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У
району ио-

Великим успіхом 
трудівників 
ристуються виступи агіт
бригади Новоукраїисько- 
го палацу культури 
«Ювілейний ». Колектив 
агітбригади має ряд по
чесних відзнак, зокрема 
Велику золоту медаль 
оргкомітету Першого 

£

заготовили 
різної рз- 

і дівчатка 
- майже 2

4>ото І. КОРЗУНА

і-.

і

секретаря 
комсомолу

т. гольнєеа, 
секретер — завідуюче 

відділом учнівської 
М.ОЛСДІ Нодоукр«.їн- 
ського райкому ком
сомолу.

Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної творчості 
трудящих.

Серед ветеранів колек
тиву — культ працівни
ки Юлія Нивка та Олек
сій Новая, працівник по- 
завідо?лчої охорони Ста
ніслав Фулга та інші.

За час жнив культар
мійці побували майже у 
всіх господарствах свого 
району і в окремих кол
госпах сусіднього М-ало- 
висківського. Нині у них 
знову гаряча пора — вис
тупи на осінньому полі, 
на фермах.

*
КОРМИ — ТУРБОТА і

КОМСОМОЛЬСЬКА 1

ЛІДИРУЮТЬ
Р1ВНЯНЦІ

У загальноосипшх шко
лах Новоукроїіісіжоїо ра
йону триває місячник по 
заготівлі кармін для гро
мадської худоби.

Торік учні нашого райо
ну виступили з інішатн- 
бою <Тваринництву — піо
нерську і комсомольську 
турботу». її продовження І 1 
став іішгішніій міеячлпк, 
в який активно включали-1 
СЯ ВСІ НІКОЛИ.

Поки що у змаганні лі-1 
днрує Ршпяцсыш середня 
школа № 5, де школяр; , 
б.кс заготовили 8220 кіло-1 
грамів зс. юного кормі
Найкраще іюгру дилж.я
учні 8 «Б^ класу, котрі .пи І 
ше за останній тиждень | 
накосили 2430 кілограмів 
поживної маси.

За юними рівняннями І 
ІІДу .Ь І’.ЇОіХріІ й комсо-] 
МОЛЬНІ КрОШІЕННЩЖОЇ ,;с- І 
сятнрічки — 7950 кі.югра- І 
мів. Тут тільки учні деся
того класу 
2500 кілограмів 
в'я, а хлопчики 
п’ятого класу - 
тисячі кілограмів.

До кінця місячника ко
жен учеіц? району загото
вить не менше 20 кілогра
мів фуражу.

Рамзію Сафарову неда
ром називають країною 
розкрійницею пеху № 
Кіровоградської взуттєвої 
фабрики. .Майже всю про
дукцію робітниця здає з 
першого пред’ явлення,
змінні завдання постійно 
виконує на 110—120 про
центів. Молодий комуніст 
очолює комсомольську ор
ганізацію цеху, особистим 
прикладом запалює мо
лодь на звитяжну праню- 
Плани першого року п я- 
тирічкн Рамзія вже вико
нала, інші вона трудиться 
в рахунок січня 108.2 по.

У комсомольській орга
нізації цеху -16 чоловік. 1 
кожен з них рівняється на 
Рам.зію Сафарову, намага
ється не відставати від 
досвідченої робітниці.

О. ПАРАМОНОВА, 
заступник 
комітету
Кіровоградської взут
тєвої фабрики.
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гаястгках

І ЇХНІ ОДііО- 
допома гають

V впконзняі

зании девіз 
Всесоюзної 
Радірлінійни, криниц 
-«"РІЧЧЮ Всесоюзної 
нерської організації ІВІЄні 
о. І. Леніна, яка 2 жозтня 
пройшла в усіх піон?рсь-І 
них дружинах області. |

Наш нсреспсндент побу
вав у середній школі № 61 
“• Ніробогіхада.

Погодьтеся: не тільки
кількістю одержаних п’я
тірок та четвірок і збіль- 
шсииям цифри перед С.1О- 
і’ом ■ клас- вимірюється 
шкільне життя. Для шес
тисот хлопчиків і дівчаток 
У червоних _ _______
Др’-.кпш; і-.ь.иі Сергія Тю- 
леніна воно вимірює .цел 
Ше й корисними ніо.іср- 
■ськими справами — вже 
зробленіїМИ І тими, ІІ1О (ІЗ- 
Уічають ЗДІЙСНИТИ ЮНІ .іС- 
НИЩІ. Якими конкретно?

Вересень у ШКОЛІ ОГО ІО- 
НКЙО -місяцем НО Ж1ГОТІВ.ІІ 
кормів ,..гя громадської 
худоби. Шість тонн зеле
ної маси зібра.ш юні ленії’- 
ві дружиш;. Особлііво доб
ре попрацювали нювепн 
Т«А.— 400 кілограмів,
різнотрав'я. Майже таку ж' 
КІЛЬКІСТЬ ПОЖИВНОЇ М2С:! 
ааротояплг; учні 4 В і 
і ~В; класі».

А віокерл 4 -.А.^ відзнг- 
чіі.шся в операції «Урсн- 
пиі?, -ібраяши у новому 
кь'Е'іь.іЬі.ому році 900 кіло
грамів л о.-ому. На ра- 
х-яку членів загону імгьі 
Яаіі Маїцієнка — 780 кі
лограмів пінної сііройиші. 
Молодці ніопсрі:!

Заг.т; імені Олександра 
Матроссвг одержав з^ц- 
даиня від ш;аб\ дружини: 
зібрати від’.шостї про не- 
■краше іТокерського руху 
мЗрчр;і’\, у :•:! <)■■.у роч- 
і; і::счго;а -хня десятиріч
ка.

Таия нкч. Соня Ро- 
г. нська *а Оксана Сечв-
г. а, кіонер' и 5-го -Б-, о.хо- 
ч >■'!» л: -■ ю~ь про те. чим 
живуть виші 
класні:!-: : ЯК 
один одному'
д. жгїіііні-: завдань і як зз- 
. чаг; і то піонерської 
Р'іботн ьі.’стаючих учнів 
^Олегош ••‘р\т.:ьг;у дору- 
чі'.тіизібратл відомості про 
віоіюрг-гсроя Марата 1<а- 
зся, ім'я якого носить за
гін). *А ще,—похвалилися 
ученкці, — наші класні 
сііорф:-:еп: Сашко Алек
сандров’ Сергій Бара шов, 
Дмитро Борзов. Андрій 
№зснрвсьн і; й орган і за в з - 
ли хокені:'.' команду. Вже1 
почали тренуватися».

Для с микласняш Ма
рній Товстоган радісліній- 
жл ■; ам’ята- гься особли
во. бо тут дівчинка — го
лова ради загону імені Ба
лі Ксннка — не тільки вілл 
л ітувала про всі хороші 

справі; сі". : о класу. Ниніш
ня лінійка сгала остан
ньою в її піонерському 
житті. Навесні ААарпну, 
Світлану Бпамак, Зорік\> 
Воішшнну. Олену Цвей 
прийматимуть у комсомол.

— Ось лише кілька фак
тів з насиченого захоплю
ючими ділами життя юних 
ленінців правофлангової 
дружини міста. Про них і 
йшлося на урочистому пі- 
(/перському святі 2 жовт
ня.

