
РАДЯНСЬКЕ— 
ЗНАЧИТЬ ВІДМІННЕ
з В конференц.чалі Кіровоградською заводу 

тракторних гідроагрегатів відбувся обласний се
мінар з питання поліпшення якості продукції.

Місцем проведення такого семінару недарма 
вибрано це підприємство. Продукція КЗТГ, яка ві
дома не лише в країні, але й за кордоном, від
значається високою якістю і довговічністю. Тут 
надбаний чималий досвід підвищення класу виро
бів на основі впровадження систем управління 
якістю.

На семінар були запрошені партійні працівни
ки, керівники і спеціалісти машинобудівних під
приємств області.

Відкоив семінар другий секретар обкому Ком
партії України Л. Ф. Кібець. Секретар парткому 
заводу тракторних гідроагрегатів Є. М. Колісни- 
ченко познайомив присутніх з роботою партійної 
організації заводу по розвитку ініціативи трудя
щих і вихованню у них високої відповідальності 
за «кість виготовленої продукції.

Зокрема, доповідач відзначив, що приклад 
сумлінного ставлення до праці показують кому
ністи і комсомольці. Багато робітників здають 
продукцію з першого пред’явлення, працюють 

брзйу. Підвищення якості — це цілий ряд 
заходів по впровадженню нової техніки і чітко
го дотримання технологічного процесу, вміла 
організація конструкторських та інших служб за
воду, цілеспрямована і повсякденна виховна ро
бота в робітничому колективі, яку проводять пар
тійна, профспілкова та комсомольська органі
зації.

Виступаючі г/іибоко проаналізували, обговори
ли і вивчили досвід агрегатників. Все цінне і по
вчальне буде впроваджено на інших підприєм
ствах, стане дальшим кроком у пошуках невико
ристаних резервів по підвищенню якості і довго
вічності виробничої продукції.

На закінчення семінару учасники оглянули це
хи заводу.
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у ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
Про лист мехаиізагорів-кукурудзоводів Кіровоградської, 
Одеської і Черкаської областей до всіх кукурудзоводів країни
у відповідь’ на Звернення Цен

трального Комітету КПРС до пар
тії, до радянського народу куку- 
рудзоводи Кіровоградської облає і і 
зобов’язалися па площі 227 тисяч 
гектарів виростити у цьому році но 
43 центнери кукурудзи на гектарі, в 
тому числі на 163 тисячах гектарів 
— по 50 центнерів. Одеської облас
ті — па плоті 460 тисяч гектарів 
но 40 центнерів, в тому числі ня 
200 тисячах гектарів — по 50 цент
нерів. Черкаської області — на пло
щі Н5 тисячах гектарів - - по 50 
центнерів на гектарі. Проявляючи 
постійну турботу про збільшення 
валових зборів зерна, вони зверну
лися через газету -».Сельская 
жизнь» до всіх кукурудзоводів кра
їни із закликом розгорну і н соціа
лістичне змагання за одержання в 
цьому ропі високих врожаїв куку
рудзи

Надаючи важливого значення по
чину кіровоградських, одеських і

черкаських кукурудзоводів у спра
ві одержання високих урожаїв зер
на кукурудзи. ЦК Компартії Укра
їни прийняв постанову, в якій схва
лив цінну ініціативу механізатбрів- 
кукурудзоводів Кіровоградської, 
Одеської і Черкаської областей по 
розгортанню соціалістичного зма
гання за одержання високого вро
жаю кукурудзи па кожному гек
тарі. .

ЦК Компартії України зобов'я
зав обкоми і райкоми партії, обл
виконкоми і райвиконкоми, проф
спілкові та комсомольські організа
ції. сільськогосподарські міністер
ства і відомства республіки органі
зувати обговорення на зборах у 
колгоспах, радгоспах, об'єднаннях 
- Сільгосптехнікп», хлібопрнймаль• 
них пунктах листа кукурудзоводів 
Кіровоградської. Одеської і Черка
ської областей, широко розгорнути 
соціалістичне змагання кукурудзо
водів. добитися, щоб кожний ко.т

госп і радгосп виконав свої соціа
лістичні зобов’язання по виробни
цтву зерна кукурудзи.

Радіо-телеграфному агентст пу 
України при Раді Міністрів УРСР. 
редакціям газет Державному комі
тету Ради Міністрів УРСР но теле
баченню .і радіомовленню запропо
новано забезпечиш систематичне 
висвітлення ходу змагання куку- 
рудзоводія республіки, досвіду пе
редових колективів та мансі рів ви
соких врожаїв цієї культури.

Цен гральний Комітет Компартії 
України закликав усіх кукурудзо
водів. керівників і спеціалістів гос
подарств республіки організовано, в 
стислі строки і на високому агро
технічному рівні провести весь ком
плекс робіт по догляду і збиранню 
врожаю, з честю викопати соціаліс
тичні зобов’язання по збільшенню в 
поточному році виробництва зерна 
кукурудзи.

разу повністю потрапляють у розпорядження 
найпривілейованішої особи в сім'ї — дворічної 
Маринки.

Фото В. КОВПАКА.
Розповідь про молоду сім'ю Манжеліїв чигай
те на 3-й сторінці.

УРОКИ перших радянських п'ятирічок був популярним ЕИСЛІВ 
«червоні віхи». Цими словами називались підприємства і кол

госпи, вони символізували нестримний рух першої в світі держави 
робітників і селян по шляху соціалістичних перетворень. Ці слова і 
нині відображають переможну ходу радянського народу, який під 
Проводом ленінської партії комуністів впевнено крокує до кому
нізму,

Від п’ятирічки до п’ятирічки, від з’їзду до з'їзду, ВІД виборів до 
виборів...

Саме цими відрізками часу, сповненими великої політичної і 
трудової активності, невтомної праці, пошуку, творчості, залишають 
по собі пам’ять в історії Батьківщини визначні віхи життя і бороть
би радянського народу.

Від виборів до виборів... Скільки здобутків, звершень, змін! Змін 
радісних і жаданих! На Кіровоградщині — це первенець у виробни
цтві вітчизняного феронікелю Побузький нікелевий завод, це Світ- 
лопільська буроеугільна шахта в Олександрії, це премія Ленінсько
го комсомолу, якою відзначено бригадира комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельськогз району Василя Моторного, це 100-центнерний врожай 
кукурудзи, вперше вирощений очолюваним нити колективом меха
нізаторів, це 150 імен молодих, невсипущих доярок області, які пе
рейшли тритисячний рубіж по надоях молока від закріплених корів, 
це нові імена Геооїв Соціалістичної Праці, імена народних і заслу
жених артистів республіки, це нові школи і Будинки культури, це но
ві молоді сім ї, яким у двері стукається щастя.

