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НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН
«Читаючи нашу нову Конституцію, 

люди ще ясніше побачать, які широ
кі і різноманітні права та свободи 
громадян соціалістичного суспіль- 
стеа. В її положеннях світ побачить 
державу, яка ставить своєю метою 
безперервне зростання добробуту і 
культури всього народу, всіх його 
класів і груп без винятку, і активно 
працює для досягнення цієї мети».

(Із доповіді тов. Л. 1. Брежнєва 
на Пленумі ЦК КПРС 24 травня 
1977 року).
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Я краї ни
МШМЇ М® ЖЕВ®099

Ми горді за свою Країну Рад, котра з перших днів свого 
існування заговорила про права, які роблять людину лю
диною. І в ювілейний рік, у рік 60-річчя Великого Жовтня, 
який запалив над світом щасливу зорю, ми оглядаємось на 
пройдений шлях і глибше задумуємось над своїми права
ми, до яких звикли і яких народи капіталістичних країн по
збавлені. Це — гарантована робота з оплатою праці, 41-го- 
динний робочий тиждень, щорічні оплачувані відпустки, 
безплатна кваліфікована медична допомога, матеріальне 
забезпечення в старості, безплатність всіх видів освіти, сво
бода наукової і технічної творчості. Наша держава — це 
наш радянський спосіб життя, відображений в кожному 
рядку проекту нової Конституції СРСР.

див. 2—3 стор. 1 Фото А. ЬУДУЛАТЬЄВА.
біде щедрим врожай ювілейного року.

їй ірій
■= СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

НА ПРИЗ
«ЗОЛОТИЙ КОЛОС»:
Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» 

Петрівського району «Колосом» намолотив 5236 цент
нерів хліба.

Анатолій ЗОЛОТАР з колгоспу «Червоний прапор» 
Олександрійського району («Нива») — 3914.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» Новюрод- 
ківськсго району («Нива») — 3907.

Павло СІЧКАР з колгоспу «Жовтнева революція» 
Нозгорсдкізського району («Нива») — 3777.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу <£Іскра» Носю- 
родківського району («Нива») — 3252.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу «Путь Октября» 
Онуфріївського району («Нива») — 3159.

Микола ПРИХОДЬКО з колгоспу «Україна» Новго- 
родківського району (СК-4) — 3156.

Іоан НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса Кі
ровоградського району («Колос») — 3108.

Михайло МЕЛЬНИК з колгоспу імені Леніна Світ- 
ловодського району («Нива») — 2971.

Олександр СКОРИК з колгоспу «Комінтерн» Онуф
ріївського району (СК-4) — 2966.

Іван СІРЕНЧЕНКО з Онуфріївського кінзаводу 
№ 175 («Нива») — 2940.

Олександр ЗАДОРОЖНІЙ з колгоспу імені Ульяно
ва Світгсводськсго району »гаткою ЖРС-4,9 поклає у 
валки зернові на площі 247 гектарів.

Серед комсомольсько- 
молодіжних екіпажів:

Впевнено жнивує комсомольсько-молодіжний сі
мейний екіпаж Івана Степановича та Володимира 
СТУЛІІВ з колгоспу імені Кірова Онуфріївського ра
йону. З бункера своєї «Ниви» женці яидали 5626 
центнерів зерна.

Комсомольсько-молодіжний екіпаж Віктора ЗАРУ- 
БЕНКА та Валерія ГЛУЩЕНКА • колгоспу імені Фрун
зе Доливсь<ого району скосив «Колосом» ранні зер
нові на площі 128 гектарів і намолотив 5429 центне
рів хліба.

МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ! НАСЛІДУЙТЕ ПРИКЛАД 
ПРАВОФЛАНГОВИХ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ЗАГІНКИ!

ПРАВОФЛАНГОВІ ХЛІБНИХ ТРАС:
Понад 2 тисячі молодих водіїв автомобілів тран- 

спсртують зерно від комбайнів на гоки, з токів — на 
хлібоприймальні пункти.

Змагання серед автомобілістів очолює Леонід РО- 
ЛІЛНОВ з Доліінсекого раноб’едпашія «Сільгосптех
ніка». Перевозячи хліб машиною ЗІ.Л-133. він виро
бив 16560 тонно-кілометрів.

Серед правофлангових .хлібних трас молоді шофе
ри Валерій СЕРБІВ з Бобринецького філіалу вироб
ничого об’єднання «Кіровоградтрапссільгоспте.хпіка», 
Віктор ПРОВОДІЯН з колгоспу імені Леніна Иовго- 
подківського району. Василь ДІДЕНКО з колгоспу 
імені Енгельса Головапівсі.кого району, Володимир 
МІЩЕНКО — Ульяновське райоб’єднапня «Сільгосп
техніка».

) Помисли 

молодих 
хліборобів

Добрі хпібз зародили на 
полях колгоспу імені Ва- 
тутіна Кіровоградського 
району. Окремі ділянки 
видають до п’ятдесяти 
центнерів з гектара. Зі
брати до зернини врожай

ювілейного року — таки
ми помислами живуть ни
ні молоді хлібороби гос
подарства.

Щоб успішно впоратися 
із косовицею комітет 
комсомолу створив при 
збирально - транспортних 
загонах комсомольські 
групи. До їх числа уві
йшло п'ятнадцять спілчан. 
Серед них один з кра
щих комбайнерів кол

госпу Володимир Зайчен
ко, помічники комбайне
рів Олександр Силідей, 
Анатолій Пушкаренко, 
трактористи Володимир 
Симонець та його брат 
Михайло, шофери Юрій 
Супруненко та Тарас Ли- 
совський, слюсар Микола 
Мельниченко та інші.

Першість у соціалістич
ному змаганні сьогодні 
веде агрегат Володимира

Зайченка та Олександра 
Сиг.ідея. Хлопці трудяться 
на найбільш відповідаль
них ділянках, гідно пред
ставляють комсомолко на 
жнивах. А поряд невпинно 
гуркоче машина Пушка- 
ренків — батько з сином 
теж показують зразки са
мовідданої праці.

Ю. МАТІВОС. 
Кіровоградський район.

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

ЖОВТНЕВА
ВМЖТА
КОМ«0М(М№М

«Привіт 
з малого БАМу...»
• СТУДЕНТСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ЗАГОНИ ПРАЦЮЮТЬ 

В ТРЕТЬОМУ ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРІ ПІД ДЕВІЗОМ: 
«60-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ—60 ДЕННИХ НОРМ!»

— А ви бачн ій пашу дороіу? — перш за все по
цікавилися хлопці. — Иі-і'і, не тут, а там. — махнули 
рукою десь туди, куди тягнулися довгі блискучі рей
ки. — Подивіться обов’язково. Там все — як на 
долоні.

