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Жовтнева вахта комсомолу
ЩОДНЯ ПОПЕРЕДУ
У колісному цеху вагонного депо станції Помічна 

роблять і ремонтують колеса до вагонів. Тут широ
кого розмаху набрало змагання молоді на честь юві
лею Радянської влади під девізом «60-річчю Велико
го Жовтня — 60 ударних тижнів!»

Токарі — комсомолець Петро Єшуков і кандидат 
у члени КГ1РС Віталій Огир добиваються високих 
показників. Освоївши нову технологію ремонту коліс, 
чопи виконують змінні норми на і ЗО процентів, під
вищили якість роботи.

Г. ГУСЕИНОВ, 
громадський кореспондент «Молодого комунара», 

м. Помічна.

ЙДЕ МІСЯЧНИК ЛІСУ І САДУ
Падаючи великого значення збереженню навколиш

нього середо вища, вагомий вклад у виконання парод- 
ногосподарського плану посадки лісу вносять комсо
мольці і молодь господарств і підприємств, навчаль
них закладів Кіровограднішій, які з 1 квітня беруть 
участь у обласному комсомольсько-молодіжному мі
сячнику лісу й саду, оголошеному секретаріатом об
кому ЛКСМ України та обласним управлінням лісо
вого господарства і лісозаготовок.

Шостий рік працює на молочнотоварній фермі № 3 кол
госпу імені Леніна Долііііського району Галина Поклад. 
Особливо відзначилась вона минулого року, надоївшії під 
кожної корови по 4357 кілограмів молока Нині молода дояр
ка успішно несе трудову вахту на честь 60-річчн Великого 
Жовтня.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Взяв зобов’язання—виконай!

ПІДКОВУ 
ЗРОБИТИ 
НЕ ПРОСТО

ПІДКОВА — шматок штабового заліза, зігнутий по фор
мі підошви копита коня і кріплений до останнього 

спеціальними цвяхами. Призначення підкови — .захистити 
копито від швидкого стирання та ушкоджень... Кування має 
величезне значення для працездатності Тварини: невміле 
кування часто веде до того, що абсолютно здорова тварина 
виводиться з ладу», — так описувалась важливість підкови 
в шостому томі Малої радянської енциклопедії, випущеної 
.3930 року. Цікаво,'що четвертий том нього ж видання про 
Значення"самих коней у народному господарстві не сказал 
їіі слова, присвятивши їм три сторінки. І дитині тоді було 
зрозуміло, яке воно, це значення.

Тепер, у час бурхливого розвит
ку науково-технічної революції, 
про коней багато хто з нас згадує 
лише при потребі визначити по
тужність двигуна в кінських си
лах. Паче й недоречно було б пи
сати про підкови. Але...

За даними Центрального статис
тичного управління, па 1 січня 
4977 року па Україні налічувалось 
7,5 мільйона коней. Вони працю
ють у господарствах гірських та 
.болотистих місцевостей, служать 
на кордоні, завойовують призи у
Спорті. Для них потрібно щонайменше ЗО мільйонів міцних 
І надійних підків. «Шматок штабового заліза, зігнутий по 
формі підошви колпга коня» — це величезний дефіцит. У 
республіці є одне підприємство, яке випускає їх масово. 
Це — кіровоградський завод «Металіст».

Два мільйони штук па рік — такий план заводу. Щодня 
він повинен звітувати телетайпом перед республіканськими 
організаціями про виконання завдань.

Пройдемося слюсарно-підковним цехом. ІИ, тут немає иї 
горна, ні ковалів. Он заготовки розжарюють на цілком су
часній установці з допомогою струмів високої частоти, по
дають на вальцювальний верстат. Звідти — на горизонталь* 
ло-кувальпу машину, потім — па преси. І так — одинадцять’ 
Операцій. Поруч виробляють шипи. їх закручують у підко
ви, щоб кінь і взимку був усюдиходом. Тепер, щоб зробити, 
здавалося б, нескладну річ, використовують понад Зі) оди
ниць різноманітного устаткування, аж до шаф« управління, 
Оснащених напівпровідниковими діодами, транзисторами, 
тсристорамн.

У цьому цеху зайняті бригади А. В. Драпової, Р. Я. Га- 
вазн та комсомольсько-молодіжна Л. С. Прудкої. Дівчата
ЕЗ

ВСІ—НА КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК!

ІМЕНІ 
60-РІЧЧЯ 
ЖОВТНЯ

Механізатори, тваринники 
колгоспу «Маяк» Знам’янсько- 
го району зобов’язалися в день 
«червоної суботи» працювати з 
найвищою продуктивністю. Піс
ля закінчення змін на весняно
му полі, на фермах комсомоль-
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з молодіжного колективу працюють добре, успішно освою
ють нові професії (тут більшість — новачки), але віртуоза
ми своєї справи вважають робітниць із бригади А. В. Дра
пової.

Недавно ця бригада зважила свої можливості і, підтри
муючи почин передових робітників Кіровоградської взуттє
вої фабрики, вирішила виконати своє п’ятирічне завдання 
за три з половиною роки. При цьому вона вказала па про
блеми. над якими слід подумати раціоналізаторам. Іорік 
умільці гсдали 27 раціоналізаторських пропозицій з річним 
економічним ефектом 33,4 тисячі карбованців. Більшість із 
них впроваджено на лівії підків. За результатами минулого 

року «Металіст» серед підприємств 
обласного управліня місцевої про
мисловості посів перше місце по 
впровадженню пропозицій раціо
налізаторів.

Увага всього колективу заводу 
до виробництва підків зрозуміла: 
підприємство тривалий час не 
виконувало плану випуску «дета
лей до коней». Торік до двохміль
йонного рубежу не дотягнули. 
Нині справи поліпшились. У бе
резні завод . виробив понад 190 
тисяч підків. А 25 березня «Мета

ліст» рапортував: план першого кварталу виконано достро
ково. Вперше досягнуто запланованої потужності.

Цього року па підприємстві закінчують впроваджувати 
комплексну систему управління якістю продукції. Ні, не 
просто зробити добру підкову!

Як побуваєш на цьому заводі, тобі стає ясно, що й сьо
годні, коли в кімнатах світяться екрани кольорових телеві
зорів, вулицями снують «Лади», а в космос літають ракети, 
коні свого ще не відслужили. їх треба «взувати», використо
вуючи силу сучасної гзхніки. Так, як не її роблять на «Ме
талісті». До речі, про коней і техніку. Підкови закуповують 
і реалізують обласні бази республіканського об'єднання 
«Укрсїльгосптехиіка»...

І ще одне. Робітник заводу Олександр Васильович Слє- 
лухов, який виготовляє інструменти і пристрої для вироб
ництва продукції підприємства, в тому числі й підків, 
недавно зробив штампи для випуску на заводах оГхімісцев- 
лрему ковпаків до коліс «Москвича-412» — цілком сучас
ної запасної частини.

М. ВІДЕНКО.

ц’ колгоспу візьмуть участь у 
впорядкуванні рідної Трепівки. 
Зокрема, біля адміністративно
го будинку, господарства вони 
закладуть комсомольський 
сквер, який буде названо іме
нем 60-річчя Великого Жовтня.

