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«ТІЇ ЧЕРВОНИХ ХУСТИН
намічаються

КОМУ АКСИУ 1

ЛЕСТЬ
ЦК КП України І Рада Міністрів 

УРСР розглянули підсумки соціа
лістичного змагання областей і ра
йонів за Інтенсивне використання 
осушених площ у 1972 році.

У соціалістичному змаганні об
ластей переможцем визнано ЗА
КАРПАТСЬКУ ОБЛАСТЬ, колгоспи 
і радгоспи якої, зокрема, зібрали 
на осушених землях по 35,6 центне
ра зернових, по 175 Центнерів кар
топлі, по 581 центнеру кормових ко
ренеплодів, а також добрі врожаї 
кукурудзи на силос і зелений корм, 
сіна багаторічних трав. Області 
присуджено перехідний .Червоний

прапор ЦК КП України 1 Ради МІ 
пістрів УРСР з видачею грошової 
премії. Переможцями у соціалістич
ному змаганні визнано: ЧОРТК1В- 
СЬКИИ — Тернопільської області І 
ЗО.ЧОЧІВСЬКИИ - Львівської. їм 
присуджено перехідні Червоні пра
пори ЦК КП України і Ради Мі
ністрів УРСР з видачею грошових 
премій.

Відмічено успіхи у соціалістично
му змаганні но осушенню та осво
ению боліт і заболочений земель 
та інтенсивному використанню осу 
шеннх площ ряду областей І рано 
нів республіки.

Рік видання ХІУ 
№ 29 (1665).

ЧЕТВЕР

(БЕРЕЗНЯ

1973 р.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ. КРАЇН, ЄДНАЄТЕСЯ!

MOAÙ1HH

З чим ваш колектив 
йшов до свята?

Надія Щербань — бри
гадир: Перш за все — з хо
рошим настроєм і з почут
тям задоволення, рік поча
ли добре, А добрий зачин 
обов'язково кличе й до ус
пішного фінішу, Наша ме
ханічна дільниця тільки за 
Перший місяць року зеко
номила ріжучого інстру
менту на суму понад 600 
Карбованців. Четверта час
тина заощаджень припадає 
osa нашу долю — чотири 
Зміни на дільниці. І це при 
швидкісних темпах роботи.

Цеп колектив — в числі відомих на заводі. Комсомольсько-молодіжна брига
да токарів механоскладального цеху № 4'заводу «Червона зірка», яку очолює 
бригадир Надія Щербань, має в своєму активі багато хороших справ і починань. 
Вони одні з перших відгукнулись на заклик «П'ятирічку —• за чотири роки!» і від 
свого слова не відступають.

В бригаді працює вісім дівчат. До них в переддень свята і звернувся наш 
кореспондент Олена Басенко з кількома запитаннями.

член бюро обкому ЛКСМУ: 
Трудовий календар наш де
що розходиться з астроно
мічним. Новий рік ми свят
кували ще у вересні мину
лого року. Зараз працюємо 
а рахунок третього каарта- 
лу, Виготовляємо деталі до 
кукурудзяних сівалок. Ми 
в бригаді знаємо, які зав
дання перед хліборобами 
країни стоять в третьому, 
вирішальному, і зробимо 
все, що залежить зід нас — 
машинобудівників, 
вже сказала про наші тем
пи, від себе додам — дета-

План року ми зобов'язалися 
виконати до 56-ї річниці Ве
ликого Жовтня. За січень і 
лютий нормовиробіток ста
новить понад півтора зав
дання. Це — цифри, а як
що відійти від них, то про
сто —- на совість попрацю
вали всі, по-робітничому. 
Від цього й настрій хоро
ший.

Ви працюєте в новому 
році п’ятирічки. Що чекає
те від нього для своїх по
друг по роботі, для себе 
особисто?

Валентина Перехожук —

лі до кукурудзяних сівалок, 
яких до першого травня 
треба поставити ланам 2900 
штук, ми здаємо з першого 
пред'явлення на 90 про
центів.

В особистому цей рік 
значний для багатьох з нас. 
Діда Ільченко — дипломант
ка машинобудівного техні
куму, я повинна здати екза
мени за іретій курс інсти
туту, Люда Радушко, Тая 
Абаза.і Таня Совенко по- 

Надія ставили собі за мету стати 
■’---- студентками. У Марії Шу

мило донька — першоклас-

ниця. Дуже хоче наша по
друга, щоб портрет Ната
лочки з'явився на цеховому 
стенді «Наші діти — наша 
радість». Ну, і 
весілля...

Уявіть, ЩО 
треба обирати 
яку б обрали?

Марія Шумило: Після се
ми класів прийшла на за
вод, поступила ученицею 
токаря а механоскладальний 
цех і ось маю безперервний 
стаж роботи дванадцять ро
ків. За цей час було багато 
нагод поміняти професію, 
перейти на легшу. Але то
карну справу не зраджува
ла ніколи. Бо ніщо не замі
нить почуття влади над ме
талом —- холодним, непо
кірним... і таким податли
вим твоїм рукам,

Що б ви побажали своїм 4 
суперникам по соціалістич
ному змаганню?

Тая Абаза: В змаганні не 
буває нічиєї. Треба бороти
ся за перемогу.

вам заново 
професію —

ПЕРЕМОГА 
НАРОДНОЇ 

ЄДНОСТІ
САНТЬЯГО. Вибори » 

національний конгрес Чі
лі, які відбулися 4 бе
резня, принесли новин ве
ликий успіх федерації 
партій Народної Єдності, 
які одержали значно біль
ше голосів, ніж на прези
дентських виборах у ве
ресні 1970 року. За попе
редніми неповним» дани
ми, 43,8 процента вибор
ців віддали свої голоси 
кандидатам пар гін На
родної Єдності. Підсумки 
виборів пола.длли розра
хунки внутрішніх і зов
нішніх ворогів чілійсько- 
го народу. Реакційна опо
зиція не лише не одер
жала двох третин місць у 
національному конгресі, 
але й втратила частину 
мандатів як у палаті де
путатів, так і в сенаті.

Знімок жіночої комсомольсько-молодіжної бригади з механоскладального цеху 
№ 4 Надії Щербань заводу «Червона зірка» зроблено вчора, під час обідньої перер
ви, для занесення цього передового колективу за рекомендацією Кіровоградського 
міськкому ЛКСМУ, на почесний «Постамент шани» газети «Молодим комунар».

ЗМАГАННЯ

ля

ПРАВОФЛАНГОВІ

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР, розглянувши підч 
сумки соціалістичного змагання областей, районів, трестів 
радгоспів, заготівельних і торювельиих організацій за збіль- 

: шення виробництва овочів, картоплі, фруктів, ягід і внно- 
граду, поліпшення організації заготівель та торгівлі ними у 
1972 році, визнали переможцями у соціалістичному змаганні 
за досягнення кращих показників по виробництву і заготів
лях овочів: серед областей — Кримську, якій присудженої 
перехідний Червоний прапор ЦК КП .'•країні: і Ради Мі
ністрів УРСР з видачею грошової премії; серед районів —= 
Костянтннівський Донецької області. Району присуджено 
•перехідний Червоний прапор ЦК КП України і Ради Мініст
рів УРСР з видачею ірошовиї премії.

