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Зачинається день стодзвонно 
Б цеху заводському І п полі: 
До роботи взялись невтомні 
Ковалі молодої долі.
Чусш, ритми епохи звихрились 
Над мною і над тобою. 
Ясносонячно шлях нам

вистеливсь 
В степ врожайний, І до забою. 
Звідси нам стартувати в подвиг, 
Тут, у розквіті диво-сили, 
Штурмувати усім на подив 
П’ятирічки круті вершини. 
Рідна партіє! Вір нам завше 
Неспокійним І молодим. 
Опирайся на плечі наші- 
І до світлих висот веди.
Ми не схибимо, не відстанемо 
В найкрутішому віражі, 
Не заклякнемо п’єдесталами 
В прикрих труднощів на межі, 
Бо живемо твоєю вірою 
В комунізму грядущий день, 
Так як ти — піклуванням 

щирим, 
Світло-думою про людей. 
Як степи врожаями ярими, 
Мати — сина щасливим днем... 
Чуєш, рідка! На вахту стали ми 
Й поклялися:

—Не підведем!.. 
Зачинається день стодзвонно...

Вячеслав СОКУРЕНКО. 
м. Свігловодськ.
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'упар НА ФОТО ВАСИЛЯ КОВ
ПАКА — ЛАНКОВА КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НОЇ ЛАНКИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА НОВОАР- 
ХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВАЛЕНТИНА ЄФРЕ- 
МЕНКО.

Розповідь про неї читайте на 2-й сторінці.

У ПРДЦІ—ЗВЕРШЕННЯ ЮНОСТІ
МАБУТЬ, для робочої людини не

має картини більш хвилюючої, 
аніж завод під час зміни. З усіх це
хів виходять робітники, подвір’я 
повниться радісними, збудженими і 
трохи стомленими голосами, і ось 
вже з прохідної витікає людська 
ріка. Тече вона від заводських во
ріт, розтікається вулицями і провул
ками І несе в собі радість від пра
ці, задоволення плідним днем, силу 
і спбИїй трудоіого люду.

Щодня через прохідну прохо
дить 210 комсомольців підприєм
ства. Завтра — наше свято, і тому 
я можу з гордістю сказати: і пра
цювати, і відпочивати наші молоді 
робітники вміють. Близько тридця
ти вже виконали план п’ятирічки І 
працюють в рахунок нової, десятої. 
Токар механічного цеху Василь 
Пархоменко, наприклад, своє п’я
тирічне завдання завершив ще 
25 травня минулого року, а фрезє- 

^рувальник Юрій Осін — 17 квітняНа запрошення срсрЦК ВЛКСМ і КМО СРСР 

того ж року. Завдяки чому? Хлоп
ці — майстри своєї справи, працю
ють охоче, вміло і рівномірно. По
стійне середня норма виробітку у 
них 133—135 процентів. І це не по
одинокі рекордсмени. 8 травня за
вершилась трудова вахта молоді 
заводу, присвячена 30-річчю Пере
моги радянського народу над фа
шистською Німеччиною. Ударно 
трудились три комсомольсько-мо
лодіжні бригади, всі молоді робіт
ники та службовці заводу. Потім 
ми відзначали працю Юрія Осінв, 
слюсаря третього цеху Івана Гсор- 
гіци, токаря мотороремонтного 
Юрія Подколзіна та інших.

А зараз готуємось гідно зустріти 
знаменну подію в житті всього ра
дянського народу — XXV з’їзд Ко
муністичної партії. Комітет комсо
молу заводу розробляє умови пе- 
редз’їздівського змагання комсо
мольців і молоді, визначає завдан
ня трудової вахти.

запрошення ЦК ВЛКСМ і КМО 
у Радянському Союзі перебували 

представники Спілки Вільної Німецької 
Молоді ІІДР па чолі з секретарем НР 
СВІІМ Гюнтером Ретвером.

Делегація мала зустрічі і розмови з 
першим секретарем ЦК ВЛКСМ Є. М.

Не зборах виборців Баумансько- 
го виборчого округу міста Москви 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
Леонід Ілліч Брежнєв сказав: «Бути 
ідейним -— це значити усвідомити 
свою працю як частку великої за
гальної справи — будівництва ко
мунізму, привчитись усвідомлювати 
і відчувати, як, говорячи словами 
поета, «мій труд вливається в труд 
моєї республіки».

Це чудово розуміємо ми, юнаки 
та дівчата Країни Рад. Кожен, де б 
він не працював, за верстатом чи 
креслярською дошкою, в майстерні 
чи в кабінеті, твердо знає: своїми 
руками будує майбутнє!

Т. ЮЛЮГІНА, 
заступник секретаря комсо
мольської організації ремза
воду «Укрсільгосптехніка», 
інженер.

м, Кіровоград.

Тяжельниковим і головою КМО СРСР 
Г. І. Янаевим. Були обговорені питання 
дальшого зміцнення дружніх зв’язків 
між молоддю СРСР і НДР, деякі акту
альні проблеми міжнародного комуніс
тичного і демократичного молодіжного 
руху, які становлять взаємний інтерес.
----- ---

Щодня в ці гарячі жнив
ні дні за рішенням Ново- 
архангельського райкему 
Компартії України і рай
виконкому 
гельської | 
депутатів 
можцям 
змагання 
роботах 
здоровлення. Днями 
сокої честі була удостоєна

Новоархан- 
районної Ради 
трудящих пере- 
соціалістичного 

на збиральних 
вручається по- 

ви-

молода трактористка 
колгоспу імені Енгельса і 
Ольга Осипчук. На косо- 1 
виці ранніх зернових вона : 
встановила рекорд. За 
день при нормі 19 гекта- | 
рів вона поклала у валки 1 
колосових на площі в 46 
гектарів.

Поздоровлення з жнив
ним рекордом 58 дору- .. 
ченням райкому партії І N 
райвиконкому вручив дру- ' 
гий секретар райкому ЕЁ 
комсомолу Іван Алек
сандров.

О. КАРІЙ КО.

НА ПРИЗ «МК» «КРАЩОМУ МОЛОДОМУ ЖЕНЦЮ 1 
КіРОВОГРАДЩИНИ».

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ |
Володимир ШАНДРУК — колгосп «Дружба» Л 

Долинського району — намолотив 1870 центне- В 
рів зерна;

Андрій ТРЮХАН — радгосп «ІГятихатський» 
Петрівського району — 1661;

Микола КОРНІЧЕНКО — колгосп імені Кіро
ва Устннівського району — 1320;

Леонід ФЕДОРУК — колгосп Імені Жданова | 
Світловодського району —- 1162;

Микола СУХОМЛИН — колгосп імені Фрунзе 
Олександрійського району — 1141;

Анатолій МОИСА — колгосп «Дружба» Пет
рівського району — 1010;

Павло ГРИЩЕНКО — колгосп імені Леніна 
Долинського району — 1007;

Павло ДЕМЧЕНКО — колгосп «Ленінським 
шляхом» Олександрійського району — 999;

Михайло КОВТАНЮК — колгосп «Більшо
вик» Гайворонського району — 938;

Микола ПІАХОВСЬКИИ — колгосп імені 
40-річчл Жовтня Бобринецького району — 890;
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■у ЛІТНЬОГО поля зараз найбільше 
* кольорів золота. Золоте сонце щедро 
ллє згори безперервні каскади золотих 
променів, і вони як повінь позолотою 
вкривають пшениці й жита, фарбують 
янтарем перші соняхові голівки. В цьо
му розливі сонцетвору знайти відому 
трактористку, ланкову комсомольсько- 
молодіжної ланки колгоспу імені Леніна 
Новоархапгельського району Валентну 
Єфременко вдалося пе одразу. Спочат
ку, зваживши на обідню пору, завітали 
до неї дЬдому. Потім шукали в бригаді, 
на фермі. Вірною адресою нарешті ви
явилося поле. Оте золоте від краю до 
краю.

