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Обговорюємо проект ЦК КПРС
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ«Розширити посіви і збільшити ва

ловий збір кукурудзи... Завершити 
комплексну механізацію вирощуваний 
зернових культур».

За роки дев’ятої п’ятирічки в Кіровограді збудоьаиі попі 
мікрорайони, зже введен > в дію 437,4 тисячі квадратних мет
рів житлової площі.

Проектом ЦК КПРС XXV з’їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу передбачено збільшити за п’ятиріччя капі
тальні вкладення па будівництво житлових будинків, підви
щити якість будівництва І економічність архітсі турнпх і пла
нувальних вирішень, л також рівня благоустрою при забу
дові населених пунктів, житлових районів і громадських 
центрів міст. Зросте, покращає і Кіровоград. Тисячі жителів 
обласного центру стану гь новоселами.

Па фото: новий мікрорайон на околиці Кіровограда — 
район вулиці Волкова.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЧі г^АіяТЕСЯі

(Гі ппвекту ПК КПРС до XXV з’їзду партії 
«Основні напрями розвитку паpopного іссподяр- 
ства СРСР па 107S—19S0 роки» ).

Члени ланки, як і всі механізатори ранову, уважно 
вивчають проект ЦК КПРС до XXV з’їзду КПРС 
«Основні напрями розвитку народного господарства 
СРСР па J976—1980 роки». Всі ми сприйняли цей до
кумент як конкретну програму дій: вже перший рік 
наступної п’ятирічки ми плануємо відзначити рекорд
ним врожаєм — виростити на круг но 105 центнерів 
зернової кукурудзи.

Впрощуваї ймемо цю культуру на площі 100 гекта
рів. Восени вчасно зорали площу, внесли на кожен 
гектар 12 центнерів суміші мінеральних, 25 тонн орга
нічних добрив Як випав сніг, відразу ж обробили 
поле снігорозорювачами. До дня відкриття XXV з’їзду 
КІ1РС відремонтуємо грунтообробний інвентар, зби
ральну техніку.

105 центнерів зерна .з гектара — це тільки перший 
крок лапки в десятій п’ятирічці, гадаю, наступні бу
дуть вагоміші — будемо працювати так. щоб ще до- 
рідніші врожаї вирощувати па значно більших пло
щі- х.

В. ЄФРЕМЕНКО. 
ланкова комсомольсько-молодіжної ланки по ви
рощуванню високих врожаїв кукурудзи кол
госпу імені Леніна Новоархавгельсі кого району.

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ
Думаю, що проект ЦК КПРС до XXV з’їзду на

шої партії «Основні напрямки розвитку народного 
господарства СРСР па 1976—1980 роки» зацікавив і 
схвилював кожного. Я особисто звернув увагу па 
програму соціального розвитку і підвищення рівня 
життя народу

В дев’ятій п’ятирічці колектив нашого будівельного 
управління здав у експлуатацію великий дитсадок в 
Кіровограді, два 8-ми квартирні будинки в Осптияжці 
і Володимирівн!, критий ринок, 100-квартнрпнй жит
ловий будинок по вулиці Андріївській в Кіровограді 
та ще багато інших споруд. Зараз ідуть роботи в 
новому 125-квартпрпому будинку по вулиці Леніна в 
обласному центрі та на найбільшому будівельному 

обласної лі-майданчику — лікувальному комплексі 
карні у селищі Новому.

Партія у проекті ЦК КПРС до XXV з’їзду перед
бачає дальше посилення охорони здоров'я населення, 
будівництво нових медичних закладів. Турбота про 
радянських людей окрилює, надає наснаги до нових 
звершень. У ВІДПОВІДЬ ми повідомляємо, що колектив 
нашої бригади п’ятирічний план виконав, до 1 вересня 
цього року, а квартальне завдання зобов’язалися 
завершити до 20 грудня.

О.НАГОРІШП, 
бригадир бригади мулярів будівельною 
управління № 1 тресту «Кіровоградсільбуд».

В обкомі ЛКСМ Унраїни
РЕЙД ПЕРЕВ1 РЯС

Падаючи важливого значення 
участі комсомольців і молоді Кіро- 
воградщнин у боротьбі за організо
ване проведення зимівлі худоби, за
безпечення контролю за збережен
ням і раціональним використанням 
кормів, бюро обкому ЛКСМ Украї
ни прийняло постанову «Про участь 
штабів і постів «Комсомольського

« • «

прожектора» області у республікан
ському рейді перевірки збереження 
і раціонального використання кор
мів на тварппннцькнх фермах».

Постанова звертає увагу міських 
і районних комітетів комсомолу об
ласті иа те, що воїн» зобов’язані за
безпечити масову участь у рейді, 
який проходитиме до 20 січня 1976
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’І’°т 0: мХ.іяр-штукатур комсомолка Надія КУ- 
гЛЧ із загону «Карпати«. Вона працює иа будівництві 
першого баїчтопові'рхового жігглзпсго буднику.

року, членів штабів і жимів «Ком
сомольського прожектора», моло
дих колі оспників і працівників рад
госпів, слсцтз.’гістів сільської'» госпо
дарства і комсомольських праців
ників.

Обком комсомолу закликав ком
сомольців і молодь Кіровоградщішн 
розгорнути наполегливу боротьбу 
за проведення теплої і ситої зимівлі 
худоби, за успішне виконання со
ціалістичних зобов’язань та зустріч
них планів.

Р 1К тому на тайговий по- 
* лустанок, де за проек
том Байкало-Амурська ма
гістраль перехрещується з 
діючою сталевою трасою 
Хабаровськ — Чегдомин, 
прибув спеціалізований бу
дівельно-монтажний поїзд 
«Укрбуд», сформований Мі
ністерством будівництва 
підприємств важкої інду
стрії УРСР. Авангард його 
становив загін «Донбас». 
Будівельники мали створи
ти на східній ділянці БАМу 
великий залізничний вузол 
Ургал і пристанційне сели
ще. Подолавши всі трудно
щі, вони за короткий строк 
збудували гуртожитки, 
їдальні, лікарню, котельню, 
пустили в хід пилораму.

Невдовзі до «Донбасу» 
приєдналися загони з Киє
ва, Харкова, Львова, Дні
пропетровська, сформовані 
«Головкиївміськ б у д о м», 
Мінпромбудом, Мінсільбу- 
дом, Мінмонтажспецбудом 
республіки. Вони розгорну
ли спільні роботи по даль
шому спорудженню об’єк
тів виробничого і культур
но-побутового призначення.
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ТРАКТОР
НА ОГЛЯДІ 

„рІЛЬСЬКОГОСПОДАР- 
{'и СЬКІЙ техніці — га
рантію якості» Під таким 
девізом трудяться 1ЦІВІ 
члени комсомольсько-мо
лодіжної групи трактор
ної бригади № 4. Підтри
мавши ініціативу комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу 
«Родина» Ульяновського 
району, — поставити 'на 
лівійку готовності до дня 
відкриття XXV з’їзду 
КПРС якісно відремонто
ваний сільськогосподар
ський інвентар та збнроль- 
пу техніку, молоді хлібо
роби запланували провес
ти ремонтні роботи у стис
лі строки Л ■ 25 грудня 
вони вирішили підготува
ти грунтообробне знаряд
дя. до першого лютого 
провести техогляди трак
торів.