Відмічено добру роботу по виробництву і заготівлі ово
чів колгоспів і радгоспів ряду районів республіки. У соціа
лістичному змаганні за досягнення кращих показників по 
виробництву і заготівлі картоплі переможцем визнано Чер
нігівську область. їй присуджено перехідний Червоний пра
пор ЦК КП України і Ради Міністрів ^РСР з видачею гро
шової премії. Серед районів переможе, м вийшов Менськ.нй 
район Чернігівської області. Йому присуджено перехідний 
.Червоний прапор ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР о 
видачею грошової премії.

Відмічено добру роботу по виробництву і заготівлі картоп
лі ряду областей і районів республіки.

Змагаючись за кращі показники по виробництву і заготів
лі фруктів та ягід, першості домігся Саратський район Оде
ської області, якому присуджено перехідний Червоний пра- 
-пор ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР з видачею гро
шової премії.

» Серед трестів радгоспів переможцем у соціалістичному 
змаганні за досягнення кращих показників по виробництву 
і заготівлі овочів та картоплі визнано Білозерськніі трест 
зрошуваного землеробства Херсонської області, йому прк- 
суджено перехідний Червоний прапор ЦК. КП України і 
Ради Міністрів УРСР з видачею грошової премії. По вироб
ництву I заготівлі овочевих культур відмічено добру роботу 
Кам'яіісько-Дніпровського 1 Кримською трестів радгоспів.

За досягнення кращих показників по заготівлі картоплі, 
овочів і ягід серед заютівельних організацій споживчої 
кооперації переможцем визнано ЗАГОТІВЕЛЬНЕ УПРАВ
ЛІННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ, якому 
присуджено перехідний Червоний прапор ЦК КП України £ 
Ради Міністрів УРСР з видачею грошової премії.

За досягнення кращих показників по заготівлі і торгівлі 
картоплею, овочами, фруктами і ягодами серед торговель
них організацій державної торгівлі переможцем визнано^ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГОЛОВПЛОДС- 

чОВОЧТОРГУ, якому присуджено перехідний Червоний пра
пор ЦК КП України І Ради Міністрів УРСР з видачею гро-

1РАТЛП

групкомсорг, Надія ІЦЕРБЛНЬ ** бригадир, Валентина 
арія ШУМИЛО; (знизу вгору — справа) Таїса АБАЗА

На ф о тої (знизу йгору — зліва): Людмила РАДУШКО ■;
ПЕРЕХОЖУК-г член бюро ОК ЯКОМУ, Раїса БУХАРИНА, Марія ШУМИЛО; (знизу вгору - .;П1гПАГА

тяяа СОВЕНКО і ЛІДІЯ ІЛЬЧЕНКО. фрт<> »* КОВПАКА.
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ІріИ V МОЄМУ житті було

. багато пам’ятних 
р.ЗЫячяы ІІШи днів. І один з них, неза-
1ібутній 3 березня

цього року день, ко
ли мені вручили партій
ний квиток із .зобра- 

засновника і вождя нашої партії Воло- 
Ілліча Леніна.
комуністам взуттєвої фабрики, випала 
честь одними з перших в обласному 

партійні квитки зразка
а панувала

женням 
димира

Нам, 
велика 
центрі одержати партійні квитки зразка 1973 
року. Урочиста обстановка панувала під час 
вручення. Нас щиро поздоровив від імені бюро 
міськкому партії перший секретар І. П. Валяв- 
ськрй, і нагадав, що сьогодні головне покликан
ня комуніста — активна участь у всенародному 
змаганні за успішне виконання планів дев’ятої 
п’ятирічки, завдань її третього, вирішального 
року.

Хвилюючими були сло
ва нашої відповіді. Від 
молодих комуністів, які 
щоденною організатор
ською роботою пов'яза
ні з комсомолом, висту
пила секретар комсо
мольської організації це
ху № 6 Тамара Марти- 
ненко.

— Ми вдячні, що нам першим вручено квит
ки нового зразка, — сказала дівчина. — І дові
р’я партії ми виправдаємо.

Разом з нами партійні квитки було обмінено 
члену комітету комсомолу, технологу Олені Кер- 
зовій та майстру цеху № 6 Світлані Третяк. В 
успіхах комсомольців фабрики — і їхній чима
лий внесок, А трудяться наші комсомольці удар
но. В цьому році ми вирішили своїми силами 
зекономити 130 тисяч квадратних дециметрів 
взуття і переробити їх на надпланову продукцію. 
Програму третього, вирішального намічено вико
нати до 28 грудня.

Коли ми одержали нові партійні квитки, нас 
тепло вітали комсомольці фабрики. Двоє з них, 
Валя Іванова і Валя Савицька, напередодні по
дали заяви про прийом в партію.

В. Д1ГТЯРЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Кіро
воградської взуттєвої фабрики.

1.

ПОЛЕ. СЬОГОДНІ НА 
НЬОМУ З’ЯВЛЯЮ т ь с я 
ПЕРШІ ТАЛОВИНКИ. А 
НЕВДОВЗІ ЗАБУЯЄ ВОНО 
ЗЕЛЕННЮ. В КОЖНЕ 
СТЕБЕЛЬЦЕ. в кожен 
пагінець ЗАКОХАНА 
ГОСПОДАР СТЕПІВ АГ
РОХІМІК МАРІЯ КАРКАЧ. 
ДВА РОКИ ПРАЦЮЄ КОМ
СОМОЛКА В КОЛГОСПІ 
ІМЕНІ ЛЕНІНА ДОЛИгі- 
СЬКОГО РАЙОНУ. ЗНАЮ ІЬ 
п як ВІДМІНаНОГО спе
ціаліста. від ЦЬОГО 
усвідомлення ЩАСТЯ 
на ДУШІ.

На фото М. КАРКАМ. 
Фото

К>. ЛІВАШНИКОВА.

Тамара ЖУРБА

ТУРБОТА
Піють півні. Піють на світанку. 
Тишу наполохали крильми.
Випав сон з важкої колисанки, 
Випав сон з важкої колисанки. 
День настирно хлипа ворітьми. 
Відступає морок в сизі шати.
Діти сплять нехай. Та й чоловік... 
Ледь загляне досвіток до хати, 
Ледь загляне досвіток до хати 
Тітка Ганна — хутко на поріг. 
Фартуха підв’яже для порядку, 
Зашкварчить сніданок на плиті. 
Ще до сонця висапають грядку, 
Ще до сонця висапають грядку, 
Здоять Лиску руки клопіткі, 
Та й у ланці ж треба не еідстати. 
(Звідки й сила та береться в ній!) 
Ледь загляне досвіток до хати, 
Ледь загляне досвіток до хати — 
Вже турбот у тітки цілий рій.

