
комсомольський

БОЙОВИЙ

СЕКРЕТАР

У Світловодську її знають 
яв досвідченого муляра (Та
мара Хоменко працює поміч
ником бригадира бригади 
мулярів БУ № 1). А ще во
на комсомольський секретар 
управління, студентка-заоч- 
ипця. Друзі в цієї дівчини* 
дніпряночки всюди: і ва бу
дові, і в технікумі, і в робіт
ничому гуртожитку, І всі ві
тають зї святом.

Фото В. КОВПАКА.

У Центральному Комітеті
КПРС

4 березня ц. р. Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Брежнєв Л. І. мав розмову в ЦК КПРС з мі
ністрами сільського господарства союзних респуб
лік у питаннях дальшого розвитку сільського госпо
дарства і збільшення виробництва і продажу сіль
ськогосподарських продуктів.

Було висловлено ряд пропозицій про поліпшення

підготовки до весняної сівби, здійснення конкретних 
заходів по підвищенню врожайності зернових, тех* 
нічних і кормових культур, картоплі й овочів, а та* 
кож по збільшенню виробництва і продажу державі 
продуктів тваринництва.

У розмові взяли участь: член Політбюро ЦК КПРС 
перший заступник Голови Ради Міністрів СРСРт. По» 
лянський Д. С., секретар ЦК КПРС т. Кулаков Ф. Д., 
міністр сільського господарства СРСР т. Мацкевич 
В. В., міністр меліорації і водного господарства 
СРСР т. Алексссвський Є. Є., голова в/о «Союзсіль- 
госптехніка» Ради Міністрів СРСР т. Єжевський О. О., 
президент ВАСГНІЛ т. Лобанов П. П., заступник го* 
лови Союзної ради колгоспів т. Семенов І. М.

Підписаний 1 липня 1968 року 
Договір про нерозповсюджения 
ядерної зброї є важливим вкла
дом у справу боротьби за вряту
вання людства від загрози ядер
ної війни. Цей Договір зустрів 
широку підтримку і схвалення на
родів світу. Під ним стоять під
писи майже 100 держав, багато з

ДОГОВІР НАБРАВ ЧИННОСТІ
яких закінчили процес ратифіка
ції Договору.

5 березня у Москві відбувся 
акт здачі па зберігання ратифіка
ційних грамот Договору про пе- 
розіїовсюдження ядерної зброї 
країпами-депозитаріямп — Р а-

дяпськнм Союзом і Сполученими 
Штатами.

Після здачі ратифікаційних 
грамот Договору про нерозпов- 
сюдженвя ядерйої зброї висту
пив Голова Ради .Міністрів СРСР 
О. М. Косигін.

(ТАРС).

ДОЛЯ
Жіноча доля... Скільки їй 
Доріг судилось перехресних, 
Гіркоти сліз, зів’ялих мрій, 
Коли, як ніч спливали весни. 
Минуле з вітром відгуло, 
Камінням в нетрі відкотилось, 
Натомість щастя розцвіло, 
Що тільки в снах казкових

снилось.

Олена ЖУРЛИВА

Піснями радості й краси, 
В рожевих променях щоранку, 
Бринять дитячі голоси, 
Сріблясто на шкільному ганку. 
Радянська жінко! Ти живеш 
В могутній зоряній державі. 
Цвіте життя, і ти цвітеш 
В труді почесному і славі. 
Нехай же в цей весняний день 
Звучать на мирнім ріднім полі, 
Серед нев’янучих пісень, 
Нові пісні твоєї долі!

Дорогі товариші жінки!
Центральний Комітет Комуністичної партії Ра

дянського Союзу палко поздоровляє вас з Міжна
родним жіночим днем — днем інтернаціональної 
солідарності трудівниць усього світу.

Разом з весною приходить цс свято. Вже 0 деся
тиліть відзначається день 8 Березня, святкування 
якого в нашій країні стало справді всенародним.

В обстановці великого трудового і політичного 
піднесення, одностайного прагнення гідно зустріти 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна живе 
зараз паша багатонаціональна соціалістична 
Батьківщина. Робітники, колгоспники, Інтеліген
ція, молодь і серед них, звичайно, жінки послідов. 
но втілюють в життя рішення XXIII з’їзду партії, 
наполегливо борються за успішне завершення 
п’ятирічки.

Відзначаючи Міжнародний жіночий день, ми’ з 
глибокою повагою і любов’ю говоримо про радян
ських жінок. Всі історичні завоювання в СРСР 
здійснені з активною участю наших славних жі
нок. Батьківщина ніколи, дорогі жінки, но забуде 
ваші подвиги у роки Жовтневої революції і грома
дянської війни, вашу натхненну працю в роки 
славних п ятирічок. Разом з усім народом ви 
мужньо бились на фронті і кували в тилу перемо- 
ГУ..11?,'?' птдерівськнмн загарбниками в роки Вели
кої Вітчизняної війни, не покладаючн пук відбу
довували зруйноване війною народне господар
ство. Нині радянські жінки віддають усі свої сили 
і знання справі дальшого зміцнення економічної і 
оборонної могутності соціалістичної Батьківщини.

За доблесну працю та бойові подвиги близько 
півтора мільйона жінок нагороджено орденами і 
медалями, дев’яносто одній жінці присвоєно зван
ня Героя Радянського Союзу і 3925 — звання Ге
роя Соціалістичної Праці.

Високого почуття вдячності сповнений наш народ 
до невтомних трудівниць, вмілих і дбайливих 
виховательок підростаючою покоління. Немає в 
нашій країні такого поприща господарського, 
культурного, наукового, громадського, державно
го життя, де б плідно не працювали чудові жінки, 
де б перед ними не були відкриті безмежні МОЖ
ЛИВОСТІ для виявлення талантів і здібностей. Біля 
верстата і в науковій лабораторії, у полі і на ка- 

у шко.л1 1 медичному закладі, на найрізно
манітніших ділянках комуністичного будівництва —

всюди паші жінки пліч-о-пліч з чоловіками при
множують народне багатство, розвивають науку і 
культуру.

Комуністична партія неухильно виконує заповіт 
В. І. Леніна про активне залучення жінок до гро
мадського життя, до управління справами держа
ви. У нашій країні у свідомості людей глибоко 
укоренилась повага до жінки як до рівноправного 
і діяльного громадянина соціалістичної держави. 
Сотні тисяч жінок обрані депутатами Рад, є керів
никами виробництва, провадять велику громад
ську роботу.

