказав, що' ми обмі
нюємось поглядами. Це не
правда. Ми обмінюємось час
тинками душі.

Потім я сідаю на своє .міс
це і знову дивлюсь у тві;жі.<.

Ти сидиш біля вікна всЯ в 
сонячному промінні. Мадон
на мого серця. В тобі є щось 
таємниче, загадкове. Пишу 
записку. Ті гередсютъ з р\"л 
у руки — безслівний теле
граф, мабуть, найдревніший 
і найнадійніший. З рук у ру
ки. Від серця до серця, а

Дзвінок вириває нас заро
ку. Такого дня неможливо 
всидіти в класі. Вибігаю на 
вулицю. А ти вже граєш у 
«класики». В кожному твоєму 
русі й жесті — грація.

Стою зачарований і чекаю 
дива. І воно прийде.

Володимир Л. 
м. Кіровоград.

I

/

що од- 
досить 
і техні-

Я за тебе, мій друже по не
щастю! А втім, чого по нещас
тю? Наш час раціональний. Усі 
так кажуть і пишуть. І ми теж 
стали раціональними. А якщо 
так, то для чого ж справді 
тратити даремно сили на те, 
що в житті, може ніколи й не 
знадобиться?

Сергій КОВАЛЕНКО. 
Петрівський район. 
Невже Сашко думає, 

нієї літератури йому 
для життя? Адже наука 
ка не стоять на місці.

Відмінником ти можеш не 
бути. Але який же з тебе буде 
спеціаліст, якщо ти не будеш 
всебічно розвинутою люди
ною?

А те, що тебе критикують 
на зборах, — правильно. Тільки 
ти не ледар, ні, ти просто са- 
мовпевнена людина...

Людмила ЯКУБОВСЬКА, 
десятикласниця Кринич- 
ненсьхо ї середньої школи 
Устинівського району, 
Я — учениця дев’ятого кла

су, навчаюсь на четвірки і п’я-, 
тірки. Дуже люблю літературу, 
найбільше подобається мені 
поезія. Я розумію, що закон 
Ома, явище мутації з поезією 
нічого спільного не мають, але 
це ще нічого не значить. Бо 
не можна мати професію, по
в'язану з літературою, і не 
знати, принаймні, мови, історії.

ДИСК-ЗАЛ

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ВИПУСК 4.

«АРСЕНАЛ». Ансамбль орга
нізовано в листопаді 1973 року 
в Москві. Очолив його відомий 
джазовий музикант Олексій 
Козлов. З 1976 року ансамбль 
працює в Калінінградській об
ласній філармонії. Це колек
тив, що постійно гастролює. 
Основини напрям його роботи 
— синтез різних видів музич
ного мистецтва: джазу, рок- 
музики, фольклору, камерної 
і симфонічної музики. Цей 
сплав нині прийнято позначати 
терміном «фюжн».

Перший гігенг групи, на яко
му є композиції «Небезпечна 
гра» (О. Козлов), «Дерево» 
(Ю. Сеульський), «Сюїта ля бе- 

. моль мажор» (О. Козлов — 
] Р. Гамзатов), «Башта із слоно

вої кістки» (О. Козлов), запи- 
Ісано в січні 1977 року під час 

гастролей у Ризі. Запис здій
снено в такому складі: Олек
сій Козлов—•сопрано-саксофон, 
альт-саксофон, Віталій Розен- 
бург — гітара, Ігор Сеульсь
кий — фортепіано, орган, Ана- 

Ітолій Сизонов, Євген Пан — 
труби, Вадим Ахметарсєв, 
Олександр Горобець, Валерій

«ЗДРАСТУЙ, ТРІЄЧНИКУ!»
ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ САШКА Ш. «Я — 

ТРІЄЧНИК. НУ И ЩО?» («ВІТРИЛА» № 4)

Щодо п’ятірочника, то я з 
тобою згодна. Я вважаю, що 
визубрені п'ятірки несправжні, 
бо спитаєш учня-зубрія щосо 
поза програмою, а він і не 
знає.

Мені здається, треба вчити 
так, щоб ти зрозумів, а не на
метатися вивчити все мало не 
напам’ять.

Вірю, що людина яка любить 
літературу, ледарем бути не 
може.

Алла С.
с. Синьки 
Ульяновського району

Я теж так думала, Сашко, у 
твоєму віці. Мала п’ятірки з 
літератури, історії, але не лю
била математики, хімії. А ви
йшло, що й це потрібне. Хоча 
б для середнього балу при 
вступі до вузу. Хотіла стати 
журналісткою, але... Куди з 
трійками?.. І ось працюю не 
тем, де мріялося.

Щоб написати варту чогось 
річ, мало знань з літератури. 
Мало! Та й негарно в час таких 
великих подій тягнутися за 
трієчниками. Мені б не дозво
лила гордість. Що ти, гірший 
за інших?

З повагою
Ярослава Іванівна 

ТРОХИМЧУК, 
економіст. 

Мала Виска.

ДИСК-ПРЕМ’ЄРИ
Фірма «Мелодія» випустила Б 

третій гігант Булата Окуджав:-:. ■ 
Сімнадцять пісень (серед яких 
«Бумажный солдат», «Живо- II 
писцы, окуните ваши кисти», І 
«Опустите, пожалуйста, синие ■ 
шторы», «Наша жизнь —- не I 
игра») виконує автор. £

Популярний вокально-інстру
ментальним ансамііп)» «Крас- ы 
ные маки» підготуй перший Ш 
диск-гігант. Більшість пісень Я 
для цісї пластинки написали I 
МОЛОДІ КОМПОЗИТОрИ Вячі'СІ’ЛП ■ 
Добрйнін та Олександр Моро- “ 
зов. Є серед НИХ 1 композиції 
в стилі «диско». Наприклад, 1 
«Зустрічай мене» 0„. Морозова 1 
на слова І. Кохан^ького. В 1 
запису цих пісень використано 1 
нові досягнення популярної ( 
музики.

