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ПРЕКРАСНА
І СИЛЬНА ЩАСЛИВСЬ,

РАДЯНСЬКА
Я

25 листопада

1SI77 jibes.

заходах 
будівни- 
встанов-

УКРАЇНО!

СВОЮ шістдесяту річни
цю Радянська Україна 

зустрічає в сім'ї вольній, 
новій, у сім’ї народів ве
ликого Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Шістдесят літ під прапо
ром марксизму-ленінізму, 
пролетарського інтерна
ціоналізму — то наш слав
ний шлях, наша гордість, 
вірність заповітам Леніна.

Ще полум’яніють у сві
домості творців Революції 
сторінки героїчної бороть
би за перемогу справи 
Жовтня на Україні. Після 
повалення Тимчасового 
уряду один за одним спа
лахнули червоні прапори 
перемоги в містах Донба
су, в Києві, Вінниці. А 25 
грудня Перший Всеукраїн
ський з’їзд Рзд проголо
сив створення Радянської 
України. Та до мирного 
життя на оновленій землі 
ми прийшли крізь вогненні 
бурі. Важко перелічити всіх 
тих, хто брудною загарб
ницькою рукою намагався 
задушити нашу молоду 
Радянську владу. Та ми ви
стояли. Перемогли! Бо в 
щоденній битві за нове 
життя завжди відчували 
підтримку і братнє плече 
російського народу. Зга
даймо, на початку 1920 ро
ку, після розгрому дені- 
кінської армії, В. І. Ленін 
у «Листі до робітників і се
лян України з приводу пе
ремог над Денікіним» під
креслив, що цієї пере/логи 
досягнуто саме завдяки 
союзу всіх народів Країни 
Рад. Тим-то, приступивши 
до мирної праці, КП(б|У 
найголовнішим у 
господарського 
цтва визначила 
лення найтіснішого еконо
мічного союзу УРСР з 
РРФСР і всіма радянськи
ми республіками. «Могут
ня, животворна скла ленін
ської національної політи
ки, дружби народів яскра
во виявилась на всіх ета
пах розвитку Радянської 
України, особливо на кру
тих поворотах її історії, — 
схвильовано читаємо ряд
ки з постанови ЦК Ком
партії України «Про 60-річ
чя встановлення Радян
ської влади на Україні». — 
Завдяки нерозривному 
братерству і єдності ра
дянських народів трудящі 
України відстояли свою 
свободу і незалежність у 
найважчих випробуваннях 
громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, відбуду
вали зруйноване Еорогом 
народне господарство, 
піднялись до вершин еко
номічного і духовного 
прогресу».

У вінку слави республі
ки — ратні подвиги, тру
дові звершення і трудя
щих орденоносної Кірово- 
градщини. Успішно вико
навши ювілейні соціаліс
тичні зобов’язання, сотні 
виробничих колективів 
сьогодні на вахті, присвя
ченій 60-річчю встановлен
ня Радянської впади на 
Україні. День республіки 
— це наш день ударної, 
звитяжної праці в ім’я пе
ремоги комунізму.
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В СІМ’Ї СЕСТЕР-РЕСПУБЛІН
ВІРНІСТЬ ІДЕЯМ ЖОВТНЯ

День Радянської України 
в пресі, на телебаченні і радіо

ЛЕНІНГРАД, 25 листопада. (Кор. ТАРС Н. КОНДРАТЕНКО, 
М. МИХАЙЛИЧЕНКО). Представницький форум юності плане
ти — міжнародна зустріч «Жовтень і молодь» — завершився ту» 
сьогодні. П’гть днів місто на Неві жило цією важливою по
дією, девізом якої стали дружба і співробітництво. У ході дис
кусій молоді посланці більш як із ста країн усіх континентів 
підкреслювали всесвітіи.о-історнчне значення Великого Жовтпя 
для долі світу і молодого покоління планегн, обговорили пробле
ми боротьби за мир і демократію, національну незалежність і 
соціальний прогрес. Юнаки і дівчата підтвердили спою рішимість 
зміцнювати інтернаціональну солідарність, сприяти роїрядці 
міжнародної напруженості, розвивати дружбу і співробітництво 
між народами.

На заключному пленарному засіданні, яке відбулось у Таврій
ському палаці, прийнято інформаційне повідомлення. В ньому 
підкреслено, іцо ленінградська зустріч мала важливе значення 
для дальшого розвитку міжнародного молодіжного руху, згурту
вання всіх прогресивних сил. її учасники високо оцінили роль 
Радянською Союзу в боротьбі за мир і ослаблення міжнародної 
напруженості, підмітили величезну значимість ідей Великої 
Жовтневої соціалістичної революції для справи миру, демократі? 
і соціалізму. Молоді посланці зарубіжних країн гаряче вітали 
радянський народ у зв’язку з 60-ю річницею Великого Жовтня—« 
головної події XX століття.

Перед молодими посланцями континентів виступив член парті? 
з 1915 року. Герой Соціалістичної Праці В. П. Внноградов.

Характеризуючи підсумки зустрічі. Голова Комітету молодім« 
них організацій СРСР Г. І. Янаєв сказав, що вона стала іцо 
одним підтвердженням зростаючого прагнення молодого поко
ління відігравати дедалі важливішу роль у загальній боротьбі 
демократичних і прогресивних сил за розв’язання корінних со
ціальних і політичних проблем сучасності. Радянська молодь 
запевняє, що вона завжди буде на боці тих, хто бореться проти 
імперіалізму, за світле майбутнє людства.

Учасники ленінградською форуму виїхали в поїздку по країні.

ПРЕМІЯ
ЗА ТРУД

Бетонована злітна смуга, 
легкокрилі, схожі на вели
ких сріблястих птахів літа
ки, зосереджені обличчя 
працівників митниці... Саш
ко Филимонов та Аркадій 
Шатненко, механізатори 
колгоспу імені Свердлова, 
Добровеличківського ра
йону, почуваються трохи 
ніяково в такій незвичній 
обстановці. Десь далеко, 
за сотні кілометрів, зали
шилось рідне село, друзі, 
бурякове поле, на котро
му натруджено гудів їхній 
комбайн... Сьогодні Сашко 
і Аркадій — учасники ту
ристської групи радян
ської молоді в Німецькій 
Демократичній Республіці. 
А преміював їх безплат
ною путівкою райком 
ЛКСМУ як переможців пе- 
ред’ювілейного соціаліс
тичного змагання серед 
молодих механізаторів.

Сватловодсьм: 
понад план — 
сотні тисяч

З Волзького автомобіль
ного заводу, КамАЗу, з ба
гатьох великих підпри
ємств машинобудування 
Радянського Союзу йдуть 
сюди, в місто енергетиків 
Світлсводськ, схвальні від
зиви про продукцію Дні
провського заводу твер
дих сплавів. І побажання: 
давайте більше таких ін
струментів!

Трудівники заведу розу
міють, що їхня праця чи
мало важить в успіхах ін
ших колективів. Два тижні 
тому підприємство вико
нало дворічний план ви
пуску і реалізації продук
ції з тєердих сплавів. З по
чатку десятої п'ятирічки 
країна одержала інстру
ментів понад план на сот
ні тисяч карбованців. Об
сяг виробництва порівня
но з минулою п'ятирічкою 
зріс на 15 процентів.