Там, куди показували хлопці, стояв, прикипівши 
до землі важкими гусеницями, крап. Попереду нього 
дорога, яких сотні в нашому степовому краї — туга, 
обкатана і утрамбована, грунтова дорога. А позаду— 
гола чи не попа? — новенькі шпали, рівна, мов стру
па, колія... ІІі, звичайно слідом зз шляхоукладальннм 
краном ще не можуть вирушати залізницею поїзди— 
не тільки початок, ще повинен з’явитися насип, ще 
треба зробити баллегувания колії — і все ж тут, як 
ніде, відчуваєш причетність до чогось великого. Тут і 
справді все. як па долоні; ось яка вона була, і ось, 
яка вона буде. Тут найкраще розумієш, що такою во
на станс, але ж не сама по собі. Такою її треба зро
били.

«А зи бачили нашу дорогу’» Так вовн юворять 
про неї всі: паша. 1 про свою робегу розповідають 
однаково захоп ієно. Хоч потрапили сюди, на будів
ництво залізниці Долнпсі.ка — Помічна обидва буд- 
заюпп по-різному. Хлопці з факультету фізінховання 
Кіровоградського педагогічного інституту з перших 
же днів формування стуленгськоіо будівельного 
мрія.тй потрапити саме сюди. А коли дізналися, що 
їх прохання вдовольни ап — зраділа Дуже кортіло 
вже толі іпзіщатп себе «.бамівцями», проте стриму
вались: не заслужили ще. Учні Кіровоградського ма-« 
піпнобулівпого технікуму спочатку готувалися до ро
боті: в колгоспі «Іскра» Олек-’яндрівського району. 
І тільки перед самісіньким від’їздом виявилось, що

(Закінчення на 4-м стор.).
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ПРАЦЯ — НАШ ПРАПОР

па

п яти- 
одер-

и страх 
— страх 
Великий 
Працю,

дев ятій п'ятирічці 
організаціями 

освоєно 
карбо-

Світлозодці схвалюють про
ект нозої Конституції, схвалю
ють статтю 44: «Громадяни 
СРСР мають право на житло». 
У Світловодську це право за
безпечується розвитком і охо
роною державного і громад
ського житлового фонду, спри
янням кооперативному та ін
дивідуальному житловому бу
дівництву, справедливим роз-

ПОДІЛОМ 
контролем 
невисокою 
тою.

Тільки а 
будівельними (, 
міста за п'ятирічку 
44 мільйони 400 тисяч 
ванців капітальних вкладень, в 
тому числі на будівництво 
житла —• 13 мільйонів 1 тися-

під громадським 
житлової площі, 
квартирною пла-

СВ11ЛОВОДСЬК, НОВОБУДОВИ,

Пізнай 
найвиїми радість

Днями я випадково став, свідком однієї 
суперечки, навіть пе суперечки, а діало

гу між двомт механізаторами нашої брига
ди. Початку розмови не вловив, та .'вернув 
увагу на тихе шепотіння, що долинало до 
кабінету. І коли вже хлопні проходили ко
ридором, почув:

— А я таки подамся працювати до кар’є
ру, Василю. Там платять більше...

— Якщо бути цілком відвертим, то її ти, 
мабуть, працюєш заради тих же червінців, 
що і я.

— Я, Іване, хлібороб. І був би хліборо
бом навіть, коли б за свій труд не одержу
вав ні копійки. У нас вільна праця, Іване...

Слова молодого механізатора запам’ята
лись. Тоді замислився і сам: а чи працював 
би я огуд у свої її бригаді, коли б робота 
механізатора була б найнижчеоплачуваною? 

Чи виконував би обо- 
і’язки бригадира, як- 
5и ці обов'язки були 
суто громадськими?

Так, працював би! 
Бо праця, як влучно 
сказав Василь, «у нас 
вільна». Вдумайся у 
це поняття, мій мо
лодший сучаснику. 
Вдумайся і осмисли ці 
два слива, два інтере
си, що століттям вва
жались непримирен
ними. Коли навчились 
ми, люди, суміщати в 
собі оці два слова?

Праця створила людину. Повага до праці — 
найдавніша норма моральності. Тяжкою була до
ля цієї норми: первісну людину працювати зму
шувала загроза голодної смерті, у рабовласниць
кому і феодальному суспільствах — ще 
фі пічного покарання, у капіталістичному 
перед голодом, нсстаткамн і злиднями. 
Жовтень забезпечив нам вільну працю, 
яка приносить людині радість і щастя.

Сьогодні був у. полі. Там. де жнивує комуніст 
Василь Іванович Чиїїчоїї. їхав до його «Ниви» і 
піймав себе на думці, що немає чого їхати і конт
ролювати цього комбайнера. Свою працю контро
лює пін сам, бо має високе почуття відповідаль
ності за доручену справу. 1 пе виміряти це ні за
робітною платою, пі грошовими преміями. Торік 
Василь Іванович Чинчой зайняв перші- місце на 
косовиці, намолотивши вісім з половиною тисяч 
центнерів зерна, а потім ще півтора місяці ударно 
жнниувап у Монголії.

Роздумуючи над рядками проекту пової 
Конституції, я вкотре ловлю себе па думці, 
що в проекті не іід.'ться про якусь абстракт
ну «працю взагалі». І варто було б додати 
в статті ІЗ про мотиви нашої праці. її 
призначення. Адже, коли матеріальне заохо
чення є визначальним і є дишім мотивом 
праці, го заяву того механізатора, що мріє 
перейти працювати, де більше оплачують, 
можна розцінювати як працю для себе. Та
ка праця збільшуй рахунок на ощаднії! 
книжці і кількість полірованих меблів. Така 
праця, можливо, і підвищує професійну май
стерність людини, але не робить її духовно 
багатшою.

ЦЬОГО року комбайнер Іван Іванович 
Чішчсй, людина нагороджена двома 

орденами, багаті.ма медалями, очолив ком
сомольсько-молодіжний екіпаж. Помічни
ком у нього сіні Віктор, білявенький, беруч
кий до роботи хлопчина. Жнива для Вікто
ра — го не тільки екзамен на зрілість, то й 
урок праці для людей, коли заради успіху 
і достатку' колгоспу не рахуєшся ні з відпо
чинком, пі з втомою, ні з власними інтере
сами. Віктор, котрий часто заміняє за кер
мом батька, переймає у нього добросовісне, 
чесне ставлення до праці. Як і грак горист

Леонід Руденко та шофер Іван Мосяк. Ком
сомолець Іван Мссяк, наприклад, перево
зи гь за день 27—30 тони зерна з поля па 
тік. Однак і машину хлопець загермеі взу
вав у вілі ііііїї час, і по нерівній дорозі іде, 
зменшуючи швидкість. А здавалось би — 
газуй па всі педалі, зарплату ж одержуєш 
за тонно-кілометри.

