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Як на долоні видно засів цьогорічної 
весни. Бригадир тракторної бригади 
№ 3 Микола КОЗИР (справа) і траиго- 
рнст Віктор БУЗИК оглядають лап ози_ 
мої пшениці «Бсзоста-1». Незабаром 
господарями тут стануть комбайнери. 
Але турбота у всіх одна — одержати 
не менше ЗО центнерів озимої пшени
ці з гектара на площі 1700 гектарів. Так 
вирішили хлібороби колгоспу імені 
їсльмана Компаніївського району.

Фото В. КОВПАКА.

ПОКИ колос 
ВИЗРІЄ

Котить хвиля ланами пшениці і жита. 
Виколисує земля новий врожай. І ніщо 
не тривожить її спокою. Хіба що схи
литься над першим колосом агроном 
або механізатор: а чи скоро жнивува
ти? Вже застоялись збиральні машини.

Свій комбайн члени комсомольсько- 
молодіжного екіпажу Іван Гавеля і 
Анатолій Яблуновськнй закінчили ре
монтувати ще 12 травня. За свою ро
боту спокійні — на випробуванні агре
гат працював добре. Хлопці хочуть, 

-,:а жнивах не трапилось жодної 
поламки. Адже на зборах комсомоль- 

----------- •-----» тракторної бригади 
вони зобов’язались 

днів намолотити 
І хліборобська
....___ і — ми-
занвяв перше

з’їзду КПРС 
готова до ко- 
15 квітня ком» 
екіпаж Мико- 

і пройшов

закінчили 
. За свою 

на випробуванні 
... _____ «сбре. Хлопці 

щоб на жнивах не трапилось 
гл —...... « —
сько-молодіжної 
спецгоспу «Зоря. 
за десять жнивних 
7200 центнерів зерна. ____ .
гордість не дозволяє відступати 
нулого року їх екіпаж 
місце в бригаді.

В колгоспі імені XX 
збиральна техніка була 
совнці першою в районі. 
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖИИЙ чіп-................
лн Курки і Павла Димчука »
останню перевірку. На кілька днів піз
ніше здали свій агрегат Яків Чорномор 
і Григорій Іваненко. —

Сьогодні названі комсомольсько-мо
лодіжні екіпажі першими в районі 
включились в змагання на приз газети 
«Молодий комунар» «Кращий молодий 
жнець Кіровоградщини».

М. КОСАРЧУК.
Опуфріївський район.

Хто одержить першим?<
Нещодавно група кращих керівни

ків комсомольсько-молодіжних ланок 
та тракторних бригад республіки 
звернулася через газету «Молодь 
України» з листом до всіх молодих 
механізаторів, у якому закликала їх 
включитись у боротьбу за право 
одержати перші трактори Т-150. Сек
ретаріат ЦК ЛКСМУ, колегії Мініс
терства сільського господарства 
УРСР та Міністерства радгоспів УРСР 
прийняли спільну постанову про ор
ганізацію соціалістичного змагання 

* серед молодих механізаторів за пра
во одержання перших тракторів 
Т-150.

Звання переможців змагання заслу
жать ті механізатори, які цього року 
одержать урожай на своїх ділянках 
вище запланованого по господарств 
ву не менше як на 10 процентів, бу
дуть виконувати і перевиконувати 
змінні й денні норми виробітку та се
зонні завдання при високій якості 
робіт, добиватися економії нафто
продуктів і запчастин, підвищувати 
свою виробничу кваліфікацію.

Підсумки змагання будуть підбиті 
до 10 січня 1972 року.

-ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ГРДГ\ ЄДНАЙТЕСЯ!

ІОСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

—- Стіну мурую.
Тоді мудрець задав цс ж питання третьому.
— Палац будую! — з гордістю мовив той і посміх

нувся.
— Ось хто справжній зодчий! — вигукнув мудрець,

ЙОГО ВИСОКУ постать, з темно-русявим волоссям 
иа голові пізнаю ще здалеку. Здавалось, нічого 

Особливого у юнака немає. Схожий па багатьох своїх 
ровесників. То чому ж про нього так тепло відгуку» 
ються в райвиконкомі, керівництво пересувної меха» 
візованої колони Яг 135 тресту «Кіровоградсільбуд?* 
І люди до нього вітаються — майже кояпіий зустріч» 
пий. Ось і зараз ген-ген іде він. Петро Арсептійовнч 
Бублик, муляр. Хто зупиниться, поговорить, хто мах
не юнакові рукою. Вітаються з будівельником, делу» 
татом районної Ради...

И- Чи не своєю роботою милуєшся?
— Багато довелося б ходити, — відповідає за Пет

ра ного товариш Валерій Кульбачко.
(Закінчення на 2-й стор.),

тї, на яких буде утворено Радян
ський комітет за європейську без
пеку. Створюючи цей комітет, ра
дянські громадські організації вва
жають одним з актуальних зав
дань зміцнення безпеки на нон* 
тиненті скликання загальноєвро
пейської наради держав. Радян
ські організації готові взяти ак
тивну участь в широких загально
європейських акціях громадських 
сил за скликання такої наради, за 
здійснення інших ефективних за
ходів в інтересах міцного миру і 
безпеки у Європі.

Про радянський комітет 
за європейську безпеку

МОСКВА. (ТАРС). Між керівни
ми органами радянських проф* 
спілкових, молодіжних, жіночих, 
кооператизних, науково-технічних, 
культурних організацій і парла
ментської групи СРСР досягнуто 
домовпеності про те, що необхід* 
но скликати у Москві збори пред
ставників радянської громадською

Сердечні зустрічі
В країні тривають зустрічі виборців 8 

кандидатами в депутати Верховних Рад 
союзних республік.

У місті Тольятті (Куйбишевсъка область! 
відбулася зустріч виборців Автозаводсько
го округу з кандидатом у депутати Вер» 
ховпої Ради республіки, членом Політбюро, 
секретарем ЦК КПРС М. А. Сусловим.

Пройшла зустріч виборців Георгіу-Деж* 
ського (Воронезька область) округу з її 
кандидатом у депутата Верховної Ради Ро
сійської Федерації, секретарем ЦК КПРС, 
К. Ф. Катушевим.

1ТАРС). ,
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IX ПОДРУЖИЛА
ТВОРЧІСТЬ

АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ КОМПОЗИТОРА Г. І. САЛЬНИКОВА
З-за куліс композитор схвильовано 

позирав у зал. Як зустріне кірово
градський глядач авторський кон
церт? Чи сподобається різножанрова 
музика у виконанні духового оркест
ру, а не широко популярного сим
фоджазу?

