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ВАГОМІ ДАРУНКИ вО-РІЧЧІО ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ ГО- 
ЧУЮТЬ ГРУДІ ВНИК!* НОВОМПРЮРОДСЬКОГО ІІ.1ОДО- 
УОНСЕРВ1ІОГО ЗАВОДУ. КОЛЕКТИВ ЦЕХУ, В ЯКОМУ ЛІ
ВІЯ ЛУКАВІ ПРАЦЮЄ ЗМІННИМ МАЙСТРОМ, Г.'ЕОДНОРА- 
ЭОВО ВИХОДИВ ПЕРЕМОЖЦЕМ СОЦІАЛІСТИЧНОЮ ЗМА
ГАННЯ. І в ЦЬОМУ НЕМАЛА ЗАСЛУГА ЛІДІЇ. ВОНА ОСОБ
ЛИВО ДЬА€ ПРО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.

Фото М. ГЕЛЬМАНА.
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КОМСОМОЛУ

УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ ГАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Президія Верховної Ради Української БСР постановляє: 
скликати п яту сесію Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Рес

публіки дев ятогс скликання 23 червня 1977 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О. ВАТ'ІЕНКО. 
Секретар Президії Верховної Рг.ди Української РСР Я. КОЛОГУХЛ, 

м. Київ,
20 травня 1977 року.
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НАШ, 
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ
ВСЕСОЮЗНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
В КИЄВІ

19—20 травня е Києві 
тривала Всесоюзна науко
во-практична конференція 
«Соціалістичний спосіб 
життя і питання ідеологіч
ної роботи». На пленарно
му засіданні було заслуха
но співдоповіді заступни
ка завідуючого відділом 
пропаганди ЦК КПРС В. А. 
Медведева «Питання про
паганди соціалістичного 
способу жигтя», головного 
редактора журналу «Ком
мунист» Р. І. Косолапова 
«Соціально-класова і ду
ховна протилежність со
ціалістичного і буржуаз
ного способів життя», за
ступника завідуючого від 
ділом науки і учбових за
кладів ЦК КПРС М. Ф. 
Кузьміна «Історична роль 
КПРС у фор/луванні і роз
витку соціалістичного спо
собу життя», секретаря 

(Закінчення на 3-й єтор.).

НАШЕ
слово

г адують око поля нашо
го колгоспу, обіцяють 
щедрий урожай. Постано
ва ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СБСР «Про додат
кові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, 
заготівель сільськогоспо
дарських продуктів і кор
мів у 1977 році» спрямо
вує наші зусилля і вміння, 
щоб зібрати його без 
втрат.

Кожен 
важливого 
сповнений 
сільських трударів, які ма
ють вчасно відремонтува
ти збиральну техніку, по
всякденно дбати про ви
соку організацію сільсько
господарських робіт. Ми 
завчасно готуємось до 
жнив. Розуміємо, що не
легко п’ятьма комбайнами 
швидко зібрати зернові

рядок цього 
документа 

турботи про

g ОЛОДИМИР
ААіщенко 

часто повто
рює:

— Майстер 
машинного до
їння — профе
сія чоловіча.

Коли він прийшов на ферму, не віри
ла, що надовго затримається тут. Не чо
ловіче ж діло... Та Володя став нашим, 
очолив комсомольсько-молодіжний ко
лектив ферми, який минулого року за 
підсумками роботи першого кварталу 
виборов приз «Молодого комунара» 
«Кращому комсомольсько-молодіжному 
колективові МТФ області».

Одного разу я стала свідком такої 
розмови:

===з===^==ш-г. Г- гцЕїияіги* ~

На приз „1185“ и
• „Першій молодій и 

н'ятнтнелчшицЗ J 
Кіровоград один» и 

десятої п'ятирічки“ і
ЩЗ І<М

ЧОЛОВІЧЕ
ДІЛО
— Є діло, — сказав Володимир секре

тареві комсомольської організації кол
госпу М. Непомнящому, — Думаємо на
лагодити зв’язки з школою. Будемо 
змагатися: учні за високу успішність, 
ми — за високу якість молока.

Тоді, до Бсбринецької восьмирічної 
школи № 4 завітали разом з Галиною 
Олефіренко. А невдовзі школярі зустрі
чали тут і інших членів комсомольсько- 
молодіжного колективу. Залунали й на 
фермі дитячі голоси. Наші підшефні, 
гіонери загону імені Ю. Гагаріна, при
ходять допомагати, виступають з кон
цертами. Ми здаємо молоко першим 
сортом. А учні розповідають, що тепер 
у класі — ударники і відмінники.

Нешодавно я довідалась, що ініціато
ром тієї зустрічі з школярами були саме 
Володимир і Галина. Давно знаю, як лю
бить свою професію дівчина, а Володи
мир ще з шкільних років допомагав ма
тері доглядати телят, і тепер мені зро-

зуміло їхнє бажання — встановити тіс
ний контакт із учнями, аби й вони відчу
ли романтику професії тваринника, по
повнили сім ю комсомольсько-молодіж
ного колективу.

Минулого року Володимир Міщенко і 
Галина Олефіренко одержали більше, 
ніж по 4 тисячі кілограмів молока від 
кожне корови. їхні прізвища друкува
лися у списку переможців обласного 
соціалістичного змагання серед ллолодих 
майстрів машинного доїння. І нині еони 
серед правофлангових, мають від кож
ної корови по 1800 кілограмів молока.

Інколи буває нелегко на фермі, у нас 
цей період в останні роки припадає на 
перший квартал. Ось тут і не обійтися 
без доброго слова й підтримки його з 
нашими ровесниками.

— Важко, — говорив Володимир. — 
Бо тваринництво — ударний фронт. І са
ме тут загартуєш свій характер, станеш 
майстром своєї справи. „

Ровесники часто звертаються до В. Мі
шечка та Г. Олефіренко за порадами. 
Володимир має домашню бібліотеку, де 
більшість книг з питань 
Пасто цією літературою 
Галина. Обоє готуються 
зоотехнічний факультет

тваринництва, 
користується і 
до вступу на 
інституту, мрі

ють подолати п’ятитисячний рубіж. Ни
нішнього року до 60-річчя Великого 
Жовтня ми запланували надоїти по 4 ти
сячі кілограмів молока від кожної ко
рови.

багато? Та для нас під силу, бо всі 
ми — дружний, згуртований колектив.

В. МЕЛЬНИКОВА, 
завідуюча молочнотоварною фер
мою № 2 колі оспу імені XX з’їзду 
КГІРС Бобринецького району. І

ТРАКТОРИСТ—
ПРОФЕСІЯ
РОДИННА
іменний трактор Т-150 і 

ключі віл попої квартири 
одержали випускники Паиь- 
ківського сільського г.рофе-

сійно-тсхнічпого училища 
Вятської області Ольга Сос- 
иенко і Андрій Манеаькіїй. 
Такий подарунок керівники 
радгоспу ♦ Юнілейіііпі» зро
били молодим 
рам за високу 
майстерність і 
землі. Пін час проходження 
в радгоспі практики вони ні

мехшіізг ro
ll роФегійч у 
любов до

В чому не ПОСТ\ПЯ.’ІНС-.І пе
ред досвідченими КЛ’ІрОВИ- 
мн хліборобами, іа ударну 
роботу на полях эцгцж.’ли 
почесну грамоту. 1 ось тенор, 
успішно склавши іспити, 
молода родина іде прамо
ва ги в село.

О. КОВАЛЕНКО, 
кор. FATA У.

на площі 1200 гектарів. 
Тому надійно відремон
тували всі машини. При
клад у роботі молодим 
показували досвідчені 
комбайнери ЛАикола Па
насович Кстян, Микола 
Сергійович Мишук, Ана
толій Петрович Жученко.

Керівники бригади, спе
ціалісти колгоспу особли
ву увагу приділяють за
безпеченню злагодженої 
роботи збирального кон
вейєра. Складено графіки 
зайнятості механізаторів. 
«Комсомольські прожек
тористи» провели рейд пе
ревірки готовності техніки 
до жнив, комітет комсо
молу господарства розро
бив умови соціалістично
го змагання серед моло
дих жниварів.

Будемо трудитись 
щоб закінчити жнива 
лосових за вісім дні».

