
Родина, як сотні і тисячі інших на нашій, радянській 
землі. Звичайна колгоспна родина, яка живе за Консти
туцією — Основним Законом Союзу PCP, де кожен мас 
право на працю, на відпочинок, матеріальне забезпе
чення на старості, освіту і ще 
прав і обов’язків, які роблять 
тя — таким як треба.

;

IIЕПУРНЕНЬКИЙ цегля- 
* ний будинок вдень 

а ве
чорами переморгується із 
зорями чистими вікнами: 
то хлопці дивляться до но
чі телепередачі, або гра
ють на гітарі. Широке 
обійстя не обгороджено 
парканом, і тільки кущі 
жовтої акації відділяють 
його від вулиці. З проти
лежного боку садиба ле
вадою спускається до 
Чорного Ташлика.

Це хата Марії Василіз- 
ни Берневек, пенсіонерки 
колгоспу «Дружба» Ново- 
українського району. Ми 
сидимо в затишній кім
наті і, звичні до праці, 
почорнілі руки Марії Ва
силівни якось незручно 
почувають себе на світлій 
святковій скатертині сто
лу. Вона раз по раз опус
кає їх на темний із світ
лими квітками фартух, пе
ребирає фотографії і, від
чуваю, що руки її нудьгу
ють без роботи,

В колгосп Марія Васи
лівна Берневек прийшла в 
1929 році дівчиною із ху
тора Голодна. Тепер той 
хутір має зовсім іншу наз
ву — Яблунівка.

В хаті разом із 
живуть два сини, 
затори колгоспу 
ба» Григорій та 
Берневеки. Крадькома 
окидаю поглядом поліро
вані шафу, стіл, ліжко-ди- 
ван, стільці, радіолу. Ма
рія Василівна, 
мій погляд, з 
каже:

— Все Борис 
першої зарплати... А вінок 
— то йому на обжинки 
дівчата подарували, як пе
реможцю. Сердиться на 
мене, стару, що в хаті пів
пуда зерна на видноті по
вісила, а я не знімаю — 
хай висить.

Вінок Борису Берневеку 
вручили на цьогорічних 
жнивах, коли він своїм 
комбайном, взявши у по
мічники брата Василя, на
молотив 4980 центнерів 
зерна. Екіпаж братів Бер- 
невеків зайняв III місце 
серед комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів райо
ну.

Хата Василя за кілька 
десятків метрів від мате
риної. Молодий механіза
тор, побравшись із тварин
ницею Галинкою, вирішив 
господарювати окремо. 
Хату йому зводили всі 
Берневеки, хлопці — май
стри на всі руки. А пізна
єш, що вона берневеків- 
ська по тому ж паркану із 
зелених віт, та ще по вік-
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нах, усміхнених 
дей.

Найголовніше 
невеків, право — це право 
на працю. А, значить, і 
право на щастя. Я див
люсь як спокійно і впев
нено нажимає на важелі 
свого трактора Григорій 
Берневек, і думаю: запи
тай його зараз про 130 
статтю Конституції, Григо-

FF .ГГГ
рій, мабуть, зніяковіє і від
повість, що не пам’ятає. 
Однак слова «кожен гро
мадянин СРСР зобов’яза
ний дотримуватись дис
ципліни праці, чесно ста
витись до свого грома
дянського обов’язку» міц
но закарбовані в його 
серці, в серці братів Бо
риса і Василя, яких відзна
чено значком «Ударник 
дев’ятої п’ятирічки», — в 
серці кожного механізато
ра другої тракторної 
бригади колгоспу «Друж
ба», бригади комсомоль
сько-молодіжної, що но
сить почесне звання ко
лективу комуністичної пра
ці. Ці рядки Конституції 
— в серці Марії Васи
лівни Берневек — про
стої колгоспниці, що йду
чи» в поле першого ДНЯ 
жнив, одягала святкову со
рочку...

Тла, усім оцим людям, 
було б дивним жити інак
ше. Бо Конституція для 
них—дійсно Основний За
кон, закон життя. Закон, 
визначений серцем...

"РОЛЬНЬ! НЗЄ

СРСР

ЬКОГО ОБКОМУ АКСИ9

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

Коли ховали батька 
Олексія Порфировича 
Берневека, — його зране
не, наболіле тіло несли 
повільно і урочисто ЕСЛІД 
за колгоспними знамена
ми. І тепер, коли хлопці 
їдуть утрьох на свята і ку
мачеві знамена тріпочуть 
на вітрі, Григорій, Борис 
та Василь Берневеки по- 
думки ніби продовжують 
отой шлях, яким пішов із 
життя батько. Український 
селянин, колгоспний їздо
вий, який пліч-о-пліч з ро
сіянами, грузинами, біло
русами відстояв стіни да
лекого Сталінграда віц 
чорних фашистських рук.

«Захист Вітчизни — свя- 
щений обов’язок кожного 
громадянина СРСР» — це 
стаття Конституції. А ось 
ордени та медалі батька, 
інваліда Великої Вітчизня
ної війни Олексія Порфи
ровича Берневека...

А'ось урочистий Григо
рій, сфотографований бі
ля прапора частини. А ось 
листи-подяки за вихован-
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ня синів, надіслані коман
дирами матері...

А чим ще живуть Бер- 
нєвеки-механізатори? Як 
користуються своїм пра
вом на освіту, відпочинок? 
Скажу, що всі троє закін
чили Оникіївське профе
сійно-технічне училище, 
що професію механізато
ра обрали з дитинства. Що 
Григорій довгими зимови
ми вечорами пише вірші 
про поле, братів і матір, 
робить замальовки рідно
го села у простенькому 
зшитку, що юнак має дру
гий спортивний розряд по 
кульовій стрільбі, одержу
вав неодноразові перемо
ги на районних та облас
них змаганнях.

Василь захоплюється 
легкою атлетикою, а Ва
рне — загальновизнаний 
рекордсмен колгоспу 
гиоьовому спорту.

кіно, книги, 
танці, магнітофон. Звичай
ні юнацькі захоплення. 
Борис днями повернувся 
із туристської подорожі 
по Кавказу. Путівку йому 
вручили урочисто на тра
диційному колгоспному 
ссяті — Дні трудової сла
ви за кращі показники 
у змаганні. Григорія та
кою безкоштовною путів
кою було нагороджено то
рік. — провів відпустку за 
коедоном.

Отак і живуть механізз- 
тоои, брати Берневеки. 
Щиро, просто. Як і батько, 
залишать людям у спадок 
заповіти: бути людиною, а 
потім вже трактористо/л, 
інженером чи будівельни
ком. А спершу — люди
ною, щоб будинок і серце 
були відгороджені від 
світу не різьбляними во
рітьми із важким замком, 
а рядочком зеленого гіл
ля.

Л. КРАВЕЦЬ.
Колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського ра

йону. •

2 грудня відбувся пленум обкому ЛКСМ України, 
який розглянув питання:

1. Про підвищення ролі комсомольських організа
цій навчальних закладів області в комуністичному ви
хованні учнівської та студентської молоді.