І наче для того, щоб дати велико
му духовому оркестру Кіровоград
ського музичного училища емоційний 
заряд, передати слухачам авторське 
трактування образу Василя Тьоркі їа, 
За диригентський пульт стає сам ком
позитор Спухаєш цей концертний 
марш і перед тобою з’являється зе- 
селе обличчя легендарного героя 
,О. Твардовського, простого радян
ського солдата, який крокує через 
рею Європу, звільнює поневолені на
роди від фашизму і ні на мить не 
розлучається з піснею, 3 жартами. 
Барвисто, колоритно звучать флейти, 
енергійний темп маршу підтримують 
кларнети. Так, це він ’ Василь

■ Льоркін.

Восени минулого року почалась 
ця дружба. Тоді Георгій Іванович 
Сальников приїжджав у Кіровоград, 
був у музичному училищі і познайо
мився з оркестром, яким керує Гри
горій Іаанович Кігель. Студентський 
колектив і композитор домовились 
про проведення концерту з його тво
рів.

Півроку йшли напружені репетиції 
І ось перші аплодисменти. Стало зрз: 
зуміло, що взаємний
новлено не лише між оркестром та 
композиторо/я, але

контакт всга-

і з глядачами. 
Далі вже оркестром диригує Григо
рій Іванович Кігель. Пісні «Солдат
ське побачення» та «Заспівувач» ви
конує завідуючий диригентсько-хоро
вим відділом музичного училища Вік
тор Іванович Доронін. Пісенний жанр 
чудоао вдається композитору, та 
цьому успіху немало сприяє співак, 
який соковитим, образним виконану 
ням передає і солдатську лірику, 
бадьорість маршової пісні.

Серед творів, що виконувались то
го вечора, декілька п’єс було написа
но спеціально для валторни. Перед 
концертом Г. І. Сальников сказав, що 
це його улюблений інструмент.

Особливо запам’ятались два фраг
менти з опери «Пісня із Росії», яку 
композитор нещодавно закінчив. 8 
основу опери покладено повість су
часної французької письменниці Мвр. 
тіни Моно «Хмара». Сюжет дуже дра
матичний. Дочка 
ловця-атомника, 
друзями на яхгі, 
радіоактивного 
батьків, які про 
гримить бал, а 
рапто/х розуміє, хто її справжні обчз- 
ці. В цей час зона чує іншу музику 
— пісню із Росії...

Концерт став демонстрацією твор
чих можливостей композитора. В 
його програму увійшли твори, напи
сані ще студентом музичного учили
ща імені Гнесіних, і зараз, коли Г. І. 
Сальников — член Спілки композито
рів СРСР, кандидат мистецтвознавст
ва.

Мабуть, тому минулої суботи в ззлІ 
Кіровоградської філармонії так бага
то було квітів композитору та вико
навцям, і так довго не стихали оплес
ки.

ГЛИБОКИМКОРІННЯМ...

/Аг.

великого промис- 
розважаючись з 

потрапляє під опади 
снігу, В будинку 

лихо ще не знають 
вмираюча дівчина

Н. МАШКОВА, 
викладач музичного училища.

« { І 
пі.«» А; M v'■л < * : ** 51

В .Москві відкрито новин цир
ковий комплекс — споруду із 
скла, бетону і алюмінію. Діа
метр купола будинку дорівнює 
майже сто метрів, а його висо
та понад 20 метрів. В залі для 
глядачів — 3310 крісел. Недавно 
тут відбулася прем’єра — «Вог
ні нового цирку». (Фото лізо- 
РУЧ>-Об єднання «Восток» в Хаба
ровську — одне з найбільших 
підприємств швейної промисло
вості. Тут працює в основному 
молодь. На нижньому фото: 
комсомольці першого цеху обго
ворюють соціалістичного
змагання.

Фото АПИ.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ДЯНУЮ ШКОЛЯРАМ!
До редакції надійшов лист від пенсіонера О. Я. 

Корецького. Олександр Якович відомий в облас
ному центрі як колишній керівник ансамблю бан
дуристів, пристрасний колекціонер, який багато 
із зібраних ним речей передав у шкільні музеї. В 
роки Великої Вітчизняної війни він дві тисячі кар
бованців пожертвував на будівництво літака.

Через хворобу Олександр Якович втратив зір. 1 
ось що пише О. Я. Корецький до редакції:

«Пенсія у мене 70 карбованців. З них тридцять 
я повинен був платити за догляд. За доброю по
радою я звеонувся до директора міської серед
ньої школи N2 6 Г. І. Антоненка. Так дізнались про 
моє становище комсомольці школи і їх ватажок 
Наталя Михайленко.

Мені хочеться подякувати їм, а також групком- 
соргу 9-го «Г»> класу Тані Бурцевій і всім тим 
хлоп'ятам і дівчатам, які допомагають мені, за їх 
чуйність і увагу. Завдяки їм моя хвороба стала 
менш відчутною, а старість прикрасилась щоден
ними зустрічами з гомінкою дітьорою».

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
Сьогодні в нього своєрідне свято: починає сьомій’. 

рік, як зводить палаци. А то палаци, то це так. Ось 
Палац культури «Ювілейний». Глянув на ньою, і все 
ожило в пам’яті...

А ген { складські прим’чкмня райоб’єдиання «Сільгоспте?;- 
піка», цегельний завої, на пагорбі гнано корпуси бази_ пере
сувної механізованої колони № 125, автостанцію, полікліні
ку... Та хіба Це тише він зводне, з дня у день піднімав по
верхи. а потім ратів новобудовам у Новоукраїнці, Вільшан
ці. Ііовоархангельську, Добровс.іи' ківиі? Все це лишається 
надовго у пам’яті, хоч новий день приносить нові турбота.

А вже дивись: за чотири місяці, як після дощу, 
вродився комбікормовий завод. На початку року ту*, 
дітлахи при першому сніжку снігову бабу ліпили, те
пер виросла величезна будова. Робота відповідальна, 
тему тут працюють кращі бригади, люди високої май
стерності. Петро АрсентіЙович закладав перший ка
мінь у фундамент, тепер кладе цеглу з риштувань.