Не надовго зупинився трактор з при- 
чспом-булкою. Спритно зіскочила за 
хвилину з підніжки білява, в тон зі сте
пом, дівчина і вмить зникла. Коли наш 
газик під’їхав, побачили вже її в затін
ку бункера з газетою «Молодь України». 
Валя Єфременко, а цс була вона, підве
лася назустріч і, ніби виправдовуючись 
за хвилинний перепочинок, почала пер
шою.

— Зараз комбайн підвезе причеп — 
закінчує нановнюват-и, а я ось поки за
гляну, що про жнива пишуть.

І Валя гостинно запрошує сідати на 
простеленій ряднинці і приєднатися до 
цієї політхвилинкп.

— Дощу б нам привезли, — жартуг 
згодом. Ось погляньте, як просить його

земля, — з цими словами легко увігнала 
в широку тріщину майже всю чималу 
відкрутку.

Тривожні нотки не приховав і жарт. 
Переживає лайкова, турбується про йо
ле, яке довірили ось уже другий рік їй і 
її товаришам. Все йде добре поки що, 
ось тільки б дощу — вавіть про щось 
інше говорить, а це бажання читаєш ми
моволі в щирих волошкових очах степо

лентина Єфременко проїхала своїм 
ЮМЗ в святковій колоні райцентром, 
ставна, напрочуд симпатична в по-діво
чому ладно підігнаній спецівці, — це ви
тримали молоді трактористки Світлана 
Гладуняк і Ольга Осипчук. Тоді в кол
госпі імені Енгельса теж з’явилася лан
ка по вирощуванню високих врожаїв 
кукурудзи па чолі з Ольгою, а в кол
госпі імені Леніна таких колективі« ста-

Зустрічай її, поле!
вички. Адже минулого року ланка ви
ростила і зібрала на кожному гектарі по 
104,1 центнера кукурудзи. Теж в нелег
ких погодних умовах доглядали і пести
ли мало не кожне стебельце качанистої. 
Бо зобов’язання тоді дали добитися 
100-ценгиерного врожаю. Справа була 
для кожного із шести членів лапки но
ва — боротися саме за такий урожай, і 
ніхто не хотів осоромитися, не дотримав
ши слова. Цього не сталося — зрозумі
ли, коли обліковець М. М. Товстий на
звав результати першого дня роботи.

Успіх окрилив молодих кукурудзово- 
дів з колгоспу імені Леніна. А коли Ва

ло два. Так молода комуністка Валенти
на Єфременко «агітувала»: своїм при
кладом за створення жіночого механіза
торського загону в районі. А на базі 
ланки взимку пройшли курси навчання 
кукурудзоводи усіх господарств.

Сьогодні ланкова ще не на своєму по
лі — відвозить солому з ділянки гороху. 
Перший день на жнивах. Команду дає 
комбайнер Михайло Циста і його поміч
ник, свекор Валентини, Віктор Павло
вич, за чиїм агрегатом вона закріплена. 
Швидко відвозить трактористка причепи, 
навіть встигає перепочити і мрійливо 
каже:

— Хіба це- робота... Швидше б пше > 
Ніщя пішла, ось тоді по-моєму — кофти Т 
на не встигала б просохнути. — Глянув' 
ши на небо, якось задирикувато додзіа- 
— А дощ таки буде! Вчора їхала диви
тися на кукурудзу — вище пйяса меіа 
стебла міцні одне в одне. А листочки 
скручуються — росяної вологи їм зама
ло. Ось побачите, буде дощ.

Впевненість не тільки в собі, а й в то
му, що не може природа не бути заодно 
з ними, стає зрозумілою, хіо хоч раз 
зустрічався з Валею Єфременко. Опти
містка за натурою, вона свій пастрій 
леїко передає всім, хто поруч. За це ч 
поважають в ланці, в лайці, де Валенти
на єдина представниця прекрасної статі, 
і одноголосно стверджують, що вона 
ланковою народилася — вміє організу
вати роботу, працьовита і того ж вима
гає від кожного, водночас по-жіночому • 
чуйна, уважна. А найбільш за
характер впертий, ^втчуть в недовгий час 
розмови з Валентиною той характер 
власно етгетупив иа перший план:

— Зберемо по сто пЧїть центнерів! Як 
і давали слово.

Великий букет польових ромашок, 
ствердно у відповідь закивав голівками < 
в руках господарки поля. і

О. БАСЕНКа 
спецкор «Молодого комунара».

ТРУДОВА 
ДОБЛЕСТЬ — 
XXV З’ЇЗДУ 
КПРС

БІЛЯ 
ПРАПОРА 
ПЕРЕМОГИ

Днями до Москви ви
їхала група учнів про
фесійно-технічних учи
лищ нашої області, пе
реможців соціалістично
го змагання. Зразковим 
навчанням, активною 
участю в громадсько- 
корисній роботі Ленін
ський стипендіат, учени
ця Кіровоградського 
МИТУ № 2 Тетяна Тума- 
кова, відмінники навчан
ня Григорій Мочалюк 
(Бобринецьке СПТУ), 
Василь Лісничук (Капіта- 
нівське МПТУ № 10) та 
інші здобули почесне 
право сфотографуватися 
біля святині нашого на
роду — Прапора Пере
моги.

Делегацію супровод
жують майстер виробни
чого навчання Кірово
градського МПТУ № 2 
В. І. Лунгол, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни, 
директор Олександрій
ського СПТУ № З М. П, 
Пирог,

А. ЄГОРОВ, 
інспектор Кірово
градського обласно
го управління нроф- 
техосвіти.

КОЛИ СВЯТО ПРИХОДИТЬ ДО НАС — ПАМ’ЯТЬ ПОМНОЖУЄ РАДІСТЬ НА ТИСЯ
ЧІ, ТИСЯЧІ БЕЗСМЕРТНИХ" ІМЕН. 1 ЧЕРВОНІ ГВОЗДИКИ ШАНИ І ЛЮБОВІ ЛЯГАЮТЬ 
ДО ОБЕЛІСКІВ 1 БРАТСЬКИХ МОГИЛ.
, В ТРУДОВІ БУДНІ *“ НАТХНЕННЯ МОЛОДИХ - ЗА СЕБЕ <1 ЗА ТОГО ХЛОПЦЯ», 

3 поля БОЮ. ТАК ПРАЦЮЮТЬ І НА »ЧЕРВОНІЙ ЗІРЦІ». ЯКІ Б 
ТОРЖЕСТВА НЕ ВІДБУВАЛИСЯ НА ЗАВОДІ. КОМСОМОЛЬЦІ. МОЛОДЬ ПОЧИНАЄ ЇХ 
ЗВІДСИ — ВІД ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКА ЧЕРВОНОЗОРІВЦЯМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ НА ВІЙНІ.

Фото В. КОВПАКА.