Хтось мені може іі заперечити, монляв, робінії 
із членів бригади таких собі «безссребрепнкні». 
Відразу скажу, що матеріальні достатки наших 
механізаторів високі. Помає, мабуть, потреби пе
рераховувати пі нові будинки, ні килими, одних 
легкових автомобілей у членів бригади півтора 
десятка. Та і я приїжджаю на роботу на влас
ному «Москвичі». Однак вважаю, світ речей, ма
теріальні цінності служать людині тільки для 
засвоєння головного багатства — цінностей духов
них.

А одна з найвищих духопни» цінностей — ра
дість праці. Тому так весело і впевнено молотять 
хліб комсомольці комбайнери Микола Дудник і 
Віктор Шолохов. Іван Шарпа і Микола Колій, мо

лодий комуніст Микола 
Червоний. Тому сіли за 
кермо комбайна не зара
ди грошей, а заради то
го, щоб принести працею 
своєю користь державі,
студенти Кіровоградсько
го технікуму механізації 
Петро Лозовий, Василь 
Дацснко. Тому не поспі
шає відпочивати від на
пруженої зміни комбай
нер орденоносець Воло
димир Якимович Заму- 
ренко — сидить в гурті 
молоді і ділиться досві
дом роботи.

І тільки схвалення 
викликають у нас ряд
ки із проекту Консти
туції: «Суспільно ко

рисна праця і її результати визначають ста- 
іісшище людини в суспільстві!. Ось Микола 
Бабаев — ще зовсім молодий колгоспник. 
Однак користується повагою в колективі. 
1 не тому, що йоіо посада — старший інже
нер по експлуатації сільгоспмашин. Він 
однії із тих, хіо не може буг.і спокійним, 
коли йдеться про погану якість роботи, про 
браксробство. Саме тому протягом кількох 
років молодь бригади обирала його своїм 
ватажком, а комуністи прийняли в свої ря
ди. А комсомольцю трактористу Олексію 
Журавльову, який зараз відвози і ь солому 
від комбайна комуніста Володимира Івано
вича Шевченка, ми виявили високе до
вір’я — обрали депутатом районної Ради 
депутатів трудящих знову ж гаки за доб
росовісне ставлення до праці.

Я знак:: молодое і і пе притаманно оіляда- 
тіісь назад. Однак впевнено тримаючи в 
руках кермо могутнього «Колоса» про яко- 
іо ми в юності тільки трепетно мріяли, 
оглянись па своє поле, па поле жиггя Віт
чизни, і ти зрозумієш, що не заради мате
ріальних вигод йшли твої ровесники у 
Жовтневу революцію назустріч небезпеці, 
ризикували життям і терпіли голод і холод 
у Велику Вітчизняну війну.

Ти тримаєш в руках проект пової Консти
туції. Нової, бо життя і суспільство не 
стоять на місці, і не тільки ти виріс із своїх 
юнацькії.'; сорочок — виростає із законів 
держава. Тобі — підгримувати її щасливе 
і світле зростання, тобі нести у прані чер
воний стяг Жовтня, тобі у праці доводити 
вірність нашим ідеалам.

Пізнай же цю найвищу радість!
С. ОНУФРІЄВ, 

Герой Соціалістичної Праці, бригадир 
тракторної оригаци колгоспу імені 
Леніна Знам’янського району, колек
тиву комуніс ги інзї праці.
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бодами, визначеними Конституцією СРСР.

5 грудня 1959 року, в день свята Радянської Конституції, 
бригадир спецгідромонтаЛсників Петро Молєв ввімкнув регу
лятор і о -1-й 'годині 7 хвилин ранку електроенергія першого 
агрегату Кременчуцької гідроелектростанції дала струм.

Так ожила вода. І народилось із маленького села Табуршце 
місто. Сьогодні у Світловодську живе близько 60 тисяч жиіеи'в. 
Більшість із них — будівельники Кременчуцької гідроелгктро- 
станції, будівельники свого молодого міста. Його мешканці, 
громадяни нашої країни, користуються усіма правами і сво-

держа* 
Ми вциааося УДАНІЙ раді неве- 

“0ю..11ЯЬки У с'^йлівка шість де- 
г-'-.э:о села * „пяти чотирьох
пучц^олодш. Д3ваоздгоспу «Б’ЛЬ- 
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Ірина ІнаТ “гОспу Віктор 
^°аХс?икТамара Поберс-
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11 Цкінтуци м час своєю Пра- 
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4*0. сх, явною кілька«нГи олинтабовне ко 

в-ор». зона цвиняток з правил.
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, читає, вивчає і ДО- 
радянський народ, 
такої людини в на- 
6 не ознайомилась 
нової Конституції 

лише ознайом- 
і людей вносять 
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СТИТу^

МОЯ ЗЕМЛЯ —
МОЯ ТУРБОТА

ВЧУСЬ
УПРАВЛЯТИ
ДЕРЖАВОЮ

упразляти 
сільській

Здається зовсім недавно наша 
партія радилася з радянським на
родом, коли обговорювався проект 
Директив розвитку народного гос
подарства на десяту п ятирічку, а 
сьогодні ми вже другий рік труди
мось над його виконанням. Чи не 
тому успіхи наші такі вагомі, що ми 
самі визначали рубежі, яких треба 
досягти, а тому тепер кожен вва
жає — працювати абияк просто 
не має права?

Нині народ обговорює проект но
вої Конституції СРСР. І знову ко
жен прагне' внести у нього свій 
вклад, вписати і свій рядок.

Наша молодь завжди відзначала
ся активністю. Тому важко передати 
свої почуття, які, переконаний, роз
діляють усі мої однолітки, перечи
туючи статно Конституції, де йде
ться про те, шо віковий ценз канди
датів у депутати Верховної Ради 
СРСР і Зерховних Рад союзних рес
публік знижено до 18 років. Адже 
це означає, що нам, молодим, дові
ряють управління державою! .

Я не знаю іншої країни, де б пе
ред молоддю були відкриті такі

широкі шляхи в життя — аж до 
участі з управлінні державою.

А в нашій країні — це норма. 
Візьмемо хоча б наш колгосп.

У «Росії» нам, молодим, довіря
ють. Бо ж і голова колгоспу Анато
лій Петрович Руденко, себе у «ста
рички» записувати не поспішає. Сво.

п0ч»Г4чіз. Але є 
візами творц 

Г'0* -імиги, яку 
полям увесь |

'- *1 деться 
ш'й Кііїні, яка 
3 г-іоекгом 

ним не 
МІЛЬЙОНИ 

До Обозного

ким вже й важким багажем. Голо-* 
вує другий рік. Як? Про те говорять 
минулорічна першість у соціалістич
ному змаганні в Олександрійсько
му районі.

