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ДРУЖНО ПОЧАЛИ СІВБУ ЯРИХ ЗЕР
НОВИХ 1 ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР МЕ- 

«Г ХАВ13ЛТОРП ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ
КОЛГОСПУ «КОМІНТЕРН» БОБРИНЕЦЬКО- 
ГО РАЙОНУ.

НА ЗНІМКУ: ЙДЕ СІВБА.

Фото І. КОРЗУНД.

СУБОТНИК

У РОБОЧІЙ
СПЕЦІВЦІ

Мітингом 
робітників 
почнеться 
комуністичний 
на електромеханічному за
воді. 2200 робітників ста
нуть на свої робочі місця, 
решта — працюватиме па 
благоустрої території но
вого заводу, закінчить 
обладнання спортивного 
комплексу в нашому жит
ловому мікрорайоні. За 
день буде вироблено про-

п’ята тисяч 
і службовців 

Всесоюзний 
суботьик

дукнії більше як на 00 ти
сяч карбованців, зібрано 
10 тонн металолому, ви
саджено півтнся’й саджан
ців і кущів. До фонду- 
л’ятирічкн планується пе
рерахувати понад 7 тисяч 
карбованців.

Відчутний вклад у трудо
вий здобуток «червоної 
суботи» зроблять І КОМСО
МОЛЬЦІ заводу. 300 комсо
мольців лише складально
го цеху прийдуть 18 квіт
ня в робочих спецівках. 
Протягом зміни вони скла
дуть 6 трансформаторів, 10 
електроприводів, ЗО блоків 
стабілізації, 6 станцій уп
равління для металургійної 
промисловості — значно 
більше, ніж у звичайні дні

Комсомольський ШТОЛ 
суботника працює над тим. 
щоб усім учасникам 
безпечитп в 
рокий фронт

секретар 
комсомолу 
м. Олександрія.

ва- 
цей день ши- 
робіт.
С. КОЖА, 

комітету 
заведу.

і

XI П'ЯТИРІЧЦІ - УДАРНУ 
ПРАЦЮ, ЗНАННЯ, ІНІЦІАТИВУ 

І ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ!

ХРОНІКА
УДАРНИХ БУДНІВ

ОБСІЄМОСЬ 
ЗА ТИЖДЕНЬ

Комсомольсько-молодіж
на механізована ланка, в 
якій я працюю, нині вперше 
еирощуеатиме кукурудзу за 
індустріальною технологі
єю. Мої товариші Микола 
Мудревський, Андрій Чер
ненко, Іван Байсдер, Яків 
Зацерковний і Миколо Кра
су цький добре підготували
ся до весняно-польових ро
біт. ,

Сівбу кукурудзи почне
мо тоді, коли грунт прогрі
ється до 14 градусів. Пла
нуймо справитися з ціїю 
роботою за п’ять-сім ДНІВ;

А НАЛЬЧИК» 
член механізованої 
ланки колгоспу імені 
XX з’їзду НПРС. 
Еобринецьний район.

В ОБКОМІ ЖСМ УКРАЇНИ

г

техноло- 
показав, що 

праці мож-

Впроваджувати індустріальну техно
логію вирощування цукрових буряків — 
вимога часу, веління сьогоднішнього дня. 

і Ми навчилися без затрат ручної прані ви- 
. рощувати озимі і ярі культури. Торік 

за новою технологією в нашій області 
і стали вирощувати кукурудзу, майже 
|. втроє збільшиться площа під нею в ни- 
| нішиьому році. Настав час «привчити* 
; ДО ЦЬОГО цукрові буряки. ДОСВІД БІфО- 

щування цукристих за новою 
тією в Молдавській РСР 
при значно менших затратах 
на мати високий урожай.

Досі цукрових буряків за новою тех
нологією в нашій області не 
ли. Застосовували традиційний, усім 
добре відомий метод. І молоді буряків
ники можуть упевнено сказати: з дос
відченими працювали нарівні. Взяти хо
ча б останній, завершальний рік мину
лої п’ятирічки. Майже 1000 молодих 
гвардійців п’ятирічки, входили до

вирощува- 
усім

І!

УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ 
ДО МОЛОДИХ БУРЯКОВОДІВ КІРО- 
ВОГРАДЩІШИ 

складу ' 123 комсомольсько-молодіжних 
колективів (96 із яких — механізовані), 
вирощували цукрові буряки на площі 
16762 гектари. Тринадцять КМК зібра
ли більше трьохсот центнерів коренів 
з кожного гектара, а п’ять колективів Ми закликаємо юнаків і дівчат з пози-
поиад 400 центнерів. Особливо плодо
творно попрацювали хлопці з механі
зованої лавки колгоспу імені Ульянова 
.Олександрійського району (керівник
Григорій Дементій, комсорг Сергій Ре
мез) — на 190-гектарпій площі вони 
зібрали по 411,4 центнера цукристих.

І ще один приклад. Коли на початку 
минулою року комсомольсько-молодіж
ний колектив колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоар'хангельського району запи
сав у своїх зобов’язаннях — отримати 
з кожного гектара не менш як 430 цент
нерів цукрових буряків, — мало хто ві
рив у те. що слова стануть дійсністю. 
Та семеро механізаторів на чолі з ке
рівником Василем Скоромним і комсор- 
' , ІІЄрО3.

. лише 
недобрали попи для 

п’я ги-
цеи г- 
трохн

'гом Юрієм Тариавськнм довели 
ривність свого слова з ділом. - 
одного центнера 
того, щоб стати членами клубу 
сотейників. І собівартість одного 
пера продукції становила лише 
більше двох карбованців.

Високі врожаї цукрових буряків ми 
вміємо вирощувати. Ллє затрачаємо на

акмнаашанмммаааяшиї

новим методом
В обкомі комсомолу відбувся 

зліт молодих нунурудзоводів та 
бурянааодів. За «круглим столом» 
зібралися молоді гвардійці п’ятирічки, 
які торік вирощували кукурудзу за 
індустріальною технологією і яким 
нинішньої весни доведеться вперше 
свої знання суті нового методу вико
ристовувати на практиці.

Про свої здобутки в минулій п’яти
річці, про плани на перший рій ни
нішньої говорили на зльоті члени ме
ханізованих панок ВАСИЛЬ ПУХКИМ 
з колгоспу «Зоря комунізму» Гайяо- 
ранською району, МИКОЛА ТАРАНЕЦЬ 
з колгоспу імені Комінтерну Онуф- 
ріївського району. ПАВЛО ЯРЕМЧУК з 
колгоспу «Дружба» Доброееличнів- 
ського району, СЕРГІЙ КУРЗЬ з рад
госпу імені Димитрова Усгиніаєьнсго 
району та Інші.

це надто багато часу, робочих рук. Ін
дустріальна технологія допоможе нам 
ефективніше користуватися часом, тру
довими ресурсами. Оволодіти нею — 
справа всіх буряководів, справа моло
дих рук — насамперед.

Незабаром поле озветься гомоном по
тужних двигунів. Сьогодні КМК по ви
рощуванню буряків готуються до цих 
днів. Від якості та оперативності вес
няно - польових робіт при прогресивній 
технології залежить в основному успіх 
восени.

цій високої комсомольської вимогливос
ті оцінити свій особистий внесок у ви
робництво кіровоградського цукру," під
вищувати продуктивність праці, боро
тися за ефективне використання техні
ки, ножної хвилини робочого часу.

Ми закликаємо буряководів якнаіі- 
груиговиіше оволодіти теоретичним і 
практичним знанням нового методу, пе
реймати досвід у кукурудзоводів. " Пер
шими готувати грунт під посів вийдуть 
кукурудзоводи, тож нам, буряководам, 
слід якомога ефективніше використати 
ці уроки на йолі, адже попереду нас че
кає відповідальний екзамен.