Партія і уряд роблять все для того, щоб жінка 
могла поєднувати активну виробничу і громадську 
діяльність з щасливим материнством, вихованням 
дітей і піклуванням про сім’ю. Справжні патріот
ки, радянські жінки виховують дітей в дусі вір
ності справі комунізму, інтернаціоналізму, любові 
до Батьківщини, непримиренності в боротьбі про
ти імперіалізму. В нашій країні у постійних до
шкільних закладах виховується тепер більш як 
9 мільйонів дітей. З кожним роком поліпшуються 
житлові умови радянських людей, збільшується 
число культурно-побутових закладів. Радянська 
держава щороку виділяє великі кошти на поліп
шення умов праці на виробництві. Прийняті 
недавно «Основи законодавства Союзу РСР і со
юзних республік про охорону здоров’я» передба
чають посилення охорони материнства і дитин
ства. Широкі права на соціальне забезпечення на
дав колгоспницям схвалений Всесоюзним з’їздом 
колгоспників новин Примірний Статут колгоспу. 
Радянські жінки знають, що від їх праці, енергії 
і волі багато в чому залежать успіхи нашої краї
ни, дальший рух вперед.

ЦК КПРС висловлює тверду впевнені«. >ь, що вв. 
товариші жінки, і падалі братимете активну участь 
в будівництві комунізму, покажете високі зразки 
комуністичного ставлення до праці, дисципліни н 
організованості, палко відгукнетесь на заклик пар
тії розгорнути всеиародну боротьбу за економію і 

.ощадливість, за підвищення ефективності суспіль
ного виробництва.

Разом з радянськими жінками відзначають 8 Бе
резня в цьому році мільйони жінок на всіх конти
нентах. Радянські жінки постійно розширяють і 
зміцнюють дружні зв’язки з жінками соціалістич
них країн, беруть активну участь у міжнародному 
жіночому русі. Жінки світу демонструють ріши
мість боротися за свої права, за визволення від 
соціального і національного гніту, за щастя своїх 
дітей, проти імперіалістичних паліїв війни.

Жінки Радянського Союзу всіляко підтримують 
що благородну і справедливу боротьбу своїх 
сестер у кронах капіталу. Разом я жінками всіх 
країн вони рішуче засуджують і таврують гань
бою американську агресію у В’єтнамі, варварські 
дії ізраїльської вояччини проти мирного населення 
арабських країн.

Центральний Комітет Комуністичної партії в цей 
урочистий святковий день бажає радянським жін
кам великих успіхів у праці, радоиіів у житті, 
доброго здоров’я, нових творчих сил : видатних 
звершень.

Слава радянським жінкам!
Братерський привіт жінкам соціалкінчних країн! 
Хай живуть трудящі жінки усього світу!
Хай живе наша могутня соціалістична Вітчизна! 
Хай живе Комуністична партія Радянського 

Союзу — організатор і натхненник будівництва 
комунізму в нашій країні!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНО) ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.



г

ЗАВТРА — Міжнародний жіночий день. 
Напередодні його думки звертаю

ться до Володимира Ілліча Леніна, який 
так багато зробив для того, щоб день 
8 Березня став святом рівноправної радян
ської жінки, що підпилась до висот, про 
які раніше вона могла тільки мріяти.

Пригадується ленінська стаття «До Між
народного дня робітниць», написана піп- 
століття тому, -І березня 1920 року. Володи
мир Ілліч в пій відзначав, що капіталізм 
з його фальшивою «демократією» не надає 
жінці навіть формальної рівності з чоло
віком.<г/1 Радянська республіка Росії, — 
не без гордості писав він, — відразу 
змела осі без винятку законо- 

\\ давчі сліди нерівності жінки, відразу 
\ забезпечила їй повну рівність по за

кону».

Полодий комунар* 7 березня 1970 року

„Я сама відповім 
Володимиру 
Іллічу“Ллє нам, підкреслював Володимир 
Ілліч, цього мало. Потрібна не тільки 
формальна рівність, але ще рівність 
економічна, соціальна. 1 великий 
вождь ставить завдання: «Втягти 
жінку в суспільно-продуктивну пра
цю, вирвати її з «домашнього раб
ства», визволити її від залежності —

отупляючої і принижуючої — від 
вічної і виключної обстановки кухні, 
дитячої кімнати...»

Стара більшовичка Я. Ісупова. яка пра
цювала в перші роки після Жовтня в ре
дакції «Правди», розповідає:

«В один ч грудневих днів напруженого 
1917 року Володимир Ілліч поїхав по фаб
риках, щоб подивитись, як ліквідується 
неписьменність, як ідЄ навчання у жінок. 
На фабриці Чешера (нині «Красний маяк») 
голова фабкому повідомив, що всі непись
менні робітниці вчаться читати і писати — 
крім однієї, «тітки Паші». — Не розумію я 
її, каже голова, за царя вона перша бра
ла участь у страйках і демонстраціях, а 
тепер відмовляється від навчання.

— Туг щось не так, — зауважив на це 
Ілліч.

Запросили тітку Пашу. Вона саме була 
на фабриці. З’ясувалося, що на її утри
манні три маленькі внучки, дочка вмерла,

а зять на фронті. Вчитись їй хочеться, але 
не може. Володимир Ілліч домовився з тіт
кою Пашею — до неї додому почне ходити 
Н. К. Крупська і буде и учити. 5 Надія 
Костянтинівна, зайнята по горло держав
ною роботою, допомагала їй.

Минуло півроку. Уряд на чолі з В. І. Ле
ніним за цей час переїхав у Москву, і ось 
в редакцію «Правды» (вона поки що зали
шалася в Петрограді).з Москви наді^ов 
ленінський запит: повідомити, чи продов
жує навчання тітка Паша. Запросили її в 
редакцію. Вона сказала: дайте мені папір 
і олівець, я сама відповім Володимирові 
Іллічу... Пізніше ця робітниця закінчила 
робфак і стала директором фабрики.

Навряд чи цей епізод потребує комента
рів... 8. АРТЕМОВ. 