ПРО слово
Кажеш слово —• полова.. Полова? 
То неправда, чуєш, неправда, 
Я ж учора єдиним словом
Тебе поранила.
А сьогодні... (Така заметіль.
Обліпили всього сніжинки)
Віднайшла у заметах слів 
Голубу краплинку,
Що в людському серці криниці
Відтепліла на чистому дні...
В тепліють твої ЗІНИЦІ,
Як земля навесні.

Долипський район.

Є така в сільськогоспо
дарському виробництві, 
а, вірніше, в рільництві, 
громадська посада — 
ланкова. Невтомністю, 
діловитістю відзначаю
ться ті люди, які очолю
ють колективи у бороть
бі за високі врожаї.

Ланкова — посада ця 
давня. З перших років 
ка/іективного господа
рювання.

А яні турботи, коло 
інтересів у неї сьогодні?

Про це для святкового 
номера газети написав 
матеріал наш громад
ський кореспондент з 
Голованівського району.

ШАНА ЖІНЦІ-ТРУДІВНИЦІ
VРАДЯНСЬКОМУ Союзі прьбли-
* зио 80 з кожних 100 жінок у

піці від 16 до 54 років або працює, 
або вчиться. і

у ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ Росії жін-
* ки не мали виборчого Прага.

Зараз вони є не лише активними 
виборцями,, але п поннопраз.піми об
ранцями народу. Серед депутатів 
Верховної Ради СРСР 463 жінки, 
що становить 31 процент. Верховних 
Рад союзних республік — 2.045 або 
34,8 процента. Верховних Рад авто
номних республік — 1.137, або 38
процентів. В місцеві Ради обрано 
близько мільйона жінок, що стано
вить 45,8 процента загальної чисель
ності депутатів.

О А ДОСЯГНЕННЯ і успіхи в роз- 
u витку народного господарства і 

культури, з також за бойові подви
ги і мужність, виявлені в роки Ве
ликої Вітчизняної ВІЙНИ. І! ІШИМ 
славним жінкам вручено 1.726 тисяч 
орденів і медалей, в тому числі 1.406 
тисяч — за трудові звершення. 
.4.497 жінок мають звання Героя Со
ціалістичної Праці, 24 удостоєні 
другої золотої медалі «Серп і Мо
лот», а 91 жінка є Героєм Радян
ського Союзу. 4

МАЙЖЕ 500 жінок — лауреати 
Ленінської і Державних премій 

в галузі науки і техніки, літератури, 
мистецтва і архітектури.

ОХОРОНА материнства п нашій 
країні забезпечується держав

ною системою спеціальних уствнов 
(пологових будинків, лікарень, жіно
чих консультацій та їй.), на котрі 
покладено турботу про здоров’я жі
нок.

(ТЛРС).

Трибуна Антоніни Худякової
Слухаєш розповіді Антоніни Федо

рівни Худякової, і, я котре, переко
нуєшся: це не звичайні розповіді бу
валої людини, учасниці Великої Віт
чизняної війни. Подвиг безстрашної 
льотчиці Антоніни Худякової був 
увінчаний Золоюю Зіркою Героя,

— Ми гам, у небі і на землі вми
рали від нуль і ран, ми перемагали 
кулі і рани і б/ли горді, бо знали — 
служимо Вітчизні. Своїм життям, і не
має найвищої цілі, нвйсвятішої спра
ви, як служити народу, Вітчизні...

І це так проникливо, так щиро, що 
западає в душу. І не лиш© хвилює, а 
закликає, примушує глянути в себе. 
А виступає Антоніна Федорівна ду
же часто. На зльотах молоді, зустрі
чах. Аудиторія її — молодість.»

центнерів цукрових буряків і мала 
найвищий врожай цієї культури в 
колгоспі.

2.
п 3 ланковою я познайомився в 
■ сільському Будинку культури, 

йшла репетиція. Хтось не вмів пе
ревтілюватися, в когось не виста
чало вміння вкласти в слово його 
логічного змісту —• Ніна попра
вить, іншого підбадьорить.

— Завклубом у відряд
женні, тож сьогодні самій дово
диться проводити репетицію, г- по
чала розмову. — Готуємо п’єсу 
Михайла Савченка «Прошу встати». 
Автор приїздив у гості до нашого 
колгоспу. Був здивований, то його

вжиття твогоВ 
шерезенод ■К*і(їнммнл«й'і*

«ЯКИЙ У А С
ДІАПАЗОН!»

УЖЕ розсганув сніг. Щедро на
пували землю вологою лютневі 

дощі. А першого дня весни — зно
ву щедрий снігопад. Ніна раділа: 
на нашому полі рівний килим. Зна
чить буде надбавка для врожаю. 
Відразу ;к побігла в бібліотеку до 
подруги.

— Бачиш, виграв мій прогноз.
— А ти й справді синоптик, Ні

но! І напрямок вітру визначила, 
щоб сніг ье прохурделив.

— Найбільше рада за отой 
клин, біля залізниці. Вчасно його 
взяли в затишок, поставили впо
перек наскрізним вітрам, ше понад 
сотню щитів. Тепер там гарний шар 
снігу.

—Ось твої новянкн, — лагідно по
дала Марія заздалегідь приготов
лені квижки. Згадалась їй груднева 
читацька конференція, яку прово
дила Ніна.

...Бібліотеку посту
пово заповнювали 
відвідувачі. Більшість 
були у рооочому одя. 
зі. Вловлювався за
пах бензину І степо
вого вітру.

— То що, товари
ші, почнемо? — не- 
с подівано звернулась 
Ніна Левченко до 
присутніх. — Здаєть
ся, всі є, та Л час 
уже.

ПідіЛш.та до егеяду, розміщеною біля 
стелажів з книгами. Із голубого фону тка
нини світліли слова: «Вирощування цукро
вих буряків при мінімальній затраті «ра
ці». Поглянула на людей. У приміщенні 
сиділи молоді і сивоусі.

— Це і є тема читацької конфе
ренції, — голос видав хвилювання. 
І показала на заголовок.

Кваліфіковано із знанням справи 
проходила розмова. Агроном, голо
ва колгоспу, механізатори, ланкові 
обмірковували, яч найкраще підго
тувати грунт до висівання насіння 
і правильно організувати сівбу та 
догляд.