Ми закликаємо молодих буряководів, 
технічну 
методом, 

. вагомими
коренями віддячила нам земля за нашу 
працю. Довести, що індустріальна тех
нологія в наших умовах е технологією 
прогресивною, — ваше завдання, наш 
комсомольський обов’язок.

які. вирощуватимуть важливу 
культуру за індустріальним 
трудитись так, щоб восени

У розмові взяли також участь про
відний кокструнгор Кіровоградського 
просмтно-конструкторсьного інститу
ту Г. В. ШАШКОЗ, інжонери-нонєтрук- 
тери заводу тракторних гідроагрегатів 
Е. О. СІДЕЛЄВ, М. ГЛ. КУРОЧКіН.

Впровадження прогресивної техно
логії вирощування кукурудзи і цуиро- 
еих буряків — справа не тільки тру
дівників села, а й учених, конструк
торів нової високоефективної техніки, 
робітників заводів сільськогосподар
ського машинобудування. Про це й 
мовилось на зльоті.

Учасники зльоту прийняли звернен
ні» до молодих буряководів і кукуруд- 
зоводів КіроЕограрщини.

Бесіду за «круглим столом» читайте 
па 2-й етор.

Звернення
УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ 
ДО МОЛОДИХ КУКУРУДЗОВОДІВ 
КІРОВОГРАДЩИНН

Весь наш радянський народ, натхне* 
вий рішеннями історичною XXVI з’їзду 
КПРС, приступім до втілення накрес
лень вартії в життя. Дедалі ширшого 
розмаху набирає соціалістичне змагання 
у всіх галузях народного господарства. 
Ми, молоді працівники сільського гос
подарства, добре розуміємо, які важли
ві завдання поставили перед нами Кому
ністична партія і Радянський уряд.

«Основним завданням агропромисло
вого комплексу є надійне забезпечення 
країни продовольством і сільськогоспо* 
царською сировиною»,—записано в «Ос
новних напрямах економічного і соціаль
ного розвитку СРС.Р на 1981 — 1985 ро
ки і на період до 1990 року». Кожен 
молодий хлібороб повинен глибоко усві
домити зміст цих сліз. Усвідомити, щоб 
постійно пам’ятати про це, щоб бути 
причетним до великої справи, яку вер
шитимуть трудівники села.

Свою вірність справі партії молоді 
кукурудзоводи області засвідчують 
ударними ділами. Добре попрацювали 
вовн в завершальному році минулої 
п’ятирічки. Наведемо кілька прикладів. 
Комсомольсько-молодіжний колектив по 
вирощуванню кукурудзи з колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангельського ра
йону (керівник Дмитро Каричковський, 
комсорг Леонід Колючий) торік на кож-

йому із 43 гектарів учив ло 73 центнерів 
качанистої. Високих показників добився 
КЛІК колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Гслованівського оайоиу, що його очо
люють Віктор Тітієвськнй та Василь Ва
реник. Собівартість одного центнера 
продукції у них становила 2 карбованії! 
10 копійок.

Невеликий досвід впрошування вро
жаю за індустріальною технологією вже 
мають молоді кукурудюволи. В осінньо- 
зимовий період минулого ••! нинішнього 
років керівники механізованих ланок 
чудову школу проходили в Дніпропетров
ській області, в Молдавській РСР, у 
школі збагачення досвіду нашого облас
ного центру.

Дедалі більшого поширення набирає 
індустріальний метод вирощування ку
курудзи на КіровограДшмні Якщо торік 
його застососува-іі» лише в Иовоуираїн- 
сьно.му, Новоархянгельському, Ульянов
ському. Долмнськлму, Маловиснівсько- 
му районах, то нинішньою року.число 
районів значно зросло Площа під куль
туру розшириться порівняно з минулим 
роком па 110 тисяч гектарів. Чима.т« 
комсомольсько-молодіжних колективів 
готуватимуть групі під сівбу, сіятимуть, 
збиратимуть урожай. Великі відпові
дальність покладається па молодих ку- 
курудзоводів.

Торік несприятливі погодні умови не 
дали змоги добілися кардинально висо
ких урожаїв кукурудзи за прогресивною 
технологією. Бракувало ще досвіду Та 
ми віримо: майбутнє за новим методом.

Торік молоді иукурулзозоди Новоун- 
раїиського і Новоардзнгельської о райо
нів виступили з ініціативою — взяти 
шефство над половиною площ, на якій 
вирощуватиметься кукурудза за Індуст
ріальним методом. Ініціативу підтрима
ли в інших районах області.

Ми, учасники зльоту, закликаємо всі 
КМК, що впрошуватимуть кукурудзу за 
новим методом, кожною кукурудзовопа 
зокрема вимогливо поставитись до зав
дань, які нам належніь вирішити, —
грунтовно закріпити знання суті новою 
методу, якнайретельніше перевірити го
товність техніки до виходу в 
горнути дійове СОЦІ2-ІЇСТЧЧНЄ

> між колективами, ланками, 
і виявляти розумну ініціативу,

поле, роз- 
змаганпя 
постійно 
впровад

жувати передові методи праці, ефектнв’то 
використовувати техніку і час. Високи
ми результатами відзначимо перший рік 
одинадцятої п’ятирічки'

Ми закликаємо молодих кукурудасво- 
дів узяти шефство над кожним третім 
гектаром кукурудзяною лаву.



2 сигор

SOЛOДИMИP КАРПЕНКО, 
завідуючий відділом 

ьської і робітничої моло
ді обкому комсомолу: 

|. — На зліт сьогодні при
були керівники, комсорги, 
^лени механізованих ланок 
гіо вирощуванню кукурудзи 

цукрових буряків. За 
»круглим столом» хотілося 
б повести розмову про та, 
як комсомольці області 
опановують нову, індустрі
альну технологію, який дос
від мають на сьогоднішні 

гдйі — дні, коли в полі вже 
почалися весняно-польозі 
’роботи, які труднощі вини
кали торік.

Микола ТАРАНЕЦЬ, член 
молодіжної механізованої 
ланки по вирощуванню ку
курудзи колгоспу імені Ко
мінтерну Онуфріїзського 
району: ?

— Починати завжди по
чесно. Але й нелегко. У нас 
звикли вирощувати куку
рудзу старим методом, ко
жен знав, як, що і до чого. 
І ось нозий. Організували 
навчання, готувались ре
тельно до першого виходу

рідко, або густо. Соняшни
ки, наприклад, доводилось 
два рази проріджувати.

Олексанр ......
секретар 
організації 
Тельмана 
району:

— У нас 
гєктарній площі працювали 
СУПН-8. І досить ефективно. 
Механізатори не налюбу
ються Бездоганна в роботі.

Валерій СІДЕЛСВ, інже- 
нср-конструктор Кірово
градського заводу трактор
них гідроагрегатів:

— Нерівномірність висі
ву, про яку сказав Микола 
Таранець, тісно пов’язана з 
гідравлічними пристроями 
агрегату. На до кожного 
трактора можна підпрягати 
СУЛН-8. Найкращий варіант 
для неї — МІ 3 80. Механі
затори не завжди зважають 
на це. І ще одне — через 
кожні 3—4 роки гідравлічну 
систему треба перевіряти, 
відрегульовувати. Тільки то
ді не 
ладки

ГОНЧАРЕНКО, 
комсомольської 
колгоспу імені 

Компаніївськогз

,,Молодяй комук&Р

Прес-конференці/
для журналістів

на майже 300-

траплятимуться непо- 
в роботі сізалки.

