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Бойовим загоно/г нашої преси зарекомендували себе молодіжні 
газети. Пліч-с-пліч з друкованими органами партійних комітетів ви
ступають еони пропагандистами, агітаторами й організаторами юно
го покоління на успішне виконання рішень XXV з їзду КПІ'С. Багато 
комсомольських видань навіть починають своє літочислення зі «сто
рінок для молоді» в партійних газетах перших років після Великого 
Жовтня, коли преса комсо//.олу ш,е тільки зароджувалась. При по
стійній підтримці партії молодіжна преса стала вірним наставником 
радянського юнацтва.

Тепер у країні зиходить 159 комсомольських і піонерських газет, 
їх разовий тираж близько 40 мільйонів примірників.

■ Молодіжна газета завжди там, де кипить робота, де формують 
характери, життєву позицію мільйони юнаків і дівчат, де невтем-ю 
діє комсомол — бойовий помічник партії в комуністичному вихован
ні підростаючого покоління. Його трудові і ратні подвиги, боротьба 
за високу ефективність виробництва і якість роботи, відкоиття в науЦі 
і техніці, культурне зростання — ось голоені теми молодіжної газети. 

«Ленінський заповіт «учитися комунїзм.у», — відзначав у зв язку 
з 50-річчям «Комсомолі.ской поаЕДої» Генеральний секретар ЦК пар
тії товариш Л. І Брежнєв, — був < залишається головним девізом, 
юності, яка має продовжити боротьбу старших поколінь за побудо
ву комуністичного суспільства. Обов’язок журналістів усієї комсо
мольської преси — надихати молодь на виконання цього заповіту, 
на нові звершення, всіма силами підтримувати її ініціативу й енту
зіазм».

Широке поле діяльності відкриває перед молодіжною пресою об
говорення проекту нового Основного Закону СРСР. Проект Консти
туції СРСР сповнений безмежного піклування про підростаюче по
коління, його сучасне і майбутнє, містить широкі права і обов язки, 
які зачіпають самі основи життя кожної молодої людини. Як і у ком
сомолу в цілому, у його друкованих органів великі можливості для 
постановки життєвих проблем, які стосуються радянської молоді, для 
розвитку її ініціативи і самодіяльності, для виховання юнаків і діечаг 
гідними членами соціалістичного суспільства. До слова комсомоль- 

***' єької преси, яке вбирає в себе думки, почуття і прагнення молоді, 
уважно прислухаються в нашому суспільстві. її творчий пошук від
значений багатьма починаннями.

Широко висвітлюють змагання за гідну зустріч ьС-річчя Жовтня 
ленінградська «Смена», українська «Ксмсомспьское знє.мя», біло
руська «Знамя юности», інші газети. В активному ключі веде розпо
відь про ВАМ, його героїчних трудівників «Советская молодежь» 
(Іркутськ). Чимало г-иступів присвятила свердловська газета «На сме- 
ну!» традиціям фронтових бригад, їх спадкоємності в ділах молодої 
порослі робітничого класу Уралу.

Найважливіше завдання преси — виховання молоді на прикладі 
життя ■ діяльності В. І. Леніна, славної історії та досвіду Комуністич
ної партії, революційних, бойових і трудових традиціях народу, лю
бові до соціалістичної Вітчизни, постійної готовчос-і захищати за
воювання Жовтня. Треба яскраво, переконливо розкривати переваги 
соціалізму, кращі риси характеру радянської людини, пристрасно 
•утверджувати наші високі духовні цінності, благородні ідеали.

І, звичайно, на сторінках молодіжної преси повинно знаходити ба- 
глтогранне відображення внутріспілкове життя БЛКСМ,- робота пєо- 
винних організацій і комітетів, авангардна роль комсомольців у лов
ці, навчанні, інших галузях життя. Тим часом деякі газети охо«е бе
руться за будь-які теми, крім тих, які зобов'язують їх вимогливо ана
лізувати діяльність бе посередньо комсомольських комітетів, ефек
тивність форм і методів виховання юнацтва. Слід оперативніше 
реагувати на події, підвищувати інформаційну ємкість газетних сто
рінок, вести наступальну боротьбу з негативними явищами, несу.м- 

^-'лінним ставленням частини молоді до праці, навчання, з порушенням 
соціалістичних норм співжиття.

Газета, орієнтована на молодь, повинна вміти і енергійно підтри
мати вогонь трудового суперництва і давати відповіді на питання, які 
хвилюють юнаків і дівчат, — питання честі і гідності, товариськості і 
колективізму, вибору професії, проведення дозвілля, становлення 
сім і, а коли треба, то і гостро поспорити, переконати тих, хто поми
ляється. З усієї різноманітності проблем слід уміло вибиоати голов
не. ножним газетним рядком спонукати юнаків і дівчат до усвідом
лення відповідальності за себе, за свій колектив, за загальну справу.

У журналістів молодіжної преси — величезна, дуже чутлива й 
уважна аудиторія. Працювати для неї — почесно і разом з тим від
повідально. Треба діяти з запалом, свіжо, напористо, але не підміня
ти, як іноді ще буває, спрасжній запал штучною галасливістю, гли
бину розробки геми — загальними міркуваннями, публіцистичну 
гостроту — набором «енергійних» слів або моралізаторством. Пал
кий тон, схєильованість повинні бути невіддільні від грунтовних, зва
жених аргументів і висновків. Проблеми виховання підростаючого 
покоління єимагають особливої вдумливості, соціальної пильності, і 
газети при >х висвітленні покликані ширше спиратись на досвід, знан
ня, допомогу людей авторитетних, яким є що сказати і передати 
молоді.

Сила комсомолу — в партійному керівництві. Важливою ланкою 
цього керівництва, предмето,л постійної турботи партійних комітетів 

£ є комсомольська преса, її кадри, ідейний і професійний рівень вмі
щуваних матеріалів, їх дієвість і авторитет.

Журналісти молодіжної преси вправі розраховувати на вимогли
ву допомогу старших колег — редакцій партійних газет. Правильно 
роблять ті друковані органи, які регулярно публікують огляди ком
сомольської преси, підтримують значні їх виступи, аналізують недо
ліки.

У традиціях комсомолу — бути на найвідповідальніших ділянках 
нашого будівництва, виьгляти в усьому свій почин, невичерпну енер
гію. Ці. якості повинні бути поєною мірою властиві молодіжним га
зетам, із сторінок яких звучить голос радянської юності, палко відда
ної справі Ленінської партії, справі комунізму,

(«Правда», 6 липня),

Вчора відбувся пленум обкому ЛИСМУ.
Пленум розглянув питання «Про проект Кон

ституції Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік і завдання комсомольських організацій 
області, що виплиеають з доповіді товариша 
Л. І. Брежнсеа на травневому [1977 р.{ Пленумі 
ЦК КПРС».

З доповіддю Еиступив перший секретар об
кому ЛКСМУ О. О. Скічко.

З обговореного питання плену/а ухвалив по
станову.

Учасники пленуму з великим піднесення.", 
прийняли листа Центральному Комітетові Кому
ністичної партії Радянського Союзу, Генераль
ному секретареві ЦК КПРС, Іолсві Президії 
Верховної Ради СРСР товаришеві Л. ї. Брежневу.

У роботі пленуму взяли участь інспектор ЦН 
Компартії України О. А. Ружицький та заступник 
завідуючою відділом організацій»! о-партійної 
роботи обкому Компартії України В. І. Мяснян- 
кіш
Зви про пленум чіпайте в наступному номері.

БАТЬКИ І ДІТИ
У иайвідповілальнішпй час 

батьки і діти разом. Глибокий 
зміст закладено в цьому, як 
характерній рисі нашого ра
дянського способу життя.

Першого д ія косовиці ран
ніх зернових досвідчений ком
байнер Іван Іванович Сиш- 
::о повів свою «Ниву». Найваж
че поле гороху довірили меха
нізатору за його проханням. Це 
тому, що па жпизз за кермо 
комбайна сіли і його два сипи. 
Сергій і Микола То кому ж. як 
не батькові, показувати їм 
приклад. Між двома екіпажа
ми Спшка старшого та Спшків 
молодших йде шші змагання. 
Зрати намагаються не відстані 
від батька. Навіть на перших 
пробних обкосах, коли, як ка
жу її., йшло тільки прицілюван
ня, попи поклали у валки ози
мої пшениці на площі 15 гек
тарів — трохи менше денної 
норми. А в останні дні вже й 
випередили батька. В інформа
ційному бюлетпі, який виво
дить щодня, проти екіпажу 
Івана Івановича Спшка стоїть 
результат — скошено ^ранніх 
зернових на площі 52 гектари, 
проти екіпажу його синів — 
57 гектарів.

В. ІЩЕІІКО, 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені Ульянова 
Новгородківського району.

БУДЕ
ДВОРІЧНИЙ 
ЗАПАС

Постановою бюро райкому 
комсомолу з першого липня 
оголошено двомісячник заго
тівлі кормів під дєеізоМ «Зе
леним жнивам — комсомоль
ську турботу!». Завдання перед 
ллолодими кормодобувачами 
під час ударної трудової вахти 
на честь 60-річчя Жовтня — 
створити півтора та дворічні 
запаси кормів. У змагання на 
зелених жнивах включилися 
сотні юнаків і дівчат сіл та 
районного центру. Кожні три 
дні районний штаб «Жнива-77» 
підбиває підсумки- роботи на 
заготівлі. За останніми дани
ми першими у змаганні йдуть 
но/лсомольці з колгоспу «Ук
раїна». Володимир Троян трак
тором Т-150 переЕІз 328 тонн 
зеленої маси з поля. Це поки 
що найкращий результат на 
машині цієї марки.

І. ТАРАН, ■ 
інструктор Опуфріївсьиого 
райкому комсомолу.

У другому відділку колгоспу «-Росія» Олександрійського району рс ■.і’сч.і.ін- 
єя жнива. Скосити ПО ісктарів гороху, 270 ісктарів ячменю. 750 гситарів вше* 
ниці — таке завдання стьїть перед скітажамн п’яти комбайнів.

Снравимссь, — посміхається Костянтин Іванович Міпоновнч.
•— Обов'язк по. — пілтнпмує його молодий комбайнер Лптболпир Гаьдучав.
По 7000—8000 центнерів зебов’язун ться намолотити комбайнери цього року, 

В Добру нутьі
Фото Б. КОВПАКА
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Навіть дощ, який ніяк не хотів вгамовуватись цілісінький день, не зіпсував 
урочистого настрою, з яким комуністи і комсомольці ордена Леніна колгоспу 
імені Карла Маркса Маловисківського району зібралися на спільне заняття 
системи партійної та комсомольської політосвіти.

Це вже друге спільне заняття. Один пункт із заходів, розроблених партійною, 
комсомольською організаціями орденоносного колгоспу разом з кабінетом політ
освіти села Хмельового по роз'ясненню і пропаганді рішень травневого {1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і проекту нової Конституції СРСР.

Цього разу слухачам пропонувалося заслухати два реферати. «Основні поло
ження доповіді тав. Л. І, Брежнева про проект Конституції СРСР. як відобра
ження великих завоювань соціалізму» — такий реферат підготував пропагандист 
Василь Васильович Вишневськии, «Трудові здобутки молоді колгоспу — наша 
відповідь на рішення травневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС» — тема висту
пу комсомольця Олександра Демченка.

На черзі детальне вивчення проекту в групах, які сформовані з урахуванням 
специфіки колгоспного виробництва та .інтересів слухачів.

У ТВЕРДЖУИСЯ
ТРУДОМ

за сорок років
З РЕФЕРАТУ В. 8. ВИШНЕВСЬКОГО

Сорок років для людини — цг пора 
ірілості, а у житті країни не такий ужей 
великий проміжок часу. Як же змінилося 
з часу прийняття Конституції 1936 року 
нашо село?

У 1929—ЗО роках у Хмельовому було 
організовано чотири колгоспи: «Промінь 
Жовтня», «Перемога», «День урожаю» і 
«Третій Інтернаціонал», в розпорядженні 
яких було 18 плугів, ЗО кінних сівалок, 
32 віялки і три трактори «Фордзон»

Сьогодні наше господарство значно 
розширене, технічна оснащеність кол
госпу зросла у кілька десятків разів.

Нині на полях працює 120 тракторів, є 
56 автомобілів, 24 комбайни, десятки 
культиваторів, сівалок та іншого зна
ряддя.

У ту далеку пору у зміцненні колгос
пів і надання їм технічної допомоги ве
лику роль відіграли машино-тракгорні 
станції. У 1931 році в нашому селі ство
рена така МТС, в якій було 34 малопо
тужних трактори. До роботи на тракторі, 
як соняшник до сонця, тягнулася тодіш
ня молодь села. Першими тракториста
ми з селі стали Михайло Бровко, Михай
ло Запорожець, Тимофій Запорожець, 
які сьогодні на заслуженому відпо
чинку.

У 1937 році колгосп «Перемога» (піз
ніше колгосп імені Карла Маркса) одер
жав на той час високий урожай зерно
вих — по 18,5 центнерів з гектара і стаз 
учасником Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки.

Разом із перетворенням і зміцненням 
сільськогосподарського сектору на селі 
змінювалися і побут, і культура.

В 30-х роках було майже ліквідовано 
неграмотність серед дорослого населен
ня, напочатку сорокових збудована се
редня школа. В цей час стала до ладу 
нова лікарня, була збудозана аптека,

електростанція. У бібліотеці нарахову
валось 18 тисяч книжок, відкрився кіно
театр, розпочалась радіофікація села.

У післявоєнний гіеріод трудівники по
лія колгоспів імені Карпа Маркса та 
імені Каліні’на виростили високий вро
жай зернових і в 1951 році були учасни
ками Виставки досягнень народного 
господарства Української РсР.

Особливо значних успіхів досяг кол
госп імені Карла Маркса, який в 1965 ро
ці одержав по 31,9 центнера зернових, 
в т. ч. по 27,9 центнера пшениці, 48,9 
центнера кукурудзи, по 361 Центнеру 
цукрових буряків. ;

За досягнуті успіхи у виробництві та 
продажу державі сільськогосподарських 
продуктів у .восьмій п'ятирічці в 1971 
році колгосп нагороджено орденом 
Леніна, 88 колгоспників одержали уря
дові нагороди, а голова правління Б. 3. 
Мамуня удостоєний звання Героя Соціа
лістичної Праці. З кожним роком зміц
нюється матеріальна база колгоспу, а 
разом з тим підвищується матеріальний 
і культурний рівень життя колгоспників.

Багато зроблено в останні роки для 
поліпшення життя наших трудящих.- Ьсе 
це робиться на нзших очах. Біля тисячі 
членів сімей переселилися з нові доб
ротні будинки, в 992 квартирах горять 
газові плити, 109 чоловіків мають власні 
легкові автомобілі, тощо.

Така наша дійсність. Комуністична пар
тія, Радянська держава дбають про те, 
щоб добробут наш зростав з року в рік. 
Ми, трудівники, в свою чергу повинні 
своєю самовідданою працею примножу
вати багатства країни. Проект нової Кон
ституції. який обговорюють радянські 
люди, свідчення того, що у Країні Рад 
робоча людина піднята на небувалу досі 
висоту. З цієї висоти ми маємо мислити 
го-державному. Адже держазз — це ми.

З РЕФЕРАТУ О. ДЕМЧЕНКА
Нині, ко..:: проходить всенародне обговорення при- 

екі) Консніїуціі СРСР, ще раз усвідомлюєш уло 
зшіч-імість ската тих JI. 1- Брежнєвим на транцевому 
(1977 року; Пленумі ПК КПРС,- сліз про іс що,. Ц- 
луючп комунізмі, ми і далі розвив.тгнусмо соціаліс
тичну демократію, яіса забезпечує насамперед соці- 
алі.н» справедливість, і рівність.

Проект нбаої Конституції СРСР відчрньае перед 
нами: молодими, чудові перспікгизи на шляху до 
комунізму. Наша ударна праця, міцна Основа для 
виконаний і перевиконання планових завдань друго
го року десятої п’ятирічки.

Рапорти, трудові-подарунки на честь 60-річчя Ве
ликого Жовтня, ідо поступають від молоді нашого 
колгоспу, — це_нгше схвалення проекту нової Кон
ституції.

На 120— 180 процентів перевиконують змінні нормі! 
комсомольці Волсдимир Іерещенко, Миг.ола Павли- 
че:і:л), Олексій Плахотнюк, Віктс-р Зоряч, я»м Дог.тй 
дають посіви. .

Засл\;кили шану своєю працею комсомольці: член 
рі іьничої лапки Людмила Коваленко, телягніїця 
Світлана Нагошок, працівник вівцеферми Сергій 
їарараєз, вихрвателька дитячого садка Наталія 
Ллсксаі доовська доярка Олена Шк-іДрАНко.

Радянський лад забезпечує високі можливості для 
участі молоді з громадській і державній діяльносіі. 
Тепер, коли в проекті нової Конституції розширено 
віковий цен.’ депутатів, молодь буде брати в управ
лінні державою іце активнішу участь.

Ці ого року до нашої сільської Ради обрано 2о мо
лодих депутатів. З них — 16 комсомолі нів, передо
вих виробничників колі ослу. Довір’я виявлено Лю- 
Ссиі ІТгриі, Олені Циганеико, Світлані Нагошок, Ка
терині Клубчєнко. Ніні Волинець та іншим.

Саме життя, практика комуністичного будівництва 
агітують за нашу соціалістичну дііїсчісгь, га радян
ський спосіб жипя. Взяти хоча б 45 статно проекта 
Конституції, в якій йдеться про право па освіту До- 
сізтньо сказати, що в Хмельовому у середній і вось
мирічній школах н івчаються 770 учнів, 83 молодих 
виробничників здобувають освіту в заочній школі, за 
рахунок колгоспу у вузах, технікумах і професійно- 
технічних \ч:і іища.х навчається 14 юнаків та Дівчіт.

Комсомольці та молодь колгоспу одностайно схва
люють проект нової Конституції СРСР, праїпуть са
мовідданою пралею, акційною участю в розв’язанні 
важливих державних і господарських справ внести і 
свій вклад у здійснення історичних накреслень XXV 
з’їзду КПРС, гідно зустріти 60-річчя Великого 
Жовтня.

МОЄ
слово

Пропоную статтю 60 
проекту Конституції СРСР: 
«Обоз язок і справа честі 
кожного здатного до пра
ці громадянина СРСР — 
сумлінна праця в обраній 
ним галузі суспільно ко
рисної діяльності, суворе 
додержання трудової і 
виробничої дисципліни», 
доповнити словами «пер
сональна відповідальність 
за якість виконаної ро
боти...»

В. КИРИЛОВ, 
гругіаомсорг цеху конт
рольно - вимірювальних 
приладів і автоматики 
ЛІаловмскізського цук
рового заводу.

• » *
у статті 61 говориться: 

«Громадянин СРСР зобо- 
в язаний берггти і зміц
нювати соціалістичну влас
ність — обов’язок грома
дянина СРСР — боротися 
з розкраданням і марно
тратством державного та 
громадського майна». Про
поную доповнити її так: 
«Примножувати суспільне 
багатство».

В. БУЛА ВЕН КО, 
інженер-конструктср за
воду «Цукрог ідромаш».

* • *
Читаючи статтю 65 про

екту Конституції СРСР, у 
якій йде мова про обоз я- 
зок кожного громадянина 
поважати права і законні 
інтереси інших осіб, бути 
непримиренним до анти
громадських вчинків, все
мірно сприяти охороні 
громадського порядку, 
хочеться доповнити її сло
вами: «... сприяти вихован
ню цих почуттів у підро
стаючого покоління».

Д. Д1ВИЧЕНКО, 
дільничний інспектор 
Ленінського райвідді
лу внутрішніх справ, 

м. Кіровоград.

В «ЧАЙЦІ»

ЗУСТРІЧАЮТЬ

ДРУГ АРІВ
Російська мова для 

оцих тридцяти чорнявих 
хлопчиків і дівчаток та
ка ж знайома і дорога, 
як і рідна, болгарська. А 
найулюбленіше з усіх 
Слів — слово «дружба». 
Ось тому й звучить во
но найчастішо сьогодні 
на кіровоградській зем
лі з самісінького ранку: 
болгарські піонери зно
ву прибули в гості до 
своїх українських друзів. 
То яка ж іще слово мо
же бути в більшій по
шані?

Вже перша зустріч на 
вокзалі вилилася у мі
тинг болгаро - радян
ської дружби. А сьогод
ні увечері болгарські і 
українські школярі роз
палять у таборі піонер
ське вогнище. І навіть 
Табір так і зветься — 
«Дружба». І хоч будуть 
вони в ньому всього 
один день, а решту часу 
відпочиватимуть в таборі 
«Чайка», що в Олек
сандрії, назва цього пер
шого залишиться в сер
цях юних болгар. Бо са
ме дороги дружби, що 
навіки поріднили два 
братні народи, і привели 
їх на гостинну україн
ську землю.

н. ВІКТОРОВЛ,

МОЛОДЬ БЕЗ РОБОТИ
ПАРИЖ, 4 липня. Кор. 

ТАРС Р. Серебренников 
передає: на шляхах Фран
ції в ці дні можна бачити 
спеціальний автобус За
гальної Конфедерації пра
ці. Активісти ЗКП роблять 
у ньому поїздку в Лота- 
рінгію і Ельзас, Овернь і 
Корсіку, Бретань і Про
ванс. Автобус зупиниться 
в більш як сорока вели
ких містах — біля промис
лових підприємств, зайня
тих робітниками на знак 
протесту проти згортання 
виробництва і звільнень, 
біля агентств по праце
влаштуванню.

Мета поїздки — привер
нути увагу громадськості 
до проблеми безробіття 
серед молоді, ознайомити 
трудове населення з про
позиціями ЗКТ а цьому 
питанні.

Справжньою трагедією

назвав профспілковий
тижневик «Ві уврієр» зро
стаюче безробіття серед 
французької молоді. У 
країні налічується 700 ти
сяч безробітних юнаків і 
дівчат. Майже кожен дру
гий з них не працював у 
своєму житті і дня.

Кількість безробітних ві
ком до 25 років збільши
лася за період з 1970 р. 
по 1976 р. у два рази. Тіль
ки в Паризькому промис
ловому районі з травня 
минулого року по травень 
нинішнього вона зросла 
майже на 20 процентів.

За оцінками спеціаліс
тів, восени,, коли на ринок 
праці прийдуть ще 500 ти
сяч юнаків і дівчат, які за
кінчили середню школу, 
армія молодих безробіт
них досягне мільйона чо
ловік.

ЛОНДОН. Безробіття, яке охоплює тепер в Англії майже 
півтора мільйона робітників і службовців, особливо тяжко 
позначається на дон молодого покоління

Згідно з дрнііми британської ради молоді, за останні 
п’яіь років процент Безробітних англійців молодше 2.' років 
збільшився о 6,5 до 22 процентів І ііродо.іл-ус зростати. 
А серед дівчат безробіття досягло вже 65 про де а тій.

Головна причина катастрофічного зростаїгія безробіття 
серед молоді, підкреслюється п брошурі, опублікоздлій ко
муністичною спілкою молоді, — це характер капіталістич
ного суспільства, яке неспроможне гарантувати своїм грома
динам едне з фундаментальних прав людини — право на 
працю.

Ось 
така 
демо
кратія 
„шале
ного 
світу»

вПрзаа людини 
на безробіття і голод.
«ИрааО’

М’-рекхуре. прсппанюі.лр.-,,,І Ґ,|річн ій 
па одній із ііінлеііии афр-.ік-гь , , “unl"v с«°гоїхні без права на пенсію •'■ькькнх фірм, були звіль-

к:
-—.«право» з*ииакагл утисків і 

/нити без надій на майбутнє.
африканських гром

евчпілля,
іь.іи-ди,!) ,'\|\ І І іои» О с. 

ПОЛІТИКУ АИПЕКСП ЗА
ХОПЛЕНИХ АРАБСЬКИХ ЗЕ
МЕЛЬ. ВИСЕЛЯЮЧИ ЛІМ
БІВ З РІДНИХ МІСЦЬ ОСЬ 
„ ТАКі ІX Н Е ЛІОДСЬКІIX 

*\ЮВАХ ЖИВУТЬ СОТНІ 
А Р А БС Ь К11X СІ м ЕЙ. В11- 
Ці'ДУ ,Х ІЗРАЇЛЬСЬКИМ!!

ЛС1Я:'Л,; 13 СВОЇХ РІД
НИХ ЗЕМЕЛЬ



і
» лгягпдег 1977 року ^Молодий ком-устарг<

ВЧОРА у них буде пре
м'єра. Були хвилюван

ня: за себе, за товариша, 
за глядачів. Найбільше, 
певне, хвилювались Світ
лана Погребняк, Ольга 
Вербенко та Людмила Ку- 
кованко. Для молодих 
актрис — ролі ткаль у 
спектаклі Михайла Шатро
ва «Мої Надії», то дебют 
в Липецькому театрі. І то
му, певно, на їхню долю 
випало вчора чи не най
більше оплесків, поздо
ровлень і дружніх порад 
головного режисера теат
ру і постановника спек
таклю Володимира Пахо
мова. В театрі багато мит
ців, здібних і досвідчених. 
Заслужені артисти респуб
ліки М. Соболев, Ю. Гані- 
на, В. Боков, Г. Бесчотнов, 
М. Якушкіна і чимало ін
ших. Вони не просто акто
ри — вони настазники мо
лодих. Кіровоград запа
м'ятається і їм, і молодим 
акторам, певно, знову ж 
таки театром, виснажливи
ми репетиціями, коли і від 
себе, і від інших вимагаєш 
максимальної душевної 
віддачі. Зате у рідний 
Липецьк молодий режисер 
Борис Голубицький приве
зе своє творіння «РВС» 
А. Гайдара, підготовлений 
тут, на Україні, 
рівській землі.
дарунок молодих 
ХО-річчю Великого 
ня. І тому Василь 
коз, Олександр 
Леонід Оликайнен 
молоді актори 
у майбутній спектакль не 
тільки серце, інтелект, а й 
свою зіркість революції, 
дають клятву нести далі, у 
вічність червоний її стяг. 
А втім, давайте дамо їм 
слово, молодим акторам 
Липецького обласного 
драматичного театру.
Володимир РОЖНОВ: Сьогоднішш.о- 

му актору замало володіти тільки про
фесійною маіістерніспо. Актор — він * 
же — громадянин. Він мусить мати кра
щі людські якості громадянина Країни 
Рад, адже він бере участь в найсклад
нішому виді будівництва — вихованні 
нової людини. Рампа — це теж лінія 
вогню. Боротись за наш радянський 
світогляд — заради цьої о живемо і пра
цюємо.

'. СУБОТНІЙ ГІСТЬ «мк»

„РАИПА-ТЕЖ І

на гайда- 
То буде 

акторів 
Жовт- 

Попен- 
Тихий, 

та інші 
вкладають

З cmojj

САПІРНЧІІО-
ГУМОРіІС 1ИЧИИП 

ВИПУСК

—І
«Новин 1

Е ВЧОРА Василь Черпак 
б/а просто Черпак і 

все. Так собі хлопець у 
колгоспі. Парубійко. А 
сьогодні голоаа викликає 
і веде розмову:

— Присядь, Василю, ді
ло є.

Мовчання. Потім 
пеку:

— Що таке добрива для 
полів, Василю?

— Добрива — запорука 
врожаю.

— Правильно. А що, ко
ли добриа немає?

— Тоді, значить, труба, 
погане діло, — починає 
здогадуватись Василь.

— Теж 
констатує голова, 
чить не 
склавши руїси. 
добриза, в районі, а коло 
них сидить неприступна 
дівчина Галя Варивода. Я 
вже пробував до неї уся
кий підхід. Не бере... Одна 
знає: міндобрива згідно 
рознарядки! Коротше ка
жучи, там потрібний мо
лодий і трохи вродлиаі- 
шии прохач, ніж я. Куме
каєш?

— Все ясно!
— Ти парубок справний. 

В тебе, хоч яка Варивода 
закохається. Дій. Коштів 
на цукерки не шкодуй — 
спишемо ьа рахунок кол
госпу. Про хід справ теле
графуй. Для конспірації 
прізвище Вариводи замі- 
немо на «Ікс».

Іван Калістратович потис 
Черпаку руку і мовив:

— Ні пуху, ні перзі
У конторі почали очіку

вати першої вісточки. І во
на не забарилася:

«Новин ніяких», 
ніяких».

У колгоспі захвилювали
ся. Справа затягувалася.

Коли це одного разу 
прибігає розсильна, а з 
руках жаданий бланк з те
леграфними смужечками: 
«Висилайте машину крп 
Черпак крп».

Спорядили машину. За 
селом виставили дозорця.

— Ідуть! — пронеслося 
по селу.

І дійсно, здалеку роз
гледіли знайому зсім руду 
шевелюру Василя. Під їха
ли. Хлопець хвацько зіско
чив на землю:

— Завдання виконаної
— Молодець, — похва

лив голова. — А то що за 
кумачева хустинка з кабі
ни виглядає?

— То моя наречена, Га
ля ВариводаІ

Іван Калістратович трош
ки нахмурився:

— Ти, я бачу, переста
рався, Василю.

Галя посміхалася, сидя
чи в кабіні:

— На весілля приїхали 
вас запросити, Іване Ка- 
лістратовичуі

— Ну що ж, це діло хо
роше, — сказав голова.

— Безумовно, — під
твердив Черпак.

— А де ж добрива? — 
оглядаючись на всі боки 
запитав Іван Калістратович.

— Добрива тільки по 
рознарядці! — визирнув
ши з кабіни, озвалася 
Галя.

(І. головко.

герой, а й той Владик,

Володимир БЗЛОУС

правильно, — 
— Зна- 

можна сидіти, 
Воии є ці

І

СТЕБЛА ГОЛІ

ф

копськсго і Ленінградського інститутів інжене
рів залі »ііичного транспорту. Вони не новачки 
на БАМі. Багато хто з них сполучає роботу в 
будзагонах і виробничою практикою, резуль
тати якої будуть використані в курсових і 
дипломних роботах.

Студенти з Литви поїхали на будови Якутії. 
Туви і Тюменської області. .ХдшіЦі й дівчата 
з вузів Владивостока стали провідниками 
«Екслреса-77». який зв’язує місто на Тихому 
океані з Москвою. Буд’.аі олівцям з Петроза
водська довірено реставрацію пам’яток дере
в’яної архітектури в Карелії.

(Кзр. ТАРС).

Молоді актори Липецького облас
ного драматичного театру про’облич
чя свого театру, про зміст своєї праці, 
про сенс буття.

життям, над сенсом

Олександр ЖИДКОВ: Сьогодні ми ба
гато говоримо про інформаційний бум — 
швидко плине час і не встигаєш замис
литись над своїм 
його. «З житті кожної людини приходить
момент, коли вона мусить поглянути па 
себе збоку», — говорить один із моїх 
героїв Сергій Непомнящим у спектаклі 
Є. Воєводіна «Заява за два тижні*. Я 
люблю своїх героїв. Я люблю свого Вла
дика із вистави «Таксі про-тяіом півго
дини». В кінці вистави розпещений і 
трохи егоїстичний Владик замислився 
вад тим. як жив досі. Думаю, за.мііслив-

ся не тільки мій 
котрий сидить в глядачевому залі. Зреш
тою,. його прорахунок, то — доля, яка 
могла б і не відбутися...

Любов КАБАНОВА: Робити глядача 
кращим. Чеснішим, справедливішим, 
добрішим — хіба не варто заради цього 
ламати списи! Моя Олена Харитонова у 
вчорашній прем'єрі — кар’єристка, кот
ра йде на компрсм.іс із власною совістю, 
і за висловом однієї з героїнь «говорить 
уздовж, а живе впоперек...» Чи люблю 
я свою роль? Певно, що так. Адже мушу 
довести, що таким бути не можна.

Валентин БІРіОКОВ: Д\н — молоді і у 
виставах нашил — тематика молодіжна. 
Ми — молоді, і нам не вистачає того, що 
нам даюгь режисери, дирекція, репер
туар. Є у нас своя «мала сцена». Тут 
поза програмою інсценуємо до пізньої 
і.очі улюблені твори. Так народились ве
чори поезій Гарсіз Лорки, бупінських 
новел. Так стали традиційними в театрі 
вечори: «Молодь театру — молоді міс
та», адже із самос-ийнпми програмами 
виступаємо перед робітниками.

Зони цікаво живуть, молоді актори Лилецькогс драматичного театру. Дивляться 
на світ широко розкритими очима, щоб потім зі сцени донести до глядача серце, 
світогляд сучасника. Вони залишаються акторами на рибалці, з антикварних і книж
кових магазинах, за грою в шахи, у людському натовпі. Вони люблять гастролі, бо 
то — зустрічі з новими містами, з новим глядачем. А гастролі у Кіровограді для них 
залишаться пам’ятними тим, що проходили на сцені, де грали корифеї української 
драматургії.

На цю сцену, яка і по сьогоднішній день зберігає спогади поо ті перші далекі 
вистави, про овації залу, виходить сьогодні молодь, представники братнього росій
ського народу. Виходить, даруючи нам мелітерність, щирість, гарячий поклик 
своїх сердець.

Л. КРАВЕЦЬ.
Фото М. ГЕРНАВСЬКОГО.

СТУДЕНТИ В РОБІТНИЧИХ СПЕЦІВКАХ
У студентів країни почався третій, 

ї''<л>п::й семестр. Всесоюзний студент
ський будівельний загін палічхє 630 ти
сяч бійців. Добровольці з вузів і техні
кумів одяглії робітничі спецівки і ви
шили на будівельні майданчики міст і 
сіл. виїхали на ударні комсомольські 

поповнили затій працівників 
сфери обслуговування країни.

С -р‘,1 тих. хто вирушив на будівництво Бай- 
ва.ю-Амурської магістралі, — студенти Мос-

♦ ♦

Розпочався трудовий семестр і в сту- 
дентіз та учнів вузів і технікумів Кіро- 
воградщннн. ЗО студентських будівель
них загонів допомагатимуть у зведенні 

Головна 
комсо- 

залізниця сДолнп- 
сі.ка — Помічна». Тут працюватимуть 
«Старт»»« педагогічного інституту і «Бу- 
реа: чик» з Кіровоградського машино
будівного технікуму.

народногосподарських об’єктів 
турбота будзагопів — обласна 
М ’.ц.-ька будова —

150 чоловік виїхали па сільськогоспо
дарські роботи в Білогорський ранбн 
Кримської області, студенти з Кірово
града і Олександрії працюватимуть вдо
ма і в селах нашої області.

Обласний студентський будівельний 
загін ссвоїіь в цьому році 1,6 мільйона 
карбованців капіталовкладень-.

м. сомо в.

Гумореска

«Ікс цукерок не бере 
крп Каже я вже навчена 
зразу цукерки км а потім 
добриза просять крп».

Голова одразу продик
тував секретарці:

— Телеграфуйте. Рай
центр. До запитання: «Вес
на не чекає км, Василю км 
не підводь крп. Натискай, 
крп».

Відповідь:
«Іване Калістратович1/ 

км не підведу крп».
Невдовзі принесли ще 

одну блискавку»: «Лід ру
шив крп Сьогодні йдемо в 
кіно «Легенда кохання» 
крп.

Далі пішли телеграми 
одного змісту:

До появи нових імен серед художників у читачів, 
можливо і виробився вже імунітет. Д тому сьогодні ми 
представляємо вам пост а-г у мориста Володимира Білоуса, 
художника-оформлювача з села Тишківка Добровелич- 
ківського району. Володимир здружився з гострим пером 
давно. Ного віршовані гуморески друкувалися в районній 
газеті, в журналі «Перець». А от сьогодні він дебютує у 
«П'ятому колесі».

Професія у Володимира Мельника, малюнки якого дру
куються теж вперше, серйозна. Він інженср-конструктор. 
Але це не заважає йому дивитися на життя з почуттям 
гумору.

ЛОПУХИ
На подвір’ї в лопухах 
Гнаг стоїть з косою
— Наче хю тут їх насіяв,— 
Мовиїь він з журбою.
— Це ж ти сам їх і насіяв,— 
Підійшла дружгна, —
Коли п'яного іебе 
Призезла машина,
Ти увесь буе в реп'яхах. 
Тут тебе й поклали,
І до півночі гуртом 
Ледве обібрали.
Та іде дякуй свс/й тещі — 
Бо ж не всі вродили.
Ті, що вистригли із чубом, 
Теща попалила.

Дві жіночки кукурудзу 
Вийшли красти в поле, 
Обмацали десь з гектар — 
Одні стебла голі.
— Мабуть, — сердиться

одна, —
Тут без нас зібрали...
— Пі, — сказала тоді

друга, —
Це я тут сапала.

Мотоциклом по ріллі 
Омелько гасає.
Поначіплював Горін —
Силу виміряє. Ш
— А тепер давай своїм! —
Гукає до Ггі а. - ІМ
Як протя кеш аж в ті г-ч-т, Ч 
Віддаю зарппа’-у.
— Я, — Гнат ніж» - •

Н<> .'ОГЗм, о
І всміхнувсь до дру<а: а
— Якби й в мене був

КОЛГОСПНИЙ, Й 
Я б вчепив і плуга.



і
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ПІСЛЯ ТРИВОЖНОГО СИГНАЛУ

ПРО „ЧАСТКОВІ ЗАХОДИ“
До редакції написали комсомольці і молодь кол

госпу імені Димитрова Компаніївськсго району:
«...Пряі лііііія и иного колгоспу не звертає уваги на роимі- 

ток фізкультури і спорту. У нас працювали секції з волей
болу, футболу легкої, важкої атлетики. Наші колі оспинки 
навіть займали призові місця, але зараз ця робота в кол
госпі позністю занедбана. На комсомольських зборах неод
норазово ставилось питання про поліпшення роботи спортив
них секцій і придбання сп^ртінвснтаря.

Але не не брали і не беруть до уваги ні інструктор по 
спорту Микола Нормі, ні комітет комсомолу, пі правління 
колгоспу, яке очолює Дмитро Макарович Панченко..».

Про зміст листа ми повідомили Ком.паніівський 
райком комсомолу. І ось, що відповіла на це секре
тар райкому ЯКОМУ В. Суха:

«Факти, викладені в листі, мали місце. Лисі комсомольців 
колгоспу імені Димитрова розглянуто на засіданні бюро 
райкому комсомолу. Секретарю комсомольської оріапі.зації 
гпязано на нсзарої ільї.у роботу по розвитку фізичної куль
тури на селі. Зараз колгосп частково закупив спортньпнй 
іниеіітар. Силами комсомольці в споруджено два волейболь
них майданчики. Волейбольна команда колі оспу брала 
участь в районних змаганнях і зайняла четверте місце. 
У колгоспі ведеться робота по спорудженню футбольного 
поля...».

Це і есі «заходи»
От обладнали юнаки та діечата волейбольні май

данчики, і вже є віддача — команди е четвірці кра
щих. А якби ще легкоатлетичний комплекс, тир, 
спортзал. Якби не бракувало ініціативи інструктору 
по спорту і членам комітету комсомолу, то й гро
мадські інструктори активізували с-зої дії — спор
тивні секції знову б працювали.

Дивує те, що райком комсомолу заспокоївся на 
тому, що «закуплено часікоєо інвентар». А як справи 
з впровадженням у дію комплексу ГПО? Чому в кол
госпі імені Димитрова не проаедено змагань з бага
тоборства ГПО на призи «Комсомольской правды»? 
Чому в колективі не ведеться пропаганда фізкульту
ри і спорту серед молоді?

Гадаємо, ще Дмитро Макарович Панченко таки 
стане прихильнішим до молодих хліборобів — буде 
й спортивний інвентар (не частково!), і стадіон, і тир, 
і плавальний басейн... Але варто пам'ятати, що бу
дівництво нових і експлуатація наявних спортивних 
споруд — справа комсомольська. Якщо самі комсо
мольці проявлять максимум, ічіц’отиьи, то й правлін
ня колгоспу піде їм назустріч. Чи не так, Дмитре Ма
каровичу?

Останнім видом про
грами других спортивних 
ігор молоді УРСР була 
легка атлетика. Ці зма
гання протягом трьох 
днів проходили на сто
личному центральному 
стадіоні. В них взяли 
участь і представники 
нашої області. Бони при
несли в копилку нашої 
збірної 43 залікові очка. 
Вдало Еиступила на зма
ганнях олександрійська 
авангардівка Ольга Де- 
меха. На 1500-метровій

РЕКОРД

ОЛЬГИ

ДЕМЕХИ
дистанції вона зайняла 
четверте місце (4 хвили
ни 25,6 секунди). Цей 
показник вищий норма
тиву кандидата у май
стри спорту і с НОЕИМ 
рекордом Кіровоград- 
щйни. Попереднє досяг
нення (4 хвилини 23,4 се
кунди) належало її од
ноклубниці — кандидату 
у майстри спорту Любо
ві Ручці, і було встанов
лено в 197.4 році.

В. Ш АВАЛІВ.

НА «ВОЛЗІ»
І ЛАЗах

У Кір» г.огрл.ті відбувся обласний конкуре на кращого по
дія .ьні-.іаііі' її В і* пгиігіях тяли учіть майне ЗО пред- 
сіаі'.цііі-.іч ;т. 'і.і. г.рііі ст.і області, які в.іеі уналн на автомо
білях «Вола*. ГАЗ-.'І. ?.!.1-і аі і на автобусі ЛАЗ-695. До 
іірі.і рам.. п<>- інні.ів вхо.л'лн: фігурне поління гптомаиіин, 
зі лінія правій ву іі'чного руху. Судова автомобіля, віл
лі іїдоііі«* і усунення песіїр’їнності та іни с.

За підсумками дволепно.' спортивної боротьби чемпіонами 
об. ; ■ Гі і країні!-.:ч водіями в класах своїх м-нпнп стали кі- 
ргнсгрі,-і’іа.і .лсаа ! івці Євген - Ш.імк'о (автонілі'рііємство 
1(001), Анатолій 1 сііералов та Анатолій Петренко (авто- 
еі-.і'і’і -’м :і"> 1(“<і1). о.і-.-кс.ліді ійні Воюдимнр Купрієнко
(аг.іоііі.ітр. - ::во 10011) і Олександр Олисько (авгоїцдпри- 
ємсео 10062)

У >-.« ’ М:-- '.ЗІ! Г-.-.ІУ З І.ІІКу Г.убОК об.1:СНОГ‘> ДВТОу П рІ ’І ІIIІІЯ ЗЯ- 
юн.іл і сп-'рісмі ;.и ?.і-радського кігоіиліц . смсїііа

10061.
В. МАШУК, 

старший інструктор обкому ДТСААФ.
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„ії/ґолодпй КО1«уЕ&ра ---
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

МИРНА ДОЛИНА
Білявка-хатина, при пій юно інші. 
Село називається — Мирна Дід....а.
Вітрами підбите, до степу прикуте, 
В слі.чу косовицю залізом продуте, 
До »центу руйноване, *•

лихом трамбоване,
Ганебною грядою не заплямоване, 
Дощами ) ми ге під кроною ліга, 
Сїоїгь, усміхається білому світу.
Село називається — Мирна Долина. 
Як нам ять вдовина, печаль журавлііна.
І а схилені верби — бабусі над сіаеом, 
Та мирного ірему б.ісіісіі октарв,
І а в .ноту хвилину пекуча сльозина. 
Се то називається — Мирна Долина. 
Немирне минуле, та Мирна Долина. 
Там сонце впівнеба поюжоі днини. 
Там пиви хвилясті в зеленому глянці, 
Увечері — сутінки, сяєво — вранці, 
Пахучі днмі: і сгорпп верстові,
1 птахи співочі в співучій траві.
Раз Мирна Долина — то й мирна людина. 
У міірішх турботах не знає спочину.
Все сіє та жне, та підводить планету 
Для щасгя — здоров'я, для ві іьного лету. 
Тому Г ненависна їй зла хуртовина.
Село вашваєті.ся — Мирна Долина!
Так мир тобі мир тобі’Мирна Долина, 
Мого рілпокраю мала крап,єдина,*
1 мир твоїм злакам і мир твоїм гонам,
1 милим івоїм хлопчака.м вітроїопам. 
Одна у нас дума, тривога єдина — 
Щоб ісііячпс н мир,іо. де Мирна Долина.
Чолом і тобі, неприкаяний світе! 
Жагою;

крассю,
любов'ю зігрітий,

і рівцею умиваньн, 
емерію прасований,

'за незсмуровапіїй.
не?г мордований, 

стсжильний.
стобальиий,

г
Із хаосу, 

хенші,
із лропг-ду Й ПОТОП””

в попелу,

СЛЬОЗОЮ,
грозою.

залізом продутий, 
та •'іііно-лреміцно до сонця прпкуіпй, 
до тебе звер г; іось.

не згорбивши спішу:
моя Багькії'іцпі.а — це Марна Долина!

МЕДИТАЦІЇ!
Тягнувся вгору сосонки: хочеться стати соснами. 
Квапляться рослі підлітки: їм би хутчіш — дорослими.• 
Хваці.ко крізь зуби чвиркають, бавляться сигаретами, 
Нехтують раритетами, навіть авторитетами.
Гстосію заперечують, з вгклнком посміхаються. 
Не поспішайте, хлопці, все це не повторяється: 
Люстри лимонне сяєво в актовім вашім залі, 
Та, що у платті білому на випускному балі.
11;іііь контролі на з алгебри, навіть бездумний галас. 
Стане святковим завтра, те, що буденне зараз 
Стане розлука — драмою, усмішка мила — ніжністю, 
В) тле дівчисько — дамою, скоромин vine — вічністю. 
Скептик на тс примружиться, скаже комусь—«можлі'.вз». 
Візьме когось за гудзика — врешті не це сважливо.». 
Може, він має рацію? Мрії буза збуваються.
Тільки у пізніх споминах присмак сльо.лі лишається.
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БГИІІЕТЄЬБЕ
МИСТЕЦТВО
Пам’ять у дивному світі.
Власні архіви гор і а.
Ніжний овал. ІкфертітЦ 
Тайна замкнула вуста.
Дівчина й лотос.
Майстерно
втілив художник сюжет.
Чом же тривожить нестерпно 
дивний оцей силует?
Мудра яка загадковість 
в лініях тіла й лінія?
Паче прочитана повість, 
що без початку й кіпті.
Смерті підвладні і страху, 
спалаху мислі її чуття,
1 фараони Г; феллахи 
б’ються п ід сенсом буття.
Крізь самоту порпвшїпя, 
навіть крізь юності нар 
вуглиться терен страждання 
в їхніх розверстих очах.

'V

і

ЦВІТ - ІІЕЗАБУ,
Білий береті.к, маміша шубка, 
стружкою — чубчик, метеликом — губки, 
матово блі-має сквер.
Я вас любив. Виноградова Любка, 
як вам живеться тепер?
Пам’ять на хвилю далеку настрою, 
важко задуму підважу рукою, 
спогад — з багаття зола.
Скільки дурниць у жг.ігі я накоїв, 
ось і покара прийшла.
Ось і прийшла неминуча розплата, 
з-поміж утрат — ги найбільша утрата — 
вперше собі зізнаюсь.
Ну. насміши — приревнуй до Сократа, 
тільки ; с смішно чомусь.
Кепські діла, Виноградова Любка!
Мабуть, на серні глибока зарубі.а
не заросте.
Пам’яті моя, паче цвіт-незабудка 
навіть у січні цвіте.

ПЕНСІОНЕР
Живеться йому — не плачеться, 
сімейний, не одинак.
Працює іще, ще значиться, 
та щось псе оді о не так.
Не ге, шоб його зневажали, 
у чомусь там обійшли, 
але розмовляють поблажливо, 
раніше б так — не змогли. 
І псе йому пробачається, 
ні прикрощів, ні біли, 
немов чоловік прощається, 
немов кудись віддаляється, 
а тільки — куди-’
1 він помічає болісно; 
на иім — особливий 'знак.
І ходінь аж якось боязко. 
Раніше ходив не так.
Кому — з отакою скрутою? 
Цигарку б\ва бере 
] слуха, як осінь струшує 
ОСГШІНІ ЧИСТКИ з дерев.

САД ВІДгІІТАБ
Хто його знає — як нам падалі — бути з тобою? 
Сад відлітає — гхбіть медалі — над головою. 
Осінь в зеніті — простір розчішспо — пахне димами. 
Хто з нас в одвіті — в чому причина — що поміж нами? 
Може, з тобою — прикро спіткнулись — сад відлітає. 
Може, З судьбою — десь розминулись — Х!О його знає. 
Я не злукавлю — ти не промовчиш — незрозуміло. 
Тільки руками — резпач чродовжіпп — не відболіло! 
Нота осіння — жест потрясіння — клятви недбалі. 
Нерозуміння — чи невезіння —

як же — падалі?
Простір розчинено—під небесами—дружим з вітрами. 
К дідьку причину! — Осінь над нами — згіркла димами.

 Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

дружби», 19.55 — К. т. Концерт 
Державної хорової капели 
«Трембіта». 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.30 — Філь,м «Во
допад». 22.-15 — «Україна жни
вує». 23.00 — К. т. Новини.

12 .ПИ ПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — X. т. Гімнасти
ка. 0.20 — К. т. І. Гончаров. 
«Обрив». Телспистапа. 14.00 — 
К. т. Док фільм. І 1.55 — К. т 
«Ми тиайомимося з природою». 
15.15 — К. т. Концерт. 15.45 — 
М. Добролюбов. «Промінь світ
ла в темному царстві». 10.45 — 
К. т. «Об’єктив». 17.15 — К. т. 
»Лоти, паша пісне». Концерт. 
18.00 — Новини. 18 15 — К. т. 
Мультфільм; 18..35 — К. т.«Тра- 
са дружби». 19.05 — К. т. «Ек
ран збирає друзів»; СРСР — 
МИР. 19.50 — К. т. «Обговорює
мо проект Конституції СРСР». 
20.00 — К. г. «Наша біографія. 
Рік 1955-й*. 21.00 — «Час». 21.30 

• — К. т Телефільм «Спростуван
ня». І серія. 22.40 — К. т. Кон
цепт Депжаїїиоі з естрадного ор
кестру Грузинської РСР «Орс- 
ро». По закінченні — новини.

ДРУЇД ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док. фільм 1(1.25 — Концерт. 
11.00 — 1(, т. Новини. 11.15 — 
«Наші гості». 12.15 — «Вірні 
славним традиціям». (Рахівськз 
картонна фабрика на Закарпат
ті.). _І2.38 — Фільм '«Водопад»'» 
17.15 - Концерт вокал ьпо-і не тру
че нгалі.пої<> ансамблю «Ритм». 
17.45 — «На допомогу абітурієн
там». «Ласкаво просим» до 
Київського медичного». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 
«В ефірі — пісня». 18.45 — *ОГ»ІВ 
гопорюємо проект Конституції 
СРСР». 19.00 — к. т. «ВІСТІ». 
19.50 — К т. «Ек^ан молодих»- 
«Для всіх і для кожного». 20.45 
— «На добраніч, діти!». 21.00—* 
«Час». 21.30 — К. т. «Співав 
Костянтин Оі пении». 22.00 — Те
лежурнал «Старт». 23.00 — -У14' 
ґ-аіна жнивує». 23.15 — К. т. Но* 
вмни.
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