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Ударна вахта комсомо
лу області триває. Молоді 
трудівники 
щини новими 
ми у праці 
віхи на шляху до ювілею— 
60-річчя Великого Жовт
ня. Надзвичайно гаряча 
пора нині на селі — в роз
палі збирання цукрових 
буряків.

Спої корективи вносить 
погода. Ранні холоде ви
магають скорочення стро
ює збирання, створюють 
додаткові труднощі. Про
те минулий тиждень по
значений . напруженим 
ударним ритмом по всій 
області. У відповідь на 
почин кубанських хлібо
робів та буряководів Хар
ківської області, який ді
став високу оцінку Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва, колективи колгоспів 
і радгоспів, цукрових за
водів і транспортних під
приємств Кіровоградщини 
взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання по ви
робництву цукрових буря
ків і продажу їх деожаві. 
Виконання цих зобов'я
зань можливе при забез
печенні високопродуктив
ної роботи кожного зби
рального агрегату, вчасно
го вивезення буряків, пов
ного використання транс
портних засобів.

Близько дев'яти тисяч 
молодих трудівників об
ласті стали на ударну вах
ту по збиранню цукрових 
буряків. На полях працює 
171 комсомольсько-моло
діжний комбайновий екі
паж. Чітку роботу всього 
конвейєра — від планта
цій до цукрозаводів — за
безпечують близько 900 
автомобільних і 480 трак
торних комсомольсько- 
молодіжних екіпажів.

Сотні молодих лекторів 
і політінформаторів несуть 
живе слово партії до мо
лодих трудівників прямо 
в поле. Роз’яснення зав
дань, що стоять перед 
трудівниками сільського 
господарства, висвітлення 
актуальних проблем жит
тя нашої країни, мобіліза
ція /голоді на їх розв’я
зання, інформація про хід 
соціалістичного змаган- 

ось основні напрями
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ТЕХНІКУ, ДОБРИВА, 
ВСІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕ-

роботи ідеоло
гічних праців
ників.

Закрити всі 
можливі шляхи 
втратам цукро
вих буряків в 
області покли
кані 421 комсо
мольський пост 
якості, 443 шта
би, загони, опе
ративні групи і 
контрольні пос
ти «Комсомоль

ського прожектора».
Досягненню найвищої 

продуктивності праці, ви
сокої якості робіт, макси
мального 
технічних 
збиральних машин та аг
регатів сприяє широко 
розгорнуте соціалістичне 
змагання серед комсо
мольсько-молодіжних зби
ральних агрегатів і транс
портних екіпажів, серед 
усіх молодих механізато
рів. Як завжди, попереду 
комуністи. Яскравим при
кладом поєднання досвіду 
і молодості став комсо
мольсько-молодіжний екі
паж колгоспу «Дружба» 
Вільшанського району. Мо
лодий комуніст Володимир 
Рибачок разом з комсо
мольцем Володимиром 
Осадчуком комбайном 
КС-6 звільнили 176 гекта
рів площі від буряків. Не 
відстають від них молоді 
механізатори колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС 
лованівського району 
керівництвом Віталія 
теринича. На їхньому 
хунку 126 упораних гекта
рів і понад ЗО 
перів буряків. По-ударно- 
му трудиться 
КСТ-3 Віктор 
колгоспу імені 
Новоукраїнського району. 
Він зібрав ЗО 162 центнери 
коренів на площі 101 гек
тар.

Поруч комбайнерів 
натхненно працюють мо
лоді водії грузовиків, такі, 
як Олександр Сметанін з 
Добровеличківського ра
йонного об’єднання «Сіль
госптехніка». котрий авто
мобілем ЗІЛ-130 із приче
пом перевіз 15 790 центне
рів солодких коренів, йо
го товариш Микола Прий
мак — автомобілем ЗІЛ- 
133 доставив 13 560 цент
нерів, Леонід Діордієв з 
Вільшанського районного 
об’єднання «Сільгосптех
ніка», Микола Матвієв- 
ський з колгоспу «Союз» 
Знам’янського району та 
багато інших.

Нині обком комсомолу, 
міські й районні, первин
ні комсомольські органі
зації спрямовують усю 
трудову діяльність молоді 
на успішне завершення 
всіх робіт сільськогоспо
дарського року.

ВЧОРА на куку
рудзяній ниві працю

вало дев’ять «Херсон
ців-?», а сьогодні 
дванадцять.

— Достроково 
кінчили копання і 
рових буряків, — по
яснює агротехнік кол
госпу імені Леніна 
Знам'янського району 
/А. Делістіянов. — Ви
вільнились трактори, 
причепи. Тепер у гони
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ПРО РОБОТУ З ТВОРЧОЮ молоддю
Центральний Комітет КПРС прийняв 

постанову «Про роботу з творчою мо
лоддю». В постанові відзначається, що 
партійні організації, комсомол, органи 
культури і творчі спілки мають позитив
ний досвід роботи з молодими кадрами 
літератури і мистецтва. Система навчай
ся і виховання, яка тепер склалася, в 
основному забезпечує приплив гідної 
зміни у сферу художньої культури.

Разом з тим зростання ролі літератури 
і мистецтва в комуністичному будівни
цтві, завдання, поставлені XXV з’їздом 
КПРС у галузі ідеологічної роботи, ви
магають дальшого посилення уваги пар
тійних, державних і громадських органі
зацій до професійного та ідейного вихо
вання творчої молоді.

Надаючи надзвичайно важливого зна
чення в культурному будівництві роботі 
з молодою художньою інтелігенцією, 
Центральний Комітет КПРС рекоменду
вав ЦІ\ Компартій союзних республік, 
крайкомам і обкомам КПРС, ЦК 
ВЛКСМ розробити систему заходів но 
дальшому поліпшенню ідейного і профе
сійного виховання творчої молоді, ке
руючись положеннями, висунутими Ге
неральним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. 1. Брежнєвим у Звітній доповіді 
ЦК XXV з’їздові партії Слід посилити

керівництво діяльністю первинних пар
тійних і комсомольських організацій 
творчих спілок, колективів і навчальних 
закладів; удосконалювати практику при
йому в ряди КГ1РС кращих представни
ків молодої інтелігенції.

Міністерствам і відомствам доручено 
розробити заходи, які б передбачали під
готовку спеціалістів у галузі культури 
відповідно до потреб країни, впорядку
вання прийому у вищі і середні художні 
навчальні заклади, послідовний розвиток 
і зміцнення їх матеріальної бази, ство
рення при інститутах навчальних театрів, 
оперних студій, виставочних залів, ху
дожньо-виробничих майстерень, розши
рення мережі підгоювчих відділень грп 
навчальних закладах (у тому числі з іп- 
тернатами).

Центральний Комітет КПРС визнав 
доцільним відновити випуск журналів 
«Юный художник» і «Литературная уче
ба».

Редакціям ’ центральних і місцевих га
зет та журналів, Держкомвидаву СРСР, 
Держтелерадіо СРСР. Держкіпо' СРСР 
запропоновано поліпшити пропаганду 
творчості молодих письменників. худож
ників, композиторів, артистів, режисерів 
театру і кіно, регулярно публікувати ї 
рецензувати їх твори.

