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Малюнок
В. Останснка,

Н. ДОВЬАНЮК, 
член КПРС, 

механоскладальний цех № З 
заводу «Червона зірка».

У першому кварталі комсомолка колгоспу 
«Червоний партизан» Олександрівського району 
Валентина Чорна, надоївши 1130 кілограмів моло
ка від кожної корови, стала переможцем у зма
ганні серед молодих доярок Кіровоградщини. 
Приз газети «Першій тритисячний Кіровоградщи
ни» завоювала напередодні Першотравня.

Сьогодні молода доярка щодня від кожної ко
рови надоює 12—13 кілограмів молока.

З

ТРАВНЕВИЙ МАРШ
Місто

вдягнулося 
в барву

червону, 
Кроки карбуєм — 

колона
в колону.

Враже, 
дивуйся 

нашій ході; 
Ми — молоді! 
Друже, добридень! 

Літати 
навчи мене! 

Серце, як обрій 
настіж

розчинене, 
Кремінь душі 

не підвладний 
біді: 

Ми — молоді! 
Світимось —

домною,
долею, 

крицею, 
В полі — пшеницею, 

в лузі — криницею, 
Банена оком —

на чистій воді —
Ми — молодії 
Ми — молоді!

Це кому там
- зітхається?

У. Молодість з Жовтня
лишень 
починається. 

Викуєм, браття, 
прийдешнє 

в труді, 
Ми — молоді! 
О Батьківщино! 

Любов'ю приручені, 
Стелимо долю

у ранки
озвучені.

Нумо, товаришу, 
йди й володій! 

Ми — молоді!
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИй.

ВІВТОРОК

ПІНСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
ГАЗЕТІ ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

у КОМІТЕТІ ПО МІЖНАРОДНИХ ЛЕНІНСЬКИХ 
ПРЕМІЯХ „ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИРУ МІЖ НАРОДАМИ“//

19 квітня ц. р. під головуванням академіка Скобельци- 
на Д. В. відбулося засідання Комітету по міжнародних 
Ленінських преміях «За зміцнення миру між народами».

Комітет розглянув одержані пропозиції про присуд
ження міжнародних Ленінських премій за 1972 рік і 
прийняв постанову в цьому питанні.

Сьогодні публікується постанова Комітету про при
судження міжнародних Ленінських премій.

ПОСТАНОВА
Комітету по міжнародних 

Ленінських преміях 
«За зміцнення миру між народами» 

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ЛЕНІНСЬКИХ ПРЕМІЙ «ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИРУ 

МІЖ НАРОДАМИ» ЗА 1972 РІК
За видатні заслуги в боротьбі за збереження і зміц

нення миру присудити міжнародні Ленінські премії «За 
зміцнення миру між народами»:

Брежнєву Леоніду Іллічу — Генеральному секретаре
ві ЦК КПРС.

Сальвадору Альенде Госсенс — президенлові респуб
ліки Чілі.

Енрікс Пасторіно — Голові Всесвітньої Федерації 
профспілок (Уругвай).

Джеймсу Олдріджу — письменникові, громадському 
діячеві (Англія).

Голова Комітету Скобельцин Д. В. (СРСР). 
Члени Комітету: Александров Г. В. (СРСР), 

Луї Арагон (Франція), Блохін ЛІ М. (ОРСР), 
Мір’ям Віре-Туомінен (Фінляндія), Ренато Іут- 
тузо (Італія), Анна Зсіерс (ГІДР), Кеш ав Дева 
Малаві« (Індія), Хуан Марінельйо (Куба), 
Пабло Неруда (Чілі), Томський М. В. (СРСР), 
Георгій Трайков (Болгарія), Каору Ясуї (Япо

нія).
Москва, 19 квітня 1973 року.

IX НАДПЛАНОВІ СІВАЛКИ
Па сім днів раніше виконав урядо

ве завдання колектив машинобудів
ників заводу «Червона зірка». Від по
чатку року кожна зміна па підприєм
стві була ударною, адже до 1 травня 
черзоиозорівці дали слово поставити 
трудівникам сільською господарства 
понад 2-1 тисячі посівних машин. Своє 
слово вони дотримали з честю і заво
ювали перше місце у соціалістичному 
змаганні но області. Переможцю зма
гання — їм в Першотравень надана 

честь відкріпи демонстрацію трудя
щих міста.

В святковій-колоні машинобудівни
ків пройдуть поруч з ветеранами пра
ці Гепиадій Меншиков, Міїкола Гон
чар і Сашко Єрмаков —- члени комсо
мольсько-молодіжної бригади механо
складального цеху № 3. Хлопці з хо
рошим настроєм зустрічають Першо
травень. їх бригада токарів — наймо
лодший молодіжний колектив на за
воді, має вік всього чотири місяці. Та 
малий вік не на заваді авторитету, де 
вміють випереджати час, де за спра-

Рік видання XIV. 
№ 52 (1688].

сп вболівають однаково всі. Щодня 
бригада викопувала план зміни на 
250 і більше процентів. За перший 
квартал вона мала па своєму рахунку 
в середньому 270 процентів пормовн- 
робітку. І за підсумками соціалістич
ного змагання між комсомольсько- 
молодіжними бригадами цеху посіла 
перше місце.
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ІОЛДРІК. Блакить над се- 
ІиЧ*т лом не могла заспо
коїти тривогу сердець. Роки 
окупації залишили по собі 
тяжкі сліди. Чекали вирі
шального бою за звільнен
ня села нестерпних три ро
ки.

У сім’ї Зіменків — Зінаї- 
ди Пилипівни та Кіндрата 
Васильовича от-от мало з’я
витись на світ нове життя.

Бій за село точився кіль
ка днів. Саме десь посеред 
бою занесли до хати Зімен
ків тяжко пораненого бійця 
— старшого сержанта Ми
хайла Сергійовича Лисова. 
Повернувшись до свідомос-

В1ОПС Р°«лі кам’янечаип
• □ии зустрічали деле

гацію станичників. Приїзди
ли школярі і я ними — ма
ти Героя. Линули селом ди
тячі голоси, а на могилі 
Лисова — поклялись 
вірність Батьківщині.