Сьогодні «Молодий комунар» розповідає лише про окре
мі такі події. Про події, що відбулися в період між виборами 
до Верховної Ради СРСР. Окремі події — робота нового під
приємства і здобутки самодіяльного художнього колективу, 
поява нового житлового /ласиву, навчального закладу і моло
да сім'я сільського трудівника... Але в цих окремо взятих по
діях, фактах відобоазилася суть боротьби Комуністичної пар
тії за перетворення в життя накреслень XXIV з'їзду КПРС, го
ловним змістом якої є дальше зміцнення економічної могут
ності нашої країни, поліпшення добробуту трудящих.

Сьогодні десятки і сотні молодіжних пропагандистів, агіта
торів, політінформаторів саме на подібних прикладах показу
ють пеоеваги радянського способу життя, турботу партії і уря
ду про зростання сили і могутності, багатства рідної Бать
ківщини.

Відзначаючи наше зростання, ми з притаманною нам пар
тійною принциповістю маємо сказати й про те, що не встигли 
зробити о належний час, які невідкладні справи слід заверши
ти, щоб внести гідний вклад у виконання завдань дев ятої 
п'ятирічки.

Від виборів до виборів.., Цей короткий вислів вміщує в се
бе життя, працю і поагнення сердець мільйонів. Об'ємність 
його особливо помітна сьогодні, коли ми робимо своєрідний 
підсумок ще однієї віхи нашого поступу по шляху до кому
нізму.

•«Бути громадянином Країни Рад — країни Леніна — вели
ке щастя! — говориться в Зверненні ЦК ВЛКСМ до всіх мо
лодих еиборців. — Молодь пишається досягненнями нашої 
батьківщини, її могутністю • велич ію, добре розуміє, що ра
дянський лад, соціалістична демократія — найцінніше надбан
ня, яке юність країни дістала від старших поколінь».

На це юнаки і дівчата Кіровоградщини відповідають своєю 
невтомністю в праці і навчанні, громадською активністю. Вчо
ра сотні • сотні їх етапи на ударну тижневу вахту на честь на
ступних виборів.

Тобі, Батьківщино, наші дерзання, енергія, горіння моло
дих сердець!

(МАТЕРІАЛИ - НА 2-3 СТОР)
Притика ii|X».xiAiiiuUo Саіі опіді.ської шахиі комаінагу 

• О.іенандріявугілля», яку очолює Володимир Лагода, ч по
чатку року видали на-гора $5637 тонн бурого вуї Ілля, ви ро
бивши понад план 12497 тонн.

Иа фою: бригада прохідн.н ів '.нами Саітлопільсьної (злі
ва ниприво): А. К.АЛІИІН, В. BtlllLP, В. lUHMhOTS 
В. В \РК АР.

Фото В КІЛПАКА.
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ЛЮДЬМИ
Активісти села Капітанки глибоко ус

відомлюють політичну значимість перед
виборної кампанії. В сільській бібліотеці 
створено пункт виборця, а в Будинку 
культури відкрито агітпункт. Тут же 
оформлена й виборча дільниця.

Агітатори і нині серед населення проводять 
широку роз’яснювальну роботу. Найбільш ак
тивні — бригадир Віктор Андрусенко, об.ііко. 
вець Георгій Каїполинськиб, агрохімік Сергій 
Ліарчан, вчителі Ніна Махинько і Ольга Спид. 
Тож кому, як не їм, найкраще зрозуміти за
пити виборців?

Бесіди та лекції про радянську вибор-

ДУЖЕ влучні назви бувають. Одним словом, 
сказано все: більше ні юти й не додаспш. «Свіг- 

лопільська» — так називається наша шахта і іншо
го ймення їй не придумаєш. Шахтоуправління і над
шахтні будівлі ще здалеку світліють на смарагдово
му фоні зелені. Та найбільшу відповідність назви від
чуваєш там, на глибині. Справжнє задоволення спус
титися в шахту — ніби в метро потрапляєш. Світлі 
склепіння і море неонового світла, до того ж ще й 
свіжин вітерець повіває. Враження таке, що зараз 
зупиниться електровоз і оголосять: «Станція «Свіг- 
лопільська».

Цс — лірика. Просто ми щиро задополені своею шахтою і 
пишаємося, іцо па ній працюємо. Незабаром мішає чотири 
роки з дня вступу її в дію. Саме в період між останніми і 
наступними виборами до Верховної Радц СРСР ми одержали 
в своє розпорядження найсучасніше підприємство по нашо
му буровугільному басейну. Багато машин і шахтного об
ладнання застосовано у нас вперше. .Характерно, що воно 
розраховано на полегшення і безпеку праці. Цс відразу оці
нили. Адже більшість шахтарів прийшли з інших шахт. ІЦе 
будівельники закінчували свої роботи, а вже йшли заняття 
на курсах, де вчилися працювати на новому обладнанні.

Мабуть, не буде перебільшенням, коли скажу, що 
в новій техніці кожен бачив турботу і увагу до се
бе, як робітника і людини, І ми хотіли — це при
родно — використати кожну машину, все обладнай-

І

СОЦІАЛІЗМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШВИДКЕ ЗРОСТАННЯ ПРО

ДУКТИВНИХ СИЛ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОД-

НИХ РЕСУРСІВ В ІНТЕРЕСАХ УСЬОГО СУСПІЛЬСТВА. ВІН

УТВЕРДЖУЄ НОВИН, ГІДНИЙ ЛЮДИНИ СПОСІБ ЖИТТЯ, ГА-

РАНТУЄ ТРУДЯЩИМ ПРАВО НА ПРАЦЮ, НА БЕЗПЛАТНУ

ОСВІТУ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗ

ПЕЧЕННЯ, НАЙНИЖЧУ В СВІТІ КВАРТИРНУ ПЛАТУ, ЗАБЕЗПЕ

ЧУЄ ПОСТІЙНЕ І СТАЛЕ ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ І КУЛЬТУ-

РИ. СОЦІАЛІЗМ — ЦЕ ВПЕВНЕНІСТЬ У МАЙБУТНЬОМУ, ЦЕ —

СПРАВДІ ГУМАННА СИСТЕМА ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН.