В. ЧІіГАЛЮК, 
майстер-наладчик трак
торної бригади № 1 
колгоспу «Комінтерн» 
Бобринецького району,

Особиста
□

відповідальність

Хліб, зібраний з поля і доставлений у комори — 
надбаниждержави. І чим більше ми, механізатори, 
вберемо хліба, тим багатшею буде Вітчизна. Ось чо
му нині ми ще й ще раз перевіряємо ііаліііпієть ре
монту кожного ігрегата, кожною вузла збиральних 
машин. Робимо все, щоб у жнива не гаяні пі хвилшін. 
Адже запланували зібрані з кожного гектара по 
36 vein перів зернових. І комбайни, жатки вже і іноді 
до виходу в поле, з восьми зерноочисних маті-.n під
ремонтували сім.

В. БАНДУРА, 
грулкомсорг комсомолісько-молодіжиої трак
торної бригади колгоспу «Більшовик» Гайво- 
ронського району.

Фото Ю. аіВЛШПНКСВА.

У п’ятому відділку ко.иоспу «Іскра» Олександрівською району діє лезгини конисікр. Трак
торист Григорій Черьявськнй, вантажник Іван Салій та механізатор Микола Кам’енецький, 
який транспортує зелену масу в тваринницьке містечко, забезпечують дешевими нормами 2200 
голів великої рогатої худоби.

На фото: аїреіат комсомольця Г. ЧЕРНЯВСЬКОГО * загінці.
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ДЗВЕНИТЬ

МІДЬ

ОРКЕСТРІВ
МИНУЛОЇ НЕДІЛІ В КІРОВО

ГРАДІ ВІДБУЛОСЯ СВЯТО ДУ
ХОВОЇ МУЗИКИ. ВОНО РОЗПО
ЧАЛОСЯ МАРШЕМ 24 ОР
КЕСТРІВ. ЯКІ ПРИБУЛИ В КІ
РОВОГРАД з УСІХ РАЙОНІВ 
ОБЛАСТІ.

Фото В. КОВПАКА.

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ "її"
І якої тобі поваги до стар

ших. Хоч би ти хлопця 
урезонив, — це Віктор 
Чалий. І вже серйозно: — 
Складніші завдання йо
му треба давати. Впо
рається. Ручаюсь!

Знайшов чим здивува
ти. Спробуй у такого на
ставника не стати путя
щим робітником; Ось 
Олександр ГІрпксз. Ні
чогісінько не вмів, коли 
прийшов до пас у меха
носкладальний цех № 2 
Гспер новачком Сашка 
не назвеш, хоч і недовго 
вчив ного Чалий.

Знаю, ще не одного новачка доведеться мені приймати. І. 
мабуть, характером »они відрізнятимугься від Попкова, і 
настакіїнкамн будуть інші — Валерій Степанов, Віктор По
ляков... Бо ключик до душі молодого хлопця підібрати не- | 
просто, нелегко завоювати його довір’я. Кому під силу такс 
завдання — у кожному конкретному випадку це вирішувати 
мені, не здогадуватись, а знати точно. Бо я — майстер ком
сомольсько-молодіжної дільниці обойми ІІТП-50 механоскла
дальною цеху Л‘: 2 Кіровоградського ордена «Знак Пошани» 
заводу тракторних пдроаі регаїів. Молодші майстер.

Легко бути молодим майстром? Мені, мабуть, лег
ше, ніж іншим, бо прийшов на завод після служби в 
армії. Працював фрезерувальником, потім освоїв су
міжну спеціальність шліфувальника. Вступив на ве
чірнє відділення Кіровоградського машинобудівного 
•іехнікуму. 1 тут запропонували посаду майстра змі
ни. Тієї самої, у якій був рядовим робітником. Ще 
ечера — з усіма на «ти» (крім майстра, звичайно), 
а нині — керівник. Смішно згадувати, як спершу на
віть коліна трусилися. Тоді зрозумів, що все не так 
просто...

і це легше, тичу, що зміна дружна, що поруч — Віктор 
Миколайович Мазур, мій колишній поставник.

Вік і досвід багато важать дла командира виробництва. 
1 тут, навчаючи інших, сам переймаєш від них чимало. Уміє 
працювати з людьми двадцятичотіїрирічний Євген Григораш, 
Товариський, любить пожартузагп. Коли ж потрібно,■ він 
і.рі нцниовиїі, хоч не так це просто, адже в колективі чима
ло й ветеранів праці.

За принциповістю майстра завжди повинна стояти 
справедливість. Суджу про це з власного досвіду. 
Буває, підвищиш тон у розмові, а потім самого гри
зуть сумніви: чи ж правий був? Якщо так, то робіт
ник не образиться, зрозуміє, усвідомить свою помил
ку, поважатиме тебе. Звісно, міцнішатиме твій авто
ритет (хоч, правда, для цього не обов’язково підви
щувати голос).

Брак у роботі зміни — рідкість. У нас працюють 
висококваліфіковані фрезерувальники, токарі, сверд
лувальники. Неякісна продукція здебільшого трап
ляється тоді, коли з ливарного цеху № 3 надходять 
браковані заготовки. Ми здаємо 98,2 процента обойм 
до гідронасосів з першого пред’явлення. Але не га
рантовані від того, що одного прекрасного дня хто- 
небудь із членів колективу, не стане «автором» бра
ку. Як же бути в такому випадку? Слова, думки 
•майстра тут не досить. Це стосується всіх. І недарма 
я покладаюсь на підтримку групкомсорга Валерія 
Степанова, профгрупорга Миколи Дідснка,

Живемо ми дружно. Отак легше виховувати, бо відразу 
видно, хто з памп не зможе поруч жити і працювати.

Однії хлопець (не буду називати його, бо не працює вже 
піп у нас) відмовився після роботи іти на будівництво шко
ли. що споруджувалась но вулиці Волкова. Мовляв, я своє 
гідстояв біля верстати, а все інше мене но стосується. Спро
бували довести, що це потрібно, що колектив добровільно 
вирішив допомогти будівельникам. Марко. Після цього він 
невдовзі її розрахувався. Зрозумів: не знайдемо ми з ним 
спільної мови.

Коли стало відомо, що гідронасос ІІПІ-50 готується до 
атестації державним Знаком якості, агітувати за бездефект
ну пращо нікого не довелося. Втричі стали уважнішими, 
зібракіншин. А в квітні цього року насос був відзначений 
почесним п’ятикутником. А радість — на всіх одна. І гор
дість. . ч

Колектив зміни, у якому працюють шістнадцять 
комсомольців, зобов’язався виконати завдання двох 
років п’ятирічки до 60-річчя Великого Жовтня і ви
бороти право підписати Рапорт Ленінського комсо
молу ЦК КПРС па честь славного ювілею. Слово 
підкріплюємо конкретними справами. Третій розряд 
одержали Віктор Поляков і Валерій Степанов, під
вищить кваліфікацію Микола Козинець. Як бачите, 
непі справді пощастило на колектив. Сильний він. 
Якщо так вважають і мої колеги, то позмагаємось?

В. ТАЛДА, 
майстер зміни, секретар комсомольської органі

зації механоскладального цеху № 2 Кірово
градською заводу тракторних Гідроагрегатів.

а й і ©
ти
ками©

«За активну участь у житті шко
ли занести до Книги пошани Голу- 
бєву Тетяну, секретаря шкільної 
комсомольської організації», — та
кий запис з'явився в Книзі пошани 
комсомольської організації серед
ньої школи № 6 міста Кіровограда 
після звігно-виборшіх комсомоль
ських зборів. Так постановила орга
нізація, проаналізувавши робоїу 
свою ватажка. І недаремно. Бо са
ме таким, як Тайн, і повинен бути 
комсорг. Найголовніша її риса — 
небаГ’дужість. До всього, чим жила 
школа, була причетна дівчина. Про
водили урочисту лінійку, присвяче
ну нам’яті героїв молодогвардійців. 
— Танл готувала сценарій, вечір зу
стрічі з випускниками — теж її іні
ціатива і діяльна участь у ньому. 
іІавчашГя, відпочинок — все сю- 
сусться комсомольського ватажка.