Цього року колгоспники 
заключили нове змагання на 
честь 50-річчя Жовтня, 
перед святом прибула 
м'янечанська делегація 
станиці Холмської. Станич
ники відкрили 
М. С. Лпсову, 
варті стояли представники 
обох національностей. Га
лина Зіменко, тоді вже сту
дентка Київського політех
нічного інституту, також бу
ла тут.

При підбитті підсумків 
змагання виявилось, що всі 
три колгоспи мають хороші

пам'ятник 
У почесній

ті, він розповів про Ку
бань, про станицю, про ма
тір, що вже втратила на 
війні дочку і тепер з нетер
пінням чекає синового по
вернення. Третього дня Ми
хайло помер. Того ж таки 
дня в сім’ї Зіменків наро
дилась дочка. Назвали її 
Галею. Цс ім’я любив Ли
сов. Солдата поховали біля 
сільської школи.

Кам’янечанськшї 
іиии колгосп Імені Ка
лініна йде одним з перших 
у змаганні. Чотирнадцять 
Довоєнних років не минули 
безслідно. В селі закрасу
вались новобудови. Значно 
зріс добробут колгоспників. 
Тільки ятрила селян думка 
про те, шо десь на Кубані, 
є мати, яка не знає, де мо
гила її сина. Відрядили до 
неї вчителя місцевої школи 
В. С. Вржеша.

Повернувся Віталій Сте
панович з добрими вістями. 
Знайшов матір — Соломію 
Іванівну, тут він і довідав
ся, що М. С. Лисов за 
участь у форсуванні Дніпра 
отримав звання Героя Ра
дянського Союзу. І вже по
тім звільняв Кам’янече.

Побував Віталій Степано
вич у холмських колгоспах 
«Родина» та «Кавказ». За
пропонував обом господар
ствам від імені кам’янечан 
Дружнє змагання. Кубанці 
погодились.

І полетіли листи з Холм- 
'ського калінінцям.,.

здобутки. Наприклад, 
дина» виростила найвищий 
урожай озимої пшениці — 
по 21,1 центнера на гекта
рі, а «Кавказ» — кукуруд
зи по 35 центнерів, калінін- 
ці були першими у вирощен
ні цукрових буряків — 204 
ьентнери з гектара.

Між двома ювілейними 
роками проліг відрізок часу 
у п’ять років. Для друзів 
він був позначений чітким 
ходом вперед. Всі три кол
госпи значно виросли. У бо 
ротьбі за високі врожаї 
міцніла й дружба. Вона пе
ревірена вже не одним ви
пробуванням. У складних 
умовах вирощували кубан
ці ювілейний урожай. Дой- 
мали суховії. Особливо не
задовільними були справи з 
заготівлею картоплі. Ось 
тоді й направили калінінці 
своїм друзям у подарунок 
тонни високосортного про
дукту.

Засівали цьогорічну ниву 
кам’янечани добірним зер
ном. Зокрема,
«Кавказ» — дарунком 
станиці Холмської.

І знову Кам’янече чекає 
гостей.
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ЗУСТРІЧІ В БОЛГАРСЬКОМУ ЧЕРПАНІ
Z

ІНТЕРВ’Ю «МК»
Продукція заводу «Червона зірка» йде в усі країни соціалістич

ної співдружності. Спеціалісти заводу часто від’їздять у службо
вих відрядженнях до цієї країни. У Народній Республіці Болгарії 
побував заступник керівника трупи по механічній обробці металу 
Юрій Ряоінін.

Напередодні свята — Дня міжнародної солідарності трудящих, 
наш кореспондент зустрівся з Юрієм, Ось що він розповів.

- ЧИМ БУЛЛ ВИКЛИКАНА ВА
ША ПОЇЗДКА ДО НРБ?

— У болгарському місті Чер
пані є завод «Будищност» («Май
буття») по випуску сільськогоспо
дарських машин. На зазоді □ кін
ці минулого року розпочапось 
освоєння нової сівалки /ларки 
«СЗ-3,6». її створено на нашому 
заводі. Нас було відряджено на 
завод з метою участі у виготов
ленні експериментальної партії, 
надання технічної допомоги дру
зям,

- ЯКІ ЗУСТРІЧІ ВАМ ЗАПАМ’Я
ТАЛИСЯ?

— Цікавих зустрічей було ба
гато. Ми зустрічалися з робітни
ками заводу «Будищност», тек
стильного комбінату, а також з 
юними димитровцями загону іме
ні Зої Космодем’янської. І завж
ди сідчували велике захоплення 
болгар нашою країною.

— ЩО ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ЗА
ПАМ’ЯТАЛОСЬ?

— Щире ставлення болгар до 
нашого народу. Де б ми не були, 
ми завжди відчували їх дружню,

братерську любов до Країни 
Рад. Жартуючи, болгари запевня
ють, що між нами лишилось од
не неаирішене питання: «Хто ко
го більше любить?»

У Болгарії більшість знає ро
сійську мову. В школах, почина
ючи з четвертого класу, введено 
її вивчення. А за час перебування 
у НРБ ми в деякій мірі вивчили й 
болгарську. Продемонстрували 
своє вміння на прощальному ве
чорі при від’їзді.

— ЧИ ЗАЛИШИЛИСЬ У ВАС 
ДРУЗІ Б НРБ?

— Звичайно. І серед них: Сте
фан Ніколов Стамов — технолог 
по механічній обробці, Димитр 
Мартинов Джуров —- заступник 
директора заводу з технічних пи
тань, Недка Петрова Іванова —■ 
конструктор по штампах та бага
то інших. Це вірні наші друзі.

пшеницею
з

В. ШУТКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Калініна.

с. Кам’янече.
Новсархангельського 
району

В КІРОВОІ РАЙСЬКОМУ 
. ЬОТНО - ШТУРМАНСЬКО. 
МУ УЧИЛИЩІ ВЧАТЬСЯ 
ПРЕДСТАВНИКИ БАГА
ТЬОХ СОЮЗНИХ РЕСПУБ
ЛІК. А РАЗОМ З НИМИ 
ЮНАКИ БРАТНІХ СОЦІА
ЛІСТИЧНИХ КРАЇН. КУР
САНТИ ПІДТРИМУЮТЬ 
МІЦНІ ШЕФСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ 
З УСІМА КОМСОМОЛЬ
СЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
МІСТА.