Свою частку в трудові 
досягнення зазоду вносять 
і молоді виробничники. 
Однією з кращих тут вва-
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рєіюртєр ва
ЩАСЛИВИМ
Л'ЕНЬ
ВІРИ 
ЯКІВНИ

Ви любите книги? Тоді 
позаздріть Вірі Яківні 
Хильченко. У неї 259 223 
книги. Не дивуйтесь. Віра 
Яківна завідуюча Новго- 
родківською районною 
бібліотекою. Сьогодні у 
неї день і щасливий, і 
трошки сумний. І хоча про 
вік жінки не говорять уго
лос, та все ж сьогодні у 
Віри Яківни ювілей: минає 
35 років як вона пересту
пила поріг районної біб
ліотеки і почала свою тру
дову біографію. Тільки за 
один рік послугами бібліо
теки скористалися понад 
15 тисяч читачів. А скільки 
їх обслужила Віра Яківна 
за тридцять п’ять років!
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КІРОВОГЕАДЩИНА—^РЕСПУБЛІЦІ, КРАЇНІ і
жасться комсомольсько- 
молодіжна ланка пресу
вальників, очолювана мо
лодим комуністом Анато
лієм Рябоконем. Цей ко
лектив застосовує передо
ві методи праці і прогре
сивну технологію, щоб да
вати продукції більше, з 
меншими затратами і ви
сокої якості. Нещодавно 
члени ланки взяли підви
щене соціалістичне зобо
в’язання—п'ятирічку вико
нати за чотири роки.

Кіровоград: 
вироби 
зі Знаком якості

Уже помічено, що коли 
в магазини республіки 
надходить нова партія жі
ночих пальт виробництва 
головного підприємства Кі
ровоградського швейного 
об’єднання, слабша поло
вина людського роду по
спішає, щоб придбати по
купку.

Таку популярність про
дукції 
швейників пояснити 
просто: 16 моделей 
вони випускають з

кіровоградських 
дуже 
пальт 
дер-

пролетарі всіх країн, єднайтеся! № 144 (2404;
ВІВТОРОК

ЛИСТОПАДА

жавним Знаком якості. 
1 щороку нарощують тем
пи виробництва. На сьо
годні реалізовано продук
ції понад план більш як 
на 350 тисяч карбованців. 
На 5 з лишком мільйонів 
карбованців пошито пальт 
вищої категорії якості. 
Трудівниці підприємства 
достроково виконали план 
десяти місяців 1977 року

Сівалки з маркою «Чер
воної зірки» особливо 
рекламувати не треба. Ни
ми сіє вся Україна, більше 
половини колгоспів і рад
госпів Радянського Союзу 
одержують машини цього 
підприємства. Додамо 
тільки, що 40 процентів 
продукції завод випускає 
з державним Знаком якос
ті. В цьому й заслуга ком
сомольсько - молодіжних 
бригад Л. Артеменка, 
Н. Стойко, О. Попова 
інших.
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Олександрія 
імені 60-річчя 
Жовтня

Серед тих, хто брав 
участь у мітингу, що від

бувся з нагоди присвоєння 
Олександрійському заво
дові підйомно-транспорт
ного устаткування імені 
60-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції, були й члени ком
сомольсько - молодіжної 
бригади електриків енер- 
гомеханічного відділу 
(майстер зміни молодий 
комуніст Микола Горо
бець) — кращого моло
діжного колективу підпри
ємства. І кожен із них по
чувався причетним до за
гального успіху, кожен 
наближав його.

Такої честі колектив під
приємства був удостоєний 
за дострокове виконання 
перед’ювілейних соціаліс
тичних зобов’язань. Завод 
випускає 2-, 5-, 10- і 15-тон- 
ні підйомні крани. Вони 
мають великий попит і на 
Україні, і р усіх республі
ках Радянського Союзу, і 
в багатьох країнах світу. 
Цього року коанобудівни- 
ки поставили замовникам 
надпланової продукції 
більш як на 210 тисяч кар
бованців при річному зо- 
бов язанні 130 тисяч.

1977 РОКУ

Ціна 2 моя.
Газета виходить 

з 1939 року.

Завалля: 
для промисловості 
країни

Металургійна, електро
технічна, нафтовидобувна, В 
машинобудівна... Назвіть В 
такі галузі промисловості, К 
де б не застосовували В 
кристалічного графіту. В 
Можна, звичайно, але ду
же важко. І основну части- ■ 
ну цієї продукції дає го- І 
повне підприємство ви- № 
робничого об’єднання «Кі- В 
ровоградграфіт». Три мар
ки графіту вже мають « 
державний Знак якості. А В 
зовсім недавно підприєм- В 
ство представило до ате- І 
стації почесним п’ятикут- ■ 
нуком ще чотири марки. 
Колектив графітників до- І 
строково виконав план В 
одинадцяти місяців по ви- В 
пуску і реалізації про дук- І 
ції. Чималих успіхів добив- В 
ся колектив цеху хімічно
го збагачення графіту, в В 
якому значна частина пра- В 
цюючих — молодь. В

І
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ЧЕРЕЗ місяць мине 60 ро
ків з дня встановлення 

Радянської влади на Україні, 
60 років звитяжної праці, 
випробувань, становлення і 
розквіту. За цей час Україна 
перетворилася в багатий і 
прекрасний край, як і кож
на з п’ятнадцяти республік- 
сестер. А творили те багат
ство колишні селяни-бідня- 
ки, їхні діти, внуки, а в наші 
дні — вже й правнуки. Те
пер вони не тільки хліборо
би, як діди-прадіди, а шах
тарі і пілоти, сталевари і 
вчені, геологи і космонав
ти... Сотні професій знає 
трудівник Радянської Ук
раїни. І серед них чільне 
місце посідає споконвіч
на — хліборобська.

...Часто зринають у пам’я
ті довоєнні роки (я тоді ще 
хлопчаком був). У жнива 
уільки дуже старі люди і 
малі діти лишалися в селі. 
Всі інші були на хлібному 
полі від світанку до смер
кання, а на току — то й усю 
ніч кипіла робота. Ми, під
літки, воду возили, колоски 
збирали... Хліб був першо
черговою турботою всіх.

У перший післявоєнний 
рік я вже водив трактор. 
1 чомусь знову згадуються 
жнива. Вдень косили хліб, а 
вночі возили його на пункт 
«Заготзерна». По дві—три 
години припадало на спочи
нок, аж перед світанком. А 
багатьом із нас, механізато
рів, було тоді лише по 17— 
18 літ...

Які тоді родили врожаї... 
Пам’ятаю, в якийсь нещед- 
рий рік зібрали з гектара по 
6,9 центнера. Звичайною бу

ла врожайність у 8—9 цент
нерів. А коли на початку 
60-х років виростили по 20 
центнерів хліба на круг, то 
було то великою радістю і 
значною трудовою перемо
гою. Ходили ми, механіза
тори, героями.

А НИНІШНІЙ рік видався 
особливим для госпо

дарів степу. З ранньої вес
ни і до закінчення польових 
робіт усі трудилися з особ
ливим піднесенням. Часто 
заходила мова: який уро
жай дасть оте поле, що на 
нього торік стільки органіч
них добрив вивезли? Як би 
часті дощі не позначились 
на цукристості буряків. Чи 
ж достигне кукурудза? Ад
же так мало сонячних днів... 
Розмову починали, як прави
ло, ветерани, люди з досві
дом, а тоді вже підключа
лася й молодь.