(Із Звернення ЦК КПРС до всіх виборців, громадян 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік).

•іу систему, підвищеній: добробуту наро
ду популярні серед колгоспників. Ціка
во проходять і ленінські читання, вечори 
запитань та відповідей. Керує читаннями 
завідуюча сільською бібліотекою Ганна 
Дорош. Вона організувала бесіди «За 
народ, за Радянську владу — наші го
лоси», «Красива земля щасливими людь
ми». Остання була проведена на зустрічі 
з молодими виборцями.

Перед и рису ТІ'і.ми виступили люди рі.ншх 
поколінь І професій. Та найпочеспішими на зу
стрічі були вісімнадцятилітні — колгоспниця 
Катерина Шеачепко, шофер Микола Бикалюк, 
робітниця Любов Біла, студентка Валентина 
Павлюк.

Кожен 3 них з гордістю говорив про 
велич радянського народу, про щастя 
жити на землі, яку прикрашають щас
ливі люди.

В. МЕЛЬНИЧУК.

ня сповна. Тому на шахті з явилось чимало раціо
налізаторів, в тому числі і молодих, а деякі ново
введення можна сказати, буквально підняли темпи 
проходки.

Сьогодні підземними коліями курсують буикер- 
п’оїзди. Сконструйовані за кресленнями головного ін
женера шахти В. М. Яковлєва, вони дозволили все 
розвантаження транспорту проводити безпосередньо 
в шахті. З їх появою були ліквідовані простої про
хідників.

Три рекорди швидкісної проходки з цим нововве
денням мають прямий зв’язок. Коли бригада Івана 
Хворостини в кінці 1971 на початку 1972 року за мі
сяць пройшла вперше 550 погонних метрів, відван
тажували вугілля саме цими бункер-вагонами.

А потім колектив нашої шахти завоював собі сла
ву творців ще нових рекордів. Бригада Івана Хво
ростини в 1972 році пройшла за робочий місяць 624 
погонних метрів, а в минулому році, теж за робочий 
місяць, — 723 погонних метри. Ці результати поки
що рекордні по Придніпровському буровугільному 
басейну. - • - , •

Свідомість того, що на нашій шахті машини — за остан
нім словом техніки, устаткування — теж найновіших конст
рукцій, створює у нас хороший робочий настрій. І якщо од- 
вєрто, то не приховуємо й почуття гордості за свов підпри
ємство. Із шахти подав вугілля па-гора найбільша серед 
шахт Олексаіідрійіцинн транспортерна стрічка шириною 1200 
міліметрів І загальною довжиною 920 метрів. Нові, більш по
тужні електровози поспішають підземними коліями. А це 
значить, що добуте вугілля не затримується в забоях, від- 
котка вантажів Йде швидкісними темпами. І Володимир Мос- 
ковчук, Іван Заїка, Віктор Шевченко, Віктор Сидоренко, Ми- 
КО-ІЛ Нестеренко —• машиністі; електровозів з нашої комсо
мольсько-молодіжної зміни поспішають вчасно прибути на 
псі виклики,
„Словом — робота спориться. І якими потім апе

титними обідами зустрічає нас шахтарська їдальня! 
В будь-яку зміну тут завжди гарячі обіди, вибір 
блюд на різні смаки. А не хочеш йти до їдальні, 
будь ласка, бери з собою комплексний обід з тер
мосі.

Турбота про нас, шахтарів, справа настільки зви
чна, що часом і не помічаємо її. Прийшла відпустка 

йди в профком і бери путівку в будинок відпочин
ку, па турбазу. Намітили культпохід — теж, було б 
тільки бажання. Ось, наприклад, паша зміна домо
вилася з комсомольсько-молодіжною зміною, де 
майстром В. М. Венгер, поїхати в Софіївський парк. 
Про транспорт не турбуємося — шахтоуправління 
гінді лить його нам.

Спускаючись у шахту знаєш: на тебе чекає напру
жена трудова зміна, де від тебе залежить праця 
троїх товаришів, з’єднаних єдиним циклом виробни
цтва. Але знаєш і інше — від праці одержиш задо
волення, про це турбувались проектувальники і буді
вельники, творці нових машин, багато спеціалістів 
різних галузей народного господарства. А одного 
разу її назва з’явилася в перспективних планах роз
витку народного господарства країни.

І
 Б. КЛЕОНСЬКИИ,

майстер комсомольсько-молодіжної зміни шахти 
«Світлопільська»,

у НАШОМУ селі вирос-
* ла чудова будова. Це

— нова школа, де навча
тиметься моя дочка Ва
лентина та її друзі-вось- 
микласники.

У селі всі з нетерпінням 
чекають, коли трьохпо-; 
верхова красуня гостинно 
відчинить свої двері. 
Особливо школярі, А нам, 
батькам, трохи боляче і 
заздрісно, що сидіти а ній 
за партами не нам, не 
нас збиратиме дзвінок. 
Для нас же залишаються 
тільки спогади.

Пам'ятаю далекі тридцяті 
роки. ~
вівся 
міцне,
Наша _______ ______
бідніших селян. І все ж мрія- 
лась школа, нам хотілось на
вчатись. Тільки дякуючи вели
чезним старанням батьків ми 
не відставали від Інших. А 
вчителька Ганна Митрофанів- 
на Копснко кожного разу нес
ла до класу щось нове. Опус
тошилась рідна школа, коли 
вступив клятиіі ворог і пере
творив її на столярну ыай- 
стерню. Вона зразу похнюпи
лась, поблякла. І ніби ожила 
після того, пк звільнили село

Я краї тоді оргапізову- 
у селі колгосп, нині 
багате господарство, 

сім’я належала до най-

та поселили до її класів по
ранених радянських бійців.