НА ЗНІМКУ: БОЛГАР 
М1ЛЧО МИХАЙЛОВ ПІД 
ЧАС ЗУСТРІЧІ з комсо
мольцями ОБЛАСНОЇ 
ЛІКАРНІ.

Фото курсанта 
, В. ТУХТАБАЄВА.

— 1 Л- ‘ЭИЛЖТИИ
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З НАСТУПНИМ Першотрав

нем, иас, Сільвестрови- 
чу. Одержуйте листа, — заба
чивши господаря, що заскочив 
якраз на обід, листоноша пома
хала пакетом.

Георгій посміхнувся.
— Від кого ж?
— Та у вас же кожного 

міняються адресати, 
звикну,— вдала, що 
листоноша.

Георгій розірвав
Стаз читати. «Товаришу депу
тат! Звертаються до вас вибор
ці з проханням допомогти 
нам...». Далі викладувалась 
с^ть. В селищі Добра Надія 
комусь заманилось перекрити 
дорогу. Тепер гуркіт но-під вік
нами. Куди не звертались •— 
не допомагає. От 1 вирішили 
поскаржитись своєму депутато
ві обласної Ради.

Георгій прикидав у думках, з 
ким йому треба порадитись, до 
кого звернутись. Питання тільки 
упиралося в час. Де його ви
кроїти?

Хоча недоречно було б заві
дуючому центральними ремонт
ними майстернями радити, коли 
1 як відлучитись від роботи для

Дня 
- неНіяк 

образилась

конверта.

вирішення громадських дору
чень. Та в тому-то й справа, що 
Георгій Пугач, займаючи одну 
з найвідповідальніших ділянок 
виробництва о Олександрійсько
му радгоспі - технікумі, ніяк не 
може освоїтись Із правами ке
рівника. Для нього 
в’язки.

Знайти 
не так-то

— Був. 
Мабуть, 
завідуючий остан
нім часом буває 
найчастіше. Спе
ціально знаходить __ ___
якусь роботу, аби слідкувати за 
ковалем. Бо той полюбляє «са
моволки».

Скільки вже разів говорив з 
товаришем, кожного разу ні
яковіючи: «Він тобі в батьки 
годиться, а ти Йому мораль чи
таєш».

Ото іі вирішив Георгій: ніж 
«читати мораль», краще пока
зати власний приклад. Буває, 
що й цілими днями кеглі гне, 
клепає. І треба сказати, що на

є лише обо-

коваля це діг більше, ніж будь- 
яке покарання.

А на робот! буває все. Он не 
встиг відвернутись. як токар 
уже залишив основну роботу і 
почав точити деталі до свого 
мотоцикла. Інший би зав ви
шпурнув исе те за вікно. А 
Георгій підійшов, подивився, ще

Георгія 
просто. 
Вийшов, 
у кузні

©кванта
гам собі й допоміг хлопцеві вирівняти 

підніжку.
— А тепер іди, кінчай шайбу. 

Скільки ж можна її мозолити?
— Іду, іду, СІльвестровнчу, — 

почервонівши, як 
хлопець.

Тільки впорався 
на всю майстерню

— Де Пугач?
— Хлопці, ніхто 

Сільпестрович?
На порозі стояв 

роном Володимир 
Пашковськийт

рак, сказав

у токарні, а 
вже чується: 

не бачив, де

головний аг- 
Аврамович

— /Коро, треба, щоб ти поди
вився нашу дощувальну уста
новку. Щось ніяк не можемо її 
запустити.

Георгій почухав потилицю. 
Своєї роботи — хоч відбавляй. 
А тут ще й це. Але як же ти 
відмовиш? Господарство-то од
не.

Було вже далеко за п'яту. 
Час, коли робочий день кінча
ється. А для Георгія Пугача 
він тільки продовжувався. «На
ряди закрию вдома, — планував 
він. — Завтра поїду за деталя
ми в «Сільгосптехніку». Заодно 
зайду і и райвиконком відносне 
скарги. А зараз поїду в поле. 
Треба ж допомогти городникам. -Ч

Сів на попутию машину і по- <ть- 
їхап.
-Додому повернувся пізно вве

чері. На столі стояла охолола 
вечеря, свіжі газети, і лист. Із 
незнайомим почерком. «Мабуть, 
знову від виборців», — подумав 
Георгій, — і почав чптатн.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого кому

нара».
Олександрійський район.

З КОЖНИМ РОКОМ КРАСИВІШАЄ СЕЛО ПАНТАЗПВКА КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ.

НА ФОТО: СІЛЬСЬКА РАДА ТА КОЛГОСПНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУ
РИ В СЕЛІ ПАІІТАЗИВКА.

Фото В. КОВПАКА.

МОЙ АДРЕС -СОВЕТСКИЙСОЮЗ
Слова Вл. Харитонова

Музыка Д. Тухманова

Колеса диктуют вагонные, ’ 
Где срочно увидеться нам.
Мон номера телефонные 
Разбросаны по городам.

ПРИПЕВ:
Заботится сердце, сердце 

волнуется,
Почтовый пакуется груз...
Мой адрес нс до.м и не

улица, 
Мой адрес — Советский

Союз! 
Вы, точки-тире телеграфные, 
Ищите на стройках меня. 
Сегодня не личное главное, 
А сводки рабочего дня.

ПРИПЕВ.-
51 гам, где ребята толковые, 
Я там. где плакаты: «Вперед!» 
Где песни рабочие новые 
Страна трудовая поет,

припев,-
Заботится сердце, серпе 

волнуется, 
Почтовый пакуется груз...
Мой адрес не дом и не улиц», 
Мой адрес — Советский

Союз!
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1 травня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор»

О РАЗУ ж після парла- 
ментських виборів у 

більшості учбових закла
дів Франції повністю чи 
частково були припине
ні заняття. В стінах ліце
їв, коледжів, технічних 
училищ і університетів 
вирували збори і мітин
ги. Лише за один день 
— 2 квітня 
й інших 
цінними 
терства 
справ, відбулись 216 різ
ного роду маніфестацій, 
в яких взяли участь 320 
тисяч юнаків і дівчат.