Ставши на трудову 
ударну вахту, молоді х‘лі- 
боробв зобов’язалися до 
початку роботи XXV з'їз
ду КПРС виробити на 
трактор в середньому не 
менш, ніж 450 гектарів 
умовної оранки, заощади
ти 1450 кілограмів паль
ного та зекономити 1200 
карбованців па ремонті 
сільськогосподарської тех
ніки.

О. СОРОЧА Н.
Колгосп імені К. Маркса
Новоархангельського 
району.
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Колектив загонного 
депо станції Помічна 
Добровеличнівсь кого 
району виконав п'яти
річку за 4 роки і вісім 
і половиною місяців. 
Ударно попрацювали 
трудівники колесного і 
деревообробного це
хів. У першому — п'я
тирічне завдання вико
нали до 16 вересня 
1975 року, а з другому 
— за 4 роки й 3 місяці.

Бригада слюсарів, 
очолювана ударником 
комуністичної праці 
8. Г. Мироненком вже 
закінчила монтаж тех
нологічного обладнання 
в цеху деревообробки. 
Це (дозволить підвищити 
якість ремонтних робіт і 
успішно виконати зобо
в'язання, взяті на честь 
XXV з’їзду КПРС.

Б. ТАЇС1НА.

20 грудня 1975 рожу

J

Перед «парадним 
під'їздом»
— під таким заголовком 
було опубліковано мате
ріал рейдової бригади 
«Молодого комунара» 
(з № 130 від ЗО жовтня 
ц. р.), в якому йшлося 
про-незадовільне вико
ристання та будівництво 
спортивних споруд в об
ласному центрі.

Яй повідомив редак
цію начальник РБУ-1 обл- 
рембудтресту А. Попов, 
з плані на 1975 рік об’єм 
робіт в спортзалі ДСТ 
«Спартак» відсутній. Ви
конати позапланові ро
боти, щоб закінчити бу
дівництво в поточному 
році,'можливості немає. 
Будівництво спортивного 
залу буде закінчено до 
травня 1976 року.

Цікаво, яких заходів, 
аби виправити станози- 
ще, вжили комсомоль
ські активісти, працівни
ки міськвно, районні 
спорукомітети та житло- 
во-ецсплуатаційні конто
ри? Поки що вони вже 
другий місяць «відпові
дають» на критику мов
чанкою.

* ЗАСІД А ПНЯ 
КОМІТЕТУ КОМСО
МОЛУ БУДОВИ.

Л в ДИТЯЧОМУ 
САДКУ «ГУЦУЛОЧ- 
КА>,

А НОВА СЕРЕД
НЯ ШКОЛА В СЕ
ЛИЩІ УРГАЛ-2,

Фото В. САМО- 
ХОЦЬКОГО.

/Фотохроніка
РАТАУ).

Д УКЛАДАННЯ 
КОЛІЇ ЯЛ СХІДНІЙ 
ДІЛЬНИЦІ БАМу.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

БУДУЄМО ВАМ
Тепер Ургал-2 — це ро

бітниче селище з населен
ням більш як 1200 чоловік, 
з вулицями Донецькою, Ки
ївською, Новобамівською, 
Спортивною. Тут е п’ятнад
цять впорядкованих гурто
житків, прекрасна школа і 
чудовий дитячий комбінат, 
зузол зв’язку, лазня, праль
ня,. продовольчі і промто
варний магазини з великим 
асортиментом товарів. До 
послуг будівельників — 
спортивне містечко і літній 
театр. Незабаром здано в 
експлуатацію клуб на 400 
місць, який будується з 
урахуванням сучасних архі
тектурних вирішень.

Почато спорудження пер
ших капітальних об'єктів 
нового Ургела: багатопо
верхових — цегляного І ве
ликопанельного будинків, 
лікарняного містечка. Ство
рюється постійна промис
лова база, яка включить у 
себе лісопильний і арма
турний цехи, стаціонарний 
бетонно-розчинний вузол, 
очисні системи, інженерні 
комунікації, під’їзні колії, 
майданчики для розванта
ження будматеріалів тощо.

Посланці України вносять 
гідний вклад у будівництво 
магістралі віку, споруджу
ють на її трасі міста і сели
ща, обживають нові місця.

ПЛЮС ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ
22 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

ЦЕ БУЛО близько двадцяти ро
ків тому, під час будівництва 

Кременчуцької гідроелектростан
ції. В глибокому скельному котло
вані, де, паче казкові циклопи, в 
кам’яну твердь своімн сталевими 
зубами вгризались потужні екска
ватори, мені довелось познайоми
тись з екіпажем одного з них, очо
люваним Арсентієм Костецьким, 
зокрема, з електриком комсомоль
цем Віктором Хшкняком...

Сплили роки. Кременчуцька гідро
електростанцій вже давно діє і вироби
ла 21,4 мільярда кіловат-годин електро
енергії. 1 ось знову зустріч. З тим же 
Віктором Хижинком, на тому ж місці. 
Щоправда, тоді тут був котлован для 
спорудження ГЕС, а Хижняк був рядо
вим електриком. Тепер він інженер — 
без відриву від виробництва захін....
Харківський політехнічний інститут. То
ді він слідкував за справністю електро
обладнання екскаватора. Сьогодні Вік
тор Степанович — черговий інженер 
вахти на пульті управління гідровузла.

Разом з Віктором Степановичем 
спускаємось ліфтом до турбін. 
Всюди, куди не глянеш — ідеаль
на чистота.

— Над нашими головами — ве
летенської сили зодопад, — 
рить інженер. Стовп 
14 метрам. Падіння 
монотонне гудіння.

Цікава деталь, 
гідроелектростанцію 
п’ятнадцять тисяч 
вони представляли 

національностей нашої Батьківщи

ни. А ось тепер ми пройшли 305 
метрів — від першого до останньо
го гідроагрегату, — і не зустріли 
жодної людини. її тут заміняють 
«розумні» складні прилади, які 
можуть автоматично включатись і 
зупинятись, набирати необхідну 
потужність ТОЩО.