2. Про підвищення ролі і відповідальності коміте
тів комсомолу за підбір, виховання і навчання ком
сомольських кадрів і активу у світлі вимог партії і 
рішень XVII з’їзду ВЛКСМ.

3. Організаційне.

3 доповіддю в першому питанні виступив перший 
секретар обкому комсомолу Олексій Скічко. В обго
воренні доповіді взяли участь: Валерій Маль- 
цев — перший секретар Ленінського райкому ком
сомолу м. Кіровограде, Віктор Поладько—секретар 
комітету комсомолу Кіровоградського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна, Микола Барановський — секретар 
ко/АІтету комсомолу Знам’янської середньої школл 
№ 3, Тетяна Арсеенко — секретар учнівської комсо
мольської організації Казавчинської середньої шко
ли Гайворонського району, Дмитро Замша — пер
ший секретар Бобринецького райкому комсомолу, 
Ганна Іллєнко — секретар комітету комсомолу Олек
сандрійського педучилища, Д. Ю. Стельмухов — за
відуючий обласним еідділом народної освіти, Тетяна 
Нелень — секретар комітету комсомолу Долинсько- 
го цукрозаводу, Л. А. Симченко — начальник Світ- 
ловодської дитячої річної флотилії, В. О. Баранцео 
— старший інспектор обласного відділу карного роз
шуку УВС облвиконкому.

З інформацією в другому питанні виступив другий 
секретар обкому комсомолу Іван Гнибіденно.

ГЛЯНУТИ
Валентина Кошулько, 

Людмила Григоренко. Те
тяна Шурнк і Надія Кот
ляр працюють в Андрусі- 
ївській швейній майстерні.

— Добре трудиться мо
лодь, бере активну участь 
у художній самодіяльно
сті, в громадському житті 
села, — говорить завіду-

юча майстернею Н. І. Хо
дак.

Дівчата працюють зосе
реджено, їх робота погре
бує наполегливості, неаби
якої творчості.

— Я люблю свою про
фесію, — говорить Вален
тина Кошулько. — 10 мі
сячний план виконала на 
155 процентів.

Комсомолки Андрусіїв- 
ської швейної майстерні 
включилися у змагання на 
честь 60-річчя Великого ’ 
Жовтня.

Л. МАКСІОТА.
Колгосп імені Леніна 
Світловодського райо
ну.
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gj Вони очолюють 
первинні

ПРИКЛАД 
КОМСОРГА

Григорій Оводенко змахнув" рукою піт з 
лоба, знову заклопотано почав копирсатись 
у двигуні. Далося йому це електрооблад- . 
напни! Ніяк не розбереться. Аж перед това
ришами соромно, ще засміють. І треба ж 
такому трапитись — не може віднайти не
справність! Нараз відчув на собі чийсь по
гляд. Озирнувся. Поруч підбадьорююче по
сміхався Микола Канавець.

— Що там у тебе? Давай удвох. Подай 
схему. 'Ги слідкуй, а я перевірятиму. Можна 
навпаки...

Вже обидва схилились над тракторним 
двигуном. Деякий час працювали мовчки. 
г‘ —Ану, ти попробуй тепер,—кинув Мико
ла Григорію, відступивши убік.

Через хвилину Г. Оводенко підняв догори 
сяючі очі: «Знайшов! Ось він, обрив!».

А Микола Канавець лише посміхнувся 
про себе. Він бачив поламку. Але те, що

молодий тракторист знайшов її 
сам, безумовно, краще. Можливо, 
то перше його трудове випробу
вання, з якого вийшов перемож
цем, перше самоутвердження ме
ханізатора. А це набагато важли
віше, ніж те, що сам майстер-на- 
ладчик усунув би поламку.

Не так давно і він почував себе 
отак безпорадно перед трактором. 
Хоча, здавалося, теоретичних 
знань не бракувало. Бо й у школі 
полюбляв цю справу. Батько ж — 
учитель виробничого навчання. 
Подобалися Миколі уроки, де мо
ва йшла про трактори, автомобілі. 

Характером видався тихий, неговіркий, 
може тому, що зросту не богатирського. 1а 
варто почати розмову про техніку, — враз 
міняється юнак, іаки.м і в технікумі був. А 
коли повернувся до села з дипломом техні- 
ка-механіка по сільськогосподарських маши
нах, став працювати майстром-наладчнком 
у центральній майстерні колгоспу імені 
Ульянова. Цей сором'язливий, але беруч
кий до роботи юнак, швидко зумів завоюва
ти повагу однолітків.

Два роки тому молодь першого відділка 
обрала Миколу Канавця секретарем відділ- 
кової комсомольської організації. А в пер
винній — люди різних уподобань, навіть 
абсолютно різних професій: Тетяна Сокіл — 
доярка, Людмила Петленко, Наталка Бе
резенко — трактористки, Микола Ткачен
ко — комбайнер, Юрій Василенко — водій, 
всього двадцять два комсомольці. Це зна-

чнть 22 різних характери. Здавалося б зна
йти спільну мову з кожним для сором’язли
вого, тихого юнака буде, нелегко. Одначе 
Микола зумів. Тепер їх первинна комсо
мольська організація — краща у районі. За 
правило секретар узяв собі: «.Роби, як я!». 
І в усьому він перший. Де й час бере! Сам 
закохався у спорт. Любить футбол, волей
бол, боротьбою захоплюється, інших за со
бою кличе, до змагань заохочує. Не втрачає 
контакту зі своїми комсомольцями навіть 
після роботи. Цікавиться, хто як проводить 
своє дозвілля.

Коли говорити про виробничі справи, то 
тут особистий приклад секретаря досить 
показовий. Мало того, що він завжди при
йде на допомогу товаришу по роботі. Ми
кола ще вміє запалити вогонь трудового 
суперництва. Тому й трудяться комсомольці 
ударно. Вахта, присвячена 60-річчю Вели
кого Жовтня, назве імена нових перемож
ців соціалістичного змагання серед молоді 
колгоспу. Поміж них буде чимало спілчан 
з першого відділка. І змагання серед відділ- 
кових організацій на сьогоднішній день 
очолює первинна комсомольська, де ватаж
ком Микола Канавець.

Сам секретар ось уже два роки активний 
учасник районних конкурсів серед майстрів- 
наладчиків. Хоч він і наймолодший, проте 
досвіду юнакові не бракує. Минулого року 
М. Канавець був другим. У цьому — став 
переможцем змагання.

його ім’я занесено на районну Дошку" 
пошани «Молоді гвардійці п’ятирічки».

М. ТРИКУЛА, 
завідуючий відділом комсомольських 
організацій Новгородківського рай
кому комсомолу.

ПЛЕНУМ
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 

МІСЬККОМУ 
КОМСОМОЛУ 

розглянув підсумки обмі
ну комсомольських доку
ментів та накреслив зав
дання по дальшому удо
сконаленню організацій
ної і політичної роботи, 
підвищенню бойовитості 
первинних комсомоль
ських організацій.