Безпосереднім приво
дом до виступів було 
рішення уряду ввести в 
дію, прийнятий ще 1970 
року, закон про відміну 
відстрочки призову на 
дійсну військову служ
бу, яка раніш надава
лась студентам до за
кінчення

Проте 
протесту 
мований 
цього 
ДУ- ‘ 
мократична 
свідчить про кризу всієї 
існуючої у Франції кла
сової системи освіти і 
відображає прагнення 
до корінних соціальних 
змін. Спроби буржуаз- 

І.. ^=_-==

ноі пропаганди подати 
соціально направлені 
«бунти молоді» проти 
самих порядків капіталі
стичного суспільства як 
«прадавній конфлікт по
колінь» явно не витри
мують критики.

нощами 
роботу, 
приємці 
тикують 
в оплаті

Нинішні
лоді свідчать про її зро 
стаючу політичну

в Парижі 
містах за офі- 
даними мініс- 
внутрішніх

навчання, 
нинішній рух 
молоді спря- 

не лише проти 
> урядового захо- 
Як підкреслює де- 

преса, він

при вступі на 
Оскільки під- 
широко прак- 
дискримінацію 

праці.
виступи мо-

зрі<

• ’7 й
>я

■:<

Назустріч 
Всесвітньому 

фестивалю 
молоді 

і студентів

РАЗОМ»
Вимоги молоді зустрі

ли підтримку з боку 
більшості викладачів, 
батьківських організацій, 
профспілок та лівих по
літичних партій, пред
ставники яких брали ак
тивну участь у числен
них мітингах і демонст
раціях.

Молодих людей тур
бує також і невпевне
ність за своє майбутнє. 
Закінчуючи навчання, чи
мало з них зіштовхуєть
ся з величезними тр/д-

лість та організованість.
Французький моло

діжний рух приводить 
до закономірного вис
новку, що успіх у боро
тьбі за здійснення спо
дівань молоді може бу
ти забезпечений 
на основі єдності 
зміцнення союзу 
бітничим класом, широ
кими масами трудящих.

Париж.

ТАНЦЮЄ. «ЮНІСТЬ»

“ -Ч-'.-І

г-н

А

у • ;

Фото Б, ТУХТАБАЄВА.
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НИ СПОДОБАЛИСЬ ЮГОСЛАВІЇ
лише 
дій і 
з ро-

М. КУЗНЕЦОВ. 
АП Н.

Молоді робітники. колгоспники, учні і студенти 
дуже часто запрошують ветеранів, щоб послухані 
їх розповіді. Частим гостем у молоді буває і старий 
комуніст Терентіії Савелійович Мацюпа. В роки 
громадянської війни він воював на фронті з ворога
ми, після демобілізації очолював партійний осередок 
в рідному селі Браїлівці, працював у Комітеті неза
можних селян, дбав про відродження народного 
господарства Багато цікавих захоплюючих подій 
зберігає його пам’ять. Нині Терентій Савелійович 
разом з письменником Олександром Моторним пра
цюють над книгою, в якій відображена буремні по
дії перших років Радянської влади, показано, як 
простий бідняцький хлопець поступово гаптується в 
боротьбі, стає мужнім бійцем Червоної Армії.

В уривкові із першої- частини книги, що пропону
ється читачам, розповідається про те, як герой тво
ру Тимофій. Валюта потрапив у полон до білогвар
дійців. Далі буде відчайдушна втеча, але зараз 
боєць в дуже скрутному становищі...

Терентій МАЦЮПА, Олександр МОТОРНИЙ,

ХЛОЯЦ*,
7

П РОДОВОЛЬЧІ запаси полку дуже убавились. Треба 
і' було забезпечити бійців хоч хлібом.
— Скачи вперед, — наказав комполку, — і якщо не знай

деш паляниць, то щоб хоч борошно було.
Розраховувати на паляниці, звичайно, не доводилось, але 

Тимофій вирішив знайти хліб за всяку ціну. На далекому 
хуторі він зайшов до непоказної хатини полити води і 
завів розмову з старим хазяїном. Той під великим секре
том повідомив, що білогвардійські верховоди перед відсту
пом збирали шасни що длп добровольчої армії. А завезли 
її, набуті, до Миякінського парозого млина.

— Спасибі, батьку, — подякував Тимофій. Старин ие тіль
ки поди дав, a ft вгостив крутою лемішкою з молоком.

Мельник, облисілий товстун, не відпирався, що пшениця с 
нього.

— Приперли он. вона в мене тільки міспе займає, . пе 
знаю, хто й хазяїн до неї, — показував купу звалених у 
проході мішків. — Заберіть, якщо ви хазяї.
- То оце вся? — питав Валюта, щупаючи мішки, зерно 

під такого зберігання одспріло і відгонило цвіллю.
Два бійці, зрозумівши Тимофіїв кивок, відразу п°мчаА‘ 

вверх по сходинках. За хвилину вени гукали з-за широкої 
ляди:

— Командир! А йди сюди, командир! „„„яп
Коли Тимофій вибіг і сам наверх, то ,3УПВ’ЖВ^П3^"“® 

вашій. Весь верхній ярус був укладений рівними акуратними 
стосами мішків. Сухе зерно аж дзвеніло під пальцями.

— Л цс! — спитав хазяїна. ,
— Ще торішній мірчук, — жваво пояснив він, одводячн 

пополовілі оченята. , „«і»
— Гаразд, — сказав Тимофій. — і мірчук “ Л?р*вв * гіи- 

^|?О, і .ми його візьмемо для держави, для робітнії ю селян 
іької держави, — додав більш владним голосом.