ЗА НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

З ЦУКРОВІ БУРЯКИ ОДНОСТАЙНОВИРОЩУВАТИ КУКУРУДЗУ
ВИРІШИЛИ УЧАСНИКИ РОЗМОВИ ЗА «КРУГЛИМ столом»

в поле. Іспити теоретичні 
Ьанка склала успішно. А от 
я’к на практиці буде? Вже

- пізніше нива засвідчила — 
І на практиці ми не підвели. 
Добре зійшла кукурудза, 
врожай передбачався висо
кий. Якщо минулими рока
ми ми ледве сягали 40- 
і^'ентнерного, то тепер від
чули — ця цифра зостане
ться далеко 
го боялися 
весна може 
врожай. Так 
бистигла кукурудза, точніше 
~ не вся вистигла. Боляче 
було збирати її. Жодної 
стеблини на полі не зоста
вили, проте на зерно при
пало небагато — мало не 
половину всієї зібраної ку
курудзи змушені були від
дати на корм худобі. Оста
точна цифра — по 35 цент- 
Йерів уродиз кожен гектар. 
Та, повторюю, затяжна вес
на перешкодила нам.

Г. 3. ШАШКОВ, провід
ний конструктор Кірово
градського проектно-кон
структорського інституту:

— Як у вас торік нашим 
сівалкам працювалось?

Микола ТАРАНЄЦЬ:
— Не зовсім задозолені 

Механізатори сівалкою
СУПН-8. Приміром, механі
затор нашого колгоспу 
Олександр Федорович
^[итвиненко скаржився, що • 
часто сівалка висіває або і

позаду. Одно- 
— надто пізня 

вплинути на 
і сталося — не

V НАРОДІ КАЖУТЬ:
& майстерність тому 

дається, хто весь справі 
віддається. Повною мі
рою це стосується й 
пропагандиста. Даремно 
недооцінюють це питан
ня, а інколи й зовсім ви
пускають його з поля зо
ру комітети’ комсомолу, 
вважаючи, 
особиста 
ника занять, 
майстерність 
лише зід індивідуальних 
здібностей.

що це — 
справа керів- 

що його 
залежите

Новачкові, особливо як
що він досі ніколи не ви- 
пробуваз себе як лектор, 
важко налагодити контакт 
зі слухачами, 
дий керівник 
стається сам 
диторією, часом виростає 
бар’єр, я б сказала, 
ційності, чи що, 
шв заважатиме 
шій роботі. Ці 
коли аудиторія 
увага, а ти секунду-дру.-у 
вичікувально оглядаєш її, 
я називаю кульмінацією.. 
І великого значення на
даю першій своїй фразі— 
якою вона буде, як про

Коли моло- 
заняття зо

на сам з <зу-

офі- 
який ли- 

в подаль- 
моменти, 
— одна

уваги.
— так, 

а от сі- 
СУПН-8, 
і вона

Г. В. ШАШКОВ:
— Коли приходить нова 

техніка в господарство, її 
треба добре визчити. У нас 
же чомусь сівалкам не при
діляють належної 
Новим комбайнам 
тракторам — так, 
валкам... Вивчити 
відрегулювати —
працюватиме безвідмовно.

Торік Суворовсьне об'єд
нання механізації Молдавсь
кої РСР запросило мене 
прочитати цикл лекцій про 
експлуатацію кіровоградсь
кої сівалки. Навчання я 
проводка з головними інже
нерами, механізаторами. В 
Молдавії високо цінять на
шу сівалку, Валерій Сіделсв 
сказав, що найкращий варі
ант для неї МїЗ-йО. Правиль
но, але таких тракторів іще 
не вистачає. Тому суворовці 
творчо підходять до справи. 
СУПН вони підпрягають до 
ЮМЗ, у крайньому разі пе
реходять навіть на кардан
ний привод. Нині сільське 
господарство потребує та
кої техніки, яка б могла за
безпечити оперативне 
коння весняно-польових 
біт (для нової технології це 
надто важливо). Наш інсти
тут уже зробив перший
крок у цьому напрямі — до
віз можливість СУПН-8
сфектиано сіяти при макси
мальній шзндкості 12 кіло
метрів на годину. Другий 
крок — збільшити ширину 
захвату. Невдовзі завоц 
«Червона зірка» випускати
ме 12-ряднову сівалку, з 
якій буде використано еле
менти вітчизняних і зару
біжних машин.

Павло ЯРЕМЧУК, член 
КМК по вирощуванню цук-

ЕИ- 
ро-

рових буряків колгоспу 
«Дружба» Добровеличків- 
ського району:

— Я впевнений, що в ба
гатьох господарствах упе
реджено ставляться- до 
СУПН-8 саме тому, що її 
просто не знають. Сміливо 
братися за нове, прогресив
не —справа комсомольців 
насамперед. А щоб братися 
— слід пройти школу. Ін
дустріальна технологія — 
справа також нова. Колек
тив у нас молодий, два ро
ки всього від народження. 
Освоїти прогресивний ме
тод хлопці взялися з охо
тою. Я особисто в грудні ми
нулого року брав участь у 
республіканському семіна
рі молодих буряководів. 
Про нову технологію гово
рилося багато. Згодом, по 
приїзді, ділився знаннями а 
товаришами. А щосуботні 
заняття механізаторіз дали 
нам змогу скласти теорію 
на «відмінно». Попереду — 
екзамен у полі. Ми зобов’я
залися виростити 300 цент
нерів буряків на кожному 
гектарі. За прогресивною 
технологією.

Розмову за «круглим 
столом» записаз

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
звучить, від цього, на 
мою думку, залежить 
дальше взаєморозуміння 
між пропагандистом і 
слухачами на кожному за
нятті. Однак відразу хочу 
застерегти новачків: па
нібратство, як і надмірна 
суворість, офіційність, ли
ше шкодить.

В. БОНДАР.

позіді. Щоб не втратити 
контакту, через кожні 12 
—15 хвилин, коли увага 
слухачів слабне, розсіює
ться, я зупиняюсь, розра
хувавши, щоб це був кі
нець підпункту чи розділу 
геми. Паузу заповнюю так: 
даю домашнє завдання, 
домовляюсь про наступне

Райдуга в акваріумі
Заповнити дозвілля можна багатьма заняттями, 

скажімо колекціонуванням. Але ось питання: чи до
помагає воно твоєму розвиткові! Із захоплень почи
налась більшість відкриттів.існує близько 10 тисяч видів, то риб — це він уже зназ точно — 22 тисячі.Першою рибкою, яку Саша запустив в акваріум, був макропод.Якось американський дослідник Герберт сельрод, автор книги риканські цихліди Малаві 1 Танганьїка», їхав чергового разу Москви, був гостем Сергія. Яке ж було його здивування, коли він побачив в акваріумі російського любителя види цихлідових риб, про які раніше нічого не знав!Рибки кусалися, воювали між собою. виводили иотомстзо, а брати, часто- густо забуваючи про сон 1 їду, старалися проникнути в підводне життя якомога глибше. Звичайне дитяче захоплення йшло в наукову ність.Сергій цікавився повному цнхлідами. сапдр уже працював зоопарку і підходив до добору риб професійно.... «За кулісами» акваріумного залу в зоопарку йде не відоме відвідувачам життя. У завідуючого цим великим цехом Олександра Кочетова дуже напружений час. Незабаром відкриється новий зал, у семи акваріумах якого житимуть екзотичні риби і морські тварини. Щодня до пізньої ночі вій зайнятий улаштуванням «новоселів», присланих Московському зоопарку з різних куточків землі.

А. СЕМЕНОВ.