Коли зоря Жовтнева розцвіла, 
Світи розкрились,
І виросли у Долі' два нрила — 
Любов і Вірність.
І нас двокрилля горде понесло 
Крізь пафос буднів.
Одне тепер націлене крило 
Лише в майбутнє;
А друге землю рідну на собі 
Тримає дужо. —
І ми космічній віруєм добі 
Під стягом Дружби... 
Коли зорл Жовтнева розцвіла, 
Світи розкрились.
Піднесли нас до сонця два крила — 
Любов і Вірність!

Михайло РОДИНЧЕНК.О, 
вчитель.

с. Олександрівна
Д о л н не ьк< то району: 
©

Нагальним вітром, шквалом-грозою, 
Немов бурхливий гірський потік, 
Прийшов провісник ери нової, 
Двадцятого віку сімнадцятий рік. 
Зійшов зорею, засяяв ясно 
Нової ери каш перший пік.
Приніс він Рівність, Братерство, Щастя, 
З’єднавши Молот і Серп навік.
Що крок — то ближче, куди прямуєм, 
Що рік — то швидше до ЦІЛІ йдем, 
Своє ми щастя самі будуєм 
І Комунізмом його зовем.

Віктор ЧОРНОГОР, 
учитель, 

емт 1 Іова Прага
Олександрійського району.-

1.
Чуєш, світе? Будь завжди червоним! 
З прапорів вливай гарячу кров! 
Землю перев'язують колони, 
Ям рушник народжену любов. 
Музика і музнна, і руни. 
Сплеск очей на всіх материках... 
Ленін йде упевнено і рвучно, 
І земля усміхнена така...

2.
Закохаймось V червоний травень, 
В коси нерозплетених пшениць. 
Мов дівчатка, підростають трави, 
Падають на луках горілиць.
Дивляться у небо, наче в казку. 
Синій купол п’ють, як молоко, 
І чекають від людини ласки 
В запашних левадах за садком...

Микола СОЛОДЧЕНКО, 
журналіст, 

емт Вільшанка.•
Робітникам кіровоградського заводу 

«Червона зірка» присвячую.
Автор.

Я, просочений струмом, вогнем і литвом, 
Відчуваю добу всім нрицевим єством. 
У верстатах, пружинах, машинах, колесах 
Підростаю незмінно щозміни увесь я. . 
Я — завод. Є організмі моєму
Десять тисяч сердець б’ються серцем ОДНИМ. 
Мій поет у спецівці. Він творить поему 
Не з ряднів, не із слів, не із рим...

Він складає строфи 
з блиснавиць і нриці. 
(Кран спуснає стропи 
На зварній дільниці.) 
Арматура — струнами 
В алегорнім плетиві. 
(Плитами чавунними 
Звично тан ідете ви.) 
Пневмомолот префікси 
Заримує миттю 
(Цех ковальсько-пресовий — 
Гра вогнем і міддю.)

Я, просочений маслом, бензином і потом, 
Поспішаю сьогодні. Не можу на потім 
Відкладать свої будні, як аркуші чисті. 
Календар по мені лічить сонячні числа. 
Я наповнений дзвоном неймовірних 

конструкцій. 
Десять тисяч горлянок моїм горлом 

сміються. 
Двадцять тисяч очей — мої оч: зірні. 
Двадцять тисяч долонь — міць моєї руки. 
Сотня тисяч думок — поступ мій 

визначальний. 
Перероджую будні в небуденні ПІСНІ. 
...Я — «Червона зірка» Я — завод 

звичайний. 
Незвичайні люди трудяться в мені.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

На двогектарному пустирищі 
посадять липи., веоби, клени, 
каштани та інші дерева. Юна
ки і дівчата вже заготовили 
близько двохсот саджанців.

В. БАРАБАНІ, 
агітатор першої трактор
ної бригади колгоспу 
«Маяк» Знам’янського 
району.
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Кріпильник ЗВИЧНО ВИЙШОВ З КЛІТІ, 
Идо в роздягалну через сад, 
А на вологому ще вітті
У сповиточках квіти сплять. 
Кріпильник став; вишневе гілля 
На плечі стомлені лягло. 
З кашкета існорки вугілля 
Летять, освітлюють чоло.

Клавдія БАШ ЛИКОВА, 
вчителька.

и. Олександрія.

г
І

& СЬОГОДНІ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

j
4

•

Голубое небо чистое. 
Солнце яркое, лучистое. 
Громкий детский смех —• 
Это мир, 
мир для всех!
Пусть горят его огни,
В бесконечность мчатся дни, 
В бесконечный мир весны. 
Это мир
без воины!
И взовьются над землей — 
Над тобой и надо мной — 
Стаи белых голубей.
Это мир — 
мир людей.

Виктор

г

ви- 
так

до

вся

мало

ра
до-

f.i

*

г. Кировоград.

ЛЯБИХОВ, 
рабочий» • // ' Гі

Молодой упругий ветер веет. 
Рен таежных — быстрая вода. 
Там, на Ангаре, на Енисее, 
Вырастают снова города.
Тянутся стальные магистрали, 
Поезда летят через тайгу.
Первыми строители шагали
В тех местах сквозь белую пургу. 
Все, что на земле стоит венами; 
Фабрики, мосты и каждый дом, — 
Вашими воздвигнуто руками, 
Вашим героическим трудом.
Он всегда почетным, светлым будет 
В городах, а тайге и на селе.
Кланяюсь вам, дорогие люди,
Всем, кто призван строить на земле.

Алексей НЕКРАСА, 
рабочий, 

г. Александрия.

Майже двадцять років то
му, 4 жовтня 195/ року, 
весь світ облетіло по
відомлення ТАРС про за-, 
пуск першого в світі штуч
ного супутника Землі, ра
дянського супутника. І не 
було людини, котра б не чу
ла хвилюючого сигналу* з 
космосу: «Біп! Біп! Ьіп!» 
Так почався штурм Бсесві- 
ту, так почався шлях 
зірок.

14 вересня 1959 року 
дянськнй вимпел було 
ставлено на Місяць.

12 квітня 1961 року
планета взнала ім'я Юрія 
Гагаріна...

Хто ж ця людина-велет, 
що вперше здійснила най- 
сміливішу мрію землян, ви
вела «за руку» на космічні 
орбіти перших космонавтів?

Тепер ми всі цю людину 
знаємо. Це Сергій Павлович 
Корольов, лауреат Ленін
ської премії, двічі Герой Со
ціалістичної Праці, акаде
мік, видатний конструктор.

Про Корольова написано 
багато книг. Вони не зале
жуються па полицях мага
зинів, про них часто лига
ють у бібліотеках, і це не 
випадково.

У промові на урочистому 
засіданні, 
250‘річчю

присвяченому
Академії наук

ДУМЦІ»
СРСР, Леонід 
Ілліч Бреж

нєв назвав С. 11. 
Корольова од
ним з наиви- 
дагніших 
чизняних 
них, які 
славили 
ківщнну, збага
тили світову 
науку.

«Діймо волі
хочеться 
гукнути: 
багато зробле
но і пройде
но, — писав 
Корольов. 
водночас 
можна не 
зати: як 
ще досягнуто, як 
належить зробити!»