Анатолій Петрович не побоюється 
доручати серйозну справу молоді. 
І це кажу не тому, що в свої 
двадцять два працюю керуючим 
відділком. Я не виняток. От, скажі
мо, Ніна Золотарьоза зустрічає нині 
двадцять перше літо, займаючи до
сить відповідальну посаду завідую
чої молочнотоварної ферми. І на
вряд чи знайдеться в Михайліаці 
людина, котра б сказала, що Ніна 
недбайлива господарка.

Статистика стверджує, що сучасна 
молодь порівняно з попередніми 
поколіннями підросла на кілька сан
тиметрів. Однак не знайдетеся 
цифр, якими можна було б охарак
теризувати, виміряти ідейний та мо
ральний ріст наших сучасників, їх
ніх інтересів, прагнень, запитів.

знахо.вЖ- У проект. Кон- 
ституи такі рядки, які хвилюють 
його фйбільше. Для мене—це 40- 
тирю.%ятий розділ, де Йдеться про 
народне о депутата.

Хочсься й мені вписати свій ря
дах у величний Документ епо- 
хи. Чч^ло праз у народних ооран- 
Ців, корі узаконює проект Консти- 
туЦйФСР. Мені здається, що саме 
Це тааздає таке доповнення до 
стати|5, у яіхій йдеться про обо- 
в’язовепутата звітувати про свою 
роботу перед виборцями.

Нелше звітувати, а ” 
депуіікьчі обов’язки 
своп честі, совісті».

Неіижна інакше: право зобов я- 
эус.

и «вважати 
справою

Сфюч ми

₽а»ну.

її а ф

в. підхлібний, 
відділком колгоспу
Олександрійського

ого: з. підхлібний.

(І'КОСЬ читаю «Медицинскую газету», і потрапила 
мені на очі невеличка замітка «Вдячність австра

лійцям. Йшлося в ній про те, як охни з австралій
ських туристів Р. Порте]), подорожуючи ііо нашій 
країні, тяжко захворів. Більше місяця боролися за 
його здоров’я радянські лікарі.

— 11а моїй батьківщині не повірять, що сорок днів 
лікування і обслуговування обійшлися для мене аб
солютно безкоштовно, — заявив після одужання 
Р. Портер. — У нас цс коштувало б 1100 доларів — 
для маляра це великі гроші...

Справді, безплатне медичне обслуговування у на
шій країні стало наскільки звичним, то ж ніхто навісь 
не замислюється, що воно безкоштовне. Інакше в ра- 
дш:ському суспільстві іі бети ііе може.

Взяти пашу лікарню. Лише за минуле півріччя на 
сігціонарному лікуванні побували 2540 чоловік. Але 
піхому й на думку пе спаде підраховувати, скільки 
це кошіує для держави. Бо держава, це ми. а немає 
білішої цінності для Країни Рад, ніж її люди...

Кілька прикладів з нашої практики. Більше сорока 
днів знаходиться вже в лікарні Єлизавета Кузьмівна 
Татарчук, лікуючись від гострого активного ревма
тизму.

В будь-якій капіталістичній країні до тілесної неду
га вже б прибавилася моральна. Де взяти кошти на 
лікування? Адже в Сполучених Штатах Америки, ска
жімо. середня вартість перебування в лікарні — 160 
доларів. І ця цифра росте.

ВСЕ для людини

ЦІНА БВЦІННОГО
Вже третій місячі» 

юїдного по.ііаріритї 
найдешевшій лікарні 
Країні, ДЄ ОДНІ: ДЄіІІ 
20—22 долари, .іікуог 
зом су проводжу зажк 
кеди він отримає че:; 
лікування та обс.тугозуяііня

Я не згадую вже прор.ніномп, які ведуть лікарі 
нашої поліклініки. КЛніевт. наприклад, щодня 
приймає 35—»38 вітв!і.,73чів. Коли пригадати. щ > в 
США простий візит Д° іаІ 51 обходиться від 125 де. 
150 доларів, стає зв№* 151'Ь скільки коїьг ,- чаїній 
державі безплатне м(^='е обслуговуванії,! Ніяких 
коштів не школу* Де?\"!- йдеться про здо
ров’я людиіііі,зростай*11 доі. хібуту. Системою дер- 

забезпечується консти- 
■«‘іідорожчий скарб — з,д 

о>ке в країні, де. народ'го

-М. Кіровоград.

КОНІ ria lie ІІІ’лО П -

»ється від гострого рев.м 
Цодимпр Байбузаи. Навіть

у капі і а.-іс і ичіцй 
коштує «всього.> 

хворого з таким діагно- 
» $ } нього страхом перед дне 
10мою коштів, затрачених і

ДЛ бідняків 
»бугання 
мі д. і

рЯка.

жаішнх заході» у нас 
ту ЦІЙ не пры.0 :' 
рсн’я. Інакі’іе її бути 1 
нодар своєї додч. М ’ЖТ. ДИ нСЬКи Й 

голом* л,ка₽ 3-і міської лікарні’

БУДІВНИКИ СВОЄЇ ДОД;

ча карбованців. За 1971—1975 
роки в місті введено в екс
плуатацію 102 338 квадратних 
метрів житла загальною пло
щею, а це означає, то 2637 ро
дин вселились в нові благо
устроєні квартири.

Б нинішній п’ятирічці буде 
збудозано 120 тисяч квадрат
них метрів житла. На будів
ництво цього житла буде вкла
дено 18 мільйонів 750 тисяч 
карбованців, що на 41 процент 
більше, ніж в дев'ятій 
річці. Великий розмах 
жить в новій п’ятирічці коопе
ративне будівництво. За раху
нок жиїлових кооперативів бу
де збудовано 15 795 квадрат
них метрів житла.

Щасти вам, мешканці світло
го радянського містаї



СВІТЛО ТВОРЧОСТІТ РАКТОР губився у маре
ві. Трактор єднав небо і 

землю, бо все суще почи
нається на землі. Бо все су
ще прагне неба. Неба, як 
високості поривань, як мрії, 
як збутнього сну. Трактор 
єднав землю і небо, під
ставляючи блискучі свої 
боки сонцю. Трактор був 
засмаглим, трішки втомле
ним і веселим. Веселощі, 
певно, йшли знову ж таки 
від сонця і від неба, а, мо
же, від розкошування поля, 
що всіма барвами стели
лось до його сталевих ніг 
і прагнуло його тракторо- 
вих пестощів. Малюнок так 
і звався просто і безпретен
зійно: «Трактор». Заслуже
ний художник УРСР Леонід 
Павлович Лабенок, вручаю
чи Почесну грамоту Спілки 
художників республіки шес
тикласнику Павлиської се
редньої школи Володі Ку- 
лішу, ще раз згадав того 
трактора на листочку папе

БУДЕ ВОЛОДЯ
ХУДОЖНИКОМ

ОНУФРІЇ В КЛ — ///? СТОЛИЦЯ, І НАВІТЬ 
НЕ .ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР. ОДНАК В СЕЛИШ! 
Є ТАКЕ ВИЗНАЧНЕ МІСЦЕ — ОНУФРІЇВ- 
СЬКА КАРТИIIНА ГАЛЕРЕЯ.