Цікавих справ на зборах назвали 
чимало, і не тільки з цій школі. У 
Г9І шкільній комсомольській органі
зації на звігно-виборшіх комсомоль
ських зборах був зроблений глибо
кий аналіз роботи за звітний період. 
Б центрі уваги стояли, звичайно, пи
тання підвищення якості знань уч
нів, удосконалення ідейно-політич
ного, трудовою і морального вихо
вання у світлі рішень XXV з’їзду 
КІіРС та постанови ЦК КПРС «ііро 
60-у річницю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції».

Саме так пройшли збори в Мало- 
висківській середнії! школі № 3. Го
ворячи про знання, школярі відмі
тили значну роль свого наукового 
товариства. Юні фізики, хіміки, ма
тематики, географи, біологи органі
зовують предметні тижні, олімпіади. 
Багато в чому допоміг школярам мі
сячник «Вчись вчитися». Учні про
слухали цікаві лекції «Як навчити
ся конспектувати», «Як запам’ятати 
матеріал» та ряд інших. Особливою 
популярністю і любов’ю серед 
школярів користується літературне 
об’єднання «Світанок». В цьому ро
ці учні святкували його десятиріч
ний ювілей. Заняття у наукових то
вариствах і. об'єднаннях не тільки 
розвивають інтерес до знань, а й 
виховують відповідальне ставлення 
до кавчання. Як доказ тому: більше 
десяти років у школі немає жодно
го певстигаючого, близько 60 про
центів комсомольців навчаються 
тільки Па «добре» її «відмінно».

І все ж на зборах йшла мова не 
про одні досягнення. Комсомольці 
принципово заговорили про те, що 
комітету комсомолу потрібно краще 

1 визначитися в роботі з «сірими трі-

єчпикамн». Трапляється подеколи, 
що воші залишаються поза увагою 
комітетників, їх не залучають до 
активної участі у житті комсомоль
ської організації. «Кожний комсо
молець — активіст, кожний акти
віст — «відмінник» — такий пункт 
записали школярі у рішення своїх 
зборів.

Звіти и вибори показали, що кож
на з шкільних комсомольських орта- 
пізацій має на своєму рахунку

Г

1

У ШКІЛЬНИХ 
комсомольських

ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАКІНЧИЛИСЯ 
ЗВІТИ І ВИБОРИ

чимало добрих справ. Комітети ком
сомолу Гайворопської середньої 
школи № 5, середньої школи № ІЗ 
міста Кіровограда, Сазонівської 
восьмирічної школи Кіровоградсько
го району стали справжніми поміч
никами педагогічних колективів у 
боротьбі за глибокі й міцні знання, 
а Богдапівської середньої школи 
імені В. І. Леніна 3 на мінського, 
І'.омиїнуватської — І іовоукраїнсько- 
го, Новопразької — Олександрій
ського, Липиязької — Добровслич- 
ківського районів — у трудовому 
вихованні.

Готуючись гідно зустріти славшій 
ювілей нашої країни, всі школярі 
палі живуть під девізом — «60-річ- 
чю Великого Жовтня — 60 тижнів 
ударної праці і хорошого навчан
ня'». Комсомольці готуються вписа
ти і свій рядок у Рапорт Ленінсько
го комсомолу Нейтральному Комі
тету КГІРС до 60-річчя Жовтня. 
Шкільні комсомольські організації

протягом звітного періоду виступила 
з цікавими ініціативами; «Ударній 
праці батьків — відмінне навчання;», 
«Жодного байдужого поруч ■>, «До 
славного ювілею Жовтня кожному 
комсомольцю виростити і здати 
державі по 5 кролів». Усі почпндаь 
ия були підхоплені іншими школя
рами. Так, па заклик долинчаи від
гукнулися школярі Новомнргород- 
ського, Добровелпчківського та ін
ших районів. Комсомольці Цибулів» 
еької середньої школи Знам’янсько- 
го району па честь 60-річчя Вели
кого Жовтня вирішили посадити 
комсомольський парк.

Про активну участь старшоклас
ників у п’ятій трудовій "чверті йшла 
мова на комсомольських зборах у 
школах ііовгородківського району. 
Всі комсомольські організації під
тримали ініціативу Всрб.тюзької і 
Еелішокам’яиської середніх шкіл — 
взяти шефство над садами свого 
району. Ця ініціатива була схвале
на бюро Новюродківського райко
му комсомолу. Влітку в усіх сере;;.— 
віх школах області діятимуть табо
ри праці і відпочинку.

Аналізуючи роботу комітетів ком
сомолу, багато уваги приділялося 
профорієнтаційній роботі серед ком
сомольців, важливе місце відводи- 

Два місяці звітів і виборів пока
зали, що комсомольські організації 
шкіл за звітний період чисельно 
зросли, організаційно зміцніли. По
мітно підвищилась громадська ак
тивність усіх членів ВЛКСМ, і що 
особливо відрадно — комсомольців- 
хлопців. Цьому сприяла участь 
юнаків і дівчат у огляді роботи по 
виконанню рішень XXV з’їзду. 
КГІРС, змаганні за право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня. • (

Звітно-виборні збори в школах 
області закінчилися. І хоч навчаль
ний рік теж незабаром скінчиться, 
заспокоєння не притаманне новооб
раним членам комітетів. Попереду — - 
напружені дні екзаменів, де учні 
звітуватимуть про свої знання, здо
буті за рік, п’ята трудова чверть, 
урожайне літо другого року п'яти-- 
річки. До них треба готуватися лу
же ретельно. Особливо тим, хто 
став комсомольським ватажком 
вперше. А їх з 591 секретаря — 439. 
Про їх кавчання мають подбати 
райкоми комсомолу.

Н. ЦИГАНОВА, 
завідуюча відділом шкільної, 
студентської молоді та піоне
рів обкому комсомолу.

Тим, хто обирає 
професію

РОБІТНИК
НЕОБХІДНА
ПОСАДА

Ця думка була голов
ною у виступах учнів мі
ських професійно-техніч
них училищ № 4 і № 8, які 
прийшли па зустріч з стар
шокласниками 24-ї школи 
міста Кіровограда. — чи
тачами обласної бібліоте
ки для дітей.

«Тільки в праці і за до
помогою праці задоволь
няються людські потреби, 
створюється національне 
багатство, формується су
спільство і сама люди
на», — говорив па Всесо
юзній науково-практичній 
конференції «Соціалістич
ний спосіб життя і питан
ня ідеологічної роботи» 
перший секретар ЦК Ком
партії України тов. В. В. 
Щербицькнй.

Добре розуміють цс і 
майбутні виробничники.

— Потрібно ясно усві
домлювати своє покликан
ня і місце в житті, тоді і 
праця буде творчою, а 
життя змістовним і ціка
вим, — ділився своїми 
думками Григорій Слинь- 

' ко, який нині готується 
стати автокранівнтцтом.

— Життя людним 
винно буїи пе лише корис
ним, але й красивим, —■ 
вважає майбутній перу
кар Світлана Фільштєйн.

З увагою слухали при
сутні виступи учасників 
зустрічі, яка була підсум
ком циклу заходів по про
паганді книг — помічників 
у трудовому вихованні і 
профорієнтації старшо
класників. Протягом на
вчального року бібліоте
карі JL І. Сакало, Т. [О. 
Ішеніна, В. А. Шубіна зна
йомили дітей з цією літе
ратурою. Був оформлений 
цикл книжкових виставок 
«Моя професія — моя гор
дість*, відкрито перегляд 
літератури про героїв пра
ці, поличкові плакати про

нові книги на тему «Ким 
бути? Яким бути?» Дні ін
формації, огляди і бесіди 
сприяли їх пропаганді. Ба
гато читачів взяли участь 
у обговоренні збірки «Тру
дова п’ятірка» (К-, 1976)’, 
де йдеться про трудові ді
ла піонерії. Зокрема, ува
гу школярів привернув 
карне Т. Волинського 
«Мрійники живуть в Гай
вороні» про перший в 
країні політехнічний центр, 
де ведеться широка проф
орієнтація.

Такі заходи, без сумніву, 
допоможуть старшоклас
никам знайти свою, єдину 
професію,.

Л. МАТВ1ЄНКО, 
зав, відділом обласної 
дитячої бібліотек» іме
ні А, Гайдара.
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В умінні ВІДНОЧИ-

Борис ЧАМЛАЙ

Ужинок

А хтось питає:

ТЕЛЕВІЗОР:
ДРУГ I ВОРОГ?

