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Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
підвищення продуктивності праці і ефективнос
ті виробництва, прагніть дати продукції більше» 
кращої якості» з меншими затратами!

Із Закликів ЦК КПРС.

Ф ВАРИННИКИ господар- 
ства успішно вико

нують соціалістичні зобо
в’язання, взяті на завер
шальний рік п’ятирічки. 
Найвищих показників се
ред доярок досягла моя 
подруга по змаганню Ма
рія Лесько. За дев’ять мі
сяців при плані 2450 кіло
грамів молока на корову 
вона вже надоїла по 3351. 
Марія не лише показує 
приклад іншим у роботі, а

змагання між 
Олександрій- 
дні вахти на

НА КОНВЕЙЄРІ—БЕЗ ВТРАТ
Шириться соціалістичне 

молодими робітниками 
ського молокозаводу д 
честь XXV з’їзду КПРС.

На всіх дільницях йде тут боротьба за 
економне ставлення до головної сиро
вини — молока. Допомагають в цьому 
знання та вміле використання техніки.

Готуймо ферми

до зими

НЕ
ВІДСТАТИ
ВІД
ПОДРУГИ

По-ударному трудиться на фермі 
Сальківського відділка радгоспу цукро
заводу Гайворонського району Ганна 
Онуфрак. І хоч вона тільки п’ятий мі
сяць в колективі тваринників, вже доби
лася високих результатів у праці.

Зараз добові надої в групі Г. Онуфрак 
становлять в середньому по 10—і! кіло
грамів від кожної корови. Молоко вона 
здає лише першим сортом, високої жир
ності.

Ганна Онуфрак в трудовому супер-

Лідія Гуліда працює на

трудом 
доблесть 
хттзпошкпгс

Комсомолка 
заводі зовсім недавно, але вже добре 
опанувала професію розливниці моло
ка. Змінні завдання Лідія Гуліда вико
нує на 108—110 процентів. її особисте 
зобов язання—на передз'їздівській вахті 
нарощувати темпи продуктивності праці.

Р. ГРАНОВСЬКИЙ, 
громадський кореспондент.

м. Олександрія.

Правофлангова ферми 
ництві на вахті ва честь XXV з’їзду 
КПРС намагається наслідувати передо
вих доярок району — кавалера ордена 
Трудової Слави Пі ступеня Г. Г. Пусто- 
ву, депутата Сальківської селищної Ра
ди депутатів трудящих Г. Г. Ткачук.

О. ПАВЛИЧУК, 
зав. корпунктом «Молодого 
комунара».

Гайворонськин район.

19 жовтня—
День працівників 
харчової промисловості

й бере найактивнішу 
участь разом з усіма мо
лодими хліборобами і тва
ринниками господарства 
у заготівлі кормів для 
громадського тваринни
цтва, у підготовці ферм 
до зими. Комсомольці на
шого колгоспу у відповідь 
на постанову Пленуму 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ук
раїни «Про завдання пар
тійних організацій, радян
ських і господарських ор
ганів республіки по підго
товці і забезпеченню ор
ганізованого проведення 
зимівлі худобин вирішили 
зробити все можливе ДЛЯ 
того, щоб організувати 
громадській худобі ситу, 
теплу зимівлю.

Кожен молодий вироб
ничник господарства вже 
заготовив по 500 кілогра
мів очерету, дикоросту
чих трав.

доярка 
Кірова

о. юшко, 
колгоспу Імені 
Устннівсьного

КІРОВОГРЛДСЬКІїП МО
ЛОКОЗАВОД.

НА ФОТО ВГОРІ: ЛАБО-. 
РАНТКА НАТАЛІЯ КУНИ
ЦЯ І РОБІТНИЦЯ ВАЛЕН
ТИНА ГРИЦЕНКО ПРОБО 
ДЯТЬ АНАЛІЗ .МОЛОЧНО) 
продукції.

НА ФОТО ЗЛІВА: В ЦЕ 
ХУ МОРОЗИВА. БРИГА
ДИР ЦЕХУ ГАЛИНА 
ДМИТРІВНА МІНМЄВЛ ЗА 
ПРИГОТУВАННЯМ ИЛИ 
УЛЮБЛЕНІШИХ ДИТЯ 
ЧИХ ЛАСОЩІВ.

Фото В. КОВПАКА

РЕПОРТАЖ
З КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МОЛОКОЗАВОДУ
ЧИТАЙТЕ
НА 2-й СТОР

---.

На запрошення Президії Верхов
ної Ради СРСР і Радянського уря
ду в Радянський Союз прибув з 
офіційним візитом Президент Фран
цузької Республіки Валері Жіскар 
дТстен з дружиною.

14 жовтня в Кремлі почались пе
реговори Л. І. Брежнєва, М. В. Під- 
горвого, О. М. КосйгІна і А. Д. Гро- 
мнко з Президентом Франції.