«Без науки нічого не зро
биш у житті...» — звертав 
він увагу.

«Теорія і практика, прак
тика і теорія — дуже ко
рисні речі», — твердив він.

«Людина без мріянь — 
усе одно, що птах оез 
крил», — доводив він.

«Сім раз відмір, добре 
перевір, один раз відріж і 
знову перевір», — радив він.

«Неможливе сьогодні стає 
можливим завтра», — вчив 
він.

Ьать-

багато ще «Немає перешкод люд
ській думці!» — запевняв 
він, і доводив це своїм жит
тям»

м, ножное, 
інженер-конструктор го
ловного спеціалізова
ного конструкторської» 
бюро посівних і комбі
нованих машин.
НА ФОТО; МОНУМЕНТ НА 

ЧЕСТЬ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ 
В .МОСКВІ І СКУЛЬПТУРА БЬ 
ЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО «РИЗЬ
КА».

Фото автора.
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На шляху, де пахнув
прив’ялий чебрець,

Чекав ворогів
у засаді боєць.

Тим часом зозуля 
кувала літа

І їх налічила 
солдату до ста.

Та марно. Загинув.
Він танків прорив,

Обвитий гранатами,
тілом спинив.

...Край шляху, де пахне
зелений чебрець.

Підвівся у бронзі
той самий боєць,

І сива зозуля туди приліта 
і лічить, і лічить

безсмертні літа.
Наум ДОБРШ,

МАТЕРИ
Слушает последние известия, 
Голову я ладони прислонив.
Диктор говорит о новом Бреста 
И о том, что нынче он красив.
Спит село, но это птичья дрема.
И под каждый невысокий кров
Залетает гром ракетодрома
И мычанье вялое коров.
Спит село.
А ей одной не спится.
Одинок и бесприютен нров.
Мысли заблудились, словно спицы, 
В нитях нескончаемых годов. 
Незамысловат рисунок вязни, 
Сумрачны тревожные тона: 
Две могилы за селом, под вязом. 
Две — за Вислой, у Невы — одна.
А еще — в Гренаде... На Гаити...
А ещё... ещё бог знае’т где! 
Тянутся невидимые нити 
От креста к звезде, от нрестз н звезде. 
Спит село.
Спят села. Города.
Южный крест. 
Полярная звезда.

Юрий КАМПКСКИИ, 
г. Кировоград.
©

Дружба — вот слово главноэ.
Люди планеты всей, 
Давайте учить географию 
По письмам своих друзей.
В Париже, в Москве, в Торопце,
Как нто-то мудрый сказал, 
Одно отражается солнце 
Во всех человечьих глазах.
Пусть мирные птицы будут 
Встречать по утрам зарю. 
«Так будьте же лучше, люди!* — 
С надеждою всем говорю.

Ирина ЛАЗАРЕВА, 
студентка.

г. Кировоград.

Інструкція
Ситуація була буденною 

для Кіровоградського авто
вокзалу. До салону зайшла 
черговий диспетчер. Мозч- 
ки обзела поглядом паса
жирів, зазирнула в папери, 
які тримала в руках.

— Один пасажир зай
вий! — сказала.

Ззаду підвелася жінка, 
пов'язана темною вовня
ною хусткою:

Я без квитка. Ми з доч- 
їдемо на похорон. Ін- 
рейсом не встигнемо, 

вдо-

кою 
шим 
А телеграму забули 
ма... — І прихилила до себе 
дівчинку років п’яти.

— Нічого не знаю. Звіль
ніть салон. Не затримуйте 
автобуса!

Запанувала напружена 
тиша...

Пригадався схожий ви
падок.

Молодим батькам з дво
ма дітьми (менше — не
мовля, старшому — років 
два-три) в касі дістався ли
ше один квиток. Вони теж 
відмовились їхати одне без 
одного, і диспетчер наказа
ла водієві відігнати автобус 
на відстій. Потім адміністра
ція все-таки пішла на те, 
щоб порушити інструкцію. 
Батьки і діти поїхали ра
зом. Але скільки нервів це 
коштувало їмі

Нині ситуація повторюва
лась. Переконавшись, що 
пасажирка з дитиною не 
збирається виходити з авто
буса, жінка з червоною по
в'язкою на руці вчинила 
так само, як і її колега, —

У

і

У

зникла з документами 
приміщенні автовокзалу.

Пасажири обурювались 
дискутували:

— Совісті у них немаєі 
людей таке горе..,

— А у неї інструкція, теж 
треба розуміти!

— Треба ж і людиною 
бути, а не черствим бюро
кратом!

—• Вона буде людиною, а 
з неї премію знімуть!

— До чого тут людя
ність? Вона на роботі!

— А на роботі не треба 
бути людяним?..

проти гуманн о сті ?
з дитиною, здава- 
чула цього слозес-

Жінка 
лося, не 
ного потоку. Думала про 
щось своє. Нараз у дверях 
знову появилася диспет- 
черка:

— Жінко! Виходьте! Візь
мете квиток на інший рейс. 
Чи затримувати через 
автобус?

Було ясно, що зона 
відступить. 1 безбілетна 
сажирка з дитиною, яка 
йшлася 
салон.

Автобус поволі вибирав
ся з вокзалу. Перед світло
фором зупинився. Тротуа
ром ішла виставлена із са
лону жінка. І тут пасажири 
не витримали:

— Водію, візьміть! Від
чиніть двері!

— Нехай їде! Будьте ж 
людиною хоч ви!

— Допоможіть! У неї та
ке горе...

Водій відчинив двері. Ще 
не вірячи в удачу, мати з 
дитиною зайшла до автобу
са. їй відразу поступились 
місцем, Шофер виписав 
квиток...

Дорогою пасажири ще 
довго обговорювали цей 
випадок. Сходились на то
му, що, з точки зору людя
ності, шофер учинив благо
родно, хоч і порушив ін
струкцію, Всі погоджува
лись — винятки з правил 
інколи вкрай необхідні, хоч 
не слід робити це систе
мою. Зашкодить виробничій 
дисципліні... Засуджува
ли поведінку диспетчера, 
схвально відзивалися про 
водія. Та нікому не спало 
на думку спитати самого 
себе: чому ж я особисто, 
чому ж ніхто з нас не ви
явив людяності? Не знай
шлося пасажира, котрий 
поступився б квитком жін
ці, якій конче потрібно бу
ло їхати? Чому всі чекали, 
що чуйність виявить саме 
офіційна особа — диспет- 
черка? А вона, як не крути, 
людина, обмежена рамка
ми інструкції.

Аби взнати думку читачів 
про подібні ситуації, ми й

вас

не 
па- 
за- 

слізьми, залишила

часом, 
«благо- 
квигка,

запропонували в сторінці 
«Дорога» (дивись «Моло
дий комунар» за 1 лютого 
цього року) пасажирам і 
водіям два запитання.

