
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄЛПАНТЕСт

УВАГА! ДОСВІД

І Мета
висена, 

гуманна

•ТУРБОТА 
НАША- 
ЖНИВА!

БУДУТЬ 
НА ФЕРМАХ 
ЗАПАСИ
Сьогодні в Ко.мпаніївському районі за 

рішенням бюро райкому комсомолу 
проходить комсомольсько-молодіжний 
суботипк по заготівлі кормів дикоросту
чих трав. Ця подія присвячується 52-й 
річниці з дня присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна. Майже три тисячі юна
ків і дівчат вийшли па суботипк. Адре
си місця роботи у кожної комсомоль
ської організації різні. Так, райцептрів-

ська молодь поїде допомагати своїм то
варишам в колгоспи імені Свердлова, 
імені Д тер ж міського, імені Петровсько- 
то, імені Кірова, колгосп «Комуніст». Та 
мета у всіх одна — попрацювати удар
но, щоб зробити хороший початок.

Напередодні суботпика відбулися 
комсомольські збори в колгоспі імені 
Свердлова. На них спілчани виступили 
з ініціативою: кожен дав слово ниніш
нього сезону заготовити по тонні різно
трав’я і закликали наслідувати їх при
клад всіх комсомольців, юнаків і дівчат 
району.

Г. ПИСЬМЕННИЙ, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Компапіївсько- 
го райкому комсомолу.

ВІДМІННОЮ 
ЯКІСТЮ
КОМПАІТ1ЇВКА. Перед у зма- 

ганиі серед женців колгоспу імені 
Ак Свердлова веде комуніст Микола 

Козлітіп. Він вже поклав у валки 
горох па площі 54 гектари. Наслі
дуючи приклад правофлангового, 
у високому темпі жнивують і чле
ни комсомольсько-молодіжного 
екіпажу Микола Лебедко та 
Олександр Тпмко, які скосили то 
культуру па плоті 43 гектари.

За підсумками роботи перших 
днів на жнивах комсомольсько- 
молодіжному екіпажу комбайнера 
М. Лебедка вручено перехідний 
Червоний вимпел правління, пар
тійної та комсомольської органі
зацій колгоспу «За відмінну якість 
роботи».

І НА КОСОВИЦІ 
і УДАРНО

ДОЛІІНСЬКА. Молодий кому
ніст колгоспу імені Шевченка 
Микола Ткаченко весною очолив 
посівний, а нині •— збиральний 
комсомольсько-молодіжний скі- 

|Ьнаж. Зараз Микола кладе у вал- 
"ки горох на тих площах, де сам 
сіяв. Рослини полягли, прибиті до 
землі дощами, тож доводиться 
валкувати в одну сторону. Та, не 
зважаючи па складні умови ко
совиці. екіпаж М. Ткачеика щодня 
перевиконує завдання і нині очо
лює змагання серед комсомоль
сько-молодіжних збиральних екі
пажів Делійського району, які 
вже скосили горох більш як на 
нівтисячі гектарах.

ВМІННЯ І ДОСВІД
УСТІ ІІ1ІВКА. .Молоді хліборо

би району не раз доводили своєю 
завзятістю, що їм під силу до їх
нього вміння і досвіду ще й швид
кі темпи та відмінна якість зби
рання хлібів. На нинішніх жнивах 
на найвідповідальніших впробпи- 

®чпх ділянках трудиться майже 
угисяча юнаків та дівчат госпо

дарств і підприємств, навчальних 
закладів району. Зараз у колгос
пах завершують косовицю горо
ху. На них роботах при відмінній 
якості високі результати показу
ють комбайнери колгоспу імені 
Петровського Леонід Даровський 
та Василь Обач. Минулого року 
вони теж успішно змагалися за 
право називатися крапнім моло
дим женцем Кіровоградщпнп.

Я, мабуть, не помилюсь, коли 
скажу, що до цьогорічних жнив 
ми так чи інакше готувалися ще з 
минулих, бо весь набутий пози
тивний досвід стає нам у пригоді. 
І все-таки готуємось особливо. У 
колективі відчувається внутрішнє 
піднесення, бажання провести ро
боти щонайкраще і, водночас, 
кожний усвідомлює ту велику від
повідальність, яку накладають 
на нього завдання першого року 
десятої п’ятирічки.

Бюро нашої комсомольської ор
ганізації розробило заходи по 
ідеологічному і культурному за
безпеченню жнив. Всього у двох 
групах на жнивах працюватиме 
сорок п’ять комсомольців. За 
принцип поставили: дійти до кож
ного. З цією метою на щойно 
проведених комсомольських збо
рах за кожною групою закріпили 
інформаторів — нормувальницю 
Надію Січкар і слюсаря-наладчика 
Леоніда Стасюка. Трактористи 
Микола Заніздра і Олена Лиско- 
еата відповідатимуть за випуск 
«блискавок». Безпосередня участь 
у жнивах, безумовно, допоможе 
їм оперативно висвітлювати хід 
збирання врожаю.

ПРАГА. В ряді районів Че- 
кослоиаччіпіп відкрились інтер
національні студентські табори 
»раці і відпочинку.
Г Близько ЙОО студентів я Ра
дянського Союзу, ІІДР, Волга-

У ПОЛІ ЧЕКАЮТЬ ПІСНЮ...
Цікава лекція, нова книга, концерт художньої 
самодіяльності — все цс для відпочинку жнивар

Особливу увагу ми звернули на 
діяльність «Комсомольського про
жектора». Створили позмінні пос
ти, визначили відповідальних за 
їх роботу з числа досвідчених ме
ханізаторів, принципових комсо
мольців.

Головний напрям роботи наших 
політінформаторів і лекторів — 
пропаганда рішень XXV з'їзду 
КПРС, завдань, що визначені в 
постанові ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додаткові за
ходи по забезпеченню збирання 
врожаю, заготівель сільськогос
подарських продуктів і кормів у 
1976 році» і, зокрема, в листі 
товариша Л. І. Брежнєва знатним 
механізаторам країни. Ми склали 
графіки читання лекцій таким чи
ном, щоб не була втрачена жодна 
робоча хвилина. Про здобутки 
кращих механізаторів країни, про 
їх методи збирання інформатори 
теж розповідатимуть на жнивах,

І В.

доставлятимуть до кожного агре
гата свіжу пошту, книги.

На недавніх комсомольських 
зборах під девізом: «Врожаю — 
комсомольське піклування!» йшла 
мова про відповідальність комсо
мольців, кожного молодого тру
дівника за колосок, за ту працю, 
що вкладена у вирощування хлі
ба, про взаємоперевірку та взає- 
мопідтримку в роботі.

А перед цим комсомольці і мо
лодь села зустрілися з своїми на
ставниками, шанованими у селі 
людьми, справжніми майстрами 
високих врожаїв. Відбулась неви
мушена, дружня розмова. Коефі
цієнт корисної дії таких зустрічей 
неабиякий, і, гадаю, він позитив
но вплине на результат наших 
комсомольських жнив.

В. ЛЕВЕІІКО, 
секретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Ватутіна Но- 
воукраїнського району.

Про корисні справи шкільного лісництва Богданівсі.кої середньої школи № 2 Знам’янського ра
йону знають далеко за межами нашої області. Учні проводять рубки-догляду. працюють у розсад
нику, збирають лікарські рослини. Лише в минулому році юні любителі природи заготовили понад 
250 кілограмів цілющого різнотрав’я, і нинішнього року вже зібрали чимало рослин із «зеленої 
аптеки».

Па фото: медична сестра В. П. ЩАСЛИВА розповідає учням про цілющі властивості лікар
ських рослин.

Фото М. ЛИТВИНОВА.

«Боротьба за нове облич
чя Європи» — такий вислів 
найбільше запам’ятався нам 
після завершення Конфе
ренції комуністичних і ро
бітничих партій нашого 
континенту у Берліні. Гор
дість і захоплення викли
кала серед членів комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу в’язального цеху 
промова товариша Л. І. 
Брежнєва. Ми, як і всі лю
ди Країни Рад, пишаємося 
тим, що наша Батьківщина 
йде в авангарді боротьби 
за мир.

Скажу, як думаю, за мир 
у всьому світі треба боро
тися не тільки зусиллями 
урядів, а й широких мас 
трудящих, активною під
тримкою кожного.

На панчішній фабриці ті, 
хто виступав на мітингу 
схвалення і підтримки кон
ференції, говорили про 
важливість цієї події. Та 
ще підкреслювали, що ми 
можемо сказати своє сло
во голосніше, коли труди
тися будемо ще краще.

У нашій комсомпльсько- 
мзгодіжній бригеді налад
чик, скажімо, гри.адир Зо
новій Климочкз, сьогодні 
обслуговує замість 14 ти
пових автоматів — 20. Дів
чата, в’язальниці, — 10 за
мість 8. От що значить пе
рехід на підвищену зону 
обслуговування. До того ж, 
на підприємстві в конкурсі 
професійної майстерності 
наша Люба Білан зайняла 
перше місце. Хай краще, 
що ми встигли зробити, по
служить справі миру!

К. МЕЛЬНИКОВА, 
в'язальниця, заступник 
секретаря комсомоль
ської організації цеху.
м. Кіровоград.

гяянввмааяичи*«»чяваяи

У КОСМОСІ— 
„САЛЮТ-5*

7 липня здійснено стику
вання транспортного кораб
ля «Союз-21» з станцією 
«Салют-5». Після переходу 
космонавтів Б. В. Волинова 
і В. М. Жолобова у примі
щення станції на навколо
земній орбіті стала функ
ціонувати пілотована на
укова станція «Салют-5».

Самопочутя товаришів 
Волинова і Жолобова добре;

Екіпаж орбітальної стан
ції «Салют-5» приступив до 
виконання прогоа ии по
льоту.

(ТАРС).

рії та інших країн разом з че
хословацькими студентами про
ведуть «трудовий семестр» на 
багатьох найважливіших будо
вах шостої п’ятирічки, а також 
У землеробських кооперативах 
і дсржгоспах республіки. Вони 
працюватимуть па спорудженні 
електростанції «Мслшііік-3» по
близу Праги, прокатного стана 
на комбінаті «Нова Гута» імені

К. Готвальда п Острапі і на ін
ших молодіжних будовах.

БУДАПЕШТ. Понад 350 угор
ських юнаків і дівчат стануть у 
вересні цього року студентами 
вищих навчальних закладів со
ціалістичних країн. Гостинно 
відчинять для них двері інсти
тути Болгарії, ІІДР, Польщі. 
Румунії, Чехословаччини і Юго
славії.

ВАРШАВА. Закінчився па- 
вчальнніі рік у мережі політич
ної освіти Спілки соціалістич
ної польської молоді (ССПМ). 
Сотні тисяч молодих людей 
брали активну участі, у різних 
формах освіти. Особлива увага 
приділялась вивченню матеріа
лів VII з’їзду ПОРИ, керівній 
ролі партії в сучасних умовах.

Важливу роль у підвищенні

звань молоді відігравали ве
чірні університети марксизму- 
ленінізму. робітничі універси
тети, тисячі різних гуртків і 
клубів.

БЕРЛІН. Близько 35 тис. сту
дентів вузів НДР візьмуть 
участь у «трудовому семестрі» 
цього року. Масштаби роботи 
студентів великі: бійці буді
вельних загонів будуть працю
вати на різних промислових

об’єктах країни, споруджувати 
житлові будинки, пемоитувати 
шляхи, допомагати працівни
кам сільського господарства 
у збиранні врожаю. Понад 
З тяс. студентів НДР у скледі 
інтернаціональних будівельних 
загонів поїдуть в СРСР, Че- 
хословаччину та інші соціаліс
тичні країни.

(ТАРС).
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вивчають

(ТАРС).

закрійника одягу. Порадьте, де можна наояи- 
тися цьому. Наталка КАТРЕЧКО,

учениця Свігловодської середньої 
школи № 8».

«Дорога редакція!
Я хочу бути перукарем. Чи « 11 Кіровограді 

училище, де готують неруї.арів? ІЦо погрібно 
для того, щоб навчатися там?

Світлана МОЛКОР, 
м. Кіровоград».

ЦЕХ ремонту шахтного обладнання 
нашого заводу майже повністю мо

лодіжний. Та про робітничу зрілість 
Цього колективу говорить вже те, ЩО 
тут висока трудова дисципліна, дієве 
Соціалістичне змагання, а головне — 
їіемає відстаючих.

Комсомольську 
.Молодий комуніст 
.Партійну —.Петро

організацію очолює
Микола Донченко, 

Бахмач. Бонн маііже

однолітки, можливо саме тому швидко 
спрацювались, знайшли спільну мову. 
Ва що б не взялися комсомольці, вони 
завжди відчувають підтримку комуніс
тів. Та іі в самій організації панують 
дружні взаємини. Прийшла, скажімо, в 
колектив після закінчення професійно- 
технічного училища Ніна Дснисенко. 
Неохоче корився їй токарний верстат. 
ІҐа молоді робітники Анатолій Дігтяр та 
Олексії! Скубіії не дали дівчині зневіри
лись у собі. Воші допомагали їй нала
годжувати верстат, ділились 
Досвідом. Учениця виявилась

завжди значно перевиконують виробни
чі завдання. З роботами, розрахованими 
па півтора місяці, справляються за один.

Той, хго виконав норму, скажімо, на 
І Ю_ІІ5 процентів, уже не може бути 
задоволений результатами своєї праці, 
коли бачить, що його товариші працю
ють краще. Він намагається будь-що 
наздогнати їх. А тому такі високі ви
робничі показники усього цеху. В деякій 

мірі стимулює до підвищення 
продуктивності праці і широка 
гласність соціалістичного змаган
ня. Щомісяця на спеціальному 
стенді з’являються результати ді
яльності не лише колективу в ці
лому чи бригади, а й персонально 
кожного. Почуття робітничої гор
дості у юнаків та дівчат розвину
те, і, що особливо приємно кон
статувати, уболівають вони 

інтереси не лише колективу свого це
ху, а її усього підприємства. Наведу та
кий приклад. Є у пас малочисельна ком
сомольська організацій спеціалізованої 
підземної дільниці, що веде мбптажні 
роботи на шахтах. Очолює її Вячеслав 
Бордюх. Працюють хлопці відмінно, а 
от внутріспілкову роботу занедбали.

Комсомольці цеху ремонту шахтного 
обладнання не змирились з цим — взя
ли над організацією колективне шеф
ство. Допомогли й комуністи. І монтаж
ники за. короткий строк добре підготу
валися до обміну комсомольських доку
ментів. Тобто, ремонтники не лише лік
відували будь-який грунт для відставан
ня у себе в колективі, а почали й актив
но боротись кроти недоліків у роботі 
усієї комсомольської організації заводу, 
їіад цим вони і працюють сьогодні.

НАВЧІТЬ МЕНЕ,®С///

«Дорога редакція!
До нас звертаються учениці Марфівської 

восьмирічної школи Долинського району. 
Нам дуже подобається спеціальний, швачки. 
Напишіть, будь ласка, де можна її набути.

с. Марфіика
Долпнського району».
«Шановна редакція!
Я багато читала, слухала немало розпові

дей про різні професії. Та мені і двом моїм 
подругам найбільше подобається професія

Вступники за направлен
нями повертаються на ро
боту на ті ж підприємства, 
багато хто йде працювати 
в ательє, на панчішну, 
взуттєву та швейну фаб
рики міста Кіровограда. 
Працюють наші колишні 
учні й на різних підприєм. 
ствах міст Дніпропетров
ська, Дніпродзержинська, 
Новомосковська та інших. 
Усього за 15 років свого 
існування училище підго
тувало понад чотири з 
половиною тисячі спеціа
лістів.

Ми з радістю чекаємо 
вас, юнаки і дівчата, у на
шому закладі. Кожний, 
хто стане -його учнем піс
ля закінчення десятого 
класу, одержуватиме сти
пендію в розмірі ЗО кар
бованців на місяць. Ви
пускники восьмирічної 
школи перебувають у нас 
на державному забезпе
ченні, тобто отримують 
обмундирування, триразо
ве харчування. В училищі 
створено всі умови для 
розвитку спорту (наші 
дівчата — переможниці 
всіх змагань у системі 
профтехосвіти області). В 
закладі працюють 
технічної 
дожньої
Ми впевнені, що ви знай
дете собі заняття до душі.

мою і для нас, викладачів 
Кіровоградського техніч
ного училища N2 4. Бо ж 
від того, як ми навчимо 
наших учнів, залежатиме 
якість їхньої роботи, а 
значить, і добробут, на
стрій людей. Тому досвід 
майбутнім спеціалістам 
передають висококваліфі
ковані майстри своєї спра
ви. Велику увагу ми при
діляємо не тільки 
єнню теоретичного 
ріалу, а й набуттю прак
тичних навиків. _ 
спеціальних 
наші вихованці 
чимало й загальноосвітніх 
дисциплін — політеконо
мію, основи радянського 
права, етику й естетику та 
інші.

До училища ми прий
маємо як випускників 
восьмих класів, так і тих, 
що мають середню освіту. 
Якщо ви бажаєте вступити 
до нашого закладу, вам 
не треба складати вступ
них екзаменів. Але важ
ливу роль відіграють 
оцінки в атестаті: існує 
конкурс атестатів. А для 
вступу на спеціальності 
«Закрійник верхнього одя
гу», «Перукар», «Кравець 
верхнього одягу та легко
го плаття» потрібні також 
направлення районних чи 
міських побуткомбінатів. 
Окрім названих уже про
фесій, у нашому училищі 
можна набути спеціаль
ностей пошивника взуття 
за індивідуальними за
мовленнями, в’язальниці 
панчішно - шкарпеткового 
виробництва, 
тористки. Де працювати
муть наші

7\Д АБУТЬ, кожен із 
надіваючи

плаття, взуваючи
ки, повертаючись із перу
карні зі святковою зачіс
кою, з вдячністю згадував 
людей, котрі подбали про 
те, щоб речі, зачіска, 
стрижка мали привабли
вий вигляд. А може, 
мусь із
менш
створювати хороший 
стрій людям? Якщо 
подобається 
кравця чи 
швачки чи перукаря, смі
ливо йдіть працювати у 
сферу обслуговування. 
Професії побутовців по
чесні і водночас ду?ке 
відповідальні. Звертаю
чись до працівників цієї 
сфери, Генералвний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв у Звітній допові
ді Центрального Коміте
ту XXV з’їздові партії ска
зав; «Від вас, від вашої 
праці багато в чому зале
жить і добробут, і настрій 
радянських людей. Пам’я
тайте про це. Працюйте 
краще й ініціативніше, рів. 
няйіеся на передовиків. 
До цього закликає, цього 
чекає від вас партія».

Ці слова стали програ-

випускники?

Адреса 
техніч_ 

№ 4 —

Нещодавно з Києва повернувся ансамблі, пісні і танцю 
»»удинку культури Кіровоградського обласного уирав-

Республі камського фестн;
- _ ----------- V пииіп^опиі К
яких були і кіров о град ці.

фото: перед киянами виступають наші зем»

Фото М. ТЕРПАВСЬКОГО.

швачки-мо-

а І Медичне обслужуванім 
■ k І'І’ІІ всіх досягненнях медік-

ної науки и США 
пайбагатшГЙ країні 
ЛІСТИЧНОГО світу — І 
залишається однією 
гостріших проблем, 
журналістів з газети 
йорк тайме» 
тора місяця 
проблему 
невтішного 
лучені Штати і,см;„ 
забезпечити медичну

набутим
__________ здібною. 

.Сьогодні вона вже сама навчає інших.
Цех давно працює без рекламацій. У 

Цьому, безумовно, велика заслуга акти
вістів. Кожен з них трудиться із значним 
іТсревіїконаїшям норм виробітку. От, 
Йзяти, наприклад, членів бригади Івана 
Бакуліна та Івана Валового. Петро Бах- 
мат, Володимир Вістяк, Степан Ва
сильєв, Андрій Ворона, Володимир Гу
щин, Микола Донченко, Петро Чорний

Т. АН1СТРЛТЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олек
сандрійського рудоремонтного 
воду.

.£рПОРТЕРАМр

Вченим,
СТУДЕНТАМ,,,

У Харкові освоєно масовий 
випуск нового портативного 
магнітофона «Супутпіііі-403». 
Він забезпечений автоматичним 
пристроєм, який підтримує по 
трібпий рівень запису. З йою 
допомогою можна записати 
сиівро (мовника у зовсім неви
мушеній обстановці, навіть у 
русі, зафіксувати спів рідкісно
го птаха. Зручно і «конспекту
вати» лекції.

ДУМКА ПОКУПЦЯ— 
ВИРІШАЛЬНА

Всього двадцять виробів ста- 
нсініли першу 
чоловічих костюмів, 
швейним об’єднанням 
ка» у ТаллінІ. Якщо 
новинка одразу йшла в 
виробництво, то тепер 
лісти фірми роблять 
Покупці самі вирішують.

партію поник 
випущених 

«Балти- 
раиіше 
серійне 
спсціа- 
Інакше. 

чи 
судилося продукції знанні ши
рокий збут. Так було і цього

г > £ v• < Г; і Ж( І

НН ЕГІІ довелося жити в усіх нанбіль- 
тих центрах злочинності Америки, 

'але якимось чудом мене жодного разу 
ІЇС пограбували, лякаючи кинджалом. 
Зате мої кишені чистили, погрожуючи 
Скальпелем. Я маю на увазі методи, 
іїрийняті серед тих, чия професія визнає
ться пайблагородпішою і хто, одягнув
шись у білі халати і озброївшись ріжу
чими їй кілкими інструментами, виходять 

розбійний промисел на велику медич
ну дорогу... В момент, коли пишуться ні 
рядки, Я тільки-тільки отямлююсь віл 
останнього розбійного нападу. «■.Джент
льмен удачі» в білому халаті за трид
цять хвилин, які я провів у його кабіне
ті, здер з мене 175 доларів».
• Ці слова належать оглядачеві амери
канської газети «Нешнл стар» Стіву 
Дапліві. Він твердить, що кожного року 
Жкарі СІНА разом з фармацевтичною 
Промисловістю обкрадають американців 
па суму до 20 мільярдів доларів. 
20 мільярдів — цс лише в грошовому 
виразі, каже Данліві, а скільки людей 
Втратили через це здоров'я?

Охорона здоров’я в США стала вели
ким бізнесом. Понад 350 тисяч лікарів, 
7500 лікарень і 1800 страхових компаній 
Монопольно розпоряджаються здоров'ям 
людей, будь-якими шляхами вибиваючи 
бариші. І окінва за наживою призводить 
до неправильних діагнозів і навіть до 
нев’иправдапих операцій. Щороку в 
Сполучених Штатах кладуть під ніж 
близько 2 мільйонів людей, які не по-

і

ко- 
вас було б не 

приємно самому 
на- 

вам 
професія 

закрійника,

В. ЮРКОВ, 
заступник директора 
по навчально-вихов
ній роботі.

Від редакції:
Кіровоградського 
ного училища

м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79.

»іінпн профтехосвіти. Трудящі столиці тепло вітали пере- 
можцш заключного концерту Республіканського фести
валю учбових закладів профтехосвіти Української PCP’, серед UKHV fivnu і еіплол. пт

Н а
лаки.

„джентльмени удачі
в білих халатах

требують хірургічного втручання, пише 
газе і а «Ньюс Амеріксн», то видається 
в Балтіморі. Заробити на хворому яко
мога більше — головна мста бізнесменів 
у білих халатах.

У США опубліковано брошуру, автор якої 
цае американцям поради, як не потрапити в 
число цих двох мільйонів. Суть справи зво
диться до того, що хворий повинен критично 
ставитись до лікарських рекомендацій, оскіль
ки в їх основі можуть лежати корисливі цілі.

«Навіть, якщо хірург I лікар, що вас лікує, 
вважають операцію необхідною, — говори
ться в одній Із порад, — проконсультуйтеся 
тс з одним спеціалістом. При цьому попе
редьте його, що операцію робитиме не він. 
щоб виключити матеріальну заінтересованість 
з ного боку».

Автор брошури вважає також, що «хворий 
повинен бути насторожі, оскільки у деяких 
лікарень є тенденція затримувати пацієнтів 
довше, ніж треба, щоб одержати з них біль
ше грошей». Подібна порада аж ніяк не ма
ловажна для американців, ураховуючи, іцо 
вартість лікування п лікарнях дуже висока. 
Так, якщо один день перебування в клініці 
обходився 1961) фоку в 32 долари, то 1975 ро
пу — вже в 115 доларів. За офіційними про
гін» іами, ЦіЗО року американцям доведеться

і

викласти за лікування 161 мільярди доларів 
тоді ик іцс 1973 року ця сума була вчвоє мен-' 
НІ ОIV. І

За повідомленням сенатської підкомі
сії в питаниях аититрестівського зако
нодавства і монополій, результати при
близно 125 мільйонів аналізів, тобто 
майже чверть усіх проваджених щоро
ку в медичних лабораторіях США, по
милкові. Цю заяву зробив лікар Сенсер, 
директор Національного центру но ви
вченню інфекційних захворювань.

Лікар Сенсер навів ряд конкретних фактів, 
коли помилки в лабораторному аналізі спри
чиняли неправильну діагностику захворюван
ня, неправильне лікування, продовжували 
хворобу, а іноді призводили іі до смерті .хво
рої о. В результаті неправильного визначення 
групи крові, повідомив лікар Сеисер, страж
дають під 50 до 250 тисяч американців щоро
ку. В Каліфорнії аналізувались причини за- 
і иое.іі 328 чоловік, в яких була хвора кров. 
З псувалося, що 34,5 процента померлих мож
на було б урятувати, оскільки смерть паста та 
аоо внаслідок неправильного вибору лікуваль
них засобів, ами через помилку в лаборатоо- 
них аналі :ак, и

— ці*
капіта- 
було І 
з пай- 

Група
і «Нью- 

протягом ііів- 
иивчала цК> 

і дійшла дужо 
висновку: «(.по- 

неспроможпі 
. ----  — ДОПО,-

-v мільйонам своїх 
мадяр. у країні, за нідра<* 

принаймні 50 THCft4HK4U-L Газ®т“« "е вистачав 
димного персоналу. ЛІКар,в ‘ середнього ме«

НЄ т*лькп о нангострішій 
недостачі медичних кадрів. Куди сепноз, інша піша невиліковна1 хвороб" а.мер"- 

панської охорони здоров’я - її зро* 
ЛІН СГАПЛОРОЖПЄЧ;}’ Д-’Я багатьох жите
лів Сполучених Штатів, особливо для 
° мільйонів тих, які офіційно визнані 
HOCTi'O^'nîJ1*0 СТ0Я..ТЬ НІ<ЖЧС «смуги бід* 
cvei'їстві11-Г?’ ЯКИи на0іть проживає а 
MV 1114° ’ аа,!ишається недосяжним. Тс* І 
мальву rnvpen.‘ CTKOIOs> До нього в пршї*. 
цуже віиогпїПІЬ ЛИІие гРошова купюра 
які Іавно 2ôrBiapT0CTh Ті лікаРІ в США. 
розгаядаютг ‘ПН илятвУ Гіппократа ік?том зоні В0!° -пР°Ф^«о тільки пік
ться вігі зт че!С0В01 книжки, намагаю- 
Тільки можна.31 пацієитів Усе>
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в. АНДРІАНОВ. 
(АПН). І
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Думки читачівІ

І з приводи лис
■та, надісланого 

до редакції

ПАРК
НАД РІЧКОЮ

Всією сім’єю ми прз- 
.фаян у вашій газеті 
листа Д. Васильченко, 
І. Кашко та О. Демиден
ко «Створи навколо 
оазис». Справді, пора 
взятися за опоряджен
ня місць відпочинку.

З вікна нашого бу
динку відкривається чу
довий вид на Кірово
град. Вдалині — Черм- 
мушки, ліворуч — центр, 
навпроти, на березі Ін
гулу, виростає нова ву
лиця. Тут будують вже 
сьомий будинок для чер- 
вонозорівців. Чи не най- 
привабливішим місцем у 
цьому краєвиді є парк 
Космонавтів над річ
кою — густий і зелений. 
Та гарний він тільки 
здалеку. Відвідаєш його 
і сумно стає: занедбаї/в 
ця місцина. Тут рідко 
бувають кіровоградці. 

поодинокі машини 
Докладають по зеленій 
траві широкі колії. В 
кущах — пляшки.

Копи вже дійсно бра
тись за впорядження 
місць відпочинку, то, 
по-моєму, в першу чер-

гу треба звернути ува
гу на цей парк. Дерева 
стоять тут купками, тра
ва — висока. Думаю, що 
не треба вимощувати 
доріжки асфальтом та 
гранітом, не варто бу
дувати фонтанів, а кра
ще підкреслити природ
ну мальовничість, 
тектори знають, 
робиться: піщані 
ки, лавки з 
скульптури із старих де
рев і таке інше. Став би 
парк над річкою улюб
леним місцем відпочин
ку кіровоградців, та ко
му взятися за його впо
рядкування? Мабуть, і 
молоді червонозорівці, 
і ми, агрегатники, могли 
б тут докласти рук. Ад
же поблизу будинки 
наших заводів. Та й ро
бітники олійжиркомбі- 
нату могли б вийти на 
суботник (підприємство 
поруч). Хто — «за»?

Б. ЛАВРЕНЮК, 
наладчик МСЦ № І 
Кіровоградського за
воду тракторних гід
роагрегатів.

БІДНІ липи...
Приємно знати, що в 

нашому місті на одного 
жителя припадає близь
ко 300 квадратних мет
рів зелених насаджень. 
Однак до глибини душі 
образливо, коли бачиш, 
як над зеленим дру
гом — деревом — жор
стоко знущаються.

Кілька днів тому уве
чері ми пішли погуляти 
у сквер, що поблизу Бу
динку культури «Авіа- 
/ор». Раніше, коли сквер 
Лд^рджували, це місце 
р/го дуже красивим, і 
там було справді приєм
но відпочити. А зараз 
все тут занедбано. Де
рева понівечені, неначе 
вихор пройшов над ни
ми. А з гущавини тільки 
й чуються «веселі» го
лоси та брязкіт скла.

А пройдіть до саду, 
котрий розкинувся за

школою-інтернатом, і ви 
побачите, як його ні
вечать, пожадливо обди
раючи ще зелені плоди. 
Прекрасна липова алея 
в саду. Але варто липам 
викинути цвіт, як біля 
них з’являються десятки 
людей. Це «любителі», 
котрі за кілька днів об
дирають цілющий квіт 
разом з віттям. І так про
тягом багатьох років...

Невже у нашому місті 
нікому зупинити таких 
«любителів»? Хіба важко 
прибрати і опорядити цей 
сад, сквер в авіамістеч- 
ку, а потім підтримувати 
порядок? А що скажуть 
на це комсомольці Кі
ровоградського льотно- 
штурманського училища 
цивільної авіації?

Л. БАЛАШОВ.
м. Кіровоград.

КУТОЧОК КОЛЕКЦІОНЕРА

Л 41P IIP ПІ? DU СІ Ч°1’“ ’,агазин газетно-O.’UUJll ПиІІПлД ж’ І’НЗЛЬІ,І КІОСКИ «Союздруку» 
області з кожним роком все

• . __ більше реалізується марок со-
йж !г А :| та нігілістичних країн.
іі'іеі XÀ4 У числі марок, які вже наді

йшли в продаж і які ще буде 
Я надруковано протягом року.

ІаЯЗ 11 11 lAJl 0 /й ЇЇЗ „У значне місце займають поштові
мініатюри, присвячені з’їздам 
комуністичних і робітничих пар- 

'їу Кубйї НДР, ЧССР, Монголії...
Колекціонерим сподобались марки революційної Куби. Вони 

глибоко інтеріглпіонзльгіі за змістом, виконані на високому худож
ньому й поліграфічному рівні, в них відчувається національний 
кблорнт. Усього вийде з друку 75 марок і 7 блоків.
. Цікавим і змістовним обіцяє бути річний комплект марок 

Болі арії. В і.: числі — поштова мініатюра на честь XI з’їзду 
Болгарської комуністичної партії, РХі-річчя Квітневого по
встання.

£>.іі:зі,і;о 70 марок заплановано витати в Польщі; Це — серії 
«Історія локомотивів», «Олімпійські ігри в Монреалі». «Зимо
ві Олімгііііськ; ігри в Іисбруїл ». «Польські державні порти» і 
ісЦольські державні заповідники».

На чехословацьких мініатюрах буде відображено 55-річчя 
васнупачяя Комуністичної партії Чсхословаччнни, XV з’їзд 
вартії, -і'.; річчя інтернаціональних бригад в Іспанії. «Празький 
град» та інше.

F- НДР намічено здійснити протягом 1976 року близько двад
цяти випусків. У їх числі — серія з 5—6 марок до 30-річчя Со
ціалісти ічої єдиної партії Німеччини. Одну з перших марок 
ицІІІШНЬОі г року присвячено lGO-річчю з дня породження ви- 
датиого діяча міжнародного комуністичного й робітничого ру
ху, першого президента нової держави робітників і селян па 
німецькій землі В. Піка.

Цікавими обіцяють бути марки Демократичної Республіки 
В’єтнам, МИР. УНР. Соціалістичної Республіки Румунії.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
д заступник голови правління обласного відділення 

Всесоюзного товариства філателістів.

З cxdop.

Архі
ви це 
стеж- 

колод,

|Я

' АБО НЕЗВИЧАЙНІ

ЗУСТРІЧІ ДВОХ

ТОКАРІВ

Ситуацію уявив Юрій ДМИТРЕНКО.

САТИ
РИЧНО
ГУМОРИС-
тичнии
ВИПУСК

В клуб, щоб славно погулять, 
Йти Васько зібрався.
І, щоб всіх там здивувать, 
Як будяк прибрався.
Довгі патли розпустив. 
Хрест вчепив на груди, 
Ще іі сорочку закрутив, 
Щоб дивились люди.
Маги оком обвела
Синову фігуру:
— іі цім іібраині тебе, орла, 
Засміють і кури!
Зиркнув Каси з висоти:
— Нащо це- казати!
В клуб же ввечері і ги, —< 
Кури будуть спати.

♦ ♦ »
— Хто тебе, ледачий енну, 
Буде годувати.
Як трудитись я покину? —і 
Бідкалася мати.
— Та не варто так журитись, 
«Сину» все та «сину»...
Ви не зможете трудитись —« 
Приведу дружину.

* * «

ВИПРАВДАВСЯ

«В погоні за високим заробітком такі товариші 
як Чумак, Мороз зумисне підвищують режими, 
порушуючи технологію, що приводить, часом, до 
масового браку...».

СЗ виступі/ токаря Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів Світлани Середи 
на комсомольських зборах).

Т? ЖЕ біля прохідної Микола Чумак та Іван Мороз 
раптом згадали, що їм треба було заглянути в 

кінці зміни до заводського профспілкозого комі
тету.

Ліфт з першою космічною швидкістю метнуз їх 
на восьмий поверх і зупинивсь. Боляче вдарившись 
головою, Чумак вилаявся — «Мчить, мов несамови
тий’.». Мороз зробив крок з ліфта, і ледве вирвався 
з дверей, що миттю зімкнулись. Кліть каменем упа
ла донизу. Іван й оком не встиг моргнути, як ліфт 
знову піднявся, і з кліті прожогом вискочив Микола.

» САТИРИСКОП

З СОБ! ПОДІБНИМИ

На голові у нього за цей час встигло вирости кілька 
здорозенних гуль. Обоє здивовано й злякано втупи
лись один в одного.

Опускатись ліфтом хлопці не відважились. Збігли 
униз сходами, дивуючись шаленими темпами життя. 

Ледь встигли вскочити в автобус, що вже рушав. 
Водій щосили давив на акселератор Пролетіли до 

кінцевої без зупинки. Шофер ще й прикрикнув на 
вражених і принишклих пасажирів:

— Скоріше залишайте салон! Я ще сім рейсів по
над план хочу зробити. А зи затримуєте! — гримнув 
у мікрофон.

Хвилинна стрілка годинника оберталась із швид
кістю секундної. Катастрофічно наближалась ніч. 
Немов по команді зачинились магазини, їдальні, ка
фе. А хлопцям захотілось повечеряти.

Ресторан «Весна» зустрів гостинно/ Відразу піді
йшла офіціантка. Через хвилину стіл вже був накри
тий. Та ледве Мороз і Чумак в передчутті насолоди 
від апетитної вечері взялись за виделки, як офіціант
ка миттю зібрала все, і пред явила рахунок. Не
терпляче мовила:

— Швидше розраховуйтесь, мені план треба вико
нувати, а не стояти над вами!

З пригніченим настроєм хлопці залишили ресто
ран. Кінотеатр «Комсомолець» яскравою рекламою 
запрошував на кольоровий широкоформатний ху
дожній фільм «Втеча містера Мак-Кінлі».

— В. Висоцький в одній з ролей, — прочитав Чу
мак. — Подивимось?

Спалахнув екран. Деякий час хлопці нічого не мог
ли второпати. Кадри проносились перед очима з 
неймовірною швидкістю. Звук різав вуха короткими 
несамовитими вересками. Дві серії прокрутили за 

ЗО хвилин. Приголомшені юнаки залишили кіно
театр...

Ніч промайнула, мов година. На ранок сонні 
змучені Мороз і Чумак, були біля своїх верстатів, і, 
як завжди, щоб більше заробити, увімкнули вер
стати на підвищені швидкості, збільшили подачу... 
Учорашній вечір було забуто.

Примітка автора: Не можу ручатись, що все відбу
валось саме так. Але, якщо уявити, що токарі- 
«швидкісники» матимуть своїх послідовників в інших 
галузях, то...?

Над ставком Іван сидить, 
Вудку закидає.
А над ним Пилин стоїть 
Та іі таке питає:
— Від людей я чув одних: 
Риба — дивна птиця.

’ А чи правда, то дурних 
Теж вона боїться?
Ваня відповідь знайшов: 
— Точно н не знаю. 
Та відколи ти прийшов 
Клюву тут немає.

Л. ГНІДЕЦЬ.
с. Тішікі&ка 
Добровеличківського 
району.

З Курчатком
Яструб в поле посгііша, 
Аж тут Орел:
— Ах, бісова душа, 
Украв?
— Та пі.
Блукало у садотіу, 
Я І'ІДХОГППІ 
і іідоох шукаєм .івооку.

Б. ЧАМЛАЙ, 
службовець.

«НАДІЙНА»
ОПОРА

ВЛАСНА
ДУМКА

— Якої думки 
Ти про солов’їв? —«

Шуліки раз 
питається Синиця. 

Хорошої.
їх чимало з'їв 
думаю.

Цс непогана птиця.

ГУМОРЕСКА
Проводжаючи із ферми 
В середній мая.
Він сказав їй прямо іі твердо: 
— Я тебе кохаю! - 
1 оце собі як хочеш, 
А в прошу зразу:
Кажи мені, як наскочиш 
1<а якусь образу!
Може, хтось падума писнуть: 
«Ну і Леонора..» — 
Кулачищем так і блисну!
Я — твоя опора!.. 
Одружились.

Три дні тому 
Бачна Леонору — 
На плечах несла додому 
П'яну в дим «опору». 
А «опора» все пручалась 
У жінки па спині 
Ще й лякала: 
'— Пусти мене.
Бо скажу дружині!..

В. СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ.

З мстою поліпшення сатиричного 
обслуговування героїв «П’ятого 
колеса» при «Колісній майстерні» 
відкривається фотоательє.

Апаратура нашої установи об
ладнана спеціальною оптикою: са
тиричними об’єктивами та ліхтаря
ми спрямованого світла.

Дошкульність обслуговування га
рантуємо!

Клієнтів ласкаво просимо!

Цей дивовижний витвір ар
хітектури служінь не .'інше 
прикрасою вулиці Комарова 
у Кіровограді Після недов
гих роздумів Славко та Едик

пііріігіплл застосувати оди 
сарай як комфортабельне 
житло для улюбленого цуце
няти Лади. І зараз будівель
ники БУ-1 тресту « Кірово
граде! льбуд» стверджують, 
що 21 дерев’яних сараї' збу
довані кілька місяців тому 
виключно для цієї симпатич
ної тварини. Хлопці ж вва
жають, що краще б «зодчі» 
залігшіїлії їм молоток і пару 
цвяхів; все одно більше гро
шей пущено на вітер!

Природа інколи створює 
фантастичні витвори. Зараз 
вона трудиться над будинком 
Кіровоградської картинної 
галереї. Доті і вітри штрих 
за штрихом довершують ро
боту. Незабаром розвалля, 
що мальовничістю не посту
питься Колізею. відкриється 
для відвідувачів. Кажуть, що 
руїни самого будинку кар

тинної галереї стануть справяс- 
иьою перлиною експозиції

' .1 ■.

нього закладу культури.
Чергували по фотоательє 

Василь КОВПАК 
Пани СОРОКАПУД.та

І
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НШФ1ІІЛЛИ —
ЗО СЕРПНЯ

Футболісти єреван
ського «Арарату» у пів
фіналі розиграшу кубка 
СРСР ЗО серпня зустрі
нуться на своєму полі з 
командою «Дніпро» 
(Дніпропетровськ). Про 
це стало відомо 7 липня 
після жеребкування, 
проведеного в управлін
ні футболу спсртноміте- 
ту СРСР. В другому пів
фіналі цього ж дня гра
ють у Донецьку «Шах
тар» і «Динамо» (Тбілісі).

Фінальний матч — 
З вересня.

(Кор. ТАРС).

ФУТБОЛ

ТУР ПОРАЗОК
Невдалим був восьмий ігро

вії« день чемпіонату України з 
футболу серед колеи і пнів фіз
культури для команд нашої 
області, які виступають у чет
вертій зоні. Кіровоградський 
«Радист» на стадіоні «Піонер» 
з мінімальним результатом 0:1 
нрограп одному із аутсайдерів 
четвертої іони «Будівельнику» 
з Ялти. Л олександрійський 
«Шахтар» мірявся силами з 
«Енергією» (Нова Каховка). 
Сильнішими виявилися юсті — 
3:1.

Зпам'янськіїй «Лохпмотпп» 
приймав у себе вдома микола
ївську «Хвилю». Представники 
міста корабелів забили у поро
та господарів майданчика чо
тири м’ячі, а у свої пропустили 
лише один.

В останньому турі першого 
кола всі три наші клуби бу
дуть грати на виїзді. «Шахтар» 
у Гсничсську з с будівельни
ком», «Радист» у Миколаєві з 
«Хвилею», а «Локомотив» у 
Новій Каховці з «Енергією».

В. ШАБАЛІН.

/•

у РОЗПАЛІ пора літнього відпочинку: 
* школярі — на канікулах, у дорослих — 
сезон відпусток. А статистика уточнює, що 
«анбільїн масові маршрути їх пролягають 
до моря, до річок, озер. Кожен відпочиваю
чий прагне якнайбільше взяти від цілюшо- 
го комплексу: сонце, повітря, вода, щоб 
потім, зміцнивши своє здоров’я, зі свіжими 
силами повернутись до праці, навчання.

Одначе цими безцінними дарами природи треба 
користуватися вміло. Відпочинок повинен дати 
заряд енергії, бадьорості, гарту на довгий час і 
ні в якому разі не зашкодити здоров’ю. Про цс 
слід пам’ятати особливо тим. хто хворіє хроніч
ними захворюваннями вуха. Особливо обережно 
потрібно поводитися на воді. Це — першочергове 
застереження, і його мають виконувати обов’яз
ково і ось чому. Під час купання в морі чи річці 
вода може потрапити у вухо. Від контакту з во
дою барабанна перетинка у хворих на хронічне 
захворювання вуха починає запалюватись, а в 
результаті через певний час з’являються патоло
гічні виділення спочатку водянистого характеру, 
потім — гнійного. Дехто не звертає на не уваги, 
мовляв, дрібніші, тимчасове явите, все пройде 
саме собою — і допускає велику помилку, яка 
обертається бідою. Починається захворювання 
найшвидше у тих, хтб полюбляє алкогольні на
пої. зловживає курінням. Хпороба приходить не
жданно. а лікуватися доводиться довго: відвіду
вати лікаря, вичікувати в чергах, щоб пройти 
курс лікувальних процедур. Ллє трапляються ше 
й гірші випадки. Після попадания події у вухо 
через певний час без видимих зовнішніх ознак 
у хворих на хронічне захворювання починаються 
внутрічерепні ускладнення,- які проявляються у 
вигляді головного бо.тіо запаморочення, слабості, 
пітливості, болю в області пуха, дзвону у вухах, 
підвищення температури тіла і часом втрати сві
домості. Занадто довго годі доводиться бути при
кованим до ліжка.

Всі ці застереження не слід розуміти як 
заборону взагалі наближатися до води. 
Морс, річка, озеро в комплексі з повітрям 

V

У союзники - 
МОРЕ І СОНЦЕ
і літнім сонцем — незамінні цілющі акуму
лятори здоров’я людини. Потрібно лише 
вірно використовувати пі дари природи. 
Цю пораду адресую, перш за все тим, хто 
хворіє на хронічне захворювання вуха. 
Будьте обережні па воді, вона не принесе 
збитків вашому здоров’ю. Купаючись в річ
ні, слід дотримуватись дуже простих по
рад, яких небагато, викопати їх нескладно, 
запам’ятати їх теж не важко. Перед тим, 
як зайти у воду, слуховий прохід рекомен
дуємо щільно закрити ватним тампоном, 
змащеним вазеліном, на голову одягти гу
мову шапочку. Пі в якому разі не можна 
пірнати, адже під час занурення вола обо
в’язково потрапляє до вуха, навіть тоді, 
коли слухові отвори попередньо закриті 
тампонами.

Часто відпочиваючі, найчастіше молоді, . під 
час першої зустрічі з морем чи річкою нама
гаються якомога далі запливти. Стремліннп таке 
зрозуміле — хлнеться спробувати свої сили, про
демонструвати перед товаришами своє вміння, 
витривалість. А ось якраз хворим па хронічне 
захворювання вуха з перегрітим тілом на сонці 
і появою поту на шкірі не слід далеко не тільки 
запливати, але навіть заходити в море чи річку. 
По не виключено, що саме па глибині у них не
сподівано зможуть з’явитися вже названі симпто
ми (сильний головний біль, запаморочення, дзвін 
у вухах і голові, втрата свідомості тошо), здатні

ге ■‘•ТО- yt» Є .'‘і’' ; е "Є Т{’Є-

II

привести до нещасного 
випадку. Температура 
навколишнього середови
ща теж не завжди висту
пає союзником відпочи
ваючих. На початку, і до 
серед.....і літа вода зав
жди холодніша, ніж по
вітря. Перепад темпера
тур викликає небажані

зміни в організмі і нерпі за псе цс проваляється 
в запаленні слизових оболонок носа, горла, вуха. 
Здорові люди в такому разі «одержують» нежить, 
а у тих, хто страждає пухами, починається за
гострення хронічного захворювання. Тож не слід 
н таку пору довго перебувати у воді, а в прохо
лодні дні намагайтеся не купатися зовсім.

Звичайно, дати «.рецепти» на всі випадки з тим, 
щоб запобігти повторному захворюванню вуха, 
важко. Відпочинок с відпочинком, нікому не хо
четься пам’ятати про свої недуги в цей час, і 
особливо молодим. Якщо ж хто й забуде про 
поради, у випадках пустувзпня, і вода через цс 
потрапить несподівано до вуха, потрібно негайно 
самим вжити заходи. Слід швидко витерти вухо, 
висушити ватою слуховий прохід і на завершен
ия того ж чи наступного дня обов я.зково звер
нутися до лікаря-снеціаліста. Своєчасне звернен
ня, повноцінне лікування гарантує повне виду
жання і в короткий термін.

Вухо .полини виконує луже важливу 
функцію в її житті — воно незамінний ор
ган комунікації з навколишнім середови
щем. Замисліться на хвилину: яку радість 
приносить кіно, телевізор, звуки пташиного 
співу?! Тож потрібно берегти своє здо
ров’я,- не допускати захворювань. Пам’ята
ти не має кожен як в часи праці, так г .від
починку. Ці г

П. КОВАЛЬ^ 
лікар-отоларинголог четвертої міської 
лікарні.

комсомольский 
БИЛЕТ

Музыка Л. ЗАГРЕБЕЛИНОГО, 
(м. Св1тловодськ).

Первая страница с орденами. 
Ленинский знакомый силуэт- 
Вот он. нс стареющий 

с годами.
Комсомольский дороюй 

билет!

Я прошел, служа Отчизне, 
много.

Много трудных воинских 
дорог.

Поднимался почыо по тревоге. 
Чтобы в мире не было тревог.

2 раза.

Слова К. САМАРИНА.

і

Чтоб сады цяелн у нас д 
в поселке, * 

Я в палатках и окопах жил.
>! всегда с кармане 

гимнастерки
Возле -Сердца свой билет 

хранил.

Если он со много, нсс невзгоды 
Кажутся не страшными, 

друзья,

И мужает в трудовых походах 
Песенная молодость мои!

2 раза.

16.05 — «Фільм — дітям» «При
годи Добрана», к. т. (АА). 17.15
— «Один з.з всіх.. всі за одпо-
го». к. т. (Д-д).‘ 18.00 — ІІоаіі-
ни. (М). 18.15 — «Ми граємо і
співаємо», к. 7. (М) 18.30 -

з 12 по 18 липня
ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новпііп. (АА). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — Мультфільм, к. т. 
(М). 10.00 — «17 миттєвосте!!
весни» Багатосерійний худ. 
телефільм. 7 серія. (М). 11 10— 
«Клуб кііюподорожей». к. т. 
<М) 12.10 — Худ. фільм «Одру
женая Бальзамінова». (К) 14.15 

Тел док. фільм. (М). 14.35>— 
Из IV Міжнародному кінофес
тивалі країн Азії. Африки і 
Латинської Америки. (М). 15.35 
— «Ми знайомимось з приро
дою». к т. (М). 16.00 — «Фільм 

«Ми з Вулканом». 
- «Слово — ПЧСІ1О- 

«Хлопці 
ІЯ00 — 
І8.І5 — 
18.20 —

— дітям». 
(АА) 17.05 
му» к. т (АА) 17.20 — 
справжні». к. т. (М).
♦ День за днем». (К-д).
Мультфільм, к. т. (М). ___
«Музична зустріч». (К л). 19.00
— «Щоденник соціалістичного
змагання». (М). 19.<5 — Тел.
музичний спектакль «Голуба 
мазурка» за оперетою Ф Ле
Гара. к. т. (АА). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «17 шптєвостей
весни». Багатосерійний худ. 
телефільм, 8 серія. ('.)) По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 — 
Концерт. (Донецьк). іїЛа-«Про
грама величиях звершень» .• 
«Наш радянський спосіб жит
тя». (К). 18.09 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 — «П’яти
річка ефективності і якості». 
(Х-в). 19.00 — «Вісті» (К). 19.30
— Чемпіонат СРГ.р з ф-, тболу.
* Торпедо» — «Динамо» (К)
В перерві — «На добраніч, ді
тей». (К). 21.)5 — «Вечір на
укового кіно». (К1. 22 15 —
«Час». (Відеозапис). (Д-к).
ВІВТОРОК
•*«5 ВЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
и — Новішії. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастика.
(М). 9.30 — Мультфільм. 
1’0.00 — «17 миттєвосте«

пи». Багатосерійний худ. теле
фільм. 8 серія. (АА). ІІ.і'З — 
«Очевидне — неймовірне», к. т. 
(АА). І4.І5 — Док. фільми. (М). 
15.10 — «Оспойм радянського 
законодавства». (АА). ІЗ 40 — 
«Об’єктив», к. т. (АА) 16.І0 — 
«ФІдбм — дітям». «Золоті яб
лука». к. т. (М). 17.25 — Зу
стріч юнкорів телестудії «Ор
ля» з Гсгоєм Радянського Со
юзу. віце-адміралом Г. І. Щед
рішім». к т. (АА). 18 ПО — По- 
пінти. (AI). IS 15 — «Там. де 
Ятрань..». (К-л) 18.30—Музич
ний абонемент к. т. (М). 19.00
— Док. телефільм «Ангола: бо
ротьба триває», к. т. (М). 19.30 
-- Чемпіонат СРСР з Футболу. 
«Динамо» (М) — «Динамо» 
(Тбілісі) к т. (М). 21 -15 — «17 
миттєвостей весни». Багатосе
рійний худ телефільм 9 серія. 
(АА) По закінченні — нови
ни (АА).

ДРУГ,А ПРОГРАМА. 18 00— 
Реклама, оголошення (К). 18.П5
— «Україна жнивує». (Д-к).
18,30 — Фільм концерт «Веселі 
картинки» (К) 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу. «Шах
тар» — «Спартак». В перерві-— 
«Український віночок». (К). 
20.45 — -.-lia добраніч, дігн1». 
(К) 21.15 - «Час». (М) 21.45— 
Концерт артистів югославської 
естрад» (К) 22.15 •- Першість 
■СРСР з футболу. «Дніпро» — 
ИСКА 2-й тайм. Відеозапис. 
23.00 Вечірні повний. (К).

«Польова пошта «Подвигу». 
(М). 19.00 — «День за днем». 
(К-д). 19.15 — «Мальовнича Ук
раїна» (К-л). 19.40 — «Тираж 
♦.Спортлото». к. т. (АА). 19.50— 
«Розрядка:’ друзі і вороги». 
Док. телефільм. (М). 20.50 — 
«■Ніспя-76». к. т. (М). 2і 00 — 

».«Час» (М) 21.ЗО — «17 мнттє-
иостен весни». Багатосерійний 
худ. телефільм 10 с.ерія. (АА). 
22.40 — Концерт симфонічного 
оркестру, к. т. (М) Но закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
ІЯ.ОО — Реклама. оголошення. 
(К). 18.15 — «Щоденник соціа
лістичного змагання». (До
нецьк). 18.30 — «Міжнародне 
життя». (К). 19.00 — «Вісті».
(К) 19.30 — Худ. телефільм
«Продавець повітря» 1 серія. 
(К). 20.20 — «Камерний кон
церт. (Х-в). 20.50 — «На добра
ніч. діти!». (К> 2Г.00 — «Час». 
(М) 21.30— < Сільськогосподар
ський тиждень». (К) Телеогляд. 
22.01 — «Вечірня музична пош
та». (К) 22.30 — Вечірні нови
ни.. (К).

скрап». (М). 21.00— «Час». (М). 
21.30 — «17 мпттєвостеіі вес
ни». Багатосерійний худ. теле
фільм. II серія.(М). 22.35 —
«Вага взята». Лок. телефільм, 
к. т. По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
18.00 — Новини. (М). 18.15 —
«Веселі нотки». (М). 18,30 —
«Наука сьогодні». (М). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19,30 — Концерт
хору українського телебачення
1 радіо. (К). 20.00 — Худ теле
фільм «Продавець повітря».
2 серія (К) 20.50 — «На добра
ніч. діти!». (К) 21.00 — «Час». 
(М) 21.30 — Телефільм. (К).
22.00 — Естрадний концерт. 
(К). 22.15 — Вечірні новини. (К).

кресленнями XXV 
КІІРС». «СоціальннГі 
колектнпу Львівської о тшроб ні
чого об’єднання і’м. В. І. Лені
на». Передача 5. (Львів) 17.15— 
«Літо піонерське». (Донецьк). 
17.45 — «Україна жнивує».
(Одеса). 18.00 — «Реклама, ого
лошення». (К). 18.зо 
пи гучні». (Д-к). 19 00 — «Віс
ті». (К). 19 30 — А1. '
ськш’і. «Хованщина». 
Великого театру Союзу 
В перерві — «На добраніч, 
ти!», по закінченні 
Ві.тсозвіїис. (М).

СУ БОТА

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. НПО 
— Новини. (М) 9.10
Райкова гімнастика, к.

(М) 9.30 — «Творчість юних», 
т .{М) 10.00 — *17 миттєвос

т.
к.

з’їзду 
поргрет

«Стру-

Мусорг- 
В нет. піл 

РСР. 
ді- 

«Час».

к. т.
(АА).
вес-

тей весни». Багатосерійний худ. 
телефільм 9 серія. ( М) 11.20— 
«Ластівка з острова Туманний». 
Док. телефільм. (Д-л) 14 20 —
До., телефільм к т (М) 14 "<0
— «Наш сад», к. т. (АА). 15.20— 
«Творчість П Псіг, ди». (М)

ЧЕТВЕР
- Г ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
Д — Новини. (АА) 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т.
(М). 9,30 — «Приходь, казко!», 
к. т. (М). 10.(У) — «17 миттєвеє- 
тей весни». Баґатосарійіпій худ. 
телефільм Ш серія. (М) 1110 — 
«Однії за всіх, всі за одного», 
к. т. (Л-л) 1-і 25 — Науково-
популярні Фільми, к. т. (М). 
14.55 — «ПІаховд школа», к. т. 
(АА) 15.25 — АА О Некрасов. 
«І російська народна пісня». 
(М). 16.05 — «Фільм — дітям». 
«Фантазери»: (АА) 17 10 — «Зо
лоті зірки України» Теленарис. 
(Ворошилов! ра.’і 1. 17.40—Фільм-
концерт - Мелодії коаліція» (К) 
ІВ.ОО — «Спеціалізація Г кон
центрація — магістральний на
прям». (Д-к). іязп — Реклама, 
оголошення (К) 18 40 - «Нап-
лиські_казки». (К-д на Респуб
ліканське телебачення) 1900 — 
Телефільм: (К-л) 19’10 — «Лю
дина. дорога. автомобіль». 
(К-д). 19 30 -- «Документальний

?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

П’ЯТНИЦЯ
•fZ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
ІЧІ— Новини. (М). 9.10 —

Ранкова гімнастка, к. т.
9.30 — Мультфільм, к. т.(М) _______________

(М) 9.40 — «Книга вчить гра
ти» (М). 10.00 — “
той весни». ....................... .
телефільм. II серія. (М). 11.05— 
«Мелодія». Пісні О. Пахмуто- 
ної Фільм-коііцсрт. к. т.
11.10 — «Ківонрограма». 
буднях великих будов».
15.10 — «Но рідній країні»
бецька РСР к т. (М). 15.40 — 
♦ Гїосзія» (М). 16.25 — «Фільм—• 
дітям». «Голубий патруль».к.т. 
(А!) 17,30 — «Москва і москви
чі» к. т. (М). 18.00 — «.День за 
Лаєм». (К-л). 18.15 — Мульт
фільм «Сонячний промінь» і:, т. 
(М) .18 25 — Тележурнал -Пар
тійне життя». Про досвід ро
боти О:іу<|)ріїпської раГіопної 
паріійної організації по заго
тівлі кормів (К-л) 18.55—Коп-.
испт к. т. (М) 19 Г|5 — Док. те
лефільм «Палестінці». (М).
20 05 — «Коли приходить моло
дість» Естрадна програма з 
участю народного артиста СРСР 
Л Утьосова к. т (М) 21.00 — 
«Час» (М) 21.30 — «17 миттє
восте!) песни». Багатосерійний 
хул телефільм. 12 серія. (М). 
22.35 — Коипепт учнів Москоп-

17 мнттєвос-
БагатосепійніїГі худ.

(М). 
«В

(М). 
. Уз-

сі.кого академічного хореогра
фічного училища к. т. (М). Но 
.закінченні — поп'ини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 
Новини. (К) П.!0 — «Зустрічі
ті ієною». (К) ІГ.50 — Худ. те
лефільм «Ппотатісш, повітря». 
2-а серія. (К) 16.45 — «За на-

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. (А\). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т. 

(А1). 9.30 — «Дітям про звірят», 
к. т. (Л-д). |і).('О — «17 мпттє- 
востей весни». Багатосерійний 

телефільм. 12 серія. (М). 
1.1Ф’’ — «Чля вас. батьки». (А\). 
11.35 — Музична програма «У 
вашому домі», к. т. (М) 12.10— 
«По муієііх і виставочних за
лах*. Державний муз.ей обра
зотворчих. мистецтв їм. О. С. 
Пушкіна «Живопис Франції». 
Передача 2. к т. (М). 12 40 — 
♦Природа і людина», к. т. (М). 
13.10 — «Екран збирає друзів». 
«Київ — Братіслана». к. т. (М). 
14.00 — «Великий театр вчора і 
сьогодні». Док. фільм. (АП. 
14.40 — «Москвичка» Тсл.члуб. 
к. т. (М). Іб.оо — Аієльтфільм. 
к. т. (М) 16.30 — «Пошта П1Т0-
гпамії «Здоров’я», к. т (М). 
17.00 — Концерт. (МІ. 17.15 — 
«Зустріч на орбіті». До річниці 
польоту «Союз» — «Аполлон», 
к. т. (М). 1,8.00 — Новини. (М). 
18.15 — «Співає А. Солов’янеіі- 
КО». К. т. (А1). 18,30 — «у СПІН 
тварин», к т. (АА) 19.30 — «Ра
дянський Союз очима з.зр'біж- 
них гостей». (\\) 19.50 О Глад- 
ков. Спектакль «Молодість теат
ру». к т. (М). 2100 — «Час»’. 
(А1). 21,30 — Пподовження спек
таклю. к. т (М). 22.45 — Кон
церт артистів зарубіжної естра
ди. «Квартет «Бонні дзяке». 
к. т (Японія). По закінченні — 
новини. (М).

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоірад.

ЗІ6050. ГСП, Кіровоград 50, вуй. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретари т» відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
•<ДА‘ЛУ листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46-87.

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

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

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 - 
Для літей. «Ляльковий фільм 
«Неніайкл ча кермом». (|(). 
11.00 «До Дня металурга» «В 
і’ешічому цеху республіки». 
(Д( к). П 30 - «Прошай. ніко- 
-ю.» (К). 12.10 — «Голосую за 
професію» (Ужгород). 13 00 — 
♦Сім’я» (Донецьк). 13.45--Для 
?м4сП <./.?ЛІВСЦІ’ ~ малюпець». 
(К). 14 І.і -— «Суботній репор
таж». (Запоріжжя). І5оо — 
«Запрошуємо на пісню». (Чер. 
Ніцці). 15.30 — ‘'Щоденник генія- 
лістичнога змагання». (К-т) 
15.45 — «Іопари — народу», ю'

16.15 — «Екран молодих». (Д-к).-
16.30
(К)
(К) 19 00
«Фільм-подорож 
рпеопки» (К). 
церт.(К) 20.45 — 
діти!» (К). 2ІФ0 — «Час». (М).
21.30 — Худ.-фільм яОисраиін
«Н» та інші пригоди -Шурнкаэ. 
(К) 2.1 00— Вечірні повиті. (К).

НЕДІЛЯ
■Є О ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
ІО - Новини. (А\). 9.10 —

Ранкова гімнастика для 
дітей к. т. (М). 9 30 — «Бу
дильник» к. т. (М). 10.00
♦ Служу Радянському Союз
(М) 1100 — Концерт — дії
к. т. (А!) 1|‘,45 — «Сьогодні
День металурга». Виступ мі* 
пістп.з чорної металургії СРСР 
Е Н. Казанця, к. т. (М). І200

«Музичний кіоск», к. т. (АА)- 
12.'О — «Сільська година». (АА).
13.30 — Худ. фільм «Нарече
на», к. т. (М). !4,50-«Кпигар-
іія». (51). 15 35—«Сьогодні—День 
металурга» Виступ міністра ко
льорової металургії СРСР 
П. Ф. Домакова, к. т. (М). 15.50 
— Музична програма для мета
лургів. к. т. (М) 16.30 — «Між
народна иаионам.з». к. т. (АА).’ 
17.00 — «Клуб кіііпподорожсЛ»•
к т. (М). 18.00 _ новини. (АА)-’:
18.15 — Тел. мультфільм «При«
голи Незнайки і його друзів»• 
1 і 2 серії. К. т. (АА). 18.50
Відкриття 21 літніх Олімпій- 
СЬКІІХ ігор. к. т. (Монреаль)* 
21.00 — «Час». (М). 21.30 — «На 
вулиці Нежда^рвої». к. т. (М)« 
-2.1.-і . . «Роботи. Роботи. Робо
ти». Тел. док. фільм. (М). По 
закінченні — павшій. (АА).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
■чічнінї фільм «Ноклш(аніі::»*-.г 
(К). п.оо — Для дітей. Мульт}?- 
Фільми. (К). 11,30 — «Закон < 
М1Ч; -Ц'.)- 12.00 — Для дітей.’ 
♦О.іімиійиі поступ, серед нас»*’ 
(Дымв). 12.30 — «Зоряна після»» 
Коннерт. (К). 1’3.00 — «Весело 
естафета». (К). 13.50 — *Ма;
л*‘г’внпчп ^країна». (Одеса)-’ 
11.20 - Концепт. (К). 14-45 •*? 
Для літей. Худ. телефільм 
■‘Нпш’о їй пса Цнві.зя». 4. б, 5 
С'Ч>|>. (К). 16.05 - «Слава сол; 
датська». .......................... ..
♦ Гплеекпан 
(Д-к).
Фільм 
<К).
вус». (М-в). 13 25
Фільм. <
19.00 - «Вісіі». ’ цЧ). гд.ои ■<. 
>’■ І ЧтікопськпГі. «Пікова Д»:

-- Худ. фільм «Кутузов».
18 НІ — «у СВІТІ рослин».

Вісті». ' 19.30 — 
«Одеські з;і- 
20.00 - Кон- 
«На добраніч.

(Харків). 16.55 ’Т 
пошани па селі’- 

17,55 — Для дітей. Jlo’V 
"1 ринчіїїі щоденник» f 

18 10 — «Україна ЖНИ?
- худ. тсл^ 

«Біля лукомор’я».
- «Вісті», (KL J9.30 Т 

ма». Ві{стппп'”велвкого”Мт<’атРУ 
Союзу Рс.Р. п<). 20.45 - ’«»я 
добраніч, діти!». (К). 21.00 Т 
«Час». (М). 21.30 - Продо«* 
жеипя виставі). По закінченні'" 
Вечірні повиті. (К).
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