НЕСПОКІЙНЕ 
ПЛЕМ'Я 
ТУРИСТІВ

Сто представників кращих 
експедиційних загонів —- пе
реможців всесоюзної ту
ристсько-краєзнавчої експе
диції піонерів і школярів 
«Моя Батьківщина—СРСР», 
старт якої було дано в гру
дні 1972 року, зібралися 26 
червня в ЦК ВЛКСМ.

Юних краєзнавців вітали 
секретар ЦК ВЛКСМ 3. Г. 
Новожилова, заступник на
чальника Московського мет
робуду Герой Соціалістич
ної Прані Т. В. Федорова, 
Герой Радянського Союзу 
віце-адмірал Г. М. Холостя
ков, дружина і соратник 
Миколи Островського — 
Р. П. Островська та багато 
інших.

(ТАРС).

З першого 
пред’ явлення

На трудовому кален
дарі комсомольсько-мо
лодіжного колективу 
дільниці різки злитків 
цеху N2 6 заводу чистих 
металів — листопад 1976 
року. План першого пів
річчя молоді виробнич
ники виконали майже в 
Півтора раза, на 147 про
центів.

Кожен з членів цієї 
бригади працює з пов
ного віддачею. Комсорг 
Петро Єременко, як і 
личить ватажку, показує 
приклад у праці. Його 
щоденний нормовиробі- 
ток становить 165 про
центів. Намагається не 
відставати від товариша 
і апаратник Василь Сав- 
ченко.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Світловод- 
ського міськкому 
ЛКСМУ.

КНИГА СПОДОБАЛАСЬ 
УСІМ

Загублені серед боліт і чагарників, за
буті навколишнім світом, існують десь а 
глибинах Білорусії села. Але нове жит
тя розквітає довкола, буяє, перемагає. 
І, долаючи вікову відсталість, виходять 
на світлу дорогу жителі куренів, на
зустріч вітрам 1 грозам, назустріч 
щастю.

Про долю селян білоруського Поліс-

ся, героїв романів лауреата Ленінської 
премії І. П. Мелета «Люди на болоті» та 
«Подих грози» точилась жвава розмова 
на читацькій конференції, що проходи
ла в гуртожитках швейної фабрики та 
будуправління № 1 тресту «Кіровоград- 
сільбуд». Конференцію організували 
працівники Кіровоградської бібліотеки 
імені Гагаріна. Присвячена вона Декаді 
білоруської літератури та мистецтва на 
Україні.

С. ЧУМАК, 
завідуюча Кіровоградською біб
ліотекою імені Ю. Гагаріна.

Слава, передана синам
Лапчхутт — невеличке містечко в Грузії. Тут, у сім’ї 

колгоспника Жорданії, росли п’ять синів. На радість 
матері, на гордість батькові.

В 1941 році за першою ж мобілізацією чотири брати 
Жорданія пішли иа фронт. Вдома лишився тільки 
одни — наймолодший.

Через кілька місяців прийшло батькам повідомлення 
про те, що їх старший сип — Теймураз Самсонович 
героїчно загинув, захищаючи Батьківщину.

Закінчилася війна — і три брати вернулися додому з 
почестями і нагородами. Стали знову займатися мирною 
працею. Згадували брата, який загинув, але ніхто 
не знав, де його могила.

І ось через тридцять чотири роки, у квітні 1975-го, 
прийшла за старою до
воєнною адресою вісточ- 
ка. Від «червоних слідо
питів» Голованівського ^1 ГІ Л |Л Г" |
СПТУ № 8 Кіровоград- ■■ І Я О Ии к/н Д І 
ської області.

«Ваш сип і брат Тей
мураз ~ 
Данія 
ській 
раїні 
му селищі, — писали вони. — У 1941-му, прикриваючи 
відхід, сорока солдатів з оточеної фашистами дванад
цятої армії, віч героїчно загинув. Теймураз і два його 
донариті відстрілювались до останнього патрона...».

Разом з листом надійшла мідна скринька, зроблена 
руками «червоних слідопитів». А в ній земля з братської 
могили, могили нашого Теймураза. Надійшло і запро
шення приїхати на 30-річч-я Перемоги до Голованівська.

Не передати словами, які почуття пробудило в нас це » 
послання. 1 9 травня двоє братів Жорданії вилетіли па 
Україну. Зустріч була надзвичайно теплою. Урочистим 
був мітинг на могилі.

За те, що збереглзся пам’ять про нашого воїна, по 
оберігається свято його честь, за всю ту шану, ми про
симо вас. шановна редакція, передати низький уклін і 
велике спасибі вихованцям Голованівського профтех
училища, і, зокрема, керівнику гуртка «червоних слідо
питів» Петру Аркадьевичу Шевчуку. Впевнені — юнаки, 
які бережуть пам'ять про своїх ровесників, що загинула 
за сьогоднішній день, будуть справжніми людьми.

С. ЖОРДАНІЯ.

Самсонович Жор-р fl g ПОПИТИ І 
похований у брат-О J |f| І О

могилі на Ук- * "
.І . ■■■- -

м. Лапчхутт, 
Грузинська PCP.

ПОГОДА 
І ПОСІВИ

У ньому році червень па терито
рії області видався незвичайним. 
Па початку місяця область пере
бувала під впливом циклонів, то
му місцями пройшли короткочасні 
дощі, зливи, подекуди з градом, 
який супроводжувався дуже силь
ним вітром, що викликало по
шкодження сільськогосподарських

культур. Потім на територію Ук
раїни поширилась західна пери
ферія сибірського антициклону. 
Потоки сухого, дуже жаркого по
вітря з північних районів Африки 
та Малої Азії заволоділи просто
рами центральних і східних райо
нів України. Тому з 15 червня 
встановилась дуже жарка і суха 
погода.

Середньодобові температури по
вітря по області сїаповили 23—26 
градусів, що па 9—11 градусів ви
ще норми. Па поверхні грунту во
на досягала 56—60 градусів. Мак
симальна температура повітря, 
крім крайніх західних районів, під
вищувалась до 34—36” градусів, а 
відносна вологість зменшувалась 
до 18—20 процентів. Тривала ду
же.жарка і суха погода різко 
знизила запаси продуктивної во
логи в грунті і сприяла прискоре
ному дозріванню озимих та ярих 
хлібів і негативно впливала на 
ріст і розвиток сільськогосполао-

ськнх культур. Таке явище місця
ми викликало погіршення стану 
кукурудзи, соняшника, цукрові* 
буряків, картоплі.

Ллє погода не залишається не
змінною. Днями на захід Укр^,,и 
почало поширюватись вологе про
холодне повітря з Скандинавії. 8 
наступні дні спека спаде, нрох^ 
лодне повітря розповсюдиться 
області, пройдуть грозові дощі, 
місцями зливи з градом в супро
воді сильного вітру.

О. МОКЛЮК. 
начальник Кіровоірадського 
гідрометбюро.
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СТОРІНКА ДЛЯ ДІВЧАТ

„МОЛО ЛИЙ КОМУНАР“

ч

Життя—Вітчизні

Клятві
не

-

Уже той факт, що у ми
нулій війні вісім мільйо
нів жінок були безпосе
редніми її учасницями, 
говорить сам за себе. Та 
якщо додати, що життя в 
тилах важким 
повністю лягло 
чі, то не варто 
що винесла 
жінка.