Редакція одержала чима
ло листів з відповідями на 
них. Листи здебільшого від 
пасажирів. Одні з них вирі
шили, що з наведеній си
туації неправий водій при
міського автобуса, інші 
вважають, що винні пасажи
ри, які замість того, щоб 
узяти попередньо квитки 

-на автовокзалі, чекали тран
спорту при виїзді з міста, 
надіючись на людяність шо
фера. І лише окремі звину
ватили також і пасажирів 
автобуса, котрі обурились, 
коли один з безбілетних за
жадав квитка-

Чи не ми з вами 
заплативши гроші, 
родно» не беремо
чим даємо змогу декому з 
водіїв наживатися за раху
нок пасажирів? Так, так, са
ме наживатися. Адже є й 
далекі рейси, на яких вар
тість квитка виливається в 
довгий карбованець. Саме 
цю думку проводить у 
своєму листі А. м. Колес
ник з Олександрії. Він же 
наголошує, що, з точки зо
ру людяності, водій мав ра
цію лише тоді, коли піді
брав людей, які мокли на 
Дощі.

«Різні випадки бувають у 
дорозі, — пише далі Ана
толій Миколайович, відпові
даючи на друге запитан
ня. — На перший погляд, 
усе наче по закону, а на 
серці неприємний осадок...

20 січня повертався я до 
Олександрії рейсовим авто
бусом, що відходив з Кіро
вограда о 16-й год. 40 хв. 
Уже в Олександрії один із 
пасажирів попросив водія 
зупинитись біля школи № 6. 
Та шофер, мотивуючи тим, 
що в графік не вкладеться, 
зупинив автобус аж на авто
вокзалі. Пасажири, які по
спішали до тяжкохворого 
сина, добираючись з авто
вокзалу до потрібного їм 
місця, втратили багато часу.

\

Здавалося б, ніяких претен
зій до водія рейсового ав
тобуса не пред’явиш. Але 
ж повинне бути у водія 
якесь почуття людяності...»

Десятикласник Триліськоі 
середньої школи Олек- 
сандоівського району Іван 
Попіщук у листі до редакції 
ділиться такими думками:

«Я і кілька моїх товари
шів ходимо до школи в су
сіднє село, за шість кіло
метрів. Про нас подбала 
держава, забезпечила про
їзними квитками. Але нам 
не завжди доводиться їзди
ти. Водії автобусів Чигирин
ського автопарку (повз се
ло проходить маршрут Чи
гирин — Олександрія) час
то відмовляються взяти нас -ч4 
навіть із проїзними квитка
ми. Кажуть, що ми з іншої 
області і що гроші, одержа
ні за наші проїзні, йдуть, 
мовляв, до Олександрій
ського автопарку. Чєркаща- 
нам же ніякої вигоди, 
пуйте, МОВЛЯВ; КВИТКИ 8 

шому автопарку, тоді 
вас возитимемо...»

Людмилу Філіпович 
Хмельового 
сысого району турбує те, 
Що в касі місцевої авто
станції не завжди можне 
дістати квиток до Знам'ян
ки на автобус Березівка —• 
Олександрія, котрий зупи
няється у Хмельовому. На
віть з проїзним важко по
трапити на цей рейс...

Про свої думки, цікаьі 
випадки в дорозі повідали 
нам Г. Маликов, П. Гурін із 
Знам’янки, Д. Яшан з Нов- 
г°родківського району» 
Л. Вовк з Добровеличкізки, 
. ’Щ^нко з Новоукраїнки та 
інші. Редакція вдячна всім, 
хто прислав відповіді на 
наші запитання.

Тепер, певно, слід під
креслити думку, на якій зі
йшлася більшість наших ав
торів: розумні винятки з 
правил інколи необхідні. 
Все залежить від конкрет
ного випадку і самої люди
ни. І зовсім не обов'язково, 
Щоб нею був диспетчер ЧИ 
водій.

*0. ДМИТРЕНКО. ’

Ку- 
нз- 
ми

із
Маловисків-
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НАЙДОРОЖЧЕ—ДРУЖБА
„Молодей комунар

НА ПОРОЗІ ЖИТТЯ
Юрко Доровських дуже хвилювався: він, 

восьмикласник середньої школи № ЗО м. Кі
ровограда, мав виступити з трибуни V Все
союзної наукової конференції клубу «Пла
нета» при Географічному товаристві СНСЕ. 
Іа хвилювання було марним. Колективний 
реферат, що його привезли до Ленінграда 
юні географи, дістав високу оцінку * всіх 
присутніх, наукове товариство «Глобус» на
городили дипломом І ступеня. Сподоба
лась учасникам конференції і виставка, яку 
привезли з собою кіровоградці. її експона- 

наукоао-
по ви-

привезли з собою Кіровограді. її 
ти розповідали про багатогранну 
дослідну роботу юних географів 
вченню рідного краю.

Серед усіх сувенірів, що їх 
учні з Ленінграда, найдорожчі — адреси 
нових друзів. Дружба зі школярами нашої 
Батьківщини стане ще міцнішою.

привезли

Р. ДАИДАКУЛОВ, 
керівник наукового географічного то
вариства «Глобус», дійсний член 
Географічного товариства СРСР.

м. Кіровоград.

Хроніка 
комсомольського 
життя

• ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР сек
ретарів комсомольських організацій, 
старших піонервожатих, завідую
чих будинками культури та сіль
ськими клубами відбувся в Ново- 
миргородському райкомі комсо
молу.

Присутні обговорили питання оо- 
йовитості комсомольських організа
цій райбну у світлі вимог XXV з’їз
ду КПРС, завдання закладів куль
тури та комсомольського активу по 
ідеологічному забезпеченню вико
нання соціалістичних зобов'язань, 
прослухали методичні поради і по
яснення щодо поліпшення організа
ції відпочинку молоді в районі, про
філактики пияцтва і правопорушень 
серед неповнолітніх.

• ТРИ ДНІ ТРИВАВ У КІРО- 
ВО» РАДІ семінар секретарів пер
винних комсомольських організацій 
органів внутрішніх справ, на якому 
йшлося про підвищення ролі комсо
мольських організацій органів внут
рішніх справ області в комуністич
ному вихованні молодих співробіт
ників і мобілізації їх на успішне 
виконання соціалістичних зооов'я- 
зань, узятих на честь 60-річчя Вели
кого Жовтня і 60-річчя радянської 
міліції.

Учасники семінару побували в 
Олександрії, де ознайомилися з тим, 
як взаємодіють керівництво, пар

тійна і комсомольська організації 
Олександрійського МВВС, виховую
чи особистий склад відділу, зміц
нюючи дисципліну і соціалістичну 
законність серед співробітників.

Оператор групи контролю Віра Новнченко 
оператор групи табуляціі молода комуністка 
Наїса С юбодянюк працюють на Добровеличків- 
ській інформаційно-обчислювальній станції. Воїн» 
можуть не тільки добре виконувати свою роооту. 
а ч замінити подруг. Для цього оволоділи суміж
ними спеціальностями.

фою: Віра НОВИЧЕНКО (ліворуч) і 
Раїса СЛОБОДЯНЮК. /

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Одна з найважливіших потреб людини — цс потреба в самовдосконаленні. І е час, 
коли ми особливо нрагік но реані удати її: цей час — наша молодість. Саме в цю 
нору життя йде становлення і формування особистості. її спрямованості, складаються 
характер, взаємовідносини між людьми. І треба навчитися розуміти , себе, розбира
тися в собі, реалізувати свої існуючі й потенціальні можливості. Але як? Про це — 
бесіди психолога В. П. ШЕГШЛКОВ/Т. які ми сьогодні »ччинасмо друкувати.