Тож
м?.рш]п:тами 
маршу «Піонери всієї кра
їни справі. Леніна вірчі»; 
юнь! З честю виконуй зав-і 
давня п’ятирічки труде- 
впх піонерських справ; 
Борись за право сфотогра
фуватися біля розгорну
того ювілейного прапора 
школи. Пам’ятай: сьогодп 
ти ще учень, піонер, впко- 
І’успі доручення, яке тобі 
довірили товарний. А завт
ра воно переросте в х.тюб- 
хек .■ справу всього твого 
життя. Твори, лср.заі'і. 
'ирвоиоі алстучна юнь!

Т. СТОРОЖУК.

кроктй уперед 
Всесоюзної о

Зустрічі

з читачем

не-
ви
ни

га-

аюлоді ранок- І

Два усних вшіусми 
зети «.Молодим комунарі/ 
відбулися у 1 айворонсьно- 
му ранові.

Гостями
ного центру та се.шща За- і 
валля були журналісті; об- І 
.іасної «молодіжмі;>, герої ] 
та автори газетних публі
кацій і народний самоді
яльні.!! ВОІ^.ІЬЯО-ІГгСТру- 

меита.тьншї ансамбль-ві ар- 
шні настрій- 
ського

ієні 
рідшім 
дакпії, 
’газети

К ’ровоград- 
ТУ № 4.
випуски сга.ін ееое- 
творчим звйеи ре- 
хороши.м діиминш 

і її читачів.

В. КОБАЛЕНК-О.

Виходьмо г

на
маршрути

під-З метою далыьог-о 
несення ефекнтності но
ні хкової роботи школярів 
при Кіровоградській облас
ній дитячім екснурсійно- 
туристській станції з 28 
по ЗО вересня проводилася 
обласна туристсько-крає
знавча експедиція піонерів 
і школярів «Моя Батьків
щина — СРСР».

У ній взяли \часть ке
рівники міських і район
них штабів експедиційних 
загонів області, які ниві 
діють під девізом: --Ім’я 
Леніна на прапорі нашо- 
«у». Це — 
експедиції.

лин із етапів 
присвяченої 

60-річчю створення СРСР 
і 60-рїччю Всесоюзної пі
онерської організації іме
ні В. 1 Леніна. Всі пі за
ходи сприяють вивченню 
рідного краю — Кірово- 
градідинп, пам’ятників іс
торії і культури, вихован
ню підростаючого поколін
ня на •прикладі життя і 
діяльності В. І. Леніна, на 
ревояюцівппх, бойових і 
трудових традиціях ра
дянського народу.

Учасники експедиції <зб- 
'МПІЯ.ТНСЯ ДОСВ’ЧОМ ДІЯЛЬ
НОСТІ 32ГОНІВ -на місцях.

Д. РОМАНОВ.

Є

Спасибі

вам,і ’
учителю!

■■ і
вмегу- 

місьним 
осе і т и

добітмм-

У Палаці культ'-ри >ійе- 
ні Компанійця ылБуяост 
урочисте засіданню, при
свячене Дню учителя. На 
ньому з доповіддю 
пив завідуючий 
відділом народно» 
М. М. Ніколаснно.

Виступаючі —
ки, слун-.бовці. військові — 
висловили палку вдачитспь 
усім вчителям за їхню не
втомну працю. Присутніх 
привітали піонери Учас- 
нини урочистого засідання 
послали вітання на адре
су керівників КПРС .і Ра
дянського упяду та нерів- 
нниів партії і уряді' рес
публіки.

У засіданні взяли участь 
сенретар міського коміте
ту Компартії України Ь.. С. 
Кошелева, застулни« голо
ви міської Ради наоедннхІ - ________
депутатів Є. С. Чсвний. ін
ші партійні та господлрси- 

; кі керівники предста&ии- 
■ ни вищих і середніх нав- 
| кальних закладів.

С. ПЕТРЕНКО.
! м. Кіровоград.



ЇЇ ■ Clttöp.

Техніка

для моря

ПРИКЛАД ПОДАЮТЬ

АКТИВІСТИ дев’ятикласникам Віктору 
Горбову, Юрію Даценку, 
Олегу Хащеватському,

НА СТУДЕНТСЬКИХ
МЕРИДІАНАХ

З ВИПУСКУ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ІІайбільша в країні ро
боча площадка для нау
кових досліджень у морі 
Запропонована студентсь
ким конструкторським бю
ро Севастопольського при
ладобудівного інституту. 
Вона розміститься на гід
рографічному судні — ка
тамарані, яке за проектом 
майбутніх кораблебудівни
ків споруджується в Баку.

— Головна цінна якість 
новинки — великі палуби, 
де можна легко розмісти
ти будь-яке сучасне устат
кування, об’ємні гідрогра
фічні буї та інші навігацій
ні прилади, — розповідає 
проректор по науковій ро
боті, професор Ю. І. Неча
ев _ Використання таких 
суден забезпечує глобаль
не вивчення характеру 
припливів, морських течіїї, 
режиму морів, динаміки 
рельєфу світового океану. 
Всі дослідження можна 
проводити з одного суднз; 
Проект плавучої наукової 
станції демонструвався 
па міжнародній виставці 
у Франції і дістав там ви
соку оцінку спеціалістів.

Вузівці багато працю
ють' над створенням техні
ки для освоєння морських 
просторів. На черзі — 
впровадження глибоковод
ного комплексу автома
тичної системи контролю 
за охороною навколишньо
го середовища. Ного кон
струюють викладачі і сту
денти семи кафедр інститу
ту. Майбутні спеціалісти 
брали також участь у про
ектуванні технічних засо
бів суден длч освоєння 
континентального шельфу. 
Практично всі дипломні 
роботи випускників вико
нуються на замовлення 
підприємств'' і наукових 
\ станов.

8. ЧЕРНИШУК, 
кор. РАТАУ.

Компетентність, безком
промісність, активність — 
такі риси відзначають ком
сомольських «прожекто
ристів» заводу металокон
струкції! світловодського 
виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіи д у с т- 
рія».

Дозорці регулярно про
водять рейди по економії 
металу, електроенергії, пе
ревіряють, як використо
вується робочий час. І 
найголовніше — добива
ються усунення виявлених 
недоліків. Приклад, як і 
личить, подають члени шта
бу «КП», який очолює 
ГІетро Островний.

На знімку (зліва 
направо): Петро ОСТРОВ- 
НИЙ, Марина ПОБЕ
РЕЖНА, Тетяна ПАСЬКО. 
Олена ДЯЧЕНКО та Во
лодимир
проводять черговий рейд. 

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

клшш
МАЛЯРЕННО «® шшш

ВІК зрілості
Половину цементу, що 

звичайно йде на споруд
ження висотного будинку, 
дає змогу економити о 
процесі будівництва удар
но-вібраційна установка 
для формування залізобе
тонних виробів, розроб
лена вченими і студента
ми Київського інженерно- 
будівельного інституту. 
Цей апарат, як і багато 
інших новинок, експонує
ться на виставці «Інженер
но-будівельним вузам рес
публіки — 50 років», яка 
відкрилася на ВДІІГ 
УРСР.

За півстоліття шість бу
дівельних вищих навчаль
них закладів України під
готували більш як 122 ти
сячі молодих спеціалістів, 
козиний четвертий з яких 
— випускник КІВІ. Широ
кий пошук ведеться в йо
го двох проблемних і дев- 
в’яти науково-дослідних 
.лабораторіях. Тут народи
лося багато передових ме
тодів навчання кадрів, як 
от планування навчально
го процесу за медалями, 
ділові ігри. Цікаві і ново
введення, іцо стосуються 
організації праці на будо
вах, зокрема повузлов.чй 
метод спорудягепня будин
ків. Про досвід киян та їх 
колег з інших міст говори
лося на семінарі «Вклад 
вузів республіки в підви
щення рівня індустріаліза
ції будівництва», який по
чав роботу одночасно з 
відкриттям виставки.