II и фото:

«
Зернову кукурудзу збнрас екіпаж В. ЧИНЧОЯ. 
Комсомолець шофер Анатолій РУДННЦЬКИП. 
Член ВЛКСМ тракторист Олександр САБІРОВ,

пішли ще три комбай
ни Із самого початку 
збирання кукурудзи ми 
створили комплексні 
збирально - транспорт
ні загони. Серед заго
нів, усіх комбайнових і 
транспортних екіпажів 
розгорнулося соціаліс
тичне змагання.

Попереду — екіпаж 
досвідченого комбай
нера комуніста Василя 
Івановича Чинчоя. При 
нормі 2,8 він щодня 
збирає качанисту з 
площі 3—3,5 гектара.

Здається, непогано. 
Але досвідчений меха
нізатор, кавалер орде
нів Жовтневої Револю
ції і Трудового Черво
ного Прапора відчуває, 
що можна впорати за 
зміну більшу площу. А 
тут ще й молодь під
вищує темпи роботи. 
Члени ВЛКСМ 
Олександр і Володи
мир Рудницькі сказа
ли: «Не годиться в се
реднячках ходити». 
Цей комсомольсько- 
молодіжний збираль
ний екіпаж тепер 
зміни добивається 
сокого виробітку. Ш.е 
вищі показники 
екіпаж комуніста Васи
ля Степановича Школи.

Зернова кукурудза 
займає в господарстві 
1000 гектарів. Уродила

щедро: в середньому 
гектар видає понад 60 
центнерів зерна. Ба
дилля возять до силос
ної ями. Його накошу
ють на кожному гекта
рі майже 200 центне
рів. Тож і стараються 
механізатори, щоб зі
брати качанисту яко
мога швидше, — наро
щують темпи робіт. З 
честю несуть перед
жовтневу трудову вах
ту багато молодих ме
ханізаторів. Комсо
мольці водій Анатолій 
Рудницький і тракто
ристи Олександр Сабі- 
ров, Іван та Олексій 
Журавлі, молодий трак
торист Іван Параскева
відзначаються на тран
спортуванні качанів та 
бадилля кукурудзи. 
Перевиконують змінні 
завдання комбайнери 
Микола Червоний ті 
Яків Безфамільний. По 
над тридцять юнаків 
дівчат, включившись у 
змагання за право під
писати Рапорт Ленін
ського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річчя Вели
кої Жовтневої соціа
лістичної революції, 
показують зразки 
муністичної праці 
кукурудзяній ниві.

Ю. СТОРЧАК 
Колгосп імені Леніна 
Знам’янського району.
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комсомолку о Кіровоград
ському головному виробничо
му об’єднанні хлібопекарної 
промисловості добро знають 
не тільки як начальника плано
во-економічного відділу, а ще 
і як молодого здібного пропа
гандиста школи комуністичної 
праці. Вже чотири роки Лариса 
Сидорченко проводить заняття 
з робітниками бригади май
стра М. Ю. Тараненка на хлі
бозаводі № 1. Коли, забігаючи 
наперед, поцікавитись, як до
сягла вона успішного ведення 
навчання, активного відвідуван
ня слухачами занять школи, 
Лариса, будьте певні, відпо
вість коротко: «Перш за все 
треба дорожити честю пропа

гандиста. І любити свою ро
боту».

Тут, гадаю, весь вміст таких 
важливих компонентів, як заці
кавленість слухачів, пробуд
ження їхнього інтересу до 
об’єкта вивчення. Адже тісно з 
цим поєднана проблема від
відування занять. Справді, щоб 
добитися масовості аудиторії, 
потрібні не тільки глибокі 
знання, а й уміння їх викласти.

У нинішньому навчальному році 
школу комуністичної праці відві
дують вісімнадцять слухачів: 
дріжджозари, оператори, пекарі, 
слюсарі — молоді люди, котрі ма
ють переважно середню освіту. Ла
риса Сидорченко пригадує, що не 
одразу прийшла опеьненість у влас
ній змозі, не з першого дня чи на
віть місяця реалізувалось поняття 
«активність аудиторії».

Бути пропагандистом, резю

мує Лариса Сидорченко, — це 
не просто виконувати комплекс 
громадських обов’язків. Це ви
соке й відповідальне покликан
ня. Якось довелося дискутува
ти про коло завдань пропаган
диста — настільки воно широ
ке. За простим зовнішнім 
сприйняттям виходить, що во
но практично необмежене. Так 
Лариса коротко висловила дум
ку, на якій дійшли згоди її то
вариші, Проте, помовчавши, 
додала, що тоді вона запере
чила їм. Адже і своїх слухачів 
вона зорієнтувала таким чино/л, * 
що захоплення, уподобання, 
прагнення до з'ясування най
різноманітніших питань не по
винні йти всупереч навчальній 
програмі школи комуністичної 

праці, точніше, не повинні під
мінювати її. Тож під час занять 
аудиторія займається вивчен
ням програмового матеріалу. 
Після кожної бесіди, як прави
ло, проводяться практичні за
няття. З ініціативи пропагандис
та заздалегідь на кожен місяць 
слухачі одержують плани, де 
вказано теми, питання, необ
хідну літературу

Лариса Сидорченко ділиться оче
видною «таємницею»: заняття в 
шкоті комуністичної праці пози
тивно впливають на виробничі спра
ви бригади. Приміром, виконанії» 
норм виробітку в колективі, де пра
цюють Ті слухачі становить 1-ю 
процентів. Матеріалізувалися для 
молодих трудівників такі поняття, 
як бережлива витрата сировини 
економія палива, електроенергії. 
Тут стають красномовними свідка
ми цифри. До того ж у колективі

протягом дев’яти місяців, та, влас- 
не, й донині, не було ви :ада& 
спізнень на роботу, порушені» темі 
нелогічного процесу. Безперечно, ц| 
фактори найкращим чином пози«, 
чаються на якості готової про
дукції.

Плани, задуми, мрії. Лариса Си
дорченко не втрималася, рошоаі.іа 
про те, що вже сьогодні члени ко- 
лектизу бригади майстра Лі. ю. Та
раненка — її слухачі — знають про 
попередні підсумки: план першого 
року десятої п’ятирічки сбіняе 
«скласти свої повноваження* 5 гру. 
дня.

Ця звістка викликала новий 
порив. На останніх зборах слу
хачі взяли підвищене соціаліс
тичне зобов’язання — план 
двох перших років п'ятирічки 
виконати до 60-річчя Великого 
Жовтня. Сказали своє слово! І 
молодому пропагандистові * 
школи комуністичної праці ра- 
дісно за них. Є про що вести 
мову на наступних заняттях.

А. ШЕВЧЕНКО, 
політінформатор.

І

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ Службу несуть сини

Олександр К. був одним із тих, кого називають 
«важкими». Нерідко ним займалися працівники ди
тячої кімнати міліції. Хтозна, як склалося б дальше 
життя юнака, якби не прийшов він на Олександрій
ський електромеханічний завод. Колектив бригади 
слюсарів-монтажннків цеху металоконструкції'!, очо
люваний кавалером ордена Леніна, делегатом XXV 
З’їзду КПРС М. М. Лавренком, пройнявся турботою 
про долю Олександра. Не повчанням, а доброю пора
дою, дружньою підтримкою кожен прагнув----------
ти йому стати иа вірний шлях.

Хлопець 
тямущим.

конструкцій,

допомог-

виявився 
Швидко 
складну 

слюсаря- 
метало- 

освоїв 
кілька суміжних спе
ціальностей. А голов
не — спілчани вияви
ли йому довір’я і 
прийняли до лав ком
сомолу. Став Сашко 
своїм у колективі. Ни
ні він працює в раху
нок другого року п’я
тирічки.