до гумору (ЗІДІЇО- 
з гумором)? 
головне пигапкя: 

тобі СЬОГОДНІШНІЙ ве- 
а якщо ні. то чому?

СМІШИНОК

ка- 
чп 

......... , _____ про
просто йшов мимо, побачіїв

ВЕЧІР-ЗА СТОЛИКОМ
У МОЛОДІЖНОМУ КАФЕ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

чопи піс ія ппГопі ґ) рои^ на відпочинок, іа ще — вє*
телевізором?.. ’ 1 ■ ‘ °’ яки№ тп молодий: хіба всидиш перед
СУ ^диТпРутаРн-вголоВпГ‘’ Щ° ЛІП0ШІ’ мариа їрата Дорогоцінного ча- 
. ’ , И КІГ' «Р*гунляюїь інтелект? Інша край
те іь невміння ерганізуватн дозвілля у вихідні, нудьга чи якрсь 
отииіі-?Т' І,спеРе:ібачсне і тому ще більш утомлююче заняття У 

3 ммаді “
Юнак чи дівчина прагнуть до самостійного осмислення, оцінок по- 

ді . 1 якщо особиста думка співпадає з колективною, людина відчу
ває в сооі снагу бути рівнею серед товариства. Спілкування 
більше людське щастя. _

. «Вільніш час може вважатися справді суспільним багатством, — 
говорив товариш .1. І. Брежнєв, — коли він використовується в ін
тересах всебічного розвитку ДЮДІППі, її здібностей і тим самим для 
ще більшого примноження матеріального і духовного потенціалу 
всього суспільства».

Виходить, що боротьба за використання молоддю кожної хвили
ни вільного часу — цс частина загальної бороті би за культуру ра
дянської людніш, за наближення її ідейного та морального обличчя 
до справді комуністичних зразків. Важливо донести до свідомості 
юнака і дівчини думку про те, що кожну годину, хвилину їхнього 
життя вони мають наповнювати красивим, гідним людини змістом. 
Найцінніше в ідеї молодіжпого кафе тс, що цей заклад може і пови
нен показувати зразки змістовного дозвілля, вчити молодь відпочи
вати по-справжньому.

Анкета: 
перші враження 

«Дорогий друже!
Сьогодні ги в гостях у невеликого 

колективу молодіжного кафе «Олена». 
«Олена» по-грсцькії факел, і ми хоче
мо, абн нинішній вечір яскравим, мов
би факел, спогадом лишився у твоїй 
пам’яті.

Мн хочемо задати тобі кілька запи» 
тань. Будь ласка, дай відповідь на 
них.

1. Скільки тобі років, хго тп за
ХОМ?

2. Що привело тебе в молодіжне
Ц-с- (отримай квитки «на додачу» 
сі.м лотів потрапити, чув од когось 
.кафе чи і. “ . '
рекламу і вирішив зайти)?

3. Якби ти є-таа директором кафе, що 
б ти змінив їв оформленні, обслугову
ванні. в програмі вечора чи меню)?

•1. Що ти вбачаєш 
вати?

5. Як ти ставишся 
юдь бажано писати

6. 1, врешті, наше
Чи сподобався 
Чір.-------- .- ,

Бая аємо тобі цікавого і веселого від- 
ло'іііику. Запрошуємо ще до нашого 
кафе».

Таких анкет у нас набралося чимало. 
Заповнених. ІЦо впадає в око у першу 
чергу? Аудиторія різноманітна і во
істину молодіжна. Найстаршому ЗІ рік. 
Робітники й пілоти, студенти й конди-- 
гери, техіїікії-конструкторн і музикан
ти, інженери і... знову студенти. Окре
мі анкети підписані чотирма, іноді на
віть шістьма особами. Виводили, зна-

ЧИТІ», спільну думку. Відповіді різні. 
Серйозні і жартіилииі, дотепні і нудні. 
На шосте «головне» запитання біль
шість Еідповіла ствердно Кілька кате
горичних опонентів-. «Не люблю «моло- 
тобойців», змусив би оркестр грати з 
урахуванням акустичних можливостей 
залу», «багато п’яних, котрі заходять 
за гроші без квитків».

А привертають увагу щирі нотатки, 
за якими захоплення, вболівання, аби 
«наше» кафе ставало щодень кращим: 
«Факел» — приблизно тс, що ми хотіли 
маги в Кіровограді», «У нашому місті 
перше молодіжне кафе, продумана про
грама, гарний естрадний ансамбль. 
Добре було б цю атмосферу підтриму
вати на високому рівні», «Дуже сподо
балося тут — навкруги бачиш радісні 
обличчя, чуєш СМІХ».

Отже, зрозуміло: кіровоградці про
голосували «за». Ось побажання. «По
більше зелені, вентиляції, практикува
ти самодіяльність із залу, експромти», 
«Надміру світла. Надто голосна музи
ка. дуже часті і тривалі перерви. Ба
жано включити до репертуару більше 
гарних радянських пісень», «Столики 
досить незатишні, хоч би квіти стави
ли», «Офіціанти мало зважають на 
прохання відвідувачів». «Страв дуже 
мало 1 всі солодкі», «.Розширити вибір 
безалкогольних напоїв, коктейлів», «З 
квитками у вас добре, тільки рахунки 
іреба виписувати не соромлячись». 
«Заховайте касу», «Чіткіше весні об
пік проданих квитків, багато відвідува
чів — без запрошень», і найважливіше 
з колективної анкети: «Організація та
ких кафе сприяє згуртуванню, підно
сить комуністичне вихозання молоді».

Практика: ростемо
Тепер давайте зупинимося на вчо- 

рагніг.юму вечорі. Він, до речі, нічим 
особливим не відрізняється од поперед
нього або нинішнього. Помітка, що
правда, тенденція: у вихідні чимало ба
жаючих лишається за Дверима. Не дин
но. Одне кафе не може вмістити стіль
ки публіки. Га й чи погрібно це?

Уявіть собі; іде людина чи компанія 
по місту, завертає до «.Весни» і — две
рі навстіж. А вони, ці молодики, не 
готувалися лаві гати саме до цього ка
фе. Так сталося, приміром, із двома 
прапорщиками. котрі зайшли, присіли, 
випили -- і гайда далі. Мій друг із 
занепокоєнням говорив про «дітнє пра
вило» молодіжного закладу, маючи на 
увазі зовнішній вигляд відвідувачці — 
не лише їхню охайність, а її інтслігент- 
н'Сіь. Зійшлися на думці: від господа
рів залежатиме, якими будуть їхні тос- 
іі. Справді, якщо сорочка зав’язана, 
счбг.ч іс. на пупі, то далі власної о са
ду чи балкону виходити зась. Те, що 
прсшпкі ють у кафе с-весслі» хлопці або 
й, трапляється, просто-таки п'яні, впь- 
жаю. коментувати не варто. Тут одра
зу вже потрібні дії, а не оцінки.

В анкетах є посилання на Ялту, на 
Ригу. Заклади у Прибалтиці, у Ленін- 
і раді, де неодноразово довелося побу
вати, вміють зустрічати, приймати, ве
селити і проводжати гостей так, що, 
здається, краще іі не можна. Нас«ї че
ки природно поєднуються розваги із за
тишним інтер’єром, чемність господарів 
із вишуканістю страв, іцо святковий 
пас грій не зникає ще довго після 
таких відвідин. А приємні враження 
оживають щоразу, -«коли заходить мо
ва». Повагавшись, я вирішив навести 
слова одного знайомого, котрий повер
нувшись з Тарту, хвалився друзям: 
«Уявляєте, я жодного разу не пере
борщив, навіть бажання зайве хильну
ти не було. А здорово як!..»

Ще одне. Теж звідти. Чемність обез
зброює нахаб. Пріїяїна чемність тоді, 
коли зустрічають бажаних гостей, су
ха — коли випадає мати справу із на
бридливими завсідниками. Та, завваж
те, чемність — завжди, чемність — в 
усякому випадку.

