
Завтра — вибори 
до Верховної Йади 
УРОР 3 місцевих 
Рад депутатів 
трудящих

ВСІ НА

ВИБОРИ!
Воші прийшли інші на риштування 

як учні. На будівництві вони навчаю
ться у досвідчених мулярів, штукату
рів, малярів. Л після закінчення буді
вельного технікуму — самостійна ро
бота па будовах Країни Рад. За її ве
лич вони віддадуть завтра свої голоси, 
прийшовши на виборчі дільниці.

Н а ф ото: молоді виборці учні 
Кіровоградського будівельного техніку
му Тетяна КОЛЕСНИК, Катерина 
МАРТИН БН КО, Анатолій ШИЛ 1Н, 
Микола ЛИПКАН, Сергій І1ІКІТІН, 
Галина КЛИМЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

Рік видання XVIПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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И Е П О Р У
Зустріч виборців 
з тов. 0. М. Носигінисй

11 червня у Великому театрі Сою
зу PCP відбулася зустріч представ
ників трудящих Фрупзепського ви
борчого округу столиці з кандида
том у депутати Верховної Ради 
РРФСР по цьому округу — членом 
Політбюро ЦК КПРС, Головою Ра
ди Міністрів СРСР О. М. Косигінпм.

Учасники зборів одностайно обра
ли почесну президію в складі По
лі гбіоро ЦК КПРС на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

Машиніст електровоза локомо
тивного депо імені Ілліча С. Є. Яц- 
ков — довірена особа кандидата в 
депутати — розповів про життєвий 
шлях, державну і громадську діяль
ність О. М Коспгіна. Він закликав 
усіх виборців одностайно віддати 
голоси па наступних виборах за 
гідного кандидата блоку комуністів 
і безпартійних товариша О. М. Кс- 
спгіна.

Виборці, які виступили на зустрі
чі, говорили про успіхи, досягнуті 
країною з часу минулих виборів до 
Верховної Ради республіки, про 
одностайну підтримку радянським 
народом внутрішньої і зовнішньої 
політики Комуністичної партії, Ра
дянської держави. Від імені своїх 
колективів представники трудящих 
заявили про готовність новими 
успіхами в праці зміцнювати могут
ність Батьківщини.

Тепло зустрінутий присутніми з 
промовою виступив О. М. Коспгіп. 

Зустр'ч виборців 
з тов. М, В. Підгорни»

12 червня представники трудящих 
Ленінградського виборчого округу 
Москви зібралися у Великому теат
рі Союзу PCP. Тут відбулася зу
стріч з кандидатом у депутати Вер
ховної Ради РРФСР по цьому ок
ругу — членом Політбюро ЦК
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ШНА ЄДНІСТЬ
КПРС. Головою Президії Верховної тійпу, державну і громадську діяль- 
Ради СРСР М. В. Підгорілім. Г

Одностайно було обрано почесну закликом до всіх виборців округу— 
президію у складі Політбюро ЦК на виборах до Верховної Ради_ Ро- 
КПРС на чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Довірена особа кандидата в депу
тати — токар заводу «Изолятор», 
ударник комуністичної праці В. Н. 
Бадейкін розповів про життєвий і 
трудовий шлях М. В. ГІідгорного, 
його державну діяльність. Він за
кликав виборців округу на виборах 
15 червня одностайно віддати голо
си за М. В. Підгориого.

Представники трудящих, які ви
ступили па зустрічі, запевнили, що 
всі виборці, голосуючи за кандида
тів непорушного блоку комуністів і 
безпартійних, тим самим голосува
тимуть за дальший розквіт і зміц
нення соціалістичної Батьківщини, 
за Комуністичну партію Радянсько
го Союзу, яка впевнено веде радян
ський народ до нових перемог ко
мунізму.

На зустрічі з промовою виступив 
М. В. Підгорппн, тепло зустрінутий 
присутніми.

Зустріч виборців 
з тов. Л. І. Брежнєвим

У Кремлівському Палаці з’їздів 
13 червня відбулися передвиборчі 
збори виборців’ Баумапського ви
борчого округу Москви, присвячені 
зустрічі з кандидатом у депутати 
Верховної Ради- РРФСР — Гене
ральним секретарем Центрального 
Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу Леонідом Іллічем 
Брежнєвим.

Учасники зборів бурхливими оп
лесками зустріли керівників Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду.

Довірена особа кандидата в де
путати, шліфувальник заводу лі
чильно-аналітичних машин, ударник 
комуністичної праці В. В, Пушка- 
рьов розповів присутнім про пар-

Б

ність Л. І. Брежнєва і звернувся з 
закликом до всіх виборців округу—

)• 
сійської Федерації віддати свої го
лоси за видатного діяча Комуніс
тичної партії і Радянської держави, 
міжнародного комуністичного і ро
бітничого руху. Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча 
Брежнєва.

Промовці, які виступили на збо
рах, підкреслили, що під час вибор
чої кампанії з новою силою прояви
лися повна підтримка і всенародне 
схвалення внутрішньої і зовнішньої 
політики Комуністичної партії, ба
гатогранної, цілеспрямованої діяль
ності Центрального Комітету КПРС. 
ного Політбюро на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС товари
шем Леонідом Іллічем Брежнєвим. 
Від імені своїх колективів промовці 
запевнили Центральний Комітет 
рідної партії, що завдання завер
шального року і п’ятирічки будуть 
успішно виконані, трудящі зустрі
нуть XXV з’їзд партії новими звер
шеннями у славу нашої великої 
Батьківщини. Промовці висловили 
тверду впевненість у тому, що всі 
виборці одностайно віддадуть свої 
голоси за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, міцність якого 
перевірена часом і самим життям.

З промовою виступив товариш 
Л. 1. Брежнєв. Учасники зборів зу
стріли його бурхливими тривалими 
оплесками.

Промова товариша Л. І. Брежнє
ва була внелухапа з величезною 
увагою і не раз переривалася три
валими оплесками.

Зустріч виборців з товаришем 
Л. І. Брежнєвим з повою силою 
продемонструвала непорушну єд
ність партії і народу, ще раз під
твердила одностайне схвалення і 
палку підтримку радянськими людь
ми мудрої внутрішньої і зовнішньої 
політики Комуністичної партії. її 
ленінського Центрального Комітету. 
Політбюро ЦК КПРС.

(ТАРС).

ЗНАННЯ І ВМІННЯ— 
БАТЬКІВЩИНІ

Комсомольці І МОЛОДЬ 
колгоспу «Дружба» з 
величезною увагою про
слухали промову Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва на 
зустрічі з трудящими 
Бауманського виборчого 
округу м. Москви, які 
висунули його кандида
том у депутати Верхов
ної Ради РРФСР.

Перспективи дальшо
го розвитку нашої Бать
ківщини безмежно раду
ють нас і водночас зо
бов язують працювати 
ще^краще, віддавати всі 
свої сили, знання то 
вміння Батьківщині.

Завдання номер один 
наших виробничників —■ 
У найкоротші строки і 
оез втрат зібрати хліб. 
На сьогоднішній день 
всі комбайни, жатки і 
автомобілі вже повністю 
готові до жнив.

Олександр Шандрук, 
асиль Запалило, Анато

лій Макусівський, Воло
димир Луцев хоч сьо
годні можуть вивести 
свої машини в поле. Во
ни дали слово зібрати 
колосові за 8—10 днів.