Чимало моїх односель
чан не повернулись з 
фронтів Великої Вітчизня
ної війни. І ми, молоде 
покоління села, взялись

аідновлювати господарст
во. Я сІ9 на трактор. Не 
вставав від його керма по 
кілька робочих змін під
ряд. Та все ж знаходив 
час і йшов до школи. Тут 
мене зустрічали учні та 
моя вчителька Ганна Ми- 
трофанівна. Після кожно
го такого візиту ніби сил 
прибувало. >

Тепер вже давно заліковано 
ранк війни. У нашому Кол
госпі збирають високі врожаї. 
Достаток мідно поселився до 
кожної оселі. Я змінив трак
тора на автомашину. Та, як ( 
раніше, ходжу в шкоііу, роз
мовляю з учнями, кличу пра
цювати біля землі.

Багато будують у нашо-

му колгоспі. Так, лише за 
той час, що минув після 
виборів до Верховної Ра
ди СРСР, з’явилась птахо
фабрика, амбулаторія, 
декілька магазинів, два 
оздоровчих піонерських 
табори. І ось тепер — но
ва школа. Певно, най- 
жаданіша будова моїх 
односельчан. Поруч з бу
дівельниками працюють 
батьки і діти. Ми дуже 
поспішаємо. Адже до ве
ресня не так уже й бага
то. Навчатиметься в шко
лі більше семисот учнів. 
Розрахована вона на кабі
нетну систему. До нової 
школи понесе дітвора і 

іл_ першу свою добру тради- 
!О, цію — навчатись без дру

горічників.
Задзвенить дзвінок, 

відчинить двері нова 
школа. Сядуть за парти 
хлопчики і дівчатка — 
майбутнє колгоспу.

І. ТЕРЕЩЕНКО, 
водій колгоспу «Укра
їна» Новгородківсько- 
го району^

ючи у вікно, бідка-^.я 
Валя, — Мариночко, ану 
глянь, не видно там татка?

Дівчинка глянула на неї 
двома великими озерцями 
очей:

— Саша?
— Та не Саша, а тато. Ну 

скажи: тато, — розсміялась 
Валя, підхопивши на руки 
своє крихітне створіння. — 
Ну коли ти вже, нарешті.

зрозумієш? — серйозно за
питала дворічну доньку.

Валі знову пригадались 
нескінченно довгі дні без

й Й й і й ' й

ТРУДІВНИКАМ
«Дзвенить Україна піснями...» 

— писав Микола Васильович Го- 
голь. І справді, в нашому краю 
співають всі. Хлібороби на без
межних пшеничних нивах, буді
вельники, які зводять Нові будо
ви, шахтарі й машинобудівники, 
студенти і вчені, юні й посріблені 
сивиною — ніхто не мислить сво
го. життя без задушевної пісні, 
без веселого, запальною танцю.

Кіровоградщнну зегарзш.. називають 
житницею України. І багата вона не

чоловіка, йол 
армії. Його 
листи з 
танням: 
батько? 
шеш?»

А Валя н 
затрималась 
Хотіла одра

ішіе хлібом, талантами своїми,
ус працювали корифеї українського 

театру Кропнвннцькпй, Карпенко-Ка- 
рий, Садовський, Сакс а ганський. Ллє 
хіба менше талановиті були ті невідо
мі співці, які створили безсмертні ПІС
НІ й думи, чаруючи нас глнбниою І си
лою їх звучання в сьогоденні.

Донести велич культури народу 
ДО трудящих, зібрати по крупни
ках зерна самобутньої народної 
^творчості й повернути його, людям 

головне завдання народного 
фольклорно - етнографічного ан- 
самблю пісні і танцю «Весна». Він 
сіЬкїреннй порівняно недавно — 
сі Ї^ОК> *972 РОКУ ПРИ Кіровоград« 
ім*ш1к-^ІСЬКС^у Палаи? культури

1 компанійця, гарній сучасній 
hoS-?8’’ яка стала трасою обласно, о Центру. :

та’<10овальні І оркестрова 
•«с амблю об’єднують' сто
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А Валя навмисне довго 
затрималась із відповіддю. 
Хотіла одразу повідомити

—І ЩО ЦЕ Саил1
1 го немає? А°в’

ЮЧИ у вікно. біЛчИРКа“ 
Валя. - Мариночко^; 
ГЛЯНЬ, не видно У

Д-инка глянуТ::
двома ве„икими озерцями

— Саша?
— Та не Саша, а тато Ну 

тато, — розсміялась 
Валя, підхопивши „а Руки 
своє крихітне створіння. — 
Ну коли ти вже нврештЬ

зрозумієш? — серйозно за
питала дворічну донькУ.

Залі знову пригадались 
нескінченно довгі дні

чоловіка, коли він слУжив в 
армії. Його щоденні ніжні 
листи з нетерплячим запи
танням: «Можливо, я вже 
батько? Чому ти не пи
шеш?» 

про Найрадісніше, найчо« 
канніше.

«Ти знаєш, Маринка вже 
все розуміє, — писала во
на потім Сашкові. — Коли 
ми її запитуємо, «Де тато?», 
вона повертає голівку на 
стіну, де висить твоє сол
датське фото».

Тільки той, хто сам пережив 
почуття батька, що не чув пі 
першого «у-а», ні першої блу
каючої посмішки, ні першого 
смішно вимовленого слова, мо
же зрозуміти Сашка. Зате він 
точно знає, що в житті своєму 
так не хвилювався, коли повер
тався з далекого Алтайського 
краю в своє рідне село Кірове, 
Серце гухкало так, що можна 
було лічити його удари. «Швид
ше, швидше», — підганяв вій 
себе. I ось стоїть розгублений 
на рідному порозі. Радісні й ус
міхнені батько, мати, сестра, 
якась трохи не схожа Вали... 
Але вій не бачить нікого. Ди
виться розгублено на маленьке 
створіння, що міцно стоїть на 
пухкеньких ніжках, обхопивши 
за голову більшу за себе кудла
ту ляльку, дивиться на свою 
копію.

— Доцю, — потягнувся 
всім корпусом до неї.

А доця щось пролепета
ла і миттю сховалась за ма
мину спідницю.

Боляче одразу було Саш
кові, а тепер просто сміш
но, що Маринка й досі на
зиває його, як і всі в сім’ї, 
«Саша», а слово «тато» ад
ресує тому, кого чомусь 
найбільше любить, — діду
севі.
МІСЯЦЬ відпустки для 

Сашка пролетів швид
ко. Чи робив вдома що, чи 
не робив, а лиш сонце спа
да — і мерщій в ясла за 
Маринкою, А потім з нею 
— 8 ясла другої бригади 
за Валею, де та працює ви
хователькою. По закону 
можна було б ще місяць 
відпочивати. Та висе на
бридло. І пішов до голови 
колгоспу М. 8. Міркаленка 
просити роботу.