О. П5ТРУНЯ, 
кор. РАТАУ.

ІТятдесят
її

Про нього мені розказували в Компаніївці та Пол- 
’ тавці, Губівці та Першотразенці, Нечаїац! та Вино- Й 

градівці. З яке б з цих сіл я не поїхав—скрізь довз-| 
дипось чути подібну розповідь.

Про нього мені розповідали посизілий ветеран З 
Великої Вітчизняної війни та юнак-допризовннк, літ
ня жіика-колгослниця та сімнадцятої весни дівчина. £

Про нього розповідали, та, на жаль, ніхто не міг '?] 
назвати його імені...

Оповіді ці їрішки різнились між собою, але відчу-1 
велося, що походять вони з одного джерела — под
вигу.

I_Я розповім почуте.ПІД ЧАС Великої Вітчиз- 
няної в одному штур

мовому авіаполку служи
ли два льотчики. Вони міц
но дружили між собою. 
Так само дружили їхні екі
пажі, особливо повітряні 
стрільці.

Літали пілоти на бойові 
завдання. Бомбардували і 
штурмували танкові коло
ни, бойові порядки, доти 
та окопи фашистів.

1943 рік. Курський лі
состеп. Світанкова зоря 
вкрила півнеба. Гаснуть на 
небі останні зірки. А дру
зі на пару — у вільному 
пошуку. Командир полку 
наказав знайти ціль і бити 
по ній бомбами, гармата- 
лаи, кулеметами.

Швидко розвиднялося. 
Перші сонячні промені 
пестили крила та борти їх
ніх «ИЛ-2», заіскрились у 
гвинтах, що сікли і рвали 
простір. Вони вже були 
по той бік фронту. Воро-

J
СЛУЖИЛИ “
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жі зенітки виявили себе, 
відкривши по них вогонь. 
Друзі по черзі обстріляли 
їх з гармат і кулеметів, 
скинули бомби.

Вийшовши з атаки, пер
ший із них помітив, що 
над його товаришем, який 
атакував зенітки, уже ви
сить фашистський винищу
вач — «фоккер».

«Треба йти на виручку», 
_  подумав. Ворожі зеніт
ки замовкли. Штурмовик

Бідзвеніли веселі шкіль
ні канікули. Уже написа
но чимало учнівських тво
рів на цю тему. Є про що 
писати, є що згадати шко
лярам Нерубайської се
редньої школи Новоар
хангельського району. Ад
же більшість юнаків і дів
чат працювала в рідному 
колгоспі на різних ділян
ках сільськоїосподарського 
виробництва. 1 Іриміром, 
дев’ятикласниця Оля і абі- 
дуліна за літо навчилася 
порати, доїти корів. Разом 
з матір’ю кожного ранку 
приходила вона на молоч
нотоварну ферму. Дівчина 
уже знає, що таке пра
вильний раціон годівлі, як 
його визначити, які соціа
лістичні зобов’язання кож
ної доярки, колективу, де 
працює її мама.

Юра Щербина 
микласиик. Він 
ється технікою, 
хлопець провів
госпному току, допомагав 
механіку Івану Васильо
вичу Антонеику ремонту
вати обладнання та меха
нізми зерноочисних ма
шин. А під час жнив 'хло
пець трудився нарівні з 
дорослими. Іван Васильо
вич задоволений своїм по
мічником. З Юрка буде 
хороший механізатор. 
Старшокласники Валерій 
Даценко, Ігор Дробог, 
Юрко Ткаченко і Василь 
ГІульвас відзначились па 
заготівлі соковитих кормів 
для громадської худоби. 
Воші розправляли зелену 
масу кукурудзи в кузовах 
автомашин, в траншеях, 
допомагали перевозити 
її до молочнотоварних 
ферм колгоспу. Та най
більше хлопці заздрили

— вось- 
захоплю- 
Канікули 

на кол-

мавши «фоккера» в сітку 
свого прицілу. — Від ме
не не втечеш!

Небо сколихнулось, на
че від грому, від кулемет
них і гарматних пострілів. 
І «фоккер» перевернувся, 
а потім зрізався у землю. 
В ньому гучно вибухнули 
бензобаки.

Зайнятий повітряним бо
єм з «фоккером», наш 
льотчик усе ж помітив, 
що його підбитий напар
ник приземлився біля уз
лісся. З висоти було вид
но, як до його штурмови
ка бігли ворожі солдати.

— Тримайтеся, мої 
коли ясні, — гукнув 
по рації,—тримайтеся, 
врятуємо вас!

— Загинете, на ризи-

со- 
він
ми

Панасенку, які 
працювали поміч- 
комбайнерів. Вони 

витримали свій

Сергію 
вперше 
пиками 
з честю 
перший трудовий екзамен,

Колгосп імені Карна 
Маркса спеціалізується на 
вівчарстві. У господарстві 
близько п’яти тисяч овець. 
У гарячу літню пору іно
ді не вистачає робочих 
рук, щоб вчасно постригти 
їх. Тому працівники вівце
ферми щиро зраділи, коли 
їм запропонували послуги 
школярі. 
Григорій 
Пурін, Анатолій та Олек
сандр Ревенки. Спочатку 
хлопцям було нелегко, 
справа нова, незвична. Та 
вчасна порада, підтримка 
з боку старших дозволила 
опанувати і цю специфіч
ну роботу. У 80 центнерах 
настриженої 
колгоспники 
державі, є вагомий доро
бок і нерубайських шко
лярів.

За працю і шана люд
ська. Правління колгоспу, 
партійна та комсомоль
ська організації відзначили 
своїх помічників цінними 
подарунками, почесними 
грамотами. За літо юнаки 
і дівчата зміцніли, отри
мали перші навики сіль
ськогосподарських профе
сій. Пройде ще рік, і на 
ферми, тракторні бригади 
колгоспу школярі прий
дуть уже не помічниками» 
а справжніми господаря
ми.

Олег Бутенко, 
Візник, Олег

вовни, яку
відправили

Д, ТАНСЬКИЙ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
с. Нерубайка. 
Новоархангельського 
району.

оска-
з азто-

влучили

-
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його друга був підбитий 
«фоккером». Уже йому 
не піднятись у зеніт.

Відчувши, що 
друг кинув свій 
піке. В ньому він 
ШВИДКОСТІ 

цього біля 
вирівняв лет і 
посадку, 
шассі, 
живіг» біля узлісся.

Ну, стривай! — скрик
ну3 другий льотчик.. пїй-

падає, 
літак у 

набув 
і лише після 
самої землі 

пішов на 
Не випускаючи 

приземлився «на

куйте... Прощайте! — чу
лась теж по рації 
відь з землі.

Та льотчик уже заходив 
на посадку. Штурмовик, 
наче автомобіль, підру
лює до нерухомого літа
ка. Повітряний стрілець 
витягує з кабіни поране
ного командира.

Ще мить і поранений 
біля літака.

А фашисти вже близь
ко. Вони галасують: 
— Хальт! Хенде хох!