Девіз жниварів — 
жодного колоска в стер
нь ЖОДНОЇ хвилини про
стою.

в. ВОЛОЩУК, 
секретар комітету 
комсомолу колгос
пу «Дружба». 

Долшіськпй райоп.

НАШ КУРС— 
ЛЕНІНСЬКИЙ

8 ДНІ великих свят м< 
завжди підбиваємо під
сумки своєї праці. Що
разу радієш за себе, за 
всіх радянських людей— 
Оо ми сягнули ще біль
ших вершин. І ОСЬ на 
зустрічі з виборцями Ге- 
кп₽с лиї ет 
«У високо оцінив удар, 
нии труд радянського 
■*зроду( яким успішно 
завершує п’ятирічку.

Так, сила нашої демо
кратії незборима, бо в 
ній — думи і помисли 
про всіх простих трудів
ників, і вони втілюються 
в дійсність.

Завтра, віддаючи голо
си за кращих синів і до
чок Вітчизни, кожен з 
нас висловить сердечну 
вдячність рідній партії, 
яка веде нас до торже
ства комуністичних ідеа
лів. Під її проводом ми 
живемо і працюємо на 
мирній землі, росте на
ціональне багатство на
шої країни і її економіч
на міць.

Ми йдемо ленінським 
курсом.

Д. ДРОЗДЕНКО, 
вчитель Ульяновської 
середньої школи № 2.

ЗДОБУТКИ— 
СПІЛЬНІ

Є в нас на фабриці ви
щий, кумачевий, символ 
відзнаки ударної праці— 
змагання за право носи
ти червону хустинку« 
Пригадую, коли сама 
дізналася про те, що і 
мені випала така честь’, 
якось тепло стало на ду
ші. Коли дівчата з пер
шого цеху прийшли віта
ти, відчула неабияку ра
дість.

Слухала вчора виступ 
кандидата в депутати 
Верховної Ради РРФСР 
Генерального секретаря 
Центрального Комітету 
нашої партії Леоніда 
Ілліча Брежнєва перед 
виборцями Баумансько
го виборчого округу { 
серце повнилося гордіс
тю за великі справи всієї 
країни. Усвідомлюєш, 
що наш внесок в успіш- 
Не < зааеРшення планів 
деа ятої п ятирічки теж 
має свою вагу, є часткою 
спільних здобутків тру
дящих нашої Батьківщи
ни. А в мене на трудо
вому календарі — з же 
березень 1976 року.

Р. МАТВЄЄВА, 
швея Кіровоград
ської швейної фаб* 
рнкн. 4
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1. „КРАСА—
ВІД СЕРДЕЧНОСТІ...“

Якби я почув її голос по ра
діо, подумав би, що це гово
рить людина з великим життє
вим досвідом:

— Вся краса, що творить лю
дина — від її сердечності. Бай
дужий не здатний на щось ве
лике, добре для інших. От при
їдьте у нашу Компаніївку, по
знайомтесь з Героєм Соціаліс
тичної Праці Крикуном, садів
ником прославленим. Півтори 
сотні гектарів у нього в саду. 
До кожного дерева торкну
лась його рука. І береже, пле
кає чоловік це добро, як щось 
найрідніше. Прогн озували 
якось приморозки. Садівник аж 
сахнувся: «Невже такий цвіт 
змарніє?». Серце боліло в лю-

дини за кожну пелюстку, за 
кожну гілку. Бо все до краси...

Дівчина ретельно складає на 
стілець робітничу блузу.

— Підемо до гуртожитку 
пішки, — каже своїй подрузі 
Наташі Сердистій. — Вечір гар
ний, після дощу свіжо.

Перед її очима світяться вік
нами висотні будівлі. Он нові 
корпуси інституту сільськогос
подарського машинобудуван
ня, профтехучилище, школа, 
гуртожитки.

— Дивилася я на місто з де
в’ятого поверху. Славно як! В 
зелені все. А коли я їхала з 
Компаніївки вчитись до Кіро
вограда, тут було поле...

Раптом в її очах згасає веселий 
промінець. 1 з дівочих уст вже 
Інше:

— От бачиш крани по вулиці 
Волкова. Тут за тиждень склада
ють п’ятиповерховий дім. Найкра
щий мікрорайон буде. І все ж у

новоселів часом немає всієї повно
ти радості. Дитячий садок не 
встигли збудувати. Був проект 
спортивного майданчика — "забули 
про нього. В Москві Злоиін почи
нає класти фундамент, то й одразу 
тротуари тут вже стеляться, дерева 
садять. В нас же в новому мікро
районі те довго треба після дощу 
ходити по калюжах. Дрібниці ка
жу?.. Е, ні. Не було сердечності в 
когось.

Минають обласну лікарню. Пер
ший будинок напроти дендропарку.

— Закінчувала и профтехучили
ще — тут садили дерева. Через рік 
їх вирубали, бо треба було класти 
якусь трубу. Потім знову садили і 
знову ррли канаву, перекопували 
травичку. Воно, звісно, треба. Але 
чи можні було раніше передбачи
ти....

Наташа слухає свою подругу 
і береться її вгамовувати:

— Воно минеться, Раю... На
ше місто буде найкращим.

— Буде. Якщо кожен з нас 
принесе сюди краплину краси 
і не дасть згубити тієї, яку за
лишив хтось тут раніше...

2. РАХУНОК
БЕЗ ПРОЦЕНТІВ

Обідня перерва вже поча
лась, але до вагончика ніхто з 
бригади штукатурів Марії Во
лодимирівно! Казаріної не 
з’являвся хвилин з десять.

— Якраз привезли розчин. 
То комсорг Рая Сичова запро
понувала не сідати за стіл, по
ки все не викладуть на стіни...

А працювали дівчата в під
земному «поверсі» нового 
корпусу терапевтичного відді
лення обласної лікарні.

Першою з’явилась біля ва
гончика Марія Володимирівна. 
Говорячи про здобутки брига
ди, вона одразу підкреслює:

— Рая з дівчатами зуміла 
розмахнутись. За квітень вони

тут заштукатурили десять ти
сяч квадратних метрів. Це 
двадцять дівчат. А перед цим 
впоралися в сімдесяти пяти 
квартирах. Якби вчасно і в по
трібній кількості поступав роз
чин, ми б на 150 процентів пе- 
рекоивали норму...

Прийшла Рая Сичова. Невисока 
на зріст, худорлява, стрижка на 
голові «під хлопчика».

— Обідаємо по-солдатському, 
вигукує вона, миючи руки. — А не 
пришлють машину, — буде час на 
балачки довший.

Сідають до столу. Знову її голос 
на весь вагончик:

— Хто витрачає гроші лише на 
одні ворселани і кримплени, — по
миляється. А Люда Данильченко і 
Ліна Кссенко поїхали у Вільнюс. 
Оля Сега в Севастополі була. Оце 
здорове!

Цікавлюсь, як розподілила свій 
заробіток сама Рая. Це вже потім, 
після обіду.

— Дела трохи сестрі. Бо в неї 
сім’я, вчиться заочно. Купила кни
ги, збираюсь в подорож теж. Іме
нинниці дві були в нас в бригаді 
минулого місяця — збирали на по
дарунки. А плаття...

— Та кожна з моїх дівчат 
давно собі придане приготува
ла, — вставляє Казаріна. — Я 
колись від матері чекала всьо
го, а вони тепер ще й батькам 
допомагають... Ми ж будівель
ники!