леиня і сльоти радості, але жи
тиме а серці ого дивне відчут
тя. коли лишаєшся наодинці з 
вічністю і сгрц; твоє стискає
ться від доторку до Прекрасно- 
ю... І може саме тоді перед 
безсмертними полотнами Ра- 
фас.ія, Вап Гота : Пікассо вони, 
діти хліборобів і і далекої Сме- 
ганіпки, котрої не знайдеш на
віть на карті області, зрозуміли 
не тільки велич безсмертних по
лотен, а зі велич держави, котра 
ті полотна зберегла і зробила їх

ру у маєві весняних барв. 
Подумалось: у 220 малюн
ках виставки, як у краплі 
роси, відбилось те, чим 
живуть юні художники: 
вихованці дитячих садків, 
учні шкіл Онуфріївського 
району. «Ферма» — то ма
люнок семикласниці Ірини 
Андреєвої з Павлиша, 
«Жовтень» — учениці дру
гого класу Онуфріівської 
середньої школи Олі Заїкі- 
ної, «Поле» — п ятикласни- 
ка Омельницької школи 
Сашка Чорного...

і хоча важко було з тих двох
сот малюнків вибрати кращі — 
і Володя, і Ірина, і Ольга, і 
Сашко йшли додому із щасли
вими очима — вийшли перемож
цями! Грамоти Спілки художни
ків України одержали двадцять 
хлопчиків і дівчаток.

А невдовзі облетіла звістка 
Сметанівську восьмирічну шко
лу — Микола Троян та Іван По- 
ірібний так саме ці двоє хлоп
чиків. яких нагороджено грамо
тами, їдуть з районною екскур
сією у Ленінград, до Ермітажу!

В їхньому житті ще все попе-- 
реду, ще будуть пошуки істин, і 
гіркоти втрат, ще будуть захоп-

доступними для своїх громадян 
незалежно від їхнього віку, про
фесії, кольору шкіри 1 заробіт
ної плати.

А може зрозуміли вони це Ще 
під час районної виставки дитя
чого малюнку, лауреатами якої 
вийшли, під час районної ви
ставки, у жюрі котрої були за
служені художники республіки, 
науковці Київського художнього 
інституту. А можливо, зрозумі
ли це. коли у сусідній, Паач 
лиській середній школі з ініціа
тиви президії правління Спілки 
художників України при актив
ній участі Онуфріївського райко
му партії було відкрито «Мемо
ріал В. О. Сухомлнпського» — 
республіканську виставку гра
фіки.

Спілка художників Ук
раїни — шефи Онуфріїв
ського району. А справжнє 
шефство — то щира друж
ба, то обмін думками, то 
щиросерді подарунки. Тоді, 
по закінченні цієї першої 
виставки, художники пода
рували дітям району гра
фічних картин, ілюстрацій 
до творів українських пись
менників на 5 тисяч карбо
ванців.

Восени минулого року в сели 
щі Онуфріївна для хліборобів 
широко розчинились двері ново
го районного Будинку культу
ри— тут відкрилась нова рес
публіканська иисгавка живопи
су. Полотна заслужених худож
ників України, заслужених дія
чів мистецтв республіки О. Ар
тамонова, М. Максаменка, 
Л. Лабепка, І. Шутєпа, П. Су- 
ліменка та багатьох інших про
відних художників республіки 
розповіли онуфріївцям про наше 
сьогодення, про героїчні поден
ні народу у Великій Вітчизняній 
ВІЙНІ.

Обидві республіканські ви
ставки відвідало понад 18 тисяч 
колгоспників, робітників, учнів, 
вчителів, а також багато меш
канців навколишніх міст і ра
йонів.

Художники та мистецтво
знавці під час виставки по
бували в школах, колгоспах 
району, зустрілися з учня
ми, вчителями, колгоспника
ми. Залишились в серці теп
лі слова, цікаві ідеї і пропо
зиції, висловлені під час 
дискусій, творчих зустрічей. 
А на пам’ять.— в Онуфріїв- 
ському районному Будинку 
культури 14 прекрасних по
лотен — дарунок Спілки 
хліборобам і їхнім дітям.

Так було створено поки 
що першу на Кіровоградщи- 
ні сільську гостійно діючу 
картинну галерею, на базі 
подарованих картин і при
дбаних районом раніше.

Зараз в районі готуються 
до республіканської вистав
ки живопису графіки і 
скульптури, присвяченої 
60-річчю Великого Жовтня. 
Готуються старанно. Адже 
у вересні, на цій виставці 
району буде вручено па- 
м ятну медаль Спілки ху
дожників УРСР: нещодавно 
Онуфріївський райком Ком
партії України визнано 
лауреатом традиційного ог- 
ляду-конкурсу газети «Прав
да Украины» і Спілки ху
дожників УРСР «Мистецтво 
— народу».

Так, мистецтво у нашій 
країні належить народу. І 
нехай не всі хлопчики і дів- 
чаїка Онуфріївського райо
ну стануть в майбутньому 
маститими художниками, 
мистецтвознавцями. Май
бутні механізатори, доярки, 
вчителі, льотчики, вони нес
тимуть прекрасне а свою 
роботу, в СВІЙ ДІМ, в своє 
життя.

Л. КРАВЕЦЬ.
У виставочному залі.
Один іі експонатів Онуфрі- 

ївської картинної галереї, «Свя
то врожаю». Автэр Т. Хитрова.

Фото ». КОВПАКА.

'і Фоіо В. КОВПАКА. ,

Юна художниця онуфріївсі.ка школярка Іпьа КОЗЛОВСЬКА’ 
(справа) нагороджена грамотою Спілки художників УРСР. Тому » 
такою повагою дивляться на її малюнки Алла РІЗИ IIК та Ігор 
БАЛУБА. фого в КОВПАКА.