Це вже стазо буденним: в кінці робочого дня начальник 
дільниці Федір Михайлович Маслянниьов або бригадир Олек
сандр Федорович Курач повідомлять.

— За І’.'О перевалили сьогодні з планом. А ще ж друга 
зміна працюватиме...

Майстер бригади Андрій Жарій бідкається: на другу змі
ну не БИїтачає робітників. З бази обіцяли підкинути не мен
ше 25 кубічних метрів бетону, а пі встигнуть його викласти? 
Потрібна підмога. Звернувся до Петра. той не один раз за
лишався працювати вночі, виручав бригаду,

— ііе потрібно багато .опориги, — зрозумівши, відразу 
хлопець до товариша. — Залишусь. Слово бригади — і моє 
слово.

На райок радість — вісім чоловік уклали 27 кубічних мет
рів бетону. Такого успіху не добивалась ще жодна із бригад. 
О АВ/КДИ, коли пре нього заходить мова, Петро 

дещо ніяковіє. Те, що він може зробити, кожно
му під силу. Але йому доручають роботи складніші. 
Хто рівно і без шнура покладе вугля? Петро Бублик. 
Хто підсобить на перекритті, монтажі колон, балок і 
плит? Він! Власне, комсомолець ге лише муляр Не 
гірше справляється і з обов’язками монтажника. 
Розповідають такий випадок. Через відсутність бни- 
гового крана бригада не справлялась із планом. Дово
дилось на вихідні позичати кран з іншої дільниці. За 
суботу іі неділю погрібно було зробити вдвоє, а то і, 
втроє більше, ніж це робили у робочий день. Самі, 
монтажники справитись із завданням не могли. По
чув розмову Бублик. Зібрав хлопців, працював доб
ровільно. Бригада за кілька днів вийшла в передові, 
не лише в перзсузлій механізованій колоні, а її у 
тресті.

Петро АрсенгИіолич не лише сам уміє працювати. 
Вам у ПМК № 135 розкажуть: він підготував не од
ного муляра витих розрядів. Взяли в нього багатий 
скарб — уміння. Будівельники трішки кепкують:

— Що це ти, друже, одних дівчат навчаєш? Чл не 
думаєш тільки з ними працювати?

— А чом і ні? Дівчата працьовиті, на вдачу веселі. 
Будова. Саме в ній знайшов П. А. Бублик радість 

свого життя. До неї простягає гарячі долоні, як че
рінь батьківської печі, а людям дарує світло сьомого 
неба. А тепло його роками визріває, ще з тих пір, ко
ли закінчив Рівнянську восьмирічку. .

ОНЦЕ — в зеніті. Спека. Це часто буває в наше, 
му краї. А працювати потрібно на повну. Пере’ 

курюеш — і то прщюєш. На днях завезуть будівель
ний матеріалів склад ше не готовий. Коли це хтось 
з порогу:

— Петре! Гіди до телефону. З райвиконкому 
тебе.

В кімнаті прохолодно. Виклацують рахівниці, а а телефон, 
ну трубку чути:

— Петро АрсентіЙович? Вчора заходив до мене? Жаль, 
зчаль... Не був... Увечері заскоч, буду. Лист для тебе є, pu- 
зібратись погрібно.

Секретар райвиконкому ГрнгорИ Іванович Левченко цього 
разу не примусна себе довго чекати. Відразу новину;

— Ось чим хотів порадувати. Випустили мя плакат про 
досвід роботи наших депутатів. З тебе фото також є там.

А потім — ділова розмова. Петро АрсентіЙович — 
член постійно діючої комісії районної Ради по про
мисловості, транспорту, будівництву і зв’язку, яку 
очолює директор Новоукраїнського цукрового заводу 
О. Є. Лукашенко. Окрім письмових скарг і пропози
цій. вія розглядає і усні заяви виборців.

ОЖИНИ день приносить щось нове у праці, ноні 
депутатські доручення. За плином днів можна 

писати юнакозу біографію.
А нещодавно він сказав:
— Мене знову висунули кандидатом у дспугтти 

районної Ради.
В цих словах я відчув робітничу гордість. Гордість 

sa свою професію, за довір’я народне.
С. БРОВЧЕНКО.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇТАРГАНЯЧА ВТЕЧА
Позаду залишились засніжені по

ля Росії, сонячний Київ І, паренні, 
остання надія - Крим. Все закру
тилось, неначе в жахливому сні. 
зникло я лихоманвому оігу відсту
пу Прокляті вітчизною, засуджені 
історією, в чужому Констангішопз- 
лі вони пожадливо дивляться ціка
ву виставу. Дресировані таргани, 
піднявши вуса, шалено прямують 
до фінішу. В цьому безглуздому 
поспіху бридких істот білоемігран
ти бачать власну ганебну долю. Не
даремно генерал Хлудов міркує: 
«Чую, вони ніжками шарудять.., J 
у нас також — пітьма і шарудіння. 
Як тарганй у відро».

Про трагічну долю людей, що 
втратили батьківщину, розповідає 
фільм «ВІг» за мотивами одной
менної п’єси М. Булгакова.

Малюючи образи білих генералів 
X пудова І Чариотн, ошуканих line, 
лігентів Голубкова і Серафими, 
письменник бачить в них не безиа-

Ф ПРО ФІЛЬМ «БІГ»

дійних злочинців, а людей, що тра
гічно ПОМИЛИЛИСЬ. Попи жорстоко 
страждають. По білому снігу Росії 
тужать Серафима і Голубков. Ма
ється по світу Чдрцота. Але і в за
душливому Константинополі, і в ю- 
мінкому Парижі йому мариться 
світлий Київ, широкий Дніпро, по
лум’яніюча на сопці Лавра.

Роль Марноти блискуче виконує 
М. Ульянов. Чаркога мужній. енер
гійний, навіть, великодушний. Є и 
його характері щось широке, народ
не, запорізьке. Лому б служити ре
волюційній Батьківщині, скакати на 
баскому коні попереду червоних 
вершників. А нІн зп’язав свою до
лю з жалюгідними авантюристами. 
Витрачається на марні пригоди йо
го вогненна енергія.

З найбільшою силою моральний 
та фізичний розклад білої армії ви

ражено п образі командуючого 
фронтом генерала Хлудова. «Він 
хіориіі чимось, цей чоловік, весь 
хворий З НІГ до голови», — пише 
про пього М. Булгаков. Саме та
ким. хворим, І безмежно стомле
ним. грає його артист В. Двор- 
жецькнй.