4 ’SET
У МЕНІ»

иНАННЯ внутрішнього світу зав
жди було «світовою загадкою» 

для людини. «Зоряне небо наді мною 
і моральний «світ у мені», за слова
ми великого німецького філософа 
І. Канта, — ось що найбільше приваб
лює думку людини. І це зрозуміло. 
Адже це найпотрібніші питання для 
кожного, хто думає про себе, про 
своє місце в житті, про те, ким бути 
і яким бути. Розібратися в них необ
хідно для всякої людини, особливо 
молодої. Чому?

Юність — це пора розквіту, пора 
«прориву» всіх сподівань і надій, усіх 
здібностей і бажань, пора розгортан
ня колосальних можливостей і гран
діозних планів. Ніякий інший вік не 
виявляє так бурхливо і сумбурно все, 
що є в нас, і важливо зрозуміти, що 
ти можеш, а на що тільки замахуєш- 
ся, що в тобі постійне, а що тимча
сове.

Не можна не відзначити бурхливо
го інтересу до психології в наш час. 
Статті в журналах, книжки із серії 
«Еврика» зачитуються до дірок. Кон
курс на психологічний факультет 
Московського університету скоро 
зрівняється з конкурсом у театральні 
училища та інститут кінематографії. 
У вік НТР, вік бурхливого розвитку 
технічних і природничих наук, для 
людини тим настійнішою стає потреба 
8 усвідомленні і визнанні своєї не
повторності, своєї індивідуальності, 
потреба в самовиявленні.

За родом діяльності (я працюю 
практично психологом) мені доводи
ться багато розмовляти з молодими 
людьми, і часто виявляється, що сам 
юнак дуже непевно і досить помил
ково розуміє себе, езої минулі і свої 
майбутні дії, наступний життєвий 
шлях, розв’язання багатьох життєвих 
питань і проблем, і це не вина його, 
а біда. Позначається відсутність дос
віду і «культури» самоспостереження, 
невміння в масі переживань, що хи
мерно поєднуються, побачити голов
не, навколо чого крутиться асе інше.

Про найактуальнішу потребу зро
зуміти себе, розібратися у своїх пе
реживаннях і вихорі почуттів, у своїх 
плюсах і мінусах свідчить прагнення 
в молодості вести щоденник. Це спо
відь, це самоаналіз, часто — «крик 
душі», нарешті, самовиявлення. В цей 
же період життя людина особливо 
дорожить дружбою — вона найемо- 
ційніша, найінтимніша, найіютаємніша. 
Саме в цьому віці др/г для нас 
«друге я». Візьміть до уваги — «Я». 
Друг — це дзеркало, в якому найпов
ніше і найінтимніше відбивається лю
дина, що пізнає себе. Ким ми 
більше дорожимо? Тим, хто 
розуміє, адже «щастя — це коли те
бе розуміють».

По суті, процес самовиховання про
ходить у людині завжди незалежно 

того, свідомий це процес чи не

най- 
нас

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

НА ТОЧЦІ
ЗАМЕРЗАННЯ“

Під таким заголовком 1 березня в 
«Молодому комунарі» було надруко
вано матеріал нашого кореспондента. 
Б ньому йшлося про те, що правління 
колгоспу імені Леніна І Іовоукраін- 
ського району, призначаючи завідую
чого Мар'янопільським клубом, не 
виявило належної принциповості, 
вчасно не подбало про ремонт систе
ми опалення. Клуб залишився поза 
увагою райкому ЛКСМУ. Редакція 
одержала відповіді на цей виступ, 
підписані заступником голови кол
госпу імені Леніна Л. М. Романеску- 
лом і секретарем Новоукраїнського 
райкому ЛКСМ України М. Суворо- 
вим.

Новим завідуючим призначили в. Б. 
Кібця, який закінчив школу підготов-

свідомий. Коли трирічний малюк, 0 
прооуючи заз язати шнурок, реагує і 
на допомогу дорослою класичною В 
фразою: «Я сам!» — це означає, що І 
ьін уже починає виховувати себе.

Відомі точки зору, що людина є 
продукт середовища або продукт 
«спадковості» (не тільки батькіз, а й 
прапрапрабатьків).

Водночас не можна заперечувати 
вплив і спадковості, і середовища. 
Справа ускладнюється ще тим, що 
нас... довго виховували. Виховували _ 
мама і тато, дідусі та бабусі, вихову- Я 
вали в дитячому ездку і в школі, я 
«виховували» зулиця і наші ровесники У 
і так далі. І

Що ж треба для успішної роботи | 
по самовихованню? І Іерша умоза — 
науково організувати його. Друга Я 
умова — мати мету, для якої ми хо- І 
чемо виховати з сооі якусь якість, Л 
хай то буде обсяг пам яті чи критич- її 
ність розуму, старанність чи наполег- Ц 
лизість, присутність духу чи боротьба ■ 
із соромливістю, багатющий досвід 
різних людей, наукові дослідження І 
останніх років установили твердо: Я 
ніяка якість психіки, ніяка її особли- Я 
сість не формується, не виховується, Я 
не тренується сама по собі, а лише Я 
як засіб для досягнення іншої, більш 
значущої мети. п

Часто питають: як розвинути па- 1 
м’ять чи тренувати волю? Але раніше і 
треба з’ясувати самому — для якої Я 
громадсько значущої, життєво важ 9 
ливої мети потрібні гостра пам ять | 
чи сильна воля.

Спробую пояснити. Колись, незаба- 9 
ром після закінчення університету, я И 
почав викладати в педагогічному ін- V 
ституті. До лекцій готувався ретель і 
но, складав досить докладні плани Я 
конспекти. Але одного разу я спохва- 
ту забув конспект... Ось тоді я зрозу ■ 
мів, що надіятись на 
можна, що готовність 
абсолютно необхідна 
лектора, викладача. Я 
ти цю якість. І мені це вдалося. Адже 
переді мною була мета — оволодіти 
професією, і готовність пам яті роз 
вивалась як засіб досягнення цієї 
мети. Так розвиваються, тренуються1 
всі психічні властивості і якості.

Що ж потрібне ще? Ще потрібне... 
незадоволення собою. Людина, задо
волена собою, це, мені здається, лю
дина без руху, без мети. Незадово
лення ж собою — ось джерело са
мопізнання, саморозвитку і само
виховання. За ним стоїть більш за
гальна ознака критичності до себе, 
усвідомлення своєї недосконалості, 
своїх зад і прагнення перебороти ці 
вади, стати іншим — кращим.

Правда, критичність до себе не по
винна переходити в помисливість, у 
безплідне самокопання, в ниття та 
бездіяльність. Міра справжньої кри
тичності — успішність роботи над 
собою.

Нарешті, остання (але не важливіс
тю!) умова — це ба/кання 
ти себе, піти на все, щоб 
своїх вад. Ось основа для 
ви себе.

конспекти не 
пам'яті—якість 
для вчителя, 

почав розвива-

перероОи- 
позбутися 
перебудо

J(Далі буде).