Коли головний агроном Володи
мир Савовпч Дипрнвда розповів 
про осінньо-зимові агротехнічні за
ходи, Ніна встала. Дехто її впер
ше бачив такою. Завжди скромна, 
вона сьогодні прискіплювалася до 
дрібниць. Чи закінчено підвіз амі
ачної води? В яких умовах збері
гається насіння цукрового буряка? 
Як виконують теслі замовлення па 
виготовлення щитів? І відповідно 
до того, як ішли справи, одні зали
шались задоволені розмовою, ін
шим доводилось червоніти. Турбо
та за майбутній урожай торкалась 
в однаковій мірі і голову колгос
пу, і, здається непричетного до цієї 
справи, комірника.

Про все розповідала, як про давно 
відомі істини. На чиєсь сумнівне 
слово вказувала на гірку книг —• 
джерело її агротехнічних знань. 
Та й практика е. Минулого року 
ланка Ніни Левченко па кожному 
із 73 гектарів виростила по 337

п’єсу, яка щойно вийшла з друку, 
в нашім селі, далекім від столиці, 
аматори взяли в свій репертуар. 
«Який у вас розмах, діапазон!» —. 
говорив він. А наступний його приїзд, 
про це домовлено, хочемо зустріти 
виставою.

Ще багато було сказано про ро* 
боту культармійців, плани комсо
мольської організації. На моє зди
вування, звідки така обізнаність 
відповіла:

— Я ж член комітету.
Марія Коваль, завідуюча бібліо

текою, подруга Ніни, пояснила, чо- 
му так захоплюється ланкова ху
дожньою самодіяльністю.

— Після школи призначили її 
працювати завклубом. Ввечері хо
дила на репетиції, в бібліотеку — 
то була робота, вдень обробляла 
разом з дівчатами ділянку буря
ків — то за покликанням. І так 
протягом кількох років Зараз нав
паки. Вдень в полі керує ланкою, 
ввечері — в бібліотеці, в клубі* 
Коло її інтересів широке і різно
манітне. Хоча б така формальність’ 
— абонентна картка. Тут поезія і 
посібники по рослинництву, реперту
арні збірники і художня проза Тю
тюнника. 1 дівчат привчає до кни
ги. Йде до Ніни в ланку молодь, 
набуває хорошого трудового гар
ту... «

В. МЕЛЬНИ ЧУК, 
вчитель.

Колгосп імені Ватутіна 
ГолованІвського району.



8 березня 1973 року „молодий комунар» З епюр»
РОВЕСНИЦІ БОРЮТЬСЯ

МАТИ — ас радість І біль, 
це найніжніші струни 

серця, до яких доторкаєшся 
легеньким крилом пташеняти. 
Мати дав дітям життя, пока
зує їм сонце і рідну землю, 
оберігав їх від хвороб, вчить 
добру-розуму, працьовитості. 

Мати. Вона є втіленням пе
дагогічного генія народу.

Багата Кіровоградгцнна на 
маторів-ісроїнь і на матс- 
рів-Героїв, на вчених, пись
менниць І матерів письменни
ків га вчевнх. А їх Діти, ким 
би вони не стали, своїми ус
піхами зобов’язані, звісно, ма- 
тері-Вітчизні і одночасно — 
рідній неньці, яка ночей ке 
досипала і відкривала дорогу 
в життя.

8 СЕЛІ Могильному, Гай- 
воронського району, по

над сто років жила колгоспнк- 
ця-пенсіоисрка Костюк Марфа 
Дмитрівна. Подивишся, бува
ло, на її зморшки біля очей, 
на добру посмішку задумливо
го обличчя, яскраво пиражену 
людську гідність і відчуваєш 
хвилюючу повагу до цієї жін
ки, наче до зовсім рідної. 
Чим пояснити? Мабуть, тим, 
що Марфа Дмитрівна узагаль
нювала в собі всім близький 
образ жінкн-матері.

«В МЕНЕ СТРІЛЯЛИ ДВІЧІ»тепер Комншувате... Там такі 
палаци і будинки — справжні- 
сінькс селище міського типу. 
І відоме село прославленою 
бригадою механізаторів, очо
люваною новатором сільсько
господарського 
двічі Героєм __
Праці Олександром 
виче.м Гіталовнм.

Бажана зустріч 
па квартирі. Такий 
РОСТІ СерЙОЗННЙ, Яким «VI и 
звикли бачити на фото, Олек
сандр Васильович Гіталов 
будь-що робить з ласкавого 
усмішкою, коли внучка Ірина 
«пристає» зі своїми нескін
ченними проханнями. Він лег
ко піддається її умовлянням. 
І зовсім лагідним стає його 
обличчя, як тільки згадує 
свою матір — першу вихова
тельку і старшого вимогливо
го друга.

— Колії ще мені було сім 
років, я осиротів — помер 
батько. Мати груби топила в 
школі. А мені довелось змал
ку за харчі в найми піти і, як 
в пісні співається, «від ранку 
до нічки пасти телички», 
пальпуючи, щоб бува в чужі 
ячмені не пошлись, а то так 
любенько поб’ють, що і пла
кати не дадуть, та ще А 
шматком хліба докорятимуть... 
У матері було золоте серце. 
Вона, звісно, не знала сучас- 

Іннх методів виховання, але 
по-своєму добру навчала, 
особливо людяності. Та хто 
про свою матір не зможе роз
повісти?.. Все своє життя тру
дилась. Не тільки словом, але 
іі своїм прикладом і заохо
ченням, а коли й покорянням 
любов до праці приливала.

Олександр Васильович пере
конаний. що дітей, які зали
шають матерів самітно коро
тати свою сиву старість, не 
можна вважати справжніми 
патріотами.

Перед! мною листи до рід
них. писаних О. В. Гіталовнм 
з Нью-Йорка. Кожний рядок 
у них свідчить, іцо паче про 
нього В. Маяковський писав: 
«Я — громадянин Радянсько
го Союзу». Прочитаймо: «Го
ловне — найкраще виконати 
доручену справу, відстояти 
славу наших механізаторів І 
виграти Першість у мирному 
змаганні... Я сподіваюсь, іпо 
перемога буде за нашими ме
ханізаторами — нам це 
силу. Від моїх зусиль 
залежатиме просування 
ред до максимальної 
зації рільництва».

І водночас пя знатна люди
на проявляє піклування І ніж
ні поч«ттл до матері. Мати 
захворіла, і він відкладає всі 
вкрай здавалось бн невідклад
ні сппави і підвозить її в лі
карню до Кіровограда, і в 
кожному листі, коли він бу
вав у далекому відрядженні, 
турбувався про здоров'я ма
тері, просив її берегти себе,

— Олександр Васильович, а 
хто з жінок, крім матері, мав 
безпосередній вплив на фор
мування нашого світогляду, 
вашого ставлення до праці? — 
запитую.