Хлудов жахливий в своїй жор
стокості. Розстрілами та швбеннця- 
мн хоче вій підтримати дисциплі
ну в білій армії, нагнати страху на 
червоних. В той же час — це лю
дина мужньої думки. Він розуміє, 
що втягнений у безглузду бороть
бу проти свого народу.

Є у фільмі чудовий епізод. Зал«- 
ди мовчазного вістового Краніяіпа 
рантом наче прорвало. В пориві 
красномовства він висловлює Хлудо
ву страшну Істину. «Одними ві иаи- 
иями війни не виграєш», Краніліи, 
звичайно, поплатився за свою смі
ливість Його повісили на найближ
чому ліхтарі. Але з того часу цей

вістовий став двійником Хлудоиа. 
Наче привид, він всюди йде за ге
нералом, нагадуючи його звірства.

Артист В. Дворжецький, режисер 
та оператор дуже вдало передають 
пробудження совісті в свідомості 
Хлудова. Раптом зупиняється зви
чайна течія явищ, кольорові кадри 
змінюються сірнмя. Чується бара
банна тріскотня. Неначе н» страш
ному суді, піднімаються зі своїх 
могил тисячі мерців I шикуються Ц 
довгу колону. Широким планом да
но смертельно бліде, скам’яніле об
личчя Крапіліііа. А Хлудова, пала
ча народу, ведуть по ліхтаря, наки
дають на голову чорний мішок...

Автори кінофільму, безсумнівно, 
творчо підійшли до п’єси Булгако
ва, однак, все ж ряд поправок до 
талановитого твору викликає і ціл
ком законний подив. Драма Булга- 
кева є твором лірвко-психологічням. 
Вона написана в формі сніп. А са
мі персонажі це скоріш нрниидц, ию 
пішлн в небуття, аніж живі люди.

Зовнішні події у Булгакова ма
ються крізь призму пережинань пер
сонажів. Червоні війська в п’єсі ке 
показані. Але їх потужна, перемож
на хода проявляється в агонії бі
лях Цей прийом М. Булгакова Із 
залізною необхідністю примушує 
повірити у велич більшовицької

справи. Автори фільму постарались 
посилити ідейне звучання п’єси. 
З’являються широкі епічні картини 
наступу Червоної Армії, пведено об
раз Фрунзе, який вирішує страте
гічні завдання. Все це прикрасило 
б інший фільм, але в даному ин- 
падку нічого не додає до основної 
думки. До того ж. образ таланови
того полководця вийшов одноманіт
ним. А картини переходу черев Си
ваш, неначе напрокат взяті з чу
дового фільму «Служили два това
ри ша».

Явно невдалий і навіть банальний 
фінал кінофільму. Всього цього не
має у Булгакова. Голубков і Сера
фима, повернувшись на батьківщи
ну, не білому снігу мчать кудись 
на наскнх конях. Нони веселі й без
турботні. Невже з такою легкістю 
забулось трагічне минуле? Цьому не 
вірпться.

Дивує й інше. Надто вже часто ■ 
наших фільмах радість виражаєть
ся шаленою скачкою на конях. 
Для нашого індустріального віку 
це просто нетипово

в. ТИХОМИРОВ, 
старший внклг»дач Кірово
градського педагогічного 
інституту ім. о. С. Пуш
кіна.
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і о вор ять в народі так: «Товчеться, як
Марко в пеклі». Говорять тоді, коли лю
дина так ото вже зайнята, що не 
часу й зорі полічити на небі.

А коли вже прямо розуміти ці пра- . 
давні слова — то € таки тому Маркові 
роботи в пеклі --- ДИВИСЬ, щоб п’яниця
зайвої смоли не хильнув, бо одразу кі
нець буде, а треба ж, щоб він відчув її 
лоскіт сповна, там он наклепникові тре
ба свіжу розжарену сковородку підклас
ти, щоб лизав, там он ледацюзі по за
слузі треба...

Правда поміч Маркові надійшла, за
мість дров під котлом — газова горілка.

Допоможемо і ми йому газетярським 
пером. Висміємо недоліки та вади, по
сміємося над поганою звичкою. Бо сміх 
же — отакуща зброя...

Тож чекаємо і ваших, шановні читачі, 
для «МАРКОВОГО ПЕКЛА» колючих за
міток і смішинок, байок і тривожних сиг
налів, гуморесок і реплік-припарок, ка
рикатур і геніальних жартів.

Сміймося для свого ж здоров'я!

/лає

ПЕКЛО

»МОЛОДИЙ КОМУНАР" З епюр»

САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНА СТОРІНКА

ПОМИЛКА
БЕЗ
ВИНИ

Одного разу всесвітньо відомий пись
менник зауважив, що він бажає усім 
доброго здоров'я, за винятком винахід
ника телефона. Але письменник той че 
жив у селі Доичиному. Бобринецького 
району і не писав кореспонденцій на ра
діо.

Уявіть собі: надсилає він розповідь 
про місцевого Едісопа, яку мають пере
дати в одніїі з суботніх радіопередач. 
Включає репродуктора, запалює цигар
ку, чекає. Репродуктор мовчить. Пись
менник — до телефона, з'ясувати, в чо
му справа. Той теж — день, другий, тре
тій мовчить. Пис.ьм^чник лається.

— Не псуйте нервів, товаришу літера
тор, — гукає через вікно тітка Горпина. 
— Апарати у нас безсловесні ще з мину
лого року. Ми вже н листа писали і так 
прохали. Не допомагає. То тепер, якщо 
потрібно нагадати про абонементну пла
ту за телефон і користувашн радіоточ
кою, у Витязівці сідлають огпря, садов
лять на нього працівника зв'язку, і той 
вмить у нас. Оперативність., Останнього 
разу в квітні приїздили.

Отож, бува, й письменники помиля
ються. А все через ге, що здебільшого 
живуть у столицях. Були б тут, то знали 
б: винахідник телефона нічого поганого 
людям не зробив. Навпаки, хотів зеконо
мити їхній час. А відбирають той доро
гоцінний час, та ще її нерви псують заод
но деякі «оперативні» працівники.

Живи все-таки всесвітньо відомий 
мпсьменпик у Доичиному, він побіж.тп 
би доброго здоров'я усім, крім працізпн- 

. ків з Бобршіецького лінійно-технічної 
дільниці.

Ол. РИТИНА.
БобрииецькшТ район.