З доповіддю порядку 
денного виступила пер
ший секретар МК ЛКСМУ 
Катерина Ківерник. Допо
відач та виступаючі звер
нули увагу на необхідність 
поліпшення внутріспілко
вої роботи в комсомоль
ських організаціях райо
ну.

У зв язку з переходом 
на роботу в міськком 
Компартії України звіль
нена з посади і виведена 
зі складу членів бюро 
міськкому ЛКСМУ секре- 
тар-завідуюча відділом 
учнівської молоді та піо
нерів МК ЛКСМУ тоз. 
Цурська Т. Д. Секретарем 
-завідуючою відділом уч
нівської молоді та піо
нерів, і членом бюро 
міськкому комсомолу об
рано Метлякову Тамару 
Олегівну.

На знімку: відвідувач 
«Сільське господарство в 
з книжками і брошурами,

В столиці Ефі
опії Аддіс-Абебі 
регулярно прово
дяться радянські 
виставки, під час 
яких влаштовую
ться різні експо
зиції. читаються 
лекції, демон
струються радян
ські кінофільми, 

фотовиставки АПІІ 
СРСР» знайомиться 
що розповідають про

життя радянського народу.
Фото А. СОЛОМОНОВА. 

А ГІН.

Антинародна полі піка фашистської хунти в 
Чілі привела економіку країни на край безод
ні. Росте* армія безробітних. Часто на вулицях 
чілійськнх міст можна побачити людей, що 
щось шукають п смітниках чи просять милос
тиню, щоб не загинути з голоду.

_____ Фото ЦБ-АПН,

І
І

І

І
І
І
І
І

Гї РОГЛЯНУВ я статтю «Пам’ятаєш, Ва- 
' лентино?», і перебіг очи/ла далі.
Членські внески сплачую вчасно, до
ручення1 виконую. Здавалося б, яке від
ношення мають поставлені в матеріалі 
проблеми безпосередньо до мене?

У наступному номері газети знову 
наткнувся на рубрику «Відверта розмо
ва». Прочитав уважно. Повернувся до 
першої статті. Уже не здавалося мені( 
що це мене не стосується.

Справді, А. Онуфрієнко, на мій 
погляд, має рацію. Зуміти зацікавити 
молоду людину життям комсомоль
ської організації — необхідна умова 
активної участі спілчанина у всіх доб
рих справах свого колективу. Прига
дується таке. Ми, колишні випускники 
професійно-технічного училища № 4, 
починали свою трудову діяльність на 
заводі «Червона зірка». У механоскла
дальному цеху № 4. Я та кілька моїх 
однолітків ще не були членами 
ВЛКСМ. Не можна сказати, що ми не 
цікавились роботою комсомольської 
організації. На жаль, вона нами не за
цікавилась.

Кілька разів я був на відкритих ком
сомольських зборах. Збори були якісь 
нецікаві.

Нудно з трибуни говорив секретар:
— Період, що пройшов після звітно- 

виборних зборів у житті нашої комсо
мольської організації, ознаменузався 
значними подіями. Зупинимось на ро
боті виробничого сектора. План вико
нуємо... Проводились рейди... Заслухо
вували деяких товаришів... Є у нас ще 
деякі недоліки...

Потім були не менш нудні дебати. 
Головуючий ніяк не міг допроситися, 
аби хтось виступив. Аргументи, які по
винні були підбадьорити ораторів, зву
чали приблизно так: «Ну, хто хоче ви
ступити? Швидше, товариші! Ви ж себе 
та й інших затримуєте! Нікому не хо
четься затримуватись! Давайте ско
ріше». Зрештою, хтось підвівся.

— Я відповідав за культурно-масову 
роботу. Особливого такого нічого не 
робили. Ну, в кіно сходили...

Подібно ж прозвітували ще кілька 
активістів. У повітрі висіли штампо
вані фрази: «охоплено» навчанням 
стільки-то», «не на належному рівні ще 
спортивна робота»... Вони відскакували 
від свідомості комсомольців, не викли
каючи ніяких емоцій. До них звикли, 
як до чогось, можливо, й не дуже при
ємного, але необхідного.

І знову обтяжливе мовчання.
Зрештою, зачитали проект рішення. 

«За звітний період велася певна робо-

злх/д
Р Л Д Я
ЗАХОДУ?

ВІДВЕРТА 
РОЗМОВА

та»... Хоча вірніше назвати її непевною.
Можливо я дещо гіперболізував си

туацію. (Нехай вибачать мені комсо
мольці «Червоної зірки»!). Та, мабуть, 
ще знайдуться колективи, де збори 
проходять саме отак, або ж приблизно 
так.

Після кількох подібних комсомоль
ських зборів, де побачив, як люди гу
били свій час, у мене пропав інтерес 
до подібних заходів. Певне, це й було 
причиною того, що тоді я так і не на
писав заяву про вступ до ВЛКСМ. 
"І/ОМСОМОЛЬЦЕМ я став у лавах Ра- 
■ *■ дянської Армії. І хоча текст моєї 
заяви дещо відрізнявся від тієї, котру 
писала Валентина Луньова, — писав я

її зріло, з переконанням, що інакше 
чинити не можу.

Коли повернувся з армії, на «Черво
ну зірку» не пішов. Не цікаво мені бу

ло там. Влаштувався на роботу на «Цук- 
рогідромаш»... Часу небагато труджусь 
тут. Але вже можу сказати — комсо
мольська організація працює. Можли
во, тут є своя специфіка — все-таки 
людей менше, швидше перезнайоми
лись, спільні інтереси виявити легше.

Та, мабуть, справа не а цьому. Нині 
у нас збори — це глибока конкретна 
розмова про наші справи. І не байдужа 
розмова! Незадовільно працював 
«Комсомольський прожектор» — піді
брали новий склад з людей, що справ
ляються з цим дорученням. Треба за
лишитись на суботник — будь ласка. 
Онозлення устаткування, пробле
ми використання робочого часу 
комсомольцями, економія металу на 
заводі, нові соціалістичні зобов'язання, 
моральне обличчя сучасної людини — 
ось проблеми, які ми обговорювали 
на зборах. А робота стінної пре
си? Три стіннівки у нас. Серед них — 
дві комсомольські: «Юность» і «Раш
пиль», а одна випускається партійною 
і профспілковою організаціями за на
шою участю. Та повернемося до збо
рів. Неявка на них без поважної при
чини — грубе порушення статуту. А 
хто з охотою прийде на такі збори, що 
я описав на початку своєї розповіді?

Мені можуть заперечити. Мовляв, є 
порядок ведення зборів. Порядок, 
звісно, і є. Але хто узаконив нудні, 
нецікаві звіти, які ні про що не гово
рять? Хто узаконив завчасно розписані 
виступи без роздумів і пристрасті? 
Хто вирішив, що збори обов’язково 
повинні бути нудними? А вони такими 
й виходять, коли організовується захід 
ради заходу! Невже не можна інакше?