В цих останніх словах гор
дість за професію, яку вибра
ли дівчата.

3. якщо 
ПО-ДЕРЖАВНОМУ

Перед комсомольськими 
зборами Раїса Сичова роздала 
всім членам своєї бригади 
квитки в театр.

— Якщо разом — то все разом. 
А сімейним нічого звертати на не
стачу вільного часу. Він є, але не 
кожен вмів його як слід викори
стати.

Розповіла на зборах, як торік ще 
четзеро дівчат без відриву від ви
робництва закінчили десятирічку, 
тепер в технікум будівельний зби
раються. В кожної — суміжна про
фесія. Наставниця в комсомолок— 
Казаріна, а вони передають своє 
вміння учням профтехучилища Олі 
Усенко та Зіні Пижовій. В гурто
житку теж в кожної доручення — 
в сансекторі, в побутовій комісії. 
Про себе вона ні слова. її знають 
і так. З тих пір як Рая приїхала з 
Москви, де сфотографувалася ра
зом з іншими молодими ударника
ми п’ятирічки біля Прапора Пере
моги, про її діловитість, ініціативу 
заговорили ще більше на комбіна
ті. І ось вона має сказати про ви
робничі показники бригади...

Почала не з процентів.
— Можна і три норми дати. 

Але як? В тій кімнаті». де ми 
працювали, довго-довго жи
тимуть люди. 1 нічого, що во
ни не знають, яка бригада 
оздоблювала стіни. А наріка
тимуть на нашу совість, якщо 
через рік доведеться за ре
монт братися. Для людей, ро
бимо, значить, для себе...

Говорила комсорг передової 
комсомольсько - молодіжної 
бригади штукатурів комбінату 
«Кіровоградважбуд» Раїса Си
чова. Говорила кандидате де
путати міської Ради. Гіо-дер- 
жавному мислила дівчина.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

Голосуємо впершеЗ ГОРДІСТЮ ГРОМАДЯНИНА
Цей рік для мене буде най- 

лам'ятнішим з усіх прожи
тих. Судіть самі. В цьому ро
ці закінчую десять класів, і 
кожен знає, з чим це пов’я
зано. Екзамени на атестат 
зрілості, вибір професії.

Переді мною не стоїть пи
тання: куди піти? Професію я 
собі обрала давно — хлібо
роб. Цьому сприяли й до
машнє виховання (батьки 
колгоспники) і школа. Адже 
я член відомої далеко за ме
жами області шкільної ви
робничої бригади. Перед по
чатком екзаменів у нас у 
школі було справжнє свято. 
Нас було нагороджено Гра
мотою Міністерства освіти 
УРСР та ЦК комсомолу Ук
раїни.

Завтра в мене хвилююча 
подія — вперше в житті го
лосуватиму.

Ітиму на виборчу дільницю 
і обов'язково візьму з со
бою дорогий серцю подару

нок — книгу Павла Архипо
вича Загребельного «Пере
ходимо до любові». Цю кни
гу автор прислав мені осо
бисто з автографом. Можете 
уявити, скільки було захоп
люючих поглядів товаришів, 
скільки було запитань. А іс
торія цього подарунку така. 
Нещодавно жителі Нової 
Праги зустрічались з Павлом 
Архиповичем, як своїм кан
дидатом в депутати Верхов
ної Ради УРСР. Схвильована 
цією зустріччю я не втрима
лась, щоб не поговорити з 
моїм улюбленим письменни
ком. І ось після цього — та
кий сюрприз.

Голосуючи за Павла Архи
повича, я голосуватиму за 
непорушний блок комуністів 
і безпартійних,

В. ПУНЬКО, 
учениця 10 класу Но- 
вонразької • середньої 
інколи.

Олександрійський район.
КІРОВОГРАД. БУДИНОК МІСЬКРАДИ. Фото В. КОВПАКА.

МОЯ

КІРОВОГРАДЩИНА

ОБМІН:
ПЕРШІ
ПІДСУМКИ

Про хід обміну ком
сомольських документів 
йшла мова на зборах 
комсомольського активу 
заводу «Червона зірка», 
що відбулися недавно.

Відкрив збори секре
тар завкому комсомолу 
Сергій Вишницький. Він 
підкреслив, ЩО МОЛОДІ 
червонозорівці можуть 
вже говорити про ваго
міші результати, яких 
вони досягли в ході об
міну. 22 комсомольсько- 
молодіжні колективи, 
взявши підвищені соціа
лістичні зобов’язання, 
включилися в боротьбу 
за присвоєння їм звання 
[мені XXV з'їзду КПРС, 
п’ять з них вже працю
ють в рахунок десятої 
п'ятирічки.

Далі доповідач розпо
вів, як ішла підготовка 
до обміну. Відбулися 
комсомольські збори в 
цехах, проводились ін
дивідуальні бесіди з

КОРИН-
Н1 ПІВТОРА
РОКУ

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ 
Й ЗАГОТІВЛЯ СІНАЖУ

З кожним днем зроста
ють темпи кормозаготі
вельних робіт у колгоспі 
імені Ульянова Кірово
градського району. За по
чином таращанців тут ши
риться змагання за ство
рення півторарічного за
пасу кормів.

Нині в господарстві за
готовляють сінаж. Перева
ги цього цінного корму 
зайве доводити; це пере
вірено практикою. Тож, 
при плані 1670 тонн, меха
нізатори зобов’язалися 
закласти у траншеї' 2500 
тонн сінажу. Відповідаль
не завдання у механізато
ра М. Трайтаки. Щоз/ліни 
він скошує люцерну, ес
парцет на площі вісімнад
цять гектарів при плано
вому завданні — одинад
цять.

Завдячуючи чітко нала
годженій роботі кормоза- 
готівельники вже заклали 
понад 600 тонн сінажу.

На фото; на полі агре
гат М. ТРАЙТАКИ.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА,

Н А. Д І И НІ 
ГОСПОДАРІ 
у ниви

юнаками та дівчатами. 
В ході, підготовки завод
ський комітет широко 
використав досвід стар
ших товаришів, комуніс
та, набутий ними під час 
обміну партійних доку
ментів.

Догляд за посівами — нині 
головна турбота молодих ме
ханізаторів колгоспу імені 
40-річчя Жовтня. Достигають 
зернові, а цукрові, соняшник, 
кукурудза ще потребують до 
себе чимало уваги. 1 її не 
шкодують трактористи Сергій 
Смїляйцев зі своїм напарни
ком Миколою Палієпком. 
Обидва — члени ланки по 
вирощуванню високих вро
жаїв буряків.

Нещодавно Сергій і Мико
ла працювали на підживлен
ні. За сім днів вони внесли 
аміачну воду і міндобрива на 
площі 128 гектарів.

З квітня місяця комсомоль
ці С. Смілянцев і М. Паліек- 
ко сіли за кермо трактора 
.Т-54 вперше. За два місяіц

вони виробили 168 гектарів 
м'якої оранки, зекономили 
233 кілограми пального. Хо
рошими трудівниками зареко
мендували себе молоді трак
тористи в сім'ї механізаторів 
господарства.

А в степу стигне пшенич
ини колсс. Разом з цими ком
сомольцями готова зібрати 
дорідний урожай, вся молодь 
господарства.

Кожен відчуває відпові
дальність і впевнений: нива 
віддячить за турботу.

Г. ШВЕЦЬ, 
секретар відділкової ком
сомольської організації 
колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня.