(ТАРС),

сказала

роботу raj

мої ко-

1

І

t
І

ВСТАВАЙ, Ластівко, пора.
Жі^ка ставить відро з теплою во

дою, легенько ляскає корову по спині. Та 
оглянулась, звелась на передні ноги, 
стала в завчену позу. Доярка вимила 
вим'я, усілась на ослінчику.

— Наша Ластівка — консерватор. Не 
визнає техніки. Вручну її доїти, та й годі.

Тонкі цівки молока перерізують біле 
мереживо, ритмічними дзвониками 
б’іоть з стінки дійниці. Ців, ців, ців...

Отак і дні. Скільки їх збігло. Вже й си
ни підросли, Сергійко до школи ходить. 
А ніби вчора...

I.
...Маги нездужає. Даються взнаки ро

ки, ниє наболіле у зімну серце. Все важ
че ходити біля корів. Слід би перейти на 
легшу роботу, та як з ними. Виходила, 
домоглась хороших надоїв. В чиї руки 
тепер попадуть? 1 потім — стежина. Два
надцятьма роками виміряна стежина від 
старої хати до ферми.

Люба зранку в школі. А надвечір приходять 
до матері, допомагає. Видоїть кілька корів, 
прибере стійло, помиє дійниці. Разом ідуть до
дому — одна надломлена нелегкими роками, 
хоч не стара жінка, друга, молода, з жвавими 
карими очима під густим вигином брів, з со
ковитим рум’янцем на дівочих щоках,

«Колись і в мене такі були». — думає Полі
на Семенівна. — «Певне на Любу вже й па
рубки задивляються...»

Якось влітку по дорозі додому 
матері:

— Може б, ви, мамо, на іншу 
перейшли? Важко ж.

— Куди ж це я перейду? А 
рівки?

— За них вже не турбуйтесь. Прийму 
вашу групу. Школу закінчила, пора ру
кам роботу дати. Та й зникла я до них...

...Ранком мати довго дивилась вслід доньці. 
Ось їй вже й сімнадцять...

А донька, ще не жевріло на сході, йшла ма
териною стежкою — від старої хати до ферми.

II.
Читала, доню? — батько зустрів її 

на порозі, якось дивно примружив очі, 
подаючи газету.

—• А що там? Напевне, знову корес
понденти.

— Указ, дочко! Нагороджено тебе ор
деном «Знак пошани» — он як! Володь
ка вже і в крамницю збігав.

Біля столу поралась Поліна Сергіївна. 
Стіл, як і годиться для такого випадку 
накритий всім, що в домі є. Стояла на 
столі пляшка вина.

— Поздоровляємо тебе, дочко, з висо
кою урядовою нагородою! — незвично 
якось, урочисто сказав старий, піднімаю
чи чарку. — Хай же щастить тобі все 
життя.

А мати, як мати: приклала до очей 
хустину.

Того ж таки року Люба поїхала до Москви. 
На Виставку досягнень народного господар
ства. Хоч поїхала і вперше, та не новаком, бо 
на грудях її виблискувала срібна медаль ви
ставному, яку вона отримала ще в п’ятдесят 
восьмому. Зачудованою ходила по павільйо
нах, милувалась кришталевими струмочками 
фонтанів. Tujih не найцікавіше було в павіль
йонах, де набувала досвіду. Адже для цього 
вона й приїхала до Москви.

І, нарешті, Красна площа. Так ось вона яка, 
оточена піковими будівлями, з незгасаючнмн 
червоними зорями в голубому небі.

Стрункі ряди голубих ялинок...
— Розповідай, дочко, де була, що ба

чила, — запитав по приїзді батько.
— У Леніна була, тату!

III.
—- Любо, це до тебе,
Григорій Антонович Тинько не доче-

ТВОЇ РОВЕСНИЦ! 
ЗА РУБЕЖЕМ

Декілька вигорілих па сон
ці наметів, і довкола, скільки 
оком сягнеш, одноманітна, 
заболочена рівнина. Такий 
мав вигляд в 1958 році Хан- 
шаг. північно-західна об
ласті. Угорщини. А потім 
прийшли добровольці, повні 
ентузіазму молоді будівель
ники. Вони були першими 
мешканцями наметів, що зо
бов’язалися на заклик угор
ського комсомолу осушити 
заболочені грунти.

Ці перші мешканці хан- 
піаіького намсточного міс
течка давно вже одержали 
диплома інженерів, лікарів, 
учителів, економістів. А на

неродючих колись грунтах 
зеленіють поля сільськогос
подарських кооперативів.

Але, як і раніше, влітку 
виростають в цих краях сту
дентські намети. Вони стоять 
на березі великого угорсько
го озера Балатон, краса яко
го не раз надихала поетів, 
письменників, композиторів. 
Майбутні спеціалісти бу
дують залізницю на північно
му боці Балатону.

І в інших областях краї
ни працюють влітку студен
ти. Вони не соромляться 
будь-якої фізичної роботи. 
Тисяча угорських юнакіи і 
дівчат працюють влітку І а 
інших таборах дружніх со
ціалістичних країнах.

На фото: бригада дівчат 
пиходить на роботу.

Фото із журналу «Угорські 
новини».

кався, поки Лю
ба скінчить ро
боту. Прийшов
з своєю скар
гою прямо на 
ферму. Та й не 
він один, і приїз
дять, і листи 
пишуть. То ж 
потрібно вник- 
пути в суть кожної справи, кому допо
могти, а кому й довести, що домаган
ня його несправедливі. Нелегка ця роЬо- 
та, та почесна, Недарма ж н, Любу а- 
товенко, обрали депутатом Верховної 
Ради України. . _.

...В Києві вільні години між засіданнями я 
гаяла даремно. їздила, я« кажуть, по всі. 
інстанціях. Зобов’язував лист школярів з села 
Ясиноваткн. Діти опинилсь в скрутному стано-

делегати 
комсомольських 

З'ЇЗДІВ

вищі: шкільні приміщення аварійні, а яоиґтів 
на будівництво нової школи немає. Так, ще не 
все в житті гладко. Ллє ж діти...

Додому поверталась ніби на крилах. Є 
дозвіл на будівництво школи, проектний Ін
ститут понадпланово взявся за проектування 
школи. То ж скоро в Ясиноватці з’явиться 
хороше світле приміщення.

Л на фермі її дбайливе око помітило, що не 
все гаразд. Одна з корів неспокійно тупцює на 
місці. Так і ₽ — мастит.