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ
При обговоренні міжнародних 

питань було висловлено обопільну 
переконаність у тому, що успішне 
завершення в Хельсінкі Наради з 
питань безпеки і співробітництва 
відкриває нові сприятливі можли
вості в європейській і світовій полі-

тнці, створює ширші можливості 
для розвитку двосторонніх відносин 
між учасниками Наради.

Переговори проходять у діловій, 
дружнім обстановці.

(ТАРС).

І
МОЛОДЬ У ЖИТТІ
СУСПІЛЬСТВА

НА ВСЕСВІТНІЙ ЗУСТРІЧІ ДІВЧАТ

10 жовтня — четвертий день роботи міжнародної конфе
ренції, яка проходить у рамках Всесвітньої зустрічі дівчат. 
Делегати багатьох країн присвятили свої виступи боротьбі 
за соціальні 1 політичні права дівчат, питанням рівноправної 
участі жіночої молоді о житті сучасного суспільства.

Жіноче молоде покоління нашої країни, сказала я своєму 
виступі студентка Киргизького державного університету 
Д. Садикова, оточене постійною увагою та батьківським пік
луванням. В СРСР здійснено повну рівноправність жінок з 
чоловіками. З кожним роком, наприклад, зростає кількість 
молодих киргизок, які беруть участь в управлінні державою. 
Серед депутатів місцевих Рад республіки близько 10 тисяч 
жінок. Почад дев’ять тисяч трудівниць Радянської Киргизії

нагороджено орденами ) медалями СРСР. 69 — присвоєно 
високе звання Героя Соціалістичної Праці.

Від імені трудящих дівчат Португалії виступила Л. Душ 
Слптуш Діаш. Вона розповіла про активну участь своїх ро
весниць у боротьбі проти фашизму і колоніалізму. Жіноча 
молодь вносить вклад у революційне оновлення, яке пережи
ває країііа. сказала попа. Португальські дівчата е активіста
ми політичних партій І народно-демократичних організацій.

На конференції відзначалося, що в більшості держав капі
талістичного світу ще не покінчеио з дискримінацією. Дів
чатам у цих країпах важко здобути освіту, оволодіти профе
сією. Вони залишаються осторонь політичного і громадсько« 
го життя.

Учасники конференції обговорювали також вклад жіночої 
молоді в спільну боротьбу народів за мир, роззброєння, між
народну безпеку і співробітництво, участь дівчат 1 молодих 
жінок у суспільному виробництві.

(ТАРС).

ІУДЕ 
І „ШИЙ

С1ЛД10Н?“

І • БУДІВНИЦТВО 
СПОРТИВНИХ 
СПОРУД —.

СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

Три місяці тому в рес
публіці стартувала комсо
мольсько-молодіжна дво- і 
річка будівництва спор
тивних баз за місцем про- | 
жмваиня під девізом «Кож
ному мікрорайону—спор
тивний комплекс». її фі
ніш — 1 липня 1977 року. 
Як визначились в цьому 
комсомольські та фізкуль
турні активісти нашої об
ласті, які проблеми вони 
мають вирішити, щоб 
створити для молоді як
найкращі умови для за
нять фізкультурою І спор
том?

2 сто і>
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ЧИ БУДЕ 
„МШЙ СТЛДІОН“?

ЦЕ ВЖЕ тепер, в перші дні жовтня. Юрба під
літків зібралася па вулиці Волкова і з гала

сом промчала до меблевого магазину. Пі, хлопці не 
бешкетували.

— Сюди, сюди! — кричав найстарший з них. — Я 
знайшов підходяще місце. Трохи вирівняне. Битиме
мо в одні ворога.

1 футбольний м’яч злетів над його головою.
Ставили «ворота» — дві здоровенних каменюки, 

прикриті картузиками і тілогрійками. За воротарем 
рожевів килимець квітника і світилися широкі вікна 
нового будинку.

— Ко.іан’да 9-поверхового грає з 5-поверховим. 
Почали!

Захоплені напругою поєдинку, лідлтікн стрибали 
через груддя засохлої землі, петляли поміж тендіт
них каштанів, а воротар розшукував м'яч в плетиві 
осінніх квітів або ловив його аж на тротуарі. Та піс
ля того, як один з юних футболістів відчахнув під
метку черевика, ворота поставили прямо на проїжд
жій частині вулиці...

Цей випадок дивував і бентежив: хлоп’ята, які жи
вуть в новому мікрорайоні обласного центру, районі, 
який так гарно був «вималюваний» архітекторами, 
починають спортивні ноєтинки на тротуарі або серед 
калюж. Невже справді спортивні комплекси тут не 
передбачили? Невже міський спорткомітет разом з 
відповідними житловими органами та відділами у 
справах будівництва і архітектури не взяли під конт
роль проектування, будівництво і реконструкцію 
спортивних споруд за місцем проживання відповідно 
до наказу Держбуду СРСР «Про обов’язкове будів
ництво спортивних споруд при забудові мікрорайо
нів, житлових масивів і груп будинків»? Про них 
пам’ятали до тих пір, поки не почали зводити 9-по- 
верхові красені, а потім... забули. 1 про хлоп'ят, які 
так люблять шкіряний м’яч та ракетку тенісиста, не 
згадали. Щоправда, наказ Держбуду вийшов уже 
давно — ще в і967 році, але його номер (65) часто- 
густо згадували, коли починали суперечки яро будів
ництво спортивних баз сиартаківці, авангардівці, 
працівники -об'тепорткомітету.

