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Незабаром новий вибір піде І 
ка конвейєр. В експеркмепталь- Я 
йому цеху прискіпливо обгово- Я 
ркмоть модель пальта модельєр- Я 
конструктор Галина Ваіііна 
(зліва), начальник цеху Олек
сандр Семенов і модельєр-KOU- ж 
структор Валентина Шевченко. Я

Розповідь про mix читайте Я 
на 2-й стор.
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Кіровоградська середня школа. № 4.

партії Радянського Союзу 
повністю. Відсутніх немає. 
«Тільки в праці — життя і

ТОВАРИШУ секретар комсомольської 
організації школи! Комсомольці де

сятого «В» па урочисті збори, присвя
чені підписанню Рапорту XXV з’їзду Ко
муністичної " 
з’явились 
Паш девіз: 
краса!»

Дзвінкі голоси комсоргів наповнюють 
тишу актового залу.

Під звуки маршу пропливає залом 
червоний прапор. Так, при ньому, почес
ному свідку всього шкільного життя буде 
відбуватися ця урочиста подія. Він був в 
залі, коли кожного з присутніх тут ком
сомольців приймали до лав ВЛКСМ, при 
ньому тепер вони звітуватимуть Про ви-

вчигисьЕЯ ПІДПИС 
під

довий десант на вулиці __
урочешій до 100-річчя з дня народження 
першого всеросійською старости, постій
ний патруль в парку імені Пушкіна, су- 
ботпикії на території заводу «УкрсІльгосп- 
техніка». Крім цього — 121 година про
ведена на пускових об’єктах дев’ятої 
п’ятирічки в будівельному управлінні 
«Житлобуд» комбінату «Кіровоградваж
буд». 1 трудова вахта на честь XXV з’їзду 
в підшефному колгоспі імені Щорса Кіро
воградського району — 300 тони насіннє
вої картоплі перебрали старшокласники, 
допомагаючи трудівникам села.

За кожним рядком — багатогранне 
життя, за кожним підписом — бентежні 

серця юних. Сер
ця, сповнені ба
жання вносити 
свою частку у 
лику справу 
будівництво 
муиістіїчиого 
спільства.
зараз 
шкільними парта
ми. І щоб завтра 
змогли 
віддати 

повинні 
їх здобувати.

РАПОРТОМ
конання своїх зобоз язапь. Міцно трима
ють його юначі руки, чітко карбує крок 
прапороносець школи учень десятого 
«Б» Василь Смотренко. Протягом тієї го
дини. що триватимуть збори, його прізви
ще ще не раз лунатиме в залі. Саме коли 
він сгавитиме свій підпис в Рапорті, уро
чиста тиша залу вибухне оплесками. 
Звучатимуть оплески ї коли член Діров- 
ського райкому комсомолу Леонід Бара
нов вручатиме йому почесний значок ЦК 
ВЛКСМ «За відмінне навчання», і коли 
він прийме з рук директора школи Воло- знання. «Успіхами в навчанні і труді зу- 
диміїра Тпмофійовича Самброса грамоту, :..... .  ....................
якою нагородив його обком комсомолу за 
участь у п’ятій трудовій чверті «Мій труд 
вливається в труд моєї республіки». Тож, 
недаремно стоїть підпис Василя Смотренка 
під Рапортом комсомольської організації 

Кіровоградської середньої школи № 4.
Кращим з кращих, тим, хто вписав свій 
особистий рядок в нього, була довірена ця 
почесна місія. їх імена назвала сувора' 
атестаційна комісія па громадсько-полі
тичній атестації — останньому етапі Ле
нінського заліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя».

їм було чим звітувати, оцим школярам 
з комсомольськими значками па грудях. 
Адже це їх школа була ініціатором зма
гання «Зразковому місту — зразкову 
школу». В Рапорті є такий рядок: «Ком
сомольці школи відпрацювали 138 годин 
ио благоустрою міста». А за ним

щині свої знання, 
полегливо " ....... ...... ___
Рапорту: «В школі діє штаб «За Ленін
ське ставлення до навчання». За ним —- 
пости взаємодопомоги, довгі години в 
бібліотеці, цікаві предметні гуртки, науко
ве товариство «Знання». А’ось підписи: 
Олена Скринник, Василь Смотренко, На
дія Олефірова, Наталка Щіікот, Віталій 
Недслько. Валентина Ткачснко, Світлана 
Профатпло. В них — тільки відмінні

стрінемо XXV з’їзд КПРС» — так назива
лися комсомольські збори, що проходили 
на початку навчального року. Тоді брали 
зобов язапня, /\ тепер — ці успіхи запи
сані в Рапорті.

— Наш девіз: «Якщо тобі комсомолець 
ім’я — ім’я кріпи ділами своїми!» — лу
нають голоси комсоргів.

Саме ділами довела своє право на під
пис Рапорту Ленінського комсомолу в 
числі перших комсомольці четвертої шко
ли.

— Рівняння на прапор!
1 знову в міцних руках пливе червоний 
прапор. Вони завжди рівняються на нього. 
І тому — попереду.

радянська 
відмінна

asssssasffis

ПІДСУМКИ 
ОГЛЯДУ

Нещодавно Кіровоградський 
міськком комсомолу підбив 
підсумки огляду конкурсу на 
кращий молодіжний гуртожи
ток. Серед робітничих осель
перше місце завоював колек
тив гуртожитку № 1 комбіна
ту «Кіровоградважбуд», дру
ге — № 2 тресту «Кіровоград- 
сідьбуд». на третьому — чет
вертий гуртожиток заводу 
«Червона зірка».

Кращою домівкою студентів 
визнано гуртожиток Л» І ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування, друге 
та третє місце завоювали уч
ні медичного училища та ма- 
шинобудівельиого технікуму.

Зйма-чаріаниця,

ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!-........... . .. ____ -

(О.заМнЯ
ХСл'.МР

КОГО ОБКОМУ ЛКСИУ

1939 РОКУ

в РЕДАКЦІЮ

наука і праця
.3 глибоким схваленням сприйняв постанову 

ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС ’і 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне зма
гання в 1976 році колектив науковців та студен
тів нашого інституту. На кафедрах і в студент
ських групах зараз йде обговорення цього 
важливого документа. Наш вклад у загальну 
справу, як визначено в проекті ЦК КПРС до 
XXV з’їзду партії — цс максимальне підвищен
ня ефективності навчального процесу, наукових 
досліджень, прискорення впровадження їх ре
зультатів в народне господарство.

Вуз за минулу п’ятирічку підготував понад 
З тисячі висококваліфікованих спеціалістів, 
здатних розв’язувати сьогоднішні завдання 
прискорення техиічноге-прогресу. Па 300 тисяч 
карбованців щороку науковці інституту вико
нували розробок нових машин і апаратури ли
ше для нашої області. Кафедра автоматизації 
виробничих процесів, наприклад, разом із спе
ціалістами Дніпропетровського і Тернопіль
ського комбайнових заводів взяла участь в 
розробці і впровадженні автоматів водіння бу
рякозбиральних машин. Па лапах країни 70 
тисяч комбайнів обладнані цими автоматами, а 
річний економічний ефект їх експлуатації 
склав понад 2 мільйони карбованців.

Нові, значно вінці зобов’язання, беруть спів
робітники інституту на 1976 рік. Па кожен за
трачений в минулій п’ятирічці на наукові до
слідження карбованець, одержано три карбо
ванці прибутку.

В планах колективи кафедр зазначають кон
кретні резерви дальшого зростання цього еко
номічного показника. Піші науковці працюють 
разом із спеціалістами заводу сЧервона зір
ка» над розробкою нових модифікацій сівалки 
СУПИ та скороченням строків впровадження 
іх у виробництво.

Г. НОСОВ, 
ректор Кіровоградсі.кого інституту сіль
ськогосподарського машинобудування, док
тор технічних наук, професор.

ПРОДУКТИВНІСТЬ
ЗРОСТАЄ

Прагнення працювати з подвійною енергією 
для досягнення величних завдань, визначених 
на десяту п'ятирічку, викликає постанова ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРГ1С і ЦК 
ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне змаган
ня.