займатися мама не клопотівзітхає. І
— Тату, купиш .-мені ак варіум?— Нічого дурницею, та й дозволить, і так оагато...Малюк з болем навіщо тільки привели його на цю виставку’Я бачив очі малюка, і мені було його жаль. Іим більше, що там же, на виставці, я познайомився із захопленими людьми — братами Кочетовими. Одному 35, другому 28 років. У старшого найбільша в Європі колекція південноафриканських цихлідових рио. Брати вже опублікували в різних виданнях понад 200 статтей про ак- варіумістнку і 800 фотознімків риб. І тепер продовжують збирати матз- ріали з цієї теми. Сергій по професії фізик-, а Олександр завідує секцією іхтіології Московського зоопарку.як і багато їхніх ровесників, з дитинства вони захоплювались то метеликами, то марками, то грибами. Одного разу Ко- четовц всією сім’єю поїхали на Чорне море. Хлопчики не відходили від води. Сергій освоював підводне плавання і повертався на берег з крабами, рапанами. Молодший браг, дивлячись на нього, теж пристрастився до підводного світу, а потім ним заволоділа риболовля.Акваріум коли вчився класі, його номанітність світу. Якщо птахів на світі

Саша завів, в четвертом^’ вражала різ- рііб’ячого
Г УРТОК, яким я керую, 
■ цікавий, але не з лег

ких — «Основи наукового 
атеїзму». Співчуваю моло
дій колезі з швейного 
об’єднання Т. Івановій: як 
складно їй, людині, дале
кій від юриспруденції, 
вести гурток «Основи пра
вових знань». І все ж про
пагандистської майстер-

Ак- <Аф- озер при- Д°

пере- ДІЯЛЬ-в ос-Олек-У

тих знань не змогла б на 
належному рівні вести за
няття. Ці знання — глибо
кі, міцні — необхідні ще 
й тому, що в колективі 
нашого заводу, друкарсь
ких машин, є віруючі, 
члени різних сект. Тому 
робота гуртків «Основи 
наукового атеїзму» набу
ває особливого значенні.

Насамперед— компетентність
ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Привігавшись, я ніколи 
відразу не оголошую те
ми заняття. Обов’язково 
розпитую, нікого не під
німаючи з місця, як готу
вались до заняття, чи чи
тали рекомендовану літе
ратуру, що цікавого взна
ли. Бесіду веду недовго 
~ 2—3 хвилини. Це, я 
помітила, знімає напру
ження перших хвилин, за
дає невимушений, але ра
зом з тим діловий тон, 
Особливо добре реагує 
на іакий прийом молодіж
на аудиторія.

Найважче проводити за
няття у формі лекції-роз-

заняття або ж просто роз
повідаю уривок з худож
нього твору, близький до 
тел’.и, яку вивчаємо.

Пропагандист с ь к и й 
стаж у мене чималий — 
майже 10 років У систел.і 
ж комсомольської політ
освіти працюю вперше, 
отож приглядаюсь до сво
їх слухачів, стараюся ви
різнити фактори, які до
помогли б мені управля
ти їхньою увагою, буди
ти зацікавленість. Зауважу: 
молодіжна аудиторія ду
же чутлива до таких мето
дичних прийомів.

кості вона може 
Адже в нашому 
університет марксизму-ле- 
нінізму, в якому є відді
лення пропаганди право
вих знань. Протягом двох 
років навчання можна не 
тільки дізнатися про всі 
секрети лекторської май
стерності, а й значно роз
ширити свій кругозір, на
вчитися правильно буду
вати політзаняття, не «по
топати» в морі літератури.

Юрік я закінчила відді
лення пропаганди науково
го атеїзму цього універ
ситету. І тапер щоразу пе
реконуюся, що без набу-

сягнути 
місті діє

Використовую такі фор
ми проведення занять, як 

, діалог, вияз- 
позицію 

розуміння 
Помітивши, що 
із задоволенням 
реферати, часто 

1 їм теми для 
Після вивчення

співбесіда, 
ляючи життєву 
слухачів, їхнє 
атеїзму. І 
дівчата і 
пишуть 
пропоную 
цього, 
кожного розділу влашто
вую конкурс на змістов
ніший і цікавіший рефе
рат. У наступних лекціях 
обоз язково використо
вую факти, наведені в ре
фератах.

Налагодити контакт зі 
слухачами допомагають і

Чергова прес-конферен
ція для журналістів облас
ті, яка відбулася вчора з 
Кіровограді, була присип- 
чена питанням пропаганди 
рішень XXVI з’їзду НПРС, 
мобілізації трудящих на 
виконання партійних на
креслень засобами преси, 
телебачення і радіомовлен
ня.

Секретар обкому Ком
партії України А. І. По
гребняк проаналізував 
участь журналістів Кіро- 
воградщини . у підготовці 
до форуму комуністів 
країни, детально зупинив
ся на проблемах, які слід 
розв’язати в ході широко
го роз’яснення докумен
тів з’їзду, передусім Звіт
ної доповіді ЦК КПРС, з 
якою виступив Генераль
ний секретар ЦК товариш 
Л. І. Брежнєв.

На прес-конференції 
підкреслювалася необхір^. 
ність тісно поєднувати 
пропаганду матеріалів 
XXVI з’їзду КПРС з кон
кретними завданнями, що 
стоять перед трудовими 
колективами, районами, 
містами, областю на 1981 
рік і одинадцяту п’ятиріч-' 
ку, добиватися високої 
ефективності пропаган
дистських заходів.

Керівники ряду облас
них організацій і >станоз 
відповіли на запитання 
журналістів.

АГІТПОІЗДКА
ДИСК-КЛУБУБагато хороших справ на рахунку учасників кіровоградського міського диск-клубу «Олімпія», корівник якого Олександр Непомящий. Вони стали організаторами змістовного дозвілля молоді міста, з цікавими музішнимк програмами часто виїжджають у районні села області, ціаторамн почину виступ — у Фонд вони першими и хувалп зібрані кошти.' Минулого тижня «Олімпія» виступила з творчим звітом перед молоддю Добровеличківського району. Включившись у Всесоюзний тиждень «Творча молодь — вихованцям дитячих будинків», дискотека завітала до вихованців районної шкоян-інтериату. ’ до будівників цукрозаводу в селі Липііязьці, який в обласною ударною комсомольською будовоюН. ЧЕРНЕНКО.

центри і Ставши іні- •еОднп миру», перера-

позаурочні форми роботи.
Адже керівник 
комсомольського 
навчання — це, 
шого, ровесник 
їхній товариш по спільній 
роботі.

Звичайно, у кожного 
своя метода ведення за
нять, я ж дотримуюся са
ме такої.
Г5 РОПАГАНДА науково- 8 
"■ го атеїзму не терпить 
штампу, примітивізму. 

Найменші неточності тео
ретичні чи фактичні — не
допустимі. Адже суть 
кожного заняття зводить- І 
ся не тільки до розвінчу
вання окремих форм ре
лігійної обрядовості чи до 
викриття діяльності сек
тантських проповідників і 
віруючих фанатиків, а на
самперед до розкриття 
антинаукового, ідеалістич
ного змісту пережитків і . 
вірувань.

Отже, на перший план 
У питанні про майстер- ‘ 
ність пропагандиста я б 
поставила його компетент
ність у питаннях, які вив
чатимуться.

Л. СТЕПАНОВА, 
пропагандист.

м. Кіровоград.

гуртка 
політ- 

здебіль- 
случахіз,
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Вихованню молоді — комплексний
ПІДХІД

НОВОУКРАЇНКА. Обеліск воїнам-землякам, що загину
ли на фронтах Великої Вітчизняної війни.

... Учень 
редньої школи № 
Либа нидається в 
рятує від пожежі 
пшениці.

... Щоранку біля _______
у селі Глодосах хтось кладе 
жизі квіти — влітку і взим
ку. Люди догадалися: це 
учні з патріотичного клубу 
«Пошук», які розшукали 
сім’ї 600 полеглих воїнів-ге- 
роїв і створили о школі 
краєзнавчий музей.

... Комсомольці Новоукра- 
їнської середньої школи 
№ б написали листи внукові 
легендарного героя грома
дянської війни В. і. Чапає- 
ва.