ки керівників художньої самодіяль
ності. З 1 квітня, після затвердження 
на засіданні правління колгоспу, він 
приступив до роботи. Клуб буде від
ремонтовано до 15 квітня, а водяве 
спалення встановлять протягом літа.

У цьому ж матеріалі називалася й 
адреса, забута керівниками колгоспу 
«•Росія» Головаиівського району. Го
лова колгоспу О. Засовепко повідо
мив редакцію: «Виступ газети ойго- 
ьорено на засіданні правління, на 
засіданні ради Будинку культури і 
прийнято до виконання. Полагоджено 
систему опалення. У фойє та залі 
засклено вікна. Діють драматичніш і 
танцювальний гуртки, 
кально-інструментальну групу І гур
ток художнього слова. Силами ама
торів сцени поставлено п'єсу, прове
дено вечори відпочинку сільської мо
лоді. Правління колгоспу і рада Бу
динку культури дбають про дедалі 
ширше залучення молоді, всіх жите
лів села до участі о художній само
діяльності», 1 .

створено во-

З ......... -

•
Он был на трассе огневой, 
Все унрепленья вражьи руша... 
Встал нынче миномет «катюша» 
На пьедестал, нак часовой. 
Стоит в запасе много лет 
Тот миномет — бывалый воин. 
Нан запевала всех побед. 
Звезды Герол он достоин. 
Я старики, и малыши 
Фронтовику цветы подносят, 
А ночью в голубой тиши 
Салютом вспыхивают звезды. 
На нем не счесть следов от пуль, 
Но, ощущая зов Отчизны, 
Он. как защитник мирной жизни, 
Не позабыл тот долгий путь 
Он помнит, как четыре года 
На запад гнал фашистский рой 
И солнцем шла за ним свобода 
В шинели серой фронтовой. 
У главных городских ворот. 
Где яблони цветут и груши, 
Там честь прохожим отдает 
Простая русская «катюша».

Михаил БЕСКОКОТОВ, 
диспетчер службы движения аэропорта.

г. Кировоград.

Розляглось неозоре. 
Розлилось щедре поле, 
І дроти вздовж дороги 
Твою славу гудуть. 
Поле, поле колгоспне. 
Моя радісна доле. 
Моя світла тривого, 
Я до тебе іду.
Колосись, рідне поле, 
Урожайно і чисто. 
Хай комбайни співають 
У колоссі тугім.
Коли в бункер поллються
Ручаї золотисті.
Просурмить над землею 
Полю сонячний гімн. 
Поле, поле колгоспне, 
Я на тебе дивлюся 
Через призму любові 
У рознрилений день. 
Поле, поле нолгоспне. 
Тут окраєць дитинства 
Загубився навіки 
Серед рос і пісень.

* Анатолій КУМАНСЬКИЙ,
журналіст.

м. Кіровоград.

•
Вечір теплі долоні 
Притулив до землі. 
Наче буря: «Червоні!» — 
Пролунало в селі.
Загриміли копита, 
Задзвеніли клинки. 
«Дай. чорнява, напитись», — 
Хтось торкнувся руки. 
Тільки скинула брови — 
У будьонівці, свій!
«Пий же, пий же, здоровий».
(Закипав лютий бій.) 
ІІІаблп блиснула збоку, 
Сам до гриви припав: 
«Не журись, ясноока...» — 
І учвал поскакав. 
Зідревло, відгриміло 
Вітром шум віднесло. х 
І нестямно раділо 
Переможцям село. 
Над бійцями суворими 
Вдарив пісні розмай, 
П’ятикутними зорями 
Засвітивсь небонрай.

Любов ГНІДЕЦЬ. 
Добровелнчкізські-їі район.

©
0 світку мій, весна вже розчахнула браму, 
Кватирки кам’яниць свавільно відчиня. 
На протягах чита стару класичну драму 
І помахом руки остуду зупини.

.0 світну мій, весна розштовхує нечемно 
Дерев німі гурти, обстежує поля.
Ставайте всі як є хутчіш за щастям в чергу; 
Двигтить, як магістраль, пробуджена земля. 
Ось тільки наперед не пхайтесь разом грубо 
Під молодих небес полотнище лляне. 
0 світку мій, весна господарює любо 
І брагою вітрів хмелить тебе й мене. 
Гримить — живи, живий! Струсни нудьгу 

ледачуі 
Оговтуйся в теплі, щоб випростаться зміг! 
Та ні вистачить усім, біда із нетерплячим, 
Весна — вона для всіх, одна, одна на всіх. 
Наважуся і я і теж у чергу стану. 
Нічого, що в кінці, ачей перепаде, 
0 світку мій. весна гойда зеленим станом, 
Уперто свій мотив над простором веде. 
Та к дідьку всі жалі, щезайте всі досади, 
Осмута вечорів, важний тягар гризот. 
0 світку мій, весна торує шлях до саду, 
Що цвітом гомонить ген-ген за горизонт. 
То сад найкращих слів, моя жага солодка, 
Запекле пекло й рай, квітнева зав'язь дум, 
Гудуть оркестри бджіл, біснуються сороки, 
А я все жду чогось, як порятунку жду.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ, 
член Спілки письменників СРСР. 

м. Кіровоград.
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Добридень, вчителю! Своє мовчання и 
Не буду виправдовувати, ні.
Скажу одверто: тішу я себе" 
Надією, що скоро вас побачу. 
Що знов до вас у гості завітаю.
І в урочистій тиші книгозбірні 
Мені ви почитаєте, звичайно, 
Новеньке щось із вашого доробку. 
А я уважно слухатиму вас, 
Як і колись у школі, на уроках. 
А потім ви, ян то не раз бувало, 
Щось на прощання скажете мені, 
Удачі побажаєте, звичайно, 
І міцно руку стиснете, ян завше.
І потиск той мені розкаже ще
І завтра, і позавтра 
Про щирість вашу...

Костянтин ЛЕСЬ 
учитель

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

ОБЛАСТІ

с. Сол гутово
Г а й в орокського район у.

Яскраві сплески мрійних хвиль. 
В душі моїй — яскраві сплесни.., 
На мене котять звідусіль 
Життя барвисті перевесла.
І в кожнім — цяточка тепла, 
Краси, що матінна-природа 
Крізь сонцеліття пронесла. 
Вона в мені сьогодні сходить.,ж 
А сонце, а добро — в мені 
Бубнявіє, мов в грунті зерно, 
І навіть хвилі мовчазні 
Шепочуть стиха: тут твій берег...

Людмила САП1ТОПОВА, 
м. Кіровоград.

Перо порой промазать может, 
но даже в мыслях не замажет 
несправедливостью добро.
А кто способен обозлиться 
и мазать дегтем наши лица, 
тот, верно, держит не перо. 
Перо нас может заморочить, 
но вдруг разбудит среди ночи, 
прикажет; «Верь!» Прикажет: «В строй!$ 
А кто. как сладкими халвами, 
нас кормит складными хвалами, 
тот, верно, держит не перо.
Перо пройдет сквозь все засовы, 
туда, где дремлет наша совесть, 
И пусть не век оно остро, 
но, независимо от стажа, 
оно не подлежит продаже.
Таким уж создано перо.

Айва БРАГИНСКАЯ
г. Кировоград.