ДУМКИ З ПРОТЯГОМ
Вважав себе ентузіас

том фотосправи: любив 
фотографуватись,

□
Був настільки чемний, 

що запитував дозволу, 
заходячп до власного ка
бінету.

□
Не май сто карбован

ців, а май сто друзів: ні
кому не набриднеш, зна
ючи лише один анекдот.

□
Добре сміється той, 

хто сміється останнім. А 
як же з 
хаеться--*

тими, хто поемі-

□
<-Щ.о чоботи-ско-Сноб:

роходи?! Дістати б анг
лійські черевики!»

ЗАРУБІЖНИЙ
ГУМОР

Американець, викликаний іщ поєди
нок на пі.чолетах, направляє лист сво
єму проти ••лійкові: «Не можу погоди
тись на поєдинок оскільки, якщо уб’ю 
пана, або пан уб’є мене, буде непопра
вимою шкодою. Нехай ласкавий пан 
зайде до найближчого лісу, цнбере де
рево такої товщини, як я. і стріляє в 
нього з умовленої віддалі. Якшо влу
чить. я вибачусь перед ним. Якщо ні — 
він перед! мною».

♦ * ♦

Жінка повернулась з подорожі додо
му і запитує сусідку:

— Чи протягом місяця, який я про
вела в Бретані, мій чоловік сумував'-а 
мною?

— Спочатку нічого не говорив, — до
повіла сусідка. — але останні три дні 
ходив, як отруєний

♦ • »
До кабінету батька входить ГІ'єр з 

наязваяайно збудженим виразок об
личчя.

— Що сталося. П’єр? 
батько.

— Тс. то завжди. Полаявся з твзє’.о 
дружиною.

З газети «ІИтандар млодих».

запитує

Молодий змінний майстер 
Роман Шпулька тиждень не ви
ходив на роботу, позаяк зане
дужав на гостру нежить. Це 
вкрай розгнівало керівництво 
цеху, оскільки хворів Роман 
періодично, лікарняних листів 
не приносив, а лікувався завж
ди одним і тим же розчином 
— три краплі 
склянку горілки, 
справу Шпульки винесли 
місцевком.

перцівки на
Персональну

на

ОДИН любить вареники І 
у сметані, інший — ;

пиріжки з калиною, тре
тій — раки з пивом, чет
вертий — лісові горішки. 
А с й такі, котрим до сма
ку все те, що погано ле
жить: ковбаса і цвяхи, 
смената і покрівельно зат 
лізо, масло і шкіра, цу
керки і болванки (бол
ванка — не жіночий рід 
відомого іменника з ро
сійської мови, а технічний 
термін). Всеїдний, так би 
мовити, народець.

На м'ясокомбінаті, судячи з 
фактів, деякий час тому най
гірше лежала ковбаса. Двічі 
затримувались працівниками 
міліції з краденою ковбасою 
робітники Ольга Куліш, Воло
димир Шелепеико, Надія Іль- 
кевнч. Останнім часом увагу 
розкрадачів більш привертав 
м’ясо. Воно таки й логічно, бо 
цс — котлети і біфштекс, суп- 
харчо I азу по-татарськи. А 
ковбаса — всього-на-всього за
куска. Тож Валентина Яку
шева і звернулась до иершо- 
продукту. з тим. щоб урізно
манітнити домашнє меню.

В газетах писали, що 
один американець зобо
в’язався з'їсти цілий азго- , 
мобіль. Йому легше, ніж і 
Федору Шереметьеву із 1 
заводу «Металіст». Бо у ‘ 
машині є деталі, зроблені і 
з пластмаси, гуми, чавіть, 1 
шкіри. А цвяхи — вони 
всі залізні. Проте шлунок і

Шереметьева іх перева
рив. І взагалі, знайомля
чись з фактами, дивуєшся 
наскільки міцні шлунки 
бувають у людей. Взяти 
хоч би у Балерія Єздо: 
шенка, Володимира Реви

и

ФЕЙЛЕТОН.

з ремзаводу «Укрсільгосп- 
техніка» або Жоржа Глу- 
щенка із заводу «Більшо
вик». Перший без шкід
ливих наслідків переварив 
чималу порцію покрівель
ного заліза, другий — го
ловку форсунки, третій — 
аж три м'ясорубки.

Щоправда, здоров’я не у 
кожного однакове. Трапля
ються і «дієтчнки». Вангтж- 
ник комбікормового заводу 
Микола Гусаков, завітавши на 
олійжиркомбікаг, «сложи л» 
мішок насіння і 450 кілогра
мів макухи. А працівник цьо
го комбінату Віктор Негягай- 
ло, бідкаючись на погане 
травлення, поцупив 1 кілогра-З ПЕКЕЛЬНОЇ ПОШТИ

м. Олександрія, Валентині 3.
«Дуже мені хочеться поділитися з ва

ми своїми враженнями. Мені дуже хо
четься, щоб через газету ви відповіли 
на всі мої запитання.

1. Чи можна у 8 класі дружити ’ з 
хлопцем?

2. Чи можна виходити до нього на 
побачення? Якщо можна, то до скіль
кох годин?

ЗВУКОЗАПИС
— Гн-гн-ги-ги!
— У-У-У-У х
— О.о-о-о-ойі
— Го-го-го-гох!
— Хо-хо-хох-рох-рох!
— Тягни! Стрибай!
— І-і-х-гІ-іі-гі!
— Злазь! Витать, Маш.ча!
— Хе-хе-сх!..
Цей НІЖНІІІІ-ІІІЖНІСЄІГ..КІІН 

лемент ще ніжніших двомет
рового зросту дівуль і паруб
ків Марко записав у місько
му парку культури та аідчо-

Ä •— Цьому будинку понпд двісті років, але я впеонеіінй. 
ІДО пін няс переживе.

Мал. к. ГЛ‘О.

— Лікувався, — спокійно 
перечив той.

— Зрозуміло. Вважаю 
цільним підтримати думку ад
міністрації про звільнення май
стра Шпульки з посади в зз яз- 
ку з постійними запоями. Інші 
думки будуть!

_  Будуть, — так само спо
кійно зауважив Роман.

—• Цікаао-о, — недобре .посміхнув
ся голова, уявляючи, як той знову 
запевнятиме, що це о останній раї.