Мельник пролепетав:
— Беріть, але розписечку...
— Розписочку одержиш. „ ЧЯППО-
Ллє тут виникла нова перешкода. Коли м0-”*“ мпж.іа nv- 

понували пускати млина, вій заявив, що машину J
стпти, але нема пасів.

— Забрала якась частина, коли відступала...
Сии мельників теж підтверджував!
— Так, забрали, пан ротмістр заїжджав. лід1ІЯМ
Валюта по очах бачив, шо брешуть кивнув бійцям, 

вони обшарили всі закапелки, нічого ніде не знайшли, 
лисий твердив:

— Забрали. От хрест побий! _ паптом
— Навіщо таку страшну божу кару " попатен-

пожвавішав Тимофій і гукнув 0АН0Г0. 3_51^л<ііпного трибу
но! Бери папір, пиши: «Начальникові 
палу товаришу Чистякову. При цьому Р- до столу. за 
сласніж млина...» - Тут Тимофій Підійшов до столу, 
яким Лопатенко виводив депешу, і запитав

— Прізвище? .
— Копаньов. — знічено відповів хазяїн. п,ЯСНпк млина
- Пиши, - диктував Тимофій далі: «-.власник млина 

Копаньов і його син..,»
Тимофій ще раз повернувся і запитав:
- Андрій,”- відповів переляканий мель«”^"^'/'„ 

стомило в піт, то висушувало, як лист на сковород і» 
нервоиів, наливався кров’ю, то білів, як мрець.

(Далі буде).

і 
а

ПРАПОРИ
Первомай!
Як мають прапори! 
В масві червоному 

й урочому 
«Мир» і «Праця» — 

райдужно горить 
Над колонами робочими. 
Кумачевий вітер світ 

хита старий, 
Сила ж бо яка іде!

Силища!
А робочі руки вище 

й вище 
Прапори підносять. 
Прапори!
Первомай!
Як завше,
Полум'яне

у горі 
сяйво 

прапорів.

Віктор ГАНОЦЬКИП.
м. Кіровоград.

З ЩОДЕННИКА УЧАСНИЦІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ

«Юність» готувалася до гастрольної поїздки 
терпляче, старанно. Були серед нас ті, хто вже 
побував за кордоном. Більшість їхала до Юго
славії вперше. Нас запросив до себе, тан
цювальний колектив імені Бранко Крисмано- 
вича. Ця подорож, мала послужити справі 
зміцнення -дружніх стосунків югославської і 
радянської молоді.

У Белграді зустрічали студентів з Кірово
градського педагогічного — учасники танцю
вального колективу, представники югослав
ської Спілки молоді.

Другого дня ввечері ми вже виступали перед 
студентами і робітниками Белграда. Прийма
ли виступи всюди дуже тепло і сердечно. В 
залі ми бачили щирі, дружні посмішки, — 
майже кожний номер повторювали, а гопака 
танцювали аж тричі... Після концерту дирек
тор молодіжного клубу із захопленням сказав: 
«Ви знаєте, таких оплесків, І такої інші цей 
зал ще, мабуть, не чув...»

Нам було приємно. Приємно не лише від 
того, що югославам сподобались наші танці, 
радісно було від усвідомлення того, що так 
приймають виступи радянських студентів. У 
нас з’явилося нове почуття. Тс, яке знайоме 
тим, хто часто представляє рідну країну за 
рубежем.

Про Радянський Союз тут добре знають. 
Більшість студентів Белградского університету 
досить вправно розмовляє по-російськи, ра
дянські фільми тут мають заслужену популяр
ність. В багатьох містах — пам’ятники радян
ським воїнам, які загинули під час Великої 
Вітчизняної війни. Гацо. студент філософсько
го факультету Белградського університету, 
який з групою югославської молоді здружився 
з памп, часто говорив про свого батька, який 
воював разом з радянськими воїнами. Той 
багато розповідав про Росію. Зараз мрія Га
цо — побувати в СРСР.

Коли ми виступали перед робітниками Сме- 
дерово, на сцену надійшла листівка:

«ІЦиро вітаємо земляків, кіровоградських 
студентів. Перелапайте привіт Батьківщині 
Найкращі побажання ждановцям».

Це писали радянські спеціалісти з Жданова, 
які допомагають Югославії будувати в Смеде
рово металургійний комбінат...

Почуття Батьківщини. В серні кожен з нас 
відчував його. { ми намагалися танцювати 
так, як ще ніколи не танцювали...

Белград, Смедерово, Чачак, Грагуєнац, Со
пот — такий маршрут наших гастрольних ви
ступів. Заожди після концерті» нам дарува
ли гвоздики, сувеніри, подарунки.

У Чачаку — промисловому центрі Югосла
вії, місті славних революційних традицій, ми 
виступали перед робітниками. Зал був запов
нений. Молодь з цікавістю дивилась на сцену: 
їм хотілося иоближ'іс дізнатися про юнаків і 
дівчат з СРСР, в теплих примружених очах 
робітників похилого віку горіли щирі Іскорки 
доброз ич л нвості.

З своїми колегами — студентами ми. зви
чайно, заводили розмову на близььі нам те
ми. Нас здивувало, наприклад, що в Югосла
вії студент має або платити за навчання, або 
потім відпрацювати витрати за роки, прове
дені за студентською партою. Екзамени у 
вузах платні, тож там не доводиться бігати за 
тими, в кого залишилися «хвости», — адже, 
щоб перездапати теж доводиться платити.

ЛГи не лише танцювали в Югославії. Ек
скурсії по місту, на заводи, зустрічі в студент
ських 1 робітничих гуртожитках допомагали 
нам розуміти цю країну. «Юність» дала сім 
концертів. Два з них — не заплановані. Маю
чи перебувати в країні тиждень, ми залиши
лись ще на два дні. Так побажали Югославії.

Подорож до іншої країни — ие лише від
криття нової географічної широти. По приїз
ді додому гортаєш сувенірні альбоми, книги, 
роздивляєшся фотознімки — оживаючими 
кадрами знову спалахують перед очима по
смішки юнаків і дівчат, життєрадісні обличчя 
бєлгардських студентів, робітничі привіти Смс- 
дерево, згадуються прекрасні краєвиди з су
воро застиглими пам'ятниками...