—> Рус, здавайся!
У відповідь льотчик стрі

ляє в рудого фельдфеба- 
яя. Той падає. Стріляє ще.

відпо-

Фашисти заметушились, 
повернули назад. А тим 
часом стрільці разом з 
непритомним розміщува
лись у кабіні. Фашисти 
знову наступають, 
женіло строчать 
матів.

Кілька куль
льотчикові в ноги. Він за
хитався, але не впав. У га
рячці, не відчувши болю, 
швидко заліз у свою кабі
ну, підсилив газ. Штурмо
вик, наче вихор, помчав 
полем, піднявся а повіт
ря.

На свій аеродром вони 
поверталися бриючим по
льотом.

Коли приземлилися, зне
кровленому, майже непри
томному льотчикові допо
могли вилізти з кабіни...

Це — подвиг!
* * *

Я був на війні авіато
ром. Теж воював з фа
шистами на штурмовику. 
Почуте до глибини душі 
зворушило мене.

Кажуть, той сміливецз- 
льотчик жизе на Кірово- 
градщині. Хочеться дізна
тися, хто зін, де живе..

легенда?..
і

зігріла моє

А може, це 
Легенда про дружбу, 
все ж зона 
серцэ, наче весняне сон
це остуджену землю.

і. 8САЄВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.
смт Компановка

¥
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Клуб любителів природи
ГРИБИ — одні з найдав

ніших представників 
земної флор і. В світі їх на
лічується 100 тисяч видів — 
від мікроскопічних до гі
гантів. Тільки на терито
рії Європи зустрічається 
500 видів їстівних грибів. 
Однак люди використову
ють якихось 15 видів. Во
но й не дивно. Адже ос
новна заповідь грибника: 
не знаєш — не бери!

З квітня по грудень щед
ро плодоносить грибна ни
ва Кіровоградщини. Вона 
задовольняє вибагливі
смаки гурманів, а любите
лям природи щоразу під* 
носить сюрпризи. І ймо
вірність зустрічі з ними 
тим більша, чим більше 
часу проводите ви наодин
ці з природою.

ЦІКАВО ЗНАТИ

ГРИБНІ СЮРПРИЗИ
> м ОТ ДОШКІЛЬНІ роки 

минули в селі Степа-
нівці Башкирської АРСР, 
де наша сім'я знаходила
ся в евакуації. Я дуже 
любив ходити з бабусею 
до Лісу за грибами і яго
дами — ними той край 
дуже багатий. В самому 
дворі, де ми жили, росли 
могутні берези та смереки 
— ліс обступав село, і 
гриби самі «приходили» на 
подвір’я...

Після війни сім’я повер
нулася в рідне місто ма^ 
тері — Кіровоград.

— Тут немає ніяких їс
тівних грибів, а самі лиш 
поганки, — говорили 
раз мені знайомі.

Та якось прямо на ву
лиці під деревами я поба- 
чнв цілу колонію шампінь- 

Г йонів. їх вистачило на 
обід всій нашій сім’ї. А 
згодом, коли тротуар в 
тому місці заасфальтували, 
шампіньйони продемон
стрували свою колосаль
ну силу, пробивши товстий 
шар асфальту.

Якось у дитинстві я 
знайшов у батьківському 
саду 
гриба.

два величезних 
Один з них 

мав у діаметрі аж 30 сан
тиметрів. Це були дощо
вики, їстівні. триби, які іно
ді досягають півметра у 
діаметрі. Після того я ці
лих тридцять років безус
пішно намагався знайти 
і сфотографувати гігант
ський дощовик. Аж мину
лої осені несподізано на
брів на 20-сантиметровий 
гриб. Нинішнього року в 

і Центральному науково- 
природознавчому музеї 
Академії наук УРСР у Ки
єві я бачив величезний до
щовик діаметром 35 сан
тиметрів.

Часто блукаючи лісами 
та посадками поблизу Кі
ровограда, я переконався, 
що паш край теж дуже ба
гатий иа їстівні гриби. 
Боровики і піддубники, 
які є різновидом білих гри
бів, я часто зустрічав у 
лісах Маловисківського, 
Знам’янського та Олексан
дрійського районів. А 
скільки маслят буває в 
урожайні роки в сосново
му лісі біля села Бірок 
Олександрівського району’ 

Гриб;; в результаті роз
ростання грибниць утво
рюють круги, які в народі 
називають «відьминими

до тисячі шапочок. Вага 
гриба досягає 6 кілограмів. 
В соснових лісах, хоч і 
дуже рідко, але можна 
знайти їстівну грибну ка
пусту, що зовні нагадує 
качай капусти. Зустріча
ються у пас і гриби-пара- 
солькн, шапочки яких до
сягають ЗО сантиметрів у 
діаметрі. Навіть в саду під" 
вишнями можна знайти 
їстівні гриби — підвишні.

Немало ще сюрпризів у 
грибному царстві. Гриби 
можуть розташовуватись 
незвичайними орнамента
ми, високо підійматися по 
стовбурах дерев, 
повністю 
одягати яскраві розкішні 
наряди, 
ки», 
набирати найрізноманітні
ших кольорів і.найхимер- 
піших форм.

м. ножнов, 
член Українського то
вариства охорони при
род».
На з и і м к ах: гігант

ські дощовики, «червоних 
мухоморів ряд»; гриби-па* 
расольки.

Фото автора.

мухоморов_ ряд»...

Мінськом шукав я 
років

колами». Цю властивість 
грибниць підмітив росій
ський п^ет А. М. Майков, 
великий знавець І люби
тель природи, який писав 
у вірші «Пейзаж»: «Крас
ных мухоморов ряд»... 
Під Москвою, Ленінгра
дом, Мінськом шукав я 
кілька років «червоних 
мухоморів ряд», а знай
шов поблизу села Соснов
ки Олександрійського ра
йону. Така грибниця — 
це, найімовірніше, вціліла 
частина «відьминого кола» 
великого діаметра.

У тих же місцях я сфо
тографував «грибку квіт
ку» — веселку звичайну, 
яка на певній стадії свого 
розвитку набуває форми 
яйця. Це теж їстівний 
гриб. А слизиста оболон
ка «грибної квітки» вико
ристовується у народній 
медицині як засіб від рев
матизму. До речі, веселка 
звичайна — чемпіон по 
швидкості росту серед гри
бів — п’ять міліметрів за 
хвилину.

У широколистяних лісах 
росте гриб-барап, у якого 
від однієї ніжки відростає 

ІНКОЛИ ' 
вкриваючи їх,

носити «спідник- 
світитися в темряві.

з БЛОКНОТА 
ФЕНОЛОГА 

в..
Осінь починається не

помітно. Вже наприкінці І 
серпня темно-зелені лис- і 
ТОЧКИ осокорів ледь-ледь й 
бліднуть, набирають жор- З 
тузатого відтінку. Потім ( 
починають одягатися о : 
багрянець черешня, кали- ; 
на, осика, інакше позна
чається прихід осені на 
кленах. Один стоїть, нюи 
поділений надвоє: півден
ний бін ще зовсім зеленчи, 
північний — наче присипа
ний золотистим порошком ■ 
ІНШИЙ — зелений зі
сходу, а з піздня і заходу 
спалахнув пурпуром. Цві
туть осінні квіти: малино
во-фіолетовим кольором 
сяють мальзочки-калачи- 
ни, чистим золотом — 
пижмо, небесною блакиттю 
_  Петрові батоги. При до
рогах і особливо з кар’є
рах рубіново палають дикі 
осінні маки. Маргаритки, 
деревій, ромашки, жов
тець, осіння нульбаоа й 
досі милують очі.