Жнив очікували, немов 
свята, — сподівалися вро
жаю щедрого, як ніколи. 
Готові були вчасно зібрати 
весь, до зернини. І хлібне 
поле справді порадувало — 
по 44,5 центнера на круг 
узяли ми ранніх зернових. 
Це на 10 центнерів більше, 
ніж одержав наш суперник 
пс змаганню — колектив 
першої тракторної бригади. 
Та й взагалі наша бригада 
посідає перше місце по 
врожайності в колгоспі, вва
жається однією з кращих у 
районі. Бо багата й щедра 
земля в Лозуватці, працьо
виті люди обробляють її, 
дбають про свою годуваль
ницю. Цукрових буряків ви
ростили по 357 центнерів

ник видав по 23 центнери. 
Одначе це далеко не межа. 
Адже якщо на Україні висо
кими врожаями цукристих 
здавна славилась Вінниччи
на, то нинішнього року й 
Полтавщина має 350 центне
рів солодких коренів з гек
тара. Йдеться до того, що 
скоро і в нашій області ста
не нормою такий урожай.

І це, зрозуміло, не від то
го, що земля стала родючі
шою чи змінилися кліма
тичні умови. Господар її, 
хлібороб, став грамотнішим, 
дбайливішим, він тепер 
озброєний потужною і ма- 
невреною технікою та пере
довою технологією, забез
печений високоврожайними 
сортами насіння, добривами 
і гербіцидами. Має він у 

і................... .... ......... , своєму арсеналі й біологіч
на кожному гектарі, соняш- ний метод боротьби з шкід-

Ти на землі — господар

Нинішнього року Кіровоградщина продала дер
жаві 1401 тисячу тонн зерна при зобов’язанні 1330 
тисяч тонн, 3835 тисяч тонн цукрових буряків, 
перевиконавши зобов’язання на 385 тисяч тонн.

Трудівники села Олександрійського району від
правили в засіки Батьківщини 107,3 тисячі тонн 
хліба, 209,3 тисячі тонн солодких коренів — 
значно більше, ніж планувалося.

Вклад колгоспу імені Леніна в український міль
ярд пудів хліба — 7093 тонни. З бурякового поля 
на державні приймальні пункти надійшло 15 199 
тонн цукристих. Чимало продукції продано в ра
хунок 1978 року.

виками сільськогосподар
ських культур.

Чи уявлялося нам, трак
тористам кінця 40-х років, 
що ми управлятимемо ко
лись такими машинами, як 
Т-150, «Нива», «Колос»? Чи 
могли мріяти про таку кіль
кість різноманітних сіль
ськогосподарських машин і 
грунтообробних знарядь? 
Адже колись в усій МТС не 
було стільки тракторів, 
скільки нині є лише в нашо
му колгоспі. А скільки ще 
одержимо їх у десятій п’я
тирічці!
НИНІШНІЙ хлібороб — на 

всі руки майстер. Візь
мімо нашого Іллю Капусту, 
Ще досить молодий механі
затор. А має у своєму арсе
налі аж три машини: силос
ний, зерновий та бурякозби
ральний комбайни. Вміє до

глядати за посівами. Так би 
мовити, механізатор-універ- 
сал. І не один він такий. Не 
поступляться Іллі у вправ
ності Семен Губа, Іван На
конечний. Зростає майстер
ність комсомольців Михай
ла Ходи і Ліди Усатенко, 
вихованця комсомолу, а ни
ні кандидата в члени КПРС 
Михайла Довгого.

Особливо радію я успіхам 
Ліди — вогонь, не дівчина, 
хоч і стаж має невеликий. 
З часом буде з неї добрий 
механізатор. Бо пильно при
дивляється молода тракто
ристка до вправних рухів 
Олександри Володимирівни 
Гречки. Могла б уже й відпо
чивати спокійно жінка, бо 
збслужила-таки, та й роки 
підійшли, але ще не збирає
ться залишати трактор, іти 
з бригади.

Держава дедалі більше 
піклується про механізато
ра, адже він — центральна 
фігура на селі. Поліпшую
ться умови праці й відпо
чинку, зростає добробут у 
кожному домі. Мені не раз 
доводилося бувати у сусі
дів — у трудівників кол
госпу імені Дзержинського 
Знам’янського району. Що у 
бригаді, що в селі Пантазіїв- 
ці — лад, чистота, затишок. 
У польовому таборі доб
ротні споруди, навіси для 
машин, ремонтна майстер
ня; в селі — просторі цег
ляні житлові будинки й ад
міністративні приміщення, 
центр, більше схожий на 
міський,—з Будинком куль
тури, двоповерховими побу
товим і дитячим комбіната

ми, майданчиком для від. 
починку з каруселями. Є в 
селі кінотеатр, універмаг, 
меморіальний комплекс.

Де взяв кошти колгосп, 
щоб зообити своє село пер
линою степу? А де ж — на 
землі своїй. У праці звитяж
ній господарі поля плекали 
для Батьківщини хліб і цук
рову сировину, СОНЯШНИК ! 
О8ОЧІ, завдяки вирощеним 
ними кормам повнішала мо
лочна ріка. І щороку життя 
ставало дедалі заможнішим. 
Тепер ще треба пошукати в 
навколишніх районах такого 
міцного господарства, тако
го гарного села. От що зна
чить бути справжнім госпо
дарем на полі!

А подивіться на сучасне 
колгоспне село в день свя
та, коли жителі його вихо
дять на вулицю. У стількох
на лацканах святкових під
жаків і кофтин пломеніють
червоною емаллю та ви
блискують золотом урядові 
нагороди! То — за працю 
звитяжну, за любов до 
землі, за господарське став
лення до неї.

Не буду хвалитися, але й 
у нашому невеликому ко- 
лективі механізаторів (усьо- 
го 36 чоловік) чи не третина 
відзначені орденами і меда
лями. Отакий він, сьогод
нішній хлібороб!

П. ЗАЛЕВСЬКИЙ, 
кавалер орденів Леніна 
і Трудового Червоного 
Прапора, бригадир дру
гої тракторної бригади 
колгоспу імені Леніна 
Олександрійського ра
йону.

З

КОЛИ Таня появилася на сцені, в за ті дехто навіть 
охнув. Усе-таки страшна Баба-яга, хоча то все ли 

ше казка. Та пайднвніше те, що саме їй, Бабі-язі, най
більше аплодували глядачі і найчастіше викликали її 
на «біс». Раділа Таня Бойченко; вдалася їй оця 
непроста роль.

Усе це згадалося Тані в п’ятницю зранку, коли по
спішала на репетицію до Кіровоградського Палацу 
піонерів. Згадалося, бо подумала: а чи сподобається 
глядачам їхня нова вистава? Чи зуміє вона, Таня, 
правильно зіграти Головного Мудреця з країни Лі
нивії? Треба буде сьогодні' ще раз порадитися з Те
тяною Петрівною, бо, здгється, щось не так виходить.

Мабуть, даремно хвилювалася Таня. їхню .нову 
казку «Новий рік і сім братів» уже з нетерпінням че
кають хлопчики і дівчатка. Адже знають: кожна зу
стріч із драмгуртківцями Палацу піонерів несе їм ба
гато радості, сміху, доброго настрою. Та не менше 
радості приносять самим гуртківцям заняття в Пала
ці піонерів. Рідко хто з піонерів не знайде собі тут 
■•любленої справи. Тобі подобаються танці?

репортер

РЕПОРТАЖ

тисяча

УСМІШОК

ласка, можеш приходити на заняття в ансамбль 
«Пролісок» чи «Ятраночка». Хотів би навчитися май
струвати літаки, що самі злітатимуть у небо? Тебе 
радо зустрінуть у літакомодельпому гуртку. До речі, 
недавно на республіканських змаганнях члени цього 
гуртка посіли п’яте місце. У фотогуртку тебе навчать 
зупиняти мить. У гуртку «Світлофор» ти станеш ін
спектором вуличного руху. В радіотехнічному. .Та Л Ц Ч” /V 11М 1/
хіба всі їх перелічиш! їх бо сорок п’ять. І відвідують П Ш І V Ц|| > 
їх понад дві з половиною тисячі школярів Кірово- Лл Л Ш Л ЛПЛ 
гряда. Цс — тисячі дитячих усмішок щодня, сотні 
нових винаходів, навиків.