Незабаром шанувальники 
рок-музини зможуть придбати І 
подвійний альбом відомого І 
композитора і виконавця Олек- І 
Сандра Градського. Перший 
диск — цикл «Російські пісні». І 
З деякими композиціями цього 
циклу ознайомила гнучка пла
сі инка журналу «Клуб и худо
жественная оамодеятельность». 
(Вони, ро реЧі, звучали і о му
зичних програмах обласного



рЦНЛНКІН .. .............  -
ський, 1|.

«Мрію працювати вчитель
кою початкових класів. Але не 
ікаю, чи є училище в нашій 
області, яке готує вчителів цих 

І класів», — цікавиться Зоя 
Якуненко із села Коханого Боб- 
ринецького району. Про це я 
хочуть довідатись і Віктор Піс- 
нун з Устинівського району та 
Наталка П. з м. Долинської.

тва імені І. К. Карпенка-Карого і 
ТИ зможеш вступити, пройшов- І 
ши творчий конкурс (декламу
вання, спів, танок) і склавши | 
екзамени з мови і літератури 
(усно й письмово), історії 
СРСР (усно). Крім того, необ
хідно бути активним учасником 
художньої самодіяльності і 
мати рекомендацію з місця 
роботи чи навчання.

і
___________ -ЗНАЙОМИМО -------------- --------
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Познайомити з будівельника»', нас попросили Ніна К. Оле
на Р. Зінаїда С. — десятикласниці з Олександрії, Світлана на
сека з Гаиворонського і Степан Руденко з Добровелнчківського 
районів.

І

/ЗА СИНІМ
І Ми часто й неспроста говори- 
| мо про спадкоємність. У слові 

цім -т- глибокий зміст. Справа, 
зрештою, не в тому, що батьки
— робітники, вчителі чи актори
— передають своє захоплення 
дітям, підносять їх на високим 
фундамент, допомагають уник
нути багатьох помилок, часто 
зайвих шукань. Успадкована 
від батьків професія свідчить 
про значно більше: молода лю
дина прийшла до її вибору сві
домо, пройнялася розумінням 
потрійності, значущості, важли- 
вості справи батьків, готовиос-

I ті продовжувати її. Так зарод- 
I дується династія.
І Саме так сталося у Наталки 
І Гідулянової — маляра тре- 
| твого будівельного управління 

тресту «Кірояоградміськбуд».
— Батьки мої — будівельни

ки. Немало років віддали 
улюбленій роботі. Скільки ра
зів їм пропонували, як кажуть, 
ВИГІДНІШІ місця. Але вони ні 
на що не згоджувалися. Я була 

І свідком тієї відданості, весь 
час бачила батьків задоволени
ми своєю роботою. То хіба я;, 
коли постало питання вибору 
професії, я могла хоч на мить 
завагатися?

її завжди вабила робота ма- 
Іляра. Вона з насолодою оволо

дівала нею, прагнула пізнати її 
глибше, стати справжнім спе
ціалістом. Свого дівчина досяг
ла. Сьогодні про неї говорять 
як про досвідченого будівель- 
пика. Воно ї справді так: На- 

I талці присвоїли високе й почес-I талці пр;

I ПЕДРАДА

син УЗЯВ 
ЦИГАРКУ

Про шкоду куріння написано 
немало. Хочу доповнити все це 
своїми спостереженнями і роз
думами. За багато років робо
ти в школі бачила малолітніх, 
ямі вперше пробували кури ги. і 
тих. хто вже кілька років ку
рить. Що примушує школярів 
почати? Це, перш за все. — 
низький рівень виховної ро
боти дома і в школі. Діти не
благополучиях родин у пошу
ках товаришів і занять для се
бе знаходять «розвагу».

Вже три роки я спостерігаю 
життя Анатолія К. Батько ви
пиває, курить, до сина — нія
кої уваги, а мати вважає, що 
виховувати сина — це справа 
батька, і тому зауваження вчи
телів про синове куріння вона 
переадресовує батькові. А той. 
вчинивши фізичну розправу 
над ним. знову ж забуває про 
сина. Толя почав курити з чет
вертого класу, зараз — у вось
мому. Із зовнішнього вигляду 
можна судити, що він — учень 
принаймні 6-го класу, і лише 
пристаркувате обличчя гово
рить, що Толя — 15-річнпіі. Ні
чим не цікавиться, спортом не 
займається, музики і худож
ньої літератури не розуміє, йде 
по школі отакий собі низень
кий чоловічок із пожовклим ли
цем. Це типово для всіх курців- 
підлітків.

Мені і як учителеві біології 
догодиться багато роз’яснюва

ПТАХОМ
[цр звання «Майстер «Золотів 
руки». Скажемо відверто: в ■ 
такому молодому віиі, та ще В 
на будівництві, заслужити оте 
довір’я надзвичайно складно. ■ 
Вона заслужила.