— Товариші! — розпочав Шпулька 
і підняв догори вказівного пальця. 
— Ви покликані розібратись у ситу
ації з усією принциповістю I «о ак
тивністю. Думаю, ле варто заизчн 
раз нагадувати, що у бурхливий 
вік прогресу економіка відіграв не 
останню роль. НОН, товариші! 
НОП!

Змінний майстер зробив ва
гому паузу.

— Поглянемо з цього боку 
на мою справу. Скільки я одер

за-до-

його 
Сапчеико. 
міркувань.

МИ олії. Наслідувала 
приклад і Ганна 
Але уже з Інших 
Як відомо, ниюча вага олн 
значно менша, ніж залім, а 
жінкам піднімати великі ван
тажі шкідливо.

Розповідають, що у ДУ* 
же скрутному становищі 
опинився Володимир
Шевченко з пивзаводу, 
який дуже полюбляє раки 
з пивом. Ото ж і захопив 
з собою десяток пляшок 
з улюбленим напоєм. Та, 
як на гріх, раків у місті 
не знайшлось. В Інгулі 
вони не прижились, на ба^ 
зарі їх теж не «впіймаєш». 
Так і не вилив чоловік пи
ва: здав працівникам мі
ліції як речовий доказ.

Є люди, нсзадооолсні споїм 
становищем. Наприклад. Оль
га Шаповалова і Надія Кова
льова з меблевого комбінату.

— Нам. — кажуть, — більш 
до вподоби масло тваринне, 
ніж дитячі стільці. Та де йо
го тут знайдеш? Довелось зу
пинитись на останніх.

Воно таки так. Кому що 
годиться. А нам здається, 
що всім «всеїдним» го-. 
диться одне: за вухо та на 
сонечко. Та ще, щоб зем
ля горіла під кожним зло
дієм.

В. ЯНІІШЕВСЬКИЙ, 
працівник міліції.

м. Кіровоград.

3. До скількох годин я повинна від
почивати на свіжому повітрі, якщо ви
ходжу о nie на дев’яту?»

— Відповідаємо:
1. Марія Михайлівна про це розповідала. Та 

саме, мабуть, п той час, як ти, Валентино, 
розпитувала про цс свою подругу по парті. 
Теж співчуваємо твоїй необізнаності.

2. Скільки годин можна бути на побаченні? 
Важко сказати. Тут все залежить від того, яка 
довга година у матері і у її дочки. На нашу 
думку, перше побачення рівняється 2 годинам, 
J3 хвилинам І 59 секундам.

3. Все знову ж таки залежить під загальної 
дихальної поверхні твоїх легень. Якщо чола 
при вдиханні бузкових пахощів дорівнюв 
100 кв. м — то достатньо 30—35 хвилин.

*5? А/?ТгМ0/ V/ А А О чинку на дитячих майдіччп- 
І ЬУ ках. На гойдалках та кару-

— селях, де під жалісливий
стогін звареного заліза (бо ж 
вага-такн! бо ж темпера
мент!) Ті вечірні гості реалі
зують розроблений молоди
ми дружинниками обласного 
центру сценарій вільної ве
чірньої годний.

Дружинники чекають ра
тифікації цього го.го-сцена- 
рію з боку міського коміте
ту комсомолу.

В. ЮНГА.

Ч Г Г2 І

П ЕРША КОЛОМ, друга соколом, третя — fjl fx -пггх тт д mj Тї ТТТїТІШТІГТ
’’ дрібного пташечкою». Якою саме пташеч- 1*11 |||| І>| Н III А II І/ ІнЯ/Ш М

кою. народна мудрість не уточнює, але досвід Я в П і] ІИ И И п й 8 ОЬй Г І
підтверджує — після надцятої у чоловіка no- іу UuLU 1111 JL lilUv Я II j 11 И IL
чннають рости крила і прорізуватись голос. її
Кому здається, що коли пін і не чистопорідний
соловей. то принаймні лауреат міжнародного конкурсу вокалістів іме.іі Енріко Карузо.

Отож, сидні і. такий собі чоловік перед черговим міліції, на службовій табуретці:
— Прізвище? — запитує черговий.
Чоловік робить зусилля, щоб звести докупи власні очі, глибоко вдихає повітря, розкривав 

а І: -
«Шумел камыш...»
— Де працюєте?
«Деревья гнулись...»
— Чому ходили містом у нетверезому стані?
«А ночка темная была-а-а...»
Ця пісня входить до репертуару друзів »зеленою змія» старшого покоління Таких скажі

мо. як Григорій Олександрович МЕДЯНИК, що працює слюсарем ні ремзаводі' «УкргІльгосл- 
техніка». Що ж до представників молодшого поколіннії, наприклад, вантажника заводу радіови- 
робіп Володимира ШУМЕЙКА, слюсаря заводу по обробці гібридного насіння Володимира ГА
ЛИЦЬКОГО та інших, то тут очевидна різномгнітність. Одні полюбляють циганські романси Ін
ші — «Зелен клен» та «Червону руту».

Читач запитає: наскільки часто глаштовують сольні концерти аматори нехудожкього спізу? 
Хто як. Зі плані тут. наприклад, цього року вже по два рази виступили в приміщенні Кіровоград
ського міського витверезника. Щоправда, бенефіс був не на їхню користь

В. СОКИРКО.

жую на виробництві? Сто двад
цять. 0и правильно підкресли
ли — зловживаю... А у що це 
мені обходиться? Скажімо, в 
шістдесят. Дружина одержує 
сто. Грошей у неї не видереш, 
доводиться зі своєї зарплати 
вилучати ще двадцять. Знову 
ж таки, двоє дітей. З результаті, 
по тридцять г.’ять карбованців 
на людинодушу, або по руп, 
шістнадцять і шість десятих ко; 
гійки на людино-день.

— Малувато, — констатував 
заступник голови,

— Малувато. — погодився Шпуль
ка. — Але жити можна Тепер, уя
вімо, мене звільнять Доведеться 
жити скромніше, скажімо, по сорок 
карбованців з жінчиної зарплати. 
А цс — нездорова атмосфера в мо
лодій сім’ї — раз. Сто мінус сорок 
— залишається шістдесят — двл. 
П’ятнадцять карбованців на люди- 
ьо-душу, або п'ятдесят копійок на 
людино-день.

— Мда-а-а, — зітхнув скірбплк 
профспілкової каси. — Не розже
нешся.

Запала незручна тиша.
— Ви ось що , Романе Пет

ровичу, вийдіть на хвилинку, а 
ми тут порадимось...