Як одна сім’я — не про бригаду Лавренка. Сюди 
охоче йдуть юнаки і дівчата. Бо всі члени колективу 
вважають своїм робітничим обов’язком допомогти 
молодим якнайшвидше утвердитися, знайти себе. Не 
так давно почували себе невмільцями-новачками Во
лодимир Шинкаренко і Валерій Глущенко. А тепер? 
Відмінного виробничника, ударника п’ятирічки 
В. Глущенка обрали депутатом міської Ради депута
тів трудящих, членом комітету комсомолу підприєм
ства В. Шинкаренко — член заводського штабу 
«Комсомольського прожектора» і групи народного 
контролю. Ними пишаються у бригаді.

Близько півтори тисячі молодих виробничників зай
няті на електромеханічному. Додайте ще двісті учнів 
професійно-технічних училищ, котрі проходять тут 
практику. Всі вони постійно відчувають турботу стар
ших товаришів, наставників.

Загін робітничих учителів налічує 217 чоловік. Ве
терани заводу, передовики виробництва щедро пере
дають молоді свої знання і досвід, нагромаджені ро
ками. А керівництво цією роботою в тісному контак
ті з комітетом комсомолу здійснює рада наставників, 
де головою ветеран війни і праці І. Д. Дудко. Рада 
використовує різні форми виховання молодих трудів
ників. Цікаво проходять зустрічі з передовиками ви
робництва, вечори трудової слави, посвячення в ро
бітники, вшановування робітничих династій.

Щороку десятки випускників шкіл міста стають до 
верстатів у цехах заводу. І не почувають себе безпо
радними, адже рада наставників провадить велику 
профорієнтаційну роботу в школах міста. Шефство 
цад учнями встановили ЗО колективів дільниць, від
ділів та бригад. Особливо тісний контакт налагодили 
З міжшкільним навчальним центром, що діє при шко
лі № 6.

№

КОРО їй залишиш дім.
Не виспавшись, уста

неш рано, і звичний осін
ній ранок видасться тобі 
особливим. Ти помітиш, 
що світильник висить тро
хи нерівно, а дзеркало в 
нижньому ріжку зі щер
бинкою. Ти здивуєшся, 
що не помічав цього ра
ніше, і запам’ятаєш на
завжди. І взагалі всі звич
ні й знайомі з дитинства 
речі знайдуть для тебе 
цього ранку дивну притя
гальну силу — до них за
хочеться доторкнутися, 
до кожної.

Мати нагодує тебе сні
данком. Складе в паперо
вий (щоб не задихнулися) 
пакет бутерброди. Спи
тає: «Як же всухом’ят
ку?» — зітхне і наллє ще 
чаю. Цю чашку ти будеш 
старанно розтягувати, на
магаючись не дивитися 
раз у раз на годинник. І 
мати не стане квапити, як 
завжди робила раніше, 
коли ти спізнювався до 
школи, на роботу. Але на
дійде час, і ти сам зрозу
мієш: «Усе. Більше не 
можна — пора!»

Тобі вісімнадцять чн трохи 
більше. Ти маєш усі права 
громадянина нашої країни. В 
ці роки головною твоєю спра
вою було навчання. Тепер — 
час виконати обов’язок, пер
ший, великий. Це буде важко, 
знай. Тим-то десятки лікарів 
оглядали тебе на комісіях, 
тим-то ще задовго до призову 
тебе почали готувати до служ
би: навчили азів воїнської 
науки.

Багато в чому ти вже гото
вий до служби, та все ж без
ліч питань мучить тебе, адже 
попереду два роки... Сьогодні 
ми постараємось відповісти на 
деякі з них.

Але спершу нагадаємо го
ловне. Солдатська служба — 
сувора та благородна життє
ва школа. Це школа витрим
ки і дисципліни, яка дає не 
тільки військові, а й технічні,

На підприємстві давно переконалися: робітник по
чинається ще за шкільною партою, ази професійної 
майстерності еііі проходить у шкільній майстерні. 
Для робітничої зміни трудівники підприємства об
ладнали 16 спеціальних кімнат і п’ять майстерень, за
безпечили їх необхідними устаткуванням і матеріала
ми. Заводські наставники постійно контролюють ро
боту учнів, котрі виготовляють окремі деталі иа за
мовлення цехів і дільниць. Це наближає працю хлоп
ців і дівчат у майстернях до виробничих умов. У них 
появляється впевненість у собі, бо виконують таку ж 
роботу, як і старші товариші.

У гуртках технічної творчості зайняті понад півто
ри сотні майбутніх робітників. І тут готують собі 
зміну майстер автоматної дільниці К. М. Бурлаков, 
технолог складального цеху В. М. Волощук, технолог 
механічного цеху В. Я. Литвин, майстер гальванічної 
дільниці О. II. Мороз та інші.

Десятки молодих робітників здобувають середню 
освіту у вечірніх школах. Електроприладобудівникн 
обладнали в школі робітничої молоді № 4 чудовий 
фізичний кабінет.

Новачки і сьогоднішні школярі — майбутнє підпри
ємства. Це добре розуміють і досвідчені, і молоді на
ставники на електромеханічному заводі. Розуміють і 
працюють заради майбутнього.

€. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Молодого комунара»» 

Олександрія.

ЗАХІДНИЙ КОР
ДОН. у вільний 
ВІД СЛУЖБИ ЧАС 
воїни • ПРИКОР
ДОННИКИ Н-ської 
ЗАСТАВИ ЧАСТО 
ЗБИРАЮТЬСЯ В 
ЛЕНІНСЬКІЙ КІМ
НАТІ. ТУТ МОЖНА 
ПОЧИТАТИ СВІЖІ 
ГАЗЕТИ І ЖУРНА
ЛИ, ЗІГРАТИ В 
ШАХИ.

НА ФОТО: У ЛЕ
НІНСЬКІЙ КІМНАТІ 
В ГОДИНИ ДО
ЗВІЛЛЯ.

/
Фото 1. СВЕРЕДИ.

(Фотохроніка 
РАТАУ). 

професійні, політичні знання.
А тепер — перше запитання: 
— Чи довго тягнуться два 

роки? Напевно, багато що за
лежить від того, що людина 
залишила дома. Тим, хто зай
мався дома цікавою справою, 
дні здадуться довшими. Чи 
не так?

— Думаю, що не так. На
самперед багато енергії, 
знань, старання потрібно бу- 
•е, щоб оволодіти воїнською 
наукою. Ця праця наповнить 
твоє життя новим, значним 
змістом. І друге. Якщо люди
на до армії жила цікаво, то і 
в казармі вона не занудьгує. 
Розміркуй сам. Поруч тебе 
буде багато людей з усіх кііі- 

ПРИВАБНА 
ПОСАДА 
ТВОЯ

ців країни. Всі вони різні у 
свої вісімнадцять років. Хто 
з них хто І чому? Дивись, ду
май, аналізуй! Для цього ар
мія створює виняткові умови: 
он разом на заняттях, у їдаль
ні, в клубі.

Ось приклад: один наш 
хлопець на стрибках з па
рашутом обов'язково при
сідав перед тим, як від
штовхнутися від літака, а 
потім, дуже ніяковіючи, 
пояснював: «Так воно все- 
таки трохи нижче вихо
дить». Цього но приду
маєш, це треба побачити,

— А коли в армії важ
че — на самому початку, 
коли тільки звикаєш до 
неї, чи в самому кінці?