— Що допомогло? Ніколи не Л 
ставлю перед собою легких І 
завдань, роблю більше, ніж | 
гід мене вимагається. Са-1 
ме в цьому вбачаю джерело 
кінцевого результату. А ше ~ В 
у пізнанні невідомого. Що І 
вкладається в поняття «твор- В 
чість»? Як на мене, — дос’.-.о- П 
нале знання свого діла, вміння Я 
орієнтуватися в будь-якій ситу
ації. Знання ж набувають не 
досвідом, а навчанням. Ог і я В 
пішла вчитися до нашого на в-В 
чального комбінату. Д>маю, И 
неодмінно знадобиться. ,

Багато часу забирають , у Ц 
дівчини робота і навчання. 
Добу не збільшиш. А скільки 
зробити треба встигнути- Д0В0‘ ■ 
диться спресовувати час. пата- И 
лія Гідулянова — комсомоли- І 
ський ватажок управління, В 
профорг у своїй бригаді. Коли 
врахувати, що колектив, де во- 
на працює, — один з кращих у І 
тресті, то стане зрозумілим, як ■ 
діють комсомольська і проф- Я 
спілкова організації бригади ц 
та управління.

Багато світлих задумів у І «а- м 
талі Гідулянової. Блакитна б 
мрія дитинства окреслилася Ц 
конкретними контурами.

Л. ЛАПІНЬ, | 
громадський кореспон- Н 
дент «Вітрил».  ■

щенимл — цс знадять: 
мене все добре».

А далі різко підводиш уго
ру: «Ну, а ти як?.і>

’Я посміхаюсь куточками 
уст — тільки тепер почина
ються для мене ранок.

Хтось сказав, шо' ми обмі
нюємось поглядами. Це не
правда. Ми обмінюємось час
тинками душі.

Потім я сідаю на еаор/ііС’ 
це і знову дивлюсь у тві'^ік.

Ти сидиш біля вікна вся в 
сонячному промінні. Мадон- 
на мого серця. В тобі є щось 
таємниче, загадкове. Пишу 
паинску. її передають з РУ’л 
у руки — безслівний теле
граф, мабуть, найдревніший 
і найнадійніший. З рук у ру
ки. Від серця до серця. ,

Дзвінок вириває нас зтуро- 
ку Такого дня неможливо 
всидіти в класі. Вибігаю на 
вулицю. А ти вже граєш у 
«класики». В кожному твоєму 
русі й жесті — грація.

'Стою зачарований і чекаю 
дива. І воно прийде.

Володимир Я.
м. Кіровоград.

ти своїм учням про шкоду ку
ріння. Учні уважно слухають, 
усе розуміють, але роблять 
навпаки. Чому? Тому, що іноді 
оточення сильніше від власної 
думки і волі. Висновок один: 
щоб наші діти не курили, по
трібні великі зусилля сім’ї, 
школи і всіх дорослих. Часто, 
буває, дорослі бачать, що ку
рять підлітки, але не роблять 
ніяких зауважень — мого ж 
там немає! Або навіть ідуть зі 
скаргою до школи — ваші сн 
там курять. Замість того, щоб 
створити нестерпну обстановку 
для курців. Багатьох батьків 
діти бачать із цигаркою в кім
наті. в оточенні друзів. У на
шому густонаселеиому районі 
батькам не завадило б органі
зувати культурний відпочинок 
ДЛЯ Дітей своїх буДИІІКІВ; ПОВЄЗ- 
тп їх у ліс, на екскурсію, в 
музей. Тоді б часу на розвагу 
цигарками було менше. Поки 
піо, на жаль, батьки вважають, 
що вільний час їхніх дітей по
винен бути заповнений захода
ми школи і позашкільних зак
ладів.

У розмові з підлітками, що 
курять, часто почуєш таке: < А 
мій дідусь курив багато років і 
був здоровий. Значить, курін
ня ніякої шкоди організмові 
не завдасть >. Відповідь тут од
на: що може витримати один 
організм, того не зможе інший. 
Навіщо ризикувати? Серед під- 
літків-курців ви не знайдете 
жодного спортсмена, здібного 
математика, біолога, учня який 
би вчився добре.

Фото О. КОСТИРКА 
та А. ЖОВНИ.

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

ПАПЕРОВІ ПРОЛІСКИ

Г. РйБЧУН, 
директор середньої школи І 
№ 13 м. Кй'овогрздаї

У пошті редакції в перші мі
сяці весни листи з віршами 
особливо часті, Та то й не див
но. Пробудження природи 
після зимового спочинку хви
лює чи не кожного з нас.

Десятки віршованих рядкіз 
присвячують наші автори н?й- 
родожчій людині — мамі. 
Шкода, лише, що всі вони за
гальні, прохідні і до справж
ньої поезії не дотягують. Як 
правило, кожен вірш про маму 
— то лише перелік біографіч
них даних.

Ты родилась в том краю 
далеком.

Где пурга-метелица сейчас 
метет.

Где тайга шумит в селении 
одиноком 

И река торжественно 
течет. — 

пише нам один із кореспон
дентів.

Ну що ж, кожен факт люд
ської біографії може стзти

промовистою деталлю, а то й 
цілою картиною в претичному 
творі. Звичайно, коли його по
етично осмислити. Автор же 
просто рядок за рядком зби
рає у вірш перелік подій у 
житті рідної людини.

Дуже загальні вірші на цю те
му Ф. Матюхи з Новомиргород- 
сьного району, А. Докчсесьісої 
з Кіровограда та інших. Безли
кими постають героїні цих тво
рів. У них усіх однаково «си
ві скроні», « сині жили на на
труджених рунах»... Так, мате
ринські тривоги залишають 
свої карби. Але придивіться, 
ДРУЗІ, уважніше до своїх мам — 
І ви побачите, що кожній із них 
властиві не тільки «сині жили 
на руках», а й якісь свої, гли
боко індивідуальні риси, своє 
особливе світосприймання. А 
це і є оті деталі справжньої по
езії, яких поки що не вистачає 
у ваших творах.

Весна — пора цвітіння, пора 
змужніння. І учасники нашої 
творчої студії з хвилювання/л 
мережать папір рядками-роз-

думами про своє майбутнє, про 
своє місце в житті. Адже для 
багатьох із них 1980-й — остан
ній шкільний рік.

