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В ІМ’Я МИР!
! ВШ
В СВРВВІ
ВИСТУП ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА 
НА НАРАДІ

ХЕЛЬСІНКІ. (ТДРС). 31 
липня тут продовжувала 
роботу нарада з питань 
безпеки і співробітництва 
в Європі.

На ранковому засіданні 
31 липня на нараді ви
ступив глава делегації 
Радянського Союзу Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв.

Всі ми, беручи участь у 
заключному етапі наради 
з питань безпеки і спів
робітництва в Європі, за
явив у своєму виступі то
вариш Л. І. Брежнєв, від
чуваємо незвичайний ха
рактер цієї події, її полі
тичну масштабність. Мож
на з упевненістю сказати
— це саме відчувають 
мільйони і мільйони лю
дей в усіх країнах, які 
беруть участь у нараді, і 
не тільки в цих країнах.

Глава радянської деле
гації підкреслив, що з ре
зультатами наради зв'я
зані сподівання і надії, 
яких не породжувала 
жодна інша колективна 
акція в період, що почав
ся після відомих спіль
них союзницьких рішень 
післявоєнного часу.

Радянський Союз, ска
зав далі товариш Л. І. 
Брежнєв, розглядає ре
зультати наради не про
сто як підбиття необхідно
го політичного підсумку 
другої світової війни. Це 
разом з тим осмислюван
ня майбутнього стосовно 
до реальностей сьогод
нішнього дня і багатові
кового досвіду європей
ських народів.

На нашу думку, сумар
ний підсумок наради по
лягає в тому, що міжна
родна розрядка в дедалі 
більшо/иу обсязі напов
нюється конкретним мате
ріальним змістом. Саме 
матеріалізація розрядки
— ось у чому суть усього, 
що повинно зробити мир 
в Європі справді міцним 
і непорушним. І в основу 
ми кладемо при цьому 
завдання припинення гон
ки озброєнь, досягнення 
реальних результатів у 
справі роззброєння.

Результати проведе
них тривалих переговорів, 
такі, що немає перемож
ців і переможених, тих, 
хто здобув, і тих, хто втра
тив, підкреслив наприкін
ці товариш Л. І. Брежнєв. 
Це — перемога розуму. 
Биграли всі: країни Схо
ду і Заходу, народи со
ціалістичних і капіталіс
тичних держав — учас
ниць союзів і нейтраль
них, малих 4 великих. Це 
виграш усіх, кому дорогі 
мир і безпека на нашій 
планеті.

Нарада в Хельсінкі про
довжує роботу.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

У КОЖНОМУ господарстві є ре
зерви для створення необхідно

го запасу кормів для громадської 
худоби. У нашому, наприклад, вра
ховуючи минулорічні запаси, худо
ба забезпечена сповна грубими кор
мами, а із заготівлею соковитих ви
никають певні труднощі, бо лише 
на 110-гектарпому клину збираємо 
з кожного гектара по 140 центнерів 
зеленої маси кукурудзи. На інших 
площах врожайність нижча — до 
ста центнерів. Тож, щоб виконати 
плани заготівлі соковитих кормів, 
ще під час жнив вирішили силосу
вати солому озимих культур.

Аби виграти в часі, трактористи 
транспортували солому пе до місця 
скиртування, а відразу до силосної 
ями. За п'ять днів заклали 1088 
тонн силосу, який, до речі, при пра
вильній технології закладання, но-
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Заготівля кормів—
ударна справа молодих

повняться
ТРАНШЕЇ

Ж11ВННМІ! якостями не поступається 
силосові з кукурудзи.

Запланували заготовити ще тися
чу тонн цього поживного корму. Ро
боти розпочнемо, як закінчимо за
кладати силос із кукурудзи. Тут 
вже чимало зроблено. Заклали 1400 
тонн у другій бригаді. Повниться 
розрахована па 7000 тонн траншея, 
шо в третьому відділку. При закла
данні силосної кукурудзи викори
стовуємо і озиму солому — до 25— 
30 процентів, що не вплине на якість 
силосу, а допоможе збільшити за
пас соковитих кормів.

У нашому колгоспі вже стало 
традицією: заготівля кормів — 
ударна справа молоді. Нині, як і в 
попередні роки, створили комсо
мольсько- м ол ол і ж н ий кормодобув
ний загін. Значна концентрація тех
ніки дозволяє швидко закладати

траншеї, підвищити якість кормів. 
Ударний ритм заготівлі сприяє та
кож достроковому звільненню і під
готовці площ д ія сівби озимих.

Комсомольці Іван Ляшепко. 
Олександр Петренко були серед 
тих, хто відзначився при закладан
ні силосу із соломи озимих куль
тур. Зараз, при силосуванні куку
рудзяної маси, молоді трудівники 
теж серед правофлангових. Поряд 
з ними ударно трудяться молоді 
комбайнери Віктор Козлоеський та 
Петро Мирбненко. трактористи Ва
силь Лисак та Микола Тарабанов, 
шофер Олександр Логвиненко, при
чіплювач Володимир Варенков. Які 
досвідчені механізатори, вони до
кладають чимало зусиль, щоб за
безпечити громадську худобу якіс
ними кормами.

Г. ІЩЕНКО — головний зоо
технік; М. РУБАН — головний 
агроном колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району.
На фото: заготівля силосу в третьому 

відділку колгоспу «Дружба» Новоукра
їнського району.

Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА.

• НАРАДА
В ЦК ВЛКСМ

У ЦК ВЛКСМ відбу
лась нарада перших сек
ретарів ЦК ЛКСМ союз
них республік, крайко
мів і обкомів комсомо
лу. З доповіддю про ро
боту комсомолу по гід
ній зустрічі XXV з'їзду 
КПРС і хід обміну ком
сомольських докумен
тів виступив перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

У доповіді, виступах 
учасників наради відзна
чалось, що заклик пар
тії, Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва працюва
ти по-стаханоБському, 
по-комуністичному, зна
йшов палкий відгук у 
молодих трудівників. Ти
сячі комсомольців і ком
сомольсько - молодіж
них колективів виконали 
завдання п’ятирічки. 
Широкого розмаху на
брало
мольців, 
чесне 
рапорт 
сомолу 
КПРС.

Велика увага на нара
ді була приділена обмі- 
нсв' комсомольських до
кументів, який, як від
значалося, проходить 
організовано, на високо
му політичному рівні, у 
відповідності з рішен
нями XVII з'їзду ВЛКСМ 
і II Пленуму ЦК ВЛКСМ. 
Цю роботу було всебіч
но і критично проаналі
зовано, намічено шляхи 
її дальшого вдоскона
лення. Розглянуті також 
питання наступних звітів 
і виборів у комсомолі.

З промовою на нара
ді виступив секретар 
ЦК КПРС І. В. Капітонов.

змагання комсо- 
молоді за по

право підписати 
Ленінського ком- 

XXV з’їздові

ВИМПЕЛ ,ЛШ“ 
У ВОЛОДИМИРА
Л A SS Ч У К А

БЛИЗЬКО п’ятисот молодих ком
байнерів області виборювали ни

нішнього року вимпел «Кращому 
молодому женцю Кіроирграднінни».

Список кращих очолювали .моло- 
*ді комбайнери Устинівського. Боб- 
рннецького, Долинського та Ловго- 
родківського районів. Спочатку по
переду був Володимир Шандрук а 
колгоспу «Дружба» Долинського 
району. Та коли широкого розмаху 
набрали жнмва в Гайворонському 
районі, високий темп запропонував 
молодий комуніст з колгоспу імені 
Ілліча цього району Володимир 
Лапчук, помічником у якого комсо
молець Віктор Гордійчук. Косили 
молоді хлібороби на «Ниві» з по- 
дрібнювачем. Особливо відзначили
ся вони на прямому комбайнуван
ні. встановивши гершими на ни
нішній косовиці серед молодих хлі
боробів рекорд ьа хлібному полі. 
За 1'6 годин Лапчук і Гордійчук 
скосили озиму пшеницю на площі 
23 гектарів і намолотили 991 цент
нер зерна. А потім був ще один 
рекорд: за 18 годин комбайнери 
скосили хліб на площі 29 гектарів 
і намолотили 1056 центнерів зерна. 
10 509 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА - ТА
КИЙ ЇХ ДОРОБОК. ВОЛОДИМИР

ЛАПЧУК СТАВ ВОЛОДАРЕМ 
ВИМПЕЛА «МОЛОДОГО КОМУ
НАРА» «КРАЩОМУ МОЛОДОМУ 
ЖЕНЦЮ КІРОВОГРАДЩИНИ».