...А таки запам'ятає Юрко Шпак, учень четвертого 
класу середньої школи № 14, день 25 листопада. Тоді 
піп уперше несміливо прочинив двері, на яких напи
сано: «Гурток живопису». 1 вже потім зосереджено 
малював вулицю, на якій живе, високі будинки, баш
товий кран. І назвав свій малюнок так: «Моє місто 
будується». Він цей донь запам’ятає, бо від нього 
почнеться в його житті нове — захоплення мис
тецтвом. Як починалося нове у всіх тих двох з поло
виною тисяч школярів Кіровограда.

Н. ВІКТОРОВА.

Весело живеться малюкам у середній школі № 2 міста 
Новюродкн. Для них створена Ігрова кімната, де вони відпо
чивають після уроків.

У Кіровоградському Палаці піонерів с чимало бажаю
чих навчитися шити. Вони займаються н гуртку крою та 
шиття. А в гуртку м’якої іграшки школярі виготовляють 
свої улюблені ляльки, звірята. На фото — вироби гуртківців 
крою та шиття і м’якої Іграшки.
А Наталя ГУЦА навчилася грати на бандурі теж в 

Палаці піонерів.
Фото В. ЛАСУНА.

1977 РІК
25 листопада

„ТЕАТР

І ДІТИ"
— А як зробити таку 

ляльку?
— А хто розмовляє Зр 

Чебурашку?..
Таких і подібних запи

тань артистам Кіровоград
ського обласного театру 
ляльок першого дня було 
задано десятки. Другий 
день тижня огляду роботи 
театрів з юними глядачами 
«Театр і діти» звався 
«Днем сільського школя
ра». Гостями акторів були 
учні шкіл Кіровоградсько
го району. Малюки озна
йомилися з виставою «Че- 
бурашка і його друзі» 
Є. Успенського, зустрілися 
з акторами. Сподобалась 
їм екскурсія «Герої улюб
лених казок».

Стали

комсом ольцями
Комсомольцями прийшли 

сьогодні у свій сьомий 
клас учні Плоско-Забузь
кої восьмирічної школи 
Сашко Жубицький і Вален

тина Дузанівська. Разом 
з ними 14 кращих піонерів 
району стали цього дня 
членами ВЛКСМ. Восьми
класницю Вільшанської се
редньої школи Любу Іва
нову найщиріше вітав з 
цією урочистою подією 
Володимир Балабан. Адже 
саме Люба, яка відпові
дає за стан успішності в 
класі, допомогла хлопчині 
підтягнутися в навчанні. 
І мріє Володя теж вступи
ти до лав комсомольців 
Вільшанського району.
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КРАЙ
МОЯ

ий комупяр(е
Нещодавно в Кіровограді відбувся заключний кон

церт переможців першого Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої творчості трудящих. Він ви
лився у дзвінке свято народних талантів. Свято, яке 
можливе лише в нашій країні, де обдарованим ама
торам сценічного мистецтва широко відчинено двері 
прекрасних будинків культури і клубів, філармоній і 
театрів. і

Про кращі колективи художньої самодіяльності, 
про їхні успіхи розповідає сьогодні о нашій газеті за
ступник начальника обласного управління культури 
В. І. МАХОРІНА.

В ПІСНІ
РАДІСТЬ

ТАНЦІ
ОБРИ 
НАРОДНОЇ 
ТВОРЧОСТІ

ци-

3 с шор»

Репортер 

ПОВЕРХИ 
МІСТА

Пропагандист готується до занять
Я закінчила конспект і тепер неквапом 

гортаю його сторінки... Перші записи по 
проекту нової Конституції, далі — ви
вчення Основного Закону нашої держа
нії, затвердженого позачерговою сьомою 
сесією Верховної Ради СРСР, і, нарешті, 
останні нотатки по доповіді товариша 
Л. і. Брежнєва «Великий Жовтень і 
прогрес людства».

У славний час випало жити моєму по
колінню. Побудова розвинутого соціа
лізму в СРСР, нова Конституція Країни 
Рад, славне 60-річчя Радянської держа
ви — історичні віхи па шляху соціаль
ного прогресу.

Коли я думаю про Батьківщину, на
самперед бачу неозорі поля України, 
республіки, рівної серед п'ятнадцяти 
республік-сестер. Бачу, як українські по
ля мережать білоруські трактори, як 
щедрий гіталовський урожай збирають 
комбайни, виготовлені в Росії. І мимово
лі на аркуш конспекту, який я готувала 
до роз’яснення розділів нової Конститу
ції, лягли перші слова... Тут і виписки з 
Директив на десяту п'ятирічку — цифри, 
що характеризують економічну міць Ук
раїни, її частку в економіці країни. Хо
тілося розказати слухачам, як розквітла 
у братерській сім'ї республік Україна за 
шістдесят літ.

Пригадую, задумувалась над тим, як 
краще роз’яснити розділ III Конститу
ції —- «Національно-державний устрій 
СРСР». Задумувалась не тому, що не 
знала, з чого почати. Просто з безлічі 
фактів хотілося відібрати найбільш ха
рактерні й доступні для сприйняття. Ви
рішила спинитися на роботі Верховної 
Ради УРСР. Саме вона контролює (в тих 
питаннях, що належать до її відання) ді
яльність підприємств, установ і органі
зацій союзного й республіканського під
порядкування. П'ятсот сімдесят народ
них депутатів управляють нашою рес
публікою. 1 серед них — п'ятнадцять 
з Кіровоградщпни. Ланкова колгоспу 
«ГІобеда» Маловисківського району 
М. М. Каменева, шліфувальниця Кірово
градського заводу тракторних гідроагре
гатів Юлія Євтушенко, доярка колгоспу 
«Росія» Голованівського району Н. В. 
П’яничук, машиніст мостового крана го
ловного виробничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія» Г. II. Бур’ян із 
Світловодська, голова колгоспу імені 
Чкалова Новомнргородського району 
В. Н. Бориско, токар кіровоградського 
заводу «Червона зірка» Л. В. Чернега— 
Ці люди, які управляють республікою,— 
повноправні представники українського 
народу не тільки у братерському Союзі 

У--

Радянських Соціалістичних Республік, а 
и на міжнародній арені.

Перегортаю ще один аркуш кой-, 
спекту...

Ось ідеться про питання, які вирішує 
Верховна Рада І'РСР (самостійно здійс
нює державну владу на своїй території). 
Помітка: «Спинитися на трактуванні «са
мостійної України» буржуазними націо
налістами, на їхніх лженаукових теорі
ях». «Союзна республіка має право 
вступати у відносини з іноземними дер
жавами, брати участь у діяльності між
народних організацій, забезпечує комп
лексний економічний і соціальний розви
ток _на своїй території, визначає свій 
крайовий, обласний, окружний, районний 
поділ». Кілька рядків конспекту, а вже 
ціла тема для розмови.

Пригадуються попередні заняття. І 
хоча контингент слухачів гуртка «Полі
тика КПРС — маркензм-ленівізм у дії» 
досить різноманітний (Ліна Бідуха, на
приклад, секретар-друкарка, Тетяна Хо- 
ревська — юрист, Олександр Романь- 
ков — слюсар, Григорій Канарян — шо
фер), тридцять слухачів — робітників та 
службовців районного об’єднання «Сіль- 
юсптехиіка» — однаково активно обго
ворювали ту чи іншу статтю Конституції. 
Та інакше й не могло бути. В будь-яко
му рядку Основного Закону висловлено 
думку кожного громадянина Країни Рад.