історія І душа народу. Десять днів — не
достатній строк, щоб досконало вивчити хро
нологію історичних подій, та його досить для 
того, щоб пізнати думки й почуття, якими жи
вуть люди. І коли на прощання тиснеш 
друхіню руку, з певністю можеш відзначити, 
що зрозумів то країну, цих людей, — зна
чить їх Історія стала ближче тобі, а Історія 
наша — твоєму зарубіжному ровеснику.

Людмила НОСЕНКО, 
студентка Кіровоградського пед
інституту.
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З ТВОРІВ, ЩО ЕКСПОНУЮТЬСЯ НА ВСЕС.иЮліЬі иіі.сьшиї.л»-« . ДОЖНЬОІ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ФОТОГРАФИ «КРАЇНА МОЯ». м Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО,
КРИЛА« с, Кооініївка,

aw»»
І

Спочатку було багато суперечок. Як, 
мовляв, у цех наставити квітів? Пил 
скрізь і метал. 8 лабораторії —— то інша 
справа.

А тепер зайдіть у той же найбільший 
— механічний. На вікнах -— квіти. На 
стенді — квіти, Та ще й квітнуть. І 
взимку, а зараз — тим більше.

Господарка нашої оранжереї — Євдокія СІ- 
ренко буквально но встигав вирощувати їх. 
Хоч і виростила вже чимало — більше 50 
сортів. Але спробуй задовольнити всі запити, 
смаки. Одні герань просять, інші — 
традпеканції, бегонії.

Тепер І молодожони 
у квітникові магазини, 
гамн нашої заводської 
з радісно всю душу .... „ ___ . __
найиіжніші кали і тюльпани для наречених.

Та якщо додати до всього цього, що 
наш завод повністю газифіковано, цехи, 
лабораторії і кабінети освітлені люмі
несцентними лампами — зрозумілим 
слане, чому ми зайняли перше глісце у 
Всесоюзному огляді-конкурсі на звання 
«Підприємство високої культури вироб
ництва»

пальм iif

наші по зиертаюгьсл 
користуються послу- 

оранжереї, Євдокія ж 
вкладе, аби відібрати

Л. БАРСЬКА, 
інженер групп ПОП заводу 
« Укрсільгоснтехніка».

м. Кіровоград.
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У 1> ЕНЕРАЛЬНИ. план забудови Кіровогра
да передбачає в південно-західній ча

стині Кіровограда створення нового жи
тлового району на 60 тисяч чоловік. Наш 
кореспондент зустрівся з головним архі
тектором міста І. Ф. Помазаном і попро
сив відповісти на кілька питань.

Напередодні Першотравня десятки сі
мей відсвяткували новосілля в першому 
будинку на вулиці Валкова. Іване Федо
ровичу, декілька слів про цей мікрора
йон.

— Він не передбачений проектом хар
ківських архітекторів. Враховуючи збудо
вану автодорогу, що сполучає Великовис- 
ківське і Ровенське шосе, у проект де
тального планування південно-західного 
району були внесені зміни, зокрема, за
плановано мікрорайон на вулиці Волко
ва, де проживатиме близько десяти ти
сяч чоловік. Будівництво об'єктів цього 
мікрорайону разпзчали раніше, за- 
планоьзлого. Напгредод.іі 1 Травня зда
но перший житловий будинок цієї вули
ці. Будівельники готують до здачі ще 
два таких же.

Іване Федоровичу, коли ж розпочнеть
ся забудова основної частини південно- 
західно^ району?

— Перша черга — так званий мікрора- 
йон-73. Його будівництво розпочнуть на
ступного року, закінчать через п'ять ро
ків. Тут проживатиме 20 тисяч чоловік.

Яким буде новий район?
Центр -- громадсько-торговий, куль- 

турно-осгі гн:л, спортивний комплекс, 
сад. бони будуть розміщені на найвищій 
відмітці. Частина приміщень культурно- 
освітнього і спортивного комплексів — 
будинок культури, павільйони, кінотеатр, 
таьцгевальний майданчик, плавальний ба
сейн — розміщатимуться в глибині саду. 
При вирішенні ззбудови архітектори ста
вили собі таке завдання: кожна вулиця 
має мати свою індивідуальність. Велике 
значення надавали виразності і силует
ності забудови головної вулиці. Тут по
ряд з будинками в два і три поверхи ви
струнчаться 16—18-поверхозі споруди.

Всього в межах проекту детального 
планування у відповідності з ескізом тут 
буде забудовано 510,8 тисяч квадратних 
метрів житлової площі.

1? ОНИ стоять, мов живі. В кож- 
и кому селі, в кожному місті. Сто
ять на високих гранітних поста
ментах — на майданах і площах, в 
парках і скверах.

їх полум'яні серця перестали 
битися на далеких фронтових до
рогах, очі їм закрив вогневий ви
хор. Вони закрили своїми грудьми 
амбразури фашистських дзотів, 
своєю мужністю і богатирською 
величчю зупинили чужинця, який 
підніс над щастям нашим крива
вий меч.

Не дочекалась мати різного си
па.

Не відчули вже багато з нас 
тепла батьківських рук і не зі
грілись од мудрою і ласкавого по
гляду їх очей.

Ллє вони — з нами.
В серцях наших.
В пам'яті нашій...

В свята і будні ми йдемо до

ПАМ'ЯПг
РОЗПОЧАВСЯ 
ТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ГЕРОЇВ
високих обелісків і задивляємось 
на величні гранітні постаті.