Справжні хліборобські якості по
казав на завершенні кссовпці ком
сомолець із колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринецького району 
Володимир Безпалко. Він гідно 
продовжив традицію своїх одно
сельчан Бориса Сметани та Григо
рія Назаренка, які в роки ниніш
ньої п'ятирічки були володарями 
почесного приза. Па комбайні СК-І 
з подрібнювачем В. Безпалко намо
лотив 8170 центнерів зерна і вибо
ров почесне друге місце.

Найвагоміше представництво се
ред молодих гвардійців жнив за
вершального року п’ятирічки мають 
женці Ульяновського району. Воло- 
димігр Левнцькнй із колгоспу іме
ні Карла Маркса цього району ви
боров третє .місце (умовами кон
курсу було передбачено, що хлібо
роби працюватимуть на комбайнах 
різних потужностей. Для тих, хто 
водна «Пиву» або «Сибіряк» — на 
25, «Колос» — па *10 процентів ре
зультати зменшувалися, аби поста
вити в рівне становище комбайне
рів. що працювали на СК-П. Тож 
Андрій Галушко з колгоспу «Укра
їна» Ноаоархангельського району 
та Станіслав Сторожук з колгоспу 
«Більшовик» ГаЙворонського райо
ну хоч і абсолютні намолстн мали 
вищі, ніж у В. Лсвицького, посту
пилися йому вищою сходинкою, але

увійшли до п’ятірки кращих мо
лодих женців області.

Напруженими були жнива 
завершального року п’ятиріч
ки. І вони назвали імена моло
дих гвардійців косоеиці, імена 
тих, хто був взірцем у роботі 
для інших. Ось вони:

Володимир Лапчук — кол
госп імені Ілліча ГаЙворон
ського району;

Володимир Безпалко — кол
госп імені XXI з'їзду КПРС 
Бобринецького району;

Володимир Левицький — 
колгосп імені Карпа Маркса 
Ульяновського району;

Андрій Галушко — колгосп 
«Україна» Новоархангельсько- 
го району;

Станіслав Сторожук — кол
госп «Більшовик» ГаЙворон
ського району;

Анатолій Маніта — колгосп 
імені Фрунзе Ульяновського 
району;

Григорій Стародубосський— 
колгосп імені Леніна Ульянов
ського району;

Володимир Шандрук — кол
госп «Дружба» Долинського 
району;

Володимир Луценко — кол
госп «Дружба» Вільшанського 
району;

Анатолій Колісниченко — 
колгосп імені Фрунзе Улья
новського району.

Завтра—Всесоюзний 
день залізничника '

Олександр Осипов — черговий 
посту електричної централізації 
станції Знам’янка. Від нього зале
жить чітка робота по прийому і від
правці вантажних та пропуск паса
жирських поїздів, маневрові робо 
ти. В цьому році Олександр склав 
екзамени в аспірантуру Харків
ського інституту інженерів транс
порту.

На фото: Олександр ОСИПОВ; (зліва): 
дороги, дороги...

Фото В. КОВПАКА.
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Комсомольсько-молодіжну зміну версіатннків майстра В. Г. 
Котика на Олександрійському заводі підйомно-транспортного 
обладнання знають як згуртований, дружний колектив.

Л. Козаренко, Г. Прнхрдько, Г. Данилюк лише торік закінчи
ли ПТУ № 1, та за короткий час вже встигли опанувати суміж
ні спеціальності свердлувальниць і фрезерувальниць.

Готуючи гідну зустріч наступному XXV з'їздові партії, мо
лодь цеху постійно викопує змінне завдання на 112—115 про
центів. Допомагає їм тримати такі виробничі темпи постійна 
паука старших товаришів-наставннків.

На фото: Л. КОЗАРЕНКО і Г. БУЙНОВСЬКА радяться зі 
своїм наставником О. БАБИЧ. Фото Р. ГРАІІОВСЬКОГО.

В. ВАСИЛЕНКО, 
інструктор Світловодського міськ
кому ЛКСМ України.

|У—

КПРС про 
чергового 

КПРС і взяв 
соціалістич-

УСПІХ
ПЛАВИЛЬНИКІВ

ГІідбито підсумки соціалістичного зма
гання серед комсомольсько-молодіжних 
Колективів промислових підприємств 
Світловодська за перше півріччя. Пере
можцем стала бригада цеху № 6 (брига
дир В. Савченко, групкомсорг П. Єре
менко) ордена Трудового Червоного 
ІІрапора заводу чистих металів.

Колектив, три чверті якого становлять 
комсомольці, п'ятирічне завдання вико
нав ще в серпні минулого року. У за
вершальному році п’ятирічки, ставши на 
ударну трудову вахту на честь XXV 
з’їзду КПРС, він зобов’язався щозміни 
випускати продукції ще на півнорми. 
Юнаки і дівчата дотримали слова: пла
нове піврічне завдання виконали на 
154 проценти.

Серед трьох провід
них цехів заводу наш 
випалювально - віднов
ний двічі в цьому році 
виходив переможцем о 
соціалістичному зма
ганні.

За особливим, напру-

женим розкладом про- 
уодить зараз кожна змі
на в цеху. Наш колектив 
гаряче зустрів рішення 
квітневого (І975 р.) Пле
нуму ЦК 
скликання 
XXV з’їзду 
підвищені 
ні зобов’язання. Виріши
ли план переробки сухої 
руди в огарок виконати 
до 25 грудня, а по реа-

лізації продукції — до 
першого грудня 1975 
року і одержати не 
менше 15 тисяч карбо
ванців умовно-річної 
економії від впровадже
них рацпропозиція.

В. РЖЕВСЬКИИ, 
секретар партійної 
організації випалю
вально-відновного це
ху ГІобузького ніке
левого заводу.

РІК тому колективи під
приємств Кіровограда 

— орденів Жовтневої Рево
люції і Трудового Черво
ного Прапора заводу 
«Червона зірка» та ордена 
«Знак Пошани» заводу 
тракторних гідроагрегатів 
виступили з ініціативою 
боротися за місто високої 
продуктивності праці, ви
сокої культури і зразко
вого громадського поряд
ку. Починання підтримали 
на багатьох заводах, фаб
риках, в установах. Гаря
чий відгук знайшло воно 
у справах молодих кіро- 
воградців.

В трудових колективах 
йшла напружена і плано
мірна боротьба за підви
щення ефективності ви
робництва, нарощення 
темпів праці. Це комсо
мольці і молодь нашого 
міста першими підтрима
ли заклик: «П’ятирічці — 
ударний фініші Все для 
трудової перемоги!» Сло
во з ділом у них не роз
ходиться, Понад 1200 мо
лодих виробничників, 23 
комсомольсько - моло
діжні колективи у ці дні 
випускають продукцію в 
рахунок 
тирічки. 
сомольсько 
них колективів 
мали ініціативу молодих 
москвичів у рік 30-річчя 
Перемоги працювати під 
девізом «За себе і за то
го хлопця». Першими у 
соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання 
завдань п'ятирічки, за гід
ну зустріч наступного 
XXV з'їзду КПРС йдуть 
колективи бригад форму
вальників ливарного цеху 
сірого чавуну заводу 
«Червона зірка», водіїв 
головного підприємства 
автотранспорту «Кірово- 
градважавтотранс» та ін
ші. Зараз перед міським і 
районними ком і т е т а м и 
комсомолу завдання сто
їть так: використовуючи 
досвід органзації і ведення 
соціалістичного змаган-

ня, набугии за роки п я 
тирічки, ширше розвивати 
трудове суперництво на 
передз’їздівськіи вахті,
ще більше залучити ком
сомольців і молоді ДО бо
ротьби за право підписа
ти Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з їздові 
КПРС.