Можна. І необхідно. До цього, на
приклад, прагнемо в своїй комсомоль
ській організації. І, здається, у нас ви
ходить. А у вас?

С. АНТОНОВ, 
фрезерувальник Кіровоградсько
го заводу «Цукрогідромаш».

СКЛАДОВІ УСПІХУ
Секретар партійної органі

зації радгоспу «Більшовик» 
Олександрійського району 
II. І. Кліщсвський не прихо
вував почуття гордості, роз
повідаючи про трудівників 
села:

— Добре працюють люди. 
Ось Лідія Степанівна Леоно
ва, скажімо. Більше двох де
сятків років доглядає поро
сят. Відзначена урядовими 
нагородами, грамотами, хоро
ша наставниця молоді. . Але 
сьогодні я б рекомендував 
написати про нашу молоду 
свинарку Галину Касьян. За 
■дев’ять місяців вона доби

лась найвищих показників у 
роботі. її портрет — на Дош
ці пошани радгоспу.

Незабаром я познайомився 
з Галиною. Розговорилися. 
Дівчина народилася в Малій 
Висці.

Після одруження довелося 
поміняти місце проживання. 
Разом з чоловіком виїхала 
працювати на Олександрій- 
щипу.

Колектив робітників тепло 
прийняв молоде подружжя 
Касьянів. Невдовзі виділили 
їм хорошу квартиру. Галина 
пішла працювати на свино
ферму.

Проста, щира душею, до 
роботи беручка, вона відразу 
ж стала своєю у колективі 
тваринників першого відділ
ка. Старанно вивчала методи 
роботи досвідчених свинарок, 
часто радилась із зоотехні
ком, заглядала в журнали, 
вивчала спеціальну літерату
ру по тваринництву. Згодом 
поступила на заочне відділен
ня зооветеринарного техні
куму.

У минулому році від кож
ної свиноматки молода тва
ринниця отримала- по 26 по
росят.

Як переможцю соціалістич
ного змагання за третій квар
тал їй вручено перехідний

НА ФЕРМІ

МОЛОДІ

ГОСПОДАРІ
Червоний вимпел комітету 
профспілки радгоспу, грошо
ву премію.

Нині, взявши підвищені со
ціалістичні зобов'язання, тру
дівниця вирішила дворічний 
план виконати до 60-річчя 
Великого Жовтня.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».
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СОЛДАТ РЕВОЛЮЦІЇ —
С О Л ДАТ М II Р у
♦ До 80-річчя Миколи Тихонова

© ІН прийшов у молоду 
■* радянську літературу 
з народних низів Петер
бурга —- син перукаря і 
швачки народився за чо
тири роки до початку XX 
століття. Його життєвий 
шлях проліг крізь події 
трьох революцій і п’яти 
воєн, у чотирьох з яких 
він брав участь. В першій 
світовій війні двадцятиліт
ній гусар отримав бойозе 
хрещення на просякнутих 
кров ю полях і болотах 
Прибалтики. А в 1919 ро
ці вже в шинелі червоно- 
армійця разом з червоно- 
гвардійським загоном за
кривав шлях на Петроград 
білогвардійському воїнст
ву Родзинки і Юденича.

Перші книги «Орда» і 
«Брага», видані в 1922 ро
ці, одразу ввели його в 
коло відомих поетів пер
шого пожовтневого по
коління. Читачеві, що 
тільки-но повернувся з 
фронту, були близькі й 
зрозумілі його скупі лі
ричні зізнання, його, як 
відлиті з бронзи, солдат
ські балади.

Через труднощі' перших 
післявоєнних років Мико- 

я ла Тихонов шукає нового 
героя. Ним стає той, хто 
піднімає з руїн і попелу 
міста і заводи, закладає 
фундамент соціалізму.

В 20—ЗО роки ми бачи
ли Миколу іихонова се
ред альпіністів, що атаку
вали снігові вершини Кав
казу, серед будівельників 
перших електростанцій 
Закавказзя, серед при
кордонників, що охоро
няли мирний труд народу, 
серед дехкан середньоа
зіатських респуЬлік, які 
вперше освоювали кол
госпний трактор.

У 30-і роки в творчості 
Тихонова все сильніше і 
гостріше починає звучати 
нота тривоги і передчуття 
близької війни, що напоз- 
Ііювала збірку віршів 
«Тінь друга». Ця книга 
стала відгуком на перший 
антифашистський конгрес 
у 1935 році.

Під час Великої Вітчиз
няної війни з фашизмом 
усі 900 неймовірно важ
ких і героїчних днів бло
кади Ленінграда провів 
Тихонов у рядах захисни
ків великої колиски рево
люції. В ці дні голос по
ета, прозаїка, публіциста 
був голосом легендарного 
міста на Неві, що мужньо 
боролося й жило, серед 
голоду і смертей утверд
жувало своє безсмертя.

П'ятдесятилітньою лю
диною, збагаченою муд
рістю життєвого і літера
турного досвіду, увій

шов Микола Тихонов у 
післявоєнні роки. Велика 
історична закономірність 
є в тому, що поет, учас
ник чотирьох воєн, стає 
одним з ватажків Всесвіт
нього руху прихильників 
миру, беззмінно очолю
ючи Радянський комітет 
захисту миру чверть віку. 
Але цією величезною 
справою його громадська 
діяльність далеко не ви
черпується. іихонов — го
лова Державного коміте
ту по Ленінських і Дер
жавних преміях у галузі 
літератури, мистецтва і 
архітектури. Він —• депутат 
Верховної Ради Союзу 
PCP багатьох скликань, 
один з заступників голови 
Ради Національностей.

В славний день восьми- 
десятиріччя нашого дру
га і старшого соратника, 
першого серед нас Героя 
Соціалістичної Праці, ми, 
радянські літератори, ра
зом з мільйонами читачів 
і шанувальників тихонів- 
ської музи радіємо неви
черпній молодості його 
душі і бажаємо йому не
зліченних років здоров’я і 
бадьорості.

Олексій СУ P KO В, 
Герой Соціалістичної 
Праці.

(АПН).

ПЛАСТИКА, РУХ,

ОБРАЗ...

Як ми вже повідомля
ли, в Кіровоградському 
художньому салоні від
крита виставка монумен
тально-декоративного і 
прикладного мистецтва.

Сьогодні ми представ
ляємо кілька робіт з екс
позиції.

ДЕ Художник В. Воло
хов. Розпис «Рік 1917-й». 
Приміщення технікуму 
механізації сільського 
господарства, м. Кірово
град.

@ Художник А. Пун- 
гін. Ескіз гобелена 
«Осінь».

£Г) Художник М. На- 
дєждін. Керамічне панно 
«Народні умільці». Го
тель «Київ», м. Кірово
град.