...Молоді краєзнавці Ново- 
українки розшукали визсо- 
гителів міста — росіянина 
М. Болєва, вірменів В. Ако- 
пяна. X. Абдуллаєва і за
просили на вечір бойової 
слави Героя Радянського 
Союзу М. Л. Єрещенка, 
гний знав цих воїнів.

... У Палаці культури 
«Ювілейний» відкрито кімна
ту радянсько-болгарської 
дружби і кімнату пам’яті...

Все це своєрідні «наочні 
посібники» в роботі по пат
ріотичному та інтернаціо
нальному вихованню молоді. 
І комсомольські активісти 
Новоукраїнського району 
вміло користуються нАмн. 
-маючи, що інтернаціона
лізм і патріотизм як соці
альні категорії відобража
ють найскладніші й найроз- 
галуженіші відносини, вони 
стараються у своїй діяль
ності передусім знайти 
нлюч впливовості на свідо
мість юнаків і дівчат. Став
ка— на якісний 
на дієвість 
ньої роботи, 
значить мети 
райком 
спрямувати в таке русло дії 
всіх тих, хто працює з мо
лоддю.

Рівнянсьної се-
2 Микола 
полум’я і 

колосся

обелісків

ро, захопив плацдарм і сім 
днів на правому березі 
вдержував його. А в селі 
Іеанівці перші два дерева 
годі було посаджено на 
честь Героя Радянського 
Союзу, командира ескад
рильї бомбардувальників 
Г. О. Алексєєва і Героя Ра
дянського Союзу І. І. Тара- 
сенка — одного з героїв 
поеми Олексія Недоганоза 
«Тринадцять», яка славить 
гєардійців, котрі в ростов
ському селі Красновці ки
нулись на наїцетинений во
рожими дзотами і дотами 
вал і знищили гітлерівців, 
а самі загинули. 80 дерев 
пам’яті появилося тієї вес
ни в Іванівні — алея Геро
їв. І ще два сквери — біля 
пам’ятників 3. І. Леніну та 
М. О. Щорсу.

Так у кожному селі.
І ось знову вже весна ли

не степом. Новоукраїнські 
комсомольці гуртуються а 
ударні загони, щоб посели
ти красу біля священих мо
гил героїв, коло обелісків.

ПОЗИЦІЯ

»і

показник, 
усіх форм іх- 

Є віддача — 
досягнуто. І 

комсомолу прагне

ггіАК, почуття патріо- 
л тизму формується 
протягом довгого часу 
на рівні буденної свідо
мості, послідовно пере? 
дається з покоління а 
покоління, від батька — 
синові, від матері — 
доньці. Це — стала тра
диція. Отож він, патріо
тизм, є яскравим виявом 
народної, національної

зірки Героїв золоті!» Після 
неї випустник Комишуваг- 
ської середньої школи Лео
нід Крицький, ділячись вра
женнями від розмови з нас
тавниками молоді, сказав:

— Ви тільки подумайте: 
такі зайняті люди, залишив
ши свої головні справи на 
цілий день, прийшли до 
нас. І розповідали нам про 
своє дитинство, про ціну 
цілушки хліба, про долю 
своїх матерів і дітей... П’ят
десят два літа трудиться в 
степу Олександр Васильо
вич і не хоче знати спочин
ку...

Софія Білим додала:
— А мені“ здається, що | 

для них, цих звичайних і 
незвичайних людей, отак І 
щиро й доброзичливо вести’ 
з нами розмову — це теж 
одна з головних їхніх справ. 
Бо вони комуністи, які ду
мають про майбутнє.

Через кілька днів селом 
пішла чутка, що більшість 
випускників школи збира
ється поповнити хлібороб
ську. сім’ю колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС. І тоді 
Олександр Васильович Гіта- 
лов передав учителям Ко- 
мишуватської школи:

ПОЗИЦІЯ

З СШОр.----------------

КА-НІ-КУ-ЛИІ

КЙИ

ДЕРЕВА ПАМ’ЯТІ
___а РАДИЯ, що у них

такий вибір. Але 
хай будуть у нас і ар
тисти, і художники, і 
творці космічних кораб
лів. У кожного талант не. 
до одного, і тон талант 
ми маємо плекати, дава
ти йому простір і чисто
ту.

Вся адейно-виховна робота повинна

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
АКТИВ: СТИЛЬі стандартного набору готових формул

РОБОТИ
(Із Ззіту ЦК КПРС XXVI з’їздові партії).

)

тись жваво і цікаво, без штампованих фраз

9 V ПОНЧИКИ дівчатка
юрмляться біля хвірт- 

Іки, оточивши старезного ді
да.

— Ми ще раз до вас. Мо
же, ви знали Заню Демчен- 
ка?

— Якого це, чим він при
мітний?

— Добровольцем Черво
ної Армії був, на фронтах 
громадянської воював, а 
тут, у Нозоукраїнці, став 
першим ватажком комсо- 

’ мольського осередку.
і — Так, так, чув про тако- 
I ЕР, але особисто не знав 
І його. Та можу засвідчити: 
І зібрав він хлопців і дівчат 
І у комуні, на десяти десяти

нах засів зробив. Під час 
Ісуботників і недільників са

дили картоплю. А потім во
сени двадцятого цілий ва
гон продуктів для дітей 
Півночі відправили.

— А ви часом не знаєте, 
І як загинув Ваня Демченко

в бою з бандою Махна?

— Тоді багато загинуло
— комуністів, комсомоль
ців...

— Жаль, жаль, що ви не 
знали особисто Вані...

і учні Нозоукраїнської 
восьмирічної школи № 1 
пішли далі. їм дуже по
трібно було знайти ровесни
ків ватажка терших новоух- 
раі’нських комсомольців. Та 

ІЩб перепитували старожи
лів про Марка Ісайовича 
Мокряка, героя громадян
ської війни, похозаного бі
ля Кремлівської стіни. Во
ни, червоні слідопити, вже 
отримали листи із села 
Шзедчиків, що в Севському 
районі Брянської області. 
Знають школярі поіменно 
тих, хто проводжаз в остан
ню путь їхнього земляка, 
знають, що в Шведчиках, 

І як і з Нозоукраїнці, вега- 
1 НОВЛЄНО обеЛ'СК герою. І 
І все ж вони надіються про-

довжити літопис подвигу 
легендарного гармаша. Тож 
і задуть пошук...

--------- ПОЗИЦІЯ--------

ПЕРШИЙ секретар Но
воукраїнського рай-_ 

кому комсомолу Олексій 
Козловсьний, розповіда
ючи про цих ентузіастів, 
зауважив:

— їх не треба вже пе
реконувати, що люди, 
про яких вони збирають 
матеріали для рукопис
ної книги, були справж
німи героями і патріота
ми своєї Вітчизни. В про
цесі пошуку школярі 
збагнули, де починають
ся витоки отих аисоких 
устремлінь звитяжців, з 
яких І понині беруть 
приклад юні. Тож упев
нений: найкраща форма 
8 роботі по патріотично
му зихованню молоді — 
це безпосереднє спілку
вання юнаків і дівчат з 
ветеранами війни і пра
ці-

З цієї позиції й окрес
люється стиль роботи 
комсомольських активіс
тів району. Діють вони 
спільно з іншими гро
мадськими організаціями 
— дтсаафівськими, проф
спілковими, з ентузіас
тами Товариства охорони 
пам’яток історії та куль
тури.

і ЛІЗОВУВАЛИ, скажі- 
>, нозоукраїнці кінні 

агітлоходи в села райо
ну, Вершники мчали туди, 
де гриміли в ті далекі роки 
бої з бандами Мзхна, де 
стримували натиск фашистів 
соратники комдива О. Д. 
Соколова. Біля обеліскіз 
улаштозували мітинги, ме
моріали, зустрічі з ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни, ветеранами праці. А 
потім учасники походу, по
вернувшись у свої комсо
мольські організації, все 
почуте й записане в дорозі 
передали своїм ровесни
ком.