Гелер будники заселяють молоді сім’ї. І хто б з нас, 
25-рІчних, не внйіпон у суботній день на волейбольний май
данчик, який отут, біля твого дому? Ллє ж немає майдан
чика. Був такий (баскетбольний) поруч — в дендропарку. 
Та иже четвертий рік захаращений, і нікому йоіо впорядку
вати. А чому б сюди не прийти комсомольцям КІровського 
району і не попрацювати 2—3 години — для себе, для своїх 
'говариійін? Чекають вказівки.

Певний досвід в обладнанні спортивних майданчи
ків на кіровоградських Черемушках мають працівни
ки жиглово-експлуагаційної контори № 3. З допомо
гою шефів споруджено хокейне поле, тенісні корти 
біля автовокзалу. Неподалік створено гарні спортив
ні комплекси біля середніх шкіл № 9 та № ІЗ. Вчи
тель фізкультури тринадцятої школи Б. К. Журахів- 
ський домігся того, що вже й легкоатлетичний комп
лекс зразковий, бігові доріжки з твердим покриттям.

Давно пора побудувати типові спорінвні майданчики біля 
робітничих гуртожитків. Щоправда, на комбінаті «Кіропо- 
грпдвпжбуд» вже й думають, де знайти матеріали і 
якій бригаді доручити цю справу. Ллє далі слів не пішли. 
Біли гуртожитків тресту *КІропоградсільбуд» спортивні 
майданчики відкрили, але вони примітивні. Туї не проведеш 
масових поєдинків, тому спортсмени йдуть складати норма
тиви комплексу ГПО на стадіон спортклубу «Зірка».

Комсомольським та фізкультурним активістам об
ласного центру слід повчитсь в олександрійців чи 
світловодіїів. Легкоатлетичні комплекси, стрілецькі 
тири луг будували комсомольці та молодь всіх під
приємств за організацій — під час суботників і не
дільників. Протягом трнрічки будівництва військово- 
технічних спортивних споруд активно діяли юнаки 
та дівчата Новомиргорода, Новгородці!, Онуфріївни. 
По 2—3 дні працювали разом з досвідченими май
страми комсомольці морозівського вуглерозрізу ком
бінату «О тександрія вугілля», 1 Іовгородківського 
СПТУ № 6, Свігловодського заводу чистих металів. 
1 тепер їм є де складати заліки з фізичної та військо
во-технічної підготовки. А може більше треба 
ульяновським комсомольцям, ніж робітникам комбі
нату «Кгровоградважбуд»? Мета — одна. Ллє вони 
не чекали на доброго дядечка. Робітники цукрозаво
ду, старшокласники шкіл райцентру, учні місцевого 
профтехучилища працювали на стадіоні, будували 
баскетбольні та тенісні майданчики. їх діяльність 
спрямовували працівники районного спорткомітету 
та райкому комсомолу. 1 ось уже біля ставу виросло 
ціле спортивне містечко. Тренуються вихованці 
ДІОСШ, підвищують свою спортивну майстерність 
цукровики, стартують школярі.

Звичайно, побудувати спортивний комплекс в мік
рорайоні, де тисячі жителів — не проста справа. Тут 
самодіяльність недопустима. На будь-якому пустирі 
не почнеш розчищати майданчик. Потрібен контакт 
з житловими органами та відділами у справах будів
ництва і архітектури. Ллє ініціатива має бути ком
сомольською. Під час комсомольсько-молодіжної 
дворічки варто за комсомольськими путівками напра
вити громадських інструкторів по спорту для надан- 

,Д”Г.Р.ОСТ1,І,І°І конкретної допомоги працівникам 
ЖЕКів у розвитку фізичної культури і спорту за 
місцем проживання. На будівельних майданчиках 
має бути теж наш комсомольський контроль.

Штрихи до портрета сучасника

Чи може бути дорога весняною у 
жовтні? Може. А в сивому грудні? 
Безумовно. Все залежить не від по
ри року і навіть не від шляху, а від 
самої людини, що йде дорогою. І як
що вже бути точнішим, то, власне, 
будь-яка дорога подібна до диво
вижної спіралі, де кожен виток, 
продовжуючи вчорашній, перетво
рюється у завтрашній. Крок за кро
ком. Місяць за місяцем.

1.
У Світловодській школі-інтернаті 

Капо Смутко любили за веселу і 
товариську вдачу. Дівчина дивилась 
на світ і па своїх друзів широко 
відкритими, довірливими очима. 
Людина з таким поглядом не може 
бути неширою.