— І на початку, і в кін
ці. На початку, бо доводи
ться перебудовуватись — 

адже змінюється уклад 
життя. Навалюються вели
кі фізичні навантаження, 
солдатська їжа, сувора 
дисципліна...

А в кінці служби важко 
по-іншому. За два роки 
появляється безліч планів. 
Тож і не терпиться яко
мога швидше взятися за 
діло.

А ще дуже хочеться по
бачити своє місто, друзів 
і, нарешті, відчути ті самі 
ранкові «п’ять хвилин».

які можна ще покачатися 
в постелі...

Але зараз важливіше 
поговорити про початок 
служби. Ти підйом пере
воротом робиш? Три кі
лометри хоча б просто 
так, не на час, можеш про
бігти?

— Мабуть, ні.
— Оце погано. Туго бу

де. Але вихід є. Тренуйся 
самостійно. Знайшлася 
вільна хвилина — до пере
кладини, на зарядці не до
сипай, а працюй на повну, 
силу, ввечері йди у спор
тивний гурток. Гирі, ганте
лі, штанга обов’язково є в 
кожному підрозділі.

— А коли ти відчув, що 
став справжнім солдатом?

— Розумієш, це відчуг- 
гя виникало багато разів. 
Після першого стрибка з 
великого літака, після пер
ших навчань, коротше — 
щоразу після якоїсь важ
кої справи. Але трима
лось відчуття недовго. 
Скоро стикався з чимсь 
новим і переконувався, 
що вмію і знаю далеко 
не все.

Найбільше прав на усві
домлення «я справжній сол
дат» було, мабуть, останньо
го дня служби, коли ми на
завжди прощалися з хлопця
ми перед тим як роз’їхатись 
по домівках. Ми розставалися 
як дуже близькі дорогі одне 
одному люди.

— Як ти ставився до лис
тів, що приходили з дому? 
Може, краще, якби їх зовсім 
не було? Адже листи — нага
дування про дім, а зайвий раз 
роз’ятрювати себе...

— Коли тобі нині при
ходять листи, ти читаєш їх 
кому-небудь? Ні. А в армії 
ці листи часто читають усі 
разом, як хорошу книгу. 
Якщо довго нема вістей з 
дому, люди ходять як у 
воду опущені. Ротний лис
тоноша — найповажаніша 
людина.

Так що думай сам.
— Мені зараз увіходити 

в армійське життя. Дай 
найважливішу пораду, яка 
допоможе швидше освої
тись зі службою.

— Постарайся зрозумі
ти, чому і навіщо дано 
той чи інший наказ. Зро
зумієш — і краще змо
жеш виконати будь-яку 
справу, хай найважчу.

І ще, пам’ятай слова з 
пісні: «Товаришу мужчина, 
і все ж привабна посада 
твоя...»

На запитання відповідав 
рядовий запасу

Ю. ІВАЩЕНКО.
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ПОЛЕГШАЛО
— Ну як, Софронівно, полег

шало, відколи доньку заміж 
видала? — спитала Федора су
сідку Теклю.

не питай, — відповіла
— Наче вдруге на світ 

яд/;;>хнлася. То ж, було, піде 
Клин до пивнички, а я всі очі 
видивлюся: чи не заночував, 
буиа. у кого-небудь під тином. 
А тепер спокійна. До пианнчки 
Клим ходить уже разом із зя
тем.
Надіслав О. ЧОРНОГО?.

С. Нова Прага 
Олександрійського району.

~ .П_——-----

„МододиЛ кояувлр"

РЕПЛІКА

НУ, ПРИЙДІТЬ 
НА ЗБОРИ...

Уявіть собі таке. Вам терміново 
потрібно виїхати до іншого міста, 
скажімо, до Києва. На вокзалі, куди 
ви прибули з численними валізками, 
замість розкладу руху автобусів чи
таєте: «Сьогодні, 20 числа, три рей
си на Київ. Явка водіїв обов'язкова. 
При відправленні буде присутній 
начальник автовокзалу». І все!

Скажете, так не буває? В усякому 
разі, було не так давно в колгоспі 
імені Мічуріна Устинівського райо
ну. Одного дня комсомольці поба
чили оголошення: «Завтра, 13 числа, 
відбудуться комсомольські збори. 
Явка обов'язкова. На зборах буде
—

присутній другий секретар рай
кому».

Звичайно, комсомольці дружно 
зірвали збори. А секретар Микола 
Кобзар сидів і думав тяжку думу 
про своїх «підопічних». Чи так уже 
иасто він турбує їх зборами? Ну, 
раз — два на рік. Хіба ж не ясно 
було їм оголошено, що на оці при
їде сам другий секретар райкому? 
А раз так — збори важливі. Що ж 
може бути важливіше за звітно-ви
борні? Саме їх збирався провести 
секретар, це ж і дитині зрозуміло.

Секретар сидів похнюпившись і 
ланку за ланкою кував важкий лан
цюг умовиводів.

Ще він жалкував, що досі не ос
воєно телепатії. Здорово було б: 
подумав — і всім 44 комсомольцям 
передалася б його думка. А гак — 
доведеться оповіщати кожного, 
їздити з Новокиївки — в Жовтневе, 
а з Жовтневого — в Новокиївку.

Ні, що не кажіть, а наука плентає
ться позаду життя. Досі вчені не 
придумали нічого розумнішого, ніж 
доладно писати оголошення. Зви
чайно, вченим важко. А йому, Ми
колі Кобзарю, секретареві і вожа
кові, легко?

Очевидно, телепатія існує. Бо 
комсомольці, котрих через кілька 
днів удалося зібрати на звітно-ви
борні збори завідуючому відділом 
комсомольських організацій райко
му комсомолу Леонідові Болобуту, 
неначе прочитали думки свого сек
ретаря і забалотували його канди
датуру.

В. ОРЕЛ, 
завідуючий кабінетом комсо
мольської роботи обкому ком
сомолу.

—З сяіор,------- —

КОРОТКО, 
1.11: ясно
— 7 овар — перший

сорт. Комар носа не під
точить! — зауважив про* 
давець, подаючи покупце
ві наждачний брусок.

• • «
Тарган був атеїстом, 

але жив за Іконою. Як не 
як, свій куток.

’ • •
— Вся сіль у мені, — 

кип'ятився Боріц.
Це була чиста правда.

* * ф

— Я бачу, тут рука ру
ку миє. — шипів Водопро
відний Кран, — Треба на 
них накапати.

— Хоч би ніжки винес
ти, — міркував Кіт. див
лячись на куряче жарке..

А. САРЖЕВСЬКИЙ.

И У МЕНЕ ЗАГОВОРИТЕ!“99
Жили в комунальному дворі 

по вулиці Тімірязєва, 29, хоро
ші люди, любителі зеленого 
друга. Жили між собою друж
но. як і личить сусідам. Обса
дили свій двір деревами, куща
ми, квітами, і він був, наче у 
віночку Кожна родина щось 
плекала — яблуню, грушу, кущ 

1 шшограду чи агрусу. К коли 
/‘•встигали плоди, ягоди, жильці 

взаємно доброзичливо приго
щали ними одне одного.

Словом, жили собі люди у 
злагоді.