Звонок последний — 
первые шаги

Самостоятельной, рабочей 
жизни, — 

такою бачить свою життєву 
дорогу Р. Вавренюк з нашого 
обласного центру. «Стежина 
до школи — то путь у майбут
нє», — переконана Алла Феді- 
на з Устинівського району.

До речі, ще раз про вірші 
Алли. Як і згадані вище автори, 
вона нерідко поспішає оспісу- 
єати всі явища, всі деталі на
вколишнього життя, а поетич
но осмислити їх не встигає. 
Все ж за багатьма її рядками 
бачиться бажання серйозно 
працювати над словом. У віо- 
шах дівчини є вдалі рими, поэ- 
тичні образи, які свідчать про 
вміння побачити найхарактер
ніші барвинки життя/ Це ж 
/ложна сказати й про кірово- 
градця П. Вільного.

До серйозних тем зверта-

ються у своїй творчості І. Бло- 
хіна зі Світловодська, кірово- 
градець А. Дзядезич, О. Бон
даренко з Новоукоаїнського 
району. На жаль, поспіх у. ро
боті нйд словом не дає їм 
змоги створювати справді пое
тичні картини.

Підсумовуючи огляд пошти 
«Сівача», хочеться побажати 
всім нашим авторам плодотвор
ної, впевненішої роботи над 
словом. А починати її треба з 
підвищення загальної грамот
ності. Листи наших кореспон
дентів рясніють граматичними 
помилками, русизмами у вір
шах, написаних українською 
мовою, та українізмами у тво
рах, написаних по-російсько
му. Отже, слід частіше загля
дати до шкільних підручників, 
словників. Радимо звернутися, 
снажімо, до «Словника літера
турознавчих термінів» В. М. Ле
сина та О. С. Пулинця (Київ, 
«Рад. школа», 1971 р,). Добру 
допомогу молодим подасть і 
книга С. П. Антонова «Я читаю 
оповідання» (Москва, «Мол. 
гвардия», 1973 р.}.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 
чен обласного літератур
ного об’єднання.

ВИПУСК 4.

«АРСЕНАЛ». Ансамбль орга
нізовано в листопаді 1973 року 
в Москві. Очолив його відомий 
джазовий музикант Олексій 

(Козлов. З 1976 року ансамбль 
працює в Калінінградській об
ласній філармонії. Це колек
тив, що постійно гастролює. 
Основний напрям його роботи 

І — синтез різних видів музич- 
І ного мистецтва: джазу, рок- 
8 музики, фольклору, камерної 
І і симфонічної музики. Цей 

сплав нині прийнято позначати 
терміном «фюжн».

Перший гігант групи, на яко- 
?лу С КОААПОЗИІДІЇ «Нвбезпіййо 
гра» (О. Козлов), «Дерево» 

І (Ю. Сеульський), «Сюїта ля бе- 
I моль мажор» (О. Козлов — 
І Р. Гамзатов), «Башта із слоно

вої кістки» (О. Козлов), заїїи- 
, сано в січні 1977 року під час 

гастролей у Ризі. Запис здій
снено в такому складі: Олек
сій Козлов—сопрано-саксофон, 
альт-саксофон, Віталій Розен- 

I бург — гітара, Ігор Сеульсь
кий — фортепіано, орган, Ана- 

| толій Сизонов, Євген Пан — 
труби, Вадим Ахметарсєв, 
Олександр Горобець, Валерій 
Тзушан — тромбони, Віктор 
Заїкін — бас-гітара, 
Ізюмченко, Станіслав 
тельов — ударні 
/Лехрдад Баді, 
велія — вокал.

Позаторік відбулися успішні 
Биступи «Арсеналу» на джа
зових фестивалях: Всесоюз
ному — «Тбілісі-78», VI Мос
ковському і на міжнародному 
фестивалі «Джаз-Джемборі- 
78» у Варшаві.

Останнім часом склад ан
самблю поповнили здібні му
зиканти: Вячеслав Горський — 
клавішні інструменти (прекрас
но освоїв синтезатор), Анато
лій Куликов — бас-гітара, Ва
лерій Дьомін — ударні інстру
менти, Борис Кузнецов — тру
ба. До членів ансамблю мож
на по праву віднести й звуко- 
режисера Валерія Юркевича, 
освітлювачів Сеогія Чулюкіна 
та Андрія Большакова.

Композиції ансамблю «Арсе
нал» можна також почути на 
гіганті «По сторінках VI Мос
ковського фестивалю радянсь
кої джазової музики» (друга 
пластинка) — «Коріння лото
са», імпровізація на тему росій
ської народної пісні «Ян при 
вечорі»; на гнучкій пластинці 
журналу «Клуб и художествен
ная самодеятельность» (1979 р., 
N1 24) — «Танок шамана».

««АРХАНГЕЛЬСЬК». Ансамбль 
назвав себе ім’ям міста, в яко
му народився. Художній ке
рівник групи — Володимир 
Резицький. У цьому інструмен
тальному ансамблі він не тіль
ки грає на саксофоні, а ї с ав
тором більшості композицій, 
котрі виконує «Архангельськ». 
Крім керівника, в групі ще чо
тири музиканти: Федір Багре
цов — гітара, Володимир Ту
ров — клавішні інструменти, 
Олег і Микола Юдакови — 
ударні інструменти. Характер 
репертуару «Архангельська» 
можна позначити терміном 
«полістилістика». Тобто вико
ристання різних творчих ма
нер, навіть жанрів. Це джаз 
40—50 років (так званий «бі- 
боп»), джазовий авангард, су
часна симфонічна й камерна 
музика, електроніка, латиноа
мериканські ритми, російська 
пісенність, сучасна популярна 
музика. В концертах «Архан
гельськ» виконує котрастні тво
ри. Особливо популярні п'єси 
««Нувориш», «Пілігрім», «Ком
позиція на тему російської піс
ні «На гіроньці-горі» з маршем 
у фіналі. Одну з них можна 
почути на гнучкій пластинці 
журналу «Клуб и художествен
ная самодеятельность» (1979, 
№ 16).