Золотими літерами в книгу ком
сомольської слави ми вписали іме
на гереїв-земляків Івана Індика, 
Лрхнпа Лїашти, Василя*Колісни- 
ченка, Петра Велігіна... Вирушає
мо в похід шляхами слави своїх 
батьків, і ці звитяжці в наших шс- 
ісигах попереду. Вони — наші 
прапороносці. Більше 60 тисяч 
юнаків та дівчат Кіровоградщинн 
були в такому поході. ГІшлп вони,

щоб зустрітись з живими героями, 
щоб дійти до священнх могил. Ми 
пам’ятали і про безіменних. По
вернувшись, з походу, юнаки та 
дівчата склали рапорт про свій 
пошук: 135 воїнів-внзволителів
вже не безіменні. Про їх подвиг 
записано в рукописних книгах, що 
з'явилися під час походу в 137 но
вих музеях і краєзнавчих кімна
тах. І на майданах зведено ще 19 
обелісків — їм, донині невідомим 
солдатам. У Новомиргороді, Пово- 
українці, Олександрії складено 
пісні про воїнів-земляків. У Кіро
вограді, Світловодську, Ульянов- 
ці створено документальні кіно- 
розповіді про наших визволителів. 
І не теж, щоб знали про них живі.

...В перші травневі дні там, де 
височать обеліски — урочиста ти
ша. Тиждень пам'яті героїв...

Стають до почесної варти юні 
ленінці, комсомольці, молоді вої- 
і’н. На могили героїв ми кладемо 
найпрекрасніші квіти землі. І сер
цем присягаємось па вірність тим 
ідеалам, заради яких бились наші 
батьки.

Прийдуть люди і до нього обе
ліска, що височить в селі Красно- 
сіллі Олександр і вського району. 
Прийдуть, щоб спом'янути 370 
своїх односельчан, які не поверну
лися в рідшій дім з доріг війни. І 
ця величезна гранітна постать за
печаленої матері — то теж символ 
нашої пам'яті про полеглих в бит
ві з ворогом.

І печаль та — вічна.
І гордість — вічна.
1 пам'ять — вічна -- як саме 

життя, то вирує оновленою зем
лею в квітінні молодої весни...

Михайло ШЕВЧУК. 
Фото В. Ковпака.
- .**"'«*-гШ г---—■ ■■ — ■ —г

ТРАВЕНЬ - ТЕПЛО 1 ПРОХОЛОДА
Квітень по температурно

му режиму був трохи теплі
ший звичайного, але протя
гом місяця відбувалося знач
не коливання температур. 
Опадів випало: на заході та 
північному заході області 
1—5 мм — менше норми, у 
Вільшанському, Добровелпч- 

і.ів.ькому, Ліаловисківському, 
Новомнргородському і на 
півдні Долннського районів 
їх кількість 7-1-1, по решті 
території 20—35, у Знам’ян
ці — 40 мм. Норма опадів у 
квітні 30—39 мм.

Третій місяць весни — 
травень. Яким же він буде в 
цьому році? За даними Гі
дрометеорологічного Центру 
СРСР, травень передбача
ється звичайним. Середня 
місячна температура повітря 
буде 14—17 градусів (близь

ко норми, в південних райо
нах — па І градус виїце 
йерми). Ліісячпа кількість 
опадів становитиме 25—50 
міліметрів (менше за норму, 
місцями близько норми).

.V першій половині місяця 
буде переважати прохолодна 
погода, температура повітря 
вночі: 2—8 градусів, в окре
мі ночі — 1 градус морозу, 
вдень 15—20 градусів тепла. 
В тріод 4—6 травня темпе
ратура дещо підвищиться: 
вночі до 10-15, вдень до 
20—25, місцями до 27 граду
сів. У цей період буде сухо. 
В другій половині місяци пе
реважатиме тепла погода, 
температура коливатиметься 
вночі від 8—12 до 13—18 гра
дусів тепла, вдень від 18 до 
25—30. В четвертій та п’ятій 
п’ятидеиках передбачається 

суха погода, в решту періо
ду проходитимуть коротко
часні дощі, місцями грози. 
Вітер у першій половиш мі
сяця переважатиме північ
ний, у другій — південний 
5 — 10 метрів на секунду, ча
сом 15—18.

Па крайньому сході па 
початку і близько середини 
місяця місцями можливі пи
лові бурі; Отже, в колгоспах 
і радгоспах повинні зверну
ти особливу увагу па своє- < 
члену сівбу пізніх сільсько
господарських культур та 
завчасний їх обробіток.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кі
ровоградського гід- 
ромстбюро.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 1 ТРАВНЯ. 9.45

— Демонстрація трудящих,
присвячена Міжнародному дню 
солідарності трудящих І Трав
ня. Трансляція з Красної 
Площі, Хрещатика та площі 
імені Кірова. (Кіровоград).
12.45 — Кольорове телебачен
ня. «Травень, Травень. Тра
вень» Концерт. (М). 13.20 —
«Світить завжди, світить 
скрізь». (М). 14.15 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 14.45 —■
Концерт. (М). 15.10 — Телеві
зійний документальний фільм. 
(М). 15.30 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра телевізій
ного художнього фільму «Був 
справжнім сурмачем». (М). 
Ю.40 — Фільм-концерт. (ЛІ).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт радянської пісні. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.10
— «Творчість народів світу». 
(М). 18.50 — Телефільм. (Кіро
воград). 19.10 — «Кіровоград- 
щииа святкова». (Кіровоград).

Наша адреса і телефони
316050. ГСП., Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та еідділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-патріотяйіого виховання та спорту 2-46-87.
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19.25 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного 
багатосерійного художнього 
фільму. «Велика переміна». 
Третя" серія. (ЛІ). 20.30 — Ре
портаж про святкування Дня 
міжнародної солідарності гру- 
дящих 1 Травня. (Лі). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Го
лубий вогник». По закінченні
— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.40 - 
Демонстрація трудящих, при
свячена Лііж народному дню 
солідарності трудящих 1 Трав
ня. Трансляція з Красної Пло
щі, Хрещатика та площі 
імені Кірова. (Кіровоград). 
13.00 — «Мелодії моєї Батьків
щини». Концерт. (К). 13.45 — 
Кольорове телебачення. Літе
ратурна передача. (К). 14.15 — 
Програма передач. (К). 14.20
— Художній фільм «Цирк».
(К). 15 50 — Фільм-концерт
«Повниться піснями Радянська 
Україна». (К). 16.20 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Сонечко». (К). 16.45 — Мульт
фільм. (К). 17.05 — Художній 
фільм «Надбання республі
ки». Друга серія. (К). 18.10 — 
«Не розстанусь з комсомолом». 
Заключний концерт ком
сомольської пісні. (Ворошилов- 
град). 18.55 — «Ліон Батьків
щина — Радянський Союз». 
(К). 19.15 — Святкова сюїта.