Шостий рік веду я заняття в системі 
комсомольської політосвіти. Нинішній, 
безумовно, найбільш пам’ятний. 1 тим, 
що це рік шістдесятиріччя Радянської 
влади, і прийняттям нової Конституції 
СРСР.

На завтра у мене чергове заняття. Гор
таю конспект, перебираю вирізки з газет, 
востаннє пробігаю, очима журнальну 
статтю, відкладаю недавній номер «Кіро
воградської правди». Там матеріали з 
позачергової третьої сесії обласної Ради 
народних депутатів шістнадцятого скли
кання: «Нова Конституція живе, діє. 
працює». Обов’язково використаю, коли 
говоритиму про основні положення до
повіді товариша Л. І. Брежнєва «Вели
кий Жовтень і прогрес людства». Тепер 
іще перегляну програму «Час», і до за
няття готова.

— Я хочу почати 
тування статті 27-ї 
ституції (Основного 
ну) СРСР, у якій говори* 
ться: «Держаза дбає про 
охорону, примноження і 
широке використання ду
ховних цінностей для мо
рального й естетичного 
виховання радянських лю
дей, підвищення їх куль
турного рівня.

В СРСР всемірно заохо
чується розвиток профе
сіонального мистецтва і 
народної художньої твор
чості». Чудовою ілюстра
цією до цих слів може бу
ти багатотисячний загін 
учасників художньої само
діяльності Кіровоградщи- 
ни, слава про яких давно 
вже вийшла за межі на
шої області. Варто лише 
назвати народний самоді
яльний ансамбль танцю 
УРСР «Ятрань», яким ке
рує. заслужений діяч мис
тецтв, народний артист 
Української РСР А. М. 
Кривохижа, щоб відразу 
стало ясно, що обрії на
родної творчості кірово- 
градців сягають далеких 
континентів.

Мистецтво самодіяльних 
митців області радісне, со
нячне. Зіткане на живо
творній основі фольклору, 
воно вруниться щасливою 
долею нашого радянсько
го часу. Власне, вже самі

3
Кои-

Зако-

назви багатьох колективів 
свідчать про їхній творчий 
почерк, про їхнє життєра
дісне мистецтво. Напри
клад, народний ансамбль 
танцю Кіровоградського 
Палацу культури імені 
Жовтня «Колос» (керівник 
В. Слободешок), самоді
яльний народний ансамбль 
пісні і танцю «Весна» Кі
ровоградського Будинку 
культури імені Компаній
ця (художній керівник 
В. Прибутковський), са
модіяльний народний ан
самбль танцю «Степівчан- 
ка» новоукраїнського мі
ського Палацу культури 
«Ювілейний» (керівник 
В. Марущак) та інші.

Всі ці колективи відзна
чаються високою майстер
ністю і самобутністю. Тож 
і не дивно, що дороги їх
ніх гастролей розмоталися 
на десятки тисяч кіломет
рів по нашій країні і за 
рубежем. Обрії їхнього 
прекрасного мистецтва й 
надалі розширятимуться, 
виграючи розмаїттям іс
крометних народних тан
ців і пісень. Для цього в 
нашій країні є всі умови. 
Так диктує нова Конститу
ція СРСР. Так диктує на
ше радянське сьогодення.

В. МАХОРІНА, 
заступник начальника 
обласного управління 
культури.

Місто, в якому ти живеш. 
Яким воно буде завтра, через 
рік, через п’ять років?..

Кіровоградські архітектори 
Андрій Олексійович Сидорен
ко, Анатолій Олексійович Чи- 
мсрисов та Борис Миколайо
вич Моторний подали на що
річний республіканський ог- 
ляд-конкурс на кращий проект 
у галузі містобудування та 
архітектури Української РСР 
свою нову роботу. Цс проект 
реконструкції і забудови мік
рорайону № 11 центральної 
частини міста Кіровограда по 
вулицях Карла Лібкнехта і 
Карла Маркса. Наш кореспон
дент попросив відповісти па 
кілька запитань одного з ав
торів проекту, члена Спілки 
архітекторів СРСР Андрія 
Олексійовича СИДОРЕНКА.
- ЯКУ ТЕРИТОРІЮ ОХОП

ЛЕНО ПРОЕКТОМ РЕКОН
СТРУКЦІЇ 1 ЗАБУДОВИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 
МІСТА?

— Це територія площею 15 
гектарів від вулиці Карла 
Маркса до вулиці Калініна і 
від вулиці Карла Лібкнехта 
до річки Інгулу. Старі однопо
верхові індивідуальні будинки 
і частина комунальних підля
гають знесенню згідно з рішен
ням виконкому Кіровоградської 
міської Ради народних де
путатів. Уся територія ділиться 
на житлову територію з об’єк
тами повсякденного обслуго
вування населення і терито
рію. зайняту об’єктами мі
ського значення.
- ЯКИМИ БУДУТЬ ЦІ БУ

ДИНКИ?
— Повнії мікрорайон буде 

забудовано дев'ятиповерхови
ми блочними спорудами серії 
087. Проектом передбачено 
будівництво трьох чотирнад
цятиповерхових будинків з 
прибудованими до них блока
ми обслуговування (магазини, 
жек, бібліотека).
- ЩО БУДУВАТИМЕТЬСЯ 

В МІКРОРАЙОНІ В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ?
- .Забудова вестиметься у 

дпі черги. В першу чергу буде 
споруджено дев’ятиповерхові 
будинки по набережній Інгулу 
під вулиці Карла Маркса до 
вулиці Островською і вздовж 
вулиці Карла Лібкнехта. Жит
лові будинки матимуть озеле
нені подвір’я з майданчика
ми для дітей дошкільного іі 
шкільного віку, з майданчика- 
мн відпочинку. Другу чергу 
забудови мікрорайону наміче
но від вулиці Островського до 
вулиці Калініна.

м. Новоукраїпка.

Л. ТОКАР, 
пропагандист.

На фото: Людмила ТОКАР проводить 
заняття.

Фото Г. ВРАДІЯ-

ДИВІТЬСЯ 1 СЛУХАЙТЕ КІРОВОГРАД
На мить телеекран засзітився висо

ким безхмарним небом, а потім роз
шив радісними усмішками дитячих 
облич. Світло й широко полилося:

Ранішня зоря майнула нал полям«, 
Вітер сколихнув шовки дібров.

Вільно і мрійливо лунаюгь рядки 
пісні кіровоградських авторів —- ком
позитора О. Смо.тянськогс і поета 
Л. Народового «Земле моя». Саме 
нею починається телепередача «Під 
прапором Жовтня», звіт Кіровоград
ської області, присвячений 60-річчю 
Великого Жовтня. Це — звіт вагомо
го пшеничного колоса та могутнього 
цехового верстата, звіт дзвінкоголосої 
пісні та іскрометного танку.

Про трудові досягнення і творчий 
набуток кіровоградців з голубого 
екрана повідав глядачам республіки 
перший секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобильчак. «Сьогодні 
Кіровоградська область, — сказав 
Михайло Митрофанович, — є одним

з промислових центрів України. 100 
процентів республіканського видо
бутку графіту. 78 процентів — бурого 
вуї Ілля, 100 процентів — республі
канського виробництва сівалок» 
Красномовні, відрадні цифри!

Ось вони, наші черг.онозорівські 
знамениті сівалки, що червоними пти
цями креслять голубе безмежжя кол
госпних ланів...