Настаи час .з'ясувати деякі істини і 
з приводу закидів у анкетах. Ішлося 
про інтер’єр, про затишок. Нині комсо
мольський актив міста досяг, відверто 
кажучи, небачених досі успіхів в орга
нізації дозвілля в «Олені». Все менше 
і менше «огріхів-', вказаних у записах, 
лишається «в силі». Кафе набуває 
свого самобутнього обличчя, утверд
жується характер здорових взаємин і 
поведінки в ньому молодих Кіровоград- 
ців. Ми. скажуть читачі, прочитали тут 
мало побажань до аудиторії. Цілком 
слушно. Як би не прагнули господарі 
творити і затишок, і настрій, і зміст 
кожного вечора, без підтримки відві
дувачів. без ї хнього бажання зроби ги 
вечір гарним, пам’яїним нічого не ви
йде. Отут, справді, доцільно платися 
до імпровізації, експромтів, самодіяль
ності із залу.

Як не- прикро, але факт: бракує нам 
справжніх музик. Ні, таких, котрі вмі
ють «дримбатн» на гітарах, достатньо.

Але давайте щиро, шановні читачі, — 
хіоа вас влаштовує голослівне запев
нення, що естрада тут «освічена». Ко
жен скаже: покажіть ї( на сцені, і п 
скажу, чого вона варта, «наша» музи
ка. Вся країна прямує до 60-річчя Ве
ликого Жовтнп. Немає сьогодні сфери, 
яку б не охопило чрагнелня уславити 
знаменний ювілей. Мистецтво — нелег
ка і відповідальна праця, яка спрямо
вує та утверджує духовні ідеали лю
дини. А тут репертуар справляє гнітю
че враження. Не весь, па щастя. С.оліс- 
та Олександра Забровського у суіірово* 
ді вокально-інструментального аіісамб- 
ЛЯ щоразу нагороджували оплесками, 
про майстерність говорити рано. По- 
докаїоться відвідувачам наші радян
ські сучасні пісні, елегантніш вигляд 
співака, стримана манера, душевні ін
тонації його співу. На противагу йому, 
похмуро, щоразу неохоче, вилазить на 
сцену, всім своїм виглядом викликаю
чи нудьгу і позіхання, другий, оголо
шений якимось «дипломантом». При
сутні здивовано переглядаються і злі
чено затихають. На втіху своїй компа
нії, цей непривабний патлатий юнак 
мовби забуває, шо в руках у нього вже 
не трубочка, якою щойно «цмуліїв» 
коктейль, а мікрофон. Можу присягну* 
тиси, що якби в залі виявився справж
ній британець, то зрозумів би він не 
більше Від кожного з нас, про що йде
ться у англійських піснях, до неймо
вірності спотворених горс-викопавцсм. 
Запитати, «що» він співає? Учасники 
ансамоля називають популярні твори 
відомих зарубіжних співаків і зверхньо 
поглядають, мовляв, знати треба, що 
заперечуєш. Звичайнісінька спекуляція. 
Адже важливо, як викопувати. Навіть 
з найкращої пісні можна зробити най
дешевший шлягер. А чому б пе створи
ти відділення програми з кращих зраз
ків, скажімо, естради братніх соціаліс
тичних країн, присвятивши його Все
світньому фестивалю молоді і студен
тів, до якого готується молоде поко
ління усієї планети?

Недарма пишуть в анкетах «Більше 
б гарних радянських г.ісень». Хіба тре
ба агітувати за милозвучність і красу 
сучасних українських пісень? їх зна
ють усюди в нашім країні. Проте про
тягом вечора у кафе не прозвучало 
жодної. Не чутно було і кращих тво
рів композиторів баїатьох наших брат
ніх союзних республік. Жодної патріо
тичної. комсомольської пісні! Де ж 
розуміння музикантами завдань сьою- 
дення, ювілейного року? Це питання 
потребує невідкладного з'ясування. 
Сумно констатувати, що міськком ком
сомолу, підбираючи учасників ВІЛ, 
робив ставку на єдине — вміння «му
зичити».

Певсгективне кафе. Точніше, кафе у 
перспективі. Відвідувачі були задово
лені ксгфераисом. Та, з усією повагою 
ставлячись до програми, об’єктивно 
шізпаємо: вона потребує не тільки по- 
етійисго оновлення і шліфування. На
віть найкращий видовищний спектакль 
утратить успіх, коли йтиме на сцені 
беззмінно. Конферансьє нині користує
ться тим. з чим і вчора виходив па 
сцену і. повен, позавчора... Гостям мо
лодіжного кафе набридає розповідь 
про бабцю і трамвай.

Автор не зуміє, звісна річ, висвітли
ти усі подихи і пристрасті, які струму
ють навколо молодіжного кафе. Ясно 
одне; заклад потрібний, заклад цінний, 
висе сьогодні йому аплодує молоді. Кі
ровограда. Скоро гості нашого степово
го краю, повертаючись додому, почина
тимуть розповідь про Кіровоград: «От 
був я в молодіжному кафе у них: ні в 
казці сказати, ні пером описати...».

А. ІІЕЧИТАЙЛО.

3 опор

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ЦК Компартії Латвії І. А. 
Андерсона «Зближення 
міського і сільського спо
собу, життя і деякі питан
ня ідеологічної роботи» 
першого секретаря Да
гестанського обкому КПРС 
М.-С. І. Умаханова «Ін
тернаціоналізм радянсько
го способу життя та акту
альні питання інтернаціо
нального виховання.

Теоретичні і практичні 
аспекти теми конференції 
було розглянуто в чоти
рьох секціях.

У першій секції, 
керували секретар 
Компартії України В. Ю. 
Маланчук, секретар ЦК 
Компартії Казахстану С. Н. 
Імашев, професор Акаде
мії суспільних наук при 
ЦК КГІРС, член-кореспон- 
дент Академії педагогіч
них наук СРСР Г. КХ.Гле- 
зерман, йшлося про со- 
ціальноекономічні і полі
тичні фактори формуван
ня і розвитку соціалістич
ного способу життя.

Актуальні питання про
паганди соціалістичного 
способу життя обговорили 
учасники третьої 
якою керували 
ЦК Компартії 
О. Т. Кузьмін, 
ЦК Компартії Узбекистану 
А. У. Салімов, консультант 
відділу пропаганди ЦІЇ 
КПРС С. С. Вишневський.

Відбулось пленарне за
сідання конференції, на 
якому заслухані повідом
леная про роботу секцій.

Із заключним словом на 
конференції виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кий.

З великим піднесенням 
учасники конференції 
прийняли вітальний лист 
Генеральному секретареві 
ЦК КПРС товаришеві 
Леоніду Іллічу Брежнєву.

(РАТАУ).

якою
ЦК

секції, 
секретар 
Білорусії 
секретар

МАЛУВАТІ
Ослу-Інспектору

показують корову;
— Такі б розводить! 
Молоком багаті! — 
Той подивився, і байдуже 

мовить;
— Не варто.
В неї вуха малуваті,
НАЧИТАНИЙ
— Читав? —
Запитують Петра, — 
«Прапороносців Гончара?
— Читав, — киває головою, —•

Давно...
Ще десь перед війною.
КРИТИКА
На зборах звірів восени
Дали й кумі руденькій слово;
— Я на посади і чини
Не подивлюсь. Обов’язково 
Покритикую. В пас найгіршії 
Зайчиха, заєць та...
Та інші.
ЖАЛЬ
Вже мертву
Вгледівши Козу, 
Старенький Вовк пустив

г сльозу,

Семирічного Миколку привели до дитячого 
лікаря. Мама скаржилася, що він неспокійно 
снить, відстає у навчанні. З’ясувалося, що 
хлопчина дуже любить дивитися телепередачі, 
багато часу проводить перед екраном. А це 
шкідливо. І молоді батьки повніші пам’ятати, 
що можливості дитячого організму обмежені, 
він не може витримувані стільки ж емоцій
них і розумових навантажень, як дорослий.

Тривале сидіння перед телевізором стомлює 
дитину, перенапружує нерпову систему. Дити
на стає дратівливою, млявою, не може як слід 
зосередитись на уроках. х

Невміле користування телевізором, як пра
вило, призводить до порушення зору. Щоб 
цього уникнути, потрібно дотримуватись пев
них правил. Слід пам'ятати, що у кожної ди
тини згідно віку е межа місткості інформації, 
за якою приходить втома і емоціональне зни
ження сприймання, тому батькам треба розум» 
ио регулювати перегляд телепередач» . __ ,

СП

Фото В. КОВПАКА,

Що з тобою?
Та жаль, не з’їв її живою.