— Федоре Петровичу, що ж робити? — з 
сльозами звернулась до зоотехніка.

Як було не жалкувати. Одна з кращих но» 
рів, і от недбайливість підмінної доярки звела 
нанівець всю роботу Люби,

Боролись разом.
— Здається мені, Любо, що після телятка й 

вона буде рекордисткою.
Біля корів вже й немає тієї чистоти, до якої 

звикла Люб-і. Ввечері, ніби винувато до чо
ловіка:

— Володю, ти не зможеш -завтра зранку...
— Звичайні^ зможу. Любо. Бачу, то сто» 

МИЛ «ТСЬ.
Вранці..., та де там вранці. Сонце ще іі не 

думало підніматись з-за пагорба, з хати вихо
дили удвох. Глянули в дитячу. Сергійко чомусь 
усміхається у ві сні, а Сашко снить серйозно, 
пк справжній мужчина.

— Спіть, дітки.
Стежкою, якою вже чотирнадцять років хо

дить Люба до ферми, йдуть двоє.
IV.

Ну от, Любо, й відповіла ти на своє 
запитання!

Кілька місяців тому, коли її приймали 
в ряди комуністів, Люба немов сама до 
себе мовила*.

—- Чим я відзначу цей день?
Вона відзначила. По чотири тисячі сто 

кілограмів молока надоїла цього року 
від кожної корови.

...Ніби вчора прийшла дівчина на
Тут нона зустрілась з трудНОщХ г 
взнала радість праці. Тут прнйштт ’члЧтт ™и 
лнГтугіП1иЬкнЛ,^іДСЬКа> 1 цп давна мелодія. ко
жне?.. модокл пеР£РЬуютщ йіле..мере»

и- „ . Б* КУБАНСЬКИЙКолгосп «Ленінським шляхом» Олександрійського району.
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Затамувавши
ТИ КОЛИШНЮ г

Дичкань. Вона розповідала про своїх друзів з загону 
«За Батьківщину», згадувала про подвиги інших на
родних месників, що діяли на Кіровоградщині.

„.25 листопада 1943 року 29-й танковий корпус за
хопив Косівку, форсував річку Березівку. Під удара
ми наших танків противник почав відходити в захід
ному напрямку.

Щоб прискорити розгром ворога, за наказом командуючого 
аряіею командир корпусу генерал Кириченко вранці 25 лис
топада направив в глибокий рейд по тилах противника 31-у 

І танкову бригаду. Треба було захопити Днківку, перерізати 
комунікації ворога, встановити зв'язки з партизанськими за
гонами.

Рейд проходив успішно. Після взяття Диківки бригада ру- 
халась на Дмитрівну. Незаиаром було захоплено західну 
околицю села і переправу через Інгулець. Але довго зали
шатись а Дмитрівді було недоцільно. Бо ось-ось могти пі
дійти ворожі танки. Командир послав у ліс розвідників 
[ невдовзі був встановлений зв’язок з партизанськими заго
нами М. М. Скирди.

Наші танки рушили до лісу.
Партизани зустріли воїнів салютом з гвинтівок і ав

томатів. Всюди лунало:
— Слава танкістам!

подих, слухали юні слідопи- 
партизанку Надію Кирилівну

Пам’ятаю 
про їхні 

і хустини
Серед народних месників танкісти побачили кілька 

жінок. Тривали розмови про мужність і відвагу Лізи 
Гримко, Надії Личкань.

1 коли танкісти та партизани накреслили план спільних 
дій, то серед розвідників, які вирушали у ворожий тил, були 
і ці та інші сміливі партизанки. Дівчата визначили найбільш 
зручні підходи до німецьких складів пального. Тричі танки 
піл командуванням капітана І. Пенженка з десантом парти
занок проривались до складів, розташованих в районі Дмит
рівни. І щоразу їх чекав успіх.

Вдс-нг#,, грудня партизанська розвідна повідомила, ідо в 
село Лтоске ввійшла велика колона автомашин, тягачів і

■ близько 200 підвіз. Одразу — бій. Через годину — колона, 
яка належала ІОй-б німецькій дивізії, була повністю зни
щена.

Через день танкова бригада разом з партизанами 
вдарила по Знам’янці. Гітлерівці були в розпачі. Вони 
почали знищувати свою техніку, склади боєприпасів. 
Ворог потерпів великі втрати живої сили...

♦ ♦ ♦

А в кінці місяця наші воїни, партизани дізнались, 
що велину групу комсомольців нагороджено почес
ними грамотами ЦК ВЛКСМ. Серед нагороджених бу
ла комсорг мотострілецького батальйону Катерина 
Мозгова. Про її подвиги знав весь особовий склад 
армії.
В 1942 році Мозгова брала участь в боях за Воронеж, під 

Сталінградом, а районі середньої течії Дону. Чимало танкіс
тів були зобов’язані життям цій невисокій на зріст дівчині. 
Під час бою вона вибиралась на палаючі танки, подавала 

'допомогу пораненим, виносила їх в безпечне місце.
Якось гітлерівці напали на медсанбат. Мозгова не залиши

ла поранених. Разом з іншими своїми друзями вона мужньо 
відбивала атаки ворога, вогнем з автомата знищила 10 фа
шистів.

За самовідданість і відвагу Катерина Мозгова була 
нагороджена двома орденами Червоної Зірки.

Санінструктор танкового батальйону Марія Бачин- 
ська ‘унесла з поля бою 35 поранених бійців і 
командирів. На передньому краї вона врятувала жит
тя пораненому помічнику начальника штабу бригади 
капітану М. Левіну та лейтенанту 3. Закієву.

■ А хіба можна не пам’ятати подвиг радисток-теле- 
фоністок, які обслуговували і забезпечували безпе
рервний зв'язок в танковій частині 5-ї танкової армії! 
Серед цих дівчат була кіровоградка М. Крангач, яка 
брала участь в боях під Бєлгородом і Полтавою, 
Олександрією і Знам’янкою.

Нині Крангач вчителює в Кіровограді...
Знову і знову в пам’яті спливають спогади про ті далекі 

буремні воки. І поряд з нашими славними воїнами постають 
мужні обличчя діачаг-автоматннць, радисток, санітарок.

В. ПОВІЙЧУК, 
учасник боїв за визволення Кіровограда.