Назавжди мені 
пам’ять епізод із 
шого полку. Була 
важна льотчиця 
нова. Старша за

тягарем 
на їх пле- 
доводити, 
радянська

врізався в 
життя на- 

в ньому від
міна Распо- 

нас — ми 
дивились на неї з неприхова
ною гордістю. Міна відверіо 
нам говорила, що коли й існує 
на світі най щасливіша люди
на, то цс вова. «Все, до чого 
я прагнула, чого хотіла, — я 
досягла», — казала вона. Ні
на тільки почала сумніватись: 
чи н у війні так легко одер
жуватиме перемогу за пере
могою.

Одного разу Ніна, ус
пішно справившись із 
завданням, поверталась 
на свій аеродром. Але П 
«засікла» ворожа зенітка. 
Ніна була тяжко поране
на. Та вона ніби не помі
чала цього. У неї була 
одна мета — заспокоїти 
свого штурмана і «дотяг
нути» літак до нейтраль
ної зони. Так і вийшло. 
Дівчата потрапили в гос
піталь, але довго там не 
пробули: попросились на
зад у полк і там уже до
ліковувались. Потім літали 
до Перемоги 1945-го. Ні
ні першій в нашому пол
ку було присвоєно звання 
Гороя Радянського Союзу.

Це лише один епізод. А по
дібних було дуже багато. Не 
дарма ж двадцяти двом моїм 
подругам присвоєне це висо
ке звання. .

Мало залишилось наших дів
чат, моїх однополчан. Зовсім 
недавно ми назавжди прости
лись із нашою «мамою», «ма
мочкою», як ми її лагідно 
називали — колишнім коман
диром полку Євдокією Дави- 
дівною Бершанською-Боча- 
ровою. Але ті. хто залишився, 
дали клятву: щорічно 2 трав
ня о 12 годині зустрічатись в 
Москві, біля Великого театру. 
Цій клятві ми не зрадили за 
всі ЗО років.

А цього року, після та
кої зустрічі, я поїхала не 
додому, в Олександрію, а 
а Швейцарію, де в складі 
радянської делегації бра
ла участь у святкуванні 
30-річчя з дня створення 
асоціації швейцаро-ра- 
дянської дружби. Ще сві
жі враження від цієї по
їздки, ще більшою гор
дістю наповнюється моє 
серце за нашу Батьків
щину.

А. ХУДЯКОВА, 
Герой Радянського 
Союзу.

—

Матір-вихователь

директор Будинку атеїзму. «Як

всім вечір, на 
які 

як поводити себе вдома і в гос-

З епюр

молоді ВІДЗНА'ҐАЄТЬСя як міжнародний Рік жінки, йому присвячується і день РАДЯНСЬКО! 

МАТП’ ^СТРА. ДРУЖИНА. подруга, жінка — передовий виробничник УЧАСНИЦІ!війни, активний громадський діяч, про них - сьогоднішній випуск ^степовички». 3 1

ЦЕ ВИ і 
дулян?

питав хтось 
бюро.

— Так, — 
Зоя. / 
запитання: «Чому 
сумніваєтесь?».

— На фото вас ба
чили такою солідною. 
А насправді — зовсім 
дівчинка, — довелось 
пояснити.

Зої .С>нй.ЧЮ~ якось 
ТЛкіо. Куди й ділась 
та напруга і хвилюван
ня, з яким ішла сюди. 
Розмова пішла щцрд і І 
задушевна.

— Мої партійні до
ручення? — повторила 

Зоя запитання і чітко відповіла:
— Я відповідаю в цеху за органі

зацію соцзмагання і за передплату 
періодичних видань.

— Ну, а депутатські обов'язки 
багато часу забирають? — знову 
запитання.

— Багато...
Вона могла б про не говорити го

динами Та тільки ке було потреби. 
-\п0 /вилшіі секретар райкому пар
тії вітав її із вступом у ряди чле
нів КПРС.

Роботи з неї в цей день не було. 
Дівчата обіймали, поздоровляли, як 
імепшішщю. Та Зоя не забула по
цікавитись:

— Розповідайте, які тут без мене 
події відбулись?

Дівчата не хотіли псувати настрій 
подрузі. Але приховувати — теж.

— Автобуса сьогодні не було, — 
почулось кілька голосів. —■ Чекали 
ми, чекали... Мало на роботу не 
спізнились, бо пішки довелось іти.

Дівчата ще щось доповнювали. 
Але Зоя вже не слухала. Піднялась і 
вийшла з цеху. Повернулась неза
баром.

— Розумієте, — пояснює. — ав
тобус вийшов з ладу, а заміни не 
було. От і вийшло непорозуміння. 
Винні вибачились і пообіцяли, що 
більше такого не повториться.

Тільки заспокоїлися, як до цеху 
заходить «делегація» з іншої діль-

є Зоя Гі-
— пере- 
із членів

Державне
....- ■- . ......

відповіла
А в очах було

! ВИ

доручення

В Помічній пам’ятають, як в ма
газині деякий час не було молоч
них продуктів. Вирішили зверну
тись де свого депутата — механіка 
контрольно-вимірювального пункту 
дистанції сигналізації і зв’язку Зої 
Гідулян.

— Постараюсь щось зробити, — 
сказала на те Зоя. 1 зробила. Спів
робітники тільки знають, скільки 
часу витратила вона, скільки інстан
цій об’їздила, а добилась-такн, що 
молоко почали за возиги безпере
бійно.

Авторитет молодого депутата об
ласної Ради ріс з кожним днем. 
Дякуючи її втручанню, було від
новлене будівництво критого рий
ку, виділено КОШТІ! па будівництво 
залізничного клубу.

— Зараз питания дня 
ясла, — говорить Зоя, і 
ться.

Що й казати, питання
кнх. Не гак швидко його можна бу
де розв’язати. Але Зої воно близь
ке і зрозуміле (сама ж бо мати). 
А до того — це наказ виборців. 
Не виконати ного вона не має 
права.

— дитячі 
задум ує-

не з лег-

« є *

заходить «делегація» 
ниці.

— О, Зоя Іванівна 
діли, що побачили 
місці.

Зоя уважно слухає. Щось записує 
до блокнота. Обіцяє допомогти. Ті 
задоволені виходять, бо знають: 
якщо Зоя пообіцяє — виконає обо
в’язково.

вже є. — зра- 
її на своєму

Дорогою, що веде до залізничної 
станції Помічна, поспішає зовсім 
молода жінка. До неї шанобливо 
вітаються перехожі. Одні називають 
її по імені й по-батькові. Інші — 
просто Зоя. Всі її знають як свого 

депутата, поважану і авторитетну 
людяну.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Помічна, 
Добровеличківський район.

її в успіх задуманої справи, 
говорили одні.

Якщо воші «важкі», то чим їх здивуєш? — говорили інші. 
І ми все-таки пішли на своєрідний експеримент. Підліткам, 

що стоять на обліку в дитячій кімнаті міліції, розіслали запро
шення приблизно такого змісту; «Коля! Ми знаємо, що ти 
здібний хлопець, захоплюєшся кіносправою. То ж запрошуємо 
тебе на заняття в наш гурток».

І що ж ви думаєте? При
йшли всі, як один. А тоді вже 
Марія Миколаївна Стьопочкі-

Д&ііР- п^^у^нік) почала 
підбирати до них ключгг -"--к- 

Тепер ми постійно практи- 
^'€ЛЦХ-ЗДД^Щ!ІІ!Я «важких» ЩДг 
літків до ціяліїих справ. І скеп
тиків уже немає.

А ініціатором цього заходу 
була «Матусенька’» — клуб, що 
діє при дитячому секторі клубу 
імені Каліиіна.