ЗАВБАЧЛИВИЙ
Лише капусту Куций 

добре знав, 
Але про мед трилогію писав. 
Його питають:
— Як це зрозуміть? —
А він:
— В гаю редактором Ведмідь.
НАУКА
Старий Полкан повчав Щеня:
— Як хочеш добре жить

щодня — 
На всіх не гавкай, не гарчи. 
Іде чужий — сиди й мовчи, 
А. як господар йде у двір, 
Ставай неначе лютий звір. 
Чужий тобі не дасть нічого, 
А*свій м’ясця гикне смачного.

ОЦІНКА
Почувши Солов’я,
Кіг киці з-під парканаї
— А все-таки
Вій її я в к а 
Непогано.

ВЛАСНА ДУМКА
— Що можеш ти 
Сказати про Дроздів? —
В Шуліки раз питається 

Синиця, —
— Хороші всі..
Я їх чимало з’їв
І думаю це непогана птиця.
КІТ
Зловив Кіт мишку невелику 
І наробив такого крику, 
Що все живе тікало з двору. 
А як ковбаску із комори 
Потяг нанизану на шнур — 
Про це піде ані мур-мур.
ВЧЕНИЙ
Третю товстелезну книгу пише. 
Та у кожній книзі суть така: 
Як дасте кормів корові більше, 
Значить, буде більше молока.
СПІВАВТОР
Муха випустила с світ 
Товсту книгу «Мед і цвіт».
Дивно всім: ну як змогла? 
Глядь: спіавтором Бджола.
ЩАСТЯ
«Шановний редахтор, 
Я, Коля Кропоткін,

Шлю Вам для друку
Два вірші короткі...» 
Редактор читаючи, видихнув 

лише:
— Це щастя, що автор цей

довгих пе пише.
ТАКА МОДА
Мама — Галі:
— Ти навіщо 
Бігаєш до Гриця?
Всі говорять, що Грицько твій 
Ледар і п’яниця... — 
А Галина до матусі:
— Не хвилюйтесь, годі. 
Зараз, мамо, слід вам знати, 
Такі хлопці в моді.

ДИВАК
Худа Коза, 
Що Вовка покохала, 
Щодня усім, без винятку 

казала!
— Якийсь дивак. 
Він в моді ііі гу-гу 
Просив мене, 
Щоб збільшила вагу.

м. Кіровоград.

Піти поиякільиого Віку можуть дивитися тііьк передач: ке більше 20-30 хви
лин у день. Школярам, враховуючи їх завам- 
їаженість. рекомендуємо дивитися передачі ие 
частіше 2-3 разів на тиждень.

Сидіти потрібно на відсіа.чі 2-5 метрів від 
скоана. Не рекомендується дивитися телеві- 
-ОВ у суцільній темряві, бо різкий контраст 
між яскравим зображенням і темним фоном 
довкола нього стомлює очі. Бажано, щоб світ
ло торшера або люстри в цеп час не було в 
йолі зору дитини, а лилося з-за спини садя
чих Дуже втомлює очі і нечітке зображення 
на екрані. Отож слідкуйте, щоб телевізор зав
жди був добре полагодженим, стояв на рівні 
очей дитини (на висоті не більше однего мет
ра і 10 сантиметрів від підлоги). Діти з по
слабленим зором повинні дивитися передачі в 
окулярах, які призначив лікар.

Додержуйтесь цих нескладних правил і дитя 
електроніки — телебачення, стане для ваших 
дітей справжнім другом, що щедро дарує но
ве, корисне і цікаве.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласного Будинку 

л. ганттарної освіти» '

WPWrі ’І і'’ а; •'
ї >і :' < * £1

У селі БогдапІоцІ Знпм’пнського району кілька днів тому гостинно розчинив дпері ноші« 
Будинок культури з просторим залом на 500 місць, бібліотекою, кімнатами для гурткової робо
ти, реєстрації шлюбів та новонароджених. спортивним залом. «.г

На з її 1 м к у: фасад Буднику культури.
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тобі тільки здається, дівчино. Ти разом зі свої/л 
коханим (якщо можна його так назвати) ганьбиш ти
ре і прекрасне почуття, викликаєш до себе зневагу, 
плямуєш гідність дівчини, яка з давніх-давен вважа
лась найвищим ідеалом і уособленням краси, честі 
і чесності.

Згадай лише, якою прекрасною у своєму чеканні 
була Ярославнз, у красі вірності — Юрій Брянський, 
у коханні — Шура Ясьогорська. Хіба твоє кохання 
можна назвати справжнім? Люди, ямі кохають, ста
ють благороднішими у своїх справах, чистішими і 
прєкрасніши'ии у своїх помислах. Не може бути і 
мови про «випивки». Даремно ти назвала свого 
хлопця коханим. Свої почуття ти з ним зганьбила 
отією чарчиною горілки чи вина. Си неспроможні 
кохати по-справжньо/лу. Про яку міцну сім'ю, любов 
і взаємодопомогу, добрі стосунки, правильне вихо
вання дітей мои-е бути мова в майбутньому?

Л. ВЛАСЕНКО.

Добре організували ро
боту молодіжного право- 

- вого університету для де- 
сятинласників^школи № 6 
викладач іноземної мови 
К. І. Коган ї завідуюча 
центральним лекторієм 
обласної організації това
риства «Знання» А. Ф. Ка- 
веркова. Ось уже п’ять 
років, крім лекцій, пере
гляду спеціальних тема
тичних фільмів, тут прово
дять теоретичні конфе
ренції, на яких учні висту
пають з рефератами, об
говорюють зміст правових 
норм, що регламеніуюіь

школах і професійно-тех
нічних училищах. Більша 
15 тисяч учнів щороку від
відують такі клуби. 2011- 
юнаків і дівчат були слу
хачами гуртків «Основи

Хочу звернутися до Віктора Н., який підтримав Да
видова у дискусії. Треба бути самому сміливим, а 
потім цього вимагати від інших. Та ж. Вікторе, зов
сім невимогливий до себе. Й впевнена, що ні одна 
хороша дівчина не погодиться поєднати з юбою своє 
життя. Бо в тебе воно проходить безслідно. 1 коли ти 
оглянешся назад, то побачиш тільки пляшки з піл ви
не і обличчя п’яних товаришів. Навіщо ж їй живеш? 
Я маю на увазі життя, а не існування, (як це трапи
лось з тобою). Невже ти не маєш ідеалу? Нас хви
лює твоя поведінка, того ж Давидова, бо з такими 
поглядами на жипя не народжуються — такими 
стають. Зрозумій, що твоя життєва позиція — не 
твоя совість. Подумай про майбутнє.. Станеш бать
ком, а чому навчиш своїх дітей3

Тепер про нас, дівчат. Нам < пяться лицарі, які мо
жуть захистити нас в будь-яку хвилину, нам сняться 
хлопці чуйні. мужні, вольові, з хорошими манерами.

У кожної, не смійтесь, саме так. у кожної є свій 
придуманий, вимріяний хлопеї.'Ь. і ие щастя, коли ми 
відшукуємо схожого на нього.

1 не думайте, що когось приваблюють «модні* 
хлопці, у яких пофарбоване довге волосся, здоровен
ний «кльош». Я не проти модних зачісок, але ж по
годьтесь і зі мною, що не всім ні зачіски пасують

Радянський Союз у Великій Вітчизняній війні втра
тив 20 мільйонів кращих синів і дочок, щоб ти міг 
щасливо жити. Не щастя дісталось дорогою ціною. 
Чому ж ти не цінуєш нього? Ми заступаємо па місце 
загиблих, аби продовжити їхню справу. А ти3 ПІо 
зробив корисного для своїх друзів, однолітків. для 
свого міста, країни? Живеш собі пустим життям. Не- 

Нас, твоїх ровесників. — пі.
О. ЧОРНА.

ГЕТЬ
ІДЕАЛІСТІВ!

О. Степанепко пише, що однодумні Давидова «пусті ду- 
ц*гю, обмежені, знахабнілі люди».