Так було доти, поки в тому 
дворі не поселилася сім’я Клоч- 
нових. Глава сім’ї Віктор Клоч- 

ков і його дружина Катерина 
Андріївна, як виявилося, теж 
були любителі зеленого. Тільки 
не друга, а «змія» Якось від
разу цьому подружжю не спо
добалась ота ідилія непитущих. 
І воно вирішило навести на 
подвір’ї лад за своїм розумін
ням.

Для початку В. Клочков узяв 
і вирубав розкішний куш буз
ку. Акуратно, ні пагона не ли
шив. Зачекав, яка буде реакція. 
Ніхто — нічого Зрубав красу
ню шовковицю — теж мовчан
ка. Завдомом, 84-річний Йосип 
Тарасович Петлицький, хотів 
було губителів присоромити. 

але передумав. Згадав, як діль
ничний інспектор міліції одного 
разу спробував зупинити скан
далістку Клочкову. Вона ефект
но взялася в боки і пихато ска
зала: «Тільки зачепи мене, то 
мої діти тобі очі повидряпу
ють!» Де вже йому, старому, 
вплинути на таких! 1 він, як і 
інші сусіди, мовчав.

Тоді облюбував Клочков то
полю, що зеленим факелом шу
гала в небо. Знищив і її — ні
хто нічичирк.

Оте мовчання було для Клоч
кова найбільшою мукою.

— Ну, ви у мене заговори
те! — сказав він і присів із со

кирою біля двадцятирічної і ру
ті її посадив колись на добро 
людям заслужений агроном 
республіки Іван Лукич Поно
маренко. Перебираючись в ін
шу квартиру, Іван Лукич пере
дав дерево Надії Овсіївні Гор- 
баньовій, яка за ним любовно 
й доглядала. Тепер губитель 
природи, поглядаючи на грушу, 
на якій рясно висіли плоди з 
кулак завбільшки, неквапливо, 
з явним задоволенням шокав її.

Коли дерево впало, нагоди
лася Н О. Горбаньова. Поба
чила це безчинство — і зомліла

— Та як же можна такс де
рево губити! Та я ж його, мов 
дитину, доглядала, по сто ві
дер воли щоліта під нього ви
ливала... — плакала жінка

— Нічого, на його місці те
пер буде гараж для нашого 

«Запорожця», — скалили зуби 
Клочковн.

А їхні дітки — школярі Вітя 
та Іра, — смакуючи зеленими 
плодами, що тепер валялися 
під ногами, знущально тиняли 
їх Надії Овсіївпі:

— Покуштуйте, тьотю, які 
смачні груші у вас були!..

Тато і мама, дивлячись на те, 
сяяли від щастя: ні, їхня до
машня «школа» не пропадає 
марно, дає свої результати...

Поступово в цьому комуналь
ному дворі встановлюється но
вий «порядок» Тепер якщо її 
буває тут «весело», то тільки 
тому, що Клочковн влаштову
ють бучні гулянки А робляті- 
це вони часто...

М. ГАННИЧ.
м. Кіровоград.

<ЬСЬ ТИ, Васю, кажеш, що люди- 
на — творець власного щастя. 

Я з тобою згоден. Цілковито. Але чи 
замислювався ти коли-небудь над сво
їм життям широко, скажімо, з погляду 
вічності? Так, буцім, ти десь із глибин 
Всесвіту спостерігаєш сам за собою?

Всесвіт, брате, штука безмежна. І за
гадкова. Якщо ти читаєш газети, то 
знаєш — він лише на одну десяту 
пізнаний людиною. А є ж іще дев’ять 
десятих. І десь, Васю, в тих дев’яти 
десятих існує такий собі антисвіт. У 
ньому все не так, як у пас, усе навиво
ріт. Коли щось робиться у нас, то у них 
цього робитись не може. І, навпаки. 
^З'есь у тому антисвіті... Не на тому 
світі, Васю, ні, на тому світі нічого не
має, ти в бабські теревені не вір... Десь 
у тому антисвіті, живе якийсь Антивася, 
анітрохи не похожий на тебе. Наче ви 
зовсім чужі. Так ог, зараз він виконує 
громадсько корисну роботу. Бо інакше 
він не може. Інакше порушиться гармо
нія. Втратиться рівновага у Всесвіті — 
і антиречовина зустрінеться з речови
ною. Тобто з тобою, Васю, котрий у 
цей час не займається громадсько ко
рисною роботою. Що буде після цього, 
питаєш? Буде таке, що ні тебе, ні тво
го Антнвасі потім і рідна мама ке 
впізнає.

Звідси й випливає, що дії наші тісно 
пов’язані з діями наших антиподів. І що 
б ти не хотів зробити, а робиш те, чого 
в цей час не робить твій напарник в ан
тисвіті. Хочеш ти, скажімо, піти в кіно 

«Табір іде в небо». А твій Антивася 
взяв квиток. І табір уже спускає

ться назад. І тобі вже в кіно не можна. 
Ти йдеш забивати «козла». Або закор
тіло тобі завітати в бар, а той Антивася 
вже стоїть за столиком і смокче пиво. 
Ти лап себе за кишеню — в ній ні ко
пійки. І ніхто не позичить, скільки не 
питай. Бо порушиться гармонія.

Сидимо ми оце з тобою, Васю, в шаш
личній. Третій раз по сто п’ятдесят за
мовляємо. Думаєш мені цього хочеться? 
Вчора місцевком розбирав. Жінка зно-

Ти мене поважаєш?

АНТИСВІТ
ПОРУЧ
ву до хати не пустить. Але що маю чи
нити?

. • Є ф

— Мало ти, Васю, читаєш науково- 
популярної. У світі стільки цікавого, 
стільки, так би мовити, нерозгаданих 
таємниць. Ось ти, скажімо, про гіпноз 
чув. Бачив, кажеш? Що бачив? Гіпно
тизера? Отого, що в цирку з кишені 
кролика виймає, а в циліндрі яєшню 
смажите? То, Васю, не гіпнотизер, а ду
рисвіт. Я у справжнього гіпнотизера 
був. У того, що нашого брата віл зви
чок лікує.

Приходжу якось до нього й кажу: 
«Зловживаю, лікарю. Вилікуйте». «Коли 

маєте бажання, будь ласка, — відпові
дає. — Але, попереджаю, процедура не 
з приємних».

«Давай, думаю. Гіппократе,^ показуй 
своє мистецтво. А до неприємностей я 
звик, мене ними не залякаєш».

Заглянув він мені у вічі та й каже; 
«Вам хочеться спати Ви засинаєте. Ви 
спите...» І що б ти думав, Васю? Я за
снув. Сплю собі, а що зі мною діється, 
бачу. Дивлюсь, наливає він у склянку

© МОНОЛОГИ

води, ставить переді мною. Поим намо
чив тампон, підносить мені до носа і 
дає, так би мовити, нюхати. Але й це ще 
не все. «Перед вами, — каже, — склян
ка горілки (це він — на воду). Вам її 
пити не хочеться, та ви мусите випити. 
Вам вона противна, вона вам не йде, 
вам моторошно, вас нудить...».

Васю, бачив би ти, що зі мною бу
ло... Я людина інтелігентна, розповідати 
тобі цього не буду, але... Одним сло
вом, гіпнотизував він мене, потім і рече: 
«Отепер вам горілка не піде Віднині ви 
її сюди; а вона — назад. Оскільки ви 
курс лікування гіпнозом пройшли, а гіп
ноз, так би мовити, — справжнє чудо».