Все менше й менше пта
хів залишається у краї. 
Ще в серпні поодинці 
подалися в теплі краї 
зозулі. Майже одночасно з 
ними в африканські саза
ни вирушили іволги. Це, 
стало, так би мозити. сиг
налом до мандрівок. Нео- 
доззі полетіли одуди, му
холовки, міські і берегові 
ластівки, лелеки, очере
тянки, ще трохи пізніше — 
солов’ї. В кінці вересня 
або на початку жовтня 
наш нрай покидає біль
шість перелітних птахів — 
вільшанки, слазкн, гори- 
хоістни, вівчарики та інші.

Склалася думка, що ті 
птахи, які раніше відліта
ють, пізніше повертаються 
навесні. Найчастіше так і 
буває. Однак, наприклад, 
лелеки не хочуть корити
ся цьому правилу. Відліта
ють вони рано — з сере
дини серпня до кінця пер
шої декади вересня, але й 
повертаються теж рано — 
в другій половині березня 
чи в перші дні кзітня.

Восени старанно готу; 
ються до зими птахи, які 
не відлітають у теплі краї. 
Ось задерикувата сойка 
метушиться поблизу дубіз. 
Цілий день носить вона у 
під’язикозому мішечку ЖО
ЛУДІ до своїх сховано.: у 
солом’яних стріхах, ста
рих пташиних гніздах, з 
опалому листі.

Комахи теж готуються 
до холодів. Більшість жу
ків та личинок поодинці 
залазить у землю, під но
ру дерев. А от сонечка 
збираються у великі рої і 
зимують разом, переважно 
під опалим листям. У по
гожі осінні дні зони вила
зять погрітися на сонці. 
Мурашки, що живуть но- 
лоніями, будують зимову 
номеру з глибших шарах 
землі, які не промерзають; 
окремі комашки просто за
лазять під кору дерез. □ 
ос, джмелів, шершнів, які 
забиваються о трухляьі 
пні, зимують лише самиці.

Чому ж не замерзаютэ 
комахи, які зимують на по
верхні — адже темлезату- 
ра їхніх тілець така ж, як 
і навколишнього середоая- 
ща, і наяана з них вода 
мала б замерзнути. Однак, 
виявляється, організм ко
махи теж готується до зи
ми. Він поступово зневод
нюється, виробляючи^ на
томість гліцерин, який не 
замерзає назіть" при дужо 
низьких температурах. На
весні відбувається зворот
ний процес.

А ось як пеоеживаїоть 
зиму метелики. Жалібниця, 
павичеве око, кропив’янка 
зимують у нас, ховаючись 
по горищах, у пулах хми
зу, сухого листя. А от ре- 
п’яхівки, адмірал, браж
ник відлітають, як і птахи, 
далеко на піадень. Реп я- 
хівка, наприклад, — аж до 
Африки. Однак це винят
ки. Більшість же метели
ків не доживає до зими. 
Зони заідуюгь лише ЛІТО 
і сонячне тепло.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

“ - ------------—!—Т-.;'.. . ----- З СИІО?.-

йжий сов
ГРАНІ МОРАЛІ =====

Ні, він не вважає себе п’яницею. Оскільки для 
нього п яниця — це той, хто заснув на проїжджій 
частині вулиці, а він просто розпивав — у парку, в 
підворітті. Напарник втік, залишивши його на «пота
лу» міліціонерові. Про асе, що сталося: «Трагічна 
випадковість».

Не знаю, як вийшло. Останній раз! Чесне сло
во!

— Часто п’єте!
— Ну що ви! Випиваю...
Такий він, «тихий» п’яниця (йому подібні станов

лять 60 процентів клієнтури витверезника]. Він ціл
ком пристойно одягнений і тримається більш-менш 
нормально. Він «культурний» у своєму красномовстві. 
0 наївно не розуміє, що, власне, трапилося! Хіба він 
не має права випити!

Ранок у витверезнику

не

Може скластися вра
ження, що це людина, 
котра через якесь непоро
зуміння потрапила в одну 
компанію з п’яницями. 
Ного чекають дружина і 
діти. Він проситься додо
му і ніяк не може збагну
ти, чому на нього, такого 
звичайного, такого серед
нього, складають прото
кол.

Такі люди справді не ал
коголіки в класичному ро
зумінні. Вони ще не до
пилися до того, що пада
ють у калюжу. Вони лише 
випивають, а не хлищуть. 
Вони «відпочивають». І 
витверезник --  не ОСНОЗг
не місце перебування та
кого любителя «червоно
го». Сюди потрапляє, коли 
похитнеться. А в основно
му його «відпочинок» про
ходить без пригод.

Василь Голуб. Ио/лу 
тридцять. Був, як розпові
дає, членом ВЛКСМ. А ось 
схема деградації.

Життєва програма 
відзначалася широтою. І 
він зиконаз її без особли
вих душевних затрат. Дру
жина є, діти є, телевізор є 
— все як у людей. (До 
речі, цей вираз служит» 
основним аргументом усіх 
виправдань). Та все ж чо
гось не вистачало. Чого 
саме — зрозуміти не міг 
(а може, не хотів?). І піш
ли ілюзії.

Зійшовся з групою лю
дей, у яких був єдиний 
привід для спілкування — 
випивки. Друзями для 
нього були ті, хто мав у 
кишені карбованця. А те
пер другом стає перший- 
ліпший незнайомий у ма
газині (з лезним виразом 
обличчя).

Чи багато він п’є? Ну 
що виї По-перше, він 
практично не вживає го
рілки. Він не ворог сімей
ному бюджету. Горілка 
дорога. З нею на карбо
ванця не «відпочинеш». 
Він п'є «червоне». (А коли 
його немає, горілку роз
водить пивом). Як часто? 
Майже щодня. Тому що 
він мужчина і має право.

ДОПОМАГАЄМО ВЧИТЕЛЯМ
Ми десятикласники 

люди вже дорослі 1 розу: 
міємо, ЯК нелегко іноді 
доводиться з нами вчите
лям, а тому вирішили: до
помагатимемо їм. Чим са
ме'.' Перш за все хорошою 
дисципліною, добрим за
своєння того, що нам 
розповідають і пояснюють 
на уроці. Спеціально для 
цього ми створили у кла
сі консультпунктп. які 
«підтягують» учнів із ба
гатьох предметів. Примі
ром, Андрій Крпвуляїс до- 
помагає Ігореві Гуцалснку 
з математики, Валентин 
Полстлніїй — Сашкові 
Шепеленку з фізики й ан
глійської ноші... А класна 
рейдова бригада на чолі з 
Вітою ЛубенсьйФо ра і на 
тиждень’ приходить до від
стаючих учнів додому. Ме
та такого візиту перевіри
ти, чи виконали хлопець 
або дівчина домашні зав
дання, чим займаються у 
вільний час. В результаті 
рейдів у класі поліпшили-

З чого починається у 
Василя дозвілля? З інтен
сивних пошуків партнера, 
копійок, магазину, темно
го закутка, склянки. Це 
період «інтелектуального» 
й організаційного напру
ження. На кінець — бла
женна стадія, «кайф».

Дванадцятирічна Лариса 
розповідає:

—Батько хороший. Ли
ше ніколи нічого не роз
казує. А мені хочеться 
знати, що у нього на ро
боті. Мені з нила нецікаво. 
Я люблю читати. А батько 
навіть у газету не зазирає. 
І в кіно не ходить. Ніколи. 
Але ви не думайте, що я 
батька не люблю. Він ли
ше нудний, а так— нічого. 
Ного перевиховувати тре
ба. От якби він не пив...

А мені пригадалося, як 
зустрів батька шестирічний 
Віталик. «Татко прийшов!»
— вигукнув хлопчик. Во
ни зустрілись, притули
лись один до одного ло
бами і застигли — очі в 
очі.

Голуб 
ком. А 
ком на 
Вчитись 
вісто/л ніколи 
громадському зідношенні
— нуль. Соціальна неви
димка. Прокрутився зміну
— зник. Наступного дня — 
знову крутиться. Лише очі 
якісь сумні, і легкий за
пах, і руки трясуться.

Його мікросередовища 
п'є. І Голуб втішає себе, 
що не один він п’є. Він 
знає про існування лю
дей, які не п’ють, про пе
реваги тверезого способу 
життя. Але алкоголь уже 
міцно взяв його на при
манку. І вирзатися Голуб 
не може. Сам 
Просив, щсб не 
ляли на роботу, 
знають, що він п’є. Г це 
тривожить найбільше.

Це значить, окрім усьо
го, що не допрацювали 
адміністрація, профспілка, 
що відмахнулися комсо
мольці.

працює вангажни- 
рзніше — зварни- 
«Червоній зірці», 
не захотів. Акти

не був. У

не може, 
позідом-

Там не

Л. ЗВАРИЧ.
м. Кіровоград.

ся справи з навчанням, 
дисципліною.

А недавно комітет ком
сомолу класу прийняв рі
шення створити рукописну 
книгу «Літопис Великої 
Вітчизняної ВІЙНИ». Ми 
підхопили цю пропозицію. 
Завдання, в котрому взяли 
участь всі учні без винят
ку, — зібрати відомості 
про ветеранів Великої Віт
чизняної, котрі прожива
ють по проспекту Комуніс
тичному, — ми виконали 
достроково.

А ще влітку ми всі ра
зом були учасниками 
шкільної ремой гної брига
ди; не так давно заготов
ляли корми для громадсь
кої худоби, упорядковували 
подвір’я пової міської де
сятирічки № 13...

За дорученням учнів 
десятого «А» класу 
середньої школи
№ 11 м. Кіровограда 

Жанна ГРАБОЖБИ.
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В УРСР

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ТИЖДЕНЬ 

ФІЗКУЛЬТУРИ 
І СПОРТУ

ЗА ОДНИМ - -

ченну, яний під час зустрі
чей з юнанами і дівчатами 
розповідав про те, ян за
гартовували себе духовно 
і фізично представники 
його покоління, давав на
пуття тим, хто нині готу
ється до праці і оборони 
Батьківщини.

У Малій Висці, Нсвоар- 
хангельську, Ульяновці, 
Голованівську, Новоукра- 
ЇНЦІ з лекціями про розви
ток олімпійського РУХУ 
виступав перед молодими

ТИСЯЧІ

ганізовували завідуючий 
відділом спортивної та обо
ронно-масової роботи об
кому комсомолу Сергій 
Шлповалов, завідуюча орг
відділом облради ДСТ «по
лос» Н. В. Нолісник.

На кожному проміжно
му фініші юних велосипе
дистів зустрічали місцеві 
спортсмени і теж включа
лись у боротьбу на трасі. 
Фізкультурники колгоспу 
імені Шевченка. Ульянов
ського району, наприклад, 
запросили велосипедистів 
на свої спортивні бази, 
які вони обладнували під 
час суботнннів і недільни-

Шість днів у дорозі. По
заду залишилась майже 
600-кілометрова траса.
Учасники велопробігу, 
який організувала обласна 
рада ДСТ «Колос», повер
нулись у Кіровоград. Юні 
велосипедисти поклали 
нвіти до пам'ятника В. і. 
Леніну, склали рапорт про

сеоі зустрічі з сільськими 
спортсменами.

Керівник велопробігу 
Н. В. Колісник адресувала 
слова похвали тим, хто 
виконував завдання облра- 
ди «Колоса».

—- Передусім ми дякує
мо ветеранові комсомолу 
Миколі Яиоеичу Караваи-

трудіеникамн ланів стар
ший викладач Кіровоград
ського педінституту В. А. 
Гримберг, обговорення
щойно прийнятої постано
ви ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про дальше під
несення масовості фізич
ної культури і спорту» ор-

н)в. І почалися тоаарнсьні 
матчі волейболістів, бас
кетболістів, 
динни з

тривали пос- 
багатоборстеа

ГЛО. В селі Мам’янечому 
Нозоархангельсьного райо
ну учаскнни -велопробігу
вели розмови про фізичну 
самопідготовку майбутньо
го воїна з вихованцями 
автошноли ДТСААФ.

Налітай команди велоси
педистів Володимир Крав
ченко на фініші в Кірово
граді внеловии свої вра
ження про шестиденну по
дорож.

— Нам було нелегно до
лати нруті підйоми мчати 
навперейми вітрам і до
щам. Але п’ятнадцятирічні 
спортсмени допомагали 
един одному в скрутну 
хвилину. І почуття колек
тивізму, товариськості, 
гним проймався кожен ве
лосипедист, робило нас 
сильнішими.

Так, це не другорядний 
момент. Згуртованість ко
лективу була помітною до 
останньої хвилини пробігу. 
Олександрійським спорт
сменам пропонували по
їхати додому з Кірозогра- 
да автобусом. Бони своє:

— Нас же п’ятеро. Кіль
ка десятків кілометрів іще 
подолаємо. Швидше, ніж 
на автобусі.

І голова -обласної Ради 
ДСТ ♦Колос» О. О. Нучеря-

вий вручав іще одні наго- 
роди велосипедистам — аа 
нолентивізм...

М. ШЕВЧУК.* + *
За програмою Тижня 

фізнультури і спорту в об
ласті проведено десятий 
інших турнірів, вечорів 
спортивної слави, інших 
цікавих заходів.

КІРОВОГРАД. Тут відбув
ся легкоатлетичний пробіг 
у якому взяли участь біль
ше 7 тисяч студентів, шко
лярів, учнів середніх спе
ціальних навчальних зак
ладів. Під час забігів від
значилися молоді виклада
чі фанультету фізвихован- 
нл педінституту О. Сірен- 
Ио, Є. Довгополов, О. Муха, 
В МПТУ № 8 два дні три
вали стаоти з багатобор
ства ГПО. Майстерністю 
мірялися близько 500 юна
ків і дівчат. Масовим буе 
легкоатлетичний крос в 
ТУ № 1.

І так майже в кожному 
колем гне і.

З 6 жовтня

року

Вівторок

по її жовтня

А ЦТ
8 00 — «Чає». 8.40 — Гім

настика. 9.05 —
фільм. 9.20 — О. 
«Повісті Вєлкіна» 
піл»). їелевнегава. 
Грає камерний 
Московської

Клуб

Мульт- 
Пуііікін.

іЧПост- 
10.35 — 

__ оркестр 
консерваторії.

10.50 — Клуб кіиоподоро- 
жей. По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Дон. телефільм «Наш уні
верситет на сході». 15.20 — 
Тележурнал «Звіздар». 16.05
— Співають народні артист
ки Української РСР сестри 
Байко. 16.35 — Російська
мова. 17.05 — Адреси моло
дих. 18.05 — Людина 1 за
кон. 18.35 — Мультфільм. 
18.45 
19.00 І .
чення Німецької 
тичної Республіки, 
чена 32-й річниці 
н.ення респмбліки.
«Час» 21.35 —
♦ Поезія». 22.50 — 
у світі. 23.05 - ___
ксф’єв Сюїта «Літня ніч». 
А УТ

10.00 — « Актуальна каме
ра». 10.35 — «Комсомольсь
кий автограф». 11.20 — До
кументальний фільм. 11.40
— «Шкільний екран» 7
клас. Фізика. 12.10 — «На-
редні таланти». 12.30 — «Га
лузь: досвід. проблема».
1G.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.35— 
Програма, присвячена 32-й 
річниці проголошення НДР. 
18 00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Рішення XXVI з’їзде КПРС
— у життя». Інтерв'ю з на
чальником обласного управ
ління зв’язку М. І. Качцеда- 
лом. (Кіровоград). 18.50 — 
Оголені енпя. (Кіровоград). 
18.55— Фстохвилинка. (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. Перша лі
га. «Металіст» (Харків) — 
СКА (Київ). 2-й тайм. 20.15
— Концерт радянської пісні.
♦0.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 —«Зна
йомі обличчя». 22.25 — Те
лежурнал «Стапт». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Народні 
10 15 — Програма 
тальппх фільмів. 
«Вечірня казка».
♦ Пісня далека 1 
21.00 — «Час». 21.35 — Xv- 
дожній телефільм «Майже 
два місяці*.

— Сьогодні у світі. 
Програма телеба- 

Демокра- 
присвя- 

проголо- 
21.00 — 

Альманах 
Сьогодні 

- С. Про

оптимізму». 9.40 — Улюбле
ні вірші. 10.10 — Сьогодні— 
День Конституції. 10.25 —
Концерт танцювальних
фольклорних ансамблів. 
11.15 — Архітектура-81. 
11.50 — Фільм-вистава
сКицьчмн дім», в постановці 
Центрального ... _____
театру ляльок. 13.00 — Чем
піонат СРСР з хокею:

(Москва) 
Концерт 

хору
- Док. 

Титов».
16.35

тів Київської філармонії. 
11.20 — Док. телефільм про 
тначів с. Обухозпчів Кнїпеь- 
коі області «Л льон цвіте». 
По вакінчсині — Новини. 
14.30 — Новишг. 14.50 — 
Док. телефільми. Г3.20 — 
Грає тріо баяністів м. Сик
тивкара. 15.50 — 11а полях 
крайні. 16.05 — Шахова
школа. 16.35 — Путівка в
життя. 17.20 — Роби з на
ми, роби як ми. роби краще 
за иае. 18.15 — Ленінський 
університет мільйонів. «Труд 
— суспільство — людина». 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Віїстій Московсько
го леру молоді і студентів. 

'19.23 — Відверта ооз.чова. 
19.55 — Худ. те-іефільи
■«Два дні з життя Віктора 
Нінгієенпа». 1 серія. 21.00 — 
«і Час». 21.35 — Концерт і«а- 
родвої артистки СРСР М. Бі- 
*-шу. По закінченні — Сьо
годні у світі.

перів телестудії «Орля» з 
Героєм Радянського Союзу 
М. Дев’ятасвим. 9.50—Фільм 
«Життя випробовує нас». 
11.05 — Концерт Державію- 
го ансамблю танцю -Кабар
ді інка» Кабардтпю-Балнарсь- 
ксі ЛРСР. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини. 
1-150 — Досвід господарю- 
иіння. Кіяопрогралта.
— Народні мелодії. 
Москва і москвичі. 
В і остях у казни. 
».ЛІзр’я-майетріїн я». 
Життя неуки. 10.45 
годні у світі. 19.00 — ®. Мо
царт. Д лет дат сирники і 
альта. 19.20 — Док. теле
фільм «Хай збудуться твої 
мрії, Мігел». 19.55 — Худ.
телефільм «Два дні з життя 
Віктора Кінгісеипл». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Му
зика театру, кіно, телебачен
ня. По закінченні — Сьогод
ні у СВІТІ.

Субота

державного
«Дм- 

ЦСКА. 
Великого 
ЦТ і В?, 

телефілі м 
15.55 —

— Делі’я и 
> револю-

ШІМО» 
15.15 — 
ДИТЯЧОГО
15.35 
«Герман 
Пісня-81.
Бєдний — співець 
ції. 17.30 — Мультфільми
«Жовтневий марііі-», «Будьо- 
нівка», «Ми малюємо Жов
тень». 18.00 — Відбірковий 
матч чемпіонату світу з 
футболу: збірна Туреччини 
— збірна СРСР. 19.45 —
Концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів, при
свячений Дню Конституції. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Святкова циркова програма.
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.50 — Док. фільм «Спога
ди про ярмарок».
д УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Сьогодні —
День Конституції. 11.45 — 
«Сонячне коло». 12.25 —
«Людина і її справа». 12.40 

Концерт патріотичної 
пісні. 13.10 — «Поезія>.
13.30 — П. Чайковсы.’нй.
Кантата «Москва». 
Художній фільм 
стану велетнем». 
Концерт. 17.00 — 
«Знімається кіно».
Концерт майстрів

_ «Актуальна каме- 
19.30 — Чемпіонат

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

К. т. «Срібний дзвіночок». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.30 — 
Документальний телефільм. 
16.45 — Концерт. 17.30 — 
«Комуністи 80-х». 18.00 -—
«День за днем». (КІрово 
град). 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Екран запрошує». (Кірог-о- 
і рад). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Подвигу
І-Літи у віках». 20.30 — «На
ланах республіки». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час. 21.35 — О. Міндедзе. 
♦ Відстань у тридцять днів». 
Вистава. В перерві — Ноі'іі- 
ни.

А ЦТ (IV програма)
10.00 — Концерт. 19.15 — 

Програма документальних 
телефільмів про спорт. 20.00 
— «Вечірня казка».

П'ятниця

д УТ

14.00 — 
«Коли я 
15.25 —

Телеогляд
18.00 — 

мистецтв.

А ЦТ
8.00 — »Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Зустріч юн-

15.50
16.05 — 
1X5.35 —

ФІЛЬМ
16.15 —
— С’ьо-

10.00 — «Актуальна К4Ш«- 
ря». 10.55 — «Музичні зуст
річі». 11.20 — Телефільм.
11 50 — Концерт. 12.40 — 
Телефільм. 13.00 — «Погляд 
у майбутнє». 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «На допомо
гу школі». Російська »лоза. 
17.00 — «Господарський ме
ханізм: особливості і проб
лемі:». 1 
рнчної пісні.
«День 
град). 18.15 
(Кіровоград). 18.30 — К. т.
♦ ПІЇТІ повідомляє». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
номера». 19.30 — Телефільм 
«Вечір російської поезії та 
старовинного романсу». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — «Ді
йові особи та виконавці». 
22.35 — Камерний концерт. 
По закінченні — Новини.

ЗО — Концерт лі- 
18.00 — К. т. 

за днем». (КіроЕо- 
Телефільм.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Програма доку

ментальних фільмів. 19.30 — 
Концерт. 20.00 — «Вечірня
казка». 20.15 — «Кола чи
тання». 21.00 — «Час».

А ЦТ
8.00 — «Чає». 8.40 — Гім- 

ічієтііка. 9.05 — ЛБВГДейка. 
9.35 — Для вас. батьки. 
10.05 — Док. телефільм
«Скульптор Анікуші пі».
10.55 — Більше хороших то
варів. 11.25 — Веселка. IV 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості. «Кяндійсьні танці» 
(Шрі Ланка). 11.55 — Ми бу
дуємо БАМ. 12.35 — Концерт 
заслуженого артиста РРФСР, 
лауреата премії Ленінського 
комсомолу О. Ворошила. 
13.15 — 41-й тираж «Спорт
лото». 13.25 — Очевидне — 
Неімовірне. 14.30 — Нови
ни. 14.45 — Концерт оркест
ру симфонічної іі естрадної 
музики ЦТ і ВР. 14.55 —
Співдружність. 15.25 — Те
лефільм для дітей «Блакит
ний шолом». 16.35 — Кон
церт учнів Московського хо
реографічного училища.
17.25 — Бесіда політичного 
оглядача В. Бекетова. 17.55 
— Мультфільм «Як козаки 
•му іпкстсоам допомагали ».
18.10 — Бесіда на міжнарод
ні теми політичного огляда
ча газети «Правда» Ю. Жу
кова. 18.55 — Телефільм
«Хворий та й годі». 1 і 2 се
рії. 21.00 — -Час». 21.35 — 
Вечір я Концертній студії 
Останні но. присвячений
Бессоюзному дню працівни
ків сільського господарства. 
Пс- .-якінченн! — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 10.50 — «Доброго вам 
здоров’я». 11.25 — «Для ді
тей. «Олівець-малювець».
11.55 — «На міжнародній
хвилі». Телеогляд. 12.25 — 
Кінопрограма. «Наш сучас
ніш». 13.35 — Д. Шостако
вич. «Поеми революції».
14.10 — Телефільм. 14.35 — 
Концерт. 15.25 — Ф. Шіл :<ір. 
«Марія Стюарт». Вистава.
17.55 — Те їетунпір «Соняч
ні кларнети». КОДСКТИБН ху
дожньої самодіяльності Ми
колаївської та Донецької об
ластей. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — ІТродов-

ж 
жеиия телетурніру «Сонячні 
кларнети». 20.35 — «Скарби 
музеїв України». 20.45 
- І>а добраніч, діти!» 21.00 ~ 
ісЧас». 21.35 — «Художній
фільм «Люди на землі». По 
закінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
П рограма до ну менталь них 
фільмів. 9.25 — «Ранкова
пошта». 9.55 — «Об’єктив».
10.25 — Фільм-копцерт,
11.40 — В. Білль-Білоцерків
ський. «Шторм». Фільм-вмс» 
•гава. 13.45 — «Від усієї ду
ші». 15.30 — «Музичний пі
сок». 16.00 — «Клуб нінопо- 
дорожей».

Неділя
А ЦТ
. 8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Висті:П ДУШ
доиінік колективів МосноА 
ської області. 9.30 — Бу*
дильник. 10.00 — Служу Ра* 
дяііськоліу Союзу! 11.00 —<•. 
«•Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Сьогодні
— Всесоюзний день праців
ників сільського господар
ства. Виступ міністра сільсь
кого господарства СРСР, 
В. К. Месяца. 12.35 — Сіл;-.« 
ська година. 13.30 — А1уЭ< 
кіоск. 14.00 — 1. Вшничснио. 
«Виклик». Телевпстава. 15 30
— Док. телефільм «Живе у 
Відрадному майстер». 16.00 
—■ Співає народна артистка 
СРСР Б. Руденко. 16.30 — 
Клуб кіноподорожей. 17.30
— Му.іьтфільм. 18.00 —
Мі-киародпа панорама. 18.45

трудівники села. 
19.25 — Філь?,1

думка». 21.00 —
— Футбольний 

— Дев'ять снм-

мелодії. 
докумен- 
20.00 — 
20.15 — 

близька».

Динамо» (Рига). 2 1 З

19.00
ра». ------- --------------
СРСР з хокею: «Сокіл» (Ки
їв) — „
періоди. 20.45 — «.-На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Худо кнїй фільм
• Моя справа». 1 та 2 серії. 
По закінченні — Новп.нп.
Д ЦТ (IV програма)

8.00 —«Час». 8.45—Р. Гам
затов. Поема "Бережіть 
торів». 9.45 
10.25 — Для 
«Дівчинка, з 
:.<ив». 11.45 — 
нумептальних 
Дня Конституції
— «Вас запрошує оперета».
14.00- — «Образ комуніста в 
1лдянському образотворчо
му мистецтві». 14.30 —
• Щасливе дитинство». 15.15
— Програма мультфільмів. 
15.40 — О. Арбузов. «Місто 
на світанку». Фільм-вистава. 
17.45 — «3>’стріч з Раймон
до:,: Паулсом». 19.00 — Доку
ментальний телефільм. 20.бО
— «Вечірня казка». 20.15—
О. М, Горький. Марией ппо 
Америку". 21.00 — «Чаг_».
21.35 — Художній фільм 
•Осінні весілля».

зи а
— Концерт, 

дітей. Фільм 
якою я дру- 
Ппограма до- 

фільмів. До 
СРСР. 12.50

A D.T
8.00 — «Час». 8 40 _. 

вастика. 9.0П — Виступ‘віт 
самблю пісні й танцю їм. 
В-. Дбьтєиа Московського 
місьного палацу піочс-оів. 
9 ♦О — Док. фільм «Закон

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Умілі руки. 
9 25 — Фільм «Осіни! весіл- 

10.50. — Концерт сопіс-
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— Для вас.
Концерт. 
«Власна 
«Час». 21.35 
огляд. 22.35 _____ _ ,
фоній Л. Бетховена. Симфо» 
ній № 3 («Героїчна). По зя- 
кінченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Сьогодні —
Всесоюзний день працівник 
кін сільського господарства.~ 
10.50 — Відеофільм «Земля 
і люди». 11.40 — Грають юні 
музиканти. 12.25 — «Слава 
солдатська». 13.15 — Кон
церт. 14.55 — Дія дітей. 
Художній фільм «Сказання 
про хороброго витязя Фет- 
Фрумоса». 16.00 — Теле
фільм. 16.20 — Лялькова
вистава «Клоун і мишенят
ко Мнцнк». 17.10 — «Слово
— пісня». 18.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Дина
мо» (Ібідісі) — «Динамо» 
(Київ). 19.45 — «Актуальна
камера». 20.15 — Музичний 
йнльм. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Часг.
21.35 — Художній фільм 
«Багата пареченз». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

. 8.00 — «Час». 8.45 — «Ді
тям про звірят». 9.15 —і-
Програма документальних 
фільмів. 10.05 — «Веселка», 
13.05 — «Кіноланора-ма»,
14.35 — Фільм концерт. 15.05
— « У світі тварин». 16.05 — 
«Рух без небезпеки». 18.00
- Чемпіонат СРСР з футбо- 
у: «Динамо» (Тбілісі) — 
Динамо» (Київ). 20.00 -— і- 
Вечірня . казна». 20.15 —'Ч'

Ч< мніонат СРСР з футболуї 
.«Спартак» (Москва) — СНА 
(РостоЕ-на-Дону). 2-й тайм, 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Проста істо
рія».

Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде завт
ра, 7 жовтня ц. р.

Редактор В. СТУПАК,
.........
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