— Я думаю, що жінкам я 
зобов'язаний, і їм треба від
давати належне. А воно Дійс
но так, що враження дитячих 
літ на все життя врізається в 
пам'ять. Не забути ьтсні своєї 
пспіпої вчительки Ольги Ми
хай ліспи Колісничснко. З по
чуттям вдячності підтримую 
теплі взаємини з моєю вчи
телькою Євтокією Іванівною 
ПапушоЯ. А якшо відверто, 
то іі Антоніна Сергіївна. Дру
жина моя, неабиякий вплив 
мала. Адже ж наше знайом
ство і дружба виникли не на 
піску якогось пляжу, а в гор
нилі е.оизмагання, 1 "
був трактористом, 
причіплювачем на 
Пісні та граця...

— ОГі, лишенько, 
дружина. — Кажу йому, коли 
сватався, що у мене й одягу, 
як треба, немає, а він: —• «А 
в мене’ Сорочка одна». Так І 
вступили в нове життя.

— Хто впливав? — міркує 
вголос Олександр Васильо
вич. — То ж в нашій сім' 
пепшу урядову нагороду зі 
доблесну працю одержала- 
дружина.

Тетяна МІЛЕР, 
ректор Кіровоград
ського народяого уні
верситету педагогіч
них знань.

виробництва 
Соціалістичної 

Васильо-

відбулась 
до суво- 

яким його

О МАДЖ ДЕВІСОП, Генеральним 
*•* секретарем ірландського «Руху мо

лоді Конеллі», я познайомився в мос
ковському готелі «Юність». Разом з 
групою товарпшіи дівчина знаходилася 
в Москві всього кілька годин проїздом.

Найперше, природно, наша бесіда 
торкалася подій в Ольстері,

— Я своїми очима, — розповідав 
Мадж, — бачила розстріл мирних де
монстрантів, «рух молоді Конеллі» 
брав участь у демонстрації в Лондон- 
деррі. Я йшла попереду. Раптом поча
лась стрілянина — англійські солдати 
впритул розстрілювали демонстрантів. 
Цс всьою лише один приклад масових 
трагедій, що відбуваються в Ольстері. 
Реакція хоче поставити народ на колі
на, але такі дії лише зміцнюють нашу 
рішучість продовжувати боротьбу...

Мадж Девісон па собі відчула, що 
таке англійське .панування. її батько, 
якого пона бачила лише по великих 
святах, Не міг знайти роботи і змуше
ний був відправитися в Англію. З ІЗ 
років дівчина бере участь у масовому 
молодіжному русі.

— Двічі, коли я виходила з дому, — 
продовжує Мадж, — в мене .стріляли. 
В наш будинок неодноразопо врива
лись англійські солдати. Це трапляло
ся в різний час доби. Пас виганяли на 
вулицю, везли в машинах з загратова
ними вікнами і допитували. На допи
тах ми називали своє Ім'я, адресу, а 
після цього на жодне запитання не 
відповідали.

Мадж того вечора багато розповіда
ла про справи своєї організації, про 
труднощі боротьби проти реакції, за 
свободу батьківщини,

— Звичайно, нам хотілося б, — гово
рила дівчина, — влаштовувати в Бел
фасті демонстрації з вимогами побу
дувати басейни, стадіони, але це дове
деться відкласти до того часу, коли в 
Ірландії буде відновлений мир.

— Зараз члени нашої організації 
активно беруть участь у міжнародній 
кампанії «Юність звинувачує імперіа-

лізм». Я кажу «активно» тому, що 
вважаю нашу щоденну роботу, нашу 
боротьбу на вулицях Ольстері не лише 
звинуваченням, але й боротьбою проти 
Імперіалізму. Ми знаємо, що кульміна
цією нинішнього стану кампанії 
«Юність звинувачу о. імперіалізм» буде 
X Всесвітній фестиваль молоді і сту
дентів, нкпй відбудеться влітку В СТО
ЛИЦІ НДР Берліні, і сподіваємося взя
ти о ньому найактивнішу участь. На 
минулому, IX фестивалі, було всього 
три Ірландці. Цьою разу ми збираємо
ся послати велику делегацію. Ми з 
нетерпінням чекаємо фестиваль, го
туємося до ньою і зробимо ьсс, щоб 
молодь світу знала про те, що відбу
вається нині у Північній Ірландії.

Ю. ГРОБОВНИКОВ 
АНН.
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Софія Яківна Іванова — обласний

віття твого
БЄРЄЗЄН&
НЕБО ДІЛІ ІВАНОВОЇ

І ВАЛІ АНТОНЮК

Начворі тріскучий мороз, а 
8 хаті тепло, світло, затишно. 
Марфа Дмитрівна розсудливо, 
повагом снує довгу нитку тру
дового життя, вимальовуються 
спогади про її дітей і внуків. 
Про інших вона може говори
ти гаряче, а про своїх гово
рить обережно, з почуттям за
доволення. її доглядали мо
лодша дочка Ганна і зять 
Григорій. той самий Григорій, 
теж Костюк, який проник 
першим розвідником У рідне 
село Могильне при його звіль
ненні 409-ю Кіровоірадською 
дивізією. А які внуки у баби 
Силнхп — (так ласкаво нази
вають у селі Марфу Дмитрів
ну)! Всеволод — Інженер. Ле
онід — лейтенант, Катерина — 
кандидат медичних наук, 
Олександр — доцент, а Пла
тон, як і батько, вже профе
сор, директор науково-дослід
ного інституту. З особливою 
задушевністю згадувала Мар
фа Дмитрівна свого сина Гри
ця, його шкільні роки в Рід
ному селі. Прийде зі школи і 
зразу: «Мамо, чим допомогти 
вам?». Опей син нині — ві
домий вчений — старійшина 
психологів республіки, акаде
мік АПН СРСР, доктор пси
хологічних наук, професор 
Григорій Снлович Костюк. Він 
автор численних книг і під
ручників з психології, актив
ний учасник з’їздів психологів 
СРСР і Міжнародних конгре
сів психологів. За заслуги в 
розвитку вітчизняної науки 
нагороджений орденом Леніна 
та орденами Трудовою Черво
ною Прапора. На зорі ж Ра
дянської влади віп був учите
лем, організатором і завідую
чим першої в районі Могилян- 
ської семирічної трудової 
школи імені Т. Г. Шевченка.

Науково-педагогічна і гро
мадсько-політична діяльність 
Г. С. Костюха не стоять на 
заваді до майже щорічних 
відвідин рідного села. І не 
раз Григорій Снлович запро
шував свою «дорогу матінку», 
як пише він в. листах, щоб 
жила з його сім’єю в Києві, 
але звичка до роботи па горо
ді. до степового роздолля 
утримувала П вдома. І дуже 
щаслива була, коли в мате
ринський дім збиралась її зс- 
лик— РІДНЯ.

ШВИДКО мчить машина 
по рівній асфальтовій 

дорозі, обрамованій алеями ті
нистих дерев. Село Комишува- 
те. Та яке там село?