Із суперечок молоді нашого сслппіа з’ясувалося, що май
же г-сі зтодиі з статтею «Як мені захочеться». А й справді, 
чому молодь повинна обмежуватись інтересами дорослих і 
•адовольнятись читальнями і кіно’ Чому наша поведінка на 
тапнях кг.гєсь непокоїть, комусь заважає? Адже лише оди
ниці з молоді — «ідеальні». А де ж беруться іерої па ви
робництві. справжні господарі рідної землі, активні будівни
ки комунізму? Так чому и ви обурюєтесь сучасною музикою, 
тиннями. нашою поведінкою?

Ми впевнені, іію таких листів вам надходить чимало, але 
ви ЇХ просто >1С друку ITC.

Л. Д. і С. Р.
с. Нова Прага.
Гід редакції: А як ти вважаєш, читачу, чи може ви

рости з того, хто нині «живе, як хоче», не ВІДМОВЛЯЄ
ТЬСЯ еід чарки перед танцями, вихваляється своєю 
безідейністю, зневажає моральні принципи, справж
ня людина? _

гже не тебе влаштовує?

м. Олександрія.

ПОДУМАЙ,
ДІВЧИНО!

Дуже обурилась лис
том Н. Чайчіної.

Як могла написати так 
дівчина 18-ти років? Х.ба 
еоне любить по-справж
ньому молодість? Ні, це

ЧОМУ «МОВЧАЗНА
І ПЕЧАЛЬНА»?

Думаємо, що нічого зневажати людину за тс, то 
вогя гілверто nnc.ionii.ia сгої думки. Може Давидо
ву не доводилось зустрічати справжніх людей, гідних 
для игсліігвашія.

Нам «лається, шо Лариса В занадто по-.-'іієрат> р- 
ибму висловлює спої думки. Як у наш час може Існу
вати «-печалі на. мовчазна», скромна Тетяна Л.аріиз? 
Скромна — не зрозуміло. Але чому «мовчачнз і пе
чальна»?

Л. ЦВЕТКОВА, 
А. ВНШКІНЛ. 

Т. СЕРГЕЕВА.
Геловрвівський гайон.

права і обов’язки молоді. 
Цього навчального року 
уже проведено конферен
ції «Чи знаєш ти закон?» і 
«Закон для всіх закон».

Більше 500 випускників 
школи були слухачами уні
верситету. Ті, які брали 
активну участь у його ро
боті, виступали з рефера
тами і одержували на них 
схвальні відгуки, нагород
жені спеціальними дипло
мами товариства «Знання».

Майже триста у-нів 
МИТУ № 3 міста Знам’ян
ки відвідують свій народ
ний університет правових 
знань. Цікаво їм слухати 
лекції народних суддів 
І. С. Салія, С. С. Солдато- 
са, прокурора міста А В. 
Ц’/ркана, працівників мі
ського райвідділу внутріш
ніх справ І. П. Шевченка, 
І. І. Філігіопа та інших.

Не гірше зарекоменду
вали себе- і молодіжні кі- 
ноклуби «Підліток», які ді
ють нині у всіх районах 
області, а також у деяких

правових знань»«. 
Вони прослухали 
кваліфіковані лек
ції юристів, до
свідчених настав
ників. Заняття до
помагали молоді 
глибше пізнати 
суть соціалістич
ної демократії, 
основ радянсько-
го законодавства, 

сприяли підвищенню її 
громадської активності.

Однак’ в організації пра
вового виховання ще є 
серйозні недоліки і упу
щення. В деяких школах і 
профтехучилищах правове 
виховання не планують. Це 
стосується шкіл м. Кіро
вограда (СШ № 24, № 29), 
майже у всіх школах Но- 
воукраїнського району, ба
гатьох підприємств та бу
дівельних організаціях об
ласті. Все ще мало відбу
вається лекцій і зустрічей 
мелоді з юристами у міс-
цях відпочинку, за міс
цем проживання.

Звісно, у правовому 
вихованні юнаків і дівчат 
мають об’єднувати свої 
зусилля сім’я, школа, ви
робничі колективи, і по- 
медські організації. Тіль
ки так ми зможемо знач
но піднести ефективність' 
нашої роботи.

А. МЕРЕН КО В, 
консультант відділу 
юстиції Кіровоград
ського облвиконкому.

25 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 ПО - 

Мовний. 0.10 — К. т. Ґімнасти- 
■*в. 9.30 — К. т. «Творчість
.теннх». 10.00 — К. т. Теле
фільм «Спитай себе». 2 серія 
11.06 — К. т. «Клуб кіноііодо- 
рожей*. 14.00 — К. т. До Дня 
визволення Африки. Докумен
тальні фільми. 14.55 — «Осно
ви радянського такоподаи- 
«тва». 15.25 — К. т. Телефільм 
•Станційний наглядач». 15.30 
— К. т. «Наука сьогодні». 
17.00 — К. т. Концерт. 17.15 — 
К. т. «Відгукніться, сурмачі!». 
18.С0 — Новішії. 18.15 — К. т. 
«Хочу все знати». Кіножур
нал. 18.25 — К. т. «Спортло
то». 18.35 — К. т. «9-а студія». 
19.35 — К. т. Телефільм «Роз
коші і злидні куртизвнок». 
З серій. 21.90 — «Час». 21.30 — 
К. т. Коннерт. По закінченій 
•— новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Концерт. 10.30 — «Здороп’я». 
11.00 — Новини. 11.15 — «Ек
ран молодих». «Погляд у 
майбутнє». 12.15 — Для дітей. 
«Олівеиь-малювень». 12.45 — 

«Щоденник- соціалістичного 
змагання». 13.00 — Ю. Бсд- 
зик. «Повернення». 'Гелсписта- 
па. <1 частина). 15.25 — «Сіль
ські обрії». 16.00 — «Мережи
во танцю». 16.30 — Чемпіонат 
СРСР з гандболу. Жінки. 
«Жальгіріс» (Каунас) — 311 
(Запоріжжя). 17.40 — Фільм- 
конверт. 18.00 — «Людина з 
легенди» (до 90-річчя з дня 
народження С. А. Ковпака).
18.30 — Для дітей. «Зіпочка». 
19.03 — Вісті. 19.30 — «Київ
ська весна-77». Концерт
20.30 — «Сільської осподар- 
ський тиждень». Телеогллд. 
■20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Перевірено — мін немає». 
22.53 — «Мелодії народів Юго- 
елавії». Но закінченні — но
вини.

26 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новітнії. 9.1'1 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі». 10.15 — К. т. «Грає 
Лі. Яінвілі». 10.45 — К. т. 
«Наш,? біографія. Ріп 1940-й». 
14.00 — Кіиопрограма «Твій 
труд — твоя висота». 15.00 — 
В. Маяиовськнй. «Як живий з 
живими». 15.45 — К т Рішен
ня XXV з’їзду КПРС — вико
паємо Репорт а м а підпри
ємств легкої І текстильної 
промисловості Московської 
області. 16.45 — К. т Концерт 
Державною ансамбля пісні і 
тапию «Італмас* Удмуртської 
АРСР. 17.15 — К. т «Киша н 
твоєму житті». 18.00 — Нови
ни. 18.(5 — К. т. Ленінський 
університет мільйонів. «XXV 
з’ї'Л КПРС поо робот' Рад». 
18.15 — К. т Хячатупян. Сюї
та з балету «Гаяне». 19.00 — 
К. і. Кіпопроїрама «Віл Гени 
до Лаури». 19.25 — К. т. «Роз- 

копії 1 злидні куртизанок». 
4 серія. 21.00 — «Час». 21 ЗО — 
К. т. «Вечір поезії Р. Гамза
това в копиерТній студії Ос- 
танкіио» По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.25 — 
Для дітей. «У дружбі. ІЯЯСТІ 
ми зростаємо». 15.55 — Рес
публіканська фі зико-матемя- 
тична школа. «Обчислюваль
на техніка і голографія». 16.25
— «На шкіл: них широт01*». 
1С.5;> — «Скарби пароду». 17.20
— «Золоті зірки України». К1- 
нопари--. про капітана тепло
хода «Чеков» Геоои Соціаліс
тичної Праці П П. Жука. 
17.35 — «Палітра». 1Я.00 — 
«Хліборобська школа М Озер
ного». 15 30 — Вісті. 19.00 — 
Футбол. «Шахтап» — «Ара
рат». 20.45 — «На добраніч, 
діти’» 2! 00 — «Час». 21.3(1 — 
«Запрошуємо на пісню» 22.15
— футбол. «Зопя» — «Дина
мо» (Тбілісі). (Репортаж у пі- 
леозппнеу). По закінченні — 
новини.