смт. Вільшанка.

На зборах виступили 
секретар комсомоль
ської організації меха
носкладального цеху 
№ З Н. Антонова, фор
мувальник ливарного 
Цеху сірого чавуну 
В. Беседа, секретар ком
сомольської організації 
гальванічної дільниці 
метизного цеху, інже- 
нер-технік Н. Рижова та 
інші.

Другий секретар Ле
нінського райкому 
ЛКСМУ Юрій Куликоа- 
ський дав високу оцінку 
роботі завкому комсо
молу по проведенню 
цього важливого захо
ду. Разом з тим він 
звернув увагу активістів 
на ще невирішені про
блеми, зокрема, на не
достатню активність де
яких комсомольських 
груп і організацій.

І



14 червня 1975
рОВЕНСЬКШ області є невелике село Кузьмі в- 

У * Воно огорнуте зеленою хмарою садів пеое- 
,Л блискучою ниткою річки Горинь. Все В НЬОМУ 
дциаючн Від придорожного споришу, і до веселих 
,,, десятирічки, близьке і рідне Валі Попрожук 

₽сме тут дівчина з ранніх років зрозуміла ці„у 
Ще б пак Ьатько, колгоспний бригадир Опа- 

Ь Попрожук. був для доньки ЧИ не найкращим 
закладом того, як можна віддавати всього себе 
Ціленій справі, обираючи з тисячі доріг єдину 
куйзірпішу — дорогу робітничої честі.

Ось він зараз йде половіючим степом. Засмаглий 
.оирншии. А вірніше, заклопотаний. Неждано-нега’ 
.ано доля внесла свою поправку в графік польових 
,;І™ш»Вк"аЮ ’ Р'“0РМИ! - •»»«. око „»друга ЗІ.

_3 яким?
цну сторінку*1”* ТИ °СЬ ЇЖЄ р1вно Аесять хвилин читаєш 

" Ет, замріялась. Згадала батька. Як він там?
«it! ХаЄ СВ Жим повігРямі а ти ось нидієш над яідручни-

веч’рнього машинобудівельного технікуму, кон- 
(SCXTH, креслення. Все це в комплексі складає нехитрий ка- 
іейдоскопічнигі візерунок студентського життя Валентини 
Попрожук. Але до нього передували дні роздумів і дні ва-
гань...

„МОЛ О НИЙ КОМУНАР" 3 стоп

РЕПОРТАЖ

потрібно в ліче

на

славлю
KrQSt5<3p fi',"І
кра-ноН

j ЬЭ- ґ.< ф

голова 
ської сільської Ради.

Устинівськйй район.

Лише за останні два роки 
перейшли жити сорок ДНІ 
родини. Зокрема, просторі 
оудівлі звели тракторист

Іван

щасливого сьогодення, 
голосуватимемо завтра,

Д. БЛАЖКО, 
виконкому Докучаїв- J _ -

СТЕБ, або, як її називають 
«Інфарктна». Скільки життів 
врятувала вона, від скількох 
відвела кістляву руку смерті. 

В будь-яку погоду, в будь- 
який час, будь-якого дня 
(святкового чи вихідного) МИ 
при першій же погребі наби
раємо всім відомий, всім до
ступний номер «03». Це чи не 
єдиний номер, набравши який, 
не почуєш протяжних сигна
лів «зайнятості» чи «не від
повідають».

—- Швидка х допомога 
слухає.

А через хвилину-другу 
мчить на виклик лікар або 
ціла група, яку іменують 
бригадою.

Робота у лікаря швид
кої допомоги особлива, 
специфічна, як прийнято 
говорити. Він бачить сво
го пацієнта один лише 
раз. Зустріч ця, здебіль
шого, буває дуже корот
кою: або надати хворому 
термінову допомогу, або 
госпіталізувати його по 
направленню. Але від цієї 
зустрічі залежить дуже 
багато. Лікарю швидкої

Горова швидко,

ЗАВТРА—ДЕНЬ
МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

сліавлю
DgOGl : [—
кгаїноЖМ® 
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Взагалі шлях робітниці В. ІАопрожук починався 
не зовсім впевнено, В 1972 році закінчила Кірово
градське міське профтехучилище № 6 і поповняла ря
ди молодих червонозорівців, Працювала токарем ці
лий рік. Виконувала змінні завдання, всім була задо
волена і раптом змінила свою професію. Стала фре
зерувальницею

і попервах не все вдавалося. Був і брак. І навіть 
,'тікь розчарування набігала легкою хмариною на її 
настрій. Але Валя не здавалась. І незабаром п’ять 
верстатів під її керівництвом заспівали пісню трудо
вої. звитяги, слухаючи її маленьких умілих рук, як 
диригентської палички.

Комсомольсько-молодіжна бригада верстатниць 
Надії Щербань із механоскладального цеху № 4, ку- 

потрапила Валя Попрожук, складалася з комсо
мольського гарту і молодечого запалу, якому браку

вало лише досвіду. Проте дівчата заповнювали цей 
вакуум своїм старанням і справжнім бажанням 
будь-що наздогнати передові колективи заводчан, по
рівнятися з ними.

Професія фрезерувальниці цікава. І складна. Вер
статниця за зміну робить близько восьми операцій, 
виготовляючи деталі до секцій посівних машин. За
раз, наприклад, Валя щозміни поповнює деталями 
250 секцій сівалки ССТ-12. Кожного дня її п’ять вер
статів на механічній дільниці четвертого механоскла
дального працюють з гіовною віддачею. Молода ро
бітниця змінну норму виробітку виконує в середньо
му на 130—14Ü процентів.

їй лише 21 рік. Кандидат в члени КПРС Валя Попрожук 
живе повнокровним громадським життям. Вона — групком- 
сорг дільниці, очолює загін комсомольців, до якого входить 
сімнадцять механоскладальннків. Голова цехової ради Чер
воного Хреста, активна учасниця художньої самодіяльності, 
співає у вокальній групі. 1 всюди дівчина встигає. Щоправ
да, день її дзіцо довший звичайного. О сьомій ранку вона 
звично поспішає із заводського гуртожитку на «Червону 
зірку». Потім, після зміни — в бібліотеку, а з неї у вечірній 
технікум. Цс, так бп мовити, основний її маршрут. Але на 
ньому у Валі і безліч інших поворотів: комсомольські збори, 
партійні доручення, репетиції і т. п. А ще зустрічі з своїми 
виборцями.

Цього року по виборчому округу № 15 Валентину 
Попрожук колектив загальних зборів робітників та 
інженерно-технічних працівників механоскладального 
цеху № 4 висунув кандидатом у депутати міської 

цРнди депутатів трудящих. Висока честь і Еіісока від
повідальність.

— Валентина Попрожук, 1954 року народження, 
працює в моїй бригаді, — голос Надії Щербань лу
нає якось гучно й далеко, — вона після десяти класів 
закінчила Кіровоградське професійно-технічне учи
лище, де набула професію токаря. На наш завод 
прийшла в 1972 році.

В залі сидять її ровесники і вже-зовсім літні ви
борці.

Скромна й працьовита, Валя зовні мало чим різ
ниться від своїх ровесниць. Вся її громадська діяль
ність, її будні, нагадують сонячний тихий промінь 
на осонні. Але в той же час цей промінь вельми необ
хідний. Бо саме без нього ие було б осоння. Місця, 
залитого щедрим сонцем. гончдрЕ(Іка

КАНДИДАТИ 
НАРОДУ

— Швидка допомога 
слухає... Так, так... Що там 
у вас? Ваша адреса? — 
Таня 
швидко робить записи у 
спеціальну картку. Дещо 
уточнює, перепитує. А бу
ває й так, що розмова 
між нею і тим, хто знахо
диться на протилежному 
кінці дроту.