Індекс 61197,

(К). 20.15 — «Па добраніч, ді
ти!» (К). 20.50 — Репортаж
про святкування Дня міжна
родної солідарності трудящих
1 Травня. (М). 21.30 — Багато
серійний художній телефільм 
«Невідомий, якого знали всі».
2 і 3 серії. (К). 23.15 — «Рес
публіка першотравн с в а». 
Спецвипуск інформаційної 
програми «Вісті». (К). З 
включенням Кіровограда.

СЕРЕДА, 2 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.25 - Про
грама передач. (М). 9.30 — По
вний. (Лі). 9.40 — Прем’єра те
левізійного документального 
фільму «Урок гімнастики». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Театр «Дзвіночок». 
(Лі). 10.20 — Кольорове телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (Лі). 10. 50 — Концерт Все
російського огляду сільської 
художньої самодіяльності. 
(М). 12.10 — Кольорове теле
бачення. Балет П. І. Чаіікоп- 
ського «Лускунчик». (М). 13.20
— Кольорове телебачення. Те
левізійний художній фільм. 
(Лі). 13.45 — «Зарубіжні гості 
про святкування 1 Травна». 
(М). 14.00 — Кольорове теле
бачення. Спортивне свято, 
присвячене відкриттю літньою 
спортивного сезону. Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Торпедо»
— «Динамо» (М). 17.00 —

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (Лі). 18.00 —
Повний. (Лі). 18.10 — Інтер
бачення. «Запрошує концерт
на студія в Останкіно». (М). 
19.50 — Кольорове телебачен
ня. Прем'єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Велика переміна». 4 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний те
атр мініатюр. «13 стільців». 
(М). 22.40 — Концерт артистів 
оперети. (М). 23.10 — Повний. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Паша афіша. (К). 10.05 —
«Республіканська першотрас- 
исва». Спецвипуск інформа
ційної програми «Вісті». (К).
10.35 — «Цирк на сцені». (К).
11.35 — Програма мультфіль
мів. (К). 12.05 — Концерт.
(Львів). 12.50 — М. Заруднпн 
«Рнм-17». Тслщшстава, (К). 
14.25 — «Екран молодих». (К). 
16.00 — «Київ нершотравне- 
пчй». (К). Ю.20 — Кінокомедія 
«Джентльмени удачі». (К). 
17.55 — Програма передач.
(К). 18.00 — Першість СРСР з 
футбола. «Динамо» (К) —
«Спартак» (М). (К). 19.50 — 
«Запрошуємо на пісню». Ес
традний концерт. (К). 20.50 — 
«Па добраніч, діти!» (К). 21.60 
— Програма «Час». (ЛІ). 21.30 

-- Багатосерійний телефільм 
«Невідомий, якого знали всі». 
4 серія. (К). 22.15 — Першість 
СРСР з футбола. «Зоря» — 
«Динамо» (Мінськ). (Воро
шиловград). 23.00 — Вечірні но. 
вини. (К).

ЧЕТВЕР. З ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (ЛІ). 9.45 — Для дітей. 
Концерт. (ЛІ). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Телевізійний 
багатосерійний худож п і й 
фільм «Велика переміна». 1 1 
2 серії. (ЛІ). 12.30 — «Людина 
і її справа». (Лі). 13.00 — Ко
льорове телебачення. Фільм- 
концерт. (ЛІ). 13.40 — Кольо
рове телебачення. Програма 
телевізійних документальних 
фільмів. (ЛІ). 1-1.30 — «Інду
стрія — селу»,. (ЛІ). 17.15 —
Для школярів. «Увага, сви
сток». (Одеса). 18.00 — Повн
іш. (ЛІ). 18.10 — Ленінський
університет мільйонів. (ЛІ). 
18.40 — «Грає лауреат міжна
родних конкурсів Валерій Ка- 
мншов». (М). 19.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокей. «Дина
мо» (Лі) — «Спартак» (ЛІ).
21.45 — «Музика театру». (М). 
23.09 — Новини, (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРЛЛІЛ. 17.00 - 
«Бесіди про виховання». (ЛІ).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Приходь, каз
ко». (М). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 —
Фільм-концерт. «Пісні над 
Львовом»!. (К). 19.00 — Про

грама «Час». (М). 19.30
«Екран молодих». (Дніпропет
ровськ). 20.30 — «На добра
ніч. діти!» (К). 20.45 — інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 21.15 — Художній фільм 
«Поїзд у далекий серпень». 
(К). 22.50 — Вечірні новини. 
(К).

П’ЯТНИЦЯ, 4 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Повний. (ЛІ). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (Лі). 10.15 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний багатосерійний ху» 
дожиїй фільм «Велика пере
міна». З і 4 серії. (ЛІ). 12.25 — 
«Сільські жнива». (Лі). 12.40
— Кольорове телебачення. Те
левізійний музичний фільм 
«Ми з берегів Оки». (ЛІ). 13.15
— «Шахова школа». (ЛІК
13.45 — Програма тслевізійпкі^г5’ 
документальних фільмів. (Лі)’.
16.30 — «Паука сьогодні». (Лі), 
17.00 — Виступає ансамбль 
танцю «Шахтарочка» (До
нецьк). 17.30 — Зрошувані гек
тари. (К). 18.00 - Новини. (Лі), 
18.10 — «Москва і москвичі». 
Телсогляд. (Лі). 18.10 — Кольо
рове телебачення. Для дітей.
«Умілі руки». (Лі). 19.00 
«Очевидне — неймовірне». Кі’ 
ноэгляд. (М). 19.50 — Оперета 
Ф. Легара «Весела вдова». 
(Лі). 21.00 — Програма «Час». 
(Лі). 21.30 — Продовжсішн
оперети «Весела вдова». (Лі). 
23.00 — Естрадний концерт- 
(Талліп), 23.30 — Повніш. (М).
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