На душі було трохи три
вожно: як подивиться голо
ва на те, що не тягне його 
на старе місце — видачу 

запчастин. Ще до армії ви« 
зріла мрія перейти на сои- 
нофабрику. Вирішив так і 
сказати: «Хочу працювати 
там, де можна було б ба
чити плоди своєї роботи».

Намір вчорашнього солдата 
голові колгоспу сподобався. І 
Олександр Манже.іій ось уже 
півроку працює оператором під- 
годівсльпого цеху № 2 колгосп
ної свинофабрики.

Тут він наймолодший і за 
стажем роботи, та іі за піком, 
мабуть, теж. Ллє з роботою 
справляється не гірше за інших. 
Взяв сміливе зобов'язання — 
довести середньодобовий при
ріст до 450 грамів, здати за рік 
1800 голів свиней.

Одразу після трудовлаш- 
тування вирішилось і питан
ня з житлом. Колгосп виді
лив молодим Манжеліям 
новий будинок з трьох кім
нат з усіма зручностями.

«Чим ми її обставлять бу
демо?» — Виникла «про
блема» для Валі. А Сашко 
хоч і робив вигляд, що вга
мовує жінчині плани, а сам 
пішов і замовив у спожив
чому товаристві меблі, ки
лими, холодильник.
О Е МИНУЛО й місяця, як 
** замовлення було вико
нано. Сяють тепер у квар
тирі молодожонів поліро
вані меблі. У кімнатах — 
спальний та столовий гар
нітури, на кухні — кухон
ний. Підлога встелена ки
лимами.

— Не мала баба клопо
ту.., — сміється Валя. — Те
пер тільки ходи та витирай 
ці меблі, де Маринка дуже 
любить ставити свої «авто
графи». Саші теж с робота
— килими трусити та підло
гу мити.

— Нам би ваші турботи,
— часто полюбляє говори
ти батько Сашка — Андрій 
Олександрович.

Якось він зайшов до мо
лодят, а вони сидять по
хнюплені.

— Над чим задумались?
— питає.

—« Та ось радимось. Хага 
заповнена, а гараж порож
ній стоїть.

— Ну у вас і «апетити»... 
Нічого не скажеш, — тіль
ки й мовив.

А самого охопило якесь 
дивне почуття. Він з дру
жиною в такому віці дума
ли, де жити, у що вдягти 
себе і дітей. А вони, бач, 
над чим голови ламають. 
Але ж плани реальні. За
робіток оператора свино
ферми у їхньому колгоспі 
становить в середньому 
250—300 карбованців (не 
рахуючи натурооплати), ви
хователя дитсадка — 90. Та 
якщо врахувати, що кожна 
сім'я має свій город, неве
личке господарство — влас
ний транспорт перестав бу

ти мрією...
Валині думки перерва

лись. За вікнами почулись 
важкі кроки.

— Що це тут так смачно 
пахне? — на порозі з’яви
лась кремезна постать 
Олександра.

— Та вже й захололо 
все, поки тебе дочекалась, 
— вдала, що образилась, 
Валя. — Щось трапилось?

— Ні, нічого. Відправка 
була. А ти це куди зібра
лась?

— На хор. Хіба ти забув? 
їж швидше, та біжимо. Ма
рину я вже відвела до бать
ків.

Молоді Манжелії пішли в 
клуб на репетицію...

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Леніна 
Долішського району.

На фото: пгорі — перше вра
женні! про татка у доньки було 
таким; справа — роздачу кор
мів оператор Олександр МАН- 
ЖЕЛІЙ веде, не виходячи з ка
біни; внизу зліва — Марина 
розвіє будь-який сумніп і не
згоди. З нею Олександру і Ва
лі завжди цікаво і весело. Сім’я 
Манжеліїв у повному складі.

Фото В. КОВПАКА.

МИСТЕЦТВО
ТРУДІВНИКАМ 

«Дзвенить Україна піснями...» 
— писав Микола Васильович Го
голь. ї справді, в нашому краю 
співають всі. Хлібороби на без
межних пшеничних нивах, буді
вельники, які зводять Нові будо
ви, шахтарі й машипобудівшіли, 
студенти і вчені, юні й посріблені 
сивиною — ніхто не МИСЛИТЬ СВО
ГО життя без задушевної пісні, 
без веселого, залальнов?. танцю.

Кірозо: радщину ве?а^з,4аТаавонаЮ^ 
житницею України. -а- _______ —

лише хлібом, а й талантами своїм«. 
Тут працювали корифеї українського 
театру Кропнвпнцькпй, Карпепко-Ка- 
рий, Садовський, Саксаганський. Ллє 
хіба менше талановиті були ті невідо
мі ЛІІВЦІ, як| створили безсмертні ПІС- 
1,1 й думи, чаруючи нас глибиною 1 єн- 
ли) їх звучання в сьогоденні.

Донести велич культури «ароду 
ДО трудящих, зібрати по крупнн- 
кзк зериа самобутньої народної 
творчості й повернути його, людям 

головно завдання народного 
фольклорно - етнографічного ан
самблю пісні і танцю «Весна*. Він 
«варений порівняно недавно — 
весною 1972 року при Кіровоград
ському міськом у Палаці культури 
‘нені Компанійця, гарній сучасній 
будові, яка стала окрасою облас
ного центру. • "*
__Хороаа. танцювальна І оркестрова 

а!,самблю об'еднугетЬ' майже сто 

аматорів. Крім основного складу, при 
ансамблі працюють підготовчі групи -< 
хорова й танцювальна. У «Весни» різ
номанітний репертуар — етнографічні 
композиції, побутові пісні А танці, 
народні обряди виконуються поряд 
з сучасними творами композиторів 
Країни Рад, українські пісні А танці 
поєднуються в концертних програмах з 
творами багатонаціональної культури 
народів Радянського Союзу,

Репертуар ансамблю постійно 
оновлюється. В колектив прихо
дять місцеві композитори, поети, 
хореографи. Свіжий струмінь зба
гачення програм концертів вносять 
етнографічна група, яка збирає 
фольклорний матеріал в нашій об
ласті. Ще не стерлися в пам'яті 
враження від минулорічної поїзд
ки у окремі райони Кїровоград- 
щипи; Творча група, очолювана 
художнім керівником колективу 
В о ло д и м иро м Олександровичем 

Прнбутковським, зібрала там бага
тий матеріал, на основі якого були 
створені вокально-хореографічні 
композиції «Колядки*, «Ой, весио, 
весно», «Весільний понеділок».