Мабуть саме тому квітневого со
нячного дня її, збуджену і розпа
шілу, обступили на шкільному по
двір’ї шкільні подруги, і відразу ж 
з усіх боків посипалось:

— Катю, зі вступом!
— Від душі вітаю!
— А страшно було?
— Питання важкі задавали?
Вона й сама не знала. Надто вже 

хвилювалася. І лише тоді, коли їй 
вручили в руки червону книжечку із 
зображенням Ілліча, нарешті зро
зуміла, що її прийняли до лав 
ВЛКСМ.

З цим званням до дівчини при
йшла зрілість і свідомість того, ЩО 
життя для неї починається самостій
не і складне, невідоме* і манливе, як 
ранкові сині небокраї.

Це сталося напередодні її вступу 
до Кіровоградського'міського проф
техучилища № 4.

2.

Роки навчання в училищі найбіль
ше запам’яталися виробничою прак
тикою на «Червоній зірці» в цеху 
№ 3.

І ось уже десятий рік вона що
дня звично відчиняє двері цеху, під
ходить до свого робочого місця, 
включає верстат. Працює вона у на
ростаючому темпі.

В минулому році П, одну з кра
щих виробничниць заводу, активну 
комсомолку бело прийнято до лав 
КПРС.

Ця радісна подія в її житті стала 
тим високим і світлим витком жит
тєвої дороги, з якою починається 
період справжньої зрілості і відпо
відальності перед суспільством, і 
перед власним майбутнім.

Вона не добре розуміє. І горде 
ім’я комуніста виправдовує першо
чергово своєю трудовою звитягою, 
своїм прагненням бути потрібкою 
людям на передньому рубежі сьо
годення. Па стрімкій дистанції де
в'ятої п’ятирічки.

8.

Верстат її працює чітко і ритміч
но. Руки Катерини Смутко роблять 
швидкі, натреновані рухи. Вени різ
кі і динамічні. Ллє економні і не га
рячкові.

Тут все вирішує досвід. І любов. 
До своєї професії. До тієї щоденної 
роботи, яка вимагає від токаря мак
симальної віддачі.

При нормі 225 секцій кронштейнів 
за зміну Катерина Смутко виготов
ляє 400 і більше. Місячну норму ви
робітку вона виконує в середньому 
на 170 процентів, як і більшість

членів КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЙ - 
бригади Таміли Прядун, в якій рп“' 
цює Катерина.

Є в неї вже і учні. Допомогіа > 
опанувати премудрості токарної ’ 
справи молодим робітникам Ліві 
Перко, Нілі Накоп’юк, Тані А*рїе' 
менко.

Наставник... Наставник за покли
канням. Вихованці вдячні їй, 1Ц0 
допомогла обрати життєву дорогу 
що ніколи не відмовить у порад і.‘і 
коли встигає все робити? АдЖе 
сім’я в неї велика — шість чоловік. • 
Сини Валерій Та Сергійко. А пеню" 
давно, після смерті матері, Катери
на Снітко взяла на утримання сво
їх менших сестер — школярок Та
ню та Люд)’.

4.
Спіраль її життєвої дороги крута 

і лружава. На жодному витку не 
можна зупинитись. Сім’я. Завод. 
Депутатська діяльність (вона — де
путат міської Ради депутатів тру
дящих). Вечірня шкода робітничої 
молоді, де зараз навчається в II 5 
класі. І художня самодіяльність. ‘ 

Закінчуючи розповідь про моло
дого комуніста, досвідченого тока
ря механоскладального цеху № З 
Катерину Смутко, хочу підкресли
ти, що. ютуючи гідну зустріч XXV. 
з’їзду КПРС, вона дала слово не 
тільки перевиконувати змінні нор
ми, а й дбати про якість виготов
леної продукції. На трудовому ка
лендарі К. Смутко уже жовтень 
1980 року.

А спіраль її життєвої дороги 
дійсно весняна. Чому? Бо нею, не 
вповільнюючи ходи і не збочуючи в 
закут байдужості, іде чудова наша 
сучасниця, молода жінка з відкри
тим до людей і до сонця облич
чям — Катерина Смутко.

В. ВАСИЛЕНКО.
Завод «Червона зірка»,
м. Кіровоград.

МОЛОДА АРМА
ТУРНИЦЯ ВІРА 

1ЩЕНКО ПРАЦЮЄ 
НА ШАХТІ «НОВО- 

МИРГСРОДСЬ КА». 

ЗАВДЯКИ СВОЇЙ 
НАПОЛЕГЛИВОСТІ 

І ВИСОКІЙ ПРОФЕ

СІЙНІЙ МАЙСТЕР

НОСТІ ДІВЧИНА 

ПЕРЕВ И К О Н У Є 

ЗМІННІ НОРМИ НА 

30—40 ПРОЦЕНТІВ.

НА ФОТО: 
В. ІЩЕНКО.

Фото
М. ГЕЛЬМАНА. 