ІЦ ОРНОЗЕМ... Вічйе жито... Свя- 
® ті, неперехідні слова. Зверні

мося одразу до думки Павла За- 
гребельного: «Заголовок — то ці
лий світ, де повинні жити твої ге
рої.., справжній світ, де є свої за
кони, свої суперечності і де існу
ють свої межі, чітко визначені са
ме назвою — заголовком».

«Чорнозем» — то перша ластів
ка Леоніда Народового. Наш зем
ляк ще тоді чітко вирізьбив мету 
свого ліричного героя:

Щоб, куди не йшов я білим світом, 
Височінь долаючи і глиб, 
Кожний крок був щедрим

І,' відробітком
За любов, за пісню і за хліб.

Книжка та (особливо вірші «Ру
ни», «Монолог хлібороба», «Трак
торист», «Ленін», «Революція», 

Хліб»), по суті, дозволяє нам 
простежити певну ідейно-тематич
ну цілісність задуму. А які ж ви
міри нової збірки Леоніда Наро
дового «Вічне жито»? Адже й 
справді насущне жнив^, виростає 
з чорнозему, щедрого і скупого, 
податливого і важкого. Тож для 
того, щоб окреслити виднокола 
нової поетичної книги, досить 
умовно продовжити сторінки пер
шої — чи не так? До цього схи
ляють нас, передусім, назви обох 
збірок. Вони — мов два кроки.

І хоч роки беруть таки своє, 
І перед нами вибір постає — 
Ми вибираєм молодість собі: 
В любові й праці. 
Пісні й боротьбі, —

проголошує поет у вірші «Моло
дість», Справді, не «постарів», 
змужнів голос, такий же запаль
ний, пристрасний.

Провідне місце у збірці посідає те
ча сучасності. Вірність партії, відда- 

^ч'сть комуністичним ідеалам, віра в 
'оржество «жовтневих повиозорих 
днів» — цс голос громадянина Країни 
Рад, патріота, кому в буремні важкі 
Дііі «Червоний прапор» (так зоветься 
вірш) «багряним сяйвом долю грів...»

ВЕЛИКОЮ ПОПУЛЯР
НІСТЮ СЕРЕД СТУДЕН- 
ГІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ о 
ПЕДІНСТИТУТУ КОРИСТУ
ЄТЬСЯ ВИСТУП ВОКАЛЬ
НО - ІНСТРУМЕНТАЛЬНО
ГО АНСЛМЬЛЯ «СТЕПІВ. 
ЯЛИКА».

НА ФОТО: ВИСТУПАЄ 
ВОКАЛЬНА ГРУПА АН
САМБЛЯ.

Фото В. КОВПАКА.

Синівською любов’ю до рідного краю, 
до Батьківщини пройнятий і вірш «Зем
ля»: «Чорноземле, степів колиско світ
ла...»

Надихаючий пломінь для мит
ця — образ вождя. Л. Народовий 
«освітлює дні» його «сонцем». У 
вірші «Безсмертя» стримані штри
хи здало відтворюють пафос під
несеності, який ще більше поси
люється окличною ритмікою («Ле
нін живе!.. Ленін зове!.. Б’є дже
рело!»).

Зрозумілий нині потяг митців 
до оспівування поезії праці, краси 
і вільності нашого труда. Тема ця 
невмируща, у ній, мов у дзеркалі 
радянської доби, утверджується 
велич людини-трудівника. Автор 
присвячує одного з найкращих, 
найсильніших своїх віршів пам’яті 
кавалера ордена Леніна А. Д. 
Ящуринського, голови колгоспу. 
Живі, схвильовані рядки всевлад
но полонять нас світом людини 
неспокійної вдачі, вірного ленін
ця, комуніста. Поет зримо ступає 
стежками, де творив добробут 
для земляків герой; оповідь 
його стає життєвою, щирою завдя
ки неквапності, якійсь внутрішній 
зібраності. Для читача рядки з 
поезії «Краса діянь» —

Люди умирають, а нащадкам 
Промениться їх діянь краса —■ 

стають справді переконливими. 
це — філософія не «місцева», це 
зміст нашого способу життя. За 
рядками вірша постає образ ре
альний, земний: хоч у голови

«краплі поту на чолі. Рука до 
серця — вмить...», та головне — 
«був він і господар, і політик, свій 
колгосп підняв на повний зріст, 
мудрий дядько, вчений-аналітик, 
син доби своєї — комуніст».

Окремо слід зауважити авторо
ві про композицію поетичної збір
ки. Проблема, яка вимагає неаби
якої уваги до себе, — робота над 
організацією художнього мате
ріалу. Поруч із такими віршами, 
як «Краса діянь», надибуємо і 
слабкіші: «Солов'ї»—поет вдаєть
ся до «морозу, сірості і криги», і 
фінал сприймається невдалою 
спробою повернути настрій до 
мажору, «Жолудь» — із строф ви
лущуються слова випадкові, наду
мані для рими; «Весна і хлопці»— 
невдало заримовані рядки («зем
ля до ніг їм лащиться — це не пе
реінакшиться») та ще, загалом, як 
і в «Згадці про літо», бідна паліт
ра малюнка.

Мотив єдності людини з рідним 
краєм, утвердження комуністич
них ідеалів передає Л. Народовий 
через образ колоска — «Я — ко
лосок, я — крапля поля, я — гро
но зерен золотих, я — ваша пісня, 
ваша доля; я — свято світу...» Тут, 
у вірші «Монолог колоска», роз
кривається героїка праці, окриле
ність людини у творенні,

Є змога об’єднати поезії «Світло- 
водськ» І «Місто корабелів» за тема
тичною спрямованістю, ба, навіть, за 
відчутною своєрідністю «міського» рит
му, у чому, безперечно, неабияка за
слуга автора.

шів, оЬрамлена темою інтимної лірики. 
Журливий ос.міх вловлюється у вірші 
«іду від тебе...» («Чиїсь гойдають 
землю весілля...» — влучний образ са
мотності). Жадання душевної розради, 
для героя — навіюють рядки цього 
твору. «Сад», «Пісня», «На білих па
рашутах...» сповнені тремтлнвості, про
зоро-кришталевої цноти. Одначе, тут 
не чутно туги чн розпачу, які часом 
надміру сятрять серця» в збірках ін
ших авторів. Життєствердне джерело 
струмує в почуттях ліричного героя. 
Яскравим зразком варто навести вірш 
«Хочу бути таким...» Л, Народовий не 
просто переспівує (цим теж «хворіють» 
поети) жалі чн надії, його герой ви
ступає поборником світлих поривань, 
усіх вищих душевних (і духовних) 
істин людських. Початок і кінець кож
ної строфи («Хочу бути таким») ство
рюють настрій упевненості, пафосу, 
цілком далекого від декларативності.

«Вічне жито» — навдивовижу 
глибоке, всеохоплююче уособ
лення:

1 жита вічного лавина 
Кипить, мов зоряний потік. 
Шумить колоссям Батьківщина — 
Та й на увесь двадцятий вік.