Учасник оборони Сталін- 
града, нині відповідальний 
секретар районної органі

охорони 
культури 
допомо- 
райкому

зації Товаристза 
пам’яток історії та 
В. Н. Юрченко з 
гою працівників
комсомолу організузаз пе- 
ресузні фотовиставки «Віч
ний вогонь пам'яті». Тут — 

'більше п’ятдесяти комп
лектів фотознімків, на яких 
зображено пам’ятники В. І. 
Леніну, обеліски героям- 
землякам, воїнам-односелі»- 
ця.м, що не вернулися з 
війни, воїнам, що полягли 
смертю хоробрих під час 
еиззолєння району від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Тепер майже з” 
кожному сільському клубі, 
в школах району відкрито 
куточки пам’яті. В центрі 
там — фотовиставка.

І ось під час огляду па
м’ятників, що присвячував
ся 110-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна 
річчю Перемоги, 
дівчата району, ознайомив
шись із «картотекою» виз
начних місць, вийшли на су- 
богники і недільники. З їх
ньою допомогою було ре
ставровано три, проведено 
поточний ремонт 48 пам’ят
ників і трьох пам’ятних зна
ків. Біля них юнаки і дівча
та заклали 3 екзери, 11 
алей, посадили 4027 дер$>в 
пам’яті. 4027 —• це стільки
Боїнів-земляків загинуло на 
фронтах Великої Вітчизня
ної війни. Тому в селах під 
час посадки дерев 
згадузали кожного 
односельця, на честь 
буде виплекзно 
цілий сквер — 
пам’яті. І в селі

СВІДОМОСТІ у езоєму
зачатку він уже є мо
ральним принципом. І 
правильно роблять комі
тети комсомолу новоук- 
рейнського району, вихо
вуючи патріотизм на 
прикладах бойових і тру
дових подвигів. Запро
шуючи, наприклад, для 
виховної роботи з май
бутніми хліборобами ве- 

комсо- 
зна- 

пе- 
не 

тільки свій професійний 
досвід. їхнє постійне 
спілкування з юнаками 
і дівчатами несе неаби
який виховний заряд.

теранів 
мольські 
ЮТЬ, що 
редадуть

праці, 
активісти 

настазнини 
молодим

та 35-
юнакм і

люди 
свого 
якого 

явір, дуб, 
, . дерева

нам яті. І в селі Рівному 
згадували Героя Радянсько
го Союзу І. І. Кувіку, який 
зі своїм батальйоном за ніч 
ззів переправу через Дніп-

У СЕЛІ Комишуватому не
щодавно відбулася зу

стріч знатних людей райо
ну з комсомольцями місце
вого колгоспу і школярами. 
Газом з членом Президії 
ВерховноГ Ради С.РСР дві
чі Героєм Соціалістичної 
Праці Олександром Васи
льовичем Гіталозим перед 
юними сиділи ще чотири 
Герої Соціалістичної Праці 
— доярка місцевого кол
госпу Лідія Микитівна Крав
ченко, свинарка колгосп1/ 
імені Карла Маркса Катери
на Яківна Степаненко, ке
рівники тракторних бригад 
колгоспу «Росія» Віктор 
Степанович Андріяш та Ми
кола Мефодійозич Цертій, 
Тривала задушевна розмо
ва про хліборобську честь, 
про значущість професії 
тзаринника, механізатора, 
про вибір шляхів у само
стійне життя.

Цю зустріч 
кі активісти 
завжди сяють

комсомольсь- 
назвали

нам у
«Хай 
житті

...Жиза з Нозоукраїнці ве-1 

теран Валикої Вітчизняної | 
війни Іван Хомич Цьомз. І 
Багато років працюваз ме- І 
ханізатором, тепер — на 
пенсії. Всі сини його — теж І 
азторитетні люди: Петро — | 
механізатор, Микола — шо- Я 
фер, Віктор — помічник Я 
бригадира тракторної і
бригади. Вся сім'я Цьомів 
— чесна, працьовита. І ось 1 
члени комітету ко/лсомолу| 
колгоспу «Дружба» вирі-1 
шили вшанувати її в Будин- ■ 
ку культури. Хай батько і і 

сини розкажуть усім про 
сзою життєву позицію. Те- 1 
му розмови на цьому вечо- І 
рі буде потім дещо зазу-1 

жено — «Виховання патріо-| 
тизму з сім’ї»...

ПОБУВАВ я з селі Різно-1 
му, зустрізся там із 

братами Гненними. Стар- і 
ший, Петро, — механіза- І 
тор, а Вася — лише семи- | 
класник. Обидза вони ми- | 
нулого літа скосили понад ] 
700 гектарів зернозих. Це 
— найкращий показник мо-1 
лодих женців у республіці. І

Скромний і непосидющий І 
Петро гозориз коротко про 1 
свій «секрет»:

— Треба було зробити Е 
ділечко швидко й гарно. | 
То як тут не постаратись? і

Вася Гненний додав:
— А я тільки попробував. | 

Наче й не дуже важко. Як-1 
що разом. ■

Така позиція у цих моло-_ 
дих людей сформувалася, І 
звичайно, не сагла по собі. 9 
Високе почуття зідпозідаль-І 
ності перед 
зселили в їхню 
учителі, знатні 
Знають браіи Гненні, як то
рували сзою 
односельці — доктор біо
логічних наук А. М. Кулик 
і комбайнер О. Я. Романюк, 
професор Одеського ме
дичного інституту імені 
М. І. Пирогоза А. С. Сино- 
вець і тракторист Ф. X. Кос
тогриз, відомий радянсь
кий письменник І. К, Мики- 
тенко і мужній підпільник 
М. С. Артеменко. Знають і 
прагнуть бути схожими на 
таких людей, патріотів своєї 
Вітчизни, звитяжців у вели
кому й малому...

колективом 
саідомістп 

люди села.

дорогу їхні

М. ШЕВЧУК.

Якби ' мене спитали, 
який мій улюблений ку- 
точок у рідному місті, я 
без вагання відповіла б: 
дитяча бібліотека імені 
Аркаді я Гайдара.

Я вже вийшла з віку її 
читачіз, але дуже часто 
мені хочеться знову 
прийти сюди, в бібліоте
ку, поринути в такий за
хоплюючий світ книг, 
ЕІдчути себе серед CTaL- 
рих добрих друзів. Це, 
мабуть, тому, що я не 
мислю свого життя без 
книг Анатолія Алексіна і 
Владислаза Крапивіна, 
Миколи Дубова, Вален
тина Катаєва, Веніаміна 
Казеріна...

Особливо забить мене 
бібліотека нині, в дні 
березнззих канікул, ко
ли вона живе своїм над
звичайно цікавим та ба
гатогранники життям. Не
давно, наприклад, тут 
відзначали Всесоюзний 
тиждень дитячої та юна
цької книги. Це своєрід
не езято не тільки для 
школяріз. Це свято пись
менників, художників, 
видавців і, звичайно ж, 
нас, читачів. Його мета 
— принести дітворі ра
дість від пізнання і роз
криття навколишнього 
сьіту, злити в дитячі ду
ші жадобу до знань, до 
прекрасного.

Працівники бібліотеки 
старанно підготувалися 
до відкриття торжества. 
В читальному залі вони 
влаштували виставки 
кращих творів дитячих 
письменників — лауреа
тів Ленінської і Держав
ної премій, Героїв Соці
алістичної Праці. Цікаво 
пройшла жиза вікторина, 
в якій ролі літературних 
героїв виконували най- 
активніші читачі книго
збірні. Азторитетне жю
рі (до його складу вві
йшли теж учні) справед
ливо присудило перші 
місця п’ятикласнику
восьмої восьмирічної 
школи Дмитрові Дехгя- 
ру, учням п’ятого класу 
одинадцятої десятирічки 
Кості Малому, Вікторії 
Еомберозій, Артемозі 
Ципіну. Наймолодшим 
учасникам свята дуже 
сподобались лялькові 
сцєнки у виконанні біб
ліотекарів.