Створений і працює він у нас давно. Мета його — допомогти 
батькам у вихованні дітей.

Я навела лише однії приклад із життя «Матусеньки», А та
ких дуже багато. Раз у два місяці «Матусенька» збирає бать
ків, проводить з ними заняття. Запам’ятався і 
якому велась ціла дискусія, як одягати дітен-школярів, 
зачіски воші повинні носити,
тях.

З лекціями про атеїстичне виховання дітей перед батьками 
виступив П. Д. Дмитренко — директор Будинку атеїзму. «Як 
ми любимо своїх дітей» — з такою темою виступив викладач 
педінституту А. Я. Розенберг.

1975 рік — Міжнародний рік жінки. І «.Матусенька» стане 
добрим другом і порадником для жінок нашого мікрорайону.

Л. ПРИЧ, 
завідуюча дитячим сектором клубу імені Каліиіна.

ДОБРИЙ

Щедрі працею
ВЖЕ - ДЕСЯТА 
П’ЯТИРІЧКА

Бригада намотувальниць 
трансформаторів цеху № 2 Кі
ровоградського заводу радіо- 
виробів, де працює Ніна Бузь
ко, ще у вересні минулого ро
ку виконала п’ятирічний план і 
зараз випускає продукцію в 
рахунок десятої, п'ятирічки.

А ще ця бригада виступила 
ініціатором на заводі — до 
дня відкриття XXV з їзду КПРС 
домогтися продуктивності пра
ці, запланованої на кінець 
1976 року.

Ніна не тільки добре пра
цює, а й бере активну участь 
в громадському житті колек
тиву. Вона — групкомсорг 
бригади. її обрано депутатом 
Кіровоградської міської Ради.

На фото: Ніна Бузько.
Фото Г. Зубенка.

>
Фото Г. ЗУБЕІІЦА.

Радість для людей

ТАКА МОДНА ДІВЧИНА...“
Вироби Кіровоградської швейної фабрики не потребують реклами. Про цс свід

чить досить великий попит на них. Не дарма двадцяти двом моделям фабрики при
своєний Державний знак якості. Л найбільша заслуга в цьому модсльєрів-конструк- 
торів Валентини Шевченко та Галини Ваніної.

Про нові напрямки моди 76-ого року розповідає сьогодні модельєр-конструктор 
швейної фабрики ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО.

Так говорять іноді, побачивши па ву
лиці дівчину, що нарядилась в широ
ченні брюки, якими буквально підмітає . 
асфальт. Або іншу — в коротенькій 
міні-спідіЩ'Щі, що на один сантиметр 
виглядає з-під куртки. Звичайно, така 
фраза кинута жартома. Бо модно 
вдягнена дівчина чи жінка перш за все 
обере для себе такий стиль, який від
повідав би її індивідуальності, вікові, 
сезонові. Тобто вона творчо підійде до 
моди. Не дарма ж говорять: мода не 
диктує, а рекомендує. І потрібно вміти 
нею користуватись.

Мода 76-го року мало чим відрізня
тиметься від моди 75-го. В ній перева
жатиме жіночний і класичний стилі.

Але. якщо для жіночного стилю харак
терне прагнення до пластичності і м'я
кості форм, які досягаються застосу
ванням великої кількості зборок, скла
док, то для класичного — лаконічність 
і мінімальна кількість деталей. І особ
ливістю пової моди буде поєднання 
цих двох стилів. Помітною буде тен
денція до подовження одягу на 2—4 
сантиметри нижче коліна.

Ведучим силуетом на 76-ий рік зали
шається приталенпй. Не передбачає
ться різких змін і в напівпрнлеглому 
силуеті. Знову входить в моду «трапе
ція», рукав реглан, суцільнокроєнии, а 
вшивний рукав набуде форми труби.

Модними будуть «омірп-стоіїка, 
що відстає від шиї. відкладний невели
кий по розміру з гострими і закругле
ними кінцями.

Як і раніше, модними залишаються 
костюми, різноманітні блузки.

Отже, як бачите, вибір широкий. 
І кожен, хто хоче модно вдягатись, 
може обрати для себе найбільш підхо
дяще. найбільш зручне, найбільш кра
сиве. Щоб. побачившії на вулиці гарно, 
зі смаком вдягнену дівчину, приємно 
констатували б:

— Така модна дівчина.

— Гарне плаття вийде, правда не? — Ран запитально дивиться па подруг своєї 
замовниці.

— Та вона в ньому буде королевою балу, — жартують ті.
Жарти жартами, а плаття, пошиті Раїсою Тороп І справді прикрасять кожну дів* 

чину чи жінку. Тому іі замовлень у неї — хоч відбавляй. А особливо в ці дні, коли 
кожна десятикласниця готує собі випускне плаття.

Раїса після закінчення курсів крою та шиття при Бобрипецькому Будинку куль*, 
тури вже два роки завідує швейною майстернею, яка відкрита у третьому відділку 
радгоспу імені Свердлова (цього ж району).

fia фото: десятикласниця Олексіївської середньої школи Галя Культснко (справа? 
замовляє собі плаття для випускного вечора у Раїси 'Гороп.
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ДУМКИ

І СЛОВА

тоді ла-

Ну, якщо автор запевняє нас, що в дитяслІ хо
дять двоє .малюків (а не їх носять), то вони або

У ПОШУКАХ

неп га адл ег.і саи1

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

7) Наша адреса і телефони

Музыка II. ПИСАРЕНКО.
Стихи А. ФЕДОРОВОЙ.

легла, 
заводи..,

М А^-Е коже.п» заримувавші! кілька дє- 
оівичй рядків, відразу потрапляє в на
радоу В казковий «Рай Ельдо-ск^пбір ”е™св№ного автора ві?

■О хапають !гожадл"-
блискують сяйвах, Т|’ щ0 оманливо вн" 

Звггпп.Тгтгх ’ ігородшіх металів. - 
раз1ИТІ' спРав^!”’1 і> -ііих кроках важко від- 

діамант художнього об- 
шою. фальшивого. Але вся біда в тому, 

що” молоді літератори, захопившись легкіс
тю римування, купаються в калюжі, яку 
уявляють справжнім морем. Безтурбот
ність, з якою вовн віршують, нерідко пере
ростає в них у свідомість того, що поезія— 
це найпростіша річ, па яку не варто багато 
затрачувати епергії і терпіння. І 
роджуються такі рядки:

Вот поэт стпхи писать затеял, 
Льются строки вмиг из-под пера. 

Ллються рядкн, як вода. Та це і зрозумі
ло. Адже поет «стихи писать затеял». А це, 
мовляв, подібно до спортлото, тільки всти
гай заповнювати порожні клітинки. Дивись 
щось і виграєш. І дуже прикро те, що по- 
чаткуючі часто легковажать....... ................ ..
вом, не виважують його на 
серця і своєї думки.

Неуважність. Вона іноді 
прямо-таки сміхотворних 
приклад:

Дг.оє ходять в яслі, 
До садка ще двоє. 
А найперший в школі 
Вже гризе граніт...

Ну, якщо автор запевняє нас,

ж явно переростки, або вундеркінди. Але страш
ніше все-таки за першого, як-не-як, а гризти... 
граніт не кожен Індійський йог відважиться, не 
те, що учень нормальної загальноосвітньої школи. 