Ой, рости, виростай, золотий 
урожай, 

Колосистим стеблом радуй 
рідний наш край,— 

дзвенить піднесено й урочисто на 
репетиції хорової групи. Колектив 
ансамблю йде в ногу з життям. 
Багато чудових співанок, мелодій
них пісень Оповідають про щас
ливе, вільне життя трудящих на
шої країни, возвеличують людей 
праці й щедру землю.

Роздалась ланами, розцвіла 
квітками,

Розрослась в колгоспах 
буйними хлібами.

Кіровоградці добре пам'ятають 

Володимира Івановича Горіцного, 
досвідченого ятранця, з яким на 
сцені завжди з’являвся радісний 
вихор народного танцю. Нінгі він 
— балетмейстер і постановник 
танців у ансамблі.

Ансамбль — постійний учасник 
фольклорних декад Кіровоградщини. 
оглядів народної творчості. В його ко
лекції нагород — багаточислепні ди
пломи, грамоти, пам’ятні медалі. В ни
нішньому році «Весна» нагороджена 
перехідним фольклорним кубком «Ве
селка».

Життя «Весни» — це передусім 
сцена. За два роки свого існуван
ня колектив побував у всіх куточ
ках області, представив десятити- 
сячній аудиторії трудівників хлі
боробського краю понад сто кон
цертів Тепло зустрічали глядачі 
солістів ансамблю Галину Василь
єву, формувальницю 'взуттєвої 
фабрики, ударника комуністичної 

праці, переможницю соціалістич
ного змагання, Ігоря Купчака, 
електромонтажника, депутата Ле
нінської районної Ради депутатів 
трудящих міста Кіровограда, 
Світлану Прокоф’єву, водія, комс
орга першого загону автооб’ед- 
нання № 10661. Трудова молодь, 
що працює на передових ділянках 
виробництва, має змогу прилучи
тися до великого й прекрасного 
мистецтва народу, вивчати сто
рінки високої культури, що скла
далась протягом багатьох століть.

Зараз ансамбль невтомно пра
цює над підвищенням своєї вико
навської' майстерності. «Весна» 
потрібна людям, і в постійному 
творчому пошуку знаходять своє 
покликання її учасники.

А. НЕЧИТАЙЛО.
м. Кіровоград.

Фото В. КОВПАКА.

БУЗЬКЕ— 
РУКАМИ 
О л О Д II х

Лиш одне слово «Побузьке» створює в уяві 
велетенську будову. І це, справді, так. Адже 
спорудження тут нікелевого заводу ударної 
комсомольської будови — дало популярність 
цьому степовому містечку, що в Голованівсько- 
му районі.

Цю адресу тепер знають всюди. Бо в споруд
женні заводу брали участь_ представники бага
тьох національностей нашої країни.

Із введенням в дію Побузького нікелевого бук
вально на очах змінилось обличчя самого сели
ща. Тільки за період, що минув між виборами, 
тут споруджено чотири п’ятиповерхових будин
ки па 70 квартир, готується до здачі п’ятий. За
кінчується будівництво дитячого садка на 280 
місць, відкрито новий овочевий магазин.

Хто не був у Побузькому 4—5 років — 
зараз не впізнає його. Широкі асфальтовані ву> 

лиці, парк, алеї і скверн — все це прикрасило 
ного, як нарядне вбрання. А головне — це лю
ди, що трудяться тут. Вони, як і раніше, зако
хані в своє містечко, турбуються про його зов
нішній вигляд, про його культуру і впорядкова
ність. Цс завдяки їх натхненній праці Побузьке 
стало невпізнанним.

На ф о т о: п селищі Побузькому.



Евледммир Базилевсышй

„МОЛОД1ІИ КОМУНАР*

, документальна п о вість»
Задум написати про Феодосія Геть

манця виник несподівано. Добре пам'я
таю день, коли це тралилось.

Я читав повість Альбера Камю «Сто
ронній». «Сьогодні — померла мама. А 
може вона померла вчора — не знаю».

Дві найперших фрази. А за ними факт 
людської трагедії. Конкретно — скром
ного службовця Мерсо. Трагедії, страш
ної своєю парадоксальністю. Бо останнє 
прощання з матір’ю для геооя — фор
мальність, не більше. На запитання сто
рожа, чи хоче він побачити обличчя не
біжчиці, заперечливо хитає головою. 
Спокійно п'є каву біля труси і там же 
мирно засинає. А вже наступного дня 
знайомиться з дівчиною, дивиться коме
дію з участю популярного артиста і без
турботно віддається буденним радо
щам буття. Не караючись сумнівами, 
зводить наклеп на жінку, якої зовсім ге 
знає і холоднокровно всаджує чотири 
нулі в араба, що не заподіла йому зла.

Кретин, моральне чудовисько? Безпе
речно. Чому ж так боляче сприймаєть
ся його трагедія? Гине особистість! Атро- 
фія людяності — то моральна смерть. 
То грань, за якою пітьма. «Втрата ду
ші — теж душевна хвороба», — стверд
жував філософ.

В світі капіталізму, світі жорстокості і 
самоти розпадаються навіть родинні 
зв язми і все живе безмірно чуже живо
му. Так стверджував Альбер Камю, 
один з талановитих письменників нашо
го часу.

Страшна книга — страшна філософія. 
Хотілося заперечити її жив^м прикла
дом. Людиною — з іншого світу. Люди
ною — прямо протилежної долі. Так 
спливло обличчя хірурга з Добрянки, що 
у Вільшанському районі. Почесного гро
мадянине села. Одного з ініціатооіз 
створення Фонду миру. Делегата Все
світнього конгресу миролюбних сил у 
Москві. Заслуженого лікаря УРСР. Кава
лера орденів Леніна і Жовтневої Резо
люції. Того самого, на чиї кошти був 
побудований літак у роки Великої Віт
чизняної. Того самого, чиєму листуван
ню міг би позаздрити навіть популярний 
кіноартист. Найщедрішзю людиною на 
світі назвав лікаря відомий письменник 
Борис Полевой

— Будеш писати про Гетьманця? — 
запитував знайомий журналіст і загадко
во усміхазся, — потрясаючий дід! По
ра, давно пора .. Три фільми існує про 
нього. Яких тільки посад не пропонува
ли чоловікові, а він — своє: «Спасибі за 
ласку, але я даэ клятву трудитися на се
лі...»