Сидимо ми оце з тобою, Васю, під ти
ном, третю пляшку «біоміцину» допи
ваємо А ги мені ніяк не повіриш. (ЦО то 
її справді чудо Після сеансу я з місяць, 
бувало... Ні, як горілки вип’ю — нічого. 
Та варто мені було склянку води випи
ти — бачив бп ти, то зі мною твори
лося

вбивала те-

де законів

— Закони, Васю. поважати треба. Що 
було б, якби кожен із нас робив те. що 
хоче? Суцільна анархія і ніякої тобі 
матері порядку Візьми, приміром, яавНі 
американські- народи — різних там 
майя, апіеків... У них не було законів. 
Це породжувало нездорові звичаї, такі, 
як. скажімо, опсії. коли дружина поба
чить спого чоловік? п’яним, вона має 
ііраг.о без усякого тобі слідства і суду 
вбнін його каменюкою Не будь у нас 
законів, шо було б? Хіба тобі хотілося 
б, аби гноя Катерина щодня 
б? каменюкою?

Отож я її кажу. Васю, то 
гребя ставитися з повагою І не гніва
тись на суддів Хіба нам тепер кепсько? 
Сидимо ми опе з тобою в теплі, в чисто
ті І ше чотирнадцять діб сидіти будемо 
Оточені, гак би мовити, повсякденною 
увагою Забезпечені всіма можливостя
ми для суспільно корисної прані, інте
лектуального зростання Тут, як бачиш, 
лекції нам чигають. Про шкідливість 
Слухай їх, Васю, уважно. Занотовуй 
Може, й зрозумієш, нарешті, що настой 
ку з глоду корисно пити краплями, а їй 
кухлями...

Монологи Васиного 
знайомого записав

Б. «УМАНСЬКИЙ

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «мк»

ЧИТАЧІ ОБГОВОРЮЮТЬ ЛИСТ МАТЕРІ

В ТІСНОТІ, АЛЕ І РАЗОМ!
Люба'жінко, я теж мати трьох дітей, живу одна, 

без чоловіка вже п’ять років. Донька, найстарша во
на у мене, вчиться в Олександрії, а хлопці ходять до 
Школи. Один — у сьомий клас, другий — у п’ятий. 
Важко мені з ними, ох як важко! На руках ще й ста
ренька бабуся моя, їй 84 роки. Але й добре, що всі 
дітки зі мною. Я їх не віддавала нікому і нікуди. Од
на виховую.

оловіком ми розійшлися. Зосталась без хати, 
Сраю продали, коли розлучилися. Почала ставити 
нову. І таки зліпила її. Сім метрів на дев’ять. Веран
да 9 три з половиною метри через усю стіну...

До цього я працювала з 
лікарні, заробляла 60 кар
бованців на місяць. А ко
ли почала будуватись, то 
лишила цю, порівняно лег
ку, роботу і пішла в кол
госп свинаркою. Маю на 
місяць 250 карбованців.

До чого я оце все веду? А ось до чого: немає ні
чого неможливого на землі, та ще за Радянської 
влади. І такий прекрасний час для життя, можна го
ри зсувати. Я не вірю, що неможливо свою рідну 
дитину перебороти, закликати до хорошого навчання 
і поведінки. Не треба винити сина і не треба говори
ти йому, що вчителі погані. Так негарно думати про 
сторонніх, тим більше — про вчителів.

Треба завжди дивитися на себе, зважувати всі 
«за» і «проти». Ви не думали так: «А може я щось 
не догляділа, а може я щось не так роблю?»,

Спробую підказати, де ваші помилки. По-перше, 
сина виховували ваші баїьки; по-друге, коли він хо
див до першого класу, ви віддали його до інтернату. 
Я особисто не проти інтернату, ні. Але чому один 
ріс біля вас, а другий —• у батьків? Не уявляю собі, 
як це лягати звочері спати і не бачити своєї дитини! 
Може, у неї що болить, може, вона хоче щось. Ду
же багато таких «може»...

Моя порада вам: нікуди сина не переводьте. Зна
йдіть ключі до його серця, контакт з учителями. А 
якщо це потрібно, то й роботу перемініть заради 
сина, щоб бути ближче до нього, щоб можна було і 
вирядити до школи, і зустріти його.

Подумайте добре. Кожній матері нелегко, особли
во якщо вона одинока, але ж треба старатися. Діти 
бачать цю дбайливість і віддячують добром.

З повагою до вас
К. ЧЕРЕДНИК.

смт. Добровеличківка.
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І КВІТИ - 
ПРО 
ВІКТОРА
ХАРУ

Подорожненської
середньої школи, здавалося, завітала 
сама осінь-чарівниця. Тут відбулося 
традиційне свято квітів. На конкурс 
було представлено десятки найрізно
манітніших букетів, композицій з кві
тів тощо.

Тому жюрі нелегко було виявити 
переможців.

Серед учнів початкових класів пер
ше місце поділили Люда Сєрцова — 
букет «Свободу патріотам Чілі!» і 
Володимир Котляревський — букет 
«Снігуронька». Семикласниці Наталя 
Мазіна і Люда Сікорака виготовили 
цікаві букети, присвячені перемозі 
радянського народу над німецько- 
фашистськими загарбниками. «Про
метей», «Невідомому солдатові» — 
так називались їхні композиції.

Оригінальністю відзначалися буке
ти учениць 8-го класу Олі Бандуро- 
вич та Олі Скворцової — «Голосніша 
гітара Віктора Хари» та «Біліє парус 
одинокий».

Виконані з великим естетичним 
смаком композиції з квітів полонили 
присутніх. Жюрі віддало перевагу 
роботам десятикласниці Галі Гаври
ленко «Нову пісню вистраждай, Чі
лі!» і колективній роботі учнів 3-го 
класу, що мала назву «Осінь».

На святі Люба Криштальова, Жан
на Панасюк, Галина Гулюк декламу
вали вірші, присвячечі квітам.

Характерною особливістю шкільного 
свята квітів була його чітка політична 
спрямованість. Учні вклали в різно- 
барв’я осінніх квітів свої думки, праг
нення, мрії, свої щирі почуття солі
дарності з народами планети.

Л. МАКСЮТА,
Світловодський район.

КИЇВ. БАГАТО
юних С11ОРТ-
СМЕІ11В ВІДВІ-
ДУЮТЬ МІСЬКУ
дитячоі - ЮНА-
цьку СПОР-
ТІ1ВНУ ШКОЛУ.

НА ФОТО: ЮНІ 
КОВЗАНЯРІ, УЧ
НІ ВІСІМДЕСЯТ 
ШОСТОЇ СЕРЕД-
НЬОЇ ШКОЛИ
ІВАН САГІОЖ-
НИК ТА ОЛЕГ
ЖУК 
РУЧ).

(ПРАВО-

Фото 
О. БОРМОТОВА.

Спирт і „СЮРПРИЗ“—НУЛІ
КІРОВОГРАД. Стадіон спортклубу «Зірка». Першість міста з легкої атлетика се

ред колективів фізкультури першої групи. Стартувало 7 команд — 192 учасники. 149 
виконали розрядні нормативи: 11 — другого спортивного розряду, 138 — третього.