— Все зрозуміло. За
раз виїздимо. Чекайте.

І тоді з репродуктора 
чується:

— Перша! На виїзд!
Скрипучими дерев’яни

ми східцями до диспет
черського пункту біжить 
хтось із «першої», бере 
адресу. І ось уже машина 
швидкої допомоги з чер
воним хрестом і номером 
«03» мчить вулицями міста. 

Квартал за кварталом, 
роз’їзд« й перехрестя. Водій 
віртуозно маневрує у суціль
ному потоці найрізноманітні
шого транспорту. Йому одра
зу поступаються дорогою.

В кареті швидкої допомоги 
перша бригада — бригада

допомоги
ні секунди поставити точ
ний діагноз (не маючи 
при цьому ні лаборатор
них, ні клінічних даних). 
Тому тут працюють до
свідчені, високоерудовані 
лікарі, діагностики-прак- 
тики.

На Кіровоградській стан
ції швидкої допомоги та
ких лікарів працює двад
цять шість та сімдесят 
п’ять середніх медичних 
працівників. Для такого 
багатотисячного міста, як 
Кіровоград, це дуже мало.

— Але стараємось обслужи
ти псі виклики, — говорить 
головний лікар станції В. Д. 
Грвцанюк.

А їх за день буває близько 
трьохсот.

— Набагато легше нам пра- 
цювалоси б, — продовжує Во
лодимир Дмитрович, — якби 
менше, або й зовсім не було 
необумовлених викликів, а 
ще гірше — фальшивих.

Справді, ще стрічаються 
«жартівники», які, без усякої 
потреби набирають «03». А 
диспетчер вірить всім. І мчить 
вулицями машина, обгашпо-

ЧИ ІНШІ, ІНОДІ, ВКЛЮЧИВШИ си
рену, їде на червоне світло 
світлофору. Приїдуть, і ба
чать на дверях великий за
мок або розгублене обличчя 
господаря.

— Ну що ви! Ми нікого 
не викликали.

А в цей час десь на
справді чекають цього лі
каря, як єдиного рятівни
ка, єдину надію.

— Перша! На виїзді —• 
чується з репродуктора.

— Четверта! П’ята...
На станції швидкої до

помоги шістнадцять бри
гад.

Вулицями міста мчить 
машина з червоним хрес
том і номером «03». По
ступіться їй дорогою. Во- 

посгіішає на допомогу. 
Г. ГОНЧАРЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

На фото: члени бригади 
протиінфарктної служби 
(справа наліво): лікар Г. Н. 
ВОРОНА, фельдшери II. І. 
ГОРБЕНКО і О. Т. ЛАКТАЄВ 
теред виїздом на виклик. 

Фото В. КОВПАКА.

Завтра кожен трудівник, кожен 
житель міста чи села поспішить до 
виборчої дільниці. Щоб, опустивши 
бюлетень; віддати свій голос за тор
жество нашої демократії, за даль
ше процвітання Батьківщини.

Мої односельці з радістю викона
ють цей свій громадянський обов’я
зок. Бо на їх очах щоденно відбу
ваються прекрасні зміни. Ще років 
десять — п’ятнадцять тому дивиною 
були для хліборобів пральні маши
ни, холодильники та інші речі до
машнього вжитку. А нині вони на
дійні помічники господарок.

У нашій Доку.чаївці налічується 
780 сімей. І майже кожна з них має 
телевізор. Все більше жителів села 
стають власниками транспортних 
засобів. Тільки за останні два роки 
(роки від виборів до місцевих Рад) 
дванадцять наших трудівників при
дбали легкові автомобілі. В числі 
тих — шофери Віктор Асмолов і 
Анатолій Сагайдак, колгоспний па-

січиик Микола Лапа. В користуван
ні моїх односельців близько 50 мо
тоциклів різноманітних марок. 
П’ятнадцять їх придбано в період 
між виборами.

В селі широко ведеться індивідуальне 
будівництво, 
в нові оселі 
хліборобські 
й дооротні
Олександр Пантюхов, комбайнер
Личман, шофер Станіслав Головай, облі
ковець тракторної бригади Володимир 
Гульков. Незабаром чудовий подарунок 
одержать наші діти. В селі споруджує
ться двоповерхова середня школа на 
560 місць. Торік тут відкрито магазин 
продовольчих товарів, побутову май
стерню.

Оновлюється, красивіш ає наше 
село. Воно не тільки розширює свої 
межі, а й стає вищим, тягнеться 
світлими вікнами до сонця. Нині в 
ньому десять двоповерхових буді
вель. І «сім’я» споруд-велетів про
довжує збільшуватись.

Але найкращою окрасою нашої

Докучаївкн є її люди — трудівники 
Сагайдацької птахофабрики. Цс — 
Герой Соціалістичної Праці брига
дир Є. С. Лапивська, кавалер орде
на Трудового Червоного Прапора 
головний агроном радгоспу Є. Г. 
Бабенко, молода пташниця П. І. 
Гаврипюк, удостоєна ордена «Знак 
Пошани* та інші. Словом, у рад
госпі близько тридцяти чоловік від-! 
значено нагородами.

Всі ці факти — красномовне свід
чення процвітання нашого добробу
ту; нашого 
За це ми і

СЛУХАЄ
ПІСНЮ

Учасники творчого звіту колективів 
самодіяльності обласного центру покла
ли квіти до пам’ятників В. 1. Леніну та 
С. М. Кірову, склали звіт обласному ор
ганізаційному комітетові, який прийняла 
заступник голови облвиконкому Є. М. 
Чабаненко.

А пізніше у палацах і будинках куль
тури, у парках, просто неба, і 
виступи тринадцяти заслужених 
тивів художньої самодіяльності, 
уреатів конкурсів та фестивалів 
рангів, загалом, всіх учасників худож
ньої самодіяльності культосвітніх закла-

клубах
колек-
25 на
різних

...... ... ..  ч
дів міста зібрали в сукупності багато
тисячну аудиторію кіровоградських гля
дачів, любителів музики і пісні, танцю і 
художнього читання. Свято засвідчило 
приємну і радісну для всіх суть: славен 
Кіровоград не лише відомими, визнани
ми далеко за межами нашої республіки 
і країни, самобутніми колективами, ай 
зростанням масовості на самодіяльній 
сцені, прилученням до мистецтва все 
більшої кількості людей праці.

На фото: здається, пісню учасників 
колективів художньої самодіяльності обласно
го центру підхопив > весь Кіровоград.

Фото В. КОВПАКА.
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10.30 — к. т. 
фестиваль 
«Радуга».

VI.00 —’ «На

ей близ.ка'“ и«т. «J
«7 //

Рік тому на березі могутнього 
Іртиша, в древній столиці Сибі
ру Тобольську почалося будів
ництво одного з найбільших у сві
ті нафтохімічного комплексу, 
оголошеного Всесоюзною удар
ною комсомольською будЬвою. 
Про перші дні будівництва, про 
його сьогодення і майбутнє роз
повідають сторінки із щоденни
ка представника штабу цієї Все
союзної ударної комсомольської 
ЄВГЕНА УСАЧОВА, який пере
буває зараз в Кіровограді.