ТРУД І ПІСНЯ — ПОРУЧ

Пригадується, поверталися ми з Кіровограда. На
стрій у всіх піднесений. З обласного конкурсу одно
актних п’єс гез.ти додому перемогу. Наша Малинова 
сопілка» була відзначена перехідним призом імені 
Юрія Яровського... Вдивлявся в обличчя Миколи Ру
бана, Наталки Сопілко, Тамари Булавеііко. Сергійка 
Чорного, Лариси Тупикової, Голика Клнмепка, і чо
мусь пригадував, як готували ми, перші активісти 
сіліськзго клуб} «Наталку Полтавку»... Наче й не
давно і.е було, а вже десять років'спливло. І клуб 
наш уже не клуб, Будинок культури. Повий збудува
ли. Відверто кажучи, його її Палацом культури на
звати не гріх... А для того, .хто реєструє тут свій 
шлюб — це Палац щастя. Палац не палав, а з лег
кого слова В. 3. Мамуні, нашого голови колгоспу, 
комбінатом культури кличуто. А чом би її ні?

Красива, двоповерхова будівля з великим мозаіч-. 
ним панно: у стрімкому танку кружляють юнак і дів
чина.

Великий вестибюль. На стінах портрети кращих 
людей села. Па першому поверсі — кінозал па 700 
місць добре упорядкована сцена, широкоформатна 
кіноустановка. Поруч залп: лекційний і танцюваль
ній!. Є просторіш спортіииііпі зал з двома роздягаль
нями. А кімнати для гурткової роботи па другому по 
версі, оркестровий клас, кімната дозвілля, музейна 
кімната, кімната танцювального гуртка? Чудово об
ладнані кабінет політосвіти, бібліотека. Навіть кафе
терій є!

Чом не ілюстрація до рядків проекту нової Консти
туції, про право трудящих па відпочинок? Отак га
рантується воно на прикладі нашого села. І хмо.тівча- 
ни користуються ним.

Взагалі, хмелівчанп люблять відпочивати. Завітай
те до пас в суботу чи неділю. Як багато молоді на 
наших вечорах відпочинку. І естрадний ансамбль у 
нас свій, теж популярністю .користується. Мені, як 
керівникові його — це приємно, але втричі радісніше 
бачити, як ростуть люди. Здавалося, не так давно 
стаь у ьге Нтарнстом учень місцевої школи Михайло 
Лобода, всі ого кілька років, а сьогодні він уже ке
рівник г.окально-інструмеїіт.ілшіОЕо ансамблю Бу
днику піонерів «Сін-.ява».

lie’брепчпть тепер гітара по темних закутках... 
Хлопчаки мають свій репертуар. Збираються па репе
тиції.. Добре діло робить Михайло... і приємно ке 
бачити, бо ж сам він. теж спочатку «бринькав» на 
вулиці.

Механізатора Анатолія Іванова привела в Будинок 
культури любов до пісні. Нині ьіп соліст ансамблю/ 
Хороша підібралась у нас і вокальна група Віра Ко- 
ліспичснко, Тетяна Руда. Надія Аппхгіна, Світлана 
Сипіга, Людмила Сорока, Наталка Філошок...

Вдень попи працюють, вчаться, а увечері збираю
ться у кімнаті для репетицій... І лине над селом пісня.

Не буду зупинятися па роботі духового оркестру, 
яким керує Євген Григорович Власенко, інших гурт
ках .художньої самодіяльпос11, в яких знаходять своє 
покликання хмелівчанп.

Тематичні вечори усні журнали, вечори слави, ви
ступи агіткультбригади на фермах, польових станах, 
веселі вечори відпочинку — вони увійшли в жаття 
.хме.тівчан органічно. Здається, інакше її не могло 
бути.

Праве, па відпочинок... Рядок з проекту пової Кон
ституції СРСР... А за ним — радість, посмішки, весе
лий настрій, звичайне, людське щастя. Бачу цс на 
прикладі Хмельового, а скільки таких сіл у нашій 
країні, країні, де наїївшца цінність — людина.

М. ПЛАХОВ, 
директор Хмелівського Будинку культури.

Малєюисківський район. ;

МОЛОДИЙ КОМУНАР
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«Привіт
з малого БАМу...»

-------------------------- —-------------------------- 1 II— І і д—ИИ І  

зуміли- І коли(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).

ъ «Іскрі» їх не зможуть забезпечити будівельними ма
теріалами. Довелося міняти адресу. «Abt навіть усві
домити добре не встигли, на яку будову їдемо...».

Зараз вони змзіаються між собою — «Старт» і 
«Буревісник». Поки що важко сказати, хто з них по
переду — обидва загони виконують щодня по дві 
денні норми...

Колись вони обов'язково сядуть в поїзд і проїдуть 
цією дорогою з кіпця в кінець, всі І.44 кілометри гід 
Помічної до Долпідької. Ось тут, де праціпині. хлопці 
СЬСІ ОДНІ, ПОЇЗД іупішитіся і кондуктор ЗВИЧНО ОіОЗО- 
енть: «Синців Когтлівка». І можливо щось тут .змі
ниться («ллоді т\г зовсім не гак буде. Ось тут ви
росте будівля вокзалу, а тут житловий будинок. -) 
та всип впізнають їі одразу. Бо кожен метр дореги 
буде їм не просто знайомим. Ein буде їхнім, прокла
дений власними руками. Чи б.тізто цих метрів^ Бага
то. Тільки за одни день хлопці роб тять щебиеве ба
ласту г-анп я па чотирьохстах метрах, а піщане — на 
восьмистах. Роблять, не поглядаючі! па годинники. 
Бо приїхали сюди не попраню'-тн «ві.'і» і «до», а бу
дувати свою дорогу.

— Пам’ятаю, у нас дома раніше, коли хотіли під
креслити недоцільність якоїсь події, жартували: «Все 
одно, п'.о їхати до Бобршіця залізницею»—яка ж бо, 
мог-ляв. тут залізниця? І ось будь-ла?ка, все як в каз
ці. До 1 жовтня за планом наша-дорога має про
лягти якраз до станції Бобрпнець. Тільки яка там 
казка. Ті. колишні жартівники, мабуть, просто на та
ких, як ми, не розраховували. Ллє хаіі-но спробує 
хтось тепер так пожартувати... Я їм годі хоч про один 
наш день розповім...

Про який? А це па вибір. В загоні «Сгарт». на
приклад, можуть розповісти про те, як одного дня 
•-==“—==— ----------------—-— ----------------------------

недочекалась бригада Миколи 
Баргаміна бульдозера, котрий м ів 
виконані зс.’.'ляні робо ні.

— Лу що ж, хлопці, — виріши
ли в бригаді, — хоч лопата — річ 
не дуже технічно оснащена, за ге 
надійна.