----- Дивозижний чоловік, — докірливо 
твердив анаетєзіолог з обласної лікар
ні, — не п'є, не палить... За 45 років 
жодного дня не був на лікарняному...

— Уявляєте, — захоплено казав на на
раді робсількорів земляк Гетьманця, —• 
все-таки головний лікар, можна сказати 
перша особа на селі і раптом — м;сить 
заміс...

Ф. ГЕТЬМАНЕЦЬ у юнацькі роки.

...Поля, розлогі і 
засніжені, промов
ляли мерехтливим 
блиском, бадьорий 
сонячний ранок ши
роко усміхався над 
принишклою землею 
і ми не зчулися, як 
машина стрімко вко
тилася в село.

Хвіртка була роз
чинена настіж, але 
господарів дома не 
виявилося і журна

ліст з районної газети, що взявся мене 
представити, запропонував піти прямо о 
лікарню.

Невисокий чоловік у 
стриженою наголо 
якось ведмедкувато 
міцно стиснув її І 1 
нув мене З НІГ до голови, так що я ми
моволі усміхнувся на ті оглядини. Чоло
вік теж усм'хнувся І ТИМ СВАЛИМ, мовби 
зняв ношу з пліч: обличчя ЙОГО ПОМО
ЛОДІЛО, розправилося, заграло хвилъка- 
ми зморщок, виказуючи білі рівні зуби.

— Ну й добре, що поиїхали. Через го
дину підемо виступати в школу... — І 
вловивши мій заперечливий жест, додав:

— Ну що ви, хіба ж можна’відмовити 
школярам...

І ми таки справді незабаром зустріли
ся з членами клубу інтернаціональної 
дружби місцевої школи. За вікном гар
цював морозенко, сухо покректували 
дерева, нелізон’икливолюдяні шиби за
цвітали вигадливими узорами, а тут, у 
невеличкому класі лунали слова уро- 
чистої клятви, звучали пісні, багряніли 
прапори.

Феодосий Деомидович розповідав про 
Конгрес, діти уважно слухали, і їхні сер
йозні личка переймалися його словами 
глибоко і щире...

Марія Миколаївна — дружина Геть
манця і старша операційна сестра в йо
го лікарні — за віком молодша від сво
го чоловіка. Гладенько зачісане рієне, 
припорошене сніжком часу, волосся.

За національністю Марія Миколаївна 
болгарка. Звідси, очевидно, й характер
ність вимови — ніжної, наспівної.

Що спонукало цих простих людей ста
ти на благородний шлях самовіддачі? Як 
і коли піднялися вони до розуміння 
найгуманнішого принципу з '.хорального 
кодексу: щастя не в тім, щоб узяти, а в 
тім, щоб віддати? Аби відповісти нй ці 
питання, треба було розглянуїи чуже 
життя від печатку до кінця.

Дні перебування у Гетьманців стали не 
тільки днями поступового накопичення 
матеріалу, гортання старих газет, зна
йомства з листами. Вони допомогли 
збагнути характер у йо. о щоденних ви
явах, пролили світло нз те, що за інших 
умов було 5 гросто неможливе.

Пригадую такий епізод. *3 райкому 
партії прислали за лікапем машину: про
сили виступити на нараді тваринників. 
Нашвидку переодягнувшись, Феодосії) 
Деомидович поїхав. Двадцять кілодлет- 
рів у Вільшанку, стільки ж — назад. І 
це — після чотирьох спераційі На сім
десят третьому році життя! Мимоволі 
подумалосн: у цього чоловіка — темпи 
життя сімнадцятилітньо о.

Я стояв на березі мовчазної Синюхи і 
думав про те, що майже півстоліття 
сільський лікар Феодосій Гетьманець 
надивляв оцей пейзаж — одноманітний 
взимку, елегійний восени і повнокрозний 
навесні та 
млювався 
інакше б 
манливих 
та. Різні
Мерсо і лікареві Гетьманцеві. Першому 
— у прірву самоти, другому — ло лю
дей. Си/лптоматично: в одному з номерів 
газети «Труд» за 71 рік в/ліщені розпо
відь про подвижницьке життя почесного 
громадянина Добрянки та інтерв ю — з 
англійським кінорежисером Кеном X га
зом. Ось що сказав відомий майстер кі
но: «Один із моїх фільмів називається 
«Маленький світ Семмі Лі». Він розпові
дає про маленьких людей, про людей 
без роботи, без грошей, без духлок без 
духовності. Про тих, хто живе, турбую
чись тільки про шматок хліба. На біль
ше їх не вистачає. Так що моя тема — 
самотність людини в суспільстві. Втім, 
це загальна те/ла нинішнього англійсько
го кінематографе».

Дві особистості. Дві долі на різних тем
пературних полюсах землі.

(Далі буде).

белому халаті з 
лобатою головою 

І ЗЗЯВ МОЮ руку, 
безцеремонно огля-

влітку. І, либонь, таки не вто- 
диБугатися з його принад, бо 
скористався однією з тих за- 
пропозицій переїхати до міс- 

шляхи судилися службовцю

"їй Наша адреса і телеФони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-45-87.

11 червня 1971 рони

ДИПЛОМ ІНЖЕНЕРА
НА СВІТЛОВОДСЬКОМУ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОМУ

Багато молоді Праги-.1 здобутії .освіту, 
це відриваючись від своєї роботи, від ви
робництва. Цспомогтп ;м у ньому'амо;ке 
і паш Світлово'дський загаїьнотехіїіч- 
пип факультет. Який є одйїею з ланок за
очного навчання. Факультет має сучасну 
навчально-лабораторну'базу, і дає гли
боку піпгоізвку з'яагалмгоосвітіїіх і тех
нічних дисціїіїлін. Студенти, лКІ зак;іг:и- 
лн три курси нашого <|»::<уль:сі\\ можуть 
перевестися на другий етап навчання — 
в Харківський інститут радіоелектроні
ки і в будь-який інший технічний в\з 
країни.