Дівчина зупинилась серед мережила 
оголеного віття, замріялась. Сад біЛя 
гуртожитку ще не скинув з себе зимо* 
вої дрімоти, а полуденне небо вже шс- 
поче. що незабаром п інші листочки від
криють свої уста, щоб упитися соняч
ним трунком, що скоро повіє віхола са
дом 1 огорне гілки сукнею не з холод
них сніжинок, а з пахучих пелюсток 
яблуні.

Чи ж немає про що мріяти, коли тобі 
двадцять?

Надія Нестерук 
добре знає ці яб
луні. Не перший 
рік ходить вона 
попід них з 
ферми до гурто
житку, Працює 
вона дояркою у 
Несватківськ о м у 
відділку радгоспу 
Другого Імені 
Петровського пук» 
рокомбіпату. І 
Торік вона надої, 

ла 4117 кілогра
мів молока на ко
рову. Лише три 
доярки в районі 
опереднлп Надію,

Нині вона іцц- 
дня має від коро
ви не менш як по 
10 кілограмів мо- 
чока.
Фото О. БРАНКА.

•ТИ до дочки? — зустріла ме- 
х не старенька. І, не чекаю

чи відповіді, тут же, ніби знайомій, 
з радістю додала: — поїхала до 
Колі на весілля... Восьмого берез
ня розписується.

— Я до вас, бабусю, — перери
ваю її інформацію з багатьма не
відомими для мене.

Коротке знайомство — і довга 
епопея людського життя, початок 
якої губиться десь в середині ми
нулого століття.

Трохи незвичною була ця роз
мова для мене. Не кожного дня 
зустрінеш людину з роком народ
ження 1868. І хоч час безслідно 
викреслив із пам’яті моєї співбе
сідниці багато подробиць, цікавих 
деталей і штрихів, та розповідь 
полонить, захоплює громаддям 
подій, складним переплетінням 
історій.

Тихий неквапний голос Марії Денн-" 
сівни переносить мене о її далеке ди
тинство. Невелике білоруське містечко 
Ралуль на березі Дніпра. Батько — 
плотогон, скалічів на важкій роботі. 
Рано пізнавали ціну шматка хліба 
одинадцятеро сестер і братів Марії Де
нисівни. Та на мить теплішають старе
чі очі.

— Свігланочка лікарем хоте стати, 
вчиться добре. — переривав спогади 
моя знайома і той радості змінюється 
важким зітханням. ‘

З 12-ти років їй. дочні плотогона, до
велося йти на поденну роботу. А пра
внучка Світлана, н-ж дочка робітника, 
о дванадцять — обирав професію. Що 
вона знає про поденщину? Хіба тільки 
з історії та з розповідей прабабусі.

Життя залишило виразний авто
граф на обличчі Марії Денисівни, 
а в серці багато важких спогадів. 
Коротка юність пройшла в наймах 
у панів Києва і Чернігова. Недов- 

| гим було й подружнє щастя. Че-

Минуло 25 років відтоді, як Радянська Армія звільнила столицю Угорщини Буда
пешт від німецько-фашистських загарбників.

На знімку: радянські воїни водружають біля входу в парламент червоний прапор. 
Будапешт, лютий 1945 р. Фото АПН.

рез чотири роки після весілля чо
ловіка постригли а рекрути. З 
трьома маленькими дітьми моло
да жінка звідала нелегку долю 
солдатки. Так і не повернувся чо
ловік додому, не знісши муштри, 
офіцерських канчуків. Помер від 
злиднів син. І коли б не Жовтень, 
невідомо як склалася б доля її до
чок Горпини й Марії,

КОЛЬОРИ 
одного 
життя

Гнітючі спогади... Та з чим по
рівняєш фашистський концтабір у 
Фінляндії?! Три з половиною роки 
знущань, жорстоке приниження 
людської гідності... І вперше за 
час розмови Марія Денисівна ви
тирає сльози, сльози невимовного 
людського горя. Як кров з рани, 
що не зажива, вони збігають по 
зморшках, викликаючи біль, про
буджуючи гнів. Чим осушити ці 
болючі сльози старої жінки?

— А що було після війни, бабу
сю? — питаю, щоб якось відверну
ти від нелегких спогадів.

Співрозмовниця полегшено зіт
хає.

Дорога додому завжди коротка. При
їхала до старшої дочки в Кіровоград, 
до онуків, яких уже було четверо. Біль
шенькі ніяк не могли звикнути, що ба
буся не відрізнить букви «а» від «о». 
І з дитячою незлобивістю сміялися, по
ли вона збивалась з лічби після двад-

цятп. А Марія Де
нисівна мріяла ба«
ЧИТИ . цих хлопчи
ків і дівчаток до
рослими. Тоді во
на розповість їм, 
що за її молодос
ті мали змогу на
вчатись лише ді- 
ти багатіїв, що 
рахувати зверх 
двадцяти не вміє, 
бо більш двадця
ти копійок в день 
не платили на 
поденщині. І жін
ці дуже хотілось, 
щоб онукц зрозу
міли її. •
— Оіталнк, — \ \

розповідає ста- %
ренька про свого 
найменшого пра
внука, — ще в школу не ходить, а вже 
читав.

І в моїй уяві вимальовується ланцю
жок, ланки якого змінювались ходом 
історії у висхідній прогресії. Безгра
мотна Марія Денисівна, малограмотні 
її дочки Горпина і Марія, 'з середньою 
і вищою освітою онуки і замикаючий— 
правнук Вітплик, що в сім років добре 
читає.

— Коли я приїхала після зійни, 
найменший онук Коля вчився хо
дити, — повертається стара жінка : 
до початку розмови. — А тепер 
він офіцер... Одружується, — і по
див перед швидкоплинністю часу 
вчувається в її тихому голосі.

Не змогла Марія Денисівна по
бувати на весіллі свого улюблен
ця. Зайвих років двадцять, як за
певняє вона, не дозволяють 
мандрувати. На прощання бажаю 
їй діждатись весілля правнучки.

— Якби то, — ласкаво густішає 
мереживо зморщок на обличчі 
матері великої оодини.

О. БАСЕНКО.
м. Кіровоград.

Ми вдячні«,»»
Дорога редакція! Ми хоче

мо розповісти про пашу мо
лоду вчительку » комсомол
ку Катерину Григорівну Зе
ленець.