м. Нопомиргород.
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„НЕ ГІРШЕ* 
АНІЖ РАНІШЕ»

Так називався критич
ний матеріал про недолі
ки роботи комітетів ком
сомолу Голованівського 
району по організації по
літичної освіти молоді.

Як повідомна секретар Го< 
лсванівського райкому комсо« 
молу ЛІ. Собченко, критика 
визнана правильною. Для 
усунення недоліків бюро ран* 
кому вжило ряд заходів; 
укомплектої ана мережу по- 
літгуртків, призначені проіга« 
гандкети. Проведено нагин- 
пя керівників гуртків. їх за
безпечено програмами на
вчання, методичною літерату
рою та журналами обліку 
занять.

Райком ЛКСМУ готує ма
теріали для плакату про дос
від кращих пропагандистів 
району.

кД АШИНИ ці схожі на 
'** бджіл. Снують цілий 
день: сюди — обважнілі і 
неповороткі. Назад — по
рожні і легкі. З тією лише 
різницею, що несуть сю
ди не цілющий нектар, а 
молоко. І не грамами, а 
тоннами.

130—150 тонн — стільки 
сировини переробляє за 
добу Кіровоградський мі
ський молокозавод. Та на 
переробку воно піде не 
одразу. Прискіпливі лабо
ранти перевірять його на 
чистоту, кислотність. І 
тільки після того, як вони 
скажуть своє «добро», мо
локо піде на переробку.

Ні на хвилину не припи
няється робота цього ве
ликого підприємства. Ці
лодобово, без вихідних і 
святкових днів, з його 
конвейєрів ідуть ЯЩИКИ з 
молоком, пакетами сир
ків, баночками сметани—

І ВРАНЦІ—
СКЛЯНКА МОЛОКА...
словом, найрізноманітні
шою молочною продук
цією. Ми звикли бачити її 
на прилавках магазинів 
щодня, звикли, як до не
від'ємного, життсвонеоб- 
хідного. Але молоко —- 
продукт, що швидко псує
ться. Не всі, мабуть, зна
ють, що цілком безпечним 
вживанням ми зобов’яза
ні ось цим людям — пра
цівникам хімлабораторії.

Вони — в білих халатах. 
У них є спільне з лікар
ською професією, бо теж 
стоять на варті здоров’я 
людини.

їх тут двадцять три. Жі
нок і дівчат, молодих, в 
основному комсомольців.

Робота у них — оператив
на, напружена, найбільш 
відповідальна. Сотні ана
лізів за день, сотні дослід
жень — найрізноманітні
ших, найдетальніших.

Завідуюча лабораторією 
Інна Григорівна Горохова 
задоволена роботою Лю
ди Лахман, Галі Криворот, 
Ірини Басули. Голос її теп
лішає, коли вона називає 
імена Віри Юхимівни 
Мельникової, Валентини 
Василівни Троцької.

— Наші наставниці, — 
говорить вона. — Ось не
давно тільки прийшли до 
нас Кіра Щепеткова і Оля 
Глущенко. Дівчата не ма
ють спеціальної освіти. Та

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ 
ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Віра Юхимівна і Валенти
на Василівна за якийсь мі
сяць познайомили їх з 
тонкощами роботи лабо
ранта. Зараз Кіра і Оля 
добре справляються зі 
своїми обов язками.

В планах лабораторії — 
дальша боротьба за якість 
продукції, виробництво 
якої з року в рік збіль
шуватиметься. Для цього 
планується посилити пос
ти контролю, передбачає
ться проведення додатко
вих аналізів. Словом, все 
робиться для того, Щ°б 
ми, споживачі, одержуй3; 
ли смачні, калорійні, такі 
необхідні молочні вироби.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
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• КОМІТЕТИ ЛКСМ УКРАЇНИ І ДТСААФ* 
ДІЄМО СПІЛЬНО!

Це так; якщо комітет приймає рішен
ня, то воно має бути конкретним, ціле
спрямованим і чітко сформованим. І в 
ньому треба визначити шляхи до вирі
шення проблеми. Як слова «поліпшити 
роботу», «активізувати діяльність» втіли
ти у життя?

В первинній організації ДТСААФ вуг
лерозрізу «Морозівський» комбінату 
«Олександріяеугілля», яку очолює Гри
горій Сердюченко, на чергових звітно- 
виборних зборах саме і звернули на це 
увагу. До того часу роботу по військово- 
патріотичному вихованню молоді, обо
ронно-масові заходи комітет ДТСААФ 
2 комітет комсомолу планували кожен

зокрема. Та ось дтсаафівські і комсо
мольські активісти об’єднали свої зусил
ля. Одразу поставили завдання: створи
ти належні умови для занять військово- 
технічними видами спорту. Обладнували 
класи, спортивні майданчики, будували 
тир. Невдовзі вже й робота спортивних 
секцій активізувалась. Десятки юнаків 
та дівчат записались до них, щоб займа
тись автомотоспортом, щоб набути спе
ціальності радиста, водомоториста. На
вчальні групи очолили кращі спортсмени 
і спеціалісти Анатолій Івах, Тетяна Мар- 
тиненко, Валерій Бешкарєв, Василь Ти
таренко, Павло Белов.