Хто і чому приходнії, иап-іаінсм ііа наш фа
культет? Па це питання «»»іпсі, мірою пі.іно- 
підає анкета, яку ми поширили серед і.»’і игр- 
шокурсиикіп. І ЇХ з' них го.іивноіо причиною 
вступу на факультет названі ноіребу в інап- 
нях. Чотири з кожних п’яти опиту.і.чіих папча-

З

юті.сп спеції.-.і.погіі, з «кою ііов’ііиіниіі про
філь їх роботи.

Дбаючи нр.> якісний прийом цьогорічної о по
повнення, ко'іеь-.ив факультету органі іу.іак 
д.иі абітурієнтів підготовчі курси, дочитаються 
іекнії з дисциплін, то винесені па вступні си_ 
іамеки. Для попереднього знайомгтяа .і май
бутніми всі синяками г.иь іахачі впї.цджлк.>гг. в 
колі осип нашого району, а також н найближ
чі міста суеічніс областей. Найближчим часом 
будуть прочедгіі «Дні відкритих дверей», під 
час яких гилусьпикп шкіл гісзііайсмлн іься з 
матеріальїіо-теміічною банно фаі у.-.ыету. на
вчальними кабінетами та ..аборатегіями.

Зараз роіпсч'іі-.ається пріїі'о.і докумен
ті. Чекаємо па тих. хто бажас огрим-пп 
6с і відриву від виробпинтва війну осг.Ь 
ту за обрацзю спецізл: иісіто.

А. .ЛОБОДА, 
працівник Снігловодського загаль
ної ех нічного факультету.

11 І ВІВПЮРОК.
ПЕРША ПРОГРАМА. ’1(15 — 

Ко.и.ороке телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Вогнище». (М). 10.<10 — 
Кольорове телебачення. «К іуб 
кіноподорожеГі».-(М). 11.00 — 
Нонііііи (К). 11.15 — Кольоро
ве телебачення. Кінотрилот ія 
«Ходіння по муках». III серія. 
«Похмурий ранок». (К). 10.15 
— «Механізований тік — кож
ному господарству». (Львів). 
16.45 — «Екран молодих».
(Львів). 17.45 — «На голов
них напрямках п'ятирічки». 
(Херсон). 19.00 — Новини. (М). 
1Я.15 — Для дітей. «Дітям про 
звірят». (М). 1Я.30 — Кольоро
ве. телебачення. «Творчість 
народів світу». (М). 19.00 —
Кольорове телебачення. Ура-

«МОЛОДЙП КОММУНАР» - 
орг.иі Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кироиоград.

чисте відкриття V міжпапол- 
ного конкурсу імені П. І. Чай- 
ьонськото. (іМ). 21.ІИІ - ~
грама «Час». (М). 21.45 
ті.оровс .телебачення, 
жеіііні трансляції 
родного конкурсу імені II. 
Ч.-ійьоііського.
«Поезія». (М). 
ніонат СРСР 
Рапіра. Чоловіки. 
23.20 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 11.20 — 
Новішії. (М). 9.30 Кольоро
ве телебачення. Дні школя
рів. «Вогните». (М). 10.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). I1.0D — 
Повніш. (К). 11.15 — Ко.іьоію- 
ве телебачення. Кіпогон.іогіп 
«Ходіння но муках». Ill серія. 
«Похмурий ранок». (К). 12.55
— Співає .’І. Остапенко. (К).
16.0(1 — «Наука сьогодні».
(М). І(і.30 • Кольорове теле
бачення. «Малюк і Каплсон, 
який живе па лах-v». Телеві
зійний художній фільм. (ЛІ). 
1S.no — Сьоголні з вами поет 
М. Упеїінк. (К). 1S.30 — Рек
лама. оголошення. (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.15— 
Творчий вечір арі ис і in Леїнн- 
голдського лоамтсатпу імені 
Пушкіна. (К). 20.15 — «Па
добраніч, літні». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Кольорове телебачення. «Са
тиричний об’єктив». (|<). 22.65
— Тележурнал «Старт». (К). 
22.50 — Вечірні повніш. (К).

П ро- 
к«>- 

Нроіпв- 
т V міжии-

1
(М). 22.50 —

23.05 — Чем- 
д фехтх'панни. 

(Мінськ).

Друкарнч ім. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, пул. Глінки, 2.

12 КЕШЕМ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.(15 — 

Кольорове телебачення. Ран
кові» гімнастика. (М). 9.50 —

ІІовири. (М). 9.30 - Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Виставка « Пуратіпо». (М) 
10.011 — КЬ.тьорбое тслебачі н- 
Іія. «Пригоди Доорана». Ху
дожній ф).чьм. (М). II.И5 — 
Повіти. (К). 11-20 — «Екран 
молодих». (К). 12.35 — Ху
дожній іііілі.м' «червоний гал
стук». (К). ІЗ.Гфі Телевізій
ний документальний фільм. 
(М). Ні.25 — «День за дпемг. 
(Кіровоград). І<>.40 — «Ман
дат народного довіп'я». (Кі
ровоград). 16.5.3 — Зустріч ви
борців Московського вибор
чого округу т кандидатом у 
депутати Верховної Рпин 
СРС.Р юн. О. М. Косні’іііим. 
(М). Ко. і корове телебачення. 
111.15 — Кольорове телебачен
ні-. Коннерт радянської пісні. 
(М). 111.45 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Причал». І серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.45 -- Кольорове теле
бачення. «Пумо. дівчата!» 
(М). 23.15 — Повиіііі. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 
— Повний. (К). 11.20 — «Ек
ран молодих». (К). 12.35 —
Для дітей. Художній фільм 
«Червоний галстук». (К). 
16.25 — «Терноііілі ські райду
ги*. (Львів). 10.55 — Кольоро
ве телебачення. Зустріч ви
борній Московського місько- 
10 виборчою окрі'гі' з КаїЬ'ІИ- 
даюм у депутат Верховної1 
Ради СРСР гов. О. М. Коспгі- 
ннм. (М). ІП.45 — «Наодинці 
т книгою». (До 100-річчя тліні 
народження М. Черемшини) 
(К). ‘2(1.45 — «Па добраніч, лі
ти!» (І<). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.45 — «Сіль
ськогосподарський тиждень». 
(К). 21.55 — Художній фільм 
«Справа Цернік». (К). 23.30 — 
Вечірні новії ніг. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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