Великі вимоги стоять перед 
комітетами комсомолу в пла
ні перетворення Кіровограда в 
місто високої культури і зраз
кового громадського порядку. 
Особлива турбота в цьому на
дається організації відпочинку 
і дозвілля молоді. в міст» 
працює понад 300 колективів

ДО МОЛО- 
в гурто-

прогули, а часом деякі з 
них потрапляють і до ви
тверезника-

Боротьба за місто висо
кої культури і зразково
го порядку вимагає від 
комітетів комсомолу й 
особливої уваги 
ді, що мешкає 
житках.
ОДНАК комітети комсомол., 

комсомольські активісти 
міста ще не чітко визначили 
напрямки роботи серед цін 
численної категорії молоді. 
Райкоми комсомолу, міський і 
районні штаби «Комсомоль
ського прожектора» допуска
ють формалізм і поверховість

ЦОЇ ГОРДІСТЬ

кожного
& А

; р(] П л.іп^ппп 
; п и п п п л Ж

зразковеє; 
містом

наступної п я- 
Десятки ком- 

молодіж- 
підтри-

художньої самодіяльнеє ті,
більшість учасників яких — 
юнаки і дівчата. Міськком 
комсомолу двічі на рік про
водить вечори трудової слави. 
Ленінський ранком на базі 
кінотеатру «Мир» створив 
кіноклуб «Патріот», в честь 
30-річчя Перемоги був органі
зований кінолекторій, в якому 
взяли участь понад півтисячі 
чоловік,

ПРИРОДНЕ почуття гор
дості за своє місто, в 

якому живеш і працюєш, 
надихає молодь на удар
ну працю, пробуджує ба
жання зробити його ще 
красивішим, а мешканців 
— духовно і культурно 
багатшими. Однак, само
критично оцінюючи зроб
лене за рік, не можна за
мовчати прорахунків, до
пущених у боротьбі і про
філактиці з правопоруш
никами і особливо—серед 
неповнолітніх. В деяких 
комітетах комсомолу все 
ще формально підходять 
до цих хвилюючих питань. 
Прикро, що навіть на під
приємстві — ініціаторові 
походу за високу культу
ру і зразковий громад
ський порядок в місті — 
на заводі «Червона зірка» 
молоді робітники роблять

У ряді 
життя 
канців 
гальним «благополуччям», на
приклад, змирилися, що в гур
тожитках № 2 інституту сіль
ськогосподарського машино
будування і чоловічому ком
бінату «Кіровоградважбуд» 
низький санітарний стан, а в 
гуртожитку кооперативного 
училища немає бібліотеки, 
незадовільно працює буфеї. 
На жаль, до того ще й слабо 
ведеться індивідуальна робо
та з особами, схильними до 
правопорушень — лише окре
мі вихователі сумлінно і доб
росовісно несуть цю нелегку 
місію.

Боротьба за перетво
рення нашого міста в мі
сто високопродуктивної 
праці, високої культури і 
зразкового порядку — 
це повсякденна і копітка 
робота. Місце комітетів 
комсомолу, кожного ком
сомольця, юнака чи дів
чини — на її передньому 
краї зустрічати кожен 
трудовий день. Бо велике 
бажання об’єднує всіх: 
бажання гордитись своїм 
містом.

питань, іцо стосуюгьсі; 
юнаків і дівчат — меш- 

гуртожитку. За за-

м. соколянський, 
перший секретар Кі
ровоградського МК 
ЛКСМУ.

Активісти оборонного товариства

ФРОНТОВИК МАЄ
ДОРУЧЕННЯ...

Миколу Парфентійозича Ку
харя з Ульянозці знає кожен. 
Капітан у відставці, невтомний 
ентузіаст оборонно-масової 
роботи нині працює позаштат
ним заступником начальника 
місцевої автошколи ДТСААФ 
ПО виховній роботі і начальни
ком районного об’єднаного 
пункту початкової військової 
підготовки. Десятки юнаків 
«Утримали тут технічну спеці
альність, і тепер, в армії стали 
класними спеціллістамн, від
мінниками бойової і політич
ної підготовки.

Майбутні воїни намагаються 
бути такими, як і їх наставник. 
А бойова біографія Миколи 
Парфентійозича справді за
видна. Його юність гартува
лась під Сталінградом і Кур
ськом, він вирушав в далеку й 
близьку розвідку, щоб повер
нутись у свій підрозділ з «язи
ком». Лейтенанту М. Кухарю з 
196-й стрілецькій дивізії дору
чали найбільш складні завдан
ня. Перед кожним новим про
ривом зі своїм взводом він по
спішав на передній край, за
глиблювався в тил ворога, ви
вчав його оборонні рубежі. 
Гам, на Волзі, він втратив езо- 
ґд найближчого товариша Ми
колу Єристова. Тоді розвідни
ки потрапили з оточення. Але 
на командний пункт будь-що 
треба було доставити «язика», 
Падали бійці. В двобій з фа
шистами кинулись Кухар і Єри- 
СГО8. Завдання було виконане. 
Миколу Парфентійовича наго-

родили орденом Вітчизняної 
війни II ступеня.

...Рана ще не зажила. Але 
він не міг чекати. Відпросив
ся з тилового госпіталю. З 30-й 
лижній бригаді, яка вирушила 
на Курсько-Орловську дугу, ні
хто й повірити не міг, що з 
цього молодого офіцера такий 
нестримний біль, а він рвався 
вперед. І знову на командний 
пункт доставляв оперативні да
ні, приходив з розвідки з «язи
ком»,

Ворожа куля влучила його 
ще раз. Цього разу при фор
суванні річки Севськ. Отоді й 
потрапив Микола Кухар з за
пасний полк, де готував мо
лодших командирів для фрон
ту, Той досвід не забуто й по
нині. Колишній фронтовик, 
працюючи в оборонному това
ристві, постійно виступає пе
ред майбутніми воїнами з лек
ціями, бесідами на військово- 
патріотичну тематику. Подбав 
Микола Парфентійович про 
створення навчально-матері
альної бази на пункті почат
кової військової підготовки. 
Постійно буває колишній 
фронтовий офіцер, розвідник 
в первинних дтсаафівських ор
ганізаціях району. І в тому, що 
Ульяновський районний об'єд
наний навчальний пункт зайняв 
по області третє місце і наго
роджений грамотою обкому 
ДТСААФ, чимала заслуга 
М. П. Кухаря.

В. МАШУК, 
гвардії майор запасу.

м. Ульяновка.

м. СВІТЛОВОДСЬК. ОБЕЛІСК СЛАВИ.
Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

У ШКОЛЯРІВ — канікули

БРИГАДА НАЙМОЛОДШИХ
Першими на початку літніх канікул на Кірово

градську фабрику «Побутмеблі» прийшли першо
курсник машинобудівного технікуму Артур Ко
валенко і дев’ятикласник СШ Яг 11 Сергій Кулик.

— Ми, — звернулись вони до головного інже
нера, — хочемо влітку попрацювати.