На передз’їздівській вахті кожен член нашо
го екіпажу трудиться ударно. Середній нор- 
мовиробіток довели до І ЗО процентів за зміну, 
.зекономили пального -на 20 карбованців. Під 
особливим контролем у нас—зростання продук
тивності праці. За минулий р.ік цей показник 
збільшили на -1 з половиною процента. Попе
редні підрахунки свідчать, то за перший мі
сяць нового року він зріс ще на півпронеііта.

Л. ТЕРТИЧНИЙ. 
бригадир комсомольсько-молодіжного 
екіпажу тепловоза № 8 вантажно-тран
спортного управління комбінату «Олек- 

саидріявугілля».

(2118).
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пленум 
рай- 

з по- 
«Заз- 
ком- 

організа-

З турботою 
про кадри

Відбувся 
Онуфріївського
кому комсомолу 
рядком денним: 
дання районної 
сомольсько'і 
ції по дальшому поліп
шенню підбору, роз
становки і виховання 
кадрів».

З доповіддю висту
пив перший секретар 
РК ЛКСМ України М. І. 
Кочерга.

В обговоренні допо
віді взяли участь: сек
ретарі комсомольських 
організацій колгоспу 
«Росія» Р. Головченко 
кінзааоду — Іван Удо
вицький, секретар вчи
тельської комсомоль
сько організації Пав- 
лиської СШ О. Кова
ленко, групкомсорг ав- 
тогаража колгоспу
«Путь Октября» І. Хлі- 
бутін, директор Онуф- 
ріївської СШ М. О. До
лина, пропагандист 
гуртка комсомольської 
політосвіти К.
ка,

У роботі 
взяв участь і 
секретар 
ського райкому 
партії України 
Кравцоз. Взяв участь у 
роботі пленуму пер
ший секретар обкому 
комсомолу О. О. Скіч- 
ко.

В обговореному пи
танні пленум прийняв 
відповідну постанову. 4

Репець-

пленуму 
і виступив 
Онуфріів- 

Ком- 
О. Г.
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На атеїстичні теми

на звуки якого приблукали 
юнаки та дівчата
з Павлівни та Свердлівки

?

дО РАДІСНИХ І1ОДІІІ звикнути. t ;Т

можна. Та все ж кожного разу
гаку подію переживаєш по-новому.
Ось чому схвильовано
Кіропоградському швейному

зустріли в
об’єд-

иаипі звістку про присвоенья п’яти
и?

виробам державного Знака якості.
Нові пальта. атестовані найвищою
оцінкою, створили модельєри СКСІІЄ-
ріімснтальпого
підприємства.

цеху
Звідси

головного Wj

♦х

згодом
почнеться впровадження 
рійне виробництво на конвейєрі. А 
сьогодні йдуть останні приготуван
ня до цієї відповідальної події. 
Модель« ри-констр.з ктори Валентина 
Шевченко і Галина Ваніиа — авто
ри відзначених виробів — хвилю
ються як перед новим екзаменом.

Сьогодні колектив швейного об'
єднання йде в числі перших, хто 
виборює високу якість всієї випу
щеної продукції. За прикладом ко
лективів промисловості Львів
ської області з початку року на го
ловному підприємстві почав діяти 
відділ комплексного управління 
окістю, який очолив молодий спе
ціаліст Володимир Мельник. Образ
но нову службу можна назвати шта
бом. під контролем якої знаходить
ся весь виробничий цикл — від 
перевірки тканин до пакування го
тових пальт. 1 всюди спеціалісти 
нового відділу відчувають підтрим
ку і допомогу комсомольських пос-

і/ IІ

...Погожого вихідного дня з цього затишного бу
диночка линула музика. І а виходили звідти .зовсім 
не збуджені чи то розхвильовані музикою, а сумні, 
заглиблені в себе; люди. Горе якесь, нещастя і... му
зика?..

Ні, це відбувалося чергове зібрання євангельських 
христнян-баптислій. У Павлівні та Свердлінні пред
ставників цього «братства» чимало. А до чого тут 
музика? — здивується читач. До того, що сектант
ські верховоди вишукують все нові іі нові методи 
залучення до свого віровчення інакомислячих 1 и- 
тай: не представників «братства»). Як же бути з мо
лоддю? —• довгенько розмірковували. . Іітні ЛЮДІ) и 
так, мовляв, нікуди не подінуться. Самі ж орали 
участь у ремонті молитовного будинку, вскладчину 
купували витяжні вентилятори, меблі ії інше устат
кування. Та молодь — осторонь: не йде до секти. А 
вона, ой як потрібна їм, щоб передавати свої доі ма
ти, прилучати до віри, бо старі — «недовгої’.; ін: '’, 
яка з них користь?.. 1 голоси деренчать, і активність 
не та.

— Ага, у Павлівні клуб погано працює, художньо
го керівника» довгий час нема (ці функції за суміс
ництвом виконує кіномеханік), молодь з роботи 
та по хатах, — радіє пресвітер. Отже, доки в район
ному відділі культури роками підшукують худож
нього керівника, доки комсомольська організація 
колгоспу імені Жданова «виношує і розробляє» за
ходи щодо організації змістовного дозвілля молоді, 
доки ведуться дискусії про діяльність гуртків ху
дожньої самодіяльності, «брати» п «сестри» хутень
ко придбали музичні інструменти для душевного 
заспокоєння та ефективного впливу на Всевишнього 
(швидше ж гріхи відпустить та слово боже в істину 
перетворить).

1 приблудились тепер до молитовного будинку разом з не
мічними старими, сільські хлопці та дівчата. На славу ор
кестр... . , „ ________
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I

їх в сс- \

Таке співробітництво 
наслідки особливо на 

де найбільше працює 
.. , виграші весь колектив: 

усі вироби швейного об'єд- 
атс-

Я й л ь т о, 
ЯКЕ ХОЧЕТЬСЯ
ВДЯГНУТИ
ті в якості, 
дає плідні 
дільницях, 
молоді. А у 
зараз J 
нання поступають у магазини, 
стовані тільки вищою і першою ка
тегорією.

Варто постояти і подивитись, як 
працюють контролери в пошивному 
цеху № 5, щоб зрозуміти, який за
слін поставлено тут найменшому 
прорахунку па конвейєрі. До другої 
години дня, наприклад, Г. Т, Кур- 
лова, Г. Ф. Карлюгіиа, В. ЛІ. Ту
рецька повернули на дрібну дороб
ку п’яту частину пальт, але ті, що 
віддали пакувальникам, — найви
щої якості.

Ось чому директор виробничого 
об’єднання О. О. Палііічук по пра
ву вважає: почесні п'ятикутники 
п’яти новим виробам — трудова 
перемога па честь XXV з'їзду 
КПРС не лише експериментаторів, 
а всього колективу- швейників.

11а фото вгорі: ударну пахту п 
персдз’їздіпські дні несе колектив 
пЬшііоного цеху № 5; випускниця 
Кіровоградського МИТУ № 4 Гали
на Горбунова (па фото справа) 
працює па розметці пройми жіно
чого зимового пальта. Вона щозмі
ни перевиконує виробничі завдання; 
Ці нові моделі нещодавно у Києві 
атестовані найвищою оцінкою — 
державним Знаком якості 

Фото В. Ковпака.

— Хіба ми заради віри в бога йдемо туди? — дивується 
Ніна Л. — Треба ж десь провести час, а там розучуємо пісні, 
вчимося грати на музичних інструментах.

Ось як «осучаснили» сектанти методи заманювання в своє 
гніздо. А молодь іце й як потрібна їм! Отруювати розтлін
ними сумнівами юні душі, повчати їх покорятися волі бо 

відособитнсь від 
перед суспіль- 
секгантські вер-

мирського життя (отже, І 
від виконання обов’язків 

молодими

жій, зректися 
громадськості, 
ством)... Тому так і полюють за 
ховоди.

У вас горе?.. Прекрасно: для «братів» і 
дість. Таке блаженство та благородство розіграють, справж
нісінькі тобі ангели. І моральну та матеріальну підтримку 
пропонують, і втішають... Але тоді, коли вже потрапив лег
ковірний у ці тенета, все згадають, за все пред’являть ра
хунок.

У селах Павлівні та Свердлівці, нічого критися, ще 
багато євангельських христнян-баптнстів. і місіонер
сько-проповідницьку діяльність вони пожвавлюють. 
Як же діють первинна організація товариства «Знан
ня», комсомольська організація колгоспу імені Жда
нова?.. Активісти споглядають, планують, розробля
ють заходи і... чекають, аби хтось із .Світловодська 
чи то з обласного центру приїхав та провадив ро
боту з сектантами, читав лекції, роз’яснював реакцій
ну суть сектантства, вів бесіди з віруючими та з мо
лоддю, яка потрапляє під вплив оперативних, досвід
чених проповідників. Не цікавляться релігійною об
становкою в селах керівники колгоспу та сільської 
Ради.

— Сектанти?.. Є, є в нас, знаємо таких, — далі них 
розмов діло не йде.

Л що ж Світ.юводськіш міськком комсомолу?.. І 
перший, і другії її секретарі — люди нові, працюють 
всього кілька місяців. Саме їм потрібно вдатися 
серйозно до конкретної і ділової атеїстичної прої «- 
ганди. Тонкий і тактовний підхід до кожного вірую
чого, цілеспрямований комплекс масових заходів, 
повсякденна турбота про ідсіїне та духовне оздоров
лення тих, хто потрапив під вплив віруючих ■— єСЬ 
з чого слід починати.

Переглядаю перспективним
1976 рік. < '*’
лу колгоспу імені Жданова по "а 
лоді», прочитати лекції, с~гс ’ 
практична робота очікується 
уявляти. ” ___
релігійної обстановки, а потім 
на робота з тими, хто потрапив

Зацікавити молодь добре 
лям, ?"•’------- " --
художній самодіяльності.

«сестср» — ра-

I

■ ,— план атеїстичних заходів «а
.* ,.аГ2^.^аТ.!і- На ”юро Діяльність комітету комсомо- 

— .... атеїстичному вихованню '-’0* 
організувати куткп, виставки... Яка 
г“си за ними — доводиться лк»е 

кт І4? _?авлання — глибоке вивчена«
- вміла, тонка індивіду*** 
У тенета «ловців душ».

__ _ ...------------- . організованим дозе:-1-’ 
а.іучатп н до участі в громадському житті, в 

----- --------- І1Є ТЯГНУТИМУТЬСЯ ЮНГ ‘і 
ІпуХиі п «ктаитськото оркестрі, не вшиати-.г "' 
арха.чш п незрозумілі безглуздістю своєю пса.іч». 
Співатимуть наших, радянських пісень славнтгсіь 
не міфічного бога, а сьогодення, бід ва7, мі ь в-єс- 
лнве нинішнє життя.---------------------- ідуватиміть
ио’ЇГ^.Т? се1’Поз1,° подумати міськкому кс-■> 
ТІЯ її’нігті т-В ЦЬ0МУ ІІапРЯ.мку конкрстнзівати СВО» 
байті нД. 1а,„суворо сп,ітат" а тих. чия пасивність І 
оаидужість дозволила сектантам калічити юні гу»і

Н. НЄГІНА, ]
СвіттАПАп-vv - СПЄцК0Р «Молодого комунара», ^вітловодськші ранок.

ПЕРЕД 
СЛУЖБОЮ 
СОЛДАТСЬКОЮ

і

Питання підготовки 
лоді до служби в Збройних 
Силах СРСР були підняті 
па обласній нараді, в роботі 
якої взяли участь працівни
ки районних і міських вій
ськових комісаріатів, на
вчальний закладів ДТСААФ,

системи профтсхосвітн, обл
вно.

Аналізуючи стан справ в 
місті Кіровограді та Кірово
градському районі, виступаючі 
підкреслювали, що останнім 
часом значно поліпшилась ді
яльність дтсаафівськнх та ком
сомольських активістів в справі 
військово - патріотичного вихо
вання юнаків. Створено \іу'зеї

куточки бойової слави 
оформлено стенди «КПРС —- ор
ганізатор і вихователь радян
ських Збройних Сил», «Комсо
мол у Великій Вітчизняній вій. 
ні», «Герої громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн», си
стематично проводяться зметрічі 
з Героями Радянського Союзу. 
В . більшості загальноосвітніх 
шкіл обладнані військові кабі
нети, класи технічної підготов-

аИ’і7а£НЛоД0СВІД п СШ №№ 5. 
’ Вс-1І1кобайрацькій СШ 

іровоградського району МПТУ 
Л* л ’ М0РСЬКІЛ школі ДТСААФ. 

Але були виявлені і не
доліки, особливо під час за
нять з вогневої підготовки. 
Прорахунки — через від
сутність тирів, спортивних 
маііданчпків. Нерідко 1 фа-

ХІВЦІ, ЯКИМ ДОруЧЄНО 
вуватп допризовну молодь» 
мають низькі знання.

На нараді виступила 
ступппк ГОЛОВИ об.ІВІЕ'У"* 
кому Є. М. Чабаненко. 
на звернула увагу керів®1* 
ків шкіл на покращення ,:і< 
вчальво-матеріальної бззя-



------ 31 сіявя 1976 року

лась в учбово- 
тренувальному 

загоні, потім 
випробувальні 

рейси... і поча
лась захоплена 
й цікава ро
бота.

„МОЛОДИЙ КОМуЕ&рі(

незвичайний вчинок. В роботі 
Тані таких випадків чимало.

Трапляються, звичайно, й 
вередливі пасажири. Ось не
давно летіла до Києва паса
жирка. То скаржилась, що їй 
холодно від вентилятора, то 
просила його увімкнути. По
тім незадоволено поглянула

— весело махнув рукою пов
ний чоловік з козацькими ву
сами, я, бабусю, у багажнику 
залишив найдорожчий пода
рунок — мед від куми... Так 
що про свої кошики не 
турбуйтесь...

Пасажири дружно засміялись.
І таки вмовили стареньку.

Таня мимоволі посміхається, 
згадуючи цей випадок. Вона зди

if стор

СТРУНКА дівчина в синьому 
стюмі бортпровідниці по

вільно йде салоном пасажир
ського літака. Граціозність її 
рухів, спокійний приємний го
лос і привітна посмішка непо
мітно створюють затишок для 
тих, хто в повітрі. Робота Те
тяни Мальцевої здається та
кою ж легкою, як її кроки в 
салоні. Але це зовсім не так. 
От хоча б зараз. Знову на дві 
години затоимується виліт. 
Метеорологічні умови. Нерву
ють пасажири, переживає й 
вона, бо нічим їм зарадити не 
може. Таня й сама ніколи точ
но не знає, коли закінчиться 
її робочий день. Інколи дово
диться до ранку сидіти в аеро
порту й чекати льотної погоди. 
І, не зважаючи на всі ці не
сподіванки та прикрощі, неза
лежно від настрою треба бути 
«у формі».

Кілька місяців вона навча-

господиня; вувалася, коли саме її обрали до 
членів ради бортпровідників. Ко
мандир екіпажу В. С. Васильчсн-

Щодня — нові люди, попі міс
та. і кожен рейс здається по-своє
му неповторним. Ця романтика 
приваблює новеньких. Полонила 
вона і її. Але де романтика, там 
завжди труднощі, часом зовсім 
прозаїчні, 1 котра не витримує, 
та не довго залишається у стю
ардесах. Такі вже умови праці 
нічого не вдієш...

Вона часто згадує свій пер
ший рейс. Це було І травня, 
святковий настрій пасажирів пе
редавався і їй. і вся обстановка 
здавалася по-весняному радіс
ною.

А потім — інший політ «Ленін
град — Мінськ — Кіровоград». 
Серед пасажирів Таня помітила 
стареньку бліду жінку. В польоті 
їй стало недобре з серцем. Таня 
відразу підійшла до неї, щоб до
помогти. Перевірила пульс, при
несла валеріанових крапель. Не 
відходила від хворої протягом 
усього польоту.

А коли літак приземлився, 
вона провела бабусю до 
аеропорту допомогла їй взяти 
таксі. Старенька дякувала їй, 
наче дівчина зробила якийсь

на годинника: «Коли ж ми, 
нарешті, полетимо?».

— Ми у польоті вже три 
хвилини... — відповіла Таня.

Пасажирка обурилася, чому 
бортпровідниця не попереди
ла її про це, як літак тільки ще 
злітав. З псувалось, що вона 
летіла вперше і хотіла подиви
тися у вікно.
Звичайно, що в таких випад
ках залишається тільки про
мовчати. Але їх, на щастя, ду
же мало. Одного разу вона 
умовляла бабусю залишити 
свої кошики у багажнику. Та 
і на хвилину не хотіла розлу
чатися із своїм «добром».

Допомогли пасажири.
—Тітонько, у мене в багаж

нику залишився портфель з 
майбутньою дипломною, і то 
я не хвилююсь, — заспокоїв 
юнак в окулярах.

— Е-ет, що там дипломна,

ко сказав, що працює вона «лег
ко іі красиво». Тині здається, 
що працює вона, як усі, і нічого 
особливого в роботі її немає. Та 
не гірші за неї н Наталка Гаври
ка іі інші дівчата, подяк від па
сажирів мають, мабуть, не 
менше.

Одна тільки незручність — 
вільного часу робота залишає ма
ло. Але навіть і цс, вважає Та
ця. їй на користь —адже інакше 
не навчишся цінувати час. Тіль
ки тоді, коли на обліку кожна 
хвилина, починаєш усвідомлювати 
їх цінність.

Таня уявляє, як після останньо
го рейсу спуститься східцями лі
така, як її Владик, вирвавшись 
з татових рук, побіжить їй на
зустріч по рипучому снігу.

— Мамцю, прилетіла... — 
радісно закричить синок і 
пригорнеться обличчям до 
знайомого кітеля з блискучи
ми гудзиками. А завтра її ро
бочий день почнеться знову 
синім зимовим ранком. Сріб
лясте від снігу льотне поле 
зустріне її темним силуетом 
літака.

І в салоні з’явиться усміх
нена його господарка — Таня 
Мальцева:

— Доброго ранку, шановні 
пасажири. Наш екіпаж, кот
рий виконує рейс за маршру
том «Кіровоград — Київ», ві
тає вас на своєму борту.

м. Кіровоград.
Т. БРАТЧЕНКО.

Комсомолка Людмила Красноштаи прийшла па 
взуттєву фабрику після закінчення школи і пройшла 
шлях від учениці до досвідченої робітниці. Вона —> 
ударник комуністичної праці. Четвертий цех Кіро
воградської взуттєвої фабрики, де вона працює, зон
дами» дев’ятої п’ятирічки виконав достроково, а, ви
йшовши II» рубежі десятої — п’ятирічки якості —< 
комсомольці зміїні, яку очолює Людмила Красноштаи, 
працюють п завіяттям. До відкриття XXV з’їзду 
КПРС буде виготовлено фабрикою 22 тисячі пар 
взуття із Знаком якості.

Фото А. ПЕЧЕНІОКА.

и

ДІВЧАТА 
БУДУТЬ 
1ШГ0ШЙ

До нас, у Панчівську 
середню школу Ново- 
миргородського райо
ну, на практику прибу
ли студентки філоло
гічного факультету Кі
ровоградського педа
гогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна Вален
тина Гладка та Надія 
Ляшенко.

вони старанно готували
ся до занять, мали глибо
ві знання. їхні уроки зав
жди були захоплюючими, 
цікавими. Вміло користу
валися технічними засоба
ми, грамзаписом, обоє 
мають хорошу дикцію, 
вміють художньо читати, 
вчили цьому й своїх уч
нів.

Але цим не обмежилася 
робота практиканток. Во
ни організували і провели 
два цікаві літературні ве
чори для учнів молод
ших і старших класів, бра
ли активну участь у про
веденні тижня української 
літератури в школі, виго
тували літературні карти 
для 8 і 9 класів, літера
турну карту Кіровоград- 
цнин.

Дуже добре, що Ва
лентина й Надія знають 
г люблять піонерську 
та комсомольську ро
боту. На виховних го
динах вони провели 
змістовні бесіди про 
грудневий Пленум ЦК 
КПРС, про проект ЦК 
КПРС до XXV з їзду 
«Основні напрями роз
витку народного госпо
дарства СРСР на 1976 
— 1980 роки».

На заняттях комсомоль
ської політшколи «Наш 
Ленінський комсомол» 
.зробили цікаві доповіді з 
використанням літератур
них творів про участь ком
сомолу у Великій Вітчиз
няній війні та у повоєнпо- 

I му бупівшінтві.
Молодці, дівчата! І 

ще всі вчителі висло
вили щиру подяку всім 
працівникам Кірово
градського педагогіч
ного інституту за те, 
що готують для шкіл 
хорошу чудову зміну.

М. СТОЯН, 
учитель мови і лі
тератури.

ІІояочиргородськнй 
рбЙОИ.

Розмову запропо
нували продовжити 
самі читачі. Ми вже 
мали нагоду під руб
рикою «Двоє» бачити 
публікації, в яких 
йшлося про стосунки 
між юнаком і дівчи
ною, про їх дружбу, 
товаришування, про 
те, що «нема вогню— 
вогню любові чудес
нішого»... А якщо 
двсс стали під шлюб
ним вінцем!

ГПЕРШИМП до моло
же. І І дят з дарунками 
підійшли батьки. Па таріл
ці — два келихи вина і 
десять «сторублівок».

— Даруємо вам гроші, 
щоб були .хороші.

Підходили до столу гос
ті. Рідний дядько Володи
мира поклав перед наре
ченою килим і двадцять 
п’ять карбованців, дружи
на старшого брата — чай
ний сервіз. Потім дарува
ли інші...

Схмеліла свашка, яка 
сиділа перед молодим по
дружжям, сказала своїй 
сусідці:

— Я вже нарахувала 
більше ДВОХ ТИСЯЧ. Оце 
будуть щасливими, наш 
Володя і Катя! Ще тільки 
починають сімейне життя, 
а вже все мають. Григо
рій Петрович казав, що 
завтра привезе дочні че
ський меблевий гарнітур. 
А мама Володина холо
дильник купила їм. Бага
та наречена! От тільки 
квартира... Якщо підуть в 
найняту — одразу посва
ряться. Бо в чужій хаті 
все не так — те не там 
поклала, туди не рипайся...

Але Григорій Петрович 
і цю проблему передба
чив. Через тиждень після 
весілля сказав дружині:

— Хай вони живуть 
тут, на Черемушках, а ми 
поки що на дачі. Потім 
купимо якусь хатину на 
]<ущівиі. Нам менше тре
ба. а вони ж молоді...

Так і зробили.
Раптом після «едопого «1-

ПІСЛЯ
ВЕСІЛЛЯ...

сяця Катя прибігла до своєї 
матері:

__ Позичте грошей.
— Скільки?
— Тисячу.
— Та ти ж якраз стільки 

отримала за страховку.
— Bonn цілі. Володпн бать

ко обіцяв таку ж суму. Ку
пуватимемо «Жигулі». Тут 
один продає;».

1 придбали тгкп автома
шину.

Що ііце треба?
— У мене немає блакитно

го кримпленової о плаття, — 
Кати тулиться до чоловіка і 
вже переконана, що він ска
же: «Купимо»!

Але Володимир навпаки:
— У тебе ж є біле і бс- 

жове.
— А мені. ЛИШІТЬ, голубе.
— Де ж грошей взяти? От

римую зарплату — на гараж 
треба.

— То позич у батька.
— Більше не піду з таким 

до нього. Соромно вже...
Молода дружина иасурмо- 

пилась:
— Ти мене не любиш...
І в неділю скаржилась ма

тері:
— Пому для мене шкода 

півсотні. Хіба це чоловік?
І в плач...
Прийшов з роботи бать

ко. Забідкався, побачивши 
заплакану доньку:

— Що сталось?
Дружина починає пояс

нювати сімейну «драму».
— Вів її не любить. 

Гроші па книжку складає. 
А для Катгоиі плаття жа- 

ліс купити. По
сварились. Яко
гось дня, ма
же, Прийшов 
пізно додому. 
Може знайшов 
іншу, багат
шу...

На очах у 
Каті—ще біль
ше сліз. А ма
ти продовжує:

— Казала ж, 
то треба бу
ло почека-
ТИ З ЦИМ ве

сіллям. Наскладали б 
більше грошей — купили 
б і голубе, і чорне...

І тут ненароком батько 
скипів, слухаючи таке 
«моління»:

— Досить! Досить про гро
ші! ІІтаїпнпого молока у них 
тільки нема, а вона те чо
гось забагае. Згадай. Галино, 
як ми одружувались. Стілець 
один у хаті був і топчан. Але 
трагедії не було.

— Нічого ти і:е розумієш. 
Тепер же не сорок сьомий...

— Я сказав-. досить про 
гроші. Бо завтра вона ще іі 
вертольота особистого вима
гатиме.

1 мати вже плаче:
_  Одна дитина, а ти па неї 

гримаєш. Хіба проти її щас
тя? Ну, чого на неї так ди
вишся. то ти під неї хочеш?

— Нічого... Хай вона кра
ще онука нам подарує...

— Що? — мати аж сахну
лася. — В такі роки зв'язати 
собі руки? Тоді тільки ж одні 
пелюшки іі знатиме... Ще 
більше гнркатися будуть.

— Он які А я думав, ді
ти — радість...

ЦЮ ІСТОРІЮ я ненаро
ком згадав, коли в По- 

воархаигельську теж по
чув подібне: «Багата на
речена їде...».

Тільки цього разу була 
інша ситуація. Голова 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Леонід Йосипович 
Шліфер прийшов перед 
цим в райсножпвспілку і 

сказав: «Виходить заміж 
найкраща паша доярка, 
їй потрібно придане гар
не придбати. Сама, за 
свої, зароблені її ж рука
ми гроші, хоче купити, а в 
магазині нема...».

і попа везла до пової хати 
(яку колгосп допоміг побуду- 
вати — як сумлінній трудів
ниці) телевізор, меблі, пальто 
і дорогу сукню. На весіллі 
теж були дарунки — віл кол
госпу. від товаришів з фер
ми — за роботящі руки, за 
красу душі. Там. це дійсно 
була багата наречена. Ллє 
після весілля перше слово з 
її уст було не про речі, які 
набула власним трудом.

— Тепер в паш ліз» при
йдуть люди. — сказала чоло
вікові. — щоб подивитися па 
наше щастя. І чи їм теж по- 
впині віддячити добром...

А потім додала: — А ше. як 
забрати сюди твоїх старспь- 
ВИЯ?

— А твоїм я сам перекрию 
на хаті дах..

Воші безпомилково пі
знавали своє щастя і ду
мали про дорогих їм лю
дей. А н Катерини і Во
лодимира починалось все 
по-іншому. 1 їхні батьки,і 
воин самі хотіли побачити 
світло нового дня з ната
сованої всіляким майном 
квартири. Молодята на
віть не уявляли, звідки 
взялися ті гроші, за які 
куплені імпорті речі і 
«Жигулі». Катерина тіль- 
ки-по закінчила десятиріч
ку, а Володя повернувся з 
армії (перед ним було 
профтехучилище). Войн 
тішилися тепер розцяць
кованими килимами і 
кримпленами, «сушили» со
бі ГОЛОВИ, якби СІ103НЧИ- 

А з-під дуби 
джерельце
А з-під дуба джерельне •— 
Хлюп на білеє лице...
Журу журить тополина: 
«Ой*, чому я не дівчина?».
А якби дівчина я — 
Напилася б з джерельця, 
Журу кинула б у волу. 
Залишила б собі вроду.
Вплела б річку, паче стрічку, 
('овода б вссну-есстричку;
«Іди. весно, у гаї.
В молоді літа мої!».
А з-під дуба джерельне —
Хлюп па білеє лице...
Журу журить тополина: 
«Ой, чому я не дівчина?».

Клавдія БАШЛІІКОВА.
смт. Балахівка

Петрівського району.

тн» ше кілька сот у бать
ків, щоб побудувати га
раж. Але ж «без праці, 
як відкреслював Ушпв- 
ський, — сімейне щастя є 
не що інше, як романтична 
химера».

Чули ж прозріння Кате- 
рпииного батька: «цЧп мали 
один стілець, а трагедії не 
було». Зате незгасно тоді 
палало розкрилене по
чуття обох закоханих. 1 во
ни садили своє райдерево 
власними руками. Так і в 
молодят з Надлака. Вів 
вважав найбільшою при
красою в хаті її, свою 
дружину. А вона тішилась,
що приголублена сильни
ми і добрими руками, на 
яких вигріті смага жнив
ного дня і зерно жита.

Бо справжня любов. 
Без фальшивої краси.

Там, па Черемушках, в 
Кіровограді, двоє заруча
лись, ве знаючи, то вони 
в своє повноліття так і не 
стали дорослими. А тут, в 
Иадлаку, до нової хати 
заносили скарб, який тя
жітиме назавтра ще біль
ше. Бо скроплений він з. 
чистої криниці справж
нього кохання...

М. ВІМЦЕВИН.

Від редакції: Автор цих 
ряднів навмисне не про
довжив міркувань про та
кі ситуації в стосунках мо
лодих людей після весіл
ля. Що скаже з цього 
приводу читач?
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ДОСВІТКОМ дід Ригір взяв косу й почва
лав до колгоспного саду. На рові, коло 

стзрезно- груші-дички, ного вже піджидав 
Однорукий Степан, що сторожував уночі.

— Гух! — чіпляє Ригір своє причандалля 
на всохлу гілляку, та виймає з кишені за
копчену кривулясту люльку. По тому довго 
розминає шкарубкими пальцями маленьку 
торбинку з махрою, щігіку сіє на зіжмака
ний клапоть газети Степанові, а тоді 
кує рудим зелом чорну головешку 
лястої.

Курили так, наче язики ковтали з

натоз-
крнау-

крі пу
щим димом. А як сонце розвіяло перші 311- 
світки, дідові очі зраділи, налилися моло
ди« блиском, моз тільки-но очумались.

— То я пішов, Степане, — поклав на 
плече косу-блискавицю і потрусив сивиною 
над мозолястою стежкою: потопаз у сад...

До обіду над яром співала дідова мая- 
тачка. Косив отаву. Дотягнув до кручі, 
мор ги уз кушами бріз — аж роса звідти по
сипалась. Поволеньки спустився рівчаком 
до срібного блиску джерельця. Черпнув ло
пухом холодної блакиті і втопив у ній дов
железні вуса.

Поки викарабказея з кручі, сільські 
хлопчаки вже розкошували на крислатих 
яблунях.

Гук, бісові діти, — вхопив молодої

ОПОВІДАННЯ

йому літ з двадцять назад, от-бо догнав бн 
отих лобуряк та з вух варяниці поробив. 
Знали б хлопці, як нівечити дерево. Ет, не 
такі діти пішли, як ото колись були. Бо хі
ба скалічить деревину хоча б Степан? За
знав горя чоловік на війні, без руки лишив
ся.’ А десь у печінках йому й досі сидить 
осколок...

Зітхнув, поволеньки звівся — тріснули 
кістки в ногах: старі. Ступив до стежки, бо 
й травицю не треба топтати. І вона жи
ва — має серце та очі — ранком ото як ви
блискують проти сония! Мов журавель сту
пає по стежці. Важі-о так. Бо, що й казати, 
зазнав і він, Ригір, лиха на своєму віку. Не 
воював, правда, останньої війни: в запасі 
держалн.

— Посидьте, дядьку, з донькою. Хіба ж 
можна кинути таку красуню? — і досі в 
тямках дідові веселий комісар Герешко, 
котрий тоді його в запас написав. — Ждіть 
свого, — сказав на прощання.

Ждав Ригір та й діждався на свою голо
ву. Повне село чужинців насунуло. Поткну
тися ніде. Сидів на лежанці, поки не при
пекла його гам якась болячка. Подався 
крадькома до лісу, мов би по дрова, бо й со
киру та мотузку з собою прихопив. Думав 
партизанів знайти. Два дні і дві ночі блу
кав. Виморений та сердитий — вертав до 
дому. Як підходив до воріт, серце йому: 
«гуп-гуп». Чуло біду... Як взявся за клям
ку, оглух від благального рідного крику, 
як ступив на поріг, осліп від зблиску ді
вочого тіла. Тільки, як вужем зметнулась 
над ліжком зелена тінь чужинця, відчув у 
руках сокиру. Гепнув поперед себе, лиш

ПОНЕДІЛОК 
ПЕРША ПРОГРАМА. 
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Скрипнула 
хто ножем

кропиви і підтюпцем за ними, 
молода гілка, а Ригору — мов 
по серцю.

— У-у, обиясники-
— То чого так лютуєш? — це

Горпияа, сестра Ригора, що саме несла йо
му обідати. — Чи мало довкруг цеї зелені...

Д'д зле кущить вицвілі брови, кидає об 
землю лихим зелом і йде до покаліченої яб
луньки. бурмоче лайку.

— Годі тобі, — знову Горпииа. — На. — 
з серцем тиче вузлик.

Глянув: наче вперше побачив. Взяв обід 
й швидко вернув до куреня. Поклав там 
вузлика, й дозгепько товкся па сіні.

— Де ж це ти запропала, капосна? — 
бурмотів аж курінь йому був малий. А коли 
між пальцями ворухнулась, нарешті, воло
хата мотузка, дід вхопив її, паче в'юпа, ' 
зрадів мов дитина.

— Ач яка, — трохи відхекався, а тоді за
взято помісив траву до палічки.

— То поїж спершу, — зовсім сердиться 
Горшша. — Вхолоие ж. — А тоді спрокво
ла махає рукою: сЩо старе, що мале — 
одна розум».

Ригір тим часом розгрібає суху землю 
під стовбуром дерева, вишкрібає свіжень
кої і притрушує нею рану яблунці, яка вже 
й слізно сплакнула, поки шукав проклятю- 
щу мотузку. Щось мовив тихо й обережно, 
підв'язаз відчахнуту гілку.

...Гай-гай. Старезний уже дід. Коли б то

руках сокиру. Гепнув поперед себе, 
держака слизький оцупок опинився в до
лонях.

Опам'ятався Ригір. як червоні півні 
плигали довкола. Жбурнув окривавлений 
оцупок на палаючу хату й щодуху погнав
ся городами до річки. Хотів утопитися, та 
не стало сил домчати. Упав посеред левади 
в отаву і заридав, до землі.

Як стемніло, поховав у саду цьому 
яром, свою доньку, спалену красу її.

Болить той спогад, і дід простує швид
ше, аби якось втекти від гірких дум. Та ось 
зупиняється: перед його зором борсається 
в павутіїині золотиста комаха.

— От бідненька, — кладе бджілку 
горбок долоні. — Лети, роботяго.

I знову спогади наздогнали. Бо хіба .. 
же Ригір забути, як позаторік, отут через 
сад, навпростець, хотіли дорогу пробити. 
Прихворів він тоді саме. Та як почув, що 
вже мають рубати просіку, де й поділася 
болячка. В спідньому одязі прибіг до саду. 
А тут уже її кілочки гіорозтикували, на 
рові бульдозер вуркоче, на діда блимає си
вим ножем.

Як ухопив тоді косу, та по кілочках. По- 
• змітав геть до єдиного. Тоді котрийсь з тих 

«будівельників» прискіпався, начальник чи 
що:

— В’яжіть цього білого дурня! — кри
чить.

Ото Рп юга злість напала за ті слова: 
гонів троє гнався з косою за тим начальни
ком.

Скільки ж попотягали потім 
знайшлися в «інстанціях» добрі люди, за
хистили. А саду не тронули. І понині обій
має його путівець, тепер — асфальтовий...

— Гух! — примощується дід під старою 
яблунею. Йому на коліна падає дозрілий 
плід. — ІИ. яке! — кладе на долоню рум’я
не яблуко.

Вуса його рогатіють, підстрибують 
потеплілими губами, а в глибоких крини
цях очей по вінця назбиралося людської 
доброти. Живої-живісінької...

Микола УСПАЛЕНКО.

Лютий — останній холодний 
місяць зими.

За багаторічними даними 
мінімальна температура повіт
ря буває від мінус 34 градусів 
до мінус 35 градусів, але в 
роки, коли лютий місяць ду
же теплий і максимальна 
температура повітря досягав 
12—15 градусів тепла. В люто
му відбувається перехід се
редньодобової температури 
через мінус п’ять градусів в 
сторону її підвищення.

Лютий в цьому році перед
бачається звичайним. Серед
ньомісячна температура по
вітря 4—6 градусів морозу, а 
місячна кількість опадів 25_ .
35 міліметрів — близько йор»

ми. В першій декаді перева
жатиме мінлива хмарність, в 
окремі дні сніг, хуртовина, в 
середині декади спостерігати
муться тумани; різке 
ваиня температури і 
вночі від 15—20 градусів 
5—10 градусів морозу, 
від 8—13 градусів морозу 
4 градусів морозу 
градуса тепла.

Але в другій та 
кадах в більшості 
важатнме значна 
часом опади, 
хуртовина, місцями 
тумани.

к оя it- 
повітря: 

до 
вдень 

до 
та одного

Підпищсппя температури по
вітря: вночі 0—5 градусів мо
розу. вдень 0—5 градусів теп
ла, але в кінці цих декад 
відбудеться короткочасне зни
ження температури.

Вітер переважатиме змінно
го напрямку 5—10. часом 12— 
13 метрів на секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кіро
воградського гідро- 
метбюро.

к. т. 
9.55 
неймовірне» .- 
к. т. «Клуб 
жей».
Науко в о 
фільм. (М). |5.|5 
знайомимось* з природою». 
(ЇЦ). 15.35 — «Музичні зу
стрічі». (К-д). 16.05 -
«Назустріч XXV з'їздові 
КПРС». Соціальний іщрт- 
рет колективу автозаводу 
«Комунар»'. Передача і'. 
(Запоріжжя). 16.35 - «Ру
бежі десятої п'ятирічки». 
(К). і6 10 — Для малят. 
«Мандрівки Гпаттіка-іоіпіа- 
тика». (Д-к). 17.10 -
«Партії бійці». Телена
рис. (Львів). 17.25 — Кон
церт фбртеїііаніїої музи
ки. (”:: • ------
«День за
18.15 — к. 
куточку».
Ц- т. Л.-В. Бетховен. Со
ната для скрипки і фор
тепіано номер 4. (М). 18.50
— 21?- т- <9’а студія». (М).
19.50 — к. т. Фільм-снек- 
такті. «Із записок ,'Іонаті- 
на». , К. Симонов. (М). 
21.00 — «Час» (М). ‘21.30 
~. к. т. Продовження 
Фільму-спсктаклю. (М). 
22.20 — к. т Фільм-коп-
церт «Мрія» По .закінчен
ні — повніш (М)
вівторок

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 -
к. т. Мультфільм 
починається». (М). 10.00 — 
к. т. К. Симонов. «Із за
писок Лопатіїїа». (М). 
14.5.« — Наша афіша. (К). 
Іа.ОО — «П’ятирічка якості 
І ефективності». Розповідь 
про Побузькин нікелевий 
завод. (К-д на Рсспубл 
телебачення). 16.10 —
Теленарис «Партії бійці». 
( (оиецьк), 15.35 — «Щед- 

таланту». (Харків).
«Зірочка». (Львів).
- «Назустріч XXV 

з їзду КПРС». Соціаль
ний портрет колективу за
воду «Комунар». Переда
ча 2 (Запоріжжя). 17.25
— «Ргбежі десятої п'яти- 
річки*. (К). 17.30 — «Лю
дина і закон». (М). 18.00

«Говоряті, делегати 
XXV з’їзту Компартії Ук
раїни». (К-д) Н 15 — к. т. 
«> кожному малюнку — 
сонце». (М) 17 30 — «Ек
ран запропг/е». (К-д). 
19.00 — Тслсвіз. док.
Фільм «За стіною страху». 
(М). 20 05 — к. т. Музичні 
вечори л.тл юпантва. (М) 
21.00 — «ч.іс». (М). 21.30
— к. т. «Це ви можете». 
(М) 22.30 — к. т. «Співає 
нарочний артист СРС.Р 
А. Огніпцсв». П» закіп- 
чеки; — повніш ґмі

ДРУГА ПРОГРАЛ1А. 
19.59 _ Кіі'ожурііа.7 (К). 
19 40 — Хут. телефільм
«Як гарт'п.іллся сталь». 
З сепія (К) 00.15 — «Нл
добппніч. дітш» (К) .21.00
— «Час». (М). 21.30 —
І. Дворецький. Вистава 
«Людина зі сторони». Б 
пеперві — вечірні ИОВІІНП 
П.М
СЕРЕДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9 00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 
к. т. «Умілі руки».-. (М). 
Ю.ОО — к. т. Худ. теле
фільм «Моя вулиця». (Лі).
11.15 — к. т. Конверт магі
стрів мистецтв. (М). 15.20
— Наша афіша. (І<). 15.25
— «Рубежі десятої- п'яти
річки». (К). 15.30 — На
уково • популярний фільм 
«Життєва лінія». (І<). 
16.20 — «Назустріч XXV 
з'їзду КГІРС». Соціальний 
портрет колективу автоза
воду «Комунар». Переда
ча 3. (Запоріжжя). 16.50
— Для дітей «Піонерські
пісні». (К). 17.10 — Док.
фільми. (К). 17.15 - Те
ленарис «Партії бійці». 
(Д-к). 18.00 — «Тень за
ллєм». (К-д). 18 15 — к. т. 
Кіножурнал «Хочу все 
знати». (М). 18.25 —
«Клуб краєзнавців» 
19 10 - к. т.
«Спортлото. (М) 
к. т. «Відкриття ?... 
МОВИХ Олімпійських ігор». 
Инсбрук). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Опоре 
ле Бальзак. ”, "
готель». (М). 22.20 — к. 
«Ваша думка». 
Чешіі — НОВІШ"

ДРУГА 
12.00 — 
«Польова 
12 30 -
(К). 13.00 
телеупіверсіїтет». 
тег здоров’я. (К). 
Тслсвіз. 
справи, люди»' ,. ___
— Фільм — дітям. «Крап
ка крапка, кома». • (М).
16.15 — «Наука—сьогодні».

фортепіанної музи- 
(Донецьк). 18.00 

днем». (К-д). 
т. «У живому 
(М). 18.30 -

«Казка

(М). 17 15 — «Відгукніть
ся. сурмачі!» (Л'і). І8.(КІ — 
Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Музнчішії
фільм «Народні таланти». 
(К). 19.00 - «Вісті». (К).
19.30 — «Плани партії — 
плани народу», (Донецьк).
19.45 — Кіноогляд «Роки і 
долі». Частина 2. (К)
20.45 — «Ііа добраніч, ді
ти!»
(М). 
XXV 
тавськч область. (Харків).
22.30 — Вечірні ііовіпін. 
(К).
ЧЕТВЕР

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «Відгукніться, сурма
чі!» (М). 10.15 — к. т. «На 
ХН зимових Олімпій
ських іграх». (Інсбрук). 
1150 — Наша аі|>іша. (К). 
11.55 — «Екран молодих». 
(Донецьк). 15.15 — «Назу
стріч XXV з'їзду КПРС». 
Соціальний портрет ьолек- 
тииу автозаводу «Кому
нар». Передача 4. (Запо
ріжжя). 16.30 — к. т.
«Спіндружпість соціаліс
тичних країн». ДРН. (М). 
17.00 — к. т. «На XI і зи
мових Олімпійських іг
рах». (Інсбрук). 18.00— 

' «Говорять делегати XXV 
з’їзду Компартії Украї
ни». (К-д). 18.15 — «Де-
пінський університет міль
йонів». (М). 18.15 — к. т. 
Концерт ансамблю «Дру
жба». (М). 19.10 — к. т. 
«Від з’їзду до з'їзду». 
«Радянська Туркменія». 
(М). '21.00 - «Час». (М). 
21.30 — ............
МОІІИХ
рах».

(К). 21.00 - «Час».
21.30 — «Назустріч
з’їзду КПРС». Пол-

'К-д). 
«Ти па я; 

19 30 — 
XII зп-

«Червоний
... т.

По закіп- 
(М) 

ПРОГРАМА.
Худ. телефільм 

квітка». (К). 
Фільм-коицсрт. 

— «Народний 
ФакУль- 

... 15.00 - 
док фільм «Час.

(М). 15.25

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
optan Кировоградского обком» 

ЛКСЛ1У. г. Кировоград.

к т. «На .\II зи- 
Олімніїїських іг- 

I. ІЦодсішіік. 2. Фі
гурне катання. Парне ка
тання. Коротка програма. 
(Інсбрук). В перерві — по
вніш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10 00 — Док. телефільми. 
(К-д). 10.40 — Наша афі
ша (К) 10.45 — і Дворе
цький. Вистава «Людина 
зі сторони». В перерві — 
повніш. (К). 15.00 — «Кі- 
нопрограма». (М). 16.00 — 
«Шахова школа». (М). 
16.30 — «Рубежі дссяюї
п'ятирічки». (К). 16.35 — 
«Щедрість талантів». Кон
церт. (Львів! 17 15 — Те
ленарис «Партії бійні». 
(К-д). 17.30 — «Республі
канська фізико - матема
тична школа». (,К). 18.00
— Реклама, оголошення.
(К). І8.30 — Музичний
Фільм «Співачка». (К). 
19,00 — «Вісті». (К) 19.30
— «Рубежі десятої п'яти
річки». (К). 19.35 — Худ 
телефільм «Як гаптувала
ся сталь». 4 сепія. (КЕ 
20.45 — «На побрані", ді
ти!» (КІ. 21.00 — «Час». 
(М) 21.30 — Концерт. В
перерві — вечірні новини.
1 П’ЯТНИЦЯ

6 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Нопиіш. (М). 
9.10 — к. т. Ранко- 

гімнастика. (М). 9.30 
т. «Один за всіх, псі 

(Л-д). 10.15
«На ХН зимових 

Олімпійських іграх», (ііь 
сбрук) 15.50 — Наша афі
ша. (ї<). 15.55 — «Взяті 
рубежі». (Львів). 16.25 — 
«Дівчатка — хлопчики». 
(Донецьк) 17.00 — «Назу
стріч ХХУ з'їзду КПРС». 
Соціальний портрет колек
тиву автозаводу «Кому
нар». Передача 5. (Запо
ріжжя). 17.30 — «На.
шкільних широтах». (К). 
18 00 — «Теїі'ь за днем».
(К-д). 18.15 - к. т «На 
XII зимових Олімпійських 
ігпах». 
СРСР 
о.
20.15 
ми 
21 00
— к. т. 
ОІІСРСТН 
«На ХН 
піііських 
денник.

•ЧССР 
дії. (Іисбпук). В перерві — 
поліцій (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
12.10 — «Телсшкола ме
ханізатора». (К). 15.00
— Науково • поііулярішії 
фільм (М). 15.10 — Росій
ська мова. (М). 15.55 —
Худ. (більм «В 
час». (М). 17,30 — 
техніка, прогрес», 
радянської науки 
ки в Італії. (ЛІ). 
Реклама. оголошення. 
(К). 18.30 — Фільм-кои-
церт «Дружба». ПО. 19.00 
— «Вісті».. (І<) 19.30 —
Теленарис «Партії бійці»._ худ. Т£;. 

«Як гартувалася 
сепія (К). 20.15 
добрані'!, діти!»
— «Час». (М) 

Вистава «Своєю ' 
В перерві —

в а
— к. 
за одного-».
— к. т.

1. Хокей. Збійна
- збірна СПІЧ. 

Щоденник (Іпсбоук).
т. МультФіль- 

для дорослих. (М).
«Час» (М). 21..'>0 

Печіп артистів 
(М) 22.35 - к т. 

ЗІІ-ІОПІІХ О.ЧІМ; 
ігпах» і Що-

2. Хокей. Збірна
- збірна Фіііляіі-

к.

добрий 
«Наука, 
До Днів 
і техпі- 
18.00 -

ГСП Кірозоград-50, ?ул. Луначарського, 35. 
Телефони: відповідального сенретаря та відділу 
Изгасол Ояьсьчого жипя — 2-45-35, відділу пропаганда 
в'ддіяу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу він- 

ззо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87*

Друкарня ім. Г. ЛА Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2. !

L 6К иШі Індекс 6U97, k Зам. ’№ 423 .Тираж 60 000,
-й.

)

(Херсон). 19 40
лефільм
сталь»
— «На 
(ІО. 21.00
21.30 -
ДОРОГОЮ»

"Апщщ. (К)
СУБОТА

7 ПЕРША ПРОГРАМА.
? 00 _ Ііоппіііі (М) 
9 10 — к т. Ранкова 

Гімнастика. (М). 0.30 — 
К т «ЛБПГдейка». (М)

7Ї./Л.ля ”ас-
Мі!» (М). 10.30 _ к т
Му.иічпа програма «Рліщп- 
«а пошта». (М). ц.оо —

5

«Розповіді про художни
ків». Народний художник 
СРСР Е. Кибрик. (ЛІ). 
11.30 — к. т. «На XII зи
мових Олімпійських ІГ. 
рах». (Інсбрук). 14.00 —
к. т. «Природа і людина», 
(М). 11.30 .........
псп. С 
для віолончелі і фортеніа- 
ііо. (М). 11.55 — к. т.
«Здоров'я». (М). 15.40 — 
к. г. Повніш музичного 
життя. (Л-д). 16.10 — к. т. 
Док. телефільм «Буровик 
справ майстер». (М). 16.10
— к. т. «У світі тварин»,
(ЛІ). 17.40 — к. т. Тслсвіз, 
худ. фільм «Іронія ДОЛІ, 
або з легким паром». І се
рія. (М). 19.20 — «Пазу,
стріч XXV з'їзду КПРС». 
Виступ першого секретаря 
обкоме ЛКСЛІУ т. Скічка 
О. О. (К-Д). 19.35 - к. т. 
Телсвіз. худ. фільм «Іро
нія долі, або з легким па
ром». 2 серія. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 —
к. т. «Співає Пбрданка 
Христова». (Болгарія). 
22.00 — к. т. «На XII зи
мових Олімпійських іг
рах». І. Щоденник. 2. Фі
гурне катання. Парне ка
тання Довільна програма. 
В перерві — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАЛА А. 
9.15 — Науково-популяр
ний фільм «Життєва лі
нія». (К). Ю.05 — Для
школяріїі Концепт. (Ужго
род). 10.35 — «Літератур» 
на передача». (К). 11.20 — 
«Подорожі до Спорглап* 
.тії». (К). 12.00 — Телена
рис «Партії бійні». (Оде
са). 12.20 — ‘ 1 іазустпіч
XXV з'їзду КПРС». Пол
тавська область. (Харків), 
13.35 — «Суботній пспор- 
таж». (Донецьк). 11.03 — 
Копцсрт-парні! «Щсдпіс гв 
талантів». (Д-к). 14.30 — 
«Важливий етап комуніс
тичного будівництва». Бе
сіда II ПО. 14.45 — Док. 
Фільм «Битва за хліб». 
(К). 15.10 — «Творчий
портпег заслуженого акто
ра УРСР ІО. Сатапоца», 
(Львів) 16.10 — «Школа 
ііспедоьогп досвіду». (К). 
16.40 — «Г-їтс патруль на
родний» (Херсон) 17.16
— Фільм-бплет «Лускай-
чнк» (К>. 18.10 — «Рубе
жі десятої п'ятирічки», 
(К) 18 І" — «Ппсьмсніши
і час» (ІО 19.00 — «Віс
ті». (Ю 19 ЗО — «и.ззест* 
піч XXV з’їзду КПРС», 
Вопошплоп-оадська об
ласть. (Ворошпловгоад), 
20 45 — «Па добрпаіч. ді
ти!» (ІО. 21.00 — «Час*. 
('!) 21.30 — Худ. теле
фільм «Як гаптувалася 
стран». 6 серія. (ІО. 'Ф
— Музичним аптпзкт. (К),
9*> ’1 — Вечірні новини.
(і.-\

НЕДІЛЯ

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей. 
(ЛІ). 9.30 — к. т, «Вудиль

ник». (ЛІ). 10.00 — «Слежу 
Радянському Союзу!» (М). 
II.00 — к. т. Док. теле
фільм «Якщо тобі комсо
молець ім'я». (ЛІ). 12.05 — 
к. т. «Па ХН зимових 
Олімпійських іграх». Ин
сбрук). 11.00 — к. т. «Сіль» 
сі.ка година». (М). 15.00 — 
к-. т. «Музичний кіоск»* 
(М). 15.30 — «Плани пар
тії — 
15.10 - к. 
«Висота». 
к. т. «На 
Олімпійсі.кчт 
1. Хокей Зчіпна 
збірна ПНР.
(Інсбрук) 18 00 — Новини. 
(М). І8.ІІГ— к. т. Док. те
лефільм «Минуле і тепе- 
ріпіііг» (М). 18.45 — к. т. 
«Па XII зимозих Олімпій
ських Іграх». Инсбрук)- 
20 00 —.к. т. «Клтб кіно- 
подорожей». (МІ 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Му- 
ЗИЧІііііЇ абопсмаїїт» . (М).1
22.00 — к т <Па XII зи- 
моппх Г) ті.мпіпеккпх іг
рах» 1 ІЦоаочиик. 2 \'<”
кой Збірна СРСР — збір
ня СПІД. (ІпсбпуіО В не
рп-.,; _ нопіг|м мі'

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1О.(Ю — «Назустріч XXV
з'їзду КГІРС». Вороши- 
ловградська область.-
(Ворошиловград). 11.(5 — 
Камерний концерт. (Ю/ 
11.45 — Теленарис «Партії 
бійці». (Чернівці). 12.05 — 
«Слана солдатська»*
(Льніп). 13 05 — «Важли
вий стан комуністичного 
будівництва». Бесіда (2, 
(К). 13.20 — Худ. Філіям 
«Дві неділі». (К). 14.45 — 
Концерт «Мереживо тан
цю». (Харків). 15.15 —
«Що.тепіпік соціалістично' 
го змагання» (Донецьк)* 
15.40 — Для' дії сії. Лйль* 
копа вистава «Таємничий 
гіпопотам •. (Д-к). 16.20 — 
«Рубежі десятої п'ятиріч
ки». (К) 16,85 — Фільм-
концерт (К) 17.35 — Худ?
фільм «Проста історія** 
(К). 19.00 — -Вісті». (Ю* 
І9..30 Док Фільми. (К)* 
19 45 — Телефільм «За по
емами В. Мляковського»? 
(К). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Лю* 
бителям оперети». ■ (К),Т 
29 де, _ р,ечір(|( |(опііічТ< 
(К).

к. т. Ф. Шо»
Соната солі, мінор

плани паподу». (А\>- 
т. Худ. 
(М). ’ '
XII

Фільм 
17.15 —

ЗИМОВИК 
ігнах» * 

СРСР — 
З період*
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