І все Ж таки були «сюрпризи». Вони свідчили 
про те, що деякі фізкультурні активісти, комп
лектуючи свою команду, записали в заявки 
імена спортсменів, яких можуть «обіграти» на
віть початківці. Якщо представник спортклубу 
«Зірка» О. Свипарьов подолав стометрівку за 
11,4 секунди, то К. Шляхнін (льотно-штурман
ське училище) фінішував з результатом 14,4 се
кунди. Студент факультету фізвіїховання пед
інституту С. Фаюк за 2 хв. 0,05 сек. досяг фіні
шу 800-метрової дистанції, а останнім знову ж 
таки був спортсмен з ЛІНУ Г. Суслов (2.14,0). 
Лише два легкоатлети училища сягнули рівня

встановлених нормативів, а решта мали нульові 
оцінки. Тож і ис дивно, що команда ЛШУ на
брала тільки 634 очка (у першего призера — 
СК «Зірка» — 14 202).

Щодо приємних сюрпризів. Похвали заслуго
вував студент факультету фізвиховапня Вален
тин Решетников, який установив новий рекорд 
області з метання молота серед юнаків старшої 
вікової групп — 55 метрів 56 сантиметрів. А 
ного товариш по команді Володимир Кислий 
мав кращий результат у стрибках у висоту — 
185 сантиметрів.

ТИРАЖ 
„СПОРТЛОТО*

20 жовтня 1976 року в 
місті Москві відбувся 42 
тираж «Спортлото».

Виграші випали на такі 
номери:

«Спортлото» — 17, 19,
21, 34, 46, 48.

«Слортлото-2» -- п,
20, 26, 38, 47, 49.

Виплата виграшів про-
водитиметься з 31 ЖОБТ-

ня по 1 грудня 1976
року.

0
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З 25 жовтня по 1 листопада
ПОНЕДІЛОК

л. ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
Д.Д — Новими. 9.10 — Ран* 

кома гімнастика, к. т.
9.30 — «В гостях у казки». «Мо
розно». к. т. 10.55 — «У світі 
тварин*, к. т. 14.55 — «Рівняння 
на чемпіонів». 15.25 — «Слово 
ученому», к. т. 13.40 — «Фільм— 
дітям». «Літи грають на вули
ці». к. т. 17.10 — «Адреси мо
лодих». к. т. 18.00 — Новини.
18.15 — «Казкова школа у лі
сі». к. т. 18.30—«День за днем». 
(К-д). 18.45 — «Щоденник со
ціалістичного змагання». 19.30— 
Фільм-спектакль О. М. Остров- 
ського «На всякого мудреця 
доволі простоти», к. т. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Продовження 
фільму-спектаклю. к. т. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.40 — 
«Шкільний екран». Фізика для 
учнів 10 кл. 17.30 — Камерний 
концерт. 18.00 — Реклама, ого
лошення. 18 ЗО — Естрадний кон
церт. 19.00 — «Вісті». 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (М) — «Дніпро». В 
перерві — «На добраніч, діти!»
21.15 — Худ. телефільм «Уся 
королівська рать*. 1 серія. 22 55 
•— Вечірні новини.

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.15

АгІ? — Ч. Айтматов. «Материн
ське поле». Вистава, к. т.

12.30 — Худ. телефільм «Уся 
королівська рать». 1 серія. 17.15

— «Один за всіх, всі за одно
го». к. т. 18.00 — Новини. 18.Г5 
—• «Музичні вечори для юпац- 
тва*. к. т. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Спартак» —

✓ «Динамо» (Рига). 1-й і 2-й пе
ріоди. к. т. 21.00 — «Час. 21.30 
— Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Спартак» — «Динамо» (Рига). 
3-й період, к. т. 22 05 — «Облич
чя друзів», к. т. По закінченні 
— новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.Ю — Ранкова гім
настика. 9.30 — О. М. Остров- 
ськиїі. «Па всякого мудреця до
волі простоти». 18.00 — Рекла
ма, оголошення. 18.30 — Док. 
телефільми. 19.00 — «Вісті». 19.30 
— «Екран молодих». 2015 — 
Музичний Фільм «Голоси та 
барви». 20.45 — «Ял добраніч, 
діти’» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Худ. телефільм «Уся королів
ська рать». 2 серія. 22.10 — «Но
ві мелодії року*. 23.25 — Ве
чірні новини.

СЕРЕДА
97 ПЕРША ПРОГРАМА. ООО 

—- Новини. 9.10 — Ран
кова гімнастика, к. т.

9.30 — «Один за всіх, всі 
за одного», к. т. 10.15 —
«Джон Рід». «Сторінки життя і 
творчості». 11.00 — «Клуб кіпо- 
Гіодорожей». к. т. 12.00 — «Уся 
королівська рать». 2 серія. 14.15 
— •«Творчість М. Рильського». 
15.00 — «Доблесть тих. шп йдуть 
попереду». Теленарис. 15.30 — 
Фільм — дітям*. «Від семи до 
дванадцяти», к. т. 16.45 — «На
ука сьогодні», к. т. 17.15 —
«Відгукніться, сурмачі», к. т. 
18.00 — Новини. 18.15 — «Ми 
граємо і співаємо», к т. 18.30— 
«День за днем». (К-д). 18.45 — 
«Творчість народів світу», к. т.
19.15 — «Тираж «Спортлото», 
к. т. 19.25 — Док. телефільм. 

«Тривоги і надії Дівану», к. т. 
19.55 — Багатосерійний худ. те
лефільм «Ці неслухняні СІННІ». 
1 серія, к. т. 21.00 — «Час». 21.30
— «Концертна студія в Останкі- 
ні». к. т. По закінченні — но
віш її.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 - 
Концерт, 17.45 — «Сільськогос
подарський тиждень». Теле- 
огляд. 18 30 — «Вісті». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Шахтар» — «Динамо» (Тб.). В 
перерві — науково-популярний 
фільм «Сибірський не’фріт». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Худ. телефільм 
«Уся королівська рать»-. З серія.
22.30 — Концерт. 22.-15 — Вечір
ні новини.

ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 10 15 

^0 — «Ці неслухняні СИІІН».
Багатосерійний худ. теле

фільм. І серія, к. т. 16.50—Кон
церт. к. т. 17.20 — «Книга, час. 
читач», к. т. 17.50 — «Жоптіїева 
вахта комсомолу», к. т. 18.00 — 
Повніш. 18.15 — «Рішенця XXV 
з’їзду КПРС — в життя». Ви
ступ другого секретаря Новго- 
ролківського райкому Компар
тії України В. І. Ткачука. (К-д). 
18 30 — «Ленінський університет 
мільйонів», к. т. 19.00 — «Пере
довий досвід — усім». (Кд).
19.30 — «Слово уч’.-иому». к. т. 
19.45 — «Багатосерійний худ. те
лефільм -Ці неслухняні сини». 
2 серія, к. т. 21.00 — «Час*. 21.30 
«■Док. екран». 22.45 — «Грає 
Е. Москвітівка». к! т. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Реклама, оголошення. 18.10 — 
«Наш. радянський спосіб жит
тя». Бесіпа. 18 30 — Музичний 
фільм «Мелодії дружби». 18.45 
— «Золоті зірки України». Кі- 
иопариє. 19.00 — «Вісті». 19.50 — 
«Сатиричний об’єктив» 20.00 — 
Концерт молодих. 20:45 — «На 
добоапіч. діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — Худ Фільм «Колір золо
та». 23.00 — Вечірні новини.

П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Рай
кова гімнастика.

9.30 — «Веселі старти».
к. т. 