Віктор Миколайович Плахотін прийняв хлопців, 
побесідував з ними, потім запросив до себе май
стра Г. М. Мозгового:

— Тимчасово візьміть до себе цих комсомольців.
І ось уже вони гордо пройшли через педвір я 

фаорики. ^Попереду Артур Коваленко, якого на
значили бригадиром. А в бригаді — учні серед
ніх шкіл міста Анатолій Крупченко, Микола Тка- 
'уогп іХе^-1апИІ *^азаРєв і його гість з Комі 
. '■'І Юрій Дедегуров. Потім у цей колектив при
йшли дев ятикласішки СШ № 23 Валентин Осеп- 
чук та Віктор Жердій. Бригада тимчасова. Але 
наставники хлопців А. П. Лазарев та С. Ф. Пет- 
ровськии вважають, що комсомольці зуміли б 
працювати самостійно. *

Яко^о наприкінці дня, в п’ятницю, стало ві- 
вантажі ИВ завгра мають прибути на фабрику 

М“ прийдемо, якщо треба. І розвантажимо 
все, — сказали хлопці.
будпійМде іь°ЛЬЦІ працювалн краще, аніж в

иЛ™щ?Г°лВадн0, що 3 них ви»ле добра робітнії-
< е стаРш°класники люблять техніку, 

стіосяпіиДАбуТИ проФесії шоферів, трактористів, 
пХХ ^ЄКтрогазозварюзальників. І тепер, по- 
К Дя и^ВЛІТКу в колективі, та
мрія ДЛЯ них стала ще ближчою

І. СКРИННИК,
М. Кіровоград"®1“ громадський кореспондент.

ЖНИВАРЯМ СПОДОБАЛОСЬ.
Біля всіх збиральних агрегатів по

бувала за період жнив агіткультбрига- 
да нашого сільського клубу/В недовгі 
обідні перерви екіпажі комбайнів кол
госпу імені Карла Маркса мали змогу 
послухати бесіди та короткі лекції на 
міжнародні теми директора Аджам-
ськоі вечірньої школи М. к. Смирнова, Кіровоградського

О 9

спотоб^и“ ціхаа/ концерти. Жниварям 
ли Богота? п™ні у виконанні Людми- 
пія п1/ТаКП’ Людмили Ірхп та Григо- 
Леонід м"°°йлюГОрЄСга'’ К°ТРІ

5 Аджамка, Т СИДОРЕНКО.

----- > району.
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ЧЛЕНИ ОБЛАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Ь

і л СОЛОВЇХА сидить перед хатою, під гілляс- 
I О тим шовкуном. її руки, як корчувате коріння, ле- 

їхать іісі рухлявому саморобному СТОЛИКУ
Його змайстрував син Федір ще перед війною, як хо
вали батька. На ньому сікли капусту жінки: варили 
берш. Не вберігся Яким. Межового каменя виносив з 
поля. Щось усередині лопнуло — й помер. Відвоював 
громадянську й за бандами у вуликовому загоні пік 
ганявся. — вцілів. 1 от на полі кінець свій знайшов

Солов'їха снує сиві думки на сизій основі далекою 
минулого. Живуча память шорстким язиком лиже сер
це. і щораз як думка заплутується в її сивій голові 
вона ладна розірвати свої груди і випустити з щемких 
обіймів материнське горе. Ллє воно не “ -
і сидить вона на краю свого дед-гого і 
думками.

Весняне 
серпувате 
на плечі 
по руках _______  ____
нерухомо. Шпаки мостяться біля ї/ 
ВІГ і спокійно визбнпують комашню.

Майже кожної неділі я відвідую її.
— Здрастуйте, Мотроно Іванівно! 
Мовчить.
— Здрастуйте, бабусю!
—• А-а-... Це ти?..
- Я.
— Чого прийшов?.. Федьку прові

дати?.. Його дома нема... Він у ді- 
лі... Не те що ти... Оре. Ои там, чуєш? 
Його трактор гуде. Чуєш?

— Чую.
— Федько в твої года... Та що ти... 

тах пнгалн...
Па цьому слові вона завжди робить велику паузу і 

чекає, поки я запитаю: «А що ж писали?».
— Що, — передражнює вона сердито. А я прикида

юсь. ніби не знаю, про що писали газети, хоч уже де
сятки разів читав. І сьогодні я буду робити те, що вже 
безліч разів робив.

— Неси сюди Федьку. — Наказує мені Мотрона Іва
нівна.

Я йду до світлиці, здіймаю зі стіни портрет, за порт- 
реюм беру пакуночок, загорнутий у носову хусточку 
і несу все до сголу. Могроиа Іванівна приймає з моїх 
рук і ставить портрет перед собою, обіперши об стов
бур шовкуна, і розгортає пакуночок.

—- На, читай... Та її узнаєш.
Я не читаю, а переказую напам’ять, гримаючи перед 

собою газетну вирізку:
«...Федір Соловей в нічній тех ряві непомітно набли

зився до ворожої оборони, закидав гранатами окопи і 
відкрив нищівний кулеметний вегонь. Бійці з криком 
«ура!» звірвались у ворожі укріплення. В цьому бою 
відважний кулеметник Федір Соловей зннщнр двадцять 
фашистів. .» Зупиняюсь. Далі пе читаю. На цім слові 

ІІ Мотрона Іванівна застережливо піднімає руку, бере у

сонце погожої неділі крізь 
листя шовкуна падає їй 

і січеним променем блукає 
та обличчю. Вона сидить

і покидає її. Так 
шляху зі своїми

З с тор.„МОЛОДИЙ КОМУНАР
газхі

комсомольськии
мене вирізку з армійської газети і кладе поруч 
портретом сина й, зітхаючи, шепоче; «Царе .. Осене. 
мир... пухом... земля». Цілує сина і на хвилинку зап- 
мнрае в гяжкій скорботі. Потім, ніби проснувшись, на
казує: «Давай сніданок, Федя буде снідати..,» Я знаю, 
Що, звідки несгп. З льоху — пляшку наливки, з мисни
ка — хліб, сало, цибулю, з прись рийка — печиво цу
керки. Сніданок готовий. Мотрона Іванівна робить знач
ну паузу, ніби щось пригадує, а потім тихо і розтяж
но говорить: «А що ж іще?»,

— Трубу, — кажу.
— Так, так.., Груба.., То голос і пісня мого синочка, 

моєї дитини.
На синовому ліжку, рядом з білосніжними пуховими 

подушками лежить труба. Беру і несу з хати. Мотрона 
Іванівна чекає, Я наливаю а одну склянку наливки — 

для неї, а в другу вона ллє са
ма — для сина. Бере обома рука
ми сьою склянку і відпиває кіль
ка ковтків. Я роблю те ж. Став
лю склянку і чекаю.

Над солодкою наливкою з’яв
ляються бджоли. Вони кружля
ють над склянками і сідають на 
вінця. Мотрона Іванівна не про
ганяє їх, а ласкаво припрошує; 
«Пийте, милі, пийте.., за мого си
ночка...». ■*

Біля воріт дітвора з усього се
ла. За П знаком я запрошую їх 

до столика. Вена роздає їм гостинці. Вени миттю 
укрили шпориш, смакуючи цукерками.

Мотрона Іванівна зсуває на плечі з голови хустку, 
наказує: . _

— А тепер грай, Васильку!.. Граи. І рай!
Я граю «Катюшу».
її плечі починають тремтіти від безслізного плачу. 

То плаче материнське серце. Ось вона нахиляється до 
сипа і чистою хусточкою витирає його обличчя, потім 
— пілотку з червоною зірочкою і пригортає до своїх 
грудей, я граю, а вена, погойдуючись з боку на бік, 
дивиться її синю далечінь неба. Дивиться на захід, ту
ди, де в Альпах спить її сип Федір.

Граю довго. А Мотрона Іванівна нерушно погойдує
ться і вслухається. То ледь помітно киває головою. 
Ось вона торкається мого ліктя.

Мелодія ше десь бриніть у травневому небі, а вона 
питає:

— Почув?..
— Почув. — кажу.
— От і добре... Яка я рада, що поговорила Із си

ном...
Дихнув із садка вітерець. На сиве пасмо волосся 

лягли легенькі пелюстки. А над ^склянками дзижчали 
бджоли, чимось схожі на сгар> Солов іху.

Микола ЗОЛОТАРЕНКО.
Устинівський район.

Комсомольський квиток...
Мов частка знамена, 

Неначе краплина святої крові. 
Одна його назва для всіх нас

священна 
1 завжди на подвиги кличе нові. 
З квитком комсомольським

в буремні двадцяті 
Безстрашно ішли у атаку діди.
1 з ним біля серця батьки 

в сорок п’ятім
Весь світ врятували від злої 

біди.