Власне, більшість початківців, беручись 
за перо, не можуть відрізнити хорей від 
хоралу і верлібр від перпендикуляра. Спра
ва в тому, що майже кожен другий почат- 
куючнй поет зовсім не знає про різновиди 
строф віршів, рими тощо.

поетичним СЛО- 
терезах свого

призводить до 
абсурдів. Ось

А в той же час в арсеналі сучасної поети
ки накопичено віками цілі гори всіляких лі
тературних термінів. Адже ще легендарний 
Гомер, творячи свої безсмертні епічні поеми 
«Іліаду» та «Одісею», користувався віршо
ваним розміром гекзаметром,

Але питання теорії — питання особливе. 
Наша порада поетам-початківцям: побіль
ше читайте і не соромтесь хоч іноді брати 
в руки підручники з теорії літератури.

А тепер кілька слів про митців із так на
званого веселого цеху. Тобто про тих, хто 
на озброєння взяв дотепне слово і сміх.

Початкуючі гумористи зараз надто упо- 
доблюють віршовані мініатюри, творячи їх 
за девізом: менше рядків — менше мороки. 
Свої міні-усмішки до редакції надіслав кі- 
ровоградень М. Буєвський. Процитуємо 

*—і-ї них: «Жаба і Со.'іодац»
«Щебечеш — гріш~іІінатакіії р'бїютГ, ,
Д спробуй ти заквакать у болоті».

—не дуже. Зрозуміло, що жаба по- 
жа(їЯй®мУ і мислить. Але де ж сіль гумору? Де 
ж госгр&Та^оригіпаїьпої думки, що повинна дія
ти, як стнснута~іфУйЖїї-,ЬЛДКоііічнін формі дво
вірша? Гумор — це не зубоскальство, а дуже 
серйозний жанр літератури, в якому полишили 
свій ігегаснучий слід Гоголь, Са.ітнков-ІЦедрІ.ч, 
Остап Вишні, Ільф та Петров. їхні твори — ваіі- 
кращі посібники для гумористів-початківців.

В нашому огляді були використані вірші 
авторів з різних куточків Кіровоградщини: 
В. Пономаревка (ст. Помічна), М. Сухова 
(Иовомпргород), Л. Чорної (Світловол- 
ськнй район), Л. Кондратюк (Олександрія), 
О. Іванько (Кіровоград), К. Лесьєва (Гай- 
воронськпй район), Л. Коломієць (Олек- 
сандрівський район), М. Головко (Кірово
град), Г. Незабутки (Олександрія), Р. Бо
родавко (Новоархангельський район), 
В. Чорногора (Нова Пргга) та інші. Всі 
вони різні за віком, за уподобаннями, і їхні 
твори теж дуже відчутно різняться один 
від іншого.

На жаль, в лабіринті несмілих і незграбних 
рядків наші автори часто-густо вибирають стежи
ну, добре протоптану іншими постами, повторюю
чи загальновідомі істини, трафаретні епітети, по
рівняння тощо. Звичайно, такий шлях найлегший. 
Але треба звжди пам'ятати, що дорога в справж
нє мистецтво пролягла через щоденний важкий 
труд. Працч митця — це складна 1 вельми нелег
ка робота.

Володимир Маяковськпй у своїй статті 
♦Як робити вірші» сказав: «Поезія — ви
робництво. Дуже важке, складне, але ви
робництво». Так, робота пад поетичним 
словом впмагає від поета, крім таланту, 
знання, терпіння і великої працездатності. 
Не забуваймо про це, переступивши кордон 
чарівної поетичної Ельдорадо. Країни музи
ки і кольорів. Країни хитромудрого лабі
ринту думки і слова.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
член обласного літоб’єднання.

ФУТБОЛ. КУБОК УРСР.

«Локомотив»—«Зірка» -
Повторний матч розпграшу Кубка республіки р 

футболу кіровоградська «Зірка» провела у Жда
нов! з місцевим «Локомотивом». Як ми вже пові
домляли, у першій зустрічі сильнішими були па
ші земляки. Вони забили у ворота залізничників 
чотири «сухих» м’ячі.

Господарі поля намагалися взяти реванш за по
разку. Перший тайм закінчився з рахунком ПО на 
їх користь.
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Після відпочинку иіровоградці проводять серію 
атак, яві завершуються взяттям воріт суперників. 
Спочатку Сергій Внбиоанцев, а згодом Андрій 
Карпюк доводять рахунок до 2:1. За десять хви
лин до кінця поєдинку у ворота гостей було при
значено одипадцятиметровнй штрафний удар. 
Його чітко реалізували ждановці.

Згідно положення, за підсумками двох ігор кі- 
ровоградці продовжуватимуть боротьбу за почес- 
пий трофей. Наступний кубковий матч відбуде
ться 8 липня. А завтра, 20 червня, кіровоградці 
проведуть па своєму полі черговий тур чемпіонату 
країни а командою міста Чернігова.

МЫ С ТОБОЙ
КОМСОМОЛ

Вот п все: мне тридцатый пошел... 
Что ж, прощай, комсомольское 

братство!
Нет, не верю я, мне комсомол 
Вписан в сердце, как Родина — 

в паспорт.

Припев:

Где-то новая трасса 
Где-то новые встали ___
Комсомол — это наши дела, 
Это наши мечты и заботы.

В трудный год, в трудный день, 
в трудный час, 

Если юность трубила тревогу. 
От любимых задумчивых глаз 
Мы с тобой уходили в дорогу/

Припев:
За грядой набегающих лет 
Станет юность узнать нелегко мне, 
Только мой комсомольский билет 
О далеком и близком напомнит.

П Л ПЕРША ПРОГРАМА. 
ОЦ 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 —
к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
•— Новини. (М). 9.30—к. т. 
«ЗІрнпцп-75», (Л-д). 10.00
— к, т. «У світі тварин». 
(М). 11.00 — к. т. «Клуб 
кіпоподорожей». (М). 12.00
— к. т. Першість СРСР з 
футболу: «Динамо» (К) — 
«ГІахтакор». (ВІдеозапис 
від 29 червня). В перерві
— новини. (К). 14.30 —
Програма передач. (М). 
14.35 — к. т. Док. фільми. 
(М). 15.30 — «Бесіди про 
спорт». (М), 10.00 — к. т. 
«Наш сад». (М). 16.30 — 
«Адмірал Нахімов». Худ. 
фільм. (М). 18.00 — «Кіро
воградщина жнивує». 
(К-д). 18.15 — «Обережно 
з вогнем». (К-д). 18.30 — 
«Міжнародний фестиваль 
телепрограм «Райдуга». 
Індія. (М). 19.05 — «На
зустріч XXV з'їзду КПРС».

*^№йіирічку — достроко
во». (М)Лі?г59-—^к-.т. Кон
церт з творів Ф. ііі52еі|а- 
(М). 20.15 - к. т. Телсв. ■ 
багатосерійний худ. фільм 
«Місячний камінь». 1 се
рія. (Англія). 21.00 —
«Час». (М). 2Ґ.30 — к. т. 
Телев. фільм-концерт «Іль- 
їнськнй про Маршака». 
(М). 22.15 — к. т. «Спор
тивний щоденник». (М). 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
.35 — Наша афіша. (К). 
.40 — «Правофлангові

п’ятирічки». Передача 1. 
(К). 16.05 — «Співає Тал- 
лінськнй камерний хор». 
(К). 16.25 — «Закон і ми». 
(К). 17.10 — «Орбіта друж
би». «Україна — БАМу». 
(К). 17.35 — Для дітей.
«Павлиські казки». (К-Д 
на Республіканське теле
бачення). 18.00 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС».
«Партійне життя». (Оде
са). 18.30 — Фільм-концерт 
«Вечірні мелодії». (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— «Ви нам писали». (К). 
20.30 — «Україна жннвус». 
(Д-к). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21'.30 — «Са
тиричний об’єктив». (К). 
21.50 — «Мистецтво — на
роду». (Д-к). 23.05 — Но
вини. (К).