Пісні популярної болгар
ської СПІвачКИ ЛІЛІ 
вої'— про радість життя, 

маленького хлопчика, 
ловить сонячного зайчи- 
I про біль розлуки, 
силу першого кохання і 
те, що люди хочуть си- 

пього-снгіього неба.
Юні парашутистки — ровес

ниці болгарської співачки. 
Бонн теж хочуть сннього-сп- 
нього неба. В клубах 
ДТСААФ на КіроЕОградщинІ 
сотні лівчат і жінок оволо
дівають майстерністю з вій
ськово-прикладних І техніч
них видів спорту, щоб у го
дину небезпеки для Бать
ківщини стати на захист рід
ної землі. Листоноша Вален
тина Антонюк, наприклад, 
здійснила 200 стрибків...

1 там. гіа льотному полі, і 
там — в концертному залі — 
бажання синього • синього

Івано-

СИМВОЛ ЩАСТЯ

(Закінчення в наступ
ному номері).

В Румунії існує зворуш
ливий старовинний звичай: 
кожною року, коли при
ходить довгожданна вес
на, всім жінкам підносять 
маленькі подарунки —• 
мерцішори. Гарні червоно- 
білі прикраси, що нагаду
ють невелику брош, сим
волізують собою ніжність, 
вдячність, любов.
шор вважається ______
лом, який дарує довге І 
щасливе життя. Він нага
дує про те, що паша вес
на — час 
природи,

пробудження 
радісних

(ТЛРС)

На Кіровоградській землі 92 І ерої Со
ціалістичної Прані. Серед них — 32 
жінки. •

В списку Героїв Радянського Союзу — 
ім'я Худяковсї Антонівн Федорівни, жи
тельки міста Олександрії. Відважна 
льотчиця під час Великої Вітчизняної 
війни служила у гвардійському Таман- 
ському ордена Бойового Червоного Пра-

рентгенолог — вперше на Кіровоградшп- 
ні запровадила лікування ракових захво
рювань рентгеновськнм промінням та ра
дієм. З її ініціативи в 1948 році було 
відкрито променеве відділення на 35 лі
жок, яке потім перетворилось в онколо
гічне відділення, а тепер — в онкодис
пансер.ВОНИЗ КІРОВОГРАДЩИНИЛідію, Михайлівну Опару — завідую

чу кабінетом функціональ
ної діагностики обласної лі
карні — 8 „березня колеги 
та рідні поздоровлять не 
тільки із жіночим святом, 
а її з ювілеєм. Вісім __ років

тому напередодні цього свята їй було 
присвоєно звання заслуженого лікаря

Віра ГУДЗИКЕВИЧ

У СЕЛІ
Подивилось маля 
На ромашку, ' *•
Що у лузі цвіла.
Тоді знову —
На пташку,
Що в блакиті пливла.., 
і побігло
До річки,
В яку сонце упало,

Золотії стрічки
Все по ній розсипало.
Та н, щасливе,
Ганялось
За метеликом білим. 
Тихо літечком 
Гралось,
Що в теплі розпашіло.

СНИ
в Прохолоджену просинь 
Сватав степ тиху осінь.

Між прив’яленим ЗІЛЛЯМ 
Грали їхнє весілля. 
Схвилювалася доля: 
«Що то буде із поля?,.» 
Йому сни мудра осінь 
Із-за лісу приносить, 
У тих снах колоситься 
Злита и землю пшенппя 
Та удень і вночі 
Грають струпи-дощі..,

смт. Доброветківка.

пора, ордена Суворова авіаційному пол
ку легких вічних бомбардувальників. Во- , .
на зробила 92G бойових вильотів. За Української республіки, 
мужність і героїзм їй було присвоєно ф
звання Героя Радянського Союзу. В I9G8 ропі, якраз виповнилось 23 ро

ки роботи Лідії Неї рівнії Тімош на сце
ні театру, коли їй було присвоєно звання 
народної артистки УРСР.

Важко перерахувати зіграні нею ролі. 
Цс і Мавра — «У неділю рано, зілля ко
пала», Варка і Ганна — в «Безталанній», 
Маруся — в *Ой не ходи. Грицю», Ко
місар — в «Оптимістичній трагедії», На
талка — в «Соло на флейті» і багато, ба
гато інших.

Лідія Петрівна Тімош — перша і єди
на поки що артистка Кіровоградщиии, 
удостоєна цього високого звання.

Олександра Іванівна Казаріна — не
змінний лектор Кіровоградського міськ
кому партії — комуніст ленінського при
зову. З 1929 по 1933 рік вона була чле
ном Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету (ВУЦВК). Працює 
весь час на партійній роботі. Зараз — 
персональний пенсіонер. Але роботу лек
тора не залишає.



4 стор.

Ніна ПІВТОРЛЦЬКА

ДО ТЕБЕ
Стала, ніжкою і «аєкявою, 
Стала чистою, мов кришталь, 
Стала сонцем і стала каменем 
За тобою моя печаль.
І тому я живу і вірую, 
І тривожні люблю світи,
І гусей, іцо вертають із вирію 
За твої приймаю листи.

•
Навіть, якщо забудеш, 
Я хочу в тобі воскреснуть 
Добрим гарячим смутком 
Твоїх не зі мною весен, 
Навіть, ‘якщо покинеш, 
Я хочу прийти до тебе 
Цвітом білявих вишень 
В тїйй не зі мною трепет. 
Навіть, якщо і в думці 
Не зможеш мене згадати, 
Хочу світить я сонцем 
В твою не зі мною радість.

•
Нічого не важко в світі —є 

Хай суворі і пекельні дні,
Коли усмішка твоя світить, 

Така ніжна — як перший сніг. 
Така юна, що пахне цвітом 
І ласкава і добра теж.
Нічого ж не страшно в світі, 
Коли ти иа землі живеш,

МУЖНІСТЬ
Ти кажеш — вона Афродіта, 
Я кажу — то просто Маруся
Із того мого Богуслава,
Де хиляться верби у квіти, 
Де неділі за руки беруться 
Дівчата і хлопці чорняві.
Ти кажеш — вона Аіюо.тіта
Я кажу — то мужня Маруся
Із берега пінної Росі,
Що не хотіла рабинею скніти,
Що ворогу в ноги не гнулась, 
А вклонялась лиш росам.
Ти кажеш — вона Афродіта 
Я кричу — то просто Маруся.,, 
Над Россю ж — відверто і палка 
Ще досі верби і квіти 
Чужину клепуть у тузі 
За дівчину Богуславку.

КАЛИНА
Не всохла калина
У пашім дворі,
А вижила зиму,
Щоб жовтнем горіть,
Щоб тут, на обніжку 

І Білої хати,
І щемно, і ніжно 
їй вранці зітхати,
Не всохла калина
У нашім дворі. 
Червона калина 
В червоній зорі.

Кіровоград.