Василь 
Корос- 

інструменти, 
Тамара Квірк-

ДИСК-ПРБМ’ЄРИ
Фірма «Мелодія» випустило 

третій гігант Булата Окуджав;«. 
Сімнадцять пісень (серед яких 
«Бумажный солдат», «Живо
писцы, окуните ваши кисти», 
«Опустите, пожалуйста, синие 
шторы», «Наша жизнь — не і 
игра») виконує автор. I

Популярний вокалу ^-інстру
ментальний ансам* 
ные маки» підготує 
диск-гігант. Більшість пісень 
для цієї пластинки написали 
молоді композитори Вячеслав 
Добрілнін т» Рлоислидр ЛЛорр- Є 
□ои. Є серед них І коАлпо-лииЛЧ 
в стилі «диско».
«Зустрічай мене» О, 
на слова І. Кохан« 
запису цих пісень 
нові досягнення 
музики.

Незабаром шанувальники 
рок-і.-іузини зможуть придбати 
подвійний альбом відомого 
номпозитора і виконавця Олек
сандра Градського. Перший 
диск — цикл «Російські пісні». 
З деякими композиціями цього 
цинлу ознайомила гнучка пла
стинка журналу «Клуб и худо
жественная самодеятельность». 
(Бони, ро речі, звучали і в му
зичних програмах обласного 
радіо). Другий диск — музика 
до телефільму «Утопія». Фільм 
готується до виходу, але в ньо
му прозвучить лише інструмен
тальна музика, а для пластинки 
зроблено варіант із восьми со- 
нально-інструментальних ком
позицій.

Група Стаса Наміна («Цве
ты») підготувала на фірмі «Ме- > 
лодия» перший диск-гігант 
«Гімн сонцю». .На ньому запи- | 
сано пісні Олександри Пахму- 
тової, Оскара Фельцмана, ор- і 
ганіста ансамблю Олександра І 
Слизунова, керівника — Стаса І 
Наміна. Готується до випуску | 
друга пластинка, 
пісень на

^'ю-інстру-
•4іь «Крас- « 
$ перший 1 /

Наприклад, ■ 
□, Морозова ■ 
іоА/-,ького. В І 
використано І 
популярної І

складена з 
вірші Володимира 

Харитонова. Її назва — «Фото
графії коханих». На одному бо
ці гіганта буде записано пісні 
Давида Тухманова, на друго
му — Стаса Наміна.

ЩО, ДЕ, КОЛИ...
* Минув рік відтоді як у Кі

ровоградському інституті сіль
ськогосподарського машино
будування гостинно відчинив 
двері дискоклуб «Старий гра
мофон». За цей час тут показа
но понад двадцять тематичних 
програм: «Людина, яка завжди 
з нами» (Микола Островський), 
«Сходження» (С. Ротару), «Роз
гін» (композитор О. Рибников), 
«Традиції важкої рок-музики», 
«Велика космічна подорож» 
(«Пінк Флойд»), «Пісня—це ду 
же серйозно» (В. Висоцький), 
програми, присвячені популяр
ним зарубіжним ансамблям 
«Боні М», «Іглс»,.. У дискоклубі 
свої короткометражні фільми 
показала любительська кіно- : 
студія інституту, в новорічних 
програмах брав участь інсти- І 
тутський ансамбль сучасного 
бального танцю. Дискоклуб 
став місцем, де студенти охо
че проводять своє дозвілля.

* У квітні обласний науково- 
методичний центр народної 
творчості та культосвітньої ро- с 
боти, обласний міжспілковий [ 
Будинок самодіяльної творчості І 
трудящих, обком комсомолу І 
провели семінар організаторів ' 
молодіжних любительських І 
об:єднань, клубів за інтереса- | 
ми, дискотек. 1

Учасникам семінару було 
прочитано ряд лекцій. Зокре- г 
ма, «Мистецтво та ідеологічна 
боротьба на сучасному ета- | 
лі», «Дискотека — нова форма | 
організації змістовного дозвіл- в 
ля молоді». «Сучасні музичні 
течії та їхній вплив на світо- г 
гляд молоді». Чимало часу бу- £ 
ло відведено практичним за- Г 
няттям»: складанню сценаріїв, 
роботі з технічним обладнай- я 
ням дискотеки, монтажу слейд- “ 
фільмів.

А. КРУПСЬКИИ.
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(Закінчення.
Поч. па 1-і« стор.).

До могили Невідомого 
солдата йшли люди. На 
червоний граніт кладуть 
вінки члени бюро обкому 
Компартії України та 
міськкому партії, виконко- 
мів обласної та міської 
Рад народних депутатів, 
ветерани війни, представ
ники колективів підпри
ємств і організацій міста.

І була хвилина мовчан
ня, над стадіоном линула 
скорботна мелодія і лу
нали слова зажури — про 
наших батьків, братів, сес
тер, про друзів та близь
ких, про Невідомого сол
дата, всіх тих, хто не вер
нувся до нас із доріг вій
ни. На трибуни, де свіїи- 
лося золото і срібло ор
денів, до наших дорогих 
ветеранів покотилася рай-

члени підпільної комсо
мол ьської о р га11 і за і ■ і і
«Спартак». яка діяла з •ли
стопада 1942 року по гру
день 19 із року в селі Крас
нопірці Голованівського ра
йону Кіровоградської об
ласті: Римар Л.. Бойко О . 
Мала ГЛ„ Фурман Є.. Гро' 
мовим М.. Дубова Д.. Сем- 
'іішіпи М.. Черевична Н.»