Катерина Григорівна в ми
нулому році закінчила Пол
тавський педагогічний інсти
тут. Зараз вона працює в на
шій школі. Ми до неї дуже 
звикли.'Вона • завжди до нас 
привітна. В цій молодій, 
стрункій, голубоокій вчитель
ці ми бачимо свого найкра
щого друга.

Катерина Григорівна ви
кладає хімію, зоологію, ні
мецьку мову. Уроки прохо
дять цікаво, легко 1 вільно. 
І-їа уроки зоології вона при
носить багато цікавих кпив 
про тварин. Вона організу
вала хімічний гурток.

І ми вдячні за її турботи.

Валя К0Л1СНИЧЕНК0, 
Валя ШВАБОВСЬКЛ,

Чистопільеька восьми- 
річна школа Більшай- 
ського району.

ЖІНКА
У СВІТІ ЧОЛОВІКІВ

<Мн, жінки, живемо у чоловічому світі, ство
реному чоловіками для чоловіків». Так, аналі
зуючи становище жінки у Швеції, заявила од
ного разу відома публіцистка Рита Вінде. Цей 
пнслі^і^не полвмічне перебільшення активної 
ПОООргТйу// жіночої, рівності. Слова «чоловіче 
товариство», «світ чоловіків» тут давно стали 
чосгійнимн термінами д.тн спеціальної харак
теристики шведського суспільства і вживаю
ть," 6 ез лапок навіть буржуазною пресою.

° активність твердження Р. Вінде підтверд- 
'уаьтат опнтУваняям і дослідженнями, рє- 

ду Я1ІНХ ,,а£ від часу публікуються в га- 
• них стає очевидним, що капіталістич

на Швеція, яка хизує своєю «демократичніс
ть», продовжує ставитись до жінки як до істо
ти другого сорту.

Перш за все, це виражається у штучному 
розподілі ринку праці на два сектори — чоло
вічий- і жіночий. Із 3,5 мільйона чоловік, які 
працюють по найму, біля півтора мільйона 
складають жінки. Зайняті вони перш за все у 
Так званих «традиційно жіночих» галузях: 
працюють медсестрами, продавцями, секрета
рями, швачками, телефоністками і ?. д. По 
мірі підйому вверх по соціальній драбині у 
Швеції все менше і менше зустрічаються пред
ставниці прекрасної статі. Жінка — директор, 
інженер, вчений — явище дуже рідке.

Правда, термін «жіноча заробітна плата» 
відмінений, але тільки лише на папері. Прак
тично жінки являють собою найбільшу групу 
ннзькооплачуваннх трудящих.

Дві третини трудівників з річним прибутком 
менше 15 тисяч крон — це жінки, вони скла

дають трохи більше 28 процентів всіх зайня
тих повний робочий день. «За рівний труд чо
ловіки одержують більше жінок, недивлячись 
на всі красиві промови про рівну плату», — 
визнав буржуазна «Дагенс іпохетер». Чи вар
то після цього дивуватись, що в промисловості 
жінки в середньому заробляють на 21 процент 
менше від чоловіків!

Але «навіть традиційна жіноча робота» до
ступна далеко но кожній шведській жінці. 
Одна з причин — дужо мале число дитячих 
установ. До речі, дуже дорогих. Потреба її пик 
задовольняється приблизно на 10 процентів, 
та й то в основному в результаті комерційної 
ініціативи приватних осіб, які створюють так 
звані «денні дитячі групи».

Політична рівність, завойована п Швеції жін
кам 50 років зоїиу під впливом Великого Жовт
ня, не означав фактичної рівності. В дискусіях 
про необхідність ліквідації існуючого станови
ща нестачі не мав. Одні вимагають видати

ТВОЇ РОВЕСНИЦІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

спеціальний закон проти дискримінації жіноя 
на ринку праці. Інші, йдучи далі, стверджу
ють, що цей крок всо рівно не було означати 
рівності, і виступають за зміну всієї системи 
поглядів на роль жінки п суспільстві,

Співробітниця телебачення Карін Манхаймер 
тільки-но випустила книжку, п якій дослід« 
жується ставлення шведських ЖІНОК до життя. 
Із 28 проінтерп’ювопаинх нею жінок лише одня 
заявила, що вважає себе щасливою...

А. ДУМОВ, 
власкор АПН.

Стокгольм.
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ЧОВЕН
БЕРЕЗІЛЯ

Леонід НАРОДОВИИ.

ПРОБУДЖЕННЯ
Знову березень б’ється и груди, 
Весняний галасливий місяць... 
Скоро вийдуть у поле люди 
Чорнозем на врожай замісять. 
Ходить березень косогорами 
І фіалки до сонця кличе, 
Скоро прапор весна розгорне «• 
Зерна задумів нам покільчить. 
Ставе березень десь на березі, 
Усміхнеться і крвга скресне. 
Йдуть мужчини, неначе березні, 
І жінки, молоді, як весни, 
йдуть до свята, з потім в будні, 
В океан трудового виру... 
Сонце променем землю будить 
Див любові, весни і миру.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

ПРОЛІСКОВІ
СЛІДИ

Мрії в панцир чуттів закриті. 
Дні, як птиці, на землю падають,
А про тебе в інституті 

Тільки кроки мої нагадують. 
Мрійні юнки проходять мимо. 
Сині погляди мечуть стрілами. 
І стає мені сумно й зимно, 
Що ніколи ми не зустрінемось. 
Що навіки зламались гордо 
Твої губи в нрутому зламі. 
Виростають літа, як горн, 
Поміж нами. Так, поміж нами. 
Тополята сивіють кронами, 
Озираються в день зелений. 
Стали руки мої дорогами, 
По яких ти пішла від мене.
1 тепер в березневе клечеиня 
Будить спокій байдужий квітно 
Вечір брів твоїх, тихий вечір 
І волосся брунатний вітер. 
Я тоді у цнотливій провесні 
Оживаю в п’янкій уяві 
І сліди твої рву, як проліски, 
Щоб до серця тулить в нестямі.

Валерій ЮР’ЄВ

* » *

Покотить місяць над житами 
Чубату голову в двори — 
Спини мене, заговори 
Позанебесіінмн світами.
Я спалахну па тлі очей,
Я буду пити серця тншу,
Аж доки ніч багрянцем вишень 
Тугі вуста не запече.'
Спини мене, заговори,
Та й помани туди від хати, 
Де пахне м’ята перем’ято, 
До мчать у безвість явори.