=— „МОДОДЛЙ КОЛГУЯЛР“——8 березня ШЗ po^j ™

РАДЯНСЬКІ ФІГУРИСТИ — НАЙСИЛЬНІШІ
Тріумфом радянських фігуристів завер

шився чемпіонат світу в Братіславі, Вони 
завоювали дві великі золоті медалі і дві 
срібні, а також одну малу золоту медаль, 
одну срібну і одну бронзову, Іі’айснльні- 
шимн стали майстри парного катання 
москвичі Ірина Родніна і Олександр Зай
цев та їхні земляки — танцюристи Людми
ла Пахомова і Олександр Горшков. Сріб
них нагород удостоєні московський фігу
рист Сергій Четверухін І столичний дует 
Людмила Смирнова — Олексій Уланов.

П’ять днів на льоду братіславського зи
мового стадіону, що вміщає 12 тисяч гля
дачів, точилась захоплююча боротьба май
же ста тридцяти майстрів з 22 країн, го
ловну роль в якій, за словами президента 
міжнародного союзу ковзанярів француза

Жака Фаварр, знову відігравали радян
ські фігуристи,

У змаганні європейської і заокеанської 
шкіл фігурного катання переконливу пере
могу здобули представники «старого світу». 
Загальний рівень катання неухильно зро
стає. особливо у спортивних пар, де незапе
речно лишається перевага радянських фігу
ристів. Родніна і Заііцсп досяглн таких 
висот майстерності, що про їх виступ мож. 
на говорити як про зразок, — така думка 
головного судді змаїань у парному ка
танні братіславського чемпіонату світу 
австрійця Карла Епдерліна,

Багаторазовий чемпіон світу, найкращий 
фігурист усіх- часів канадець Докальд 
Джсксон, коментуючи підсумки змагання 
чоловіків, підкреслив, що вони не тільки 
ускладнюють програмі! (звичайними стали 
стрибки в три обор ги), а й звертають вели-

ку увагу на композиційну стрункість своїх 
програм,

На думку екс-чемпіонки світу Інгрід 
Вендль (Австрія), європейським фігурист
кам поки що важко на рівних супернича
ти з американками і канадками, юловннм 
достоїнством яких є висока техніка. Вони 
демонструють свої програми на великім 
швидкості, вигідно відрізняючись цим ВІД 
своїх європейських суперниць.

Англієць Бернард Форд, багаторазовий 
чемпіон світу з танців на льоду, вважає, 
що довю ще нікому не вдасться перевер
шити в майстерності Людмилу Пахомову і 
Олександра Горшкова.

Ю. СМИРНОВ, 
Спец. кор. ТАРС, 

Братіслава.

Наші зіркиТАНЦЮЄ «АЛАН»
35 років виповниться нинішнього 

року ансамблю народного танцю 
«Алан» із Північно - Осетинської 
АРСР. Сотні тисяч глядачів в Радян
ському Союзі і за кордоном аплодуй 
вали чудовому мистецтву горців,

НДР, Афганістан, Бірма, Болгарія, 
Куба, Польща, Данія, Швеція, Шот
ландія, Ісландія —- такі зарубіжні 
маршрути осетинських акторів.

У репертуарі ансамблю — десятки 
кавказьких народних танців, мужніх 
і ліричних, масових і сольних.

«Алан» — лауреат міжнародних 
молодіжних фестивалем, всесоюзних 
і всеросійських конкурсів.

На знімку: танець «Сімд» у вико
нанні осетинського ансамблю «Алан»,

Фото А. ЖИГАЙЛОВА.
. ' • АПН

і

і

ДІД Кіндрат стоїть під розку- 
черявлеиок» смерекою і на

строює струни своєї старенької 
скрипки. А потім задивляється на 
долину і починає улюблену пісню. 
Вона ніби перегукується з тихим 
гомоном червневого надвечір’я і 
теж починається од заворожених 
гаїв I підсиненого небокраю. Не
повторна мелодія дідової скрипки!

Мати Галинчниа, споглядаючи 
на доньку, яка не зводить погля
ду з скрипаля, каже:

— Проси, хай і тебе навчить.
А дід Кіндрат, опустивши сми

чок, відказав:
— Навчити можна каліграфії. 

А тут треба серцем пізнати таке 
диво.

Дід тулить діача до своєї по
лотняної сорочкн, од якої аж си
ніться духм'яністю гірського зіл
ля. та й знову мовить:

— Поїдемо, любко, а Карпати. 
На верховині і на плаях флоиру 
почуєш. Хочеш?

— Дуже, діднку!..
Цей теплий спомин прийшов до 

дівчини, коли вона після закін
чення музичної школи поступила 
вчіпись на музично-педагогічний 
факультет педінституту, коли під 
час концерту дівчата запитали 
Галю про її першого вчителя. Во> 
на хотіла сказати, що цс Оув 
Кіндрат Варфоломійович, але піс
ля короткого роздуму, відповіла:

— Я привезла свою першу піс
ню з полонини...

Справді ж бо, дід навчив її спі. 
панок, в школі вперше грала 
Чайковського, Поганіпі. Але свою 
власну мелодію Галина Дідич 
одкрила собі там, в Карпатах... І 
вже назавжди переконалась, що 
музика для неї — все...

ТЕПЕР зона — викладач Кіро
воградського педінституту, на 
музично-псдаї огічному факультеті 

читає студентам лекції а історії 
зарубіжної, української та . росій
ської музики.

Так трапилось, що а перші бе
резневі дні з другокурсниками 
йшла розмова про .веснянки. 
Включила плівку з записом фраг
ментів «Першого кбицерту для

композитора, включила магніто
фон, Полинули акорди «АппасЛо- 
натне, - - ■.

П ПОКЛИКАЛА до себе П. М,
Ніколаєнко, декан факуль

тету.
— Починається тиждень дитя

чої музики, Я підготувала з хо* 
ром лекцію-концерт е Гайдар і 
пісня». 1 вам треба виступити пе
ред школярами. Ваша тема...

СКРИПАЛЬ
ІЗ
«СТЕПІВЧАНКИ»
фортепіано з оркестром» П, І. 
Чайковського. Потім підійшла до 
піаніно. І з її уст почулись ніжні 
і зворушливі слова:

А вже весна,
А вже ьрасна,
Із стріх вода капле.
Молодому козаченьку 
Мандрівочка пахне...

Згадала про хороводи, які за
писала в Олсксандрівському, Ма- 
ловисківському районах, студенті! 
слухали гаївки...

Друга її лекція була для сту
дентів факультету фізичного вихо
вання, Галина Дідич одкрили 
книгу про Бетховена. Але перед 
тим, як почати розповідь про 
життя I творчість геніального

— Я даоно кочу попести розмо
ву про леїку і серйозну музи
ку, про те, як треба вчитися її. 
слухати.

— Непогано. В понеділок вас 
слухатимуть учні сімнадцятої 
школи...