На честь 30-річчя Перемоги морозівці

взяли підвищені зобов’язання на 1975 
рік: підготувати 150 спеціалістів для 
народного господарства. І вчилися шо- 
фери-любителі, мотоциклісти, машиніс
ти, електрозварювальники, бульдозе
ристи. А потім — спортивні поєдинки. 
За рік вирішили провести 25 змагань. 
В 14-ти (за програмою VI Спартакіади 
народів СРСР) вже взяло участь більше 
300 молодих робітників. 42 з них стали 
споргсменами-розрядниками, 238 ■—
виконали нормативи комплексу ГПО. 
Склали залік з технічної підготовки ще 
140 молодих трудівників підприємства.

Виконуються й інші накреслення. 170 
комсомольців побували в походах 
«Шляхами слави батьків». їх маршрут — 
до Полтави, Канева, Кременчука, до 
місць колишніх боїв з ворогом на тери
торії Кіровоградщини. Комсомольські і 
дтсаафівські активісти провели 7 кіно
фестивалів на військово-патріотичну те
матику, 6 тематичних вечорів, оформили

галерею бойової і трудової слави, стен/^ 
«Вихованці вуглерозрізу на службі р. 
Збройних Силах СРСР».

Йдуть листи в комітети комсомолу І 
ДТСААФ. Пишуть відмінники бойової і} 
політичної підготовки Анатолій Кудін^ 
Сергій Гречка, Володимир Яковлєв, Вікі 
тор Крихтін, Сергій Лісовський. Вонй( 
вдячні своїм наставникам з оборонног<І 
товариства, які допомогли їм здобуті 
перші навички з військової справи.

Знову в дгсаафівців і комітету комсо< 
молу нові конкретні накреслення. І дії, 
Закінчується обладнання двох класних 
кімнат для військово-технічної підготов^ 
ки, готуються спортмайданчики. До роч 
боти в оборонному товаристві залучені 
96 процентів усіх працюючих на вугле-т 
розрізі. І первинна організація «Моро4 
зівського» тепер краща з усіх 23 органі« 
зацій ДТСААФ комбінату. і

І. головлтов, 
голова.комітету ДТСААФ комбі
нату «Олександріявугілля».

-
У ВЧИТЕЛЬСЬКИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ї Р о и 
АНТИВНОСТІ

Десять років — вік 
вчительської комсомоль
ської організації серед
ньої школи № 13 облас
ного центру.

Зараз п'ятнадцять мо
лодих 
очолює викладач фран
цузької 
Луектова,

педагогів, яких

мови Т. І. По- 
спрямовують 

свої зусилля на те, щоб 
кожен школяр, навчаю

сь, максимально вико- 
став надані йому мож- 

розвинув свої 
щоб кожен 

голов- 
перед

Г
ф І ЛАТ ЕЛІ Я — це культурне і активне дозвілля бага- 

тьох допитливих людей. Зробити його надбанням 
г.іільйоніз — почесне і благородне завдання». Ці слова пер
шого голови Всесоюзного товариства філателістів Героя Ра

дянського Соозу Е. Т. Кренкели служать девізом для жур
налу «Філателія СРСР».

.Журнал всіляко підтримує і розвите захоплення сотень 
тисяч людей нашої країни. У популярній формі він знайомить 
з усім новим у світі поштових марок в Радянському Союзі 
та за кордоном.

Весь радянський народ готується гідно зустріти XXV з’їзд 
КІ1РС. Цій історичній події будуть присвячені наші кращі 
матеріали. Ми будемо розповідати про філателістичні мі
ніатюри, присвячені партійним з’їздам та виконанню їх рі
шень, розпитку економічної могутності Радянської держави, 
миролюбній зовнішній політиці партії. Ці публікації відкри
ваються в 9-му номері журналу статтею заступника міністра 
зв’язку СРСР В. М. Лебедєва «Комуністи завжди попереду».

Кожен номер журналу починається розділами «Панорама» 
і «Готується до видання». В них повідомляється про нові 
поштові марки, листівки, конверти, що видаються Міністер
ством зв'язку СРСР.

І
І
І

І
І

ЩЕ ОДИН куто- 
чок Кіровогра

да набуде сучас
ного вигляду — на 
розі вулиці Яка 
Томпа і Кріпосно
го провулку в 
1976 році розпоч
неться будівництво 
нового Палацу культури. Типовий про
ект московських архітекторів опрацю
вали і вдосконалили у Кіровоградсько
му відділенні «Укрміськбудпроекту» го
ловний архітектор А. О. Чнкирисбв, ар
хітектор В. О. Городецькии та кон
структори Т. М. Тнмофєєва, М. Т. Мі
рошниченко. Розроблявся він в архі
тектурно-проектній майстерні під ке
рівництвом К. А. Бабкової.