Леонід Народовий подарував 
читачам дві збірки поезій. З ро
дючого «Чорнозему» виросло 
«Вічне жито» — про це, як ми 
переконалися, свідчать не тільки 
обперезані символікою назви 
обох книжок. Змужнілий голос 
митця, — будемо надіятися і че
кати — поведе нас до нових 
поетичних вершин. Адже, кажучи 
словами земляка,

...світ, одягнений в багрянок. 
Сміється щиро в день новий, 
Бо кожний рік, неначе ранок, —• 
Передчуття нових надій.

А. НЕЧИТАЙЛО.

З МОРОЗАМИ
ПОГОДА
В ГРУДНІ

За даними Гідрометцент
ру СРСР, на більшій части
ні території України в пер
шій половині грудня перед
бачається холодна, пере-^ 
важно без опадів погода, 
місцями можливий невели
кий мокрий сніг, мряка, 
ожеледь. Температура вно
чі -10—15, вдень — 5—10, 
градусів морозу. В східних 
областях стовпчик термо
метра часом опускати
меться вночі до 20—25, 
вдень — 10—15 градусів 
нижче нуля.

У другій половині місяця, 
випадуть опади у вигляді 
мокрого снігу і дощу. Тем
пература вночі коливати
меться від 2—7 до 11—16 
градусів морозу, вдень від 
0—5 градусів тепла, до 3—8 
градусів морозу.

В Одеській, Миколаїв
ській, Херсонській, Крим
ській областях у першій по
ловині грудня утримається 
малохмарна, переважно без 
опадів погода. Температура 
повітря вночі 5—10, вдень— 
0—5 градусів морозу.

У другій половині місяця 
можливі опади, місцями ту
ман. Температура вночі 0—5 
градусів морозу, вдень по
вітря прогріється до 2—7 
градусів.

Вітер на всій території 
республіки змінних напрям
ків, 5—10, часом поривчас
тий, 12—15 метрів на се
кунду.

3. СКОТАРЕНКО, / 
начальник Українсько- / 
го бюро погоди,
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Слова М. Матусовского.

Музыка Б. Мокроусова.
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ПОНЕДІЛОК

6 ПЕРША ПРОГРАМА 9 00
— Новіші!. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к т 0 ЗО — «В 

гостях у казки». «'Руслан і Люд
мила». Худ фільм 1 серія, к. т 
10.50 — «У світі тварин» к т’ 
Н.оо — Док фільми к т 15.20 
— «Ми знайомимося з природою», 
к. т. 15.40 — Концерт ансамбля 
російських народних інструмен
тів Іб 10 — Худ телефільми «Есіі 
із Кауліссаарі». к. т. 16 55 — 
«Мамина школа», к т. 17 25 — 
«Веселі нотки» к. т/18.00 — По
внії!!. 18.15 — «День за днем» 
(К). 18.30 — «Щоденник соціаліс
тичного змагання» 19.15 — Про
грама телебачення Фінляндії до 
національного свята Фінляндської 
республіки — Дня проголошення 
незалежності, к. т. 21.00 —- «Час» 
21.30 — «Поезія» М Дудіп Вечір 
у концертному залі ім II І Чай- 
ковською к. т. 22.45 — Волейбол 
Кубок телебачення ЧССР По за
кінченні — НОВІШ!!. (23.15)'

ДРУГА ПРОГРАМА. ІО.СЙ - 
Для дітей. «Ведмежатко Рім-Тім- 
Ті» Лялькова вистава. (Кірово
град на Республіканське телеба
чення). 10.45 — Муз. антракт. 
Н.оО — Новини. 11.15 — «Паша 
біографія Рік 1919». 16.25 — Ка
мерний концерт. 16 55 — «Пар
тійне життя». 17.25 — Телсплакат 
«Цифри нашого зростання». 17.30 
— Для дітей, «Сонечко». 18.00 — 
«Для вас. вчителі». Навчальні 
передачі з фізики у грудні». 18.20 
— Мультфільм «Золоте решето». 
18.30 — «Тваринництво — удар
ний фронт». 19 00 — «Вісті».'19.30 
-- «Кроки безсмертя». «Сторінки 
героїчної оборони Севастополя». 
20.05 —■ Концерт, 20.50 — «На
добраніч, діти!». 21.00 — «Час». 
21.31 — Муз. фільм «Георг Оте і 
опера».

«Вісті». 19 30 — Концерт артистів 
балету Київського театру опери 
та балету ім. Т. І • Шевченка. 
20.15 — «На добраніч, діти!» 21.00 
- «Час». 2130 — Док. фільм 
«Лісова рапсодія». 21.45 —- Про
довження концерту артистів ба
те! у Но закінченні — новини.

ЧЕТВЕР

9 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
- Новішії. 9.10 — Ранкова 

гімнастика, к. т. 9.30 —
«Звичайний місяць». Багатосерій
ний худ. телефільм. 2 серія. 10.35 
— «Наша біографія». Рік 1921. 
к. т. 14.30 — Док. фільми, к. т. 
15.15 •— «Творчість А. Гокомбає- 
ва». 16.00 — «Винахідники». к. т. 
16.30 — «Шахова школа», к. т. 
17.00 — «Мул. вечори для юнац
тва*. к. т. 18.00 — Новішії. 18.15 
— Продовження «Муз. вечорів 
для юнацтва», к. т. 19.15 — «Ле
нінський університет МІЛЬЙОНІВ», 
к. т. 19.45 — «Рішення XXV з’їз
ду КПРС — в життя!». «Соц.

СУБОТА

П ПЕРША ПРОГРАМА. 0 00
- Повний. 9.10 - Ранкова 
гімнастика, к. т. д.зо —. 

«АБВГдейка». к. т. 10.00 — «Для 
вас. батьки!» 10.30 — Муз. про
грама «За вашими листами», к. т. 
11.00 — «Більше хороших това
рів». 11 30 •— «Муз. абонемент»; 
к. т 12.05 — «Літ. читання» • 
М. О. Некрасов. Поеми, к. з 12 45 
— Концерт, к. т. 13.30 — «Тираж 
«Спортлото», к. т. 13,40 — «Роз
повіді про художників». Нар, 
художник СРСР Є. Кибрик. к. і? 
14.20 — «В гостях у казки». «Каз
ка про царя Салтана». 15.50 —< 
♦ Пошта програми «Здоров’я» 
К. т. 16.20 — «Рішення XXV з’їз
ду КПРС — в життя». «ГІобузь- 
кий нікелевий». (К-д). 16.45 —
Чемпіонка СРСР з шахів А. Лх- 
шарумова. к. т. 17.00 — «Очевид
не — неймовірне», к. т. 18.00 — 
Повніш. 18.15 — Мультфільм», 
к. т. 18.45 — «Пісні рад. компо
зиторів». к. т. 19.10 — «Дев’ята 
студія» відповідає телегляда
чам». к. т. 19.30 — Худ. теле-

телеекран 
•••тижня-

З 6 по 12 грудин

пишу, 
лично 
ношу.