— Але не можна сказати, що 
турбіни залишені без уваги люди

ни, — коментує Віктор Степано
вич. Є у нас машиністи турбін, то 
ж вони і стежать за їхньою робо
тою.
ІЛ і ВДЕНЬ, ні вночі не стихає гу-
■■ діиня в турбінному цеху. Падає 
вода, приводить в дію іідроагре- 

КСІІС, _ гаїП» і,дс в мережу слектроенер- 
захінчия Здається, нічого тут не можна 

ні змінити, ні удосконалити. Та так 
здається лише на перший погляд. 
Насправді колектив експлуатацій
ників знаходиться в постійному 
пошуку. Замінивши старі, 
звані, кулачки агрегатів, 
вими можна підвищити 
фіціент корисної дії. Та 
проблема ■ 
заводі не
складна, а значить, складною буде 
і оснастка Вихід запропонували 
інженер Марко Андрєєв і майстер 
Володимир Рнбаков. Вони самі 
вирішили сконструювати і вигото
вити потрібні деталі. І зробили 
Спочатку на перших двох гідроаг
регатах, а потім — ще на дгох. Ви-

ГОВОг
води дорівнює 
води і створює

Кременчуцьку 
споруджували 
будівельників, 

вісімнадцять

■

так 
110- 

кое- 
ось

замовити на якомусь 
вигідно: деталь дуже

Вихід запропонували

йшло добре. Тепер позі кулачки 
встановлено па всіх гідроагрега
тах. Що це дає? Підвищується 
коефіцієнт корисної дії кожного 
агрегату на два з половиною про
центи. Якщо ж розшифрувати ці 
проценти, то ось що це означає: 
ГЕС щорічно стала додатково ви
робляти до сорока мільйонів кіло
ват-годин електроенергії. Чи бага
то «є? Спеціалісти підрахували, що 
такої кількості електроенергії ви
стачить для того, щоб виплавити 
£20 тисяч тонн металу, або видо
бути два мільйони тонн вугілля.

U ЕВПИННО працюють гідро- 
■■1 ■агрегати, даючи народному 
господарству так потрібну елект
роенергію. Колектив ГЕС успішно 
впорався з виконанням плану оди
надцяти місяців. Понад план ви
роблено 23 мільйона кіловат-го
дин електроенергії. Собівартість 
електроенергії значно знижено, що 
дало можливість одержати майже 
48 тисяч карбованців додатково. 
Успішно працюють гідроенергетики 
в ці дні. Ставши на трудову вахту 
на честь XXV з'їзду КПРС, вони 
бездоганно виконують диспетчер
ський графік виробітку електро
енергії, знижують її собівартість, 
поліпшують техніко-економічні по
казники. Втілюючи в життя запо
вітну ленінську формулу «Кому
нізм — це є Радянська влада плюс 
електрифікація всієї країни», ко
лектив ГЕС все робить, щоб пра
цювати ще краще, давати народно
му господарству більше живильної 
енергії. ’ _ І З

НОВИНИ НАУКИ

Працюй,

І ТЕХНІКИ

електромобіль!
У перший регулярний марш

рут з автобази № 17 Голов- 
мосавтотрансу вирушив елек
тромобіль — один з десяти, 
збудованих у столиці.

Оригінальність конструкції 
машини в тому, що це єдиний 
електромобіль з усіх, створе
них досі, з двигуном, який 
працює на змінному струмі, 
хоча живиться він від укуму- 
ляториих батарей постійного

струму. Система перетворення 
дав можливість заряджати ба- і 
тарсї від нескладних пристро
їв, встановлених на стоянках.

Перші московські електро
мобілі призначені конструкто
рами для перевезень невели
ких (до півтоннн вагою) пар
тій вантажів. Вони обслуго
вуватимуть підприємства гро
мадського харчування, торго
вельні «точки», пошту. Твор
ці машини гадають, шо тако
го типу електроекіпажі в май
бутньому можуть бути вико
ристані і для пасажирських 
перевезень.

(ТАРС — РАТАУ).

І. ВАЩЕНКО.

УРОЧИСТО КЛЯНУСЬ
В Ленінській кімнаті міського відділу внутрішніх справ 

вишикувався офіцерський і рядовий склад Кіровоградської 
міліції.

Підполковник Л. Т. Зелеиько доповідає начальнику міськ- 
відділу уВС О. О. І олубу про готовність особового складу 
до прийняття Присяги.

З коротким вітальним словом до присутніх звернувся го- 
Ленінського райвиконкому Т. її. Матвеев. .Полковник 

О. О. Голуб подає команду:
— Приступати до прийняття Присяги!
Першим із строю виходить лейтеиаит, слідчий Ленінського 

райвідділу Ромодапов:
Я. громадянин Союзу Радянських Соціалістичних Рес

публік. поступаючії па службу в органи внутрішніх справ, 
приймаю Присягу і урочисто клянусь до кінця залишатись 
ві дданим своєму народові, соціалістичній Батьківщині і спра
ві комуністичного будівництва, — чеканить він.

За ним Присягу приймають один з кращих працівників 
Ленінського РВВС. молодший лейтенант'Волков, старшина 
міліції Вудвуд, секретар комсомольської організації райвід
ділу. молодший лейтенант Завітренко, інспектор паспортного 
Відділу Кіровськзго РВВС лейтенант Кслоколова та інші.

о великою подією в житті — прийняттям Присяги — >;°- 
лодих охоронців правопорядку поздоровили повний кавалер 
орденів «Слави» Я. І. Чупін та начальник Кіровоградсько ’10 
міського відділу внутрішніх справ О. О. Голуб.

J
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Присвячую Міжнародному 
року жінки
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Не в шовки дорогі наряджена, А в хустині в дрібний горошок... Все багатство її зав’язане ІІа обличчі у вузлик зморшок.
Жінко планети, віщо,».

Червоного трактора стишена пісня. 
Година вечірня. Але уже пізня.
■ сутінки сиві пливуть з небозводу, 
Мов коні несміло заходять у воду. 
Гучні мотоцикли на спиці блискучі 
Намотують пір’я й солому тріскучу. 
Клубочиться курява. З неї нагально 
Авто вирина, мчить під гору спірально. 
В дитячім садку одягають малечу, 
Заводять їй руки легенько за плечі. 
Додому спішить бригадир засмаглілий. 
Піджак за спиною — мов стомлені крила. 
Сміються. Вітаються. У магазині 
Прилавок у ліктях, як стіл в апельсинах. 
Село вечіркує та ще не вечеряє. 
Схиляються верби над яром-печерою. 
Степ диха комахами, звірами, квітами. 
Обійнятий серпень колоссям і вітами. 
Дзвінка моя думо, розправлений невід. 
Лежать валуни при дорозі, мов леви. 
Ромашки біліють у темних їх лапах. 
Цвіркун срібну скрипку настроює в трасах 
Співом не заполонений, 
Вітер в саду шугає.
Жінка на давніх споминах 
Молодість вишиває. 
Вишилось: білі квіти 
В темній труні... І от...
Як він кричить над світом,
Голоду чорний рот! ,
Десь там не допюбилось, 
Наче в п’янкому сні.
Вишилось, як зашилось.
Не повернути, ні. 
Сипляться дивні зорі 
В кущ гіркий полину. 
Щастя — одвічний обрій. 
Хто його досягнув?.. 
Жінко, чому схилились 
Стомлено над столом? 
Яструбами зчепились 
Руки перед чолом. 
Дні, наче обміліли 
Б злих островах розлуки. 
Ваші літа обсіли 
Соняхи та онуки.
Що там цар, резолюції, 
Та міністерські зали? 
Про Вас тільки революція 
Світові розказала.