Михайло РОДИНЧЕНКО

Чекання

задивилася в синій вечір 
Біля хвіртки самотня мати: 
«Ой, лелече, ти мій, лелече, 
Звідкіля тебе знов чекати?..» 
Потім втішить себе гаданням, 
Чи у сні скору зустріч виспить... 
Материнське життя — чекання. 
У якого найвища вірність!..

ідлулалп вдячні оплсскр глядачів. Схвильовані самодіяльні танцюристи вибігли за 
оксамитові лаштунки сцени.

Справжня радісна посмішка осяяла обличчя активної учасниці Світловодського на
родного ансамблю танцю УРСР «Вогник» Людмили Попової. До речі, репетиції в са
модіяльному ансамблі Людмила успішно поєднує із заняттям у Світловодському від
діленні Харківського радіоіпстптуту.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ВАЖКІ краплини падали на 
голову. Липка темрява 

сковувала рухи, не даючи змо
ги ступити ні кроку, А крапли
ни все падали й падали, гнучи 
мене до землі. Я навіть чув, як 
вона дихала. Відчував, що 
ріднюся з нею, повільно пере
творююся в камінь...

Прокинувсь. Руки і ноги за
німіли. Тисячі голок впиваю
ться в тіло. Бачу білі стіни І 
стелю, але ніяк не зрозумію, 
де я. Десь поряд віжко гупає 

сокира. Починаю здогадуватись. 
Що то мати готується розтоп
лювати плиту.

Повільно світлішає вікно. 
Уже видно, як крізь поржавіле 
листя сіється дрібний дощик. 
А с кімнаті по кутках все ще 
ховаються сутінки. 1 від цього 
якось холодно і непривітно.

Коли сонячні зайчики загля
нули і в закутки, чую обереж
ні кроки матері, а потім з’яв
ляється і вона сама.

— Ой. Пилинку, я розбудила 
тебе, синок, — каже тихо, 
зупинившись на порозі.

Стоїть хвилину, другу. 
Мовчки, Здогадуюсь, що вона 

хоче , ще щось сказати і не на
важується. 1 дійсно, помовчав
ши, знову звертається до мене:

— Синок, мені тьотя Паша 
продала два квитки в кіно,на 
вечірній сеанс. Я б хотіла піти 
з тобою...
— Ну от ще! Ти нічого кра

щого не могла придумати! 
1 без кіно справ по горло!

Ліатн тихо вийшла, залишив
ши в кімнаті ледь помітний 
запах тіста.

Я соромився своєї матері. 
Соромився, коли вона йшла 
поряд зі мною, незграбна у 
своєму довгому пальті. Мені 
здавалося, що перехожі з осу
дом дивляться на маму. 1 я 
тікав від цих поглядів, а до^іа 
картав, що вона не може по- 
людськи одягнутися, хоч і 
одержує пенсію. Ліатн мовчки 
слухала і мовчки йшла на 
кухню.

Дні спливали у вологу сутінь 
осені. Облітало листя. Далекі 
горизонти одягалися в про
щальні тумани, з тужливим 
криком тягнулися журавлині 
ключі.

Мати теж засумувала. Тихі- 
іиими і обережнішими стали 
її кроки. Різкіше позначилися

зморшки біля губ. Інколи во
на довго просиджувала, див
лячись 
знає, і
Може 
як ці 
Може 
рість.

Потім вона захворіла. Ле
жала мовчки, ховаючи у 
зморшках біль. Інколи вечо
рами я читав їй книги. Але 
частіше всього забував про цс 
і йшов гуляти, залишивши ма- 

. тір одну в пустій квартирі. Во
на ні на що не скаржилась, 
лиш довго мовчки дивилася на 
мене, коли повертався.

Минула зима. Мама все 
хворіла. Не радували її ні 
дзвіиочкн-струмкн за вікном, 
ні ясні дні. Інколи вона тихо 
плакала.

А весна розгулялась. Сипа
ла щедрою рукою сонячну 
яскравість і ніжну зелень. В 
такі дні я гасав по місту з

. у заплакані війна. Хто 
що вона там 
свої роки, що 
краплини по 
думала про свою ста-

бачила, 
стекли, 

шибках.

Сказала, що сві
жим повітрям Хо
че подихати.
Далі я не слу

хав, побіг до ав
тобуса. Він повз 
довго. I коли зу
пинився, здава
лося, що минула 
ціла вічність. Ма
му я побачив 
здалеку. В о н а 
стояла на пагорб
ку. Перед нею 
стелилися зеле
ним килимом по
ля, голуба дали
на. А над нею ви
соко в небі із за
кличним клеко
том тягнулися ве
селики.

Я довго стояв, 
не н а в а ж у ю. 
чись потурбува
ти маму. Потім

ТВОЇ РОВЕСНИЦІ 
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Q В ДРВ жінки складають 25 процентів ін
женерів і 36 процентів середньо-технічних кад
рів у промисловості.
0 Половина всіх спеціалістів з вищою ос« 

вітою (інженерів, агрономів) і дві третини 
економістів Болгарії — жінки,

@ Якщо неписьменність серед чоловіків в 
країнах, що розвиваються надзвичайно велика, 
то вона ще більша серед жінок. Наприклад, в 
Африці неписьменні 87 процентів жінок, в Азії 
— 61 процент, в арабських країнах — 88.

Q Дев’ять мільйонів англійських жінок, 
зайнятих на виробництві, складають 34 про
центи всієї робочої сили в країні. Однак, 
тільки одна з кожних десяти жінок, що пра
цюють, одержують рівну з чоловіками оплату 
за свою працю.

ф Середня зарплата жінки, яка працює u 
США, складає 60 процентів від середньої зар
плати чоловіка. Дуже низький рівень освіти 
жінок, більше чотирьох мільйонів американок 
малописьменні чи неписьменні. Менше поло
вини жіночого дорослого населення США ма
ють середню освіту.
0 В більшості капіталістичних країн нема 

загальнодержавної системи охорони материн« 
ства і дитинства. Із 50 американських 4СГ«тів 
в шести за законом жінкам при вагітпос“ на
дається відпустка на 6 — 8 тижнів, причому 
підприємець не зобов’язаний оплачувати іі і 
зберігати за робітницею місце. За шестиденне 
перебування жінки в лікарні під час родів 
необхідно заплатити 500 — 600 доларів.
л Серед американських юристів тільки З 

проценти жінок, серед інженерів — всього J 
процент, із 100 американських сенаторів лише 
одна жінка, а із 435 членів палати представив- 
«І, їх«»™ 10. (ДП11)

Лілія ВАСИЛЬЄВА  —~ ----- —— 

ПРОЗРІННЯ
■ Лілії Васильєвій — двадцять. Вона закінчила Кі

ровоградський технікум сільськогосподарського ма
шинобудування. / дуже прагне добре знати не лише 
машини, а й людей. Про становлення характеру, про 
людські взаємовідносини — її перші оповідання. 
Одне з них пропонуємо сьогодні нашим читачам.