Хзилинка продовжувалась 
чверть години. Коли Шпулька 
знову ззйшов до кабінету голо
ви місцевкому, той ніяково по
дав йому папірця:

— Ознайомтесь, будо ласка. 
Рівні рядочки рішення, від

друковані рожевими пальчика
ми секретарки Нюри, промов
ляли буквально таке: «В зв'яз? 
ку з матеріальними утруднен
нями надати молодому товари
шеві Шпульці Р. П. грошову 
допомогу а розмірі 20 (двад
цяти) карбованців»,

Б. КУБАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.
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КРОКИ
СПАРТАКІАДИ

Закінчилися змагання з 11 
видів програми V літньої 
Спартакіади України. В 
ПЕРШІЙ ГРУПІ серед збір
них областей лідирує коман
да столиці України — 2.665,5 
очка, на другому 
лектнв Одещини 
очка, на третьому — збірна 
Дніпропетровської області — 
1.039 очок.

ДРУГА ГРУПА: 1. Ми
колаївська область — 571 
очко. 2. Черкаська область 
— 260,5 очка, 3. Чернігівська 
область — 131,5 очка.

ТРЕТЯ ГРУПА: 1. Київ
ська область — 399 очок, 
2. Кіровоградська область — 
253,5 очна, 3. Закарпатська 
область — 230,5 очка.

(РАТАУ).

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

МІСЦІ ко-
- 1.039,5

Понад Со представників районних та міських 
комітетів ДТСААФ демонстрували свою май
стерність взявши участь в обласних змаганнях 
а військово-прикладного багатоборства. Кож
на команда (по 4 чоловіка) повинна була по
казати своє вміння користуватися протигаза
ми, потім — стрільба з дрібнокаліберної гвин
тівки, фігурне водіння автомобіля. Така про
грама була своєрідним випробуванням для 
хлопців-допризовннків.

Найкращим стрільцем пнявпвся представши» 
Голованівського району В. Барабаш. Л серед 
водіїв автомобілів переміг В. Не дяк (Знам’яп-

ГАНДБОЛ

ВИЙШЛИ У ФІНАЛ
З року в рій зростає масо

вість і спортивна майстерність в 
колективі фізкультури Злато- 
пільського сільськогосподар
ського технікуму. Популярні 
тут легка атлетика, футбол, 
баскетбол, волейбол. Останнім 
часом пожвавила свою роботу

секція гандболістів. Тренер Да
нило Лебідь уже домігся неаби
яких успіхів. Найбільший ріст в 
команді дівчат. Вони не раз 
брали участь в обласних зма
ганнях і входили в число призе, 
рів. Златопільські студенти ви
бороли чемпіонський титул об
ласної ради ДСТ «Колос*,

А оце вони взяли участь в 
першості свого товариства, ор
ганізованого серед сільськогос
подарських технікумів республі
ки. Дівчата приймали своїх су
перниць з Херсонської, Київ
ської та Запорізької областей і 
кожного разу виборювали пеис- 
могу (19:3, 20:10, 22:6), ПІстя 
цих матчів златопільські гаид- 
болістн вийшли у фінал зма
гань.

І. АГЕЄВ,
м. Новомиргород.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

Наші адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР>, орган Кировоградского 
обкома Л КСМУ, г, Кировоград,

Ви чуєте,
як опівночі кричать дерева, 
катовані зайдою вітром?
Як напружено волає дорога, 
Прасована рефрежераторами і ділами? 
Як нестримно регоче сонях?
Як схлипує маленька річечка, 
приречена на поразку?
А перший пирій по весні — 
як наївно він дивується сонцю!
А тріумфальний вигук проліска 
над конаючими снігамиї
Світ з голосів — мовби слово із літер. 
А скільки відтінків, нюансів, 
тонів І півтонів!
Співставте на мить

Ш---------------------------------------

Ми в юності своїй бентежній 
йдемо буремними шляхами, 
Шукаємо загадок межі, 
Закреслюємо білі плями. 
Нас вищі горизонти манять, 
Де таємниць нитки снуються 
Із пасм посріблених туманів.

В той кр-ай серця відважні рвуться, 
Щоб з тих ниток полотна ткати 
Відкрить, рекордів і досягнена,

На XII театральній весні Кіропоградщн 
ни успішно виступив самодіяльний народ, 
ний театр Палацу культури імені Жовт
ня Кіровоградського заводу «Червона 
зірка». Він показав п’єсу Л. Українки 
«Касандра» (режисер Т, Корнієць).

На фото внизу: сцена з вистави; ліво
руч — в ролі Касандри Ірина ПІКУЛД- 
НА. Сі нон — Микола ГОРОХОВ.

Фото В. КОВПАКА,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: від
повідального секретаря і відділу комсомольського життя 
— 2-45-35; відділів пропаганди та листів і масової робо
ти — 2-45-36.

БК 02475. Індекс 01197.

5 червня 1971 рожу

на). Він також став бронзовим призером в 
усіх вправах багатоборства.В командному заліку — перші знам’янчави, 
на другому місці — спортсмени Новоукраїнки, 
па третьому — Голованівська.

Гірше своїх можливостей виступили пред
ставники Новомпргородського, Олександрій
ського та Гайворонського районів. А спорт, 
смени Малої Виски, Петрового, Новоархан- 
гельська зовсім не прибули у Знам’янку на 
змагання.

В. МЛШУК.

ШАХИ

Л. МАХНОВСЬКИЙЗНОВУ
Майже два тижні в шаховому клубі обласної ради ДСТ 

«Спартак» 12 шахистів боролись за призові місця цього това
риства. Перше місце і звання чемпіона обласної ради ДСТ . 
«Спартак» завоював майстер спорту Леонід Махновський, . 
який набрав 8 очок з 11 можливих. Друге місце з 7 очками 
посів першорозрядник Є. Бодашио, на третьому — Б. Водо- 
п’янов (6,5 очка).В цьому турнірі виконав норму першого розряду учень 10-го 
класу СШ № 24 В. Амосов ' М. ІВАНЧЕНКО.

J

-ЛіЛ.
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баритон кремезного
з тенором юної ромашки, 
або колоратурним сопрано 
курки-несучки,
1 ви переконаєтесь — 
жоден голос не повторює іншого. 
На землі не існує німих речей. 
То вигадка глухих.
Не вірте їм.
Усе довкруж озвучено,
І навіть камінь при дорозі 
має свій голос.
Той голос — мовчання
І часто — він переконливіший 
від інших.
Це добре затямили композитори, 
які наловчилися
затримувати голоси на папері.
Життя

комсомолі« крилата.
Ми — 

юнь років семидесятих.
В. ГЛРБАР.