Майбутній Палац культури матиме

НАЙБІЛЬШИМ 
ПАЛАЦ У МІСТІ репортер

великий концертний зал на 1000 гля
дачів, кінолекційиий зал па 300 місць, 
танцювальний— на 100 пар. Зовні Па
лац буде облицьований природними 
матеріалами — мармуром і гранітом. 
Навколо нього заплановано розбити 
парк для відпочинку жителів мікро
району. Палац культури буде найбіль
шим у місті.

Л. ЛЕЩЕНКО,
На фото: макет Палацу культури,

ТІ, 
^здібності, 

успішно виконав 
ний обов язок 
Батьківщиною — добре 
•митися. 1 наслідки цьо
го помітні: з предметів, 
які викладають «чителі- 
комсомольці, немає 
лдяійочнихів».

Ну і, звичайно, уро
ки — уроками, а безліч 
часу вчителі проводять 
у вирі громадського 
життя школи. Одні по
спішають на заняття по- 
літгуртка, інші — на 
теоретичні заняття з по- 
літінформаторами, тре
ті — збирають засідан
ня предметних гуртків.

Нині а кожним днем 
зростає навантаження. 
Закінчується перша 
чверть, а хто не знає, 
скільки потрібно встиг
нути зробити, щоб за
кінчилась вона успішно! 
Вчительська комсомоль
ська відреагувала на це 
ло-своєму. Все частіше 
можна побачити моло
дих педагогів після уро
ків на заняттях з невсти- 
гаючими, на засіданні 
класних комсомольських 
бюро, шкільного комі
тету комсомолу, в клубі 
вихідного дня. Виконує
ться зобов’язання, взяте 
на комсомольських збо
рах — вписати у Рапорт 

у Ленінського комсомолу 
з їздам партії рядки про 
успіхи в навчанні і гро
мадському житті.

С. САРЖЕВСЬКА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара»,
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З КІМНАТИ- 
В ПОДОГОЖ
• ПРОПОНУЄ ЖУРНАЛ 
«ФІЛАТЕЛІЯ СРСР»

І

Юрий Каминский
Он, старый, слишком много знал, 
Чтоб не понять:

не ветром сдуло
к его ногам упавший лист... 

Еще услышал пули свист. 
Еще увидел дым над дулом.

ПАМЯТЬ
Вдруг музыка.
Вдруг музыка — и только, 
Как трудное скольжение по льду 
На тонкой грани страха и восторга: 
Сейчас я полечу...

иль упаду. 
И хочется с надеждой оглядеться, 
Кого-нибудь по имени позвать. 
И ощущаешь: где-то рядом детство, 
Но где оно —

никак не уеидать. 
Вот этот переулок узковатый, 
Забор щербатый, домик 
И окно —
Там музыка.

И я там был когда-то, 
когда-то был... когда-то был!— 
давно.

А, может, — нет.
А, может, я ошибся.
И не об этом камень у ворот 
Когда-то я пребольно так ушибся. 
Неверно, нет:
Вот и фонарь не тот.
И дом напротив все-таки не тот, 
И переулок вроде бы поуже.
И, верно, никому я здесь не нужен, 
По имени никто не позовет.
Так почему брожу здесь допоздна, 
А кровь в виски настойчиво 

с'.учится?!
Но музыке!
А музыка сочится 
Из полуотворенного окна.

« * *
...Большое тело птичьей стаи

вдруг отделилось от земли 
И можжевеловый кустарник

исчез вдали. 
А в небе гаяп день вчерашний: 
Черешни.
Яблони.
Сирень. 
И только —

память.
Тень

на пашне.І ЛЕДОХОД
Ледоход подступил, как молва. 
Оба берега плечи расправили. 
Ледоход:
Ледяные слова
Потускнели, покрылись испариной.
Еще день.
Еще час.
Еще миг.
Еще луч -—

все на грани крушения»
Ледоход:
Преломляется крик — 
Возвращается шопот прощения! 
Вздрогнул.
Вздыбился.
Зарычал —•

и разгневанным зверем понёсся.
Ледоход:
Ледяные вопросы
Разбиваются о причал.
Вот и все.
Молодая вода
Вновь блаженствует на свободе.
И у нас все наладилось вроде.
На день?
На год?
А вдруг — навсегда!

СРСР та зв кордоном набуло тема-Значного розвитку я — ----------------- . . .
твчне колекціонування. У спеціальному розділі «Вам, тема
тики» журнал з номера в номер вмішуй матеріали для тих, 
хто збирає марки і конверти, присвячені В. І. Леніну. Бага
то цікавого знайдуть для себе і любителі полярної, спор
тивної та інших нидів тематичної філателії. Детельпо розпо
відає журнал про філателістичні сувеніри, видані на честь 
спільного радянсько-американського польоту «Союз» 
«Аполлон».