ТЕЛЕЕКРАН

БІЛЬШЕ

КамАЗу

З 16 ПО 22 ЧЕРВНЯ

Дня цього чекали не лише в Тобольську, 
а й з Тюмені і у Москві. День цей відкри
вав нову сторінку в літописі трудових звер
шень комсомолу.

Ранок 7 травня 1974 року видався як на 
замовлення. Неподалік від міста, в Сузгун- 
ському кар’єрі, зібралося багато людей. За
ревів мотор новенького екскаватора Анато
лія Заїки і о дев’ятій тридцять за місце
вим часом був висипаний перший ківш в 
кузов автомашини Андрія Демидюка. Так 
почався ще один наступ на тайгу. Тут його 
будуть вести до тих пір, поки не здійму
ться в небо корпуси заводів і фабрик, при
значених для переробки багатющих тюмен
ських родовищ нафти і газу. Комплекс не 
лише перекроїть нафтохімічну географію 
країни, але й докорінно змінить промисло
вий потенціал області і, звичайно, міста, в 
котрому до цього часу не було жодного 
крупного підприємства.

Через два тижні після описаної вище події в 
Тобольськ з усіх кінців країни почали прибувати 
групи молоді. В основному цс були посланці Ук
раїни І Молдавії. Тим, які приїхали першими, по
щастило з гуртожитком. Але яка будова не буває 
без труднощів. Не обійшлося без них і тут. Бага
то з новоприбулих не мали будівельних спеціаль
ностей. Вчилися повсюди: на курсах при місцево
му МПТУ, на будівельних майданчиках. Вчилися 
колишні механізатори і ті, хто не володів ще ні
якою спеціальністю. Часом бувало скрутно: не ви
стачало будівельних матеріалів, техніки, знань. 
Та молоді будівельники вчилися долати перешко
ди, набиралися досвіду. Приїздили й такі, кот
рим не до душі прнйш.тися випробування й турбо
ти. Вони не затрималися. Будова визнає сильних.

В липні минулого року першому загонові 
будови було присвоєно ім’я письменннка- 
комуніста Миколи Островського. Комсо
мольсько-молодіжну бригаду Віктора Єжо- 
ва нагородили перехідним Червоним вим
пелом імені Юрія Гагаріна, встановленого 
ЦК ВЛКСМ і загоном радянських космо
навтів. ЯКИЙ ВЗЯВ ШефСТВО Над КОМСО
МОЛЬСЬКИМ!! будовами Тюмені.

ПРОГНОЗИ

містився штаб ударної комсомольської бу
дови. Ось що розповідає його начальник 
Георгій Вишнивецький,

— Проблем у нас чимало. В першу чер
гу — цс молоді робочі руки. Цього року 
будові потрібно понад п’ять тисяч чоловік 
для того, щоб уже наступного року почати 
основне будівництво на повну силу. По-дру
ге, це, звичайно, побутові умови. Неподалік 
від станції поставили тимчасове селище 
«Дружний», а неодружених поселили в бла
гоустроєні гуртожитки. По-третє, незаба
ром нам не вистачатиме молоді, яка володіє 
технічними професіями. Вирішили створити 
спеціальну групу для розгляду листів і заяз 
тих, хто побажав взяти участь в споруд
женні Тобольського гіганта. Зараз працю
ють учбовий комбінат і курси по підготовці 
кадрів без відриву від виробництва та під
вищення кваліфікації.

Сьогодні вирубують ліс па місці майбут
нього комплексу, підіймаються поверхи 
житлових будинків в мікрорайоні. Тоболь
ський гігант площею і по величині капіта
ловкладень буде вдвічі більшим КамАЗу.

Сонце ще не піднялося, а гуртожиток 
вже дзвенить різноголоссям, 
дружно шумлять чайники, під вікнами гур
кочуть двигуни автомашин. Все не зливає
ться у веселе гудіння, котре цілком замі
нить будь-якого будильника. Хлопці і дів
чата йдуть на першу зміну. Зліва і справа 
оголошення: «Сьогодні зустріч із студента
ми педінституту імені Д. І. Менделєєва», 
«УвагаІ Завтра збори оперативної групи». 
Один за одним від гуртожитку відходять

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

к. т. Гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — к. т.
«Артеку — 50 років». (М). 
10.10 — к. т. «У світі тва
рин». (М). 11.10 — к. т.
«Клуб кіноподорожей». 
(М). 12.її) — к. т. «Повніш 
музичного життя». (К).

.55 — Новини. (К). 17.Ю 
Наша афіша. (К). 17.15 
«Ми — інтернаціоналіс

ти». Бесіда 3. (К). 17.30 — 
Для дітей. «Артеку — 50 
років», (Сімферополь). 
18.00 — «День за днем». 
(К-Д). 18.15 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». «На 
будовах п’я т н р і ч к и». 
«БАМ». (М). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30—к. т. «Наш 
депутат». (М). 19.-10 — к. т. 
«Старший майстер». Теле
спектакль. (Мі. 2і’.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Спор
тивна програма. По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
15.15 — Концерт. (М). 15.45
— к. т. «Паш сад». (М).
16.15 — «Яков Свердлов»,
Худ. фільм. (М). 18.00 — 
«Назустріч XXV з'їзду 
КПРС». «Партійне жит
тя». (К). 18.30 — Лев Ус
пенський. «Літературні 
зустрічі». (К). їО.ОО — к. т. 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм. «Райдуга». 
ЧССР. (М). 19.30 - Науко
во-популярний фільм «Ча
рівники Нікітського бота
нічного». (К). 19.55 — «Зу
стріч з піснею». Концерт. 
(К). 20.30 — «На ланах
республіки». (Херсон). 20.15 
•— «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 
21.30 — к. т. «Сатиричний 
об’єктив». (К). 21.55 —

фільм «Водопад». 
23.10 — Новини. (К).

Бетонка веде до будинку з вивіскою «Бу- 
дівельно-моптажіглп трест «Тоболпро.мбуд*. 
Тут головне управління будови. Тут роз-

Одни за одним від 
новенькі «КРАЗн». Колона бере курс на 
кар’єр.

Комплекс... Чого ще 
дня росте, підіймається. Картина поки що строка
та. Від міста до промбази йде бетонна. Навкруги 
тайга, але мине небагато часу і на місці, де бив
ся і загинув відкривач землі сибірської Єрмак, 
встане новий Тобольськ. І те. що сьогодні він 
стає містом хімії, історично обгрунтовано. Адже 
саме тут народився і виріс один із великих вче- 
них-хіміків Д. 1. Менделєєв.

Нині почалася нова історія Тобольська. 
В трудовий ритм його вписалася будова, 
котра стає в ряд з Дпіпрогесом і Брат
ськом, Комсомольськом-па-Амурі і БАМом.

РОДИНА
ДНА

Слова Е. СИНИЦЫНА.
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Музыка В. ТЕРЕНТЬЕВА.
Цпстевье вишен в ветер мая
Я взял с собою — для жизни всей.., 
И мне, как сыну, земля родная 
Открыла тайны души своей.

П р и п е В!
А1оя судьба лишь ей близка, 
Понятна и ясна.
Земля безмерно велика,
А Родина — одна.
Пас хлебом-солью она встречает,
И ног на свете ее родней!
И н час тревоги, и в час печали,
И в час веселья иду я к ней.

II р и п е в.
Когда в пути мне придется туго, 
Когда недолго и до беды — 
Она протянет мне руку друга 
И даст напиться живой воды.

I
Припев.

Она мне дарит сг.ои рассветы..»
Я без нее бы и жить не смог.., 
И мне не нужно чужого ветра, 
Чужого неба, чужих дорог.

Припев:
Моя судьба лишь ей близка, 
Понятна н ясна.
Земля безмерно велика,
А Родина — одна.

11.15 — к. т. Концерт, 
її .45 — Телефільм 

«Артек». (К). 11.20 — Про- 
грамгі передач. (М). 14.25
— Тел. док. фільми. (М). 
15.30 — «Лев Кассіль». Пе
редача з літератури. (М)
15.55 — «Шахова школа».
(М). 15.25 — «Польова
пошта «Подвигу». (М).
16.55 — Для дітей. «Са
лют, Перемого!». (К). ,7.25
— «Кіг Васька». (К). 17.30
— «Курорти Одещини». 
(Одеса). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Мультфільм. 
(М). 18.25 — к. т. «У краї
ні стародавнього кедра». 
Тел. док. фільм. (М). 19.45
— Тел. багатосерійний худ. 
фільм «На все життя, що 
лишилось». ї серія. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
Балет Л. Деліба. «Коппе- 
лія». По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
14.20 — Програма передач. 
(М). 1'4.25 — Тел. док.
фільми. (М) 15.30 — «Лев 
Кассіль». Передача з лі
тератури. (М). 15.55 — Те
лефільм. (К-д). Ю.С0 — 
«На головних напрямках 
п'ятирічки». (К). 16.30 —
Худ. телефільм «Старий 
човен». (К). Ю.55 —
«Фільм — дітям». «Кон
церт Бетховена». Худ. 
фільм. (М). 18.00 •— Оголо
шення. (К). Ї8.30 — Муз. 
фільм. (К). 19.С0 — «Віс
ті». (К). 19.30 - «На ла
пах республіки». (До
нецьк). 19.45 — «Вечір на
укового кіно». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Авторський концерт 
композитора Олександра 
Білаша. В перерві — нови
ни. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —
Гімнастика. (М). 9.20 

Новини. (М). 9.30—к. т. 
«Один за всіх, всі за од
ного». (Л-д). 
Міжнародний 
телепрограм 
ЧССР. (М).
псе життя, що лишилось». 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм І серія. (М). 14.25— 
Програма передач. (М). 
14.30 — Програма док. 
фільмів тслеоачепня соц. 
країн. (М). 15.40 — «Роз
повіді про професії». (М). 
16.10 — «Наука сьогодні», 
(М). і'6.40 — «Фільм — ді
тям». «Таємниця двох 
океанів». Худ. фільм. 1 се
рія. (М). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.20 — Те-

лефільми: «День мирний», 
«Вивчай цивільну оборо
ну». (К-д). 18.30 — «Грай, 
мій баяне!». ]М). 19.10 — 
На запитання телегляда
чів відповідає член-корес- 
пондент АН СРСР В. Г, 
Афанасьев. (51). 19.40 —
к. т. Тираж «Спортлото».
(51). 19.50 — Тел. багатосе
рійний худ. фільм «На все 

життя, що лишилось».
2 серія. (М). 21.00 — «Час»,
(М). 21.30 — «Докумен
тальний екран». (51). 22.45
— До підсумків чемпіона
ту Європи із спортивної 
гімнастики. Чоловіки, к. т. 
(М). Ііо закінченні — но
вини. (51).

ДРУГА ПРОГРАМА.
3 9.00 — передачі першої
програми. 16.40 — Теле
фільм. (К-д). 16.45 — На
ша афіша. (К). 16.50 — Те
лежурнал «Закон і ми». 
(К). >7.30 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». '.«Де
віз — висока якість». 
(Харків). 18.00 — Оголо
шення. (К). 18.30 — «Сіль 
ськогосподарський тиж
день». (К). 18.40 — Док.
фільм «Мінськ — місто-гс- 
рой». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — к. т. Урочисте 
відкриття Днів літератури 
і мистецтва Білоруської 
РСР на Україні». В перер
ві — «На добраніч, літні» 
та вечірні новини. (К). 
иП ПЕРША ПРОГРАМА.
ІМ 9.00 — Програма пс- 
• м редач. (М). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Книга у твоєму житті».

• (М). ГО.іЗ — «Грай, мій 
баяне!». (М). 10.55 — «На 
все життя, що лишилось». 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм. 2 серія. (М). 14.25— 
Програма передач. (М) 
14.30 — к. т. Кіножурнал. 
(М). 14.40—«Винахідник».
(М). 15.10 — «Театр ди
тинства і юності». (М), 
ї'6.10 — к. т. «Цукор на
сущний». Передача 1. (М). 
16.55 — «Фільм — дітям». 
«Таємниця двох океанів». 
Худ. фільм. 2 серія. (М). 
18.00 — «Людина і закон».

■ (К-д). 18.30 — к. т. «Стан
дарт, ефективність, якість».
(М). 19.00 — к. т. «Народ
на творчість». Огляд. (М). 
19.50 — Тел. багатосерій
ний худ. фільм «На все 
життя, що лишилось». 
З серія. (М). 2ї'.00—«Час». 
(М). 21.30 — «Обличчя дру- 

«Новпнп 
11а 

«За
за-

ДРУГА ПРОГРАМА. 
З 9.00 — передачі перифГ 
програми. 18.00 — ОгоЛб< 
шеиня. (К). 18.30 — Пер
ший Всесоюзний фести
валь художньої самодіяль
ної творчості трудящих 
«Народні таланти». (Хар
ків). 19.00 — «Вісті». (К), 
19.30 — к. т. «Дні літера
тури і мистецтва Білору
ської РСР па Україні», 
«Альпійська балада». Ви
става. (К). 20.-15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Наші сусіди». (51). 22.15
— Естрадний концерт. По 
закінченні — новини. (М),

ПЕРША ПРОГРАМА.
/1 9.00 — Програма не- 
*• • редач. (М). 9.05 — 

к. т. Гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М).
«Дітям — про .... . 
(Л-д). 10.00 — «Для вас. 
батьки!/. (М). 10.30 — к. т, 
Муз. програма «Райкова 
пошта». (М). 1Г.00 — «На 
Есе ЖИТТЯ, ІЦО ЛИШИЛОСЬ»! 
Тел. багатосерійний худ, 
фільм. 4 серій. (51). 1'2.0*)-—> 

«По музеях і виста- 
--------- «Скарби 

галереї» 4 
12.30 — 

Телена* 
13.С0 - Худ«

ІІЕГШ/
71 9.00 - 
•" * редач.

9.30 —
звірят» ,
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зів». (М). 22.15 
музичного 
фестивалі мистецтв 
кавказька весна». По 
кінченій •— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма передач 
(М). 9.05 — Гімнастика.
(М). 9.20 — Новини. (М) 
9.30 — к. т. «Книга у твоє
му житті». (М). 10.15 —
«Грай, мій баяне!». (М). 
10.55 — Наша афіша. (К). 
1Г.00 — Новини. (К). 11.15 
—Науково-популярні філь
ми. (К). 11.45 — Телефіль
ми. (К-д). 14.25 — Програ
ма передач. (М). 11.30 — 
к. т. Кіножурнал. (М). 
14.40 — «Винахідник». (М). 
Ï5.10 — «Театр дитинства 
і юності». (М). 16.10—к. т. 
«Цукор насущний». Пере
дача 1. (М). 17.00 — Для 
юнацтва. «В добру путь». 
(Одеса) 18.00 —' Оголо
шення. (К). 18.30 — «Роз
повіді про донецьких ме
талургів». (Донецьк). їО.ОО
— «Вісті». (Київ, з вклю
ченням Кіровограда). 19.30
— к. т. «Дні літератури і 
мистецтва Білоруської РСР 
па Україні». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діїп!». (К). 
21.00 - «Час». (М). 21.30- 
«Па ланах республіки». 
(Миколаїв). 21.45 — Худ. 
фільм «Поліська легенда», 
(К). 23.05 — Новини. (К).

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

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — 
«Сильні, сміливі, спритні». 
(М). 10.00 — «По концерт
них залах Москви». Ог
ляд. (М). 10.45 — Тел. док. 
фільм. (Львів). VI.00 —
«На все життя, що лиши
лось». Тел. багатосерійний 
худ. фільм. З серія. (М). 
14.20 ~ Програма передач. 
(М). 11.25 -=« к, т. «В.чііеп- 
ська земля». Тел. дек. 
фільм. (М). 14.55 — к. т. 
«Вам наші пісні і танці». 
(М). 15.25 — «Російська

(М). 16.10 - к. т.

життя».

к. т. 
вочііііх залах». 
Дрезденської 
Передача 2. (М). 
«Серце матері», 
рис. (М). І"’”’
фільм «Путівка в життя», 
(М). 14.45 — К. т. «Пошта 
програми «Здоров'я». (М),. 
15.1'5 — к. т. «Співає
Е. Колосник». (К). 15.45— ' 
к. т. «Така залізна зем
ля». Док. телефільм. (М),
16.45 — к. т. Концерт. (М), 
17.00 — «Сторінки вітчиз* 
няпої космонавтики». (М).
17.30 — к. т. «Золота анти
лопа». Мультфільм. (М)< 
18.00 — Новини. (М). Й.15
— к. т. «Очевидне — ней
мовірне». (М). 19.15 — к. т, 
«Голубий вогник». Повтор, 
від 9 травня. (М). 21.С0 — 
«Час». (М). 21.30 
Продовження 
вогника». ГІо 
новини. (М).

ДРУГА
1Г.55 — Г ____  ___
12.00 — «Так в вашому ро
ду повелося». (Донецьк),
12.45 — Телеуніверситет,
Факультет «Здоров’я». (К). 
13.15 — «Екран молодпх»} 
(К). 14.45 — Концерт. (К), 
1’5.20 — «За злобінськик 
методом». (Львів). 15.50 — 
Худ, фільм «1 сміх, і 61« 
да». (К). 1G.30 — Муз,
фільм «Пам’ять серця», 
(К). 17.00 — «Міжпародие 
життя». (К). 17.30 — «За
сада». Телевистава. (Хар
ків). 19.00 — «Вісті*. (К),
19.30 — Дій' літератури t 
мистецтва Білоруської РСР 
на Україні. (Одеса). 20.30
— «На ланах республіки». 
(Запоріжжя). 20.45' — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.0(1
— «Час». (М). 21.30 —
Худ. фільм «Башта бла
китного вогню». (К). 22.50 
—- Новини. (К).
пп ПЕРША ПРОГРАМА,

) — Програма пе- 
(М). 9.05 -

Гімнастика для дітей( 
9.20 — Новини. (М),

к. т,
«Голубого 

закінченні —

ПРОГРАМА,
Наша афіша. (К),

(М).
мова». ... ___
«Цукор насущний». Пер; 
дача 2. •*
«Фільм __
про загублений час», Худ. 
фільм. (М) 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 13.15 —
к т. «Загадки і відгадки». 
(51). 18.30 — к. т. «Світ со
ціалізму». (М). 19.00 —
«У концертному залі», 
(М). 19.50—«Депутат Моск- 
ради». (М). 20.00 — Тел. 
багатосерійний худ. фільм 
«Па все життя, іцо лиши
лося». 4 серія. (М). 2Г.00 
— «Час». (М). 21.30 — «На 
ланах республіки». (Оде
са). 21.45 — Відкриття лі
тературної частини Днів 
літератури та мистецтво Бі
лоруської РСР па Украї
ні. По закінченні вечір
ні новини, (К),

(М). 15.40 - к. т,
— дітям». «Кяткз

ИІІЕГ — 
9.00 — 
редач.

к. т. Гімпас 
(М). .............
9.30 — к. т. «Будильник». 
(М). 10,00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М)< 
11.00 — к.'т. Зустріч юнко
рів телестудії «Орля» s 
Героєм ' Соціалістичної 
Праці начальником Пів- 
депно-Західпої залізниці 
ГІ. Ф. Кривоносом. (М), 
П’.ІО — к. т. «Муз. кіоск», 
(М). 12.10 — к. т. «Вірші 
падяпських постів». (М), 
12.30 — «Сільська година*. 
(М). 13.30 — Концерт Дер
жавного хореографічного 
ансамблю «Берізка». (М), 
11.20 — «Літературні бесі
ди». (М). 1'5.10 — к. т. Піс
ні композитора В. Захаро
ва. (М). 16.20 — к. т,
«Міжнародна панорама», 
(М). 16.50 — к. т. «Діти 
Країни Рад». Тел. док. 
фільм. (М). 17.40 — «Бабу«' у 
ся Метелиця». Мульт
фільм. (М). 18.00 — Нови« 
шг. (М). 18.15 — к. т,
«Клуб кіноподорожей», 
(М). 1'9.15 — к. т. «Радяи« 
ський Союз очима зару
біжних гостей». (М). 19.30 
— Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (Київ) -» 
«Динамо» (Тбілісі). В пе
рерві — «Художнє плаван
ня». Теленарис. (М). 21.15 
- «Час». (М). 21.45 - к. Т. 
«Ваша думка». (М). 22.45 
— к. т. На Спартакіаді на
родів СРСР. По закіичео» 
ні — иовін-н. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
З 9.00 — передачі першої 
програми, 11.40 — Ііашя 
афіша. (К). 1'1.45 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС»« 
«Сільські обрії». '(К). 12.30 
— «Море кличе». (Одеса), 
13.15 — Док. фільм «Ще 
горить Хатннъ». (К). 13.45 
— Для дітей. «Теремок»! 
Лялькова вистава. (Ха(и 
ків). Ц.ЗО — «Слава сох» 
датська». (Львів). 15.00 
к. т. Для дітей. Худ. теле
фільм «Сільські каніку
ли». (К). 15.30 — к. т. «За 
листами ветеранів». (К)і 
16.30 — к. т. Док. фільм 
«Вогняний шлях», (К)< 
18.00 - к. г. «У свіїі рос» 
лин». (К). 19.00 - «Вісті»« 
(К). 19.30 — Дні літератур ) 
ои і мистецтва Білорусько? ''v 
PCP па Україні. (До
нецьк). 20.30 — «На лапа я 
республіки». (Сімферо
поль). 20.45 — «На добра« 
піч. діти!», (К). 21.00 
«Час». (М). 21.30 — Пер
шість СРСР з футболу. 
«Карпати» (Львів) — «Ло< 
комотив» (М). 2-й тайи. 
22.1’5 — Вечірні поз«’ 
пн, (K)f

т.
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