X. т.

10.15 — «Ці неслухняні сипи». 
Багатосерійний худ. телефільм.
2 серія, к. т. 11.25 — Док. теле
фільм. 11.40 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 8 кл. 
12.10 — «Літературний театр». 
13.50 — Багатосерійний худ. те

лефільм «Уся королівська рать».
3 серія. 14.00 — Дек, телефільми 
до Дня народження комсомолу, 
к. т. 14.35 — «З атестатом зрі
лості. з комсомольською путів
кою». к. т. 15.05 — «Творчість 
М. Каріма». к. т. 15.45 — «Фільм
— дітям». «Таємнича знахідка»,
к. т. 17.00 — «Розповіді ппо ху
дожників». к. т. 17.30—«Москва 
і москвичі», к т 18.00 — Пови
ли. 18.15 — «День за днем». 
(К-д) 18 30 — «Розповідає Тс-
рентій Семенович Мальцев».
19.15 — Коннерт духових оркест
рів. к. т. 19.45 — «Слово депу
татам Верховної Ради СРСР». 
к. т. 19.55 — Багатосерійний худ. 
телефільм «Пі неслухняні сини». 
З серія, к. т. 21.00 — «Час». 21.30
— Заключний концерт Всесоюз
ного конкурсу молодих виконав
ців радянської пісні, к. т; По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.25 — 
«Ленііїськнй університет міль
йонів*. 16.00 — «-.Для вас. вчите
лі». «Навчальні передачі у лис
топаді». 16.25 — «Вахта трудо
ва переджовтнева». 16.55 — Док. 
фільм. 17.05 — Концерт. (Кіро
воград па Республіканське те
лебачення). 17.30 — «П’ятирічка 
ефективності і якості». 18.00 — 
«На лапах республіки». 18.15 — 
Реклама, оголошення. 18.30 — 
Телефільм «Ритм». 19.00 — «Віс
ті*. 19.30 — «Вчені за круглим 
столом». 19.45 — «Сьогодні — 
День иаротженпя комсомолу». 
20 45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — «Старт».
22.15 — Концерт молодіжної піс
ні. 23.15 — Вечірні новини.

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ран
кова гімнастика, к. т.

8 30 — «ЛБВГДейка». к. т. 10.00
— «Для вас, батьки!» к. т. 10.30

— «Ці неслухняні синії». Багато
серійний художній телефільм. 
5 серія, к. т. 11.35 — Музична 

програма. «Райкова пошта», к.т, 
12.00 — «Рух без небезпеки».
12.30 — «В гостях у казки». 
«Варвара-краса, довга коса». 
11 00 — Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Динамо» (М) — «Спартак». 
к. т. В перерві—«Тираж «Спорт- 
лото». к. т. 16.15 — «Здоров'я», 
16.45 — В. Асаф’єв. «Бахчкса-
'райський фонтан». Сцени з ба

лету. 17.00 — «Очевидне — ней
мовірне». к. т. 18.00 — Новини.
18.15 — «Бесіда на міжнародні 
геми політичного оглядача газе
ти «Правда» Ю. А. Жукова». 
к. т. 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Дніпро» — «Торпе
до». 2-й тайм. к. т. (М). 19 50 — 
«Пісня-70». к. т. 20.20 — «На ек
рані фільми з участю Ч. Чаплі- 
иа». 21.00 — «Час». 21.30 —
«Майстри мистецтв». Народна 
артистка СРСР Ф. Раневська. 
23.10 — Міжнародний турнір з 
баскетболу. Чоловіки. Фінал, 
к. т. Но закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Док. фільм «Якість». 10.50 — 
Для дітей. Мультфільм. «Про 
маленьку дівчинку і автомо
біль». 11.00 — Новини. 11.15 — 
Художній телефільм «Ссргсев 
шукає Сергєєва». 12.20 — «Су
ботній репортаж». 12.50—«Осін
ні мелодії». Літературна пере
дача. 13.20 — «П'ятирічка ефек
тивності і якості». 13.55 —■ Кон
церт оркестру народних інстру
ментів Кіроиоградського Будни
ку вчителя. (Кіровоград па Рес
публіканське телебачення). 14.45
— «Вахта трудова переджовт
нева». 15.15 — Для юнацтва 
«Салют Жовтня». 15.45—Фільм- 
колнерт «Естрадні мелодії». 16.05
— Док. телефільм. 16.25 —
♦Школа передового досвіду». 
17.00 — Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Карпати» — «Динамо» 
(М). В перерві — мультфільм 
«Вогник». 18.45 — «Вісті». 19.15
— «Екран молодих». 20 15 —
«Концерт ліричної пісні». 20.45— 
«На добраніч, діти'.». 21.00 — 

«Час». 21.30 — «Футбольний 
огляд». Но закінченні — вечірні 
новішії.

НЕДІЛЯ
ОН ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
<51 — Новини. 9.10 — Ран

кова гімнастика, к. т»
9.30 — «Будильник», к. т. 10.00
— «Служу Радянському Сой* 
зу». 11.00 — «Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля», з Героєм Со
ціалістичної Праці, лауреатом 
Ленінської і Державної премій, 
генеральним конструктором^ К-, 
Аптоиовим». к. т. 12.00
зичний кіоск», к. т. 12.30 
♦Сільська година». 13.30 «*
«Книгарня». 14.15 — Худ. теле
фільм «Шлях*, к. т. 15.20 т* 
«Сьогодні — День працівник]^ 
автомобільного транспортуз• 
к. т. 15.35 — Концерт, к. т. 16.25
— «Міжнародна панорама», к. ’Л 
16.55 — Мультфільми, к. т. 17.25
— Фільм-коицерт «Народна ар
тистка РРФС.Р Т. Доропіііа 
виконує вірші С. Єсеніна. к. Т. 
18.00 — Новішії. 18.15 — «Клуб 
кіноподорожей». к. т. 19.15 7 
«Радянський Союз очима зарУ^ 
біжних гостей, к. т. 19.25 7 
Худ. фільм «Людніїа-амфі« 
бія». к. т. 21.00 — «Час». 21.ЗО-? 
«Артлото». к. т. 22.40 — Чемній? 
пат Європи з регбі. Збірна СРС₽
— збірна Швеції. По закінчені 
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -в 
Фільм-концерт. 1С.30 — «Поезія»« 
М. Бажан. 11.00 — Док. фільми«
11.30 — «Танцюйте з нам«». 12.15
— «Сьогодні — День іірофАГ)'-* 
ків автомобільного тплиспор-Гмб’« 
Тележурнал «.Автомобіліст». 13.II». 
—«На шкільних широтах». 13.45

«Мальовнича Україна». 14-05
— .«Циркова програма». 14.30 •?* 
«Слава солдатська». 15.30—<Вц 
нам писали». 16.30 — Худ. фільц 
«Моя добра людина». 17.35 7, 
«І'олосіївська осінь». 19.00 7 
«Вісті». 19.30 — «Новини кііКн 
екрану». 20.45 — «На добраиН) 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30
Худ. телефільм «День моїх сп< 
пін». 22.35 — «Музична пошта»)
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вуя. Луивчарськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретар* гв відділу 
комсомольського життя—2.45.35, відділу пропаганди^ 
відділу листів І масово) роботи—2-45-36. відділу вій
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласпого управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжково? торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2.

ПОГОДА
Вдень 23 жовтня в області і місті Кіровограді буде 

хмарно, невеликі опади. Вітер східний, 5—9 метрів 
на секунду. Температура повітря в області 0—3, в 
місті 1—3 градуси тепла.
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