Ельвіри, Олени, Гафії, ілони. 
Хустина і плахта, вузьке кімоно.

А ви ось, Лауро, сьогодні
З Петраркою йдете в кіно.

Софії, Варвари, Іванни, Марічки, 
Кохання ім’я назавжди молоде.

1 Данте свою Беатріче 
Нарешті до загсу веде.

Джульетта, Офелія... Чуєте, все вже
Готове до зустрічі. Рампа сплива... 

Шекспірівський Гамлет уперше 
Зігра Смоктуноаського вам.

Світлани, Євгенії, Рози і Марти
Веслують в заплави нездійснених снів. 

Стоїть чарівна Клеопатра 
На розі моєї весни.

Коли мама іде з роботи.
Швидко входить в ясну СВІТЛИЦЮ, 
Розгтіба на ходу пальто.-
Вона схожа годі на піицю, 
Що вертаг р своє гніздо.
Мамо!
Світле зав ра, як ватра, 
Яке гріє над'єю нас.
Найрідчіша сьогодні і завтра, 
Ти єдина, безсмертна, як час. 
Починаємось ми із тебе,
Твої ж болі із нас починаються.
Б є об землю підстрелений стрепет, 
Клюаоч ? гостює каміння впивається. 
Мамо!
В твоїх пригорщах, мамо, 
Сиві скроні свої ми ховаєм. 
За колючими, за бур’янами 
Загубився дитинства окраєць. 
Проминули вже наші обжинки.
І весна, як в тумані — маяк. 
Надзадума, надпісня, наджінка — 
Ззичайн'сінька мати моя.

Час з« забуття не илиие
Плинність. Ні, не безликими 
Вились, буяли, вогніли віки. 
Жінко-плането, вже ріками

Долю твою співаю
Найпрекрасніша жінка з обличчям героя — 
Революція — воїн.
Найпрекрасніша жінка в задумі крилатій — 
Революція — мати.
Найпрекрасніша жінка в зорі світанковій — 
Революція — слово.
Найпрекрасніша жінка така, як ніколи — 
Революція — доля.
8се в ній: вогонь жоржини, 
Білий вогонь снігів.
Все в ній: одна хвилина, 
Ніби вервечка днів. 
Вибіжиш вгору кручами, 
Та не розірвеш люто 
Кільця русявих кучерів, 
Ці найстрашніші пута. 
Знаєте, на світанні 
Хто з нас цінує пильністю? 
Розкріпостіть «охання 
Вірністю, а не вільністю. 
Виллюсь в пісні до болю. 
Жінко весни у світі 
Так і живу тобою, 
Наче рожевим цвітом. 
Жінко мрійлива літа, 
Радість не всю я спив. 
Йду за тобою сліпо 
Як за красою спів. 
Жінко зими, за днями, 
Що у майбутнім суджено? 
Станеш моїми снами, 
Будеш моїм пробудженням. 
Жінко, не всю я чашу 
В честь твою пив, не всю... 
У капілярах часу 
Чути ходу твою.

Світле сузір’я вічне
Стефанії, Юлії, Клари і Верти. 
Покрита серпанком стежина в віках.

А ви ось, Венеоо, берете 
Онука свого з дитсадка.

Галини, Любові, Надії, Таміли. 
Епоха, століття і дня океан.

А ви, Нефертіті, уміло 
Ведете стрімкий зореплан.

ПОЕМА

ВІКНО В КРАПЛИНІ [СОНЦЯ — поема — пісня, поема — дума, поема — 
сіра. Пісня про красі/ і велич Жінки, дума про її болі і тривоги, віра в світлу 
долю жіночу.

Якщо ця поетична оповідь зачепить хоч одну потаємну струну в душі на
ших читачок, кому присвячений цей твір, буду 'вважати, що моя праця була 
немарною. • ’

иивіи>иив^вм^вив1в1|вв Валерій Гончаренко
І світ у блакитнім ажурнім завої. 
Закопані в землю печаль і відчай.

Жанети, Поліпи і Зої, 
Сапфо і Маруся Чурай.

В мареві небокраю
Суплячись бровенятами 
В намаганні впертому, 
Ніжками, ноженятами 
По снігу, по першому: 
туп, туп, туп.
В шапках, у задублених,
Ранками хияфМ 
По ланах обзт.
Чобітьми сол?"
гуп, гуп, гуп. 
Просто аж не йде 
Вечора погідної 
Господи! На 
До порогу рідр-г 
скрип, скрип, (Д4 
Не доп'єш ро:Н 
Із чарчини-ніч-ЗИ 
Заламаєш руч*® 
' заплачуть оідЛ
ХЛИП, ХЛИП,

Тільки б не ЦС-тЯ 
Тільки б лице ї/і 
Світле твоє усЯ 
Падаю.-ь м'якяИ 
Вірю у долю Яа 
Зсіхл своїм щеЯ 
Кличе мзйбутйЕ 
Сурми тополі'» 
З дивній мелоЗ 
Скрешені зв^Г 
Струни рядкЖ 
Листям капуЛН 
Все неповтогіЗ< 
Стелиться пій§ 
Півень розцЯЙ 
Біля дверей 
Телеантени
Джміль, 
Кущ барбар £2 
Скрипку сріїі • 
Зірю у будує»|
Всім СЗОЇМ 11'22

Стали надії струмки.
Земля сподіванням, чеканням нуртує. 
Струмує десь травень і літо веслує.
І кожним листочком, краплиною світлою 
Земля у неспокої вічному, світе мій. 
Борзійно і рвійно роздвоївсь крилато 
Стрімливого часу безмежний рукав: 
Тікає у завтрашнє горе прокляте, 
В майбутнє спішить світла радість лунка. 
Таке перехрестя твого сьогодення, 
О, земле кохана, сто сонць на вії. 
Вдивляється зірко примружений Ленін,

Жінко
Це вузеньке еЯ 
Ця низенька і І 
І ця жінка в сіИ 
І цей вечір, Щіі 
Натрусив білі .1 
Як шепочуть пЯ 
Який спокій дсі 
Тільки б жити, І 
Тільки б сГяти ТІ 
І хмеліть з чуді 
Це вузеньке вє! 
і ця жінка в ст^

Мамо, Т
І ця жінка в са' 
І ця жінка, закг 
Зупиніться! Спі
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КУЦОХВОСТІ

ДЕРЖАВНЕ мисливське господарство «Голої є». Урочище 
Воловик. Крізь засніжене рідколісся в’юниться цегляс

тий путівець. Зачаровані пухким дпвосвітом зимової пори, 
не помічаємо навіть як опиняємося у майже непрохідній гу
щавині. Ступаємо тихо, обережно, щоб не порушити спокою 
тутешніх мешканців. Нараз у чагарнику щось зашаруділо 
і— на галявину викотився полохливий заєць.