За п-єню,
.Що лунала у саду, 
Вручає Ворон 
Премію Дрозду.
Де не візьмись —

Руда:
— І що тобі 
Сподобалось в Дрозда«! 
Он в Півня голос, 

нраще не бува —і.
Я завмираю. 
Коли він співа.

Борис ЧАМЛАЙ,
службовець,

Хочу ЗЛИВИ і грому. 
Бо ніяк не засну. 
Хочу рушити з дому
В осяйну далину.
Хочу личном припасти 
До тремкої землі,
На траві слід прокласти
Й загубитись п імлі.
Хочу пісню співати 
Серед сонних дібров. 
Хочу в серці плекати 
Незрадливу любов ..

Оксана СТЕПАНЕНКО
Т. Злинка
Ліаловисківського району. ■'
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комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
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У лінколаєв) відбулися республіканські змагання юних спортсменів з художньої 
настикн.

У них взяли участь представниці 14 міст України. Перше місце в групі дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл зайняла команда миколаївських гімнасток, а в групі спортивних товариств— 
команда ДСТ «Авангард» з Харкола.

На ф о г о: юні гімнпсіки з Кременчука кандидати в майстри спорту, семикласниці 
Ліана ПОПОВИЧ (праворуч) і Світлана ПРИБОК.

Фото К. ДУДЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

Серію портретів ровесників Великого 
Жовтня задумали створити до ювілею Ра
дянської влади учасники Кіровоградської^^ 
кіноклубу «Обрій», Ентузіасти ма.чогф^* 
екрана розкажуть у документальних стріч- ' 
ках про людей героїчної долі, відтворять 
у кінокадрах місця Кіровоградщипи, зга
дувані у роботах В. І. Леніна, що 
невпізнанно змінилися.

Фільми самодіяльної студії, якою керує 
її вихованець Володимир Гришко, корис
ті ються заслуженим успіхом у глядачів, 
їх герої — наші сучасники, передовики 
виробництва, люди, одержимі мрією, за
хоплюючою справою. їм присвячено понад 
сорок картин. Полюбились глядачам кіно
журнали «Кіровоградські горизонти», при
свячені найважливішим подіям у житті 
області. Прем’єр «Обрію» з нетерпінням 
чекають у кінотеатрі любительського філь
му. відкритого в обласному центрі Тільки 
:а останні чотири роки ного роботи поди
вились більш як мільйон глядачів.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, / 
кор. РАТАУ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Гусенятко». Лялькова ви- 
стана. (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 10.40 — 
Концерт Українського народно
го хору їм. Г. Верьовки. И.ОО — 
Новини. 11.15 — Телефільм
«Крила». 11.40 — «Шкільний 
екран». Українська література 
для учнів 10 класу. 12.10 — Те
лефільм «Роса». 13 30 — «Для 

16.30 —
17.00 —

всіх і для кожного». 
«Мереживо танцю». ___
«Соціальний портрет колективу 
Київського центрального уні
вермагу». Передача 2. 17.30 — 
«Рубежі десятої п’ятирічки».
17.45 — Концерт класичної му
зики. 18.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. «У кожному малюнку ■— 
сонце». 18.30 — К. т. «Людина, 
Земля, Всесвіт». 19.15 — К. т. 
Концерт, присвячений Дню кос
монавтики. 21.00 — «Час». 21.36 
— Кіноповість «Зоряна хвили
на». 22.40—Тележурнал «Старт», 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика. 9.30 
— Ж.-Б. Мольер. «Міщанин у 
дворянстві». ФІльм-вистава. 
14.00 — “
14.45 —
томська 
Леоніда 
і танці . ___
• Робітнича гарантія москвичів». 
17.15 — «Однії за всіх, ясі за 
одного». 18.00 — Поезія. 18.30 — 
Вісті. 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з баскетболу. «Будівельник» 
(К.) — «Динамо» (ТО.). 20.20 — 
«Співає Людмила Сенчина».
20.45 — «На добраніч, діти!- 
21.00 — «Час». 21.30 — Доку
ментальний фільм. По закінчен
ні — новини.

у вівторок, четвер, 

суботу.

Телефільм -Якщо поко
хаю». 11.15 — К. т. «Клуб кіно- 
нодорожен». 14.00 — К. т. До
кументальний фільм «За мо
рем — сонце». 14.20 — Фільм 
«Дама з собачкою». 15.45 — 
К. т. «Наука сьогодні». 16.15 — 
К. т. «Відгукніться, сурмачі!» 
17.00 — «Соціальний портрет ко
лективу Київського центрально
го універмагу». Передача 3.
17.30 — К. т. «Салют Жовтню». 
18.00 — «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — Сьогодні — 
День поезії. (Кіровоград). 19.05
— «Людина і .закон». 19.35 — 
К. т. Тираж «Спортлото». 19.45
— К. т. Фільм «Туманність Ан- 
дромеаи». 21.00 — «Час». 21.30— 
К. т. Телевистава «Манон». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
Співає піонспія. 10.30 — Теле
фільм «Отчий ліс». 11.00 — Но
вини. 11.15 — «ОрС-іга дружби». 
11.40 — «Шкільний екран». Ро
сійська мова для учнів 8 класу.
12.10 — Кіноповість «Зоряна 
хвилина». 16.40 — «Щоденник 
соціалістичного змагання», і/.ио 
— ««Музичні вечори для юна
цтва». 18.00 — Реклама, оголо
шення. 18.30 — Камерний кон
церт. 10.00 — Вісті. 10.30—«Сіль
ськогосподарський тиждень»,
19.45 — «Так у нашому роду по
велося». 20.45 — «На добраніч. 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Перший Всесоюзний фестиваль 
художньої самодіяльної твор
чості трудящих. Звітує студент
ська молодь України. Під час 
пеоепвн — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — «Людина і закон». 10.00 
— К. т. Фільм «Туманність Ан- 
дромедн». 11.15 — К. т. «Наша 
біоірафія. Рік 1939». 16.25 —
«На шкільних широтах». >/.<іи-* 
«Соціальний портрет колективу 
Київського центрального універ
магу» Передача 4. 17.30 — «Зо
лоті Зірки України». 17.45 -• 
Для дітей. Концерт. 18.00 —’ 
«Клуб інтернаціональної друж
би», (Кіровоград). 18.30 — К. т. 
♦ Ленінський університет мільйо
нів». 19.00 — К. т. Грає акаде
мічний оркестр російських на
родних інструментів Централь
ного телебачення і Всесоюзного 
радіо. 19 25 — К. т «Родезія: 
країна расизму і терору», доку
ментальний Фільм. 20.00 — К. т. 
«Сімейна Історія». Телевистава. 
21.00 — «Час». 21.30 — К. Т. 
-Поезія». Володимир СолоухІн. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.00 “=» 
Документальний фільм «Люди
на великої мети». 14.55 — «Ми 
знайомимося з природою», 13.15 
иваийпггі мі—и. я