I
Песни, песни сам 

для тебя я
Письма, письма

на почту
Знаю, знаю точно, 

где мой адресат, —
В доме, где резной 

палисад.
Где же моя темноглазая, 

где?
В Вологде — где-где-где, 
В Вологде — где.
В доме, где резной 

палисад.
Шлю я, шлю я ей

за пакетом пакет. 
Только, только нет мне 

ни слова в ответ 
Значит, значит, надо 

иметь ей в виду:

Сам я за ответом приду. 
Что б ни случилось,

я к милой приду 
В Вологду — гду-гду-гду, 
Б Вологду — гду 
Сам я за ответом приду. 
Вижу, вижу алые

кистья рябин,
Вижу, вижу дом ее номер 

один 
Вижу, вижу сад, 

со скамьей у ворот, 
Город, где судьба меня 

ждет.
Бот потому-то мила 

мне всегда
Вологда-гда-гда-гда, 
Вологда-гда,
Город, где судьба меня 

ждет.

I
L.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЦЕХ ОТИВИИИ
Кубків цих — п'ять. Та 

ще два вимпели. І чима
ло грамот: за перші міс
ця на заводі з кульової 
стрільби, з багатобор
ства ГПО, з баскетболу.

Всі ці спортивні тро
феї виставлені на стенді 
«Спортивне життя» в ін
струментальному цеху 
заводу «Червона зірка».

— Не думаю, що від 
частого повторення ви
разу «Спорт і труд — 
поруч ідуть» ця істина 
перестане бути такою,— 
мовить секретар комсо
мольської організації 
цеху Люба Видріна. — А 
в нас практично всі мо
лоді інструментальники 
займаються фізкульту
рою і спортом.

Це дійсно так. 250 ви
робничників, тобто біль
ше половини тих, хто 
працює в цеху, — чле
ни ДСТ «Авангард». Ли
ше цього року підготов
лено 10 спортсменів 
другого, 66 третього 
розрядів, 35 громад
ських інструкторів. 75 
чоловік виконали норма
тиви комплексу ГПО.

Інструментальники ста
ли переможцями у зи
мовій заводській спарта
кіаді. Близькі до цього 
успіху і в літній спарта
кіаді заводу: від голов
них конкурентів — фіз
культурників ковальсько-

пресового цеху — їх від
діляє за тур до кінця 
спартакіади лише два 
очка.

Є у цеху девіз: «Пер
ший у спорті — перший 
у праці». Голова колек
тиву фізкультури комсо
молець Володимир /Ла
зуренко — столяр-мо- 
дельник. Три змінні нор
ми він «робить» за два 
дні. Особисте завдання 
на перший рік десятої 
п’ятирічки Володимир 
виконав до 59-ї річниці 
Великого Жозтня. Кращі

фізкультурники — май
стер спорту Володимир 
Онищєнко, Володимир 
Нечипоренко, Сергій 
Ярохін, Володимир Гус- 
листий, Валентин Скляр. 
Ці комсомольці — удар
ники комуністичної праці.

— Без активу, — ка
же В. Мазуренко, — не 
можна сподіватися на 
масовість і високі до
сягнення у спорті. У нас 
такий актив є — громад
ські інструктори — шлі
фувальниця Ольга Бе- 
резнякова, старший май
стер Анатолій Фундерат, 
Еетеран праці і спорту 
стсляр-модельник П. 3. 
Іпатов...

Інструментальники не 
обмежуються участю в 
загальнозаводських зма
ганнях, а й часто влаш
товують свої, внутріце- 
хові — з кульової стріль
би, шахів, шашок тощо.

...На стенді — почесні 
призи. Поруч — вільне 
місце. Воно для тих, що 
будуть здобуті в подаль
ших спортивних турнірах.

В. КОСТЕНКО.
м. Кіровоград.

ВІВТОРОК

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 —• Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 — «В 

гостях у казки». «Руслан і Люд
мила». Худ. фільм. 2 серія, к. т. 
10.35 — Концерт артистів балету, 
к. т. 11.20 — Концерт радянської 
пісні. 11.40 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 7 класу. 14.30 — 
Кіпопрограма. 15.20 — «Навколо 
світу». «Південна Америка». 15.45 
— «Основи радянського законо
давства». 16.15 — В. Маяков- 
сьґ.іій. Поема «Володимир Ілліч 
Ленін». 16.45 — «Москвичі на 
марші п’ятирічки», к. т. 17.15 — 
«Один за всіх, всі за одного», 
к. т. 18.00 — «П’ятирічка десята. 
Рік перший. Підсумки і перспек
тиви». (К). 18.20 Концерт за
служеного ансамбля танцг УРСР 
«Ятрапь». к. т. (К). 19.00 — «Уго
да віку». Із циклу «У світі біз
несу». к. т. 19.30 —- Худ. фільм 
«Начальник Чукотки». 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Відкриття фести
валю румунської музики в СРСР». 
Симфонічний концерт, к. т. Но 
закінченні — новини. (23.30).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док фільм «Барви моря». 10.50 
— Кіножурнал. Н.ОО — Новини. 
16.00 — «Рубежі п'ятирічки». 
«На спорудженні Вуглегірської 
ДРЕС». 16.30 — «Закон і ми». 
17.00 — Для дітей. «Мереживо 
танцю» 17.30 — «Телешкола ме
ханізатора». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 18 00 
— «На шкільних широтах». 18.30 
— Реклама. Оголошення. 18.50 — 
«Імені XXV з’їзду КГІРС». 19.00 
— «Вісті». 19.30 — Муз. антракт. 
19.40 — Худ. фільм «Родина Ко
цюбинських». 1 серія. 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Родина Коцю
бинських» . Худ. фільм. 2 серія. 
23.00 — Новини.

середа

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 .00 —
Повніш. 9.10 — Ранкова гім
настика. к. т. 9.30 — «Звичай- 

пий місяць». Багатосерійний худ. 
телефільм. 1 серія, к. т. 10.35 — 
«Клуб кіноподорожей». к. т. ГІ.35 
— Фотохвилпнка. 11.40 — «Шкіль
ний екран». Російська література 
для учнів 8 класу. 1-1.30 — Док. 
фільми к т 14.55 — «Ми знайо
мимось з природою», к. т. 15.15 
— «Фільм — дітям». «Це було у 
розвідці». 16.45 - Для дітей. 
«Хатнпка-вертішка*. 17.15 —
«Сільськогосподарський тиждень». 
17.30 — «Ким бути?» 18.00 — 
■День за днем».. (К). 18.15 —
«Людина і закон». 19.00 — Кубок 
УЕФА з футболу. «Шахтар» (До
нецьк) — «Ювентус* (Турів). В 
перерві — «Тираж «Спортлото*, 
к. т. 21.00 - «Час* 21.30 — «Май
стри мистецтв». Народний артист 
РРФСР А Джигарханян. 22.35 — 
«Музичне життя». Тележурнал, 
к. т. Но закінченні — новини. 
(23.40).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для дітей Лялькова вистава. 
11.П0 — Повніш. 11.10 — Для ді
тей. Худ. телефільм «Ральф, 
здрастуй!». 16.30 — «Щоденник 
соціалістичного змагання». 16.45 
— «Наука сьогодні». 17.15 —
«Відгукніться, сурмачі!» 18.ПО —■ 
«Реклама, оголошення». 18.30 — 
«Наука — виробництву». 19.00 —