Русаків, котрі є нанпошпреніїними представниками ссавців, 
за даними останньої таксації (обліку) в угіддях І о.тсванів- 
ського лісгоспзагу на кожні сто гектарів території припа
дає десь до трьох голів. У державному мисливському гос
подарстві для цих мешканців справжнє привілля —кормів 
за всякої пори року вдосталь, і 
надійною єгерською охороною, 
(урочищ і підлісків їх життя г,: 
сільськогосподарських ;

ЮШКА

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

гімнастика. (М). 9.30 —-
к. т. Мультфільми. (М), 
10.00 — к. т. «Очевидне — 
неймовірне». (74). 11-00 — 
к. т. «Клуб кіноіюдоро- 
жсй». (М)’ 12.00 — Нови
ни. (К). 12.15 — «Назустріч 
.................... КПРС». 

область».
□

ІТЕЛЕЕКРАН

куцохвості перебувають під 
, хоча за межами лісових 

помітно ускладнилось. На 
сільськогосподарських угіддях зайці, особливо малюки, 
часто потрапляють під гусениці тракторів, колеса причіпних 
і грунтообробних знарядь, гинуть від отрутохімікатів.

У«Голої ому» мені разом з директором цього мислив
ського господарства В. С. /Кнвотовськпм довелося спосте
рігати таку картину: після завірюхи довкола вітром нагор
нуло снігові кучугури, за ніч ще й добряче приморозило, 
а в ямках під корчами, незрушио, притулившись одне до од
ного зіщулились пухнасті зайченята. Характерна ще й така 
біологічна особливість русаків. Одразу після народження 
малечі зайчиха годує їх молоком і віддаляється від виводку. 
Зайченята розбігаються павссбіч і причаюються в будь- 
яких схованках. Через декілька днів, коли зголодніють, 
вони обережно пересуваються і ссуть першу-ліпшу зайчиху, 
на яку пощастить натрапити, і знову сидять незрушио. 
Коли ж підростуть, починають годуватися трав'яною рос
линністю, вступаючи в самостійне життя.

Ворогів у довговухих немало. Особливо небезпечними 
для них є лисиці і деякі представники пернатих. Як прави
ло, від нападників зайців рятує прудкий біг і тс, що вони 
плутають сліди, тікають колами.

Трапляється й таке, шо дорослі звірки, яких в народі 
вважають боягузами, в смертельному двобої із зухвалими 
хижаками виходять переможцями. Директор господарства
i місцеві єгері розповіли про випадки, коли сильними уда
рами задніх лап полохливі вухані випускали дух з перна
тих любителів свіжатинн. От вам і заяча душа’ Перед тим, 
як залягти па відпочинок, русак вдається до природженої 
обережності — з дивовижним умінням і спритністю заплутує 
сліди. Збита з пантелику лисиця часто полишається ні з 
чим.

Заяче плем’я — багаточиссльпе. Мисливствознавці разом 
з ученими відрахували, що у нас існує тридцять видів зай
ців і п’ятнадцять видів диких кролів, об’єднаних в одне 
сімейство. Звірки ці потребують людського покрОЕлтельства
ii захисту, бо кількість їх у нашому краї за останні рокий захисту, бо кількість 
зменшилась.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

•^ґпао^г, - ЯКИХ ЗаХОДІВ, 
аби виправити станови
ще, вжили комсомоль
ські активісти, працівни
ки міськвно, районні 
спорукомітети та житло
во-експлуатаційні конто
ри? Поки що вони вже 
другий місяць «відпові
дають» на критику мов
чанкою. ■

Увага, конкурс
Ми любимо всілякі зміни. 

Приємно, скажімо, сьогодні 
відчувати себе студентом 
Ванею, а завтра — вже спе
ціалістом Іваном Петрови
чем. Або ж: зараз ти пару
бок, а згодом...

Осі. тому всі. хто мало не три 
роки варив «Макогонову юш
ку», одностайно вирішили: «Го
това! Час міняти назву!». 1 ще 
подумали: а нехай нову назву 
до сатирично-гумористичної сто
рінки придумають наші читачі.

Отже, любі наші читачі, 
сушіть голови! Пишіть і 
дзвоніть нам (2-45-36).

Авторів кращих препози
цій чекають нагороди: 
ред них — право 
ватись першим у 
випуску сторінки 
році.

Включайтесь у 
негайно! Врахуйте, що ноед 
сторінка має вийти незаба
ром.. І якщо з'явиться вона 
без назви, редакція знімає 
з себе усяку відповідаль
ність і повністю перекладає 
її на плечі читачів.

з 22 по 28 грудня
програма. (Рига). 22.30 «
к. т. Телевіз. худ. фільм 
(НДР). По закінченні ' — 
новини. (74).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.05— Паша афіша. (К>- 
11.10 — Ноннин. (К). 11,25 
— Поезія О. С. Пушкіна в 
музиці». (К). 15.15 — Худ, 
фільм «Маскарад». (М), 
17.00 — «Естафета п'яти
річки». (К). 17.30 — «До
70-річчя Першої російської 
революції». (Одеса). 18:00 
— Реклама, оголошення, 
(К). 18.30 — «Палітра»,
(К). 19.00 — «Вісті». (К),
19.30 — «Зимівлі худоби — 
повсякденну увагу». (Д н), 
19.45—«Вогню не пройти», 
(К). 20.15 — «Сатиричний 
об’єктив». (К). 20.45 «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — Кі
ноогляд «Хроніка наших 
днів». (К). 22.40 — Док, 
телефільм «Головний кон
структор». Перша серія, 
(К). 23.40 — Вечірні новій 
пи. (К).