Про ньою в газе-

ВК'ІОІЧІВт» ВВІ<ф«нпдрно* твісту

проліски,

СЕНОКОС

Вже не кличуть напровесні 
Тебе в сад солов’ї.
Відцвіпися, як 
Сині очі твої.
День за днем
Над вузькими
Ти, мев сива кульбаба, 
Облітаєш думками.
І під вечір з бабами 
Ти на призьбі сидиш.

тихо пада 
стежками.

З квитком комсомольським
дерзають і нині 

їх славні онуки і славні сини.
Відомі їх подвиги цілій

країні, 
Безсмертною славою вкриті вони. 
Квиток комсомольський...

Уся наша слава,
Уся наша доблесть утілена

І партія паша, і наша

Гордились завжди комсомолом

І завше попереду плем’я 

До цілі великої буде іти.
1 тільки вперед, на високі

Квиток комсомольський нас

и 11ІМ.

держава

своїм.

орлине

вершиїиі,

буде вести.
Любов ГНІДЕЦЬ.

. 'Гишківка, 
Добровеличківського району.

♦ * ♦ у напівсонній тишині.
Водз соляркою пропахла, Така у них уже робота,
дрімають стомлені човни що починається вона,
і теплоходи — білі птахи коли і сонце ще не сходить
переглядають тихі сни. і ще дрімає далина.
А вже від міста до причалу 
ідуть рибалки мовчазні Георгій ШЕВЧЕНКО.
і починають день звичайний м. Кіровоград.

У смугастій піжамі 
Він приходить сюди ж. 
Ти мотаєш на палець 
То стеблинку, то лист. 
А він палить і палить, 
Мов колись мов колись. 
Плинуть хмари кошлаті 
Золоті, голубі.
Він щось хоче сказати, 
Нагадати тобі.
В шалі гарусній, білій

Ти самотня в імлі, 
Як димар почорнілий
На холодній зелі.
В нього внуки чудові, 
Сміхом повне вікно.
Не ламай свої брови, 
Все одно, все одно... 
Вітер спомину старість 
Рве, як зсохнуту вишню. 
Чомусь так воно сталось. 
Якось так воно вийшло.

Застывший полдень. Все 
кругом молчит.

Как будто в землю звуки 
все закопаны.

Роняет солнце спелые лучи, 
А люди их укладывают 

в копы.

Быть может это не резонно, 
Как у скупого брать взаймы, 
Но все ж достигнуть 

горизонта 
Стремимся в молодости мы.

ГОРИЗОНТ
Там, где кончаются дороги, 
В глубокой, призрачной дали 
Лег горизонт легко и строго 
Границей неба и земли.

Лишь много позже мы 
узнаем,

Пройдет тот милый детства 
сон, —

Что горизонт неосязаем, 
Что он условен, горизонт.

Но все равно, в десятый, 
в сотый,

Раскрыв восторженно глаза, 
Мы будем рваться 

к горизонту, 
Как много лет тому назад.

Владислав ГРИ ЦЕЛЬ.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

землю мельк-

Клавдія 
БАШЛИ КО В А,

Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрівна, 

Долииського району.

До тих людей іду я на пораду, 
Хто рідну землю в праці оневля, 
Хто без вагання постоїть за правду.
Не осквернивши зрадою ім’я.
До ніх людей приходжу на розраду, 
Які не гнуться і! горі і білі, 
І не покинуть справу розпочату 
Зневірившись у силі з півпуті.. 
До тих людей несу пісень октави, 
В яких життєва мудрість на чолі,

У світ з якої вийшла добра слава
І вже не вмре ніколи на землі...
Вони мої і вчителі, і судді,

і хочу так діла свої гворить
Щоби не сором в вічі таким людям. 

. Дивитися, допоки буду жить!

Кріпильник вийшов з клігі, 
йде в роздягалку через сад. 
А на золотому ще вітті 
У сповиточках квіти сплять. 
Кріпильник став. Вишневе гілля 
На плечі стомлені лягло. 
З кашкета іскорки вугілля 
Летять, освітлюють чоло. 
А вишня вже квітує біло, 
У степ до сонця вируша... 
Гуде від праці усе тіло 
й до пісні хилиться душа.

смт. Балахівка , 
Петрівського району.

Люні'ниЬн&і
ГУМОРЕСКА

Слава великих не давала мені 
спати. А коли шофер Ваня, сту« 
дент-заочпнк, захистив диплом, 
я вже не втримався:

— Молодець, Ваня, — сказав 
я при дядькові Андрієві. — Був 
водієм, а тепер — інженер!

— А ти не захистив би, коли 
б у тебе не дружина лабо
рант? Формули там усякі, оксн- 
ди-пероксиди, нітрат-альдегідн
— це їй що? Біля них ходить. 
Реакція правильна.

Я недовірливо дивився на нього. А 
він розжовував:

— Написала йому, розрисувала схе- 
ми-графіки, а він палітурки зробив
— і дипломна готова — інженер!

— Може, ви скажете, що й Висилю 
Прудкому теж дружина книжку на
писала — он вийшла його повість?

— єхидно заки
нув я.

— Написав по
вість, ха! — ні
би й чекав дядь
ко на це питан
ня. — А ти зна
єш, як він її, як 
ти кажеш, «напи
сав»?

Я сторопіло дивився па родича: не
вже він з тих, що бачать крізь сті
ни, читають в закритих конвертах, 
розшифровують думки за тисячі кіло
метрів — Із тих, із ясновидців, із те
лепатів? Я промимрив, що НІ, не 
знаю, Василь мені своєї творчої ла
бораторії не розкривав.

— Гадаєш, що й ти не міг би 
написати? А Спілки письменни
ків для чого? Редакції, видавни
цтва, кабінети? Тобі варто пода
ти туди ескіз, а там скажуть: 
допоможіть, автор з периферії. 
Гадаєш, відмовляться? А гроші 
за що беруть? Та премії? Спе
цифіка у них така...

— А як же тоді Пушкін? — точив 
мене черв’як зневіри. — Тоді ж ні 
спілок, ні кабінетів автора...

— Пушкін?! Він з ким водився? 
Державін, Карамзін, Жуковський..,

— То виходить, і Ньютон не від
крив би своїх законів, коли б йому 
не допомогли?

Згадав, що Ньютон був людиною 
одинокою. Сидів він якось насамоті в 
саду, 1 яблуко, впавши, наштовхнуло 
його на відкриття закону земного тя
жіння,

— А ти впевнений, що оте яблуко 
саме по собі взяло та й упало? — з 

• жалем глянув на мене дядько. — На
ука, вона, брат, справа колективна.,.

Я замислився, а тоді вирішив спро
бувати. Бо роль табельника на цук
розаводі була не для мене — я від
чував інше покликання. Все ж рід
шій дядько не ворог мені...

— А ви пе змогли б...
Дядько Андрій нараз пильпо 

подивився на мене, зміряв з го
лови до ніг, обмацав поглядом 
лоба, надбрівні дуги, виступи 
черепа і залишився задоволе
ний:

— А чому ж? Підсобив би. 
Якби ти був, скажімо, Пушкі
ним чи Ньютоном. Або хоч би 
інженером Банею. Чому ж? Під
собив би!

Микола ПЕТРОВ,
м, Знам’янка.

НЕ ВСЕ
Із хмарки свіже крап-крап... Радію крап

лині. Із акації листочок на 
мельк,., Сумую розлуці.

Мати із порога:
— Так само падає зернина 
Всім до вподоби погода із 

ком. Тут же батько ш'д воріт:
— Падає солдат від кулі на чужій землі 

так само,
А кому до вподоби погода із пов’ялим 

листям?! Я трохи подумав і сказав;
— Все падає на землю щодня. Але не всо 

падає для добра.
Враз хмарка убік.
Вечір своїм ходом ніс зірку на небо.., 

ІМАНДРА
Отакі-то горн Хібіни. Щовесни розкоше- 

люються, знімають білу пов’язку снігу і ки
дають його прямо в озеро. Імандра неохо
че розкутується від товстої- криги, виринає 
із самої глибини на поверхню, випускає на 
волю заспані хвилі і горнеться ними до своєї 
гори-рятувальппці. В саму душу Хібін захо
дить. Кожного разу віддає озеро їм таку 
честь. Це ж вони висиділи па сніговій вер
шині найчистішу воду. Хто тепер вип’є — 
всі губи нею обпікають. А хто пальцем 
торкнеться — переріже по саму кісточку. 
Крижаним холодом. Отака-то Імандра на 
поводку Хібін.