ранку до вечора і лише добре 
натомившись, повертався до
дому, пріїносячн в кімнату 
Дивні пахощі весни.

Якось, повернувшись, я не 
застав матір. Вибіг у двір і 
безпомічно оглянувся. Жах 
скував мої рухи. В голову 
лізли думки одна страшніша 
іншої.

— Пилипе, ти не матір шу
каєш?

Різко обернувся, І дивився 
тільки па сухі уста гьоті Па
ші, які повинні були сказати 
рокові слова.

— Та не дивись ти на мене 
гак. За місто вона поїхала.

покликав тихо, дуже тихо: 
«Мамо!» I скільки любові 
прозвучало в цьому слопі, іцо 
я навіть здивувався, що вмію 
так говорити.

Вона почула. Швидко по
вернулась і, сяюча, пішла ме
ні назустріч.

— Так вона ж у мене зовсім 
молода, — з радістю подумай 
я. — і пальто їй це дуже ли- 
чить. Правда, стареньке вже. 
Та нічого, нове купимо.

Обережно взяв її під руку. 
І ми пішли поряд, слухаючи 
радісний клекіт журавлів. І 
знову я чув, як дихає земля і 
проростає квітами.

-------- -------------------- ------ -------------------------------- ПРИГОДИ КОСТИКА--------------------------
Цей хлопчик вам уже .знайомий. Сьогодні Кос гик заклопотаний: адже ж жіноче свято.

— З паї оди жіночого свята 
я уступаю місце біля дошки 
Марійці.

По дорозі з школи.— Тату, а це вірно, що по
суд б'ється па щастя?

Мал. Б. КУМАИСЬКОГО.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 9 березня. 
Перша програма. 17.00—Наша 
програма. (Кіровоград). 17.05— 
Паші оголошення. (Кірово
град). 17.10 — Кінолепіпіана. 
«Вічне світло».. (Кіровоград). 
17.30 — «Багатство наших во- 
доймів». (К) 17.40 — Телевіс- 
ті. (К). 18.00 — Виступ агіг-
культ бригади Бобрипецького 
районного Будинку культури. 
(Кіровоград). 18.30 — Мільйо
нам — полум’яні рядки. (М). 
19.00 — «Без боротьби немає 
перемоги». Прем’єра телевізій, 
ного художнього фільму Ні-

Наша адреса і теаефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуп. Пуначарсьного, ЗО 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 

■іаділу військово-патріотичного виховання і спор« 
ту — 2-45-35, решти відділів — 1’45»36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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І 
МАНЕЖ і
НА САМОДІЯЛЬНІЙ 
СЦЕНІ Ж

Під мажорний марш естрадного оркестру !. 
розсовується завіса. А за хвилину група повіт« | 
ряннх гімнастів виконує вправи на жердині. ■

Півторагодинна програма самодіяльного у 
цнрку Кіровоградського міського Будинку у 
культури була схожа із дзвінким разком на» 
миста, в якому кожна намистина відрізнялась 
одна від одної своєю привабливістю. !

До речі, п репертуарі самодіяльних артистів 
є, дійсно, цікаві захоплюючі номери. Зокрема, 
хотілось би відзначити виступ еквілібриста 11а 
катушках Миколи Придатка.

Заслужений успіх випав на доЛіо Григорія і

Драбовською, акніі роль клоуна пропій на 
професіональному рівні.

Відрадно те. що и клоунаду 'включеу^Фраг» 
менти політичної сатири.

Звичайно, е н циркових аматорів-артіістів і 
слабкі місця.

Це, зокрема, оригінальний жанр і жонглю
вання. .

Проте поява кіровоградського самодіяльного 
цирку багатообіцяюча. І в це хочеться шнро 
пірити.

На фото: класичний етюд виконує . Діда 
Сушко, • . Фото В. КОВПАКА.

мецької Демократичної Рес
публіки. І серія. (М). 20.40 — 
Програма «Час». (М). 21,25 — 
«Від понеділка до неділі». (К). 
21.35 — Добрий вечір, хлібо
робе. (К). 22.15 — Лауреати
Шевчспківської премії. (К). 
22.50 — Телевісті. (К). 23.00 - 
Сторінки музичного календа
ря. (М).

Друга програма. 17.00 — Рес
публіканська фізпко-матема- 
тнчпа школа. (К). 18.00 —
Програма Передач. (К). 18.05— 
Телеагентство -еГІіоис р і я». 
(Мурманськ).

ВІВТОРОК, 1(1 березня. Пер
ша програма. 11.00 — Тслевіс- 
ті, (К). 11.10 — Для дітей.
О. Кузнецов. »Великий конспі
ратор». Телеспектакль, (Дні
пропетровськ). 17.00 — Наша 
програма. (Кіровоград). 17.05— 
Телефільм. (Кіровоград). 17.40 
- Телевісті. (К). 18.00 - Про
грама передач. (К). 18.05 — Ді. 
тям про звірят. (Ленінград).

1

18.30 — Ленінський університет 
мільйонів. Історичний імперій« 
лізм. Роль науки в комУУІ,Гл 
Пічному будівництві. (М). ІО.ДО 
— :«Без боротьби немає перс» 
моги». Художній тслсфільм
НДР. II серія. (М). . 20.30 е 
Програма ;«Час». (М). 21.1о 
Реклама. (К). 21.30 - Музп© 
пий кругозір. (К). 2*2.30 «Г
«Щит і меч». «БелДариин буу’ 
собою». І серія. ДбдапограДі»

Друг^ програма. 22.30 
«Сторінки великої біографії» 
Документальна кіііолснініа-’ 
па. (К).

Редактор В. ПОГРіБНИф
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