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

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00 — 
«Покликання». Телев. худ. 
фільм. (М). 11.20 — Для
дітей. «Два майстри». Ви
става. (К). 14.30 — Про
грама передач. (М). 14.35
— к. т. Док. фільми. (М).
1'5.20 — Е. Войніч. «Овод». 
Передача з літератури. 
(М). 15.50—«Шахова шко
ла». (М). 16.20 — «Фільм— 
дітям». «Ташкент — місто 
хлібне». Худ. фільм. (М). 
18.00 — «Кіровоградщина 
жнивує». (К-д). 18.10 —
«Резерви — на службу 
виробництву». Репортах« 
Із будівельної бригади 
ЛІ. Я. Дудника комбінату 
«Кіровоградважбуд». (Кі
ровоград). 18.45 — Теле
фільм. (К-д). 19.00 — и. т. 
Концерт. (К). 19.45 — «На 
запитання телеглядачів 
відповідає плен-кореспон- 
дент АН СРСР В. Г. Афа
насьев». (М). 20.15 — к. т. 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм «Місячний камінь». 
2 серія. (Англія). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Випробуй себе». По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К). 
1Г.05 — Ношпін. (К). 11.20
— «Ільїнськпй про Мар
шака». Телефільм. (М). 
15.30 — Наша афіша. (К). 
15.35 — «Шовкова косиця». 
(Ужгород). І6:2О — «Пісня 
братерства». До 70-річчя з 
дня народження Пятруся 
Бровки». (К). 16.55 — Для 
дітей. Мультфільм. (К). 
17.05 — «Правофлангові
п’ятпрічкпі. Передача 2. 
(К).І' 7.30 — Для школярів. 
«Сурмач». (Одеса). 18.00— 
Оголошення. (К). 18.30 — 
«Пісня в полі». (Херсон). 
19.00—«Вісті». (К-, з вклю
ченням Кіровограда). 19.45 
— Концерт. (Львів). 20.30
— «Україна жнивує». (До
нецьк). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 
телефільм «Моя 
і' серія. (К). 22.45 
церт. (К). 23.15 ■ 
пи. (К).

2 ПЕРША ПРОГРАМА.
10.40 — Наша афіша. 
(К). 10.45 - Для

школярів. «Прощай, шко
ло!». (К). 11.45 — к. т.
Концерт. В перерві — по
вний. (К). 15.05 — Для ді
тей. Лялькова вистава 
«Чебурашка». (Львів). 
1'6.05 — «Орбіта дружби». 
(Одеса). 16.50 — Періпвй 
Всесоїозппй фестиваль худ. 
самодіяльної творчості

ТЕЛЕЕКРАНІ 
«ти®

з ЗО червня ПО 6 липня

~ Худ. 
доля».

— Коп- 
• Hodh-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 
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t
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трудящих «Народні талан
ти». (К-д нп Республікан
ське телебачення). 17.35 — 
«Правофлангові п'ятиріч
ки». Передача 3. (К). 18.00
— к. т. Кубок СРСР з
футболу, ід фіналу. «Ди
намо» (Тбілісі) —• «Дина
мо» (К). (Тбілісі). В пе
рерві —■ «Кіровоградщина 
жнивує». (К-Д). 20.15 —
к. т. Тел. багатосерійний 
худ. фільм «Місячний ка
мінь». З серія. (Англія). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
«Муз. естафета». «Товари
шу пісня». (Тбілісі). 22.20
— Кубок СРСР з футболу. 
і/4 фіналу. «Локомотив» — 
«Арарат». 2-й тайм. По зи- 
кїнчеїЖ -

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1'6.10 — «Фільм — дітям». 
«Король Д.------ ''
Худ. фільм. (М). 
«Гвардійці праці», 
нарис. (М). 
р а ж х.-----.
18.00 — «Календар мале
чі». ___
Телефільм «Народний пи
сьменник Андрій Упіт». 
(К). І^.ОО — «Вісті». (К.,^3

♦ Палітра». (Во- 
г_______ 2о.оо -
«Сільськогосподарсь кий 
тиждень». (К). 20.15 —
«Творцям 1-.г 
мільярду». Концерт. (К). 
20.45 — «На добраніч, ді-

Дроздобород».
17.20 - 

Теле- 
. .. '17.50 — «Тн- 

«Спортлото». (М).

(Донецьк). 18.30 —

Андрій Упіт».

включенням Кіровограда). 
19.30 ” '
рошпловград).

афіша. (К). 15.65 •— Для 
дітей. «Дорога вимагсе 
дисципліни». (К). 16.20 
«Інформація та науково'; 
технічний прогрес». (К)і 
16.50 — «Фільм — дітям» і 
«Лікар Айболить», Худі 
фільм. (М). 18.00 — Огб» 
лошення. (К). 18.30 ■*

(К). 20.15 -
__ українського . 

мільярду» .Концерт. (К).

ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. теле,
фільм «Моя доля». 2 се
рія. (К). 22.50 — Нови
ни. (К).

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

к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30—к. т. 
«На ваші замовлення, 
хлоп’ята». (М). 10.15 —
«Наш Пушкін». (М). 1Г.15 
— Концеот. В перерві — 
повний. (К). 14.30 — Ппо- 
грама передач. (М). 14.35— 
Док. фільми. (М). 15.10 — 
В Вишпепськпй. «Опти
містична трагедія». Пере- 
дьчз з літератури. (М). 
15.55 — к. т. «Тюльпан». 
Тел. муз. фільм. (М). 1'6.25 
— «Наука — сьогодні». 
(Л-д). 16.55 — «Фільм — 
дітям». «Великі турботи 
з-за маленького хлопчи
ка». Художній фільм. 
(М). Ї8.00 — «Екран за
прошує». (К-д). 18.30 —
Док. фільм «Хроніка 
розкриття одного ЗЛОЧИ
НУ». (М). 19.45 — к. т.
«Творчість народів світу». 
(М). 20.15 — к. т. Тел. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Місячний камінь». 4 се
рія. (Англія). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — к. т. Тел. док. 
фільм «Дмитро Шостако
вич». (М). 22.30 - к. т.
«Спортивна програма». По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
П’,15 — Муз. естафета «То
варишу пісне». (М). 15.55
— Наша афіша. (К). 16.00 
— «Місто — селу». (Х-н). 
16.20 — «Йде патруль на
родний». (Ужгород). 16.35 
— Для дітей. «Дерев яний 
король». Вистава. (Д-к). 
]745 _ «Золоті зірки Ук
раїни». Кінонарис. (За
поріжжя). 1'8.00 — «Між
народне життя». (К). 18.30 
— Оголошення. (К). 19.00 
— «Вісті». (К). 19.30 —
«Екран молодих». (Сімфе
рополь). 20.30 — «Україна 
жнивує». (Х-в). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 
— «Муз. пошта». (К). 22.15 
— Худ. фільм. «Моя до
ля». З серія. (К). 23.30 •— 
Новини (К).