Іван ГОРОВ И Й.
м. Кіровоград.

на землю, 
зеленим ЛИСТ«
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РАНОК ВЕЧОРА
мудріш

ЮШКА
ФЕЙЛЕТОН

Дмитро Семпроб сів за свого 
стола з твердим наміром. Гля
нув на купу паперів справа — 
почухав потилицю, глянув на 
теки зліва — потер лоба, а на 
аркуш з терміновими справами 
вже не вистачило сил звести 
очі. «Набралося ж справ!» — 
подумав. І вже більш оптимі
стично вклався в наступну дум
ку. —• «Ну, дарма... Ось сього
дні вже все зроблю нарешті!»

Посмішка здобрила його ді
лове обличчя. Як не як, а Дми
тро — відповідальна особа в 
райкомі комсомолу — заворг, 
і йому не до посмішок. Та оце 
зараз розімріявся. Уявив, як 
до обіду поменшає паперів пе
ред ним, як встигне обдзвони
ти з десяток адресатів із дов
гого списку, що під склом, як 
викреслить па календарі кіль
ка поміток... Дмитро продов
жував літати за хмарами всу
переч звичці бути діловим. Він 
дійшов до того місця, коли ПІД 
кінець робочого дня зі столу 
зникнуть всі папери, увійде 
хтось із секретарів і скаже: 
«Молодець, Дмитро! Оце я ро
зумію стиль!»

І він думав з годину. Мож
ливо ще б думав та раптом: 
«Дзінь, дзінь, дзінь...». «Не да
ють зосередитись», — з обра
зою сказав собі Дмитро і взяв 
трубку.

— Слухаю. А. Вітьок, при
віт! Що, вже з відпустки? Ле
тить час... Ага. В Євпаторії, 
кажеш?.. Креветки річ хоро
ша... Знаю... І плавать навчив
ся? Ну?!. Почекай, почекай, 
повтори спочатку... Так. А те
пер послухай, чи вірно я запа
м’ятав. Значить, спочатку пра-

і, ■ --------- -

ва рука вперед, вгору, і у воду 
— вдих, потім...

До кабінету вбігла засмагла 
дівчина і зупинилася біля сто
лу. Була збуджена і, видно, 
дуже поспішала.
'— Так далі не можна! —ви

палила одним духом. — Лан
ка зібралася, а...

— Тихіше, я ж з людьми го
ворю, — прикрив Дмитро мік
рофон долонею і жестом за
просив дівчину сісти.

Дмитро уважно слухав інст
руктаж. Смаглява дівчина вже 
заспокоїлася і байдуже диви
лася у вікно. Поряд з нею те
пер сиділи хлопчина у формі 
технічного училища, кіномеха
нік Василь.

— Що ти кажеш, Вітьок!!! 
Оце так-так!.. Ну, добре. Бу
вай. Зараз же дзвоню, а то час 
біжить...

Дмитро схвильовано натне 
на важіль апарата і, вибачив
шись перед відвідувачами, мов
ляв, термінові справи, набрав 
номев.

— Сергій — це я. На хви
линку. нема коли довго гово
рити. Як і обіцяв. Дивак, ще 
й вагаєшсд. Та ти ж послухай, 
який вибір! Обіди, пальці об
лижеш. Можеш так вибрати... 
Ні, ні. Краще бери комплексні... 
Ну що там — дешево... Вчора, 
наприклад, на перше — борщ, 
па друге — шматок курки з 
макаронами, па десерт кава З 
печивом...

Вільних стільців в кабінеті 
все меншало і меншало. Туг 
вже сидів секретар місцевого 
колгоспу, вожата з піонер
ського табору, юнак в студза- 
гонівській спецівці. Смаглява 
дівчина жваво закінчувала п’я
ту битву з морського бою з 
випускником техучилища. А 
ДмИтро чемно запрошував сі-

датп кожного нового відвідува
ча помахом вільної від трубки 
руки.

— Облиш, облиш, Сергію. 
Не варто, ми ж друзі... І кар
топля смажена... Любиш пам
пушки, знаю... Будемо кінчати, 
ще ж роботи!., гіа все добре!

Дмитро неохоче, ніби ще чо
гось не доказав, поклав труб
ку, та руку знімати не барив
ся. Не те, щоб вона приросла 
до цього унікального витвору 
техніки. Просто практика і до
свід підказували не робити 
цього одразу, бо за день оте 
«клади — бери» так натомить 
руку, так натомить...

Вільних стільців в кабінеті, 
нарешті, не стало. Хтось відчи
нив двері і ланцюжок відвіду
вачів з кабінету просунувся в 
коридор. Вожата успішно за
кінчувала на аркуші сценарій 
вогнища до закриття табору, 
кіномеханік пошепки розпові
дав сусідові зміст останнього 
кінофільму...

— Слухаю. Так. Дмитро Се- 
мироб. На завтра підготувати 
інформацію про молодих ме
ханізаторів? Зрозумів. Запи
сую...

Коли відірвав погляд від ар
куша — в кабінеті нікого. 
«Дивно, — подумав і визирнув 
в коридор. Там теж нікого. Ли
ше тьотя Люба гриміла відра
ми і шваброю. Дмитро з поди
вом глянув на годинника і... 
все зрозумів. Була сьома годи
на вечора. «Завтра вже обо
в’язково зроблю все», — дав 
собі слово Семироб і з сумом 
подивився на купу паперів 
справа, гірку тек зліва, а на 
аркуш із записом .термінових 
справ вже не вистачило сил 
звести очі.

О. КАРІЙКО.

Завідуючому відділом комсомольських організації Новомиргород- 
ського РК ЛКСМУ Олександру Завірюсі та лаборантові ЦРЛ м. Но- 
вомиргорода Валентині Петровій, які сьогодні стають на весільний 
рушник.

ВЕЧНАЯ
ВЕСНА

Слова Музыка
И. Шаферана. Д. Тухманова.

Для тех, кто утро 
будит голосами, 

Кто видит мир 
влюбленными

глазами,
Для тех, кто обойти 

готов полсвета, 
Любимых повторяя 

имена, —• 
Три месяца осень, 
Три месяца лето, 
Три месяца зима, 
И — вечная весна! 
Пускай дожди идут 

сплошным потоком, 
1 Пускай в узорах белых 

стекла окон, 
Пускай сбивают с ног 

порывы ветра, 
Но если сердцу 

молодость дана, —• ?
Три месяца осень,
Три месяца лето,
Три месяца зима,
И — вечная весна!

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М.). 9.05 —•

к. т. Гімнастика. (MJ.9.20 
— Новини. (М.). 9.30 
«Творчість юних». (М.). 
JO.OU — к. т. «Очевидне — 
неймовірне*. (М.). 11.00 — 
к т. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М.). 12.00 - Худ.
фільм «Артист із Коханів- 
ки». (К.). Н.25 - Програ
ма передач. (М.)- 14.30 — 
«Фільми — призери Всесо
юзного огляду телефіль
мів». (М.). 15 35 — «Ма
мина школа». (М.). 16.05 — 
«Об’єктив». (Л-д). 16.35 — 
Науково - популярний 
фільм «Плюс усе життя». 
(Х-в). 17.25 — Назустріч
XXV з’їзду КГІРС. «Пар
тійне життя». (Х-в). 18.00 
— «День за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. Лялькова ви
става. (М.). 18.30 — Назу
стріч XXV з’їзду КПРС. 
«П’ятирічку — достроко
во». (М.). 19.15 — к. т. 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм «Райдуга». 
Бельгія. (М). 19.40 —
Мультфільми для дорос
лих. (М.). 20.05 — Телевіз. 
багатосерійний худ. фільм 
«Давид Копперфільд». 
к. т. І серія. (Англія). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 
— к. т. «Нові мелодії ро
ку». (К.). 22.15 — Міжна
родний турнір футбольних 
команд соціалістичних 
країн. Фінал. (Л-в)ХВ пе
рерві — новини. (К.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.35 — «Валерій Чкалов». 
Худ. фільм. (М.). 18.00 — 
Оголошення. (К.). 18.30 — 
Фільм-концерт «Неаполі
танські пісні». (К.). 19.00 
— «Вісті». (К. з включен
ням Кіровограда). 19.30 — 
Фільм-концерт «Мій голос 
для тебе». (К.). 20.30 — 
«На ланах республіки». 
(Донецьк). 20.45 — «На
добраніч, діти!» (К.). 21.00 
— «Час». (М.). 21.30 —
Концерт з творів компози
тора Б. Александрова. 
(М.). 22.35 — «Спортив
ний щоденник».

5ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М.). 9.05 — 

к. т. Гімнастика. (М.). 
9 20 — Новини. (М.). 9.59 
— к. т. Мультфільми. 
(М.). 1’0.00 — Телевіз. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Давід Копперфільд». 1 
серія. (Англія). 10.55 —
Міжнародний фестиваль 
«Райдуга». Бельгія, к. т. 
(М.). 11.20 — «Наш сучас

ник». Кінонарнс. (Запоріж
жя). 11.35 - Худ. фільм 
«Ох, любові». (К.). 12.40 — 
Док. фільм «Покорителі 
Півночі*. (К.). 14.30 —
Програма передач. (М.). 
1’4.35 — Док. фільми. (М.). 
15.35 — Концерт. (М.).
15.55 -• Гі де Мопасан. 
Оповідання. к. т. (М.). 
1G.25 — «Рідна природа». 
(Л-в). 16.55 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». «За 
методом бригадного підря
ду». (Х-в). 17.30 — «Піо
нерське літо». (Одеса). 
18.00 — Новини. (М.). 18.15 
— «Загадки і відгадки», 
к. т. (М.). 1'8.30 — «Доро
гі! Віктора Лакомова». Те
ленарис (М.). 18.50 —
«Екран запрошує». (К-Д). 
19.20 — «Людина і закон». 
(М.). 19.50 — к. т. Кон
церт. (М.). 20.05 — Теле
віз. багатосерійний худ. 
фільм «Давід Коппер
фільд». 2 серія, к. т. (Ан
глія). 21.00 — «Час». (М.). 
21.30 — Телевіз. фільм-
концерт. «День артиста». 
Про творчість нар. арти
ста СРСР М. Ульянова, 
к. т. (М.). 22.35 - Ро
манси П І. Чайковського 
викопує нар. арт. СРСР 
М. Рейзен. к. т. (М.). По 
закінченні — новини. (?•!.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К.). 
П',05 — Новини. (К.). 11.20 
— «Наш сучасник». Кіно
варне. (Запоріжжя). 11.35 
— Худ. фільм «Ох. лю
бов!» (К.). 12.40 - Док. 
телефільм «Покорителі 
Півночі». (К.). 18.05 —
Наша афіша. (К.). 16.10 — 
«На головних напрямках 
п’ятирічки». (К-). 16.25 — 
«Фільм — дітям». «Зелені 
ланцюжки». (М.). Г8.00 — 
Оголошення. (К.). 18.30 — 
Док. фільми. (К.). 19.00 — 
«Вісті». (К.). 19.30 —
Фільм-концерт. (К.). 20.00 
— «Мільйон за посмішку». 
Вистава. (Л-в). 20.45 —
«На добраніч, дтіи!» (К.). 
21.00 — «Час». (М.). 21.30 
— Продовження вистави. 
(Л-в). В перерві — повн
ий. (К.) 
6 ПЕРША ПРОГРАМА.

9.00 — Програма пе
редач. (М.) 9.05 — 

к. т. Гімнастика. (М.). 
9.20 — Новини. (М.). 9.30 
— к. т. Концерт. (М.). 10.00 
— Телевіз. багатосерійний 
худ. фільм «Давід Коп
перфільд». 2 серія, к. т. 
(Англія). 10.55 — к. т.
«Співає І. Богачова».

О§ ТЕЛЕЕКРАН
§ ЇЇШЖ_______ __ _________ _ . _

g ТЕЛЕЕКРАН
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(Л-д). Г1.25 — Новини.
(К.). 11.40 — к. т. «Грає 
ансамбль «Іармонія», 
(К.). 14.25 — Програма пе
редач. (М.). 11.30 —
«Фільми — призери Все
союзного огляду телефіль
мів». (М.). 15.00 — «Ша
хова школа». (М.). 15.30 — 
М. Лесков. «Левша», к. т, 
«Нові ілюстрації Кукринік- 
сів». (М.). 16.25 — к. т.
«Наука сьогодні». (М.). 
16.55 — «Назустріч XXV 
з’їзду КПРС». «Резерви — 
на службу виробництву». 
(К-Д на Республіканське 
телебачення). 17.25 — «Па
лайте, вогнища!» Муз. 
фільм. (К.). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — 
к. т. «У кожному малюнку
— сонце». (М.). 18.30 —
«Століття у камені і музи
ці». Телевіз. муз. фільм, 
(Т-н). 18.50 — к. т. «Ти
раж «Спортлото». (М.). 
19.05 — к. т. Концерт ра
дянської пісні. (М.). 20.05
— Тел. багатосерійний худ.
фільм «Давід Коппер
фільд». З серія, к. т. (Ан
глія). 21.00 — «Час». (М.). 
21.30 — к. т. Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Торпе
до» — «Динамо». (Тб). 
2 тайм. (У запису). (М.), 
22.15 — Інтербачення.
Концерт Державного за
служеного ансамблю пісні 
і танцю УРСР «Верхови
на». (Л-в). По закінченні
— новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1'5.30 — М. Лесков. «Лев
ша». «Нові ілюстрації Ку- 
криніксів». (М.). 16.55 —
«Фільм — дітям». «Дів
чинка на кулі». Худ. 
фільм. (М.). 18.00 — Ого
лошення. (К.). 18.15 —
«Сільськогосподарс ь к и й 
тиждень». (К.). 18.30 —
«В ім’я миру». (Х-в). 19.00
— «Вісті». (К.). 19.30 -
Фільм-концерт «Половець
кі танці». (К-). 19.45 —
«Оперета О. Фельцмана 
«Хай гітара грає». (К.). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К.). 21.00 — «Час», 
(М.). 21.30 — Продовжен
ня оперети. В перерві — 
новини. (К.).

7 перша ПРОГРАМА, 
9.00 — Програма пе
редач. '(М-). 9.05 — 

к. т, Гімнастика. (ЛІ.), 
9.20 — Новини. (М.). 9.30 
— к. т. «Веселі старти». 
(М.). 10.15 — Тел. багато
серійний худ. фільм «Да
від Копперфільд». З серія, 
к. т. (Англія). 11'.05 — к. т. 
Концерт радянської пісні. 
(М.). 11.35 — Для дітей.
Муз. фільм «Палайте, вог
нища!» (К.). 12.10 — Худ. 
телефільм «Душечка». 
(К.). 17.05 — «Золоті Зір
ки України». Кінонарнс. 
(Д-к). 17.20 — Для шко
лярів. «Операція «Світло
фор». (К-д). 18.20 — Те
лефільм. (К-д). 18.30 — «Я 
люблю». Теленарис про 
Героя Соціалістичної Пра
ці, голову колгоспу імені 
Каліпіна Добровеличків- 
ського району Е. О. Голо
ваня. (К-д). 18.50 — «На
запитання телеглядачів 
відповідає член - корес
пондент АН СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М.). 19.20 — 
к. т. «Ритми Грузії». 
Фільм-концерт. (М.). 20.05 
— к. т. Тел. багатосерій
ний худ. фільм «Давід 
Копперфільд». 4 серія. 
(Англія). 21.00 — «Час». 
(М.). 2Г.30 -- Тел. муз.
фільм «Кола Брюпьоп», 
к. т. (М.). 22.30 — Новини. 
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.05 — «Фільм — ді
тям». «Друзі з табору». 
Худ. фільм. (М.). 18.00 — 
Оголошення. (К.). 18.30 — 
А. II. Чехов. «У предводи- 
тельші». (К.). 19.00 — «Ві
сті». (К.). 19.30 — «Співає 
В. Арканова». (Х-в). 20.00 

— «Зранку і до вечора». Ви
става. (К.). 20.50 - «На 
добраніч. діти!» (К.). 
21.00 - «Час». (М.). 21.30 
— «Зранку і до вечора». 
Вистава. 2 дія. (К.). 22.05 
— Муз. фільм «Чародій 
танцю». (К.). 23.00 — Но
вини. (К ).