Учасники мітингу покла
ли квіти на могилу полег
лих героїв.

Сечо Кам’янече Новоар 
хангсльського району. Тут 
відбулося відкриття мемо-

Четвер, 15 травня
'■радянських авторів у ви
конанні академічного хору 
російської пісні Ц'Г І ВР. 
9.30 — Дітям про звірят.
10.00/— Для вас. батьки.
10.30 — Більше хороших

Новгородка. Комсомольці покладають гірлянду Слави до пам'ятнина 
воїнам-визволителям.

Фото С. ФЕНЕНКА.

СВІТЛО ВЕСНИ 45-гоset

Військово-спортивне свято на стадіоні спортклубу «Зірка».
Фото В. ГРИБА.

Біля обеліска карбують 
крок воїни Кірсвсгредсь- 
ксго гарнізону.

Біля кожного монумен
те, біля кожного пам ят- 
г.ика, ш.о їх звели нащад
ки на честь полеглих ге- 
роїг, — квіти, квіти, квіти 
— як данина нашої любо- 
і нашої вдячності, прой
нятих вічним світлом 
П.7М яті.

Сзято Перемоги. На ста
діон спортклубу «Зірка« 
прийшли його відзначити 
колишні фронтовики, ті, 
хто в цехах заводів і фаб
рик став на вахту пам яіі, 
прийшли гості кіровоград- 
ціс, поїни, які визволяли 
Кіровоград від німецько- 
фашистських загарбників. 
/Аітинг. трудяш.их, присвя
чений 35-річчю Перемоги 
радянського нассе/ у Ве
ликій Вітчизняній г .ні, від
крив перший хретзр 
міськкому ЛКС/ЛУ М. М. 
Сірик. Слово надасться 
першому секретареві
міськкому Компартії Укра
їни Б. О. Сскуренку. Він 
сердечно вітає есіх при
сутніх на стадіоні -зі свя- 
тсм, говорить про без
прикладний подвиг Радян
ської Армії, про її керма
нича — Комуністичну пар- 
тію. На мітингу виступили 
Герой Радянського Сою
зу Г. В. Балицький, брига
дир комсомольсько-моло- 

бригади заводу 
зірка» Віктор 
представники 

колективів,

гірлян-

І знов
Стадіон

Вівторок, ІЗ травня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Худож
ній телефільм «Атланти і 
каріатиди». 1 серія. 10.30
— У світі тварин. ІІо за
кінченні — Новини. 1«1.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальні телефільми. 
15.45 — Умілі руки. 16.15
— Тележурнал «Звіздарі-. 
17.00 — Виступ народного 
ансамблю пісні і танцю 
Горьковського автозаводу. 
17.10 — Живе слово Ілліча. 
17.55 — Телеогляд «Народ
на творчість». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Лю
дина і закон. 19.30 — 
Прем'єра багатосерійного 
художнього телефільму 
« Атланти і каріатиди». 2 
серія. 21.00 — «Час». 21.35

Заключний концерт 
фестивалю мистецтв « Мос
ковські зірки». Передача з 
Кремлівського Палацу з'їз
дів. В перерві — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10 00 — Новини. 10.15 — 

«Палітра». 10.50 — «Орієн
тир». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Українсь
ка література. 16.00 — По
вніш. 16.10 — < Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Абі- 
турієпг-80». 17.00 — «Гра
ють юні музиканти». 17.40 
— « День за днем». (Кіро
воград). 17.55 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.00 — 
К. т. «Народна творчість» 
(Кіровоград). 1-3.30 — По
езія. 19.00 -- «.Актуальна 
камера*. 19.30 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 20.15 — 
Коннерт. 20.45 — «Па доб
раніч. діги!і> 21.00 —
•Час». 21.35 — «Вечори 
камерної музики». 22.15 — 
Тележурнал «Старт». По 
закінченні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Атланти і каріати 
ДЧ». З серія. 10.30 — Адре
си молодих. По закінченні
— Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — До 25-річчя
підписання Договору про 
відновлення незалежної і 
демократичної Австрії. Кі
нопрограма «По Австрії». 
15.35 — Чого і як навча
ють у ПГУ. 16.20 — Шахо
ва школа. 16.50 — Виступ 
народного ансамблю пісні 
і танцю Горьковського ав
тозаводу. 17.00 — Образ
В. І. Леніна в радянському 
образотворчому мистецтві. 
17.30 — «Звіздар». 18.15 — 
Ленінський університет 
мільйонів. РЕВ. Проблеми 
транспорту. Передача 2. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — .Картини Батьків
щини. Концертна програма 
з участю Ризького камер
ного хору «Две соя». 19.15
— Телефільм «Атланти і 
каріатиди». 4 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Година 
Великого симфонічної о 
оркестру. По закінченні — 
22.35.— Сьогодні у світі..

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30
— Концерт. 17.00 — Рес
публіканська фізико-мате- 
матнчпа школа. 17.30 —
«Гарячий цех республіки». 
18.00 — «День за днем,». 
(Кіровоград). 18.15 — Ого
лошення. (Кіровоград). 
18.20 — Фотохвилипка. (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 
Тележурнал < Джерела». 
(Кіровоград). 20.05 — Пре
м'єра відесфільму «МііЬи 
і дійсність». 20.45 — «Па 
добраніч, діти». 21.00 — 
«Часі». 21.35 — Художній 
фільм «Був місяць тра
вень». По закінченні — По
вніш.