Відшуміли книжчині 
іменини. І знозу в цар
стві книги запанувала ти
ша. Схиливши голови, в 
читальному залі сидять 
хлопчики і дівчатка. В їх
ніх руках — захоплю
ючі книги. А дорослі 
зайняті клопотами, як 
зробити, щоб кожна зу
стріч із новинками літе
ратури була святом для 
всіх читачів.

С. ПІДОСЬОНОВА, 

дев’ятикласниця се
редньої школи № 34 
м. Кіровограда.
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Як це не смішно, але редколегія «П’ятого колеса» пц- 

рішила, цілком серйозно День сміху — і квітня відсвят
кувати 31 березня. «Навіщо відкладати на завтра те, що 
можна зробити сьогодні?» — заявили наші автори, гу
мористи Кіровоградщини Б. ЧзмлаГг, В. Посгоснхо, 
В. Поліщук та інші.

1 справді, чим гіршій! вівторок за середу? 1 хіба обо
в'язково треба усміхатися завтра, коли вам смішно 
сьогодні?

Шановні читачі «П’ятого колеса», щире вітаємо вас із 
Днем сміху, зичимо вам бадьорого самопочуття і весело
го настрою І

Квітніть щасливими усмішками і весняною радісно 
щодня. Не забувайте, що усмішка — це не п’яте колесо 
до воза. Тим більше, що н сам віз — цс вже левпою мі
рою архаїзм. Тож ми користуємось тролейбусами та ав
тобусами, які курсують маршрутами Кіровограда з ви
нятковою точністю, не відхиляючись від графіка в часі 
Па жодну секунду.

Вівторок

А ЦТ

ЦТ (IV програма) '*

20.50 — Д. Шостакович.
Симфонія № 5. 21.40 — Ху
дожній телефільм «Любой 
підкаже». 1 серія.

ПРАВДОПОДОБН! ПЕГАС «ПК»

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — А. Софро
нов. «Мільйон за усмішку». 
Фільм вистава. По закінчен
ні —' Новини. 14.30 — ІІози- 
нп 14.50 — Науково-попу
лярний фільм «Хліб і Мі
сяць». 15.10 — Спорт-клуб.
16.05 — Народні мелодії. 
16.20 — Телефільм для ді
тей «Лейко». 17.55 —
А. Яковлев. «Записки кон
структора». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Життя
науки. 19.30 — Фільм «Сте
режись автомобіля». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичне
життя. Тележурнал. По за
кінченні — Сьогодні у сві
ті.

Четвер

ІСТОРІЇ
Борис ЧАМЛАЙ

Яостійна рубрика «ПК» 
«Неправдоподібні історії» 
напередодні 1 квітня звуча
ла б надто вже правдопо
дібно. Щоб якось уникнути 
цієї непередбаченої необач
ності, редколегія «П’ятого 
колеса» запропонувала своє-1 
му кореспондентові В. Бов- 
тишу розповісти читачам 
кілька цілком правдоподіб
них історій.

Кореспондент глибокодум
но почухав власну потили-| 
цю, важко зітхнув і сів до 
столу, його чоло перетнули 
глибокі борозенки зморщок. 
І на обличчі відбились муки 
творчості. «Так-от, — сказав 
він, — таке буває лише 1 
нвітня». ! заходився писа
ти...

ВСЕ ЗНАЄ
ОБНОВКИ
Вячеслав ССКУРЕНИО

Розпорядочок
Гумореска

У наш • космічний вік,| 
від швидкостей і техніки,

Курча
З’явилося на світ
І запищало:
— Всім привіт!!! — 
Його хтось просить:
— Не пищи! —-
А те:

— Ми знаємо, 
не вчи!

Духовний оркестр. 
Настінний теніс. ' 
Довір’я обв’язує.
Томатний шок. 
Бринзовий призер.

м Світловсдськ.

Анатолій НУРГАНСЬКМЙ * * *

кожен школяр повинен 
мати свій особистий роз
порядок, розклад дня. 
Мати для того, щоб вирос
тати міцним, здоровим і 
веселим...

Прокидаюся. — з 8.30 
по 8.50. 8.50—9.15 — уми
каю телевізор, роблю раїі-

'А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.40 
— «Знайомство зблизька». 
12.40 — «Книжчпні імени
ни». 16.00 — Новини. 16.10
~ «Срібний дзвіночок». 
Іб.'іО —- Науково-популяр
ний фільм «Винахідник». 
17.00 — Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — у дії. «Людина і 
її справа». 17.15 — Концерт.

А ЦТ
і «н

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм
«Альошчина любов».
10.30 — Очевидне — ней
мовірне. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми. «Джерела Удмуртії». «Ди
зайнери». 15.35 — Шахова
школа. 16.05 — Російська
мова. 16.35 —- «Боєць пар
тії». Телефільм. 17.05 —
Твори болгарських компози
торів виконує оркестр Со
фійської філармонії. 17.30— 
Ступені мужності. До 50-річ- 
чя ГПО. 18.15 — Ленінський 
університет мільйонів. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Весна в Москві. Кінозама- 
льовка. 19.05 — «Європі — 
міцний мир». Веде передачу 
політичний оглядач Е. Мна- 
цаканов. 19.20 — Фільм 
«Білий пароплав». 21.00 —• 
«Час». 21.35 — Концерт на»

ПРОМОКАШКА
♦Фі-!-і і, — міркувала про- 

монашка. — подумаєш, зо 
шиті Теж мені мужчина! 
Якась вехлюя клякса пере
слідує його зі "сторінки на 
сторінку. а він тільки від
махується мною».

ПАРТА
Вона скромно 

третьему ряду, 
кришці було 
Льоша -у Люда=любов, 
тематика. — зітхнула 
та, — через неї бідолаха 
Льоша й на другий рік
шийся в тому ж класі».

ЛІНІЙКА
«Я знаю одне, — казала 

Лінійка, — як би там не бу
ло, але циркуль далі свого 
радіуса нічого не бачить. У 
нього иемая прямої пінії в 
житті, та й злата лі. він лю
бить замикатися в сьоє?лу 
тісному ЛАЗІ».

БЛОКНОТ
Блокнот гарячкував Сло

ва з нього сипались, як не- 
лерєвіяне просо. «Так. я мо
лодий, — шелестів він сто
рінками, — але ж я — та
лант. Ви просто не доросли 
до моїх творів». Нараз чиясь 
рука вирвала ’горновий 
листок і кинула його в ур- 
иу.

стояла г “ 
На верхній 
надояпаио: • 
' ’ «Ма-

пар-

ПОРАДУВАВ
Баз вантажник бригадиру: 
— Що мені робити?
Я тачкою не Естигаю
Цехи обслужити...
А той кинув:

— Юринда!
Вирішим задачку. 
Ми змайструємо тобі 
Втроє більшу тачку.

ГОРТАЮЧИ АРХІВ

8ваи КОНОНОВ

Безсоння, чуєте, напало

s

На тітку Дашу. В чому
річ?

Та на роботі вдень 
поспала,

Тепер ось крутиться
всю ніч.