27 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9 00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Книга в твоє
му житті*. 10.15 — К. т. 
Фільм «Дня дні тривоги». 11.40
— К. т. Ленінський універси
тет мільйонів. 14.00 — Доку- 
ментальні фільми до Дня хі
міка. К. т. «Росте гігант па 
Камі» К. т. «Електроніка — 
агрохімії». «Повторити... жи
ве?». «Я. ми, комбінат». 14,56
— К. т. «Сторінки історії» «В 
стародавньому Рим!». 15.15 — 
К. т. «Шахова школа». 16 30— 
К г. «Об’єктип». 17.00 — К. т. 
«Москва і москвичі» 17.30 — 
К т. «Дітям про звірят». 18 0!)
— Новини. 18.15 — «Люлина І 
закон». 15.45 — К. т, Т, Хрс.н- 

ннкоп. Симфонія № 3. 19.00 — 
К. т. «По музеях і виставоч
них залах». «Лувр». 19.35 — 
К. т. «.Розкоті і зли пні купти- 
занок*. 5 серія 21.00 — «Час».
2і.ЗО — К т. Футбол «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
'Київ). 23.00 — К. т. «Пісня. 
Романс. Вальс». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для молоді. «Твої наставни
ки». 10.40 — Камерний кон- 
ігспт. 11.00 — Новини. 11 15 — 
•Позі мелодії року». 12.00 — 
ІО Гедзик. «Повернення». Тс- 
левнетава. (2 частина). 15.30 - 
Завтра — День прикордонни
ка. «Вартові Батьківщини». 
Ргнортаж з прикордонної за
стави. 16.15 — Телефільм. 16.45 
— «П’ятирічка егїгсктипн'ості І 
якості». 17.15 — Для школярів. 
«Старти надій». 18.00 — Рек
лама. оголошення. 18.30 — Те
лефільм «Чекайте нас у трив
ні». (9.00 — Вісті. 10.30 — 
«Київська весна-77». Великий 
концерт майстрів мистецтв і 
художніх колективів- СРСР В 
перерві — «На добраніч, лі
ти!». Гіо закінченні — новини.

28 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т « АБВГДсйка». 
10.00 — К т «Для п.іс бать
ки». 10.30 — К. т. «Ранкова 
пошта». 11.00 — К т. Карти
ни І .Пенітана. 11.25 — К т. 
«Більше хороших товарів». 
11.55 — К т. «Камерна твор
чість М П. Мє-соргсі.кого».
12.30 — «Книгарня». 13.15 — 
к. т. «Спортяото». 13.30 — 
К. т. «Людина. Земля Все
світ». 14 10-Мультфільм «Кат- 
кл про золотого півника». 
15.Ю — К. т. «Здоров’я». 15.40 
— К. т. Концерт класичної му

зики 16.05 — К. т. Тележур
нал «Співдружність». 16.35 — 
К. т. Мультфільм «Теремок». 
1» 66 — к. т. «У світі тварин». 
18.00 — ІІоп'ши. 18.15 — К. т. 
Сьогодні — День прнкордонпіі- 
ка. 18.30 — К. т. «За вашими 
листами». 1*1.15 — к. т. -Роз
коші і злидні иуртпзанои». 
6 серія. 21.00 — «Час». 21.36 — 
К. т. «Наша біогоафія. Рік 
1947-й». 22.45 — К. т. Чемпіо
нат Європи І! спортивної гім
настики. Чоловіки. (Вільнюс). 
По закінченні — плпкнн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 60 — 
Суботній рспоптаж. 10.35 — 
Дія дітей. «Упоіі- МУЖНОСТІ». 
(Юрі дру ;1 прикопдоііпіік'в). 
11.00 — Новин«. 11.15 — «Сла
вою овіяні». (Колгосп ім. В і. 
Леніна Аіітпакитівського райо
ну ВсФошиловгпяпської об
ласті). 12.15 — Лялькова пи- 
стлча «Карельський сувенір». 
13.20 — «Екран молодих».
Штаб «Виїїахідіїнк». 14 05 — 
«Жовтневий лпепіп». Антоло
гія революційної і радянської 
пісні. Випуск 21-й. 14.3.5 — Тй- 
лепізійіній паукопо-популлр- 
нмй математичний жупнал 
«Інтеграл» № 15. 15.15 —
Ф. Залатя. «Сгнол». В'*стапа. 
16.50 — Телефільм «Дуель». 
17.05 — Сьогодні — День пои- 
корлоіпіит'а «Слава солдат
ська». 18.05 — «Сатнпичниіі 
об’єктив». 1Я ЗО — «Спіп.тс 
піоіісріл*. 19.00 — Вісті. 19 30 
— -Наша біографія. Рік 
1945-й». 20 30 — Ма.’існі.киіі
концерт. 20.45 — «Ля добра
ні«. діти!». 21.00 •— «Чаг».
21.30 — Фільм «Не може бу
ти». 23.00 — Нопини.

29 ТР/\ВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —

Нопини. 9.10 — К т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — ї(, т. «Бу- 

лилііііик». 16.0:1 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00—К. т. 
•Музичний кіоск». 11.30—К. т. 
‘ Вперед, хлопчаки!» 12.30
К. т. «Сільська тонни-*». 13.3(1
— К. т. Сьогодні — День хі
міка. із 45 — К. т. Музична 
програма для нрацівняеіи хі
мічної промисловості. 14.20 —* 
«Етапи великого шляху». 
Фільм «Тоакторнсти». 16 00 —* 
К. т. «Міжнародна панора
ма». 19.30 — К. т. «Ва арені 
Цирку». 17.00 — К. т. «Киуб 
Кіиополорожсй». 18 00 — Но
вини. 18.13 — К. т. Мультфіль
ми. 18.45 — «Радянський Союз
— очима зарубіжних гостей». 
19.00 — К. т. Концепт артистів 
французької естради. 21.00 —* 
«Час». 21.30 — К. т. «Про ба
лет». 22.30 — К. т. Чемпіонат 
Сиропи із спортивної гімнас
тики, Чоловіки. (Вільнюс). Пр 
закінченні — нсвини.

ДРУГА ПРОГР АМА. 10 С0 — 
Документальний телефільм 
«Щедрість». 10.50 — Для 
школярів. «Знай, люби, бере
жи». 11.20.— ♦,Те.'ія ■ життєіф 
поліція». 12.20 — Теле ппогра)- 
ма «Автомобіліст*. 13.05 -? 
“В ефірі пісня». ІЗ;?0— Чсме 
піоиат СРСР і глидбозу*. Жінг 
ки. «Спартак» (Київ)—«СпярІ- 
так» (Баку). 14 30 — «Сім’я». 
15.15 — Сьогодні — День хімі
ка. 15.30 — «Екран мотодих». 
•Інтсрклуб». 10.60 — «Пам’ять 
серця». (О. Є. Корнійчук). 
1Й.55 — Ііаукипо-популярпий 
фільм «Пошуки і пілкрнтт'Т»• 
18.05 — Концерт 19.00 — Но
вини. 19.30 — «Київська вге- 
на-77». Концерт, 20.15 — «На
ші прем’єри». Документаль
ний Фільм «Гігант хімії». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00—* 
«Час». 21.30 - В. Фольпяроч- 
ш:й. «Не проспати роси». Ви
става. В перерні — новини.
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ПОГОДА
Вдень 24 травня в області і місті Кіровограді очікується 

мінлива хмарність, у другій половшії дня — місцями корт- 
кочасіпій доні Вітер піппічннй. 7—10 метрів на секунду 
Температура попііря п області 12-17. у місті 13—15 гралуеіп.

За Лі.іиіми Українського бюро погоди. 25—26 зрппі.я буде 
міплипн хмарність, беї істотних опадів Б'тер півпічно-зп 
хіпшій, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 
3—8. улсі.Ь 12—17 градусів.

Редлктор М. УСПАЛЕНКО.
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