Траншея на території табору 
з’явилася так швидко, що дехто 
навіть очима бульдозера по по- 
Двір ю пошукав. Вже потім зро- 

иезабаром видавали кожному ще по
одній парі робо ї їх рукавиць, якесь нікому і в голову 
і’о прийшло натякнути на недбайливе ставлення до 
спецодягу...

Тепер вони називають себе бамівцями. 1 всі листи 
почикають прчб.іігшо так: •'.Привіт вам з малою 
Б.АМк...». Але особливо гордяться, коли так їх звуть 
інші. Бо це — вігліання. А вони його заслужили. 
Всі — без винятку. Від командира «Старту» (малень
ка деталь: нещодавно Сергію Маркову треба було 
їхати па Всесоюзний турнір з боксу. — там канди
дат в маис гри спорту міг би статі: майстром, — та 
не зміг командир без свого загону, без малого БАМу) 
до (.ергожки Дсмяпіпа — «стартіиського» вихованця, 
для котрого оце перша дорога в п’ятнадцять літ, ма
буть. і визначить всі подальші життєві дороги.

Поки що всього дванадцять кіломсірів відділяє 
ш.тяхохкладальнпй кран віл станції Помічна. До міс
ця .зустрічі з будівельниками, котрі ведуть дорогу вії 
станції До.пшська ще не один десяток кілометрів. 
Оісж у хлопців зараз точнісінько як там, біля само
го крану: позаду вже блискучі рейки, вкладені влас
ними пеками, а попереду — робота, що ще чекає па 
них. Ще попереду і освоєння сімдесяти тисяч карбо
ванців капіталовкладень і виконання всіх пунктів со
ціалістичних зобов’язань. Та й чи тільки виконання? 
Ось приклад: «Щоденно виконувати норми на 115 
процентів» (із зобов’язань'). «Молодці студенти! Поки 
дві денні норми не зроблять — робочого місця жоден 
не залишить» (зі слів В. Цсбрснка. начальника штабу 
обласної комсомольської ударної будови). Чому так? 
Інакше просто не можна: вахта на честь ювілею 
/Копия — ударна, будова — ударна, а дорога ця в 
їх житії — найголовніша.

Н. ПХСТУШЕНКО.
Помічна — Долннська.

Завтра —
День пран/евника торгівлі

Людмила Радашова та 
Зоя Озерська того дня 
прийшли на роботу рані
ше. Хотілося встигнути ще 
до приходу подруг вивіси
ти черговий номер стіннів
ки. На цей раз у Людмили 
була подвійна радість. її 
бригада достроково спра

ВАС 
ОБСЛУГОВУЄ

Наступний 

тиждень— 

сорок 
шостий

«Рішення XXII з’їзду пар
тії — в життя» — під таким 
девізом трудилася разом з 
усім народом молодь на
шої республіки. Ставали до 
ладу нові потужні заводи і 
фабрики, електростанції, 
зростало сільськогосподар
ське виробництво. Тільки за 
1962 рік наша промисловість 
дала продукції більше, аніж

за всі роки довоєнних п’я
тирічок. А колгоспи і рад
госпи країни зібрали в цей 
рік 9 мільярдів пудів зерна.

Величезний вклад у все
народну справу вносить 
юнь республіки. На початку 
1963 року до всенародного 
руху за перемогу комуніс
тичної праці було залучено 
три мільйони українських 
юнаків та дівчат.

У березні 1963 року від
бувся пленум ЦК Компартії 
України, який всебічно об
говорив питання про робо
ту комсомольських органі
зацій по комуністичному 
вихованню молоді. Вико
нуючи настанови пленуму, 
комсомольські організації 
стали ще активніше залу-а- 
ти молодь де боротьби за 
дальше удосконалення ви
робництва.

вилась із планом по реалі
зації продукції за липень... 
Раділа сама, і хотілося, 
щоб колеги теж пораділи 
за відділ радіотоварів. 
Удвічі приємно було до
класти рук до вітального 
випуску стіннівки...

Лише рік тому прізвище 
Людмили Радашової зна
чилося серед кращих уче
ниць Кіровоградського ко
оперативного технікуму, а 
сьогодні вона мас заслу
жену шану в колективі 
Світловодського універма
гу «Комсомолець».

Виявляється, і за рік 
можна проявити себе. 
Швидко знайшла Людмила 
спільну мову зі своїми то
варишами по роботі. Да
лося це їй легко. З техні
куму звикла бути активіст
кою. Тож відразу порину
ла в громадську роботу. 
Стала членом редколегії

«Комсомольського про
жектора».

Після роботи дівчата не 
розлучаються з піснею, 
часто організовують вечо
ри відпочинку. Ось тут і 
проявилися організатор
ські здібності Людмили 
Радашової. Чи то збираю

ться комсо
молки разом 
відвідати кі
нотеатр, чи 
пла н у ю т ь 
якусь екскур
сію — без 
Людмили не 
обходиться.

Здавалося б, що склад
ного у професії продавця. 
Подавай товар та гроші 
ретельно лічи. У відділі 
радіовиробів же до всьо
го іншого ще й треба ма
ти знання з радіотехніки, 
уміти випробувати оадіо- 
приймач чи магнітофон. 
А як часто доводиться 
рекомендувати покупцеві, 
яку саме річ йому при
дбати.

Дівчата з «Комсомоль
ця» зобов'язалися вико
нати план реалізації про
дукції двох років достро
ково, до 7 листопада, до 
ювілею нашої країни. З 
щоденної, наполегливої 
праці багатьох людей 
складається успіх колекти
ву, а комсомолка Людми
ла Радашова одна з тих, 
на кого рівняються.

В. ЛАВРОВ, 
робітник.

м. Світловодськ.

УТРЕННИЙ
СВЕТ

ИЗ КИНОФИЛЬМА
«АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»

Музыка М. МИН КОВА. 
Стихи И. ШАФЕРАНА.

Первый луч рукою золотой 
К окнам прикоснулся 

осторожно.
Это называют красотой,
К этому привыкнуть 

невозможно.

$ с г- ИЛ»» ЛСй-ГЄС-ЙТТ-СЯ с,то • W НО

Припев:
Утро, разгоняй ночную тень 
И сумей при этом
Сделать так. чтоб был

наполнен день
Только спетом, только 

светом!

Vi ГС Т ■ ,с, м. к.

І

То, что нас тревожило вчера, 
Где-то за спиною остается. 
Хочется нам верить, что 

с утра 
Самое хорошее начнется.

Припев.
И дождется ТОТ, КТО ОЧС!!!. 

ждет, 
И любимым станет тот. кто 

любит.
Утро обязательно прилет. 
Утро обязательно наступит.

Припев.