змагання в дії». Виступ секрета
ря ОнуфріївськоГо райкому Ком
партії України О. Г’. Кравцова. 
(К-д). 20.00 — Док. фільм «Сол
датські мемуари». Фільм 5. 21.00 
— «Час». 21.30 — «Міжнародні 
змагання з фігурного катання на 
приз газети «Нувель де Моску*. 
Парне катання, к. т. 22.30 — 
«Співає нар. артистка СРСР 
М. Бієшу». к. т. По закінченні — 
повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 —
Науково-популярні фільми: «Жи
ве у неживому». «Одна копій
ка — три мільярди». 10.30 — Ку
бок СРСР з плавання. 11.00 — 
Повніш 16.30 — «Краса людська». 
17.00 — Для -дітей. «Ми танцює
мо і співаємо», 17.30 — «Реснуб. 
фіз.-мат. школа». Передача 3. 
18.00 — Реклама, оголошення.
18 15 — «Золоті зірки України». 
Кіноііарис. 18.30 — «Траса друж
би». Репортаж з будівництва га
зопроводу «Оренбург — Західний 
кордон СРСР». (Кіровоград па 
Рсспубл. телебачення). 19.00 — 
«Вісті». 19.30-— «Театр і життя». 
20.15 — «Любителям симфонічної 
музики». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 2Г.30 — 
«Екран молодих». 22.30 — «Кон
нерт майстрів мистецтв». 23.00 — 
Новини.

фільм «Мадам Поварі». 1 серія; 
к. т. 21.00 — «Час». 21.30 — Між
народні змагання з фігурного на» 
таїшя на приз газети «Нувель 
де ‘Лоску». Спортивні танці», к. т4 
23.00 — «Співає Дій Рід», к. т. 
Но закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Муз. фільм «Сторінки хореогра
фії». 11.00 — Новини. 11.15 —♦
«Суботній репортаж». 11.45 —• 
Концерт. 12.15 — «КорчагіицІ
70-х». 12.45 — «Екран молодих». 
13.45 — «Майстер російського ро
мансу». 14.20 — Щоденник соц; 
змагання -. 14.35 — Для дітей.
«Оповідь про червону зірочку». 
Лялькова вистава. 15.30 — Ест
радний концерт. 16.15 — «Сім’я»; 
17.00 — Для школярів «Зелений 
вогник». 17.35 — «Сатиричний
Об’єктив». 18.00 — Циркова ви-- 
става. 19.00 — «Вісті». 19.30 —- 
«Наша біографія. Рік 1920». 20..'-Л 
— Концерт ліричної пісні. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Худ. фільм «Од
на серед людей». 23.00 — «Вечір
ня муз. пошта». 23.40 — Повніш;

НЕДІЛЯ

П'ЯТИ и ця

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 —

«Звичайний місяць». Багатосерій
ний худ. телефільм. З серія, к. т. 
10.35 — «Ленінський університет 
мільйонів», к. т. 14.30 — Док. 
фільми, к. т. 15.25 — «Сторінки 
історії». 15.55 — «Фільм — ді
тям». Короткометражні худ. філь
ми. к. т. 16.45 — Для дітей. «Кат- 
русип кінозал». 17.30 — «Щоден
ник соц. змагання». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15 — 
«Людина і закон». (К-д) 20.00 — 
«Наша біографія* Рік 1922». 
к. т. 21.00 — «Час» 21’.30 — Між
народні змагання з фігурного ка
тання па приз газети «Нувель де 
Моску* Чоловіки. Довільна про
грама. к. т. 22.15 — «Артлото». 
к. т По закінченні — новішії.
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П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новішії, 9.10 — Ранкова 
гімнастика для дітей, к. т;

9.30 — «Будильник», к. Т. 10.00 -у 
«Служу Радянському Союзу»’,■ 
11.00 — «Майстрі! мистецтв у

■ концертному залі телестудії «Ор
ля». к. т. 12.00 — «Муз. кіоск»\ 
к т. 12.30 — «Сільська година». 
13.30 — «Ольга Бертгольп», «Сто
рінки творчості», к. т. 14.15 — «У, 
вашому домі». Муз. програма; 
к. т. 15,00 — «Міжнародна пано
рама*. к. т. 15.30 — Міжнародні 
змагання з фігурного катання на 
приз газети «Нувель де Моску»; 
Жінки. Довільна програма, к. т, 
16.00 — «Клуб кіноподорожей»; 
к. т. 17.00 — Міжнародні змаган
ня з 4’ігупного катання на приз — 
газети «Нувель де Моску». 1Г<й 
казові виступи, к. т. В перерві 
новини. 19.40 — Худ. телефільм 
«Мадам Поварі». 2 серія, к. т; 
21.00 — «Час». 21.30 — «Годині' 
Великого симфонічного оркестру»і 
к. т. По закінченні — повніш.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луна царського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для школярів. «Грайте дзвінко, 
сурмачі!». 10.30 — Док. телефіль
ми. 11.00 — Новішії 11.10 — Кон
церт. 11.40 — «Шкільний екран». 
«Основи Радянської держави і 
права для уч. 8 кл.». 16.45 —
«Москпа і москвичі». 17.1а — 
«Книга у твоєму житті». Вірші 
С. Я. Маршака. 18.00 — Реклама, 
оголошення. 18.30 — «Тваринни
цтво — ударний Фронт». 19.00 — 
«Вісіі». 19.30 — «Струпний дует». 
20 00 — «Палітра» 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — «Час». 
2130 — Худ. телефільм «Озир
нись, знайдеш друзів». 22.55 — 
Тележурнал «Старт». По закін
ченні — ИОВІІІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 —
Фільмкопперт. «Пісня серця»; 
10.30 — «Телешкола мехапізатйї 
ра». Н.ОО — «Мальовнича Укоаїті 
на».. І) 30 — Для школярів. «іОв'ї^ 
ор-76» 12.35 — Концерт. 1'3.05 •;»
•Березові очка». Лялькова ви
става 14.00 — «Слава солдат^ 
ська». 15(H) — «Ми — радянські»; 
16.00 — Спортивна програма. 17.00 

«Хроніка наших днів». 18.СЮ-і* 
«Славо, обоаз, книги». 19.00 -7 
«Вісті». J9.30 — «Дебют». На сце«' 
пі ~ творча молодь Донецчіи 
ни. 2030 — Науково-популярний 
йіільм «Робот одержує професію»’» 
20.45 — «Па добраніч. діти!*’ 
21.00 — «Час». 21.30 — Худ. фільм 
♦Вулиця без кіпця». 22.55 — Но
вини.
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