9.15—9.30
після гім-

9.30-10.15 -

кову зарядку.
— відпочиваю 
пастнки.
добре снідаю. 10.15—10.30
— одягаюсь. 10.35—10.55
— іду до школи. 11.00— 
11.10 — уточнюю, па
ки уроків спізнився. 
—11.25 — шукаю 
по черзі заглядаючи
жен кабінет. 11.25—1150
— пояснюю вчителеві, чо
му спізнився. 1150—13.30
— активно відпочиваю, 
відвідую шкільний буфет. 
14.00—14.30— іду додому. 
14.30 — обідаю, 15.00 — 
17.00 — післяобідній від
починок. 17.00—18.00 —

СКІЛЬ-

11.10 
своїх, 
в ко-

задаю домашнє завдання 
батькам. 18.00—21.00 —

18.00 — «Депутати 1 життя». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення); . 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
Шахово-шашкова програма 
«Ваш хід». 20.25 — «Дебют». 
20.50 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35—«Грані 
пізнання». 22.25 — Естрад
ний огляд «Переведіть стріл
ки годинника».

’А ЦТ (IV програма)

21.40 — Художній фільм 
♦Альошчина любов».

ОКУЛЯРИ
Це була сенсація. Профе

сорські окуляри впали на 
підлогу і не розбились. Ша
новний роговий футляр 
прийняв їх у свої обійми 1 
сказав їм кілька комплі
ментів.

Підлабузник олівець нази
вав їх героями і палав, що 
їх варто представити до на
городи. Навіть авторитетна 
авторучка заявила, шо їх 
за це треба підвищити в по
саді, тобто носити не на но- 
оі.а десь на лобі.

Одни тільки професор не 
Звернув на цю подію ніякій 
уваги. Він .звичним рухом 
нап'ялив їх на кінчик носа і 
Дивився поверх окулярів.

За синіми морями, за 
зеленими лісами, в три
дев’ятім царстві, у великій 
країні за часів царя Горо
ха жив-був бсєсбітньові- 
домий винахідник на ім’я 
Архип Мед.

І був він до того розум
ний та розсудливий, що 
не минало й дня, щоб ша
новний Архип Мед чосп- 
небудь не придумав, чого- 
небудь не поліпшив. Цар
ське патентне бюро тільки 
встигало 
його ім'я 
доцтаа.

Оскільни 
натуральний 
рзри винахідник 
Еав

І

виписувати на 
аеторсьні сві-

в ті часи був 
обмін, гоно- 

одержу- 
у вигляді товарів.

ось одного разу, несу-

чи додому барана, 
ішов прогинаючись 
го вагою. «Скільки 
ці вантажі нести! 
но щось . ...
подумав він. і тут його осі
нила нова думка. Великий 
винахідник кинув барана 
в пилюку і з криком «Ев
рика!» побч- у бік патент
ного бюро зареєструвати 
осою геніальну ідею.

Тан під езгою ноші з 
легної руки Архипа Меда 
появились на світ перші 
гроші.

Володимир ПОЛІЩУК.
с. Пїдвисоке, 
Мовоархагельського 
району.

Архип 
під йо- 
межна 

Потріб- 
придумати», —

прогулянка на свіжому 
повітрі. 21.30—23.00 — 
перегляд художнього 
фільму. З 23.00 — соп.

Як бачите, все розписа
но по хвилинах, як і тре
ба, як і рекомендують. Але 
я хочу вас запитати: за 
віщо мене знову па педра
ду викликають?.. ІІу, нічо
го; доведеться ще раз оз
найомить їх з моїм розпо
рядком...

О. СЕМЕНЮК, 
десятикласник.

м. Кіровоград.Вернісаж «ПК»
«Сміється той, хто сміється 1 квітня», — сказав кі

ровоградський художник-гуморіїст Володимир Пос- 
тоєнко. І як вагомий аргумент сказаного запропону
вав для нашої сторінки кілька малюнків па вельми 
актуальну подію, а саме — День сміху.

Найправдивігаа людина світу барон Міопхгяузсп, па 
нашу думку, їх прокоментував би ось так:

«Те, шо троє відразу вибороли перше місце, — не 
дивино. Хай спробує хтось один завоювати одночас
но три призових місця».

І далі: «Цей годинник поспішає па одну годину. 
Будемо по ньому сьогодні випроваджувати наших 
гостей, люба».

І нарешті: «Сьогодні не показуй, шибенику, свого 
щоденника. Першого квітня я йому не вірю».

Ж ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм «Сте
режись автомобіля». 10.35— 
Концерт дитячого хору «Бод
ра смяна» (Болгарія). По за
кінченні — Новини. 14.30 — 
Новими. 14.50 — Док. філь
ми телестудії соціалістичних 
країн. 15.40 — Телестадіоп.
16.15 — Музичні вечори для 
юнацтва. 18.05 — Слово — 
делегатам з'їзду. Виступ 
першого секретаря правлін
ня Спілки письменників 
Таджицької РСР М!. Каноата.
18.15 — Відгукніться, сурма
чі! 18.45 — Сьогодні V світі. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Тбілісі)
— «Спартак» (Москва). 21.00
— Програма «Час». 21.35 — 
Зустріч з Аркадієм Райкі- 
нїім. Телефільм. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

'£ УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт. 11.40
— «Голосую за професію».
12.10 — Шахово-шашкова
програма «Ваш хід». 13.05— 
О Скрлбін. Симфонія jV 3. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Стулія «Золотий клю
чик». 17.30 — «Орбіти друж
би». 18.00 — «День за
днем». (Кіровограп). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
18.30 — «Екран запрошує». 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — 
«Майстри мистецтва». На
родна артистка УРСР К. Bon
nern. 20.30 — Камерний 
концерт. 20.40 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 —- Кінокомедія «Іван 
Васильович змінює профе
сію». По закінченні — ііовл-

«Молодой коммунар» —. 
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родного артиста СРСР Є. Не
стеренка. 22.30 — Сьогодні у 
світі. 22.45 — Першість Єв
ропи з хокею серед юніорів: 
збірна СРСР — збірна Ав
стрії. З період.

А ут
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.40
— «Любителям балету»^
17.30 — Документальний те
лефільм. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
К. т. «Народні таланти». (Са
модіяльний народний хог^ 
«Веселка» Олександрійської 
го електромеханічного лаво? 
ду-. (Кіровоград). 18.40 —« 
«Усе в ваших руках». (КН 
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Погляд у майбутнє». 20.20
— Концерт органної музики. 
20.45 — «На добраніч, діти!* 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Григорій 
Сковорода». По закінченні
— Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Клуб кіноподо- 

рожей». 20.00 — «Вечірня
казка». 20.15 — Поезія Мак
сима Тапка. 21.00 — Р. Шу
ман. Фантазія до-мажор. 
21.40 — Художній телефільм 
«Любов підкаже». 2 серія.

Театр
«Циганка Аза» (31 берез

ня). «Вісім люблячих ЖІНОК» 
(2—5 квітня) — о 19.30:

Кіно
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Хто є 

хто?» ЗО березня — 5 квітня
— о 9.20. 11.20, 13.20, 15.50,
18.20, 20.50./*

«МИР». «Ведмежа в нсс- 
мосі». ЗО березня — 5 квіт
ня _ о 9,00, 10.25, 11.50,
13.15, 14.40. «Довга ніч». 2 
серії. ЗО березня — 5 квітня
— о 16.10. 18 ЗО, 20.50.

«ХРОНІКА». «Тихі амери
канці». ЗО березня — 5 квіт
ня — з 9.00 по 11.00 ІО
18.20. «Мисливець без здо
бичі». Мультфільми. ЗО бе
резня — 5 квітня — з 11 00- 
по 15.30. «Привид замну 
Морресвіль». 30 — 31 бебезия
— о 16.00 і 20.00. «Золо-е 
теля». 1 — 2 квітня — о 15.00 
і 20.00. «Калина червона». 
З—5 квітня — о 16.00 І 
20.00.

Редактор В. СТУПАМ-

Газета виходить у вівторок, 
четвер I суботу

Друкарня імені Г М. Димитрова 
видзпницгвэ 

«Кіровогоадська лрасдап 
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