товарів. 11.00 — Музичний 
абонемент. 11.55 — Рух 
без небезпеки. 12.25 — Ти
раж «Спортлото». 12.40 — 
Поезія. Расул Рза. 13.20 —
Наша адреса т- Радпнеї - 
кий Союз. 14.00 — Ермі
таж. Римський портрет.
14.30 — Новини. 15.45 —
Телефільм для дітей « Мзіу- 
рі». 15.25— У світі тварин 
16.25 -• До Міжнародного 
дня музеїв. 16.55 — «При
боркувач цифр». Мулі г- 
фільм. 17.05 — Виступ по
літичного ^оглядача В. Бе
кетова. 17.35 — Концерт
академічного оркестру ро
сійських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 18.25 —- 9-а 
студія. У передачі беруш 
участь завідуючий Відді
лом міжнародної інформа
ції ЦК КПРС Л. М. Замятін 
і політичний оглядач В. С. 
Зорій. 19.25 — Б. Шоу.
< Пігмаліоп». Фільм-впстя- 
ва. 21.00 — «Час». 21.35 — 
П’ять кілець. Зустріч буді
вельників олімпійських 
об'єктів із збірною коман
дою СРСР з боксу. По за
кінченні — 23.15 — Погн
ий.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 — 

«У світі цікавого.». 10.55 — 
«Рядки, обпалені війною».
11.30 — Музичний (Більм. 
12.00 — «Сонячне коло;».
12.30 — « Доброго вам здо
ров’я». 13.00 — Концерт. 
1-1.05 — Документальний 
телефільм. 14.25 — «Сла
ва солдатська». 15.25 -•

П’ятниця, 16 травня

І. Мелене. «Грудень, заме
тіль». Вистава. 18.10 —
«Сонячні кларнети». 19.00 
— «Актуальна камера». 
19.40 — Продовження пе
редачі < Сонячні кларнети». 
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35— 
Хуложпій телефільм «Ін
женер Прончатої >. 2 і З 
серії. В перерві -- Нови
ни.

діжної
I «Червона
К Глушков,
II студентських
її місцевого гарнізону.

дужна хвиля тепла і вес
няних барв — піонери да
рували квіти колишнім 
фронтовикам. І зринули 
над стадіоном радісні ме
лодії маршів. Почалося 
військово-спортивне свя
то. Навколо футбольного 
поля промчали бронетран
спортери. Замайоріли 
прапори військових час
тин, котрі визволяли Кіро
воград від німецько-фа
шистських загарбникіз. 
Звідси, зі стадіону, воїни 
повезли до обеліска Неві
домому солдатові 
ду Слави.

Зблиск ракет, 
вдарили оркестри,
заповнили спортсмени, 
фізкультурники. З показо
вими вправами виступили 
артисти цирку, гімнасти, 
акробати. Свято на стадіо
ні закінчилося маршем 
представників підрозділів 
Кіровоградського гарнізо
ну, представників колек
тивів фізкультури міста.

До пізнього вечора в 
парках і скверах обласно
го центру, на вулицях три
вали народні гуляння.

Село Красногірка Голо- 
ванівсьного району. Гуг, 
на місці, де було розстрі
ляно. а потім спалено чле
нів підпільної комсомоль
ської організації «Спар- 
так», установлено пам’ят
ний знак. З нагоди цього 
відбувся, багатолюдний мі
тинг трудящих. На ньому 
були присутні В. Р. Тихои- 
ськнй. Г. А. Безверхн’.й. 
К. А. Дабіжа. П. В. Самчи- 
кінна — спартаківці. що 
іипіи гінея в живих. 11а гра
нітній брилі прикріплено 
дошку з написом- < На цьо
му місці були страчені

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградсного 
областного комитета 
ДЖСМ Украины.

На украинском языне.
БК 02436.

ріальпого комплексу вої- 
нам-землякам. героям ви
зволителям. 11а мітиіч-у, 
присвяченому цій події, 
виступила мати Героя Ра
дянського Союзу М. С. Ли- 
сова Соломія Іванівна, «ии 
якої загинув у бою за 
Кам’янече. Вона приїхала 
в село аж із станиці Хо.ім- 
ської .Краснодарського 
краю.

Новомиргородський ра
йон. Тут. на перехресті до
ріг. що ведуть до Капіта- 
НІВКИ. Турії. ЙОСИ! 
відкрито пам'ятник 
честь воїнів, 
район від 
піист ськпх 
На обеліску 
лютому 1944

ііос’П'іььіі, 
ам'ягпик на 
ІЧО Ш13НОЛЛ пі 
пімецьио-ф.і- 
за.арбннкіл. 

напис: «Тут у 
_____ _ __  р. при оточен
ні Корсунь-Шевченківсько
го угруповання фашистсь
ких військ стояли на 
смерть воїни 6-ї Орловс.ь- 
ко-Хінганської стрілецької 

Українськогодивізії 2-го 
фронту».

Витязі вна 
го району. 
Будинку культури встанов
лено меморіальну дошку 
па честь уродженця села 
Героя Радянського Союзу 
І. С. Індика, що був учас
ником героїчного десанту 
капітана К. Ф. Ольшансь- 
кого.Петрівсьний район. За 
селем Червонокостянти- 
нівкою відкрито пам'ятний 
знак на честь воїнів 80-ї 
Сталінградсько - Дунайсь
кої стрілецької дивізії, яка 
визволяла район від ні
мецько-фашистський за
гарбників.

Напередодні Свята Пере
моги в Новгородці відкри
то військово-технічний 
пам'ятник на честь визво
лителів селища від фашис
тів.