Знов сонечко нивами ходить, 
Вдягаючи їх в малахіт;
В приполі веснянка розносить, 
Даруючи всім, первоцвіт.
Вона напахучує коси, 
Зове в опромінені дні,
Піснями дзвенить стоголосо, 
По теплій іде борозні, 
Струмками рідниться з рікою, 
Шепоче кохане ім’я...
... Ну, як не радіти з тобою, 
Земля веснолюба моя?!
В долонях і я відчуваю 
Веснянковий потиск руки...

Михайло РОДИНЧЕНКО

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 0 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для школярів. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів «Будильник», 
(М). 10.00 — Музичний кіоск, 
(М). 10.30 — «Наука сьогодні». 
(М)". 11.00 — Кольорове теле
бачення. Для дітей мультфільм 
«Мільйон у мішку». (М). 11.30 
—• Наша афіша. (К). 11.35 — 
Для дітей «Принц і злидар». 
Вистава Ризького театру юно
го глядача. 13.45 — Назустріч 
виборам до Верховної Ради 
УРСР та місцевих Рад депу
татів трудящих. (К). 14.00 — 
Зустріч з майстрами сцени. 
Народний артист РРФСР 
Е. Матвєев. (М). 15.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (Одеса). 15.30 — «Народні 
таланти». Концерт. (Чернівці), 
16.00 — Міжнародні змагання 
з художньої гімнастики. 
НДР - СРСР. (Берлін). 16.15
— «Рубежі п’ятирічки». Бесі
да з міністром заготівель 
СРСР Нурієвим. (М). 17.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей» (М). 18.00 — 
«Музичний турнір». (Кірово
град на Республіканське тсле- 
бачення), 18.45 — «Екрап мо
лодих». «Здрастуй, товаришу 
пісне». (К). 19.45 — Художній 
фільм «Смерть філателіста», 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Перше всесоюзне 
пушкінське свято поезії. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. Екран 
студента-лаочника. II курс. 
11.00 — Маркистсько-лснінська 
філософія «Критика сучасної 
буржуазної соціології. Мзрк. 
систсько-лснінська філософія— 
методологія природничих і су. 
спільних наук», (К), 12.10 —

Друкерня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2,
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то суцільна партитура 
грандіозної, 
поліфонічної опери, 
яку лишень 
треба навчитися розуміти

Троянди білі під вікном моїм, 
Мов сон чарівний зоряної юні. 
Стікає червень струмом вогняним, 
Хлюпочеться в зелених плесах вруні 
Виходить літо в сонячний зеніт, 
Землі віддавши всі свої щедроти, 
Забравши жар невтомної роботи, ■' 
Готуючи довілля нив і віт.

С. ШЕВРЯКОВ,

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

Теоретична механіка «Поняття 
про рух тіла, що має нерухо
му точку. Рух вільного твер
дого тіла». (К). 13.20 — Фізи
ка. «Фотоефект. Ефект Комп
тона та інші прояви Квантової 
теорії світла». (К). 19.00 — Ге- 

Телеспектакль. 
20.30 — «На 
(К). 21.00 — 
«Дворянсько

тс. «Фауст». 
II частина. (К). 
добраніч, діти!» 
Художній фільм 
гніздо». (К).

ПОНЕДІЛОК, . --------- ...
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслсвісті. (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Пасажир з «Еква
тора». (К). 17.10 — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Тележурнал «Суспіль
ство». (Київ — Львів). 17.40 — 
Тслсвісті, (К). 18.00 — «Перо 
павича». Зоовікторнна. (Хар
ків). 18.45 — «Наші гості». Зу
стріч з акторами Тюменського 
російського драмтсатру. (Кі
ровоград). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Відбірковнй матч 
чемпіонату Європи з футбол а. 
Збірна СРСР — збірна Кіпру, 
(М). 21.15 — Програма «Час». 
(М), 21.45 — Кольорово теле
бачення. «Кругозір». (М). 
22.40 — Спортивний щоден
ник. (М). 23.10 — Тслевісгі,
(К).

ДРУГА ПРОГРАМА. И.00 
— Тслсвісті. (К). 11.10 — Ху
дожній фільм «Пасажир з 
«Екватора», (К). 16.30 — Но
вини. (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення. Прем’єра теле
фільму «Монголія ~г біг ча« 
су». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.05 — Для школярів 
«Піонерія». (М). 18.30 — Кон
церт. Трансляція з Палацу 
«Україна». По закінченні — 
«На добраніч, дітні» і Народ
ний тслеуніверситет «Ваше

7 ЧЕРВНЯ.

здоров’я — у ваших руках»« 
(К).

ВІВТОРОК, 8 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Кольоро
ве телебачення для дітей, 
«Дядя Стьопа та інші». (М). 
10.45 — Теленарис «Жигулі — 
головний конвейєр», (К). 11.00 
- Тслсвісті. (К). 11.10 - Для 
дітей. Е. Благіиіна, М. Посту- 
иальська «Маленький Мук». 
Вистава Єреванського росій
ського драмтеатру. (Львів). 
12.10 — Для школярів «Повіт« 
ря, сонце і вода». (ДвіпропеТн 
ровськ). 12.40 — Телефільм 
«Сторінка». (К). 13.10 — Укра
їнське кольорове телебачення, 
«Народне мистецтво України 
(на Москву). 17.10 — «За ряд« 
нами партійних накреслень», 
(Кіровоград). 17.25 — Телеві
зійні вісті. (К). 17.45 — «Лю
дина I закон». (М). 18.00 -4
Для дітей. Мультфільмі 
«Лист». (К). 18.10 — «Пораді! 
лікаря». (Кіровоград). 18.30 -4 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — Спецвипуск 
телсвістей. (К). 19.15 — Хро
ніка тижня. (Кіровоград),
19.30 — Художній телефільмі 
«Ад’ютант його превосходи« 
тельства». Перша серія. (КЇ, 
21.00 — Програма «Час». (Мк
21.30 — г. Кпітка-Осіїов’явси«
но. «Сватання на Гончарііщі»« 
Фільм-спсктакль. (К). 23.00 -« 
Телевісті. (К). і
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