...Не встіпла закінчити першу 
Фразу, як побачила здивований 
погляд двох дев'ятикласників. 
Хлопчина нишком нахилився до 
дівчині! і тихцем мовив:

— А тн п неділю чула цей 
голос?

— По радіо.,,
Галина зрозуміла все... Так, 

так, вони вчора почули її, коли 
почалась чергова передача облас
ного радіо «Музика 1 тн», Отже,

в неї знову є справжня велнкш 
аудиторія, ч слухачі... 1 вони зна
тимуть Глікку і Вагнера, Часікоп? 
ського і Глієра.

Після иаузи — запитання:
— Кого ви знаєте з визначний 

композиторів?
Підвівся хлопчик з піонерським 

значком на грудях:
— Скрябіна. Він написав десять 

сонат, симфонію «Прометей»...
— І як ти розумієш ці твори?..
В залі — тиша. Галина Степа

нівна відкладає иа край столу 
книги, мовить:

— Особливістю таланту Скрябі
на був його так званий кольоро« 
внй слух. Кожна тональність 
асоціювалась у нього з тнм чи ін
шим кольором. Композитор хоті« 
передати в музиці веселкові бар
ви природи, яскраві картини роз
бурханого вогню. Звідси й інша 
назва «Прометея» — «Поем а 
вогню».

Радила, як слухати камерну му
зику, звернула увагу на музич
ний момент, експромт...

Я ЗНАВ, що вона непогана 
грао на фортепіано, домрі« 

скрипці. Просип щось виконати 
тут же, п аудиторії інституту. А 
Галина Дідич запросила на нон- 
черт.

— Виступатиме якраз наш во
кально - інструментальний ан
самбль «Степівчанка».

...Вона стояла поряд з студент
ками музично-педагогічного фа
культету. В залі линули пісні 
Поклада, Кос-Анатольського,.. От 
тільки жаль, що не можна було 
розпізнати Галнпинрї скрипки, бо 
вона була — третьою...

Але «Степівчанка» не залишала 
нікого байдужим — її мелодії 
натхненно стверджували людську 
силу і красу.

М. ШЕВЧУК.
й

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 9 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Подарунки друзям». 
ІМ), 10.15 — «Договір тисяч у 
ДІЇ», (М). 10.45 — Телефільм. 
(Кіровоград), 11.00 — Теле- 
Вістї. (К). 11.15 — Телефільм. 
<К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». українська мова для уч- 
фе б класу. (К). 12.00 — Кон
церт - звіт майстрів мистецтв 
та художніх колективів Мико
лаївської області. (К). 16.20 — 
Навчальна передача з геогра
фії. (К). 17,00 — Телефільм.
(Кіровоград). 17.20 — «Хроні

Наша адреса і телефони
316050. ГСП„ Кіровограді, вул. Луначарського, 3&> 
.Телефони: відповідального секретаря та відділу 

{комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
»Ідділу листів І масової роботи == 2-45-36, відділу вій- 
^ново-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Ґ. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, пул. Гліики, 2.

«МОЛОДОП КОММУНАР» = 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

•• SK № 00Ш«

ка тижня». (Кіровоград). 17.30 
— Телефільм. (Кіровоград). 
17.45 — «Мін партійний кви
ток». (Кіровоград). 18.0(1 —
Новини. (М). 18.10 — Для ді
тей. «Приходь, казко». (М).
18.40 — Польова пошта «Под
вигу». (М). 19.10 - Кон
церт, (М). 19.50 — Прем’єра
телевізійного художнього філь
му «Іркутська історія», 1 
серія. (М). 21.00 - Програма 
«Час». (М). 21.30 — Прем'є
ра телевізійного художнього 
фільму «Іркутська історія». 2 
серія. (М). 82.35 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 — 
Кольорове телебачення. Ху

І

Індекс 6(197« 

дожній фільм «Хід білої ко
ролеви». (М). 12.20 — «Музич
ний характер». (М). 12.50 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (М). 17.00 
— Концерт. (Львів). 17.30 . — 
За накресленнями XXIV з’їз
ду КПРС. Тележурнал «Про
грес». (Одеса). 18.00 — Фільм- 
концерт «Російський романс». 
(К). 18.30 - Телефільм «Літ* 
пін сад». (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті».
(К). 19.30 — «З почуттям гос
подарської відповідальності». 
(Ворошнловград). 19.50 — «І 
мене в сім'ї великій», (Хар
ків). 20.45 — Фільм-опсра

Зам. № 13102,

«Наймичка». (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

СУБОТА, 10 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольоровії телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новині!. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Творчість юних». (ЛІ), 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний документаль
ний фільм «Радянський Турк
менистан». (М). 11.00 — Кон
церт. (Ленінград). 11.45 —
«Веслі назустріч». Спільний 
рейд ЦТ і газети «Сельская 
жнзнь». 12.15 — «Кіностріч
ки минулих років». (М). 13.00 
-ч Кольорове телебачення,

Тираж 58500,

Програма мультфільмів. (М). 
13.30 — Кіноогляд «Очевидно 
— неймовірне». (М). 14.50 — 
Фільм - концерт «Рідний го

лос». (К). 15.15 — «Актуальні 
проблеми науки і культури». 
(М). 15.45 — «На сільській 
сцені», (М), 16.15 — Науково- 
популярна програма «Здоро
в'я». (М). 17.00 — «Сім’я».
(Донецьк). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — Політичний ог
лядач газети «Правда». ІО. 
Жукоп відповідає па запитан
ня телеглядачів. (М). 19.00 — 
Авторський вечір Т, Хрснніко- 
ва. (М). В перерві — програ
ма «Час». (М). 22.00 — Все
союзні особисті змагання з 
спортивної гімнастики, (Віль
нюс). 22.45 — Чемпіонат Єв
ропи з легкої атлетики п за
критому приміщенні, (М). По 
закінченні — новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.05 — 
Концерт, (М). И.20 — Народ
ний телеуніверситст. (К). 14.50 

С. Рахманінов «Рапсодія на 
тему Пеганіні», (М). 15.13 —

ГГЧ І II ІІІІІІІ—д

_____ ІГйЗ

«Голубі широти», (Одеса). 
15.45 — Теленарис «Пісня ї 
праця» .(Львів). 16.45 — Ху
дожній фільм «ДІвчина-пе- 
рукар». (М). 18.00 — «Київ* 
ська панорама». (І<). 18.45 --Т 
Для дітей. Мультфільм «Тн» 
греня у чайнику». (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.50 — Телефільм
«Серенада». (К). 20.00
«Екран молодих». (Київ, Оде
са), 21.00 — «Па добраніч, ДІ” 
тн!» (К). 21.15 — «Все про
спортлото». (К). 21.25 — Ху
дожній фільм «Дівчина 
камери номер 25». (К). 5’2.50 

— Вечірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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