8 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М.), 9.05 —•

к. т. Гімнастика. (М.). 
9.20 — Новини. (М.). 9.30 
— к. т. «Виставка Бураті- 
но». (М.). 10.00 — к. т. 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм «Давід Коппер
фільд». 4-серія. (Англія). 
10.55 — к. т. «Кола Бріонь- 
он». Тел. муз. фільм. (М ). 
14.20 —- Програма передач. 
(М.). 14.25 — Тел. док.
фільми. (М.). 15.25
«Москва і москвичі». (М.). 
15.55 — Б. Житков. «Про 
найважливіше». (М.). 16.35 
— «Назустріч XXV з'їзду 
КПРС». «Девіз — висока 
якість». (К ). 17.05 — «піо
нерське літо». (Х-в). 17.30 
— «Вісті». (К.). 1'8.00 — 
«День за днем». (К-д). 
18.15 — «До Дня будівель
ника». Виступ зав’, відді
лом будівництва обкому 
КП України тов. Силіпа 
В. Т. (К-д). 18.30 — Мо
царт. Квартет фа-мажор. 
к. т. (М.). 19.05 — Тел. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Давід Копперфільд», 5 1

6 серії. к. т. (Англія). 
21.00 — «Час». (М.). 21.30
— Фільм-концерт. «Тільки
для вас». (К.). 22.00 -—
Першість СРСР з футболу, 
«Динамо* (К) — «Карпа
ти». В перерві — новини. 
(К.).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
16.05 — «Календар 

Малечі». (Донецьк). 16.35
— «Фільм — дітям». «Чор
на гора». (М.). 1'8.00 —
Оголошення. (К.). 18.30 — 
Муз. фільм «Створення 
танцю». (К.). 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу. 
«Чорноморець» — «Дні-, 
про». (К.). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К ). 21.00
— «Час». (М.). 21.30 —
«Запрошує концертна сту
дія в Останкіні». (М.). 
22.55 — «Танцювальний
зал». (М.). По закінченні

новини. (М.).
ПЕРША ПРОГРАМА.

- Програма пе
редач. (М.). 9.05 —

т. Гімнастика. (М.).9.20 
Новини. (М.). 9.30 —

т. «АБВГлейка». (М.), 
Муз. програма 
пошта». (М.)і 

багатосерій- 
фільм

9 ПЕРШ/
9.00 —

к.

к.
10.00 — 
«Ранкова 
10.30 — Тол.
ний худ. фільм «Давід 
Копперфільд». 5 і 6 серії, 
К. т. (Англія). 12.15 —
«Народження танцю», 
Фільм-концерт. (М.). 12.40
— к. т. «Більше хороших
товарів». (М.). 13.10 —•
к. т. Інтербачення. Кон
церт народних інструмен
тів. (К.). 13.55 —• к. п
«Пошта програми «Здоро
в’я». к. т. (М.). 14.25 —
«Пісня дружби». Концерті 
(М.). 15.25 — «У світі тва
рин». (М.). 16.25—к. т. Худ, 
фільм «Право на 
бон». (М.). 18.00 — 
ни. (М.). 13.15 —
Мультфільми. (М.).
— к. т. "

стрій 
Нопи-

К. Ті 
____ 18.45 

Спортивна про
грама. (М.). 21.00 — «Час», 
(М.). 21.30 — Телетеатр мі
ніатюр «Кабачок «13 стіль
ців», (М.). 22.50 — «По 
сторінках «Голубого вог
ника». (М.). По закінчен
ні — новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.05 — Наша афіша. (К.), 
9.10 — «До Дня будівель
ника». (Д-к). 9.45 — «Син 
рибалки». Вистава. (Запо
ріжжя). 12.15 — Для шко
лярів. «Піонерське літо»* 
(Л-в). 12.15 — «Екран мо
лодих». (Донецьк). 13.45
— Вистава А. Адан. «Жі-
зель». (Одеса). 15.00 —
Худ. фільм «Знімай, капе
люх, КС.1П Цілуєш»; 
(1ІДР). 16.15 —-«Сьогодні
— Всесоюзний день фіз
культурника». (К.). 17.15
— «Зустрічі з піснею».
(І\.). 18.00 — Чемпіонат
Європи з кінного спорту. 
(К.). 1'9.00 - «Вісті». (К.), 
19.30 — Муз. фільм «ГІісиІ 
про любов». (К.). 19.50 — 
Оперета «Дарую тобі лю
бов». (К.). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К.). 21.00—• 
«Час»; (М.). 21.30 — Про
довження оперети. В пере
рві — новини. (К.).

ПЕРША ПРОГРАМА* 
9.00 — Програма пе
редач. (М.). 9.05 — 

к. т. Гімнастика для ді‘ 
тей (М.). 9.20 — Новини. 
(М.). 9.30 — к. т. «Бу
дильник». (М.). 10.00 — 
«Служу Радянському Со
юзу». (М.). 1Г.00 — «Зу
стріч юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Соціалі
стичної Праці академіком 
АН СРСР II. А. Пучков- 
ською. К. т. (М.). 12.00 — 
«Муз. кіоск». (М.). 12.30
— «Сільська година»*
(М.). 13.30 — к. т. Худ* 
фільм «Мексікаиець». 
(М.). 14.55 — к. т. «Споч 
гад». Фільм-концерт. (М.), 
15.15 — к. т. «Книгарня». 
(М.). 16.00 — к. т. «Сього-, 
дні — День будівельнії-, 
ка». (М.). 16.15 — Муз*
програма «Для вас. буді
вельники». (М.). 17.05 — 
«Діти Країни Рад*. «Про 
найпам'ятніше». Тол. док, 
фільм, к. т. (М.). 18.00 
Новини. (М.). 18.15 — к. т4 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу. ЦСКА — «Динамо^. 
( Гб). (М.). 20.00 — к. т< 
«Клуб кіноподерожей»! 
(М.). 21.00 - «Час». (М.І, 
21'.30 — «По концертних 
залах Москви». (М.). 22.30
— к. т. Чемпіонат Європи 
а кінного спорту. По за
кінченні — новини. (М.)-

ДРУІА ПРОГРАМА. 
12.05 — «Сьогодні — День' 
будівельника». (К.). 12.15
— «Екран молодих». (К)*
13.00 — «Слава солдат
ська». (Л-в). 14.00 — Для 
дітей. «Сонячна 
(К.). 1’4.30 - Дек. . 
«Вороні десь бог...» (К ). 
14.50 — Мультфільм «Ко
ротуни л квіткового мі
ста». (К.). 15.10 — «На
лапах республіки». (Оде
са). 15.20 — Худ. фільм. 
(К.). 15.50 — О. Корнійчук. 
«В степах України». Ви
става. (К). 18.00 — Чемпі
онат Європи з кінного 
спорте. (К). 19.00 — «Ві
сті». ’ (К ). 19.30 — Худ. 
фільм «Невістка». (К Б 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К ). 21.00 -- «Час». 
(М ) 21.30 — «Літератур
ний театр». (К.). 22.35 "* 
Новини, (К )<

коло»« 
фільм
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