СУБОТА _ЛЧ ПЕРША ПРОГРАМА,/ 
в 9.00 — Новини. (ДО), 

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«ЛБВГДейка». (74). 10.00 — 
«Для вас, батьки!». (М)«
10.30 — к т. Музична про
грама «Ранкова пошта». 
(74). 11.00 — к. т. «Перша 
російська революція и об
разотворчому мнсгсцтиі», 
(М). 11.30 — к. т. Концерт. 
(К). 12.00 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «На
роджено п’ятирічкою». 
(К-д). 12.30 — «Поезія».
«Поль Бліоар». (74). 13.05
— «Плани партії — плани 
народу». (М). 13.30—к. т. 
Музичний абонемент. (74). 
if 15 — к. т. «Здоров’я». 
(М). 14.45 — к. т. «Компо
зит ор Свиридов». Док. те
лефільм. (74). 15.45 — к. т, 
«Фільм — дітям». «Тигри 
па льоду». Худ. телефільм.
(ЛІ). 17.00 — к. т. «Люди
на. Земля. Всесвіт». (74).
17.30 — к. т. Мультфільми.
(М). 1800 — Новини (М). 
18.15 — К. т. «У світі тіш- 
ріш». (ЛІ). 19.15 — х. іт.
Матч ііаііснльнішвх фігу
ристів СРСР. Спортивні 
танці. Довільна програми. 
(Рига). Інтербачення. 21.80
— к. т. «Кіноііанорама». 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.55 — Наша афіша. (К). 
10.QQ — «Іваспк-Телгснк». 
Лял ьк о в а телепистава.
(К). 10.45 — Науково-пої^
пулярпий фільм ♦...ПліоовР*' 
усе життя». (К). 11.35 —
«Народні таланти». (М и), 
12.05 — Для дітей. Теле
фільми. (К). 12.45 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС», 
«Черкаська область». (К). 
13.45 — «Су бо гні й репор
таж». (Д-к). 14.15 — Теле
нарис «Щастя Ганни Бу
ряк». (К) 14 30 — «Сін’яі'^ 
(Донецьк). І5.15 — Худ. 
фільм «Повість про справ
жню людину». (К). 16.45— 
Концерт симфонічної му
зики. (Ворошиловград,). 
17.35 — «Вечір балету». 
В. Косенко. «Світанкова 
поема». Р. Щедрії!.«Ка|н 
меп-сюїта». л
— «Вісті».
Худ. фільм -----
небо». 1 серія. (К). 20.-10— 
«На добраніч, діти!». (КЬ 
21.00 — «Час». (М). 2І-3<Ь~ 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Волинська об
ласть». (Львів). 22.30 1— 
Док. телефільм «Головний 
конструктор». 2 серія. (К;).

НЕДІЛЯЛ О ПЕРША ЛРОГРАД1А. Хо 13.30 - Худ. фільм 
. «Світлий шлях». (М)- 

15.20 — к. т. «Одного разу, 
світ дізнайся». Тел. 
фільм.. (74). 15.20 — 

к/т. «Міжнародна 
рама». (М). 17.35 —
Матч найспльніших 
ристів СРСР. Ч....
Довільна програма, 
га). 18.00 — Новіш н. (74). 
18.15 — к. т. «Клуб кіпо- 
иодорожей». (М). 1015 — 
к. т. Матч наїїсі’льпішіїх 
Фігуристів СРСР. Показові 
виступи. (Рига). 21.00 — * 
«Час». (М). 21.30 - к. Г. 
Продовження матчу нли- 
СІІЛЬНІШІІХ фігуристів 
СРСР Показові виступи, 
(Рига). 22.15 - ^пуреа^ 
Державних премій РРФ<-3 
1975 року в галузі музи
ки». По закінченні — по’ 
ВІДРУГЛ‘ ПРОГРАМА. 
)3 ЗО — Наша афіша. (К,)- 
]з’з5 — Худ. телефільм 
«Нека лендаріїнй матч», 
(К). 14.35 - «Слава сол
датська». (К)._ 
зустріч XXV з’їзду ЕП -- - 
«Волинська о б л а с т Ч4 
,о^ВІ,,їракп^б^і>’^Х 

’ 11 /v\ it rr. __ «Вісті». 
(К) 19.25 - Худ- Ф’л,.’м
«Балтійське небо» ‘̂j”*

ГН 21 30«ПЛОТ”“1»’ 9 (М). 21.зи 0 __ ]{0п- 
кнпгою». (X) Всчірн1
церт. (К) 22.JJ
новини, (К),

рідній країні». (М). 

Тимапчі».
Наука сьо-

«По ____
15.30 — к. г. «Фільм — ді
тям», «Друг 
(М). 16.45 — 
годні». (М). 17.15 — «Тва
ринництво — у д а Р и и іі 
фронт». (Ворошиловград). 
17.45 _ «Музичний ан
тракт». (К). 18.00—«День
за днем». (К-д). 18.15 —
«Тираж «Спортлото». (М). 
18.25 — «Обережно біля 
ялинки». (К-д). 18.50—к. т. 
«.Свято солідарності». Док. 
телефільм. (М). 19.55—к. т. 
«Останнє літо дитинства». 
Багатосерійний худ. теле
фільм. З серія. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Черкаська область». (К).
22.30 — Телефільм «Ніна 
Ургант». (К). 23.15 — Ве
чірні попиііи. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К). 
11.05 — Новини. (К). Н.20 
— Док. фільм. (К). 11.40 — 
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 10 кл. (К). 15.40 
— Паша афіша. (К). 15.45
— «Плани партії, — плани
народу». (Запоріжжя). 
16.05 — «До 70-річчя Пер
шої російської революції». 
(Харків). 16.-10 — «Хорове 
мистецтво України». (Оде
са). 17.15 — «Відгукніться, 
сурмачі!». (М). 18.00 —
«Інформація та науково- 
технічний прогрес». (К).
18.30 — Концерт інструмен
тальної музики. (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30 —
«Сільськогосподарс ь к и й 
тиждень». (К). 19.45 —
Концерт солістів Тбілісі ко
го театру опери та балету. 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 — «Літературні 
читання». (М). 22.05 — 
«Про балет». По закінчен-

т..... - . ні — новини. (М).
«Потьомкін». (К). 20.1.> — ц ЦТВіЗр'

XXV з’їзду 
«Хмельницька 
(К). 14.00 — «Кінонрогра- 
ма». (М). 15.00 — «Мами
на школа». (М). 15.30 —
В. Біапкі. «Лісова газета». 
(М). 16.10 — к. т. «Фільм
— дітям». «Золотий гу
сак». Худ. фільм. (М).
17.15 — к. т. Один за всіх, 
всі за одного». (Л-д). 18.00
— «День за днем». (К-д).
18.15 — к. т. «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «Зма
гаються трудящі міста_-ге- 
роя Москви». (М). 19.15 — 
«До Дня .......
(К-д). ІД 
кіровоградських 
торів». (К-д). 
М. Горький. 
Фільм-спсктакль. (М). 21.00
— «Час», (М). 21.30 —
Продовження фільм у-спек
таклю. (М). 22.45 — к. т. 
«Спортивний іцоденніік». 
(М). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10 25 — Наша афіша. (К). 
10.30 — Док. фільми. (К). 
11.00 — «У нас. у гурто
житку». Літературний те
атр. '(К). 12.00 — Новини. 
(К). 12.15 — «Назустріч
XXV з'їзду 
«Хмельницька 
(К). 16.25 — Наша афіша. 
(К). 16.30 — «Партійне
життя», (Одеса). 17.00 — 
Кіножурнал «Піопсрія». 
(К). 17.10 — «Зимівлі ху
доби — повсякденну ува- 
іу». (Чернівці). 17.30 —
«До 70-річчя Першої росій
ської революції». (До
нецьк). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 —
«Сьогодні — День енерге
тика». (К). 18.50 _— Му
зичний антракт. (К). 19.00
— «Вісті». (К). І9.30 —
Худ. фільм «Броненосець 
<’7___ __ лл 1Г
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Музичний фільм. (К). 21.50
— «Літературне читання». 
«Слово Андроникова». (К). 
23.00—Вечірні ucbhiih. (К).

ВІВТОРОК
Л 2 ПЕРША ПРОГРАМА. 
X 11 10 — Наша афіша.

(К). Н.15 — Новини. 
(К). 11.30 — Кіножурнал
«Фитиль», X? 157. (К). И.Ю
— «Шкільний екран». Ук
раїнська література для 
учнів 9 кл' (К). 12.10—к. т. 
Худ. телефільм «Важкі 
поверхи». І і 2 серії? (К). 
15.00 — «С. Вургун». (М).
15.45 — «Якість продукції
— турбота спільна». (М).
16.15 — к. т. Концерт. (М).
16.45 — «Людина і закон».
(М). 17.15 — к. т. «Адреса 
молодих». (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.15 — к. т. 
«На запитання телегляда
чів відповідає члеп-корес- 
пондспт ÀH СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М). 18.45 — 
к. т. «Останнє літо дитин
ства». Багатосерійний худ. 
телефільм. І і 2 серії. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к т. «А пумо, дівчата!». 
(М). По закінченні — но

вини. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 

9.00 — Новини. (М). 9.10— 
к т Ранкова гімнастика. 
(М).' 9.30 — М. Горький.
«Вороги». Фільм - спек
такль. (М). 14.00 - Док. 
фільми. (М). 15.00 - Теле
фільм. (К-д). 15.50 — «На 
головних напрямках п я- 
тирічкл». (Запоріжжя).
16.25 — Для дітей. «Зіроч
ка». (М-в). 16.55
лепдарі 1976 року». (і\)-
17.25 — «Україна—БАМу».
(Донецьк). 17.40 — «Важ
ливий етап комуністичного 
будівництва». Бесіда 1. 
(К). 18.00 — Телефільм.
(К-д). 18.30 — Телефільм 
♦ Врию, як ти тут?». (Ю. 
19.00 — «Вісті». (К. з
включенням К-да). 19.30
— «Пісні над Дніпром»,
Концерт. (Д-к). 20.15 —
«Телешкода механізато
ра». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Виста
ва «Голубі дороги».

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

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Однії за всіх, псі за одно
го». (Л-д). 10.15 — к. т.
«Останнє літо дитинства». 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм. 1 серія. (М). 10.20— 
Док. фільм «Якщо не я, 
то хто Ж?». (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 10 кл. (К). 12.10
— к. т. Худ. телефільм 
«Важкі поверхи». З серія. 
(М). 13.15 — к. т. «У світі 
рослин*. (К). 14.00 — Док. 
фільми. (М). 15.00 — к. т.

Поно- 
Феофа- 

реесr- 
Кірово-

конкурс

се- 
надруку- 
першому 

в новому

Ларисі Поруш і Анатолію 
Перевознику, Валентині Се
лезень і Віктору Шарикову, 
Людмилі Стійкішії іМпхай- 

"лові Лукіпу, Галині 
маренко і Георгію 
лову, які сьогодні 
рують свій шлюб в 
градському бюро ЗАГС.

варний магазини з великим комунікації, під і 
асортиментом товарів.
послуг будівельників 
спортивне містечко і літній 
театр. Незабаром здано а 
експлуатацію клуб на 400 
місць, який будується з 
урахуванням сучасних архі
тектурних вирішень.

Д° майданчики для розванта- 
” ження будматеріалів тощо. 

Посланці України вносять 
гідний вклад у будівництво 
магістралі віку, споруджу
ють на її трасі міста і сели
ща, обживають нові місця.

плюс [ЛіктриФіклтя
22 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

ЦЕ БУЛО близько двадцяти ро
ків тому, піц час будівництва 

Кременчуцької гідроелектростан
ції. В глибокому скельному котло
вані, де, паче казкові циклопи, в 
кам’яну твердь своїми сталевими 
зубами вгризались потужні екска
ватори, мені довелось познайоми
тись з екіпажем одного з них, очо
люваним Арсентієм Косіецьким, 
зокрема, з електриком комсомоль
цем Віктором Хнжняком...

Сплили рочи. Кременчуцька гідро
електростанція вже давно дів і вироби
ла 21,4 мільярда кіловат-годин електро
енергії. і ось знову зустріч. З тим же 
Віктором Хнжняком, на тому ж місці. 
Щоправда, тоді тут був котлован для 
спорудження ГЕС, а Хижняк був рядо
вим електриком. Тепер він інженер — 
Оез відриву від виробництва закінчив 
Харківський політехнічний інститут. То
ді він слідкував за справністю електро
обладнання екскаватора. Сьогодні Вік
тор Степанович — черговий інженер 
вахти на пульті управління гідровузла.

Разом з Віктором Степановичем 
спускаємось ліфтом до турбін. 
Всюди, куди не глянеш — ідеаль
на чистота.

— Над нашими головами — ве
летенської сили водопад, 
рить інженер. Стовп 
14 метрам. Падіння 
монотонне гудіння.

Цікава деталь, 
гідроелектростанцію 
п’ятнадцять тисяч 
зони представляли вісімнадцять 

національностей нашої Батьківщи-

ии. А ось тепер ми пройшли 305 
метрів — від першого до останньо
го гідроагрегату, — і не зустріли 
жодної людини. її тут заміняють 
«розумні» складні прилади, які 
можуть автоматично включатись і 
зупинятись, набирати необхідну 
потужність тощо.

— Але не можна сказати, що 
турбіни залишені без уваги люди

ни, — коментує Віктор Степано
вич. Є у нас машиністи турбін, то 
ж вони і стежать за їхньою робо
тою.
М і ВДЕНЬ, ні вночі не стихає гу- 
11 Дінця в турбінному цеху. Падає 
вода, приводить в дію гідроагре
гати, йде з мережу електроенер
гія. Здається, нічого тут не можна 
ні змінити, ні удосконалити. Та так 
здається лише на перший погляд. 
Насправді колектив 
ннків ------------
пошуку, 
звані,
ВИМН ■ і
фіціент корисної

експлуатаціп-
знаходиться в постійному 

Замінивши старі, 
кулачки агрегатів, 

можна підвищити 
дії. Та

гово- 
води дорівнює 
води і створює

Кременчуцьку 
споруджували 
будівельників,

так 
но- 

кое- 
------  „... ось 

проблема — замовити на якомусь 
заводі не вигідно: деталь дуже 
складна, а значить, складною буде 
і оснастка Вихід запропонували 
інженер Марко Андреев і майстер 
Володимир Рибаков. Вони самі 
вирішили сконструювати і вигото
вити потрібні деталі. І зробили. 
Спочатку на перших двох гідроаг
регатах, а потім — ще на двох. Ви-

...і енергетика».
19.25 — «Стрічки 

кіноама- 
19 58 —

«Вороги».

кїірс».
область».

ОСЬ ІЦО ц

йшло добре. Тепер 
встановлено на всіх г 
тах. Що це дає? Під 
коефіцієнт корисної дії 
агрегату иа два з полог 
центи. Якщо ж розшис 
проценти, то
ГЕС щорічно стала дода 
робляти до сорока мільщ 
ват-годин електроенергії.. 
то це? Спеціалісти лідрахі 
такої кількості електроепсН 
стачить для того, щоб 1Н 
120 тисяч тонн металу, Д 
бути два мільйони тонн Л

SJ ЕВПИННО працюють» 
-■•II агрегати, даючи шЯ 
господарству так потрібну» 
роеиергію. Колектив ГЕС И 
впорався з виконанням пля 
надцятп місяців. Понад г 
роблено 23 мільйона кі 
дни електроенергії. Cot 
електроенергії значно зни 
дало можливість одержат 
48 тисяч карбованців д 
Успішно працюють гідрос 
в ці дні. Ставши па труд 
на честь XXV з’їзду КП 
бездоганно викопують 
ськші графік виробітку) 
енергії, знижують її СС 
поліпшують техніко-екон 
казники. Втілюючи в жн^ддд 
вітну ленінську формул'-----
нізм — цс є Радянська еЮдой коммунар» - 
електрифікація всієї к^К''Ропоградского обкома 
лектив ГЕС все робить, ’ МУ‘ г‘ к"Р°8ОГРад. 
цювати ще краще, ляват~ 
му господарству більше , 
енергії. Химнірова
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/ 3 0.00 — Повіти. (М). 

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Відгукніться, сурмачі!». 
(М). 10.15 — к. т. «Остан
нє літо дитинства». Ба
гатосерійнії;! художній 
телефільм. 2 серія. (М).
11.25 — Новини. (К). 14.00
— Док. фільм. (М). 14.55
— Бесіда про мораль і пра
ло». (М). 15.25 — «Ми зна
йомимось з природою». 
(М) 15.45—«Шахова шко
ла» (М). 16.15 — «Золоті 
зірки України». Кінова
рне. (Херсон). 16.45 — Для 
дітей. Фільм-концерт. (К).
17.15 — «Девіз — висока
якість». «Підсумки року 
завершального*. (К). 18.00 
— Новини. (М). 18.15 —
♦Ленінський університет 
мільйонів». (М). 18.45 —
к. т. Концерт. (М). 19.00 — 
к. т. «Від з’їзду до з’їз
ду». «Радянський Узбеки
стан». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - к. т. Матч 
ііайснлшііших фігуристів 
СРСР. Парне катання. До
вільна програма. (Рига).
22.30 — к. т. «Обличчя дру
зів». По закінченні — по
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
ц 20 — Наша афіша. (К). 
1125 — Новини. (К). 11.40 
— Худ Фільм «Щорс». 
(К).' І3.35 — Музичний 
фільм «Хореографічна по
ема». (К). 14-55 - «Бесіди 
про мораль і праве». (М).
15.25 — «Ми знайомимось
3 природою». (М). 15.45 —
«Шахова школа». (М). 
16 15 — «Молодь планети». 
(М). 17.00 — «Москва і
москвичі». (74). 17.30 —
«Виставка Буратіпо». (М). 
18 00—Реклама, оголошен
ня. (К). 18.30 - П. І. Чан- 
ксвськпй. «Струнний квар
тет». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К. з включениям К-да).
19.30 — Док. фільм «Ра
дянська Україна». (К). 
20 45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 — Творчий вечір 
Харківського українського 
драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка. (Харків). 
В перерві — вечірні но
вини. (К).

П'ЯТНИЦЯЛ X ПЕРША ПРОГРАМА. ХО”-00 “ Новини. (М). 
9.10 — к. т. Раіікоза 

гімнастика. (51). 9.30—к. т. 
«Виставка Буратіпо». (М). 
10.00 — к. т. «Осатннє літо 
дитинства». Багатосерій
ний худ. телефільм. З се
рія (М) 11.05 — Наша
афіша. (К) И.Ю — Нонн
ин. (К). 11.25 — «Поезія 
О С. Пушкіна в музиці». 
(К). 12.15 — к. т. Худ. те
лефільм «Важкі поверхи*.
4 серія. (К). 14 00 — к. т. 
Док. фільми. (М). 11.30 — 
к т. «Веселі старти». (М).
15.15 — Худ. фільм «Мас
карад». (М). 17.00—«Пер
вістки свободи». «До 
150-річчя повстання декаб
ристів». (М). 18.00—«День 
за днем». (К-д). 18.15 — 
Телефільм. (К-д). 18-25 — 
♦ Назустріч XXV з’їзду 
ХПРС». «Соціалістнчя- 
змагання — в Дії». (К-д). 
18.55 — к. т. Концерт кла
сичної музики. (М). 19.20— 
к. т. Тслсв. худ. фільм 
«Здрастуйте, я ваша тьо
тя!». (М). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 - к “ ‘
наіісилшіііппх 
СРСР. Жінки.

т. Матч 
фігуристів 

Довільна

(Одеса). 18.55
(К). 19.25 —

«Балтійське

док« 
<рі И>-1. •-■— К. ,'т«
Мультфільми. (51). 16.50 — 

------------------ ! пано«^-
к. тч 
фігу« 

Чоловіки.
(Ри-

■
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