У всіх містах, селищах, 
у всіх селах Кіровоградщи- 
*ші відбулися урочисті мі
тинги трудящих. Степін- 
чани вшанували своїх зем
ляків — учасників Великої 
Вітчизняної війни, клали 
квіти па могили загиблих 
воїнів.
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Середа,14 травня
Перше програма

8 00 — «Час». 8.-10 —
Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Атланти і каріати
ди». 2 серія. 10.30 — Клуб 
кПіопоцброжей. По закін
ченні —• Новини. 14.30 — 
Новішії. 14.50 — Людина
на Землі. Кінопрограма. 
15.50 - - Горизонт. 16.50 — 
Російська мова. 17.20 — 
Сім мініатюр Сходу. Фі.тьм- 
концерт.' 17.45 — Відгук
ніться. сурмачі! 18.15 — 
Життя науки. 18.45 — Сьо- 
'•одні у світі. 19.00 — Спі
вак заслужений артист 
РІ’ФСР О. Порошило. 19.15
— Прапороносці трудової 
слави. 19.30 — Телефільм 
« Атланти і каріатиди;». З 
сепія. 21.00 — «Часо. 21.35 

• - J[o 25-річчя Варшавсы о- 
іо договору. Документаль
ний фільм «Солдати миру
— солдати свободи» 22.25
— Сьогодні у світі. 22.40 — 
В. Моцарт. Концерт № 26 
для фортепіано з оркест
ром.

Друга програма
10.00 — Певний. 10.15 — 

«Комсомольська тради
ція». 11.30 — Документаль
ний телефільм «По Києву». 
11.40 — «Шкільний скрап». 
10 клас. Суспільствознав
ство. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — Документальний 
телефільм - Кам’яна ве
селка». 16.45 — «Голосую 
за професію». 18.00 —
« День за днем» (Кірово
град). 18.15 — Телефільм 
(Кіровоград), і8.30 — Те
лефільм < Апеснальсьиа 
традиція». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Майстри мистецтв Украї
ни». 20.40 -- «Па добраніч, 
діти!» 21.00 —- «Час». 21.35
— 1. Котляревський. «Епс- 
ї.да». Вистава. В перерві — 
Повніш.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.‘40 — 

Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм « Атланти і каріати
ди». 4 серія. 10.50 —
Фільм-концерт «Ленінград
ські соловейки». Но закін
ченні -- Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Будні ве
ликих будов. Документаль
ні фільми. 15.45 — Москва 

і москвичі. 16.15 — О. Пуш
кін. «Мідний першини». 
17.05 —- Екран збирає дру
зів. СРСР НДР. 17.45 — 
Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з учителькою 
школи № 397 м. Москви, 
кавапером ордена Жовтне
во? Революції Л. М. Чистя- 
новою. 18 45 — Сьогодні у 
світі. 19 00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Спар
тли» — «Динамо» (Київ). 
21.00 — «Час». 21.35 — Ер
мітаж. Римський портрет. 
22.05 — Сьогодні у світі. 
22.20 — Четвертий Всесо
юзний конкурс балетмей
стерів і артистів балету.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«РЕВ у дії». 10.40 — «Ком
сомольський автограф».
11.10 — Для дітей «Олі-
вець-малювець». 11.35 —
«Українська кераміка», 
і 1.-10 — «Шкільний екран». 
10 клас. Російська літера
тура. 16.00 — Повніш.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». (Кіровоград). 16.45 — 
«Барашсіи. будь людиною». 
Вистава. 17.30 — «Рік п'я
тий. завершальний». 18.00
— Документальний теле
фільм. 18.30 — « Для вашо
го здоров'я:». 18.45 —
«День за днем». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера*. 19.30 — «Музич
ний (Більм «Мелодії кохан
ня». 20.45 — «На добраніч, 
діти!.:- 21.00 — «Час.». 21.35
— Художній телефільм «Ін
женер Проплатой». 1 сепія. 
По закінченні — Новини.

Перша преграма
8.00 — «Чає». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Р. Шу
ман. «Карнавал». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 
— Програма «Здоров'я». 
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.15 — Кіножурнал < Піо- 
неріяі». 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Художній
телефільм «Ад’ютант його 
превосходи тельсі на*. 1 се
рія. 15.10 — Путівка у
життя. Ведучий двічі Ге
рой Радянського Союзу, 
•іьо гчик-космонаг.т СРСР 
П. Р. Попович. 15.55 — За
вашими листами, 
програма. 16.40 
кіиоподорожей.

■ - Клуб
17.40 —

Мільтфільм «ЛеТ'О’П.ІІ ко-
рабель». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.415 — 
Прем'єра документ, тьі’юго 
телефільму «Знахідка.» Із 
циклу «Міста і людні».' 
19.15 — Пісні моєї Бать
ківщини. 19.40 — Радян
ський Союз очима зару
біжних гостей. 19.5(1 —
Прем'єра художнього теле
фільму «Мелодія на дві 
голоси». 1 і 2 серії (21.00 
— «.Час»). 22.«15 -- Ног.шш-

Друга програма

Субота, 11 травня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Пісні

10.00 — Повніш. 10.15 — 
Музичний фільм. 10.40 — 
Науково-популярна про
грама «Імпульс». 11.25 -- 
«Вперед, орлята!». 12.00 — 
«Літературний тєат р».
13.30 — «Солдати Вітчиз
ни». 14.40 — «Концертний 
зал «Дружба». 16.40 — Те
лефільм «Музей біля Мо
ря». 17.00 — «Пісня скли
кає друзів». 18.00 — «Нат
русив кінозал». 1-9.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— концерт. 20.20 — До
кументальний телефільм. 
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Вечірні розмови» По 
закінченні — Повніш.
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