«Дослідженая та пошуки» — один з ііайпопулярпішнх роз- 
літів журйалу. Тут друкуються різноманітні дослідницькі 
матеріали присвячені російським та радянським маркам. 
ІСТОРІЇ поштового зв’язку. Ось уже декілька років журнал 
вете спеціальній розділ для юних колекціонер Ні «Світ за
кон пень» Читаючи статті та кореспонденції. філателіст змо
же здійснити годорож у космос і до джерел великих І еогрл- 
фічнпх відкриттів, зустрітися з героями Війті і побувати о 
лабораторії вченого. В 1975 році на сторінках журналу від- 
крилась -/Школа колекціопера-початківця». Про те, як ство
рюється поштова мініатюра, можна дізнатись у розділі «Ху
дожник і марка». . . - V

Чимало .місця редакція надає і зарубіжній філателії. У 
поз ті ті «Глобус: проблеми, інформація» вміщуються замітки 
про марки різних країн, про міжнародні виставки, про співробітництво1 ВТФ з філателістичними організаціями та фе- 
деріц ями планети Особливого значення ми надаємо роз- 
зн?ку та зміцненню дружніх зв’язків філателістів Радян
ського Союзу з колекціонерами братніх соціалістичних кра
їн Шоіомеїза вміщується «Наш каталог», що-містить остав- 
і,і дані про випуски поштових марок в СРСР та с<щівлістнч- 
них країнах. Про ночі емісії різних країн читач дізнається 
т постійної рубрики «В поштових вікнах світ>».

Є в журналі і довідковий розділ, де повідомляється про поштові'конверти листівки, спеціальні штемпелі, публікую- 
?ьТо?олХЖ радяпсь.а.х та зарубіжних колекцюнерш 

пг-о обмін. _
Регтляшю друкуються матеріали і з таких галузей колек-

₽д“йгю. їч«си.,«ІВ «трниалп пр»,н ж>р- 

“Лїші „ритачі - » Т< •»”
’в™»«?ЇЇтір

І. ЧЕХОВ, 
головний редактор журналу «Філателія СРСР».

Значного розвитку

тики» журнал з номера в номер вмішує матеріали для тих,
...  ______ —... г-,<х П Т ПйііііИЕ ЇЧІІГГ».

І

ГРОЗА УШЛА
Волненье леса улеглось. , 
Вдали гроза казалась кроткой. 
Тяжелой,

медленной походкой 
Из-за деревьев вышел лось, 
Была поляна хороша: 
В цветистом воздухе висела 
Грозы веселая душа, 
Освобожденная от тела. 
Она, младенчеством лучась, 
Преображала все беспечно. 
Но он-то знал: дитя — на час, 
Не более того, конечно. 
Большой. 
Угрюмый. 
Он стоял 
Среди ликующей природы, 
Он чуял: осень на исходе,
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ТВОЯ ХАТА СКРАЮ?.,

НАЙБІЛЬШЕ, що мене 
схвилювало в статті <А 

почалось не з вулика...» — це 
інертна позиція комітету 
комсомолу. Бо ж байдужість 
і бездіяльність комсомоль
ського активу — це не що ін
ше, як своєрідна лазівка для 
правопорушень.

Можливо, дехто зі мною 
не погодиться. Мовляв, всьо
го не охопиш. І не застраху
єш себе від подібних випад
ків. Але я спробую довести 
на фактах.

Хто був у нашому селищі 
Молодіжному, що в До.чнн- 
ському районі, той бачив, що 
воно не таке вже и невелич
ке, як здається. Дві тисячі 
чотириста чоловік проживає 
в ньому. Велика перевага в 
тому, що селище не розкида
не хуторами, люди знають 
одне одного. Є і свої трудно
щі. Адже на його території 
розташоване величезне під
приємство—Долннський цук
ровий завод. І жителі Моло
діжного — це, в основному, 
його робітники, інженерно- 
технічні працівники.

Не секрет, що ііа період 
цукроваріння сюди приїздить 
багато сезонних робітників, 
практикантів. Здебільшого 
це молоді люди, комсомоль
ці. Звичайно, навіть при всьо
му бажанні не спроможешся 
кожному, як кажуть, в душу 
заглянути, дізнатись, ' «хто 
чим дихає».

Але це не значить, що ми 
знімаємо з себе відповідаль
ність. Зовсім ні. Новоприбу
лий робітник чи службовець 
не залишається поза нашою 

-увагою. Обов’язково кожен 
з них проходить співбесіду в 
комітеті комсомолу, за ним 
закріплюється наставник з 
числа передових кадрових 
робітників. Я маю на увазі 
інше — відсутність можли-

пості перевірити ділові якості 
новачка, його громадську ак
тивність. Бо ж з «постійни
ми» комсомольцями — інша 
справа. Кожен має якесь до
ручення або й кілька, обо
в'язково десь навчається. До 
речі, з двохсот комсомольців 
нашого заводу — майже по
ловина — студенти вузів, учні 
технікумів, вечірніх шкіл. У

ЛЮДИНА

о ТЕЛЕЕКРАНУ людини було багато людя
ності і доброