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ЖОВТНЯ

МОГУТНЄ ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
Трудящі України, як і всі 

радянські люди, з гарячим 
схваленням і одностайною 
підтримкою зустріли прий
няття нової Конституції 
СРСР, ознаменували цю і 
надзвичайно важливу. по
дію в житті країни новими 
успіхами на всіх ділянках 
господарського і культур
ного будівництва. В респуб
ліці повсюдно розгорнула

ся широка пропаганда рі- 
®,ііс-нь жовтневого (1977 р.) 
’ (Пленуму ЦК КПРС, нового 
■Основного Закону та інших 
документів позачергової 
сьомої сесії Верхозної Ради 
СРСР.

'■ Підсумкам жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС, сесії 
Верховної Ради СРСР і зав
данням партійних організа
цій, що випливають з допо
віді товариша Л. І. Брежнє
ва «Про проект Конституції 
(Ос повного Закону) Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік і підсумки його 
всенародного обговорен
ня», були ПрИСЕЯЧеьІ збори 
партійного активу республі
канських організацій, міста 
Києва і Київської області, 
які відбулися 13 жовтня.

У роботі зборів активу 
Взяли участь товариші Б. В. 
Щербицький, М. М. Бори- 

-^К,чко, О. П. Ботвин, О. Ф. 
Ватченко, О. П. Ляшко, І. 3. 
Соколов, В.-’ О. Сологуб, 
©. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук, І. О. Герасимов, а 
також члени бюро київ
ських міськкому і обкому 
партії.

Під бурхливі, тривалі оп
лески було обрано почесну 
президію зборів у складі 
Політбюро ЦК КПРС на чолі 
з товаришем Л. І. Брежнє
вим.

З доповіддю на зборах 
пиступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар 
ЦК Компартії України В. В. 
Щербицький. З величезною 
увагою і радісним хвилю
ванням, підкреслив він. 
слухали учасники .сесії, в 
тому числі й 182 депутати 
від нашої республіки, дспо-

відь товариша Л. І. Брежнє
ва. Надзвичайно насичений 
і глибокий аналіз складних 
процесів суспільного роз
витку, фундаментальні тео
ретичні узагальнення і по
літичні висновки, дух 
справжньої партійності й 
істинного гуманізму — все 
це ставить доповідь у ряд 
видатних документів твор
чого марксизму-ленінізму.

Доповідь товариша Л. І. 
Брежнєва є новим важли
вим вкладом у теорію і 
практику побудови комуніс
тичного суспільства, в ін
тернаціональну справу бо
ротьби трудящих за мир, за 
соціальний грогрес і демо
кратію. Вона, безсумнівно, 
/лає основоположний, про
грамний характер і повинна 
бути покладена в основу 
всієї нашої роботи. У допо
віді всебічно підбиті під
сумки всенародного обго
ворення проекту Конститу
ції, втілені колектиьний 
розум і досвід нашої пар
тії і народу.

Есьсго е обговоренні про
екту Основного Закону взя
ли участь понад 140 мільйо
нів чоловік, тобто більш як 
чотири п’ятих дорослого 
населення країни. Внесено 
близько чотирьохсот тисяч 
пропозицій. Тільки в нашій 
республіці в обговоренні 
брало участь близько 35 
МІЛЬЙОНІВ ЧОЛОВІК’, з яких 

два з половиною мільйони 
виступили на зборах і акти
вах, пленумах партійних ко
мітетів, на сесіях Рад.

У ході обговорення про
екту з новою силою вияви
лась політична, громадян
ська зрілість трудяш.их Ук
раїни. Відданість партії, 
справі комунізму, висока 
вимогливість до себе і то
варишів, тверда рішимість 
втілити в життя історичні рі
шення XXV з'їзду КПРС — 
ось що характерно для біль
шості виступів.

Обговорення з усією 
переконливістю показало, 
що це справді була заінте
ресована, відверта розмова 

справжніх господарів краї
ни, які глибоко усвідомлю
ють свою відповідальність 
за дальше процвітання Бать
ківщини. Досить сказати, що 
з питань дальшого вдоско
налення управління народ
ним господарством, підви
щення ефективності і якості 
роботи, зміцнення громад
ської, трудової, державної 
дисципліни трудящі респуб
ліки висловили більш як 147 
тисяч пропозицій.

Дуже важливо, що багато 
трудівників, виробничих ко
лективів переглянули взяті 
раніше зобов’язання, вирі
шивши додатково виробити 
продукції на десятки міль
йонів карбованців. У рес
публіці 810 тисяч виробнич
ників уже завершили зав
дання двох років п’яти
річки.

Величезне політичне і тру
дове піднесення, викликане 
г.сенаоодним обговоренням 
проекту Конституції, підго
товкою до 60-річчя Велико
го Жовтня, сприяло достро
ковому виконанню плану 

"9 місяців по реалізації про
мислової продукції і випуску 
більшості найважливіших 
видів виробів. Понад план 
реалізовано промислово: 
продукції на суму понад 
один мільярд карбованців. 
Гірисмно відзначити також, 

• що достроково, 27 вересня, 
завершили програму трьох 
квагяалів і трудящі м. Киє
ва. Тепер уже близько ЗО 
тисяч киян, сотні цехів, ДІЛЬ
НИЦЬ і" змін виконали зав
дання двох років п’ятирічки.

Чимало лсбрих слів ска
зано про досягнення укра
їнських хліборобів. їх само
віддана праця ув'нчалася 
великою перемогою. В засі
ки Батьківщини засипано 
рекордну кількість зерна — 
1 мільярд 118 мільйонів пу
дів. Гідний вклад у україн
ський мільярд внесли тру
дівники сільського госпо
дарства Київської області, 
як* поставили в державні 
ресурси 629 тисяч тонн хлі
ба — на 58 тисяч тонн біль-

ше від народногосподар
ського плану. Наполегливо 
працюють над виконанням 
схвалених ЦК КПРС високих • 
соціалістичних зобов'язань 
тваринники області. І ми 
впевнені, що слова свого 
вони додержать.

В обговоренні доповіді 
взяли участь секретар парт
кому заводу «Арсенал» іме
ні Б. І. Леніна А. Г. Пили
пенко, стернярка виробни- 
чого об'єднання «Більшо
вик», Герой Соціалістичної 
Праці, депутат Верховної 
Ради СРСР Н, І. Марченко, 
перший секретар Київсько
го обкому партії В. М. Ци
булько, гєнеоальний дирек
тор виробничого об’єд.і-йгі.ія 
«Київський радіозавод», Ге
рой Соціалістичної Гірші 
Д. Г. Тспчій, міністр легкої 
промисловості УРСР О. 
Касьяненко, голова колгоспу 
«Росія» Богуславського ра
йону М. О. Шабельник, го
лева правління Спілки ху
дожників України В. 3. Бо
родай, бригадир монтажни
ків будівельного управління 
тресту N9 1 Головкиївміськ- 
буду М. О. Лопа, директор 
Інституту держави і права 
АН УРСР Б. М. Бабій, на
чальник механізованого за
гону по вирощуванню цук
рових буряків колгоспу 
■■Ленінський шлях» Стави- 
щенського району А. М. 
Войт, голова президії Укра
їнського товариства дружби 
і культурного зв’язку з за
рубіжними країнами М. А. 
Орлик, член Військової Ра
ди — начальник політуправ- 
ління Чєрвоиопрапорнсго 
Київського військового ок
ругу генерал-лейтенант В. Т. 
.Дементьев, студентка Київ
ського державного універ
ситету імені Т. Г. ШсЕченха, 
заступник секретаря комсо
мольської організації фа
культету О. С. Горшенева, 
поет, лауреат Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шев
ченка І. Ф. Драч, перший 
секретар Київського міськ
кому партії О. П. Ботвин.

З прийняттям нової Кон
ституції Основний Закон на

шої держави почав Діяти, агітаційно-масову > прспа- 
жити, працювати. Це, від- гандистську роботу плано-

мірно і по-діловому, емілр 
використовуючи досвід, на
громаджений у ході обгово^ 
рення і вивчення проекту 
Конституції. Положення і 
висновки доповіді товариша 
Л. І. Брєжнєва, ноєий Основ
ний Закон, говорилося в до
повіді і виступах учасників 
зборів, стали головною те
мою перших у нсаому на- 
вчальному році занять у 
системі партійної і комсо
мольської освіти, економіч
ної освіти, шкіл комуністич
ної поаці. У пропаганду цих 
надзвичайно важливих до
кументів активно включили
ся лектори, агітатоои і пс- 
літінформатери, органи ма
сової інформації. Вони 
яскраво і переконливо роз
кривають переваги радян
ського способу життя, пра
ва і обов’язки громадян 
СРСР, дають рішучу відсіч 
вигадкам буржуазних фаль
сифікаторів, тісно пов’язу
ють роз’яснювальну роботу 
з конкретними ділами тру
дових колективів.

В одноголосно прийнятій 
гостансві збори партійного 
активу гаряче схвалили рі
шення жовтневого (1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, позачер
гової сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР, нову Конститу
цію, запевнили ленінський 
Центральний Комітет КПРС, 
Політбюро ЦК, особисто 
товариша Л. І. Брежнева, що 
комуністи, всі трудящі рес
публіки, тісно згуртоеані 
навколо ленінської партії, 
забезпечать виконання рі
шень XXV з'їзду КПРС, вті
лення в життя нового 
Основного Закону Країни 
Рад, гчідно зустрінуть 60-річ- 
чя Радянської влади.

Учасники зборів з велин 
чезним піднесенням прий
няли Еітальний лист Цент
ральному Комітетові КПРС, 
Генеральному секретареві 
ЦК КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР това
ришеві Л. І. Брежневу.

(РАТ А У).

значали учасники зборів, 
зобов'язує партійні, радян
ські, господарські органи 
робити все для того, щоб 
кожна його стаття, кожне 
положення повного мірою 
втілювались у живій практи
ці повсюдної і повсякден
ної діяльності всіх держав
них установ, всіх службових 
осіб, гсіх радянських гро
мадян. Необхідно наполег
ливо вдосконалювати стиль 
і методи роботи органів 
влади і управління, посили
ти організаторську і полі
тичну роботу по виконанню 
рішень XXV з'їзду КПРС, 
забезпечити виконання і 
перевиконання всіма ви
робничими колективами 
завдань двох років і п’яти
річки в цілому.

У ході обговорення про
екту Конституції трудящі 
вказували на недоліки в ро
боті, висловлювали критич
ні зауваження на адресу 
міністерств і відомств, ви
конкомів Рад, громад
ських організацій. Еідпоаід- 
но до Постанови жовтнево
го (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС слід уважно розгля
нути всі пропозиції і заува
ження, які надійшли, і вжи
ти заходів для їх практичної 
реалізації. Велика відпові
дальність у зв’язку з цим 
ляГає на всіх комуністів. Бо
ни покликані бути прикла
дом, утверджувати партій
ний стиль, партійний підхід 
до справи. Важливо добива
тися, щоб кадои постійно 
оволодівали правовими
знаннями, сувооо додержу- 
зали нашого законодавства.

Радянські люди повинні 
добре знати свою Консти
туцію, глибоко її розуміти. 
Ці слова товариша Л. І. 
Брєжнєва, сказані на жовт
невому Пленумі ЦК КПРС, 
ставлять відпов'дальні зав
дання перед партійними ор
ганізаціями республіки, які 
покликані забезпечити все
бічне і масове вивчення ма
теріалів Пленуму ЦК і сесії 
Бє-рхогної Ради СРСР, вести

• ЖОВТНЕВА’ 
ВАХТАКОМСОМОЛ* Л«'1

• РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

—'У

І РОЗКАЖЕШ 
ОНУКУ...

15 жовтня. У комсомольців Устинівського 
районного об єднання «Сільгосптехніка» — 
комуністичний суботник. Свято праці. Зосе
реджено лагодять фермське устаткування 
Дмитро Ляшеник і Леонід Тесленко. Міцно 
тримають у руках важелі тракторів Микола 
Корниченко та Іван Рудь, адже вони зобо- 
в язалися перєсезги сьогодні по 25 тонн 
цукрових буряків. Вивантажує електродви
гуни Віктор Сидоренко...

Але розповідь наша про те, як жили і 
чим жили вони, твої ровесники, читачу, ми
нулого тижня, чергового червоного тижня 
трудової вахти молоді Кіровоградщини на 
честь 60-річчя Великого Жовтня.

Закінчився тиждень. Володя Король повільно веде 
машину осінньою вулицею. Володя Король, ком
сомольський ватажок механізаторів «Сільгосніехні- 

(Закінчепня на 2-й стор.).

13 жовтня р Палаці 
культури «Україна» відбу
лися збори партійного 
активу республіканських 
організацій, міста Києва і 
Київської області.

Б президії зборів, теп
ло зустрінуті їх учасника
ми, — керівники партії .і 
уряду республіки товариші 
В. В. Щербицький, М. М. 
Борисенко, О. П. Ботсин, 
О. Ф. Ватченко, О. П. Ляш
ко. І. 3. Соколов. В. О. Со- 
лагуб. О. А. Титаренко, 
В. В. Федорчук, І. О. Гера
симов. Разом з ними — 
члени бюро київських мі
ськкому і обкому партії.

Збери відкрив член По
литбюро ЦК КПРС, Перший 
секретар ЦК Компартії 
України товариш Е. В. 
Щербицький.

Під бурхливі, тривалі оп
лески обирається почесна 
президія зборів у складі 
Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

З доповіддю «Про під
сумки жовтневого (1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, поза
чергової сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР і зав
дання партійних організа-

збори партійного шш
цій, що випливають з до
повіді тсваоиша Л. І. 
Брежнєва «Про проект 
Конституції ’Основного За
кону) Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік 
і підсумки його всена
родного обговорення» на 
зборах виступив товариш 
В. В. Щербицький.

Напередодні славного 
ювілею нашої Блтьківщи- 
щини — 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції,—відзначив до
повідач, — сталася справді 
епохальна подія. Виявляю
чи волю радянського на
роду, позачергова сьома 
сесія Верховної Ради СРСР 
прийняла нову Конститу
цію — Основний Закон на
шої країни.

У ході обгозорення про
екту Конституції, підготов
ки до 60-річчя Великого 
Жовтня серед трудящих 
нашої республіки, як і 
всієї країни, панувало ве
личезне політичне і трудо

ве піднесення. Це сприяло 
достроковому виконанню 
плану 9 місяців по реалі
зації промислової про
дукції та виробництву 
більшості найважливіших 
видів Еиробів. Понад план 
реалізовано промислової 
продукції на суму більш 
як один мільярд карбо
ванців.

Далі доповідач зупинив
ся на завданнях партійних 
організацій республіки, 
промисловості, сільського 
господарства, всіх трудя
щих, які випливають з істо
ричних документів сесії, 
жовтневого (1977 р.) Пле
нуму ЦК КПРС.

Неухильно додержувати 
положень Конституції, — 
відзначив, зокрема, това
риш В. В. Щербицький, — 
це значить піднести на 
якісно новий рівень всю 
нашу державну і госпо
дарську діяльність, напо
легливо вдосконалювати 
стиль і методи роботи ор

ганів управління і влади. . 
Це значить — посилити 
організаторську і політич
ну роботу по виконанню 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
Це значить — не тільки 
закріпити, але й перевер
шити досягнення, усунути 
ще наявні недоліки, подо
лати відставання на окре
мих ділянках і забезпечи
ти виконання і перевико
нання кожним виробни
чим колективом, кожним 
містом і районом, кожною 
областю завдань перших 
двох років і п’ятирічки в 
цілому.

В обговореному питанні 
одностайно прийнято ре
золюцію.

З великим піднесенням 
учасники зборів прийняли 
Вітального листа Цент
ральному Комітетові КПРС, 
Генеральному секретарю 
ЦК КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР това
ришеві Л. І. Брежнєву.

(РЛТАУ).
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ДЕНЬ ТРУДОВИХ РІШИМ
—

ЖОВТНЕВА«« 
ВАХТА в 
КОМСОМОЛУ«

РОЗКАЖЕ] II
ОНУКУ...

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

кп», зампслеипо спостерігає, як падає па дорогу кле
нове листя. Воно зостанеться в його пам’яті, оце 
кленове листя. Бо завжди лишаються віхи в пам’яті 
кожної людини земні бурі. Романтики ми чи скепти
ки, ділові люди чи впевнені в собі — у кожному з 
нас живуть оті революції і війни людської історії, 
записані в пам’ять серця і розуму. Володя Король 
знає: яскравіша від інших — ота червона пам’ять.

А втім, у його родині теж є чим потішитись. Кві
ти. Оце щойно висадила мати з його Марійкою доб
рих півсотні кущів хризантем. З весни до пізньої 
осені пломеніють па городі троянди, гвоздики. Що
року дарують їхні квіти на весіллях, родинах та 
іменинах. Так уже звикли жити Королі: обличчям і 
пелюстками квітів до людей...

І знає Володя, що житиме так і далі. Носитиме в 
собі сліди років, котрі змушують бути людиною. 
Отакі сліди, як тиждень минулий. Історичний тиж
день. Мине час, і сьогодні стрункий чорнявий Воло
дя Король, приглажуючи сивину, гордо казатиме 
внукам:

— А знаєте, яким тон день був, сьоме жовтня? 
Скільки сонця заплуталось у павутинні бабиного лі
та! Чи то серця наші так гаряче билися, що розвія
ли і хмари похмурі, і дощі...

А вп знаєте, як уважно слухали ми Декларацію 
Верховної Ради про прийняття нової Конституції? 
А вн знаєте, як завзято ми працювали?

А ще вій розповість нащадкам, що їх ніхто не 
збирав докупи того дня. Кожен потягнувся до гурту 
сам. Так, мабуть, вихлюпуються назовні і згурто
вують людей велика внутрішня переконаність і при- 
чаєпа за буденністю спільність поглядів.

Справді, яким пам’ятним, яким урочистим був той 
день! І як ошелешив усіх на мітингу невеличкий ру
сявенький Дмитро Ляшеннк, керівник бригади по об
слуговуванню молочнотоварних ферм:

— А паша бригада рапортує історичній сесії: план 
двох років п’ятирічки виконано!

Хлопці зааплодували. Засяяли гордими усмішками 
щасливі обличчя слюсарів Леоніда Тесленка, Васи
ля Пташннського, Миколи Наумепка, Павла Садо- 
венка. Скоса поглядали на своїх суперників, членів 
комсомольсько-молодіжного колективу механізовано
го загону. А що, -мовляв, утерли носа знаменитим 
трактористам!

Та знамениті трактористи зла в душі не мали. Та
кий уже деі'.ь щасливий був. Маніфест епохи прийня
то, а тут заздрощі за якийсь десяток процентів!

Та ще й Володя Король, уловивши зверхність у по
гляді тс то задерикуватого Ляшсиика, виголосив уро
чисто:

— Давайте привітаємс ватажка комсомольсько-мо
лодіжного, колективу механізаторів Толю Хлібного. 
Протягом цього тижня він вивіз на колгоспні поля 
478 топи органічних добрив, тобто виконав за тиж
день половину місячної норми! •*

— А Корпичснко Толя вивіз із поля 145 тонн буря
ків. Півтори тижневих норми,—додав Анатолій Хлів- 
і.іій, засоромившись від оплесків.

І з’ясувалося: вони всі підготували сюрприз до 
цього дня. Виконав річний план постійний лідер пе- 
І.ед’ювілейнс>го змагання, молодий комуніст, слюсар 
по ремонту холодильних агрегатів Коля Софронов. 
Не сказав, від природи неговіркий і соромливий, що 
до того ж удвох з Іваном Воробйовим придумали 
автоматичний пристрій на пункті по технічному об
слуговуванню. «Та, дріб’язок», — відмахнувся рукою. 
І вже Володя Король розповів, що отой «дріб’язок» 
дав колгоспові економічний ефект у 2 тисячі карбо
ванців.

Отаким був червоний тиждень ударної вахти мо
лоді Устинівського районного об’єднання «Сільгосп
техніка». А ще вони вивчали Основний Закон на но- 
літзаняттях. А ще, як завжди, тренувалися на фут
больному полі, бо тримають першість по району.

Володя Король, секретар комсомольської організа
ції об єднання, повільно під’їжджав новеньким авто
мобілем до хати і, підсумовуючи в думках минулий 
тиждень, раптом подумав, що, мабуть, замало було 
говорити на мітингу про проценти. Бо, може, не зав
жди й виміряєш людину отими процентами... А втім, 
у них іще буде час поговорити про все.

Машина зупинилась біля дому, Володя в задумі 
прочинив хвіртку і привітався із сусідськими хлопча
ками. 1і під вечірніми зорями затято грали в тенісна 
ггодвір ї свого громадського вихователя. Грали серед 
різнобарв я хризантем,

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого комунара».

...вільна
Коли вчора я зайшов 

до одного з цехів, щоб 
нагадати юнакам і дівча
там про сьогоднішній 
суботник, одна з дівчат 
мені навздогін сказала;

— І чому нас агітують 
на суботник іти? Ми 
не відмовляємось. У ме
не в цей день настрій 
зазжди такий святковий...

І тому ми, юнаки і дів
чата орденоносного за
воду «Червона зірка», 
всі, як один, у своєму 
вільному прагненні зро
бити державу кращою, 
багатшою виходимо сьо
годні на комуністичний 
суботник. Цього дня ви
готовимо 350 сівалок, 
упорядкуємо міські пар
ки імені Крючкова та 
Перемоги. Б суботнику 
візьме участь 3200 юна
ків і дівчат, 4 тисячі кар
бованців ми перерахує
мо до фонду миру.

А завзяття, піднесення 
в цей день у нас буде 
особливим, адже субот
ник ми присвячуємо юві
лею Жовтня. Великого 
Жовтня, який поклав по
чаток нової ери і зробив 
працю вільною!

О. КОЛОСОВ, 
секретар комітету 
комсомолу заводу 
«Червона зірка».

...творча
Хіба може в капіталіс

тичній країні людина 
праці сказати: «Держа
ва — це ми»? Там цим 
правом користуються ли
ше багатії. А ось у нас 
кожен з гордістю про
мовляє: «Радянська дер
жава — це ми». Бо за 
роки Радянської влади в 
нашій країні встановили
ся нові відносини між 
людьми, визріли такі 
умови, коли багатство 
держави стало багат
ством кожного, тому-то 
кожен і дбає, щоб міц
ніла країна. В цих умо
вах праця переростає у 
творчість.

Не виняток і наш за
вод. Кожен робітник у 
нас прагне не тільки 
виконати план, а й підви
щити продуктивність пра
ці, знизити собівартість 
продукції. Взяти хоча б 
комсомольця електро
слюсаря Віктора Чубаря. 
Минулого року він очо
лював групу з п’яти ро
бітників, які вдоскона
лювали спеціальну уста
новку. Впровадження у 

П виробництво їхньої ра
ціоналізаторської про
позиції дало сто тисяч 
карбованців економії.

В. ЛІСОВЕНКО, 
інженер заводу 
чистих металів.

м. Світлозодськ.

.»на загальну 
користь

Ми звикли, що пра
цюємо на загальну ко
ристь, щоб зробити на
ше життя кращим мате
ріально, багатшим духов
но. Ми звикли у себе, 
тут, у відділенні «Сіль
госптехніки», до слова 
«змагання». Для нас зма
гання — це звичайні тру
дові будні, апофеозом 
яких стали комуністичні

КОМ У НІСТИЧ НИН 
СУБОТНИК —
ЦЕ ПРАЦЯ:

суботники. Ми прагнемо 
завжди трудитись добре, 
а в такі дні — якнайкра
ще. Працею, ударною 
працею відзначати зна
менні події в житті су
спільства — це вже одна 
з добрих наших тради
цій. І ми ніколи не заду
муємось над тим, що су
ботник — це вершина 
вільної праці людини, 
визволеної від експлу
атації. Сама думка пра
цювати на когось видає
ться нині абсурдною.

Нам важко сьогодні 
уявити, оцінити значу
щість вільної праці. Ми 
звикли до цього, вва
жаємо це не тільки нор
мальною, а й необхід
ною умовою життя. 
Звідси — різносторонній 
підхід до роботи, до її 
наслідків у нашої і за
океанської молоді. Ось 
приклад. Слюсар такої 
кваліфікації, як наш Во
лодя Івановський (він — 
один з найкращих фахів
ців у республіці), за кор
доном приносив би чи
малі прибутки власнико
ві підприємства, там і 
умови відповідні створи
ли б, щоб якнайбільше 
експлуатувати його май
стерність. При сучасній 
буржуазній моралі він 
назряд чи ділився б сек
ретами свого успіху з 
колегами з інших заво
дів, йому цього просто 
не дозволили б хазяїн 
підприємства, конкурен
ція. Де вже тут думати 
про загальну користь 
своєї роботи! Володя ж 
не ТІЛЬКИ ділиться досві
дом зі своїми товариша
ми. Він бере участь в об
ласних, республіканських 
змаганнях, котрі покли
кані зробити «секрети» 
його успіху надбанням 
усіх бажаючих підвищити 
свою майстерність.

Сьогодні у нас — юві
лейний комуністичний су
ботник, свято виззоленої 
праці. Наша комсомоль
ська організація виріши
ла впорядкузати терито
рію підприємства. Бо ж 
нам, як і всім, хочеться 
зустріти визначну дату у 
святково прибраному 
домі.

М. РОМАНЕНКО, 
робітник.

м. Новсукраїика.

З хорошим настроєм вийдуть на суботник секретар комсомольської організації Маловнскіч- 
ської ранспожнвспілки Євдокія МАМЕДОВА (зліва) та її заступник Олена НЕТРЕБА: комсо
мольці і нсспілкова молодь підприємств установи вирішили відпрацювати цей день з найвищою 
продуктивністю.

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

| .„продуктивна
У нашій країні цього 

дня не буде людини, 
котра працюватиме аби- 
як. Хоча кожному, зви
чайно, зрозуміло, що ми 
зобов'язані продуктивно 
трудитися щодня, щого
дини. Наші електрослю
сарі так і працюють.

Та коли ми виходимо 
на комуністичний субот
ник — здається, сили по
троюються. Звідки це? 
Мабуть, від усвідомлен
ня важливості і величі 
колективної праці. Сьо
годні ми, як завжди, 
складатимемо електро
апаратуру для теплово
зів. На комсомольських 
зборах, що відбулися на
передодні, ухвалили: пів
тори норми в день су- 
ботника — закон для 
кожного члена нашого 
колективу.

А ще на зборах ми ви
рішили: почнемо трудо
ву вахту на честь 60-річ- 
чя Ленінського комсо
молу. Початком цієї вах
ти буде сьогоднішній су
ботник.

О. полянов, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу імені 
XXV з’їзду КПРС 
Гайворонського теп- 
ловозоремонтного за
воду.

...високоякісна
Ще й досі згадують у 

нашому господарстві, як 
створювали колгосп, як 
збиралися перші кол
госпники і мріяли, щоб 
одержувати по 100 пудів 
зерна з гектара. З часом 
змінювалась агротехні
ка, на поле прийшли 
«Ниви» і «Колоси», трак
тори Т-150, щедрішав 
гектар, навіть утроє 
більше стаз давати, ніж 
мріяли перші колгоспни
ки. То взяли гору любов 
і труд-

Іще один приклад. В од
ному зі своїх виступів Олек
сандр Васильович Гіталов 
розповів, що завдяки підви

щенню якості робіт, пра
вильній експлуатації техні
ки його бригада в дев’ятій 
п’ятирічці зекономила 51 ти
сячу карбованців. На ц] 
гроші можна було придбати 
10 потужних тракторів. Тоб
то щороку механізатори за
ощаджували кошти на дпз 
трактори. Ось що такс під
вищення якості роботи!

Багато наших механіза
торів і водіїв автомобі
лів трудяться під деві
зом «Увесь амортиза
ційний строк роботи 
сільськогосподарсь к и х 
машин — без капіталь
ного ремонту». Така на
ша відповідь на заклик 
трудитися високоякісно. 
З особливим старанням 
працюватимемо в день 
суботника. Це вже стало 
у нас традицією — ко
муністична праця в дні 
суботників.

М. КУЦЕВОЛ, 
шофер колгоспу іме
ні Кірова Олександ- 
рівського району.

...необхідна
ДІЯ 
збереження

Сьогодні ми всі буде
мо в полі. Нам, сіль
ським жителям, не зви
кати до праці у вихід
ний — у гарячу пору 
жнив кожна хвилина до
рога. І все ж сьогодні— 
день особливий. Сьо
годні — комуністичний 
суботник.

Лише комсомольці на
шого Петрівського райо
ну щороку до фонду со
лідарності здають понад 
тисячу карбованців. Ці 
гроші вони заробляють 
на суботниках, недільни
ках. Солідарність наро
дів — теж запорука ми
ру. Отож, перевозячи 
сьогодні буряки, шофер 
Анатолій Проценко не 
просто покаже зразки 
комуністичної праці. Йо
го труд, як і труд усіх 
шістдесяти комсомоль
ців нашого колгоспу, що 
вийдуть на суботник, як 
і труд тисяч комсомоль
ців країни, необхідний 
для збереження миру 
на планеті.

А. СУПРУН, 
тракторист колгоспу -ч 
імені Леніна Пег- 
рівського району.
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МІНІАТЮРИСЛЬОЗїІ
Мечем проти сонця блиснула сльоза на очах солдата. Чис

та, як совість. Тепла, як материнська ласка. Забрала з собою 
всі муки і страждання і викотила на світ. Не впала киць. Ра
зом із солдатом сперлася стомлено на гарячий автомат. 
Не скорилася чужій неволі. Всю війну без перепочинку писа
ла літопис подвигу на мужньому обличчі солдата. В холод
ному окопі вичитувала поношений рукопис. Піднімала по 
тривозі на велику битву. Бігла разом у вогненні атаки. А те
пер горда тим, що перемогла. Прославленим героєм повер
нулася додому і скропила радістю рідну землю...

СОЛДАТ
Іван ГОРОВИИ.

ОБІД МАТУСЯ

Людмила ПОПЧУК.

Клавдія БАШЛИКОВА.

О МУЗЫКЕ просто — тише1 — она звучит. 
Это — ясно, умно и строго, 
Это — ваших сердец ключи,

с. Защита 
Новомиргородського району.

ГОЛКА

Фото І. КОРЗУНА.

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬІІІІП НА КІРОВОГРАДЩИНІ. 

АВТОГРАФИ ВІД УЛЮБЛЕНОГО ПИСЬМЕННИКА.

Там, далеко, в рідному куточку, 
Тягне ненька нитку голубу. 
Вишиває синові сорочку, 
Заплітає в ній свою журбу. 
Синь озер. І стишена калина. 
Цвіт садів. Червоних маків цвіт.., 
Обірвалась юпка спня-синя — 
Не з’єднати цілим гоном літ. 
Став солдат на камені твердому, 
Став солдат в граніті назавжди. 
Ні, не прийде більше він додому, 
Не потфоенть в матері води. 
Біля ніг веселка любо грає, 
Мсв з сорочки кольори зійшли, 
Розплелися по землі розмаєм, 
В квітах на граніті ожили.

ГЕОГРАФИЯ
Подклеивают ребята 
истрепанный в клочья глобус —• 
трехцветный мячик, зелено- 

коричнево-голубой, 
И вертятся полушария, 
дома, телеграфы, новости, 
и вертится клякса, посаженная 
случайно на Северном полюсе, 
и о берега Австралии 
бьётся чернильный прибой, 
и кисти многих дорог

сапй» 
каблука... 
заплаты 
океаны,

НЄСОЄДИпгі.тг.ім 

и итальянский 
болтается без 
Ребята кладут 
на протертые
восстанавливают границы 
далеких чужих держав.
И в голубом каркасе 
широт и меридианов 
кружится трехцветный мячик, 
в чернильных ладонях сжат. 
Крутится глобус, а с ним —- 
и старый колонный Рим, 
и маленькій город мой, 
и в городе каждый дом. 
Кружится 
с таким трудом заштопанный 
шар зеленый.

Анна БРАГИНСКАЯ

Філософеми
Боявся тиші: коли транзистор не кри

чить, треба самому щось казати,
♦ ♦ #

Молодик технічний: усі думки серій
ного випуску.

* » *
Коли розлучаються двоє, за голови 

беруться батьки, згадуючи витрати на 
весілля.

Є « •
Відчайдушна спроба стати Ньютоном: 

підставив під яблуко лоба.
« » *

Дівчата, дорогим лице стає не від 
витраченої косметики!

•
Гріб би гроші лопатою, якби знав, як 

її в руки взяти.
* ж •

Колись їздили в Крим по сіль, тепер
— по загар.

Анатолій ПАСТЕРНАК.

Засилюю набряклі погляди у Вічний вогонь на могилі сол
дата, щоб не загубити пам'яті безсмертної слави. Напружені 
нерви — у думи, щоб горіла душа до щастя. Сонячне про- 
міння — у вікна, щоб на світанні розбудити трудовий день. 
Співучі проводи — у турбіни, щоб до кожної хати понести 
лампочку Ілліча. Круті дороги — у серце, щоб здійснилася 
людська мрія-заповіт.

Засилюю щодня. Життя — моя голка, що проколює душу.

Зачерпнула свіжої водиці, 
Надягла хустину, наче цвіт. 
Мотоцикл дріма

біля криниці — 
Син уже приїхав на обід. 
Наварила я і напекла, 
Рушничок біліє на стіні. 
Світло так від хлібного 

тепла, 
Мов по сонцю в кожному 

вікні. 
Син поїде... березневий схил 
Борозною туго підпереже. 
І схлюпнуть журавки

з легких крил 
Зерно обережно.

Вертаю з ферми я 
провулком,

У вишнях отча хата вся. 
Картоплю мама садить 

в лунки,
Немов у решето гусят.
Схилюсь над нею:

«Мамо, годі.
Вже пізно, з поля йдуть 

усі».
Стоїть матуся на городі, 
А зорі — плавають в косі.

Я забыла и дом, и дату, 
только помню — ззучзл рояль, 
тот рояль, с которым когда-то 
затевала раздоры я.
Между нами с тех пор — ни звука, 
Только вдруг настает момент: 
меня Моцарт берет за руку 
и сажает за инструмент.
На пюпитре — ветхие ноты 
и, конечно, горит свеча, 
и за все молчавшие годы 
хочет музыка отзвучать.
Не стучит в мой покой и совесть, 
не высказывает обид
и не ловит меня на слове,

Виктор СЕЛЬСКИЙ

ТЫ в ПАМЯТИ...
Вся жизнь усеяна дорогами 
С развилками и перекрестками, 
Перешагал, проехал много их, 
С асфальтом и камнями острыми.' 
Но никакая география 
И никакие расстояния 
Не вычеркнут из биографии 
Минут последних расставания*

пусть петляет моя дорога, 
не захнычу: она звучит. 
Нашей совести мы придаток 
или жизненная струя. 
Еще будут дома и даты, 
но единственный раз — рояль.

г. Кировоград.

ІЛРКО, міцний, як молодий дубок, хлопчик, 
дуже любив дідусів садок, знав у ньому 

кожного мешканця. Коли дерева одягалися в 
запашні шати, хлопець годинами сидів тихо і 
слухав бджолину пісню. Надвечір бджоли зати
хали, тоді він слухав нташшній концерт. У садку 
були й суниці, малина, агрус, порічки, смороди
на виноград... Гордістю садка булл три вишні, 
ще росли, як сестри, від одного кореня. Ягода 
на них, великі п смачні, доспівали рано.

Ганни садок ріс і на садибі, іцо була поруч. Та ось 
сусід, з яким дідусь дружив, виїхав до своїх дітей, і 
юсподарсм того двору став Ничипір Заздра, малень
кий лисий чоловічок. Його спи, Юрків одноліток, па 
другий же день після переселення господарював чо
мусь не у сиоєму, а в дідусевому садку. Дідусь заува
жив Заздрі:

— Свій садок е, а хлопець по чужих шастає. Мені 
не жалко 'яблука, але навіщо обламувати дерева?

Ничипір Іванович ні це відповів:
— Він такий. Сього без дозволу не візьме. Нічого не 

станеться вашому садові, як дещицю вирве дитина.
Розмова більше не повторювалась, а експедиції су

сідового Остапа в дідусеві ягідники тривала. Тим ча
сом його баті ко переставив свій тип па метр у дідусе
ву садибу, позрубував сливи,, щоб поставити гараж дли 
легкової та зробити в’їзд.

Усі садиби на кутку впираються в річку. Ничипір 
Іванович напроти себе вирвав очерет, далеко від бе
рега проклав кладку, і а виє напроти дідусевої садиби. 
Все сміття зі свого берега перекидав на сусідський. 
Восени скопав смужку дідусевого городу так, що виш- 
ні-ссстриці опинилися на межі.

— Зрубайте вишні, — став вимагати.
Ні у кого з Юркоііпх домашніх не піднялася б рука 

на такс.
Минула зима, настала весна, зацвіли сади. Вишень- 

ки-сесгриці також викинули цвіт, але не розцвіли, по
чали всихати. Юрко від них не відходив, як від хво
рих. Тривога за дерева охопила всю сім’ю. Уважно 
оглянули стовбури й побачили кільцеві сліди пилки 
біля самої землі. Хтось перепиляв капіляри, по яких 
пульсував сік, і вишеньки вмирали. Допомогти їм ие 
було ніякої змоги. Юрко від сліз аж занедужав. Ді
дусь та бабуся тяжко зітхали і говорили пошепки, на
че в хаті був покійник. Батько гнівався. Матуся пла
кала. Всі догадувались, хто вчинив цей злочин, але, як 
кажуть, не пійманий — не злодій.

Пролетів квітень, забуяв травень. Онук за цей час 
став дорослішим, серйознішим. Усе бігав до вишеньок, 
що вмирали стоячи, приднзлився, чи не -зжили. А вони 
стояли похмурі, застиглі.

Зазеленіли береш шовковим різнотрав’ям. До 
Заздрішої кладки приходили юнаки і дівчата, купали
ся, потім на траві проти сонця загоряли. Одного не
дільного ранку Юрко побачив Остапа Заздру за незро
зумілим заняттям: той поливав берег. Коли до нього 
підійшов Юрко, вода калюжами стояла в траві.

— Навіщо поливаєш? — запитав.
— Щоб не вилежувались тут усякі, — сердито відпо

вів Остап.
— Сам додумався до цього?
— Ні. Батько примусив.
— Свій берег поливай, а нашого не чіпай. Не пере

лежать.
— Заіоритн будуть на вашому березі, а купатиму

ться з нашої кладки? Батько сказав полити й у вас.
Ці слова розізлили Юрка, і пін крикнув:
— Геть звідси, паразите! ’ Я тебе поля о так, що па- 

м’ятитимеш довго!
— Я тебе піскіле-іки не боюсь, — відповів Остап і 

вилив на берег воду.
Юрко вихопив з його рук відро і жбурнув у річку. 

Остап відступив від хлопця на свою половину Й огриз
нувся:
’— Ти це дуже розоряйся, бо повсихають не тільки 

вишні.
Юрко одразу не збагнув Остапович слів. Та за якусь 

мить його вколола страшна догадка.
— Так цс ти підпиляв вишні?
— Базіко примусив,
Юрко кинувся па хлопця з кулаками. Остап завере

щав і побіг до хати. За ним погнався Юрко.
— Що такс? — спитав Ничипір Іванович.
— Чого він б’ється? — заскімлив Остап.
— Ви... Ви... убивці! — крикнув Юрко. — Ви 

дерев!
— Що?! — заревів Заздра. — Та як ти смієш,
Сильний ляпас опік Юркову щоку. Хлопець 

утримався на ногах. Уперше за все життя йою
: "? 

правду.
На крик прибігли сусіди. Розібравшись, у чому річ, 

Юрків батько схопив Заздру за груди. Дідусь спокій
но зупинив сина словами:

— Нс марай сб нього рук...
Увечері Заздра приплентався до хати, просип проба

чення, пропонував гроші, щоб зам’яти скандал. Його 
випровадили за дг-ері і сказали, щоб більше не прихо
див. Довго потім радилися самі, як бути. Юрко все чув.

— А Юрко молодець, — капав дідусь. — Як постояв 
за правду, га?

— Жаль хлопчини, — схлипувала бабуся.
Юрко думав, що вона за ним так побивається. 

Та з дальших розмов, які він ловив крізь сон, 
хлопець зрозумів, що всі співчувають більше чо
мусь не йому, а Остапові, і ламшогь голову не 
над тим, яку кару знаній для старого Заздри, а 
як допомогти малому Заздрі стати таким, як він, 
Юрко, йому було приємно чути такі слова про 
себе. Остапчнка стало так жалко, як вишеньок- 
сестричок, підпиляних його нерозумними руками. 
Засинаючи, він вирішив стати для Остапа най
кращим другом і врятувати його від зла.

М. СУХОВ, 
член обласного літературного об’єднання.

м. Новомиргород.

убивці

щеня? 
ледве

. ............... ........... .......г_.------------------ вдари
ли: і не рідні за якусь провішу, а чужий чоловік за

0=3

Той тишины, залитой звездами,
Когда секунды быстро таяли,
Неумолимые и грозные,
Как шнур бикфордов, с толом

спаянный.»

Уехала — и растворилася 
Незаживающею раною, 
Единственной неповторимостью, 
Мией единственною драмою.

Ты в памяти, как вспышка молнии, 
Ударишь миллионом градусов, 
Жестоким жаром переполненный, 
■Тревожно этой вспышке радуюсь,

ВЕЧЕР, НОЧЬ, УТРО
Волна свирепо в камень била, 
От грома все окрест дрожало, 
И молний раскаленных жала 
Летели вниз со страшной силой, 
А ночью засветились звезды, 
И соловьи любовь запели. 
В своей рассерженной купели 
Лишь море рокотало грозно, 
Проснулось яркое светило, 
Песок ласкают нежно воды.., 
Ах! Если б ты, как га природа. 
Побушевала и простила 
За К:ш житейской непогоды,
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Л ДОСВІД
НЕ ЗДВІДІВ

* До підсумків 
першості 
республіки 
з легкої
атлетики

Два дні па стадіоні спортклубу «Зірка» тривали 
поєдинки першої ті республіки з легкої атлетики се
ред вп.'сеанців спеціалізованих ДІОСШ. Виступали 
юні леї кой :.тсі її Одеси, Харкова, .ІьБоаа, Євпаторії, 
Дсрєці.кз, Києві. Запоріжжя, Пороши.іовграда, Чер
кас, Київської ол.тасті. Ялти — всі єю 20 команд.

А ось криці технічні результати ь особистому за- 
, ліку:

ДІВЧАТА: Гіг 1590 v — 1. Пс'.рона («Авангард». Київська 
гблзегь) — 4 хв. 41.2 сек : біг 81.0 м — Г Л.оьоза («Авап- 
«;-|>д», Запоріжжя) — 2.Ї5.7; біг 300 м — V Конвчнк («Автн- 
і.-рд». Дніпропетровськ) — 50.8; біг 200 м — С.твче.ік«) 
(«Авангард». Доіієііьі-) — 2-’>,<> сгі;.; біг і00 м — . І Тарапака 
« деса < блві.о) — 12.1: біг 00 м з бар’єрами — II Ссрг-сга 
(СДІО(.П) № (і. м. Київ) — 13 9: біг К'О м і бар’єрами — 
Л Лі.пшік («Авангард», Воропшлоаіряд) — 1 07.5; штовхан- 
ня ядра — О Ненцева (СД1ОС.11І. >1 на) — 13 м Г-0 см; м •- 

, танчя диска — М Мерзлякова («Діпімс». Київ) — 44 м 
91' гм, стрибкії у инсоїу — М. Ііерп.іа («Дишімо». Одеса) — 
170 см; стрибка в довжину — А. Цнбульська (- Авангард», 
Запоріжжя) — 5 ’• 76 см: мстанії'і списа — В. Бптм.шкбв-і 
(«Мєгеор». Дніпрове.ровськ) — 4G 70.

ЮНАКИ: біг 1500 м — В Безлєгкіп («Трудові ретг-рвп». 
Донецьк) — З.ЗЧ.іі; біг 200 v з пер'чпкод ми — С. Могилко 
(«Ліьітард». Дніпропетровськ) — 0 11.0. стрибки в довжи
ну — 1. Ленін («Метеор». Дніпроисгропсак) — О м 
і-.і-і: і ви диска — С. ”............ ■ -- .
47.64; стрибки з >і;ес '.м — А. Іііквпра (♦Дивам-)», Воронні- 
лонград) — ■: м зС см. біг H0 м — Д. Черев.ігснко (Одеса, 
об) вио) — II Об;.біг -100 -л — В. Атіілоз («Анапі ард»^ " 
ріжжя) — 50 5; метання молота - 
N? 3, Діііпропетроокі к) — 1-0 м 24 
ми — О. Маївіс-іко і*/............... _
сен.; біг 5000 м — О. Катькалов 
ір:«д) — 15.52,4: штовханця :ілі)а 
ліст», Харків) — ІЗ м 83 ему біг :

«ПОРТРЕТНА» 
ГАЛЕРЕЯ

Фото Василя Гриба.

” . ‘ ' і 73 t«;
Цііганеикі) («Металіст», Харків) —

ПОНЕДІЛОК,
17 ЖОВТНЯ

' ’... . . 3..U-1
Ю . Гіастухоз (СДІОС1;) 

см; бі.' 11!) м ч бар’єря- 
Аваїгард*^. Дніпрове і ровсіч<) — 15.7 

(♦Дні; їмо». Ворошилов- 
- С. !Іцг-зпеоко («йА*г:і- 

____ _____ ____ ... „ .... .... ’00 м — А Гйпсяк («Мі'- 
тс<-р-' Дніпропетровськ) — 1.57,5. потрійний стрибок — В. Jin- 
зєч'уб («Авангард», Київська обласль) — 15.00: біг 200 м— 
О ЄґоруїііЕЇп («Метсср». ДпііірппегроЕСЬг> — 22.5: метання 
♦ ниса — Е. Будник («Динамо». Київ) — 00.71; стрибки у 
висоту — В. Ваисович («Динамо», Одеса) — 201 см.

Як бачимо, тут здебільшого результат і 1—її спор
тивних гозр'/дів. Для дівчат 1961—1962, для хлопиів 
1960—1961 оохів народження це непогано.-

Але ежє й тепер юним спортсменам Кіровоірзда є 
чого повчитися \ таких легкоатлетів. На жаль, про 
ці поєдинки (а їх було проведено дуже цікаво й оо;а- 
ііізеваї'о) наші земляки пе знали. Трибуна знову бу
ли пустими А якби кожен ;з 50 тренерів області при
йшов па стадіон зі своїми иайпсрспективиіипіми 
вихованнями, урок для них був би неабияким. Більше 
того, кіровоередці могли б помірятися майстерністю 
зі'своїми ровесниками (б\в іакнй дозвіл, хоча спе
ціалізованих шкіл у пас немає), та команди не укомп
лектували. Мабуть, тому, то побоялися осоромитись, 
і це тоді, поли більшість тренерів переконана: досвід 
приходить під час змагань.

Кіровоградських фахівців запросили па параду, яку 
проводі;.’-и представники республіканського спорі ко
мітету. Не прийшли

Окремо хочеться сказати про спортивний комплекс, 
де прохедклн поєдинки. Стадіон спортклубу «Зірка» 
упорядкований чині пепогаТю. Але па ’сучасному ста
ні слід уже мати тартанові, епоптаїюві в рекортаїїзві 
біюві дорікни. Застарів і легкоатлегичний інвентар. 
Отож, надіючись піднятися па вічний щабель, нам 
треба снизит *л також спор півні бази.

О БЕРЕЗАМ, 
суддя республіканської категорії.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Ііовчни. 6.10 — К. г. Іімнасіи- 
ка. 9.30 — К. т. «В гостях у 
казки». Мультфільм «Чарівник 
Смарагдової о міста». 4, 5. 6, 
7 серії. 10.50 — К. т. «Обличчя 
друзів». 11.30— К. т. «Омськ». 
Доаумеп гальиіій телефільм.
11.30 — Документальні філь
ми. 15.40 — К. т. Фільм для 
дітей. «Про що мовчала тай
га». 17.00 — К. т. «Наш сад».
17.30 — К. т. «Дітям про зві
рят». 18.00 — Новини. 18.15 — 
К т. Вірші — дітям. 18.50 — 
К. т. «Старовинні марші і 
вальси». Фільм-концерт. 19.04 
— К. т. «До 00-річчп Великого 
Жовтня. Радянський Казах
стан». 21.00 — «Час».. 21.30 — 
«Сторінки творчості письмен
ника Л. Леонов.і». 22.4(1—К» т. 
Чемпіонат снігу з художньої 
гімнастики. (Швейцарія). Ііо 
закінченні — повніш.

т.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біоі рафія. 
1972». 11.00 — К. т. " 
11.15 — Кінокомедія
Волга». 12.55 -- К. і. «Під пра
пором Жонтнч». Звітують тру
дящі Жить мирської області. 
16.55 — «Партійне жнгти».
17.30 — Для дітей. «Іскорка» 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.30 — «На ідсолої ічіінх ру
бежах». Іудаїзм на службі 
січні «му. 18.45 — «Па ланах 
республіки». 19.00 — U. т. 
«Вісті». 19.30— «Паша Радян
ська Конституція». 19.50 —
Камерний концерт. 20.20 — Іс- 
лефільм «Збережи вогонь». 
20.45 — «Па добраніч, діти!» 
2І.СС — «Час». 21.30 — Фільм 
«Дім, у якому я живу». По 
закінченні — к. т. Повний.

РІК 
Новини. 
» Волга-

ВІВТОРОК,
18 жовтня

„ТОРПЕДО“—

„ЗІРКА“-1:1
У минулі м четвер на стадіонах республіки відбув

сь сорзк третій тур чемпіонату країни з футболу се
ред команд класу «А-» другої ліги. Кіровоградська 
•єЗірка:.' грала в Луцьку з '«Торпедо?. Для наших 
земляків це була остання в. нипішньо-'У сезоні зустріч 
1-а виїзді. Турнірне становище клубів було дуже 
церії ним. «Зіркая посідала четверте місце, а торпе- 
дівці — ЕІсімнадця ге. В першому колі счльпішіїми 
ВИЯВИЛИСЬ Кіровограді!!. Вони здобули перемогу — 
З’ г.

Після вілпочнику гості активізуються. На 65-й хви
лині < ергін Г. нзепко відкриши рахунок. «Зірка? ви
ходить уперед — 0.1. Господарі поля, намагаючись 
увикіїуан поразки, стали відповідати гострими контр
атаками. Під час однієї з них у бік «Зірки» було 
нрі зи.ччеьо пенальті — 1:1. Отже, кіровоградні з дво- 
туровего турне но чужих полях привезли додо лу два 
ечка з и«.-іі;рьох.

ІГасауллий тур — 18 жовтня. «Зірка» па своєму, 
стадіон: поміряється силами з одним із лідерів другої 
україші.кої золи — нікопольським «Колосом».

В. 1 в ЕР ДОСТУП.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасті- 
на. 9.30 — К. т. К. Трспьов. 
• Любов Ярова». Телефільм-віі- 
става. 14.30 — Науково-по
пулярні фільми. 15.30 — «Роз
повіді про декабристів». 16.25 
— К. т. «Хлопці справжні». 
17.00 — К. т. «Музичні вечори 
для юнацтва*. Л. Бетховен. 
Симфонія ?в 5. С. Прокоф’св. 
Симфонія Х: 7. (Під час пе
рерви — повніш). 19.05 — К. т. 
«Наші права наші обов'язки». 
Г1.20 — К. т. Л. Токарев. Фан
тазія пл теми пісень радян
ських композиторів. 19.30 — 
К. т. Кубок європейських чем
піонів з хокею: «Спартак» 
(Л’оскпа) — «Брюнсс» (Шве
ція). (21.00 — «Час»). 22.05 — 
К. т. «Документальний скрап». 
По закінченні — ііопиі'и.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Зустріч з майстрами те
атру і кіно. «Юрці Голубки*. 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
«Галузь: досвід, проб ісмн». 
Міністерство побутовою об
слуговування населення УР< І’.
12.00 — Фільм «Дім, V якому 
я живу». 16.10 — «Рубежі ІО-Ї 
п’ятирічки». ГіУЛІВИКНгво Дні
стровської ГЕС. 16.40 — Для 
школярів. « Кубок надій». 17.15 
— Концерт. 18.00 — На допо
могу школі. Українська літе
ратура. 18.30 — Реклама. Ого
лошення. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — К. т. Л. Горба
тов. «Єдина перевага». Віє 
сіав.і 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
К т. Продовження иисгаии 
«Єдина нерепага». 22.35 — Те 
леа.уріїал «Старі». По закін
ченні — к. т. Новини.

СЕРЕДА,
19 ЖОВ НІ Я

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.311—К. т. «Хлопці справж
ні». 10.05 — К. т. Концерт 
Державного ансамблю піїиі й 
танцю донських козаків. 10.50
— К. т. «Клуб кіпонодоро- 
жсй». 14.30 — «Твій труд — 
твоя висота». Доку.мента.іьпі 
фільми. 15.15 — Гете. «Фауст». 
15.45—К. т. «Паука сьогодні». 
IG.15 — Фільм для дітей. 
«Альоїціше полювання». 17.15
— К. т. «Ювілейній вахті — 
ударний фініш». У передачі 
бере участь перший секретар. 
Ташкентської о обкому Ком
партії Узбекистану М. М. Му- 
сахапов. 18.00 — Попиті. 18.15
— К. т. «Творчість народіи
світу». 18.45 — К. т. «Веника 
книга життя». 19.00 — К. т. 
«Міраж». Із циклу «У світі біз
несу». 19.30 — К. т. 
«Ходіння по муках 
21.00 — «Час». 21.30 
Спортивна 
володарів 
«Динамо» .................
версітатя» (Крайова. Румунія!. 
2-й тайм; к. т. Тирад; «Спорт
лото»; чемпіонат СРСР з хо
кею: «Хімік» (Воскрсіепськ)—
• Динамо» (Москва). 3-й пе
ріод. По такіпч-іііи — повніш.

ДРУГА ПРО ГРА.МАТІОЛО — 
Концерт. 10.30 — «Шахтарсьпі 
обрії». 11.00 — К. 
11.15 — Телефільм. 
«Шкільний скрап», 
для учнів 0 класу. І 
К. т. Екран молодих, 
дарі :смлі». 16.15 — 
концерт «Гсорг О ге і 
сьт.а ліспи». 16. — 
тику виробництва». 17.10 —
• Щоденник соціалістичного ’ 
змагання»: 17.ЗО—Для школя
рів. «Урок муті пості». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.15 — 
Телефільм <В Упалі.сш.ому зя- 
іюиіді.нну». 18.30 — «Паша 
Радянська Конституція». 19.00
— К. т. «Вісті». 19.30 — «Сіль
ськогосподарський ти жлень». 
Тслсог.ляд. 19.45 — Коїшсрг ра
дянської пісні. 20.45 — К. т. 
«Па добраніч, діти’» 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Під прапоро-м 
Жовтня». Звітують труляїні • 
Одеської області. В передачі 
бере участі, перший секретар 
Одеського обкому Компартії 
України М. К. Кириченко. По 
закінченні — « т‘ Повніш.

ЧЕТВЕР.
20 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Повніш. 9.10 
ка. 9.30 — 
« Ходіння по 
10.55 — К. т. 
Рік 1974-й». 
кумептальпий фільм < 
про місто». 1.5.20—К. 
ріпки історії». 15.45 
«Російська мева» 10.15 — 
«Візерунки». 16.43 
«Шахова школа». 17.15—К. 
«Відгукніться, сурмачі!» 18.0(1
— Новини. 18.15 — К. т. «Jle- 
пінський університет мільйо
нів». «Головний напрям». 
18.45 — К. т. Грає лауреат 
міжнародних конкурсів В. Ка- 
стельський. 18.5.5 — К. т. До
кументальний телефільм «Ін
дія: турботи і надії». 19.45 — 
Телефільм «Хотіння но му
ках». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Перші вистави 
ічю революцію». 22.15 — К. т. 
«Осінні мелодії». Концерт. Но 
закінченні — ііопнпи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Товари — народові» Львів
ське взуттєве об’єднання 
«Прогрес». 10.30 — К. т. Пісні 
О. Еілаша ішкоііує заслужена 
артистка УРСР Л. Остапенко. 
11.00 — Новини. 11 15—Фільм-

Тслефі-п.м 
». 1 серія. 

К. т. 
програма: Кубок

кубків з футболу: 
(Москва) — «Уиі-

к. т.

Повніш. 
11.40 — 
Фізика 

12.05 —
. «Госпо- 
- Фільм- 

радян- 
15 — «За cere-

т.

— К. т. Гімнасти- 
К. т. Телефільм 
муках». І сепія. 
«Наша біографія. 
14.30 — К. т. До- 

гРоздуми 
т. «Сто- 
— К т. 

К. т. 
К. т.

т.
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316050. ГСП Кіровоград $0. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. віддіг-у вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-Е7.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкй, 2.

конпгрт. 11.55 — «Під прапо
ром Жовтня». Звітують трудя
щі Одеської обласіі. ЦІЛО — 
Екран молодих. «Твої настав
ники». 16.55 — Науково-по
пулярний фільм «.Полярний 
експеримент». 17.15 — Респуб
ліканська фі.знко-м »тематична 
ніко-іа. «Як маїемаїнкн ви
вчають випадкові явища». Пе
редача 1. 17.45 — «Золоті зір
ки України». Кінонармс про 
селекціонера лауреата Ленін
ської премії. Героя Соціаліс
тичної Праці, академіка 
П. «1». Гаркагою. 18.0(1 — Рек
лама. Оголошення. І8.И0 —
Для дітей. «Сім веселих ЧО
ТОК». 14.00 — К. т. «Вісті». 
19.51) — К. т. «6і) років радян
ської музики». Творчість 
Д. Ш Остапович а. 20.45 — К. т. 
«На добраніч, діти!» 21.<і0 — 
«Час». 21.30 — «Кінолітопис 
радянської епохи». Фільм 
«Людина з рушницею». По за
кінченні — к. т. Позиції.

П’ЯТНИЦЯ,
21 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Телефільм 
«Ходіння по муках». 2 серія. 
10.45 — А. Хачатурян Сюїта з 
балету «Спаргак». 11.10 — 
К. т. «Виноградарі» Док. те
лефільм із циклу «Батьки і ді
ти». 14.30 -- К. т. Док. теле
фільм «Шлях до родючості». 
15.10 — К. т. «Тпорчість Юрія 
Олеїні». 15.55 — К. т. «Москва 
і москвичі». 16.25 — Фільм 
для дітей «А фортеця була 
ш-нріїстунирю». 17."0 — 1(. т. 
«Ювілейній вахті — ударний 
фініш». 18.00 — Новини. 18.15 
— До 60-річчя Великого Жовт
ня. «Поздоровлення друїів». 
Програма телебачення Поль
ської Няпоппої Республіки. 
20.00 — К т. «Наша біогра
фія, Рік 1975-й». 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. Чемпіо
нат СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Трактор». 22.49 — К. т. Кон
церт артистів естради. По за
кінченні — і'овмни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.01) — 
к. т. П’ятий Всесоют'.шй кон
курс скрипалів. Концепт лау
реатів. 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — «Поезій». Свої вірші 
читає О. Левада. 11.40 —
Шкільний екран. Російська лі
тература для учнів 10’ кл. 
О. М. Горький. П ірис «В. 1. 
Ленін». 12.10,— «Екран моло
дих». «Голосую за професію». 
12.55 — К. т. «Народна твор
чість». Виступає сампліяль- 
піеть Чгоііітівіцппіі. 13.50 — 
Фільм «Людина з рушницею». 
17.00 — «Закон і ми». 17.30 — 
Для дітей. «Маленька філар
моній». 18.00 — Реклама. Ою- 
'лошсіііія. 18.30 — «Любителем 
опері.ої музики». 19.00 — К. т. 
• Вісті». 19.30 — Екран моло
дих. «Комсомольська тради
ція». 20.40 — К. т. «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Коли лепспа 
були великими». По закінчен
ні — к. т Новини.

СУБОТА.
22 ЖОВТНЯ

ПЕРШ/А ПРОГРАМ'. 9.00 — 
Новиїш. 9,10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Виставка Бу- 
ратіпо». 10.00 — К. т. «Для 
пас, батьки». 10.30 — К. т. 
«Ранкова пошта». 11.00— К. т. 
«Монументально • декоративне 
мистецтво і архітектура 
СРСР». 11.30 — К. т. Тираж 
«Спортлото». 11.10 — К. т.
«Природа і людина». 12.10 — 
К. т. Камерна гіузцка 10. 111а- 
поріиа. 12.40 —і К. т. «Рани 
і життя». 13.15 — К. т. «Цс 
ви можете». 14.15 — К. т. 
Концерт естрадного оркестру 
Палацу культури залізнични
ків м. Свердлоиська. 14.45 — 
К т. «В гостях у казки». 
А'ультфілі.м «Чарівник Сма
рагдовою міста». 8. 9, 10 се
рії. 15.45 — К. т. «Здоров’я».
16.30 — «Пісня-77». 17.00—К. т.

Тележурнал «Спісдруріиіє гь».
17.30 — К. т. Мультфільми. 
18 00 — Новини. 18.15 — К. *. 
Телефільм «Мурманськ». 18 40
— К. т.>«У світі тварин». 19.40
— К. т. « Оснояний Закон Краї
ни Рад». 19.50 — К. т. •Теле
фільм «Ходіння но муках». 
З серія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Тслевистава «Ключ на 
бруківці». 22.25 — К. т. Чем
піонат світу з цільної бороть
би. (Швейцарія). По заиінчен- 
ІІІ — ІІОВШІН.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.09 — 
Зустріч з піснею. 10.30 — 
ботній репортаж». 11.00—К. і'. 
Повніш. 11.15 — К. т. Для ді
тей. «Сказання про чогирьвя 
близнюків». Вистава. 12.45 
К. т. «Тслеслужба хорошого 
настрою». «Мода-78». ІЗ.30 — 
«Мости братерства». Концерт.
11.30 — К. т. Літературні зу
стрічі. «По сторінках журна
лу «Україна». 15.60 — К. т. 
«Наша біографія. Рік 1973-і«.«. 
16.00 — К. т. «На честь Вели
кої Жовтій рої соціалістичної 
революції». 17.30 — К. т. 
«Жовтневий заспів». Анголою» 
тія революційної і радянськії? 
пісні. Випуск 41-й. 18.00 —
Першість СРС.о і футболу: 
«ІПахіпр» — «Дишімо» (Мо
сква). 19.45 — К. т. «Вісті». 
20.15 — К. т. «Осіння глшія». 
Естрадна програма 2Р.50, —
«•На добраніч, діти!» 21.00 —•
♦ Час». 21.30 — Концерт пат
ріотичної пісні. 22.00 — И. Т. 
Новіти.

НЕДІЛЯ.
23 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Новини. 9.10 —)(. т. І імпястн- 
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». Ні.00 — К. т. «Слу
жу Радянських! j Ссю’у!» 11.00
— К. т. Ху іол пій телефіліМ 
«Хоіііиня но муках». З серія. 
12.10 — К. т. Пісні радші- 
ських композиторів у вико
нанні народної артистки СРСР 
Б. Рчдспьо. І’.30 — К. т. 
«Сільська юдина». 13.30 — 
К. т. «Музичний кіоск». 11.110
— К. Т. «Г.ТІПИ ВСЛНКОГЄ! 
ІИЛІГІу». Художній Ф'ЛІ.М 
«Премія». 1.5.40 — К. Т- «Між
народна панорама». 16.10 — 
К. т. «Клуб кіноподорожси». 
17.00 — К. т. Чемпіонат CPC.I’j 
з футболу: е’Горнело.» — «Дії-:- 
намо» (Гбіїісі). Під час пе4 
реріш — повніш. 18.45 — К. 
Прем’єра документального тс-. 
лефілі.му «Капігани» з циклу 
сБпті.кіі і діти». 19.30 — К. г. 
Прем’єра багатосерійною ху
дожнього телефільму «Ходін
ня но муйах». 4 серія. 21.00 —> 
«(Час». 21.ЗС — К. т. «ФестіН 
валь... Конкурс... Коннерт...». 
22.31) — К. т. Чсміїіонаг світу 
з вільної боротьби. (Швейца
рія). По з.-ікіпчг'іііі — попішії.

ДРУГА І1РОІ РАМА. 10.00 — 
Концерт. 10 30 — К. т. «Салют 
Жовтню'» Програма для ді
тей. 11.00 — ІІаукоко-популяр- 
шііі математичний журнал
♦ Інтеграл № 16». 11.40 — К. т. 
Для дітей. «Олівец;.-малю- 
вець». 12.10 — «Ьільм-копцсрт. 
12.40 — Фільм «Таємниця зо
лотого Будди» 14.10 — «Слава 
солдатська». 15.10 — Любиєе- 
лям балету. 15.50 — Кінопро- 
грама «По рідній країні». 16.20
— Містам і селам І'країпи бу
ти зразковими. Блаїоуслрій 
міст Xcpcoiiiiiiimi. 15.35 — К. т. 
КІНООГЛЯД «ІІІГЧН'ТІІО моя 
неозора». 17.35 — К. т. «Мій 
острів синій». Вистава. 19.00-» 
К. т. «Вісті». 19.30 — «ПІД 
прапором Жовтня*. Звітують 
трудящі Воронні т«нн радської 
області. В передачі С'ЧіР4!: 
учасіь перший'секси гар Норо- ' 
шнлоятрадського обкому Ком
партії України Б. Т. Гонча
ренко. 20.45 — «На добраніч, 
піти!» 21.00 — «Час». 21.30 —
В ефірі — пісня. 22.00 — К. т. 
Першість СРСР з футболу: 
«Динамо» (Київ) — «Нефтчі». 
Відсозаіпіс. По закінченні 
повний.
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