1
і

"і

«Немеркнуча спадщина», до 
60-річчя Квітневих тез и. і. Ле
ніна. 15.45 — Ж. Верв. «Діти 
капітана Гранта». 16.15 — «На 
будовах п’ятирічки». 16.45 — 
«Шахова школа». 17.15 — «Кни
га у твоему житті». 18.00 —1 
«Республіканська фізнко-мате- 
м.гтичва школа». 18.31) — Вісті. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з Фут
болу. «Локомотив» (М)—«Шах
тар» (Донецьк). Під час перер
ви — «Вітрила над Волгою».
20.45 — «На добраніч, діти'» 
21;60 — «Час». 21.30 — Ц. Пупі. 
«Есмеральда». Вистава. Під час 
ппп-пчк — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т Гімнастика.
9.30 — К. т. «Сімейна історія». 
Телевистава. 11.15 — К. т. «Ле
нінський університет мільйонів». 
14.00 — К. т. Документальний 
Фільм «Бережіть землю». 14.50— 
М. Островськиіі. «Як гартувала
ся сталь». 15.40 — К. т. «По під
пій країні». Білоруська РСР.
16.10 — «Сім’я». 17.00 — «Со
ціальний портрет колективу Ки
ївського центрального універма
гу». Передача 5. 17.30 — «Ким 
6ути?» 18.00 — Новини 18.15 —* 
«День за днем». (Кіровоград).
18.30 — Телефільм. (Кіропогоад). 
18.40 — «Золоті Зірки України». 
Нари; про головного агронома 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобрипецького району Л. М. 
Цимбал. (Кіровоград). 18.55 -• 
«Злочин без кари». 19.25 — «Ве
селка». II міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості. Колумбія. 20 00 — К. 
«Наша біографія. Рік 
21.00 — «Час». 21.30 - 
«Золота нота». (НДР). 
кінченії! — новини.

18.00 - 
18.15 - 
IS ЗО -

про

ПРУТА ПРОГРАМА. 
Документальні фільми. 
Новини. 11.15 — Фільм-коннерт 
«Кабардинка». 11.40 — «Шкіль
ний екран». Історія для учнів 
8 класу. 12.10 — Співає Ліоне- 
рія. 12.50 — «Твої наставники».
16.10 — Фільм для дітей. «Го
динник капітана Еиріко» 17 30—- 
«Москва і москвичі». ..... *
Реклама, оголошення. 
На ланах республіки.
Вісті. 19.00 — Спортивна 
і рама. Піл час перерви — доку
ментальний фільм «Тільки кві
ти». 20 45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
ІстоРНко-рсволюціїїнІ кінофіль
ми 30-х ноків. 22.30 — Концерт. 
23.60 — Новини.

ПЕРША ПРОГРАМ,А. 9.00 
Повний. 9.10 — К. т Гімнастика.
9.30 — К. т. «АБВГдеііка». 10 00 
К. т. «Для пас. батьки!» 10.30— 
К. т. «Ранкова пошта». 11,00 — 
«Більше хороших товарів». 11.30 
— К. т. «Розповіді про худож
ників». 12.00 — К. т. Концерт 
солістів балету Київського теат
ру опери га балету. 13.00—К. т. 
*»Щоденник суботннка». 13.10 — 
К. т. «Партія — безсмертя на
шої справи». Вірші радянських 
постів 13.35 — К. т. «Твори

Обком Компартії України про
вів прес-конференцію для жур
налістів області.
участь редактори
і районних газет, журналісти об
ласних газет і облтєлерадіокомі- 
тету, кореспонденти республікан
ських газет і РАТАУ. Про перспек
тиви розвитку промисловості об
ласті в десятій п’ятирічці розпові
ли перший заступник голови оЬл- 
виконкому А. А. Давиденко та го
лова обласної планової комісії 
Н. Я. Артюшенко. На прес-конфе
ренції виступив завідуючий відді
лом пропаганди і агітації облас
ного комітету партії І. П. Оліфі- 
ренко.

В ній узяли 
міськр айонних

Ф. Шуберта». 13 45 — К. т. 
Фільм «Старик Хоттабпч». 15.35 
— К. т. «Щоденник суботннка».
15.45 — «Здоров’я». 16.36 — К. т. 
Мультфільм «Дюймовочка»'^ 
17.00 — К. т. «Очевидне — ней; 
мовірне». 18.00 — «Свято пра
ні». Спецвипуск інформаційної 
програми. (Кіровогоад). 18.15 —» 
К. т. Чемпіонат СРСР з футбо- __ 
лу. ЦСКА — «Динамо» (Тб.)^®’’ 
Під час пеоерви—типаж «спорт
лото». 19.45 — Фільм «Щасли- 
пий рейс». 21.00 — «Час». 21.30-^ 
К. т. Концерт лауреатів премії 
Ленінського комсомолу. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. |0 00 *■*? 
«Позивні «червоної суботи». 10.15 
— Документальний фільм «Вес
на праці». 11.20 — «Суботній 
репортаж». 11.35 — Концерт. 
12.00 — «Позивні «червоної су
боти». 12.20 — «Славою овіяні»- 
13.25 — «Жовтневий заспів». 
13.50 — «Сонячне коло». нон? 
церт. 15.35 — «Позивні «черво
вої суботи», Рспоотаж з іллі- 
чівського порту. 15.50 — Концерт 
радянської пісні. 16 05 — «По
зивні «червоної суботи». На ла
нах Львівщини». ІС 20 — Кон
верт. 17.30 — Вісті. 18.00-Чем
піонат СРСР з футболу. «Дні
про» — «Карпати». 19.45 — «На
ша біографія. Рік 1938». 20.45-^ 
«На добраніч, діти!» 21.00 -» 
«Час». 21.30 — Фільм «Синєпе? 
бо*. 22 50 — «Вечірня музична 
пошта». По закінченні

17 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

Новини. 9.10 — К. т Гімнастика 
для дітей. 9.30 — К. т. «Будиль
ник». 10.00 — К. т. «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — К. Т- 
Московські школярі чптаютц 
вірші радянських ПОСТІВ. Н.45-АІ 
К. т. Кіножурнал «Хочу вс<! 
знати». 12.00 — К. т «Музичний 
кіоск». 12.30 — К. т. «Сільська 
година». 13.30 — Фільм «Семеро 
сміливих». 15.15 — «За ваши
ми листами». 16.00—К. т. «Між? 
народна панорама» 16.30 -Л1
К. т. «Пісня-77». 17.00 — К. Т. 
«Клуб кіноподорожей». 18.00 4? 
К. т. Показові виступи фігурне?, 
тів. Під час перерви — новини. 
21.00 — «Час». 21.30 — «РознО? 
віді про театр». 22.35 — К. т- 
Концерт з творів А. Вівальді« 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
Фільм «Такі симпатичні вовки». 
11.00 — Для школярів. «Кубок 
надій». 11,40 — Концерт. 13.30 -4 
«Катрусип кінозал». 14.20 —
«Слава солдатська». 15.20 
<•• Гслсуніверситст науки і техні
ки». 15.50 — Для дітей. «Сонеч
ко». Ю.20 — «Сільські обрії». 
17.05 — «Естафета полум'яних 
рокіп». 18 05 — «Поезія». 
днів польської літератури 
Україні. 18 40 
об’єктив». 19.00 ........... ,
Перший Всесоюзний фестиваль 
художньої самодіяльної твор
чості трудящих. Херсонська об
ласть. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 
Фільм «Любов». 22.55 — Но
вини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО-
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