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

к. т. Гімнастика. (М). 0.20 
— Новини. (М). 9.30—к. т. 
«Тобі юність». (М). Г0.10— 
к. т. «Дмитро Шостако
вич». Тел. док. фільм. (М). 
11.10 — к. т. Концерт. (К). 
14.25 — Програма передач. 
(М). 14.30 — Док. фільм. 
(М). 15.20 — к. т. Концерт. 
(М). 15.50 — «Слово—уче
ному». (М). 16.05 — «Ро
сійська мова». (М). 16.50— 
Для дітей. «Як кіт Васька 
в третій клас перейшов». 
(К). 17.00 — «Населенню
про цивільну оборону». 
(Миколаїв). 17.30 — «На

зустріч XXV з'їзду КПРС», 
«На головних напрямках 
п’ятирічки». (К). 18.00 — 
«День за днем», (К-д). 
18.1'5 — к. т. «Веселі нот
ки». (М). 18.30 — Спортив
на програма. (М), 19.25 — 
«йде патруль народний». 
(К-Д). 19.55 - к. т. Д. Ка- 

балевський. Третій концерт 
для фортепіано з оркест
ром. (М). 20.15 — К. т. Тел. 
багатосерійний худ. фільм 
«Місячний камінь». 5 се
рія. (Англія). 2Ґ.00—«Час». 
(М). 21.30 — к. т. «На XI 
Міжнародному фестивалі 
естрадної пісні «Золотий 
Орфей». (Болгарія), По 
закінченні — новини. .(М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.40 — Наша афіша. (К). 
10.45 — Новини. (К). 11.00 
•— «Любителям балету». 
Танцює Надя Павлова. 
(К). 1'1.20 — «Інтеграл»,
Тел. математичний жур
нал. (К); 15.50 =» Наша

ЛОШСННЯ. \І\/» JU.uv 
Фільм-концерт. (К). Іи.ООч? 
«Вісті». (К). 19.30 - На
уково-популярний фільм 
«Чи не забули ви це діі,- 
во?>. (К). 19.50 — «люби* 
телям балету». (К). 20.30— 
«Україна жннвус». (Запо
ріжжя). 20.45 — «На доб- 
раніч, діти!». (К). 2lJJQ--^'“' 
«Час». (М). Худ,
ТелеФІДАіГЄ ПОг*\С*— ”с DV 

Нови*

5"" ПЕРш’/J ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (М). 0.2U 
— Новини. (М). 9.30—к. т, 
«Приходь, казко!». (М), 
10 іо — «Для вас, баті>« 
киї». (М). ID.« - к. т. 
Муз. програма «Ранкова ■ 
пошта». (М). 11.10 — к. т, • 
«Сьогодні — Міжнародний 
день кооперації». (М). 
11.30 — к. т. «По музеях! 
виставочних залах». (М)» 
12.00 — к. т. «Виступав 
Державний хор кубан
ських козаків». (М). Г2.55 
— к. т. «Здоров’я». (М). 
13 25 — «Новини муз, жит
тя». (М). 14.10 - к Т.
«Рух без небезпеки». (МК 
14 40 — к. т. «Наша вули* 
ця». (М). 15.45 - к. т,
«Сторінки вітчизняної кос
монавтики». (М). 16.1а — . 
к. т. Концерт радянської 
пісні. (М). 16.45 — к. т,
«Очевидне — неймовірне», 
(М). 17.45 — Мультфільм. 
(М). 18.00 — Новини. (М), 
18.15 — Спортивна програ
ма. (М). 1'9.45 — «Не тур
буйся, мамо!». Виставщ 
(М). 21.00 — «Час». (М), 
21.30 — Продовження ви
стави. (М). 22.25 — «ГІО
сторінках «Голубого вог
ника». (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.10 — Наша афіша. (К). 
10.15 — «Російські класич
ні дуети». (К). 11.00 —
«Товари — народу». (До*-,, 
пецьк). 11.30 — ФІльм-конГ» 
церт. (К). 12.30 — «Сьо
годні—Міжнародний день 
кооперації»- (Миколаїв). 
13.00 — «Неаполітанські
пісні у виконанні Анатолія 
Солов’яневка». (К). 13.15— 
Худ. фільм «Іду в зав
тра». (К). 1'4.25 — Кон*
церт. (Д-к). 15.00 — «У по
шуках радості». Вистава. 
(Х-в). 17.00 — «Народний 
телеуніверситет». (К). 17.30 
—«Україна жнивує». (Оде
са). 17.45 — Концерт. (К). 
18.35 — «Вісті». (К). 19.05 
— Худ. фільм «Годинник 
зупинився о півночі». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 2Г.00 — «Час», 
(М). 21.30 — Концерт. (До
нецьк). 22.30—Новини. (К),
✓ ПЕРША ПРОГРАМА,О 9.00 — Програма пе

редач. (М).. 9.05 -—
к. т. Гімнастика. (М). 9.20 

Новини. (М). 9.30—к. т. 
«Будильник». (М). 10.00 —> 
«Служу Радянському Со
юзу». (М). 11.00 — «Виста
ва починається». Теле
спектакль. (М). 12.20—к. т.і 
Кіножурнал «Хочу все 
знати». (М). 12.30— «Сіль
ська година». (М). 13.30- 
«Муз. кіоск». (М). 14.00 -<» 
«Заради нудьги». Худ, 
фільм. (М). 15.25 - «Кос-.у 
тяптип Симонов У ГОСТЯХ-Г 
в читачів». (М). 16.25 -=
к. т. М. Глінка. «Незакін- 
чена сопата». (М). 16.40 — 
«Міжнародна панорама», 
(М). 17.10 — к. т. Телевіз. 
фільм-копцерг. (М). 17.30— 
к. т. «Діти Країни Рад». 
Тел. док. фільм «Добрий 
ранок». (М). 18.00— Нови
ни. (М). 18.15 — к. т.
Мультфільм. (М). 18.40 — 
«Клуб кіпоподорожей», 
(М). 19.40 — к. т. «Пісня- 
75». (М). 20.05 — к. т. Тел, 
док. фільм «Аркадій Рай» 
кін». (М). 21.00 — «Чос»і 
(М). 2Г.30 — «По концерт
них залах Москви». (Мь 
22.30 — Спортивно про» 
грама. По закінченні 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.20 — Наша афіша. (Kb 
9.25 — Для дітей. Худ, 
фільм «Попелюшка». (Kh 
10.45 — ««Поезія». (KJ, 
11.30 — Концерт. «Для тих, 
хто в полі». (Запоріжжя), 
12.15 -Z ........... ’
ма». (К). 13.15 — «Екран 
молодих». (К). 14.00 —
«Мальовнича Україна», 
(Одеса). 14.30 - «Слава 
солдатська». (Львів). 15.30 
— «Поверніть бабусю». 
Вистава. (К). 17.30 — «Ук
раїна жнивує». (Херсон), 
18.00 - «Вісті». (К). 18.30t 
— Першість СРСР з ФУаМ 
болу: «Дніпро» — «Торн^т 
до», (М). (К). 20.15
Естрадний концерт. 
(Львів). 20.45 - «11В Доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Худ. 
телефільм «Еіра і Федір». 
(К). 22.00 — Першість
СРСР з футболу: «Д”на/ 
мо» (К) ■** «Зеніт» (Л-Д); 
Відсозапнс. По закінчен
ні <= вечірні новини,

Концерт. «Для тих,

«В гостях і вдо-

• -V
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