Чітко, ритмічно працює Герой Со
ціалістичної Праці, делегат XXV з їз
ду КПРС. слюсар механоскладально
го цеху № 2 заводу «Червона зірка» 
О. О. Кошурко.

І знову кадри чергуються, вихоплюючи 
з розмаїття яскравих кольорів національ
них костюмів і шовкових стрічок барвистий 
вихор українського гопака. Самобутньо, 
захоплено виконують його учасники само
діяльного ансамблю танпю аЮіпсть» К ро- 
Еоградськсго педагогічного інституту (ке
рівник - заслужений діяч культури УРСР 
В. Босий).

Кольорова панорама телепередачі, ніби 
в чарівному калейдоскопі, чергує виступи

кращих колективів художньої самодіяль
ності області.

Понад годину минулої суботи на всю 
Україну лунало слово кіровоградців. У 
ньому відгранились ударна пранп і високе 
мистецтво аматорів сцени.

Ця передача — безсумнівний успіх 
творчого колективу обласної телесту
дії. Тим більше, що кіровоградці па 
Республіканське телебачення кольоро
ву плівку зняли вперше,

Щире спасибі хочеться сказати її 
творцям — авторові сценарію Віталію 
Ципіну, головному режисерові Михай
лу Барському, режисерові Людмилі 
Сохранпій, кінооператорові Борису 
Іванову, телеоператорам Віктору Евг
ленову та Олексію Житнухіпу, звуко- 
рсжисерові Анатолію Твердоступу, 
художникам Олександру Мокряку та 
Олександру Погрібному, а також ін
женерам Геннадію Терещенку, Олек
сандру Чумаченку і диктору Миколі 
Леваїїдовському.

В. ВАСИЛЕНКО,

ВЕЧІР ПОЕЗІЇ
8 актовому залі пе

дагогічного інституту 
відбувся цікавий вечір 
поезії. Організували його 
кафедра-російської літе
ратури і члени літстудії 
«Обрій».

У гості до любителів 
слова завітав кіровоград
ський поет Валерій Гон
чаренко. Виступили чле
ни літературно-творчої 
студії «Обрій», студенти- 
другокурсники філоло
гічного факультету Ірина 
Лазарова, Володимир 
Бубир, Людмила Юфе- 
рова. Свої власні твори 
прочитав В. В. Смот- 
ренко.

В. СТАРЖИНСЬКИЙ, 
голова літстудії «Об
рій»,

-ЯК СПРИЙМАТИМУТЬСЯ 
ЛЮДИНОЮ ОКРЕМІ ФРАГ- 
МЕНІИ ЗАБУДОВ?

— Південно-західний кордон 
мікрорайону виходить до май
бутньої набережної річки. За
будова гарно сприйматиметься 
з моста через Інгул І з набе
режної. До набережної ста
нуть горцями три дев'ятипо
верхових 72-квартирних будин
ки. Заііросктовапа до будин
ків прнбудопа з’єднуватиме ці 
три будники о одну архітек
турну композицію. В цій при
будові розмістяться аптека, 
ощадна каса, магазин, кафе, 
виставочний зал.

Північно-східний кордон мік
рорайону виходитиме на вули
цю Карла Лібкнехта.

— ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНО ПО
ЛІПШЕННЯ КУЛЬТУРНО- 
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ НАСЕЛЕННЯ?

— У мікрорайоні запроекто
вано дитячий садок магазини, 
бібліотеку, кінотеатр на 600 
місць. Отже, жити п мікрора
йоні буде не тільки приємно, 
а іі зручно.

На малюнку: проект рекоіь 
струкції і забудови мі крора І 
бону № 14 центральної части- 
пи м. Кіровограда.

Малюнок А. СИДОРЕНКА.
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• ЕКСПЕДИЦІЯ «СЛАВА»

СВІТЛО 
ТВОГО ІМЕНІ

II.

ПОЧИНАЮЧИ урок мужності, вчи- 
телька сказала:

— Від німецько-фашистських за
гарбників Україну визволяли пред
ставники всіх братніх народів нашої 
Батьківщини... Тільки в боях за на
шу Куцеволівку загинуло 1500 ра
дянських воїнів. Серед них — Герої 
Радянського Союзу росіянин Кузуб, 
білорус Гриб, башкир Рутчин. Да
вайте згадаємо про подвиг п'яти 
розвідників, з якими йшов в атаку 
Гіанпо Кузуб. На минулому уроці 
вам буго дано завдання: встанови
ти адреси рідних та близьких муж
ньої п’ятірки.

Бідпоч'ді короткі, точні:
— Гвардії сержант Анатолій Борчс- 

кіп — і:: села Миколаївки Сгарошаіігои- 
ського району Мордовської АРСР.

— Гвардії сержант Crop Чесноков пе
ред війною працював у колгоспі імеїіі 
Калііііііа Талоііського району Воронезь
кої області.

— Гвардії старшина Михайло Папа- 
рі» — із села Крпм-Саран Татарської 
АРСР.

— Гвардії старший сержант Віктор 
Леонов — із сслпша ііснгерово Новоси
бірської області.

— Гвардії рядовий Павло Кузуб — із 
станиці Пстровської Краснодарського 
краю...

Вчителька дякує учням за сумлін
ність і підкреслює:

— Біда тоді ще не прийшла до 
їхнього дому, а вони вже йшли в 
бій — за наше щастя, за нашу Ра
дянську Україну. І возвеличили се
бе, наш народ. І є тепер день їх
нього імені. Бо таких звитяжців, та
ких синів ніколи не забуде Батьків- 
щина-мати.

І.
І/’ ОМАНДИР 110-ї гвардійської 

стрілецької дивізії гвардії пол
ковник Огородов перед початком 
форсування Дніпра ставив завдання 
армійським розвідникам:

— На західний берег переправи
ти дві невеликі групи. Одні мають 
зібрати дані про систему сотню пе
редньої лінії оборони ворога, а ін
ші хай вивчать систему оборони 
другої позиції і захоплять «язи
ка», неодмінно офіцера.

Командир взводу 106-ї окремої розві
дувальної роти старший сержант Анато
лій Борискін рекомендував четверо най
більш відважних — Михайла Панарінз 
Віктора Леонова, Егора Чеснокова і 
Павла Кузуба.

Перша ірупа — Паиарін і Леонов, дру
га — Борискін, Чесноков. Куіуб.

На човнах перепливли Дніпро, рушили 
до безіменної висоти. Вже на підступах

до неї їм удалося зафіксувати кілька 
ворожих вогневих точок. Леонов при
нишк з автоматом у чагарнику, а Па- 
нарії» поповз уперед. Ось і бруствер око
пу. Тут — тиша. І рангом вогники чоти
рьох сигарет. Старшина приготував авто
мат. Ще мить, і коротка автоматна чер
га, друїа, третя. Схилився над убитими 
іітлерівцями. І н цей час побачив за 
кілька кроків від себе іцс й п’ятою. Той 
живий, але’ вдає з себе мертвого. Удар 
погою — і німець застогнав: «Гітлср ка
пут!»

Панарін рвучко піднімає гітлерів
ця і кидає на бруствер. А тут уже й 
Леонов поруч.

— В’яжи його і — до човна... Ми 
й за Борискіна дещо зробили, якщо 
це офіцер. Ось тільки запізнюємось 
трохи...

А Борискін із Чесноковим і Кузу- 
бом якраз про це й думали: зав
дання майже виконано, але «язик» 
в офіцерському мундирі ще не в 
їхніх руках.

І знову заглиблювались у воро
жий тил. Дев’ятнадцятирічний Кузуб 
бентежився:

— Вони роблять перегрупування. 
До беоега підтягують свіжі сили. 
Треба повідомити негайно...

— Завдання ще не виконано, — 
теж із тривогою мовить Борис
кін. — Будемо чекати.

Два комуністи і один комсомо
лець замаскувалися неподалік сте
пової дороги. 1 раптом — гул мото
ра автомашини, що наближалася.

— Ні, це не легкова. — Борискін 
напружує зір:

— І не вантажна.
— Це автобус! — Кузуб підвівся 

за кущем дерези.
— Приготувати гранати!

Автобус порівняне» з розвідниками, і 
Б цю мить Чесноков первым кинув «ли
монку». Автобус посунув у виярок. Ще 
один вибух — гранату кинув Борискін і 
відразу побіг до шляху. Третії гранага 
летить усередину автобуса, але не вибу
хає — Борискін навмисне не витяг чеки. 
Гітлерівці ждуть вибуху, а Борискін уже 
перед ними з автоматом.

В автобусі вбиті, поранені. Серед них 
переляканий обер-лейтенант біля якого 
жовтіє масивний портфель.

А за Куцеволіпкою вже чулася стріля- 
ішпа сереснепе небо освітила ракети.

— До човна! Тягніть чн несіть його, 
цього пузаня. Він для нас реліквія.— Бо- 
рискін готує кляп. — Нам таки' пощасти
ло — сам начальник секретної частини 
дивізії попався.

...І воїни 37-ї армії пішли впеоед. 
Почалося форсування Дніпра, за 
яким розвідники взводу Анатолія 
Борискіна розсекретили ворожі по
зиції.

С ІИ за Куцеволівку. Висота 177.0. її 
вже взяли наші гвардійці. Але 

8 жовтня нова контратака гітлерів
ців — і гвардійці відступили.

І знову полковник Оіородоо має надію 
на взвод Борискіна:

— Обійти висоту. За годину до півночі 
піде п атаку наш батальйон. А ви—звід
ти, з тилу. За 15 хвилин до початку 
штурму висоти влаштуємо вогневий на
літ. Узяти висоту і вдержати її до раи
ну. Ніхто вам не допоможе, хіба що ар< 
дилерів.

— Викличемо погонь на себе!
Знову клекіт бою. Батальйон пішов в 

атаку. А коли в небо злетіла червона 
ракета, за справу взялися розвідники. 
Але з внсоїи б’ють десятки є.у.чсмсгші- 
ків. Суцільна лінія вогню. Батальйон під
ступає. Борискін передає командування 
изводом Леонову, а сам повзе туди, де 
палають наш) автоматники. Там уже 
не було жодного офіцера.

Леонов і Кузуб наближалися до 
ворожої траншеї, перед якою вог- 
нилась горловина дзоту. Павло ки
нув гранату — кулемет не змовкає. 
І друга граната полетіла далі. Третя, 
остання, — тиша. Павло підводи
ться, біжить до траншеї. Та знову 
зблиск вогню. Дзот ожив. Леонов 
туди з автоматом, але вже пізно — 
Павло робить іще один стрибок і 
падає на амбразуру...

Борискін веде наполовину вцілі
лий батальйон у завершальну ата
ку — до траншей. І гітлерівці поча
ли відходити.

Борискін іще не знав, шо на за
хідну частину висоти виповзли гіт
лерівські танки. Звідси, від Дніпра, 
висота наша, автоматники вже в 
траншеях гамселять фашистів, а там, 
де Кузуб, сунуть панцерники. Чес
ноков першим кинувся на допомогу 
Леонову — гранат він іще не вико
ристав. Сержант повзе навперейми 
броньованим потворам. Стрибок. 
Іще стрибок. А дві останні проти
танкові — під третій панцерник.

Все, немає патронів. Немає гра
нат. Але висота наша. На ній холо
нуть тіла озвірілих фашистів. І осі
дає дим там, де шаленів ворожий 
дзот. Світанок задивлявся в розплю
щені очі дев’ятнадцятирічного ку
банського хлопця, серце якого пе
рестало битися, щоб жили десятки, 
сотні його бойових побратимів. 
Щоб жили ми...

На його могилі Борискін прилаш
тував ящик від снарядів і написав: 
«Гвардії рядовий Паоло Степанович 
Кузуб, 1924 року народження, зі 
станиці Петровської Краснодарсько
го краю, член ВЛКСМ, геройсьни 
загинув 9 жовтня 1943 року».

Писав і плакав.
А потім урочисто:
— Цей день буде днем його 

імені!
П’ятірці Борискіна готували золоті 

зірки Героїв. За подвиг далеко від 
рідного дому. За Україну...

М. ШЕВЧУК.
с. Куцеволівка
Опуфріївського району.

І с т
Слова Бориса ОЛІЙНИКА. 
Ми світ новий

задумали 
Створить руками

чистими, 
1 людство б нас

> повірило,
Як в абсолютну істину. 
Не затулив нам обрію 
Гіркий шматок

насущного: 
Себе подарували ми 
Великому грядущому. 
Дороги наші мічені 
Вершинами і втратами. 
Знамена наші січені 
Рудими автоматами.
Нас розлучали

з рідними, 
/Кіптям j навіть

мрією, 
Але ніщо й ніюлн нас 
Не розлучало з вірою!

Приспів:
Ми чисті

перед совістю. 
Нащадками

й планетою 
1 правду цю

освячуєм 
Своїми

партбілстами! 
Нічого не надбали

ми, 
Крім істини

могутньої.
flow "ЄНО

И Н А
Музика Олександра БІЛЛІВ А.
Що ранок 

починається
Зорею п’ятикутною.
Що па терезах 

совісті
Усе на світі золото
Не переважить 

мірою
Вагу Серпа 

і Молота,
Приспів.

Ііічою нам у спадщину 
По закутках не сховано.
Загс ми здобули собі
Усю красу духовного.
Зате, коли вже 

любимо —
То до краплини 

вірності.
Зате, моли вже 

мріємо —
То з верховини 

вічності.
Зате, коли святкуємо
По врожаю 

багатому —
Усю планету кличемо
Ми за столи побратані.
Зате, коли ми зважуєм.
По кому себе міряти.
То тільки — 

щоб по Леніну
І діяти, і вірити.

Приспів.

Мм- ” світ навий ій да мо листово 
Ю «и Hfl-Ul- мі-««.«' вє» 1
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щ ЛИСТОПАДА

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Док. філкм-з. 11.00 — Новини. 
11.15 — Концерт, і 1.40 — Істо
рія для учнів 10 класу. 12.1'1 — 
«Глобус». 16.30 — Народні ме
лодії. 16.4." — «Наума сьо
годні». 17.15 — «Відгукніться, 
сурмачі!». 18.(10 — «Любите
лям оперної музики» 18.30 — 
Реклама. Оголошення. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Спортивна про
грама. 20.45*— «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Під прапором Жовтня». Зві
тують тоудя'ці Розетської об
ласті Пп ЗПКІНЧІ'ННІ — но-

Тслсвистава. 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Документальний 
скрап». 22.45 — К. т. Концерт 
артистів балету. По закінчен
ні — новини.

ІІЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. •.».ЗО — К. т. В Чсрнттх. 
«Справа Бобропа». Вистава.
14.30 — К. т. Док. фільми.
15.30 — К. т. «Композитор Мо
царт». 16.00 — «Омські зустрі
чі». 16.30 — «П'ятирічка ефек
тивності і якості» 17.00 —
К. т. «Сонячне коло». 17.40 — 
«Конституцій живе, працює, 
діє». 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград) 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград) 18.25 — 
«Вечірнії ро.моча». (Кірово
град) 19.00 — К. т. «Зустріч з 
доктором Споком» Переда
ча 2. 19.30 — К. т. Хокей:
ЦСКА—«Автомобіліст» (Спеод- 
ловськ). У перерві — к. т. Ти
раж «Спортлото». (21.00 — 
«Час»). 22.05—К. т «Майстри
мистецтв». Народні артисти 
СІ-СР В. Аиджапарідзе і 
О. Гоголева. По закінченні — 
новини.

1 ГРУДНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 — 
«Закон і ми». 17.00 — Ліричні 
мелодії. 17.15 — Концертний 
зал телестудії «Орля». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
«Робітники України—лауреати 
Державної премії СРСР 1977 
року». 19.00 — Вісті. 10.45 — 
«Погляд у майбутнє». 20 45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Є. Яновськнй. 
«Лють». Вистава. В перерві — 
новини.

воград). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
К. т. Мультфільм «Ножиці і 
хлопчик». 18.25 — К. т. Польо
ва пошта «Подвигу». 18.55 — 
К. т. Музичний телефільм з 
циклу «Мистецтво С. Ріхтера». 
Фільм 3. 20.00 — К. т. Док. 
телефільм. «До Леніна у 
Кремль». 21.00 — «Час». 21.30 
— К. т «Голоси друзів». По 
закінченні — нозини.

ПЕРША ПРОТРІМ А. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі!» Ю. 15 — К. т. Юго
славський художній телефільм.
11.00 — К. т. Док. телефільм 
«Поема про Гаїикечт». 14.30 — 
Науково-популярні фільми. 
15.30 — К. т. «Російська мо
ва». 10.00 — К. т. «Шахова 
школа». 16.30—К. т. «На пус
кових будовах року». 17.15 — 
«Золоті Зірки України». 17.30 
— «Людина і закон». (Кірово
град). 18.00 — Новини. 18.15— 
К. т. «Ленінський університет 
мільйонів» 18.45 — «Творчість 
народів світу». 19.25 — К. т. 
О. Афіногснов. «Машенька».

2 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — «Сонцеворот». 10.00 
— К. т. О. Афіногснов. «Мг- 
іпснька». Тслсвистава. 11.35 — 
К. т. Док. телефільм «Чабан
ська династія». 14.30 — К. т. 
Док. телефільм «В’єнтьян: 
прикмети нового». 14.45—К. т? 
«Творчість К. Чуковського». 
15.30 — К. т. «Бесіди про пра
ло». 16.00 — Концерт. 16.30 — 
К. т. «Об'єктив». 17.00 — К. т. 
«Москва і москвичі». 17.30 — 
«Показує рейдова». На огля
ді — протипожежний стан тва
ринницьких приміщень. (Кіро

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - 
Фі.тьм-ковцсрт. 11.СС — Нови
ни. 11.15 — Телефільм «Тепло 
заліза». 11.40 — Українська 
мова для учнів 6 класу. 12.05
— «Під прапором Жовтня». 
Звітують трудящі Ровснсьиої 
області. 16.15 — Харківський 
завод шляхових машин. 16.45
— М. Кропипницький. «Ів.тсик- 
Тслеснк». Вистава. 18.00 — 
Фільм-концсрт. 18.30 — «Для 
вас. учителі». 19.60 — Вісті. 
19.30 — «Пісня на конкурс». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 —> «Час». 21.30 — Фільм 
«Зигзаг удачі». По закінчен
ні — НОІІИІІИ.

кн». 10.30 — К. т. «Ранкозл 
пошта». 11.00 — К. т. «Мону
ментально-декоративне мисте
цтво і архітектура СРСР». 
11.30 — К. т. «Природа і лю
дина». 12.00 — К. т. Камерна 
музика Т. Хренникова. 12.25 — 
К. т. Тираж «Спорттото». 12.35 
— К. т. «Книгарня». 13.25 — 
К. т. Телефільм «Золота юр
та». 15.05 — К. т. «Здоров’я». 
15.50 — К т. «У світі тварин». 
16.50—К. т. Мультфільм «При
годи Незнайка та .його дру
зів». 1, 2 сепії. 17.25 — К. т. 
Док. телефільм «Мінськ». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
Бесіда на міжнародні теми по
літичного оглядача газети
• Правда» Ю. Жукова. 19.00 — 
Телефільм «Небезпечний попо
рот». І. 2. З сеоії. 21.00 —
• Час». 22.40 — К. т. Естрад
ний концерт. По закінченні — 
новини.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

З ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 - 

Новини. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Умілі руки». 
10.00 — К. г. «Для вас, бать-
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поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Телефільми. 10.30 — «Шкота 
передового ДОСВІДУ». 11.00 — 
Новини. 11.15 — Грають духо
ві оркестри. 11.45 — М. Поли
ванова. «Той і Тонка». Виста
ва. 12.30 — Концерт М. Байко. 
13.00 — Тележурнал« «Скарби 
народу». 13.45—Концерт. 14.10
— «Здоров’я». 14.40 — «Ек
ран молодих». 15.20 —
Док. фільм «Дорогами пам’я
ті». 15.50 — Телефільм «Мос 
покоління». 1 серія. 17.25 — 
«Сузір’я». «Чуття єдиної ро
дини». 18.05 — До 109-річчя з 
дня народження М. Лсонтови- 
ча. «Зачарована пісня». 19.09
— Вісті 19.30 — Зустріч акто
рів Київського російського 
драматичного театру імені 
Лесі Українки з трудівниками 
заводу «Точетектроприлад». 
20.45 —.«На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «Піл 
прапором Жовтня». Звітують 
трудящі Закарпатської об
ласті. По закінченні — но
вини.

4 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00— «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00—К. т. 
В. Кансрін. «Аптека «Голубі 
кулі». Тслсвистава. 12.30 — 
К. т. «Сільська година». 13.30
— К т. ♦ Музичний кіоск». 
14.00 — К. т. «Це ви можете». 
15.00 — К. т. Концерт. 15.25 — 
Міжнародний турнір з гандбо
лу на приз газети «Заря Вос
тока»: збірна СРСР — збірна 
Румунії (чоловіки). (Тбілісі). 
15.50 — К. т. «Міжнародна па
норама». 16.20 — К. т. Мульт
фільм «Пригоди Незнайка та 
ного друзів». 3. 4 серії. 17.00
— К. т. «Клуб кіноподорожей». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. Т. 
Телефільм «Продовження». 
18.45 — К. т. «ПіСНЯ-77». 19.20 
—К. т. «Радянський Союз очи
ма зарубіжних гостей». 19.30— 
Фільм «Щоденник директора 
школи». 21.00 — «Час». 21.30— 
К. т. «Година Великого сим
фонічного оркестру». 22.20 — 
Н а уково-поп улярний фільм. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Телсиїкола механізатора».
10.30 — Циркона програма. 
11.00 — «Знай, люб.і. бережи». 
11.40 — «Поезія». 12.10 — «По
сміхнись. Ірино». <1. Дуршгі- 
на). 12.30 — «Мальовнича Ук- 
раїпа». Прикарпаття. 13.00 — 
Концерт вихованців Київської 
дитячої філармонії. 15.00 — 
«Слана солдатська». 16.00 —1 
Зимові мелодії. 16.30 — Теле
фільм «Мос покоління». 2 се
рія. 18.20 — Пісні композито
рів України. 19.00 — Вісті.
19.30 — О. Корнійчук. «Платон 
Кречет». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — Продовження вистави. 
По закінченні — новини.

С00, Зам. № 508, Індекс 61197,
Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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