с Д<-< ’П’лкС < В і г0м только

(И ’О** СДРЛД’Ъ ТАЧ< VTpß

ФУТБОЛ

ЧЕМПІОНИ— 
УЛЬЯНОВЦІ

Шість команд — пере
можці зональних змагань 
першості обласної ради 
ДССТ «Колос» з футболу 
взяли участь у фінальних 
поєдинках, які протягом 
трьох днів проходили у 
Малій Висці. Серед учас
ників змагань були долин
ці, Знам’янці, олександрій- 
ці, нор.оукраінці, ульяновці 
і організатори турніру — 
маловискІвці. В боротьбі 
за перше і друге місце зу
стрілися команди Ульянов- 
ки і НоБоукраїнки. У впер
тій боротьбі проходила ця 
зустріч. Сильнішими ви
явилися ульяновці. Вони 
виграли з рахунком 2:1, 
завоювала чемпіонські 
титули і здобули право за
хищати спортивну честь 
Кіровоградшини на рес
публіканській першості 
свого товариства.

В. АЛЕКСЄЄНКО. 
суддя республіканської 
категорії, головний суд
дя змагань.

Ппнро лііисті г>п У жом,,і наступного рокуПрисвячується Минає 150 років з дня ііа- 
’ ' роджеиня великого росій-Л__ _ ського письменника Л. М.

/И Г П ТТ(* Т Л М V Толстого. Дсржкомоидал
• 1Т1» £ иЛч. 1 Vіті у СРСР пріїГіиав рішення про

випуск літератури до цієї 
знаменної дати.

V пиніїиіііюму і 1078 ріці буде видано твори Л. М. Толстого. 
книги про письменник;', мемуари, лис ги, спогади, а також аль
боми, тг.орн графіки. Ці видання вийдуть російською, іншими 
мовами народів СРСР і зарубіжних країн тиражем понад 25 
мільйонів примірників.

Видавництво «Художественная литература» почне я наступно- 
му році випуск 22-томною зібранні; теорія письменника. Вели
кими тиражами вийдуть романи «Війна і мир». «Лина Капс-і- 
на». «Воскресіння», а також повісті й оповідання. Твори Л. ЛІ. 
Толстоїо'буде видано г. «Бібліотеці класиків». Вирішено підго
тувати також сувенірні за подарункові аидания. Твори Л. ЛІ. 
Толстою і література, присвячена його творчості. вийдуть у ба
гатьох республіканських видавництвах.

(Кор. ТАРЕ).

z~~

Иґ7) Наша адреса і телефони
Газета вихопить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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ЛКСМУ г. Кировоіррд. 
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316050. ГСГ». Кіровоград 50, вул. Лунзчарського, 36. 
Телефони: відповідальною секретаря та відділу 
комсомольського житія—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2 45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня Ім. Г. ДЕ Димитровя 
обласною управління у справах виоавнпцтв, 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. ч.іо — К. т. Гімнасти
ка. 9.30—К. т. Док. телефільм 

«Місто, як;- я люблю». 15.05— 
К. т. «Очевидне — неймовір
не». 11.05 — К. т. «Наша біо
графія Рік 1957-й». 11.00 — 
Док. телефільми. 14.45 —
«Творчість Е. Мсжелайтіса».
15.30 — К. т. Концерт учасни

ків художньої самодіяльності. 
(Тбілісі). 15.55 — Телефільм 
для дітей. «Заповіт старого 
майстра». І серія. 17.00— К. т. 
«Наш сад». 17.30 — К. т. Ді
тям про звірят. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — К. т. Кіножурнал 
«Хочу все знати». 18.2'— К. т. 
«Змагаються трудящі Калінін- 
гралської області». 19.10 —
А). Горький. «<їгор Бу.тичов та 
інші». Фільм-пистава. (21.00 — 
Програма «Час». 22.10 — К. т. 
Тележурнал «Музичне життя». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1955». 11.00 — К. з. Новпіііі. 
і 1.15 — К. т. «(..зава солдат
ська». 12.10 — Для школярів. 
«Увага, свисзок». >0.00 — Для 
дітей. «Сонечко». 16.30— к. т. 
Репортаж з музею Ярослава 
Галина. До 75-річчя з дня на
родження пйсьмсніїика. 17.00— 
Концерт класичної музики.
17.30 — Тележурнал «Партійне 
життя». 18.СІ) — «Обючорюїмо 
проект Конституції СРСР».
18.30 — Фільм-концерт «Веселі 
голоси». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — І Всесоюзний фести
валь самодіяльної художньої 
творчості трудящих. Вінницька 
область. 20 45 — «На добраніч, 
літні». 21.01» — «Час». 21.30 — 
К т. Фільм «Динар мрії». 
22.40 — «Україна жнивує». 
22.55 — К. т. Новини.

26 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09 — 

Повний. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — М. Горький. «Crop 
Буличов та інші». Ф-льм-в’ї- 
става. 11.00 — К. т. До Дим 
національного повстання па 
Кубі. 14.50 — К. т. «Мі; знайо
мимося з природою». 15.15 — 
К. т. «Творчість О. Гончаро
ва». 16.00 — Телефільм для 
дітей. «Заповіт старого мчй- 
стга». 2 серія. 17.05—«Посч’п». 
Иіколас Гілі.сп. 17.35 — К. т. 

■'Грають юні баил vpiicTKiir . 
18 00 — Новини. 18.15 — К. Г. 
«У кожному малюнку — гоп
не». IS.ЗС — К т. «Трудовий 
ритм БАМу». 19.00 — К. т. 
С.иівлг М. Мордасова 19.45 — 
'Обговорюємо проект Консти
туції СРСР». 20.00—К. т. • На
ша біографія. Рік 1958-іі». 
21.00 — «Час». 21 ЗО — К. т. 
«МпіодиГі балет Росії». 22.35 
— Міжпароліш гонарпськл зу
стріч з волейболу; збії'н.і 
СРСР — збірна Японії. Жін
ки. (Одеса). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАЛА А. 10.00 — 
Док. телефільм. 10.30 — «Пів
години з баяном». 11.00 — 
К. т. Новини. 11.15 — К. т. 
Фільм «Лнпар мрії». 15.15 — 
К т. Камсрнніі концерт. 15.30
— Кіножурнал. 16.09 — «Ктба: 
п-роїка буднів». Пі.35 — «Тва
ринництво — ударний Фронт». 
17.05 — Тележурнал «Старт». 
18.00 — «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 18.15 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
Фільм-коицерт «Російські на* 
спіпн». 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30 — К. т. «Скрипки і ле
за». До 75-річчя з дня народ
ження я. Гадана. 20.15 — К. т. 
Концерт Поліського ансамблю 
пісні і танцю «Льонок». 20.45
— «Па добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм «Д°. 
останньої хвилини». 23.00 — 
«Україна жнивує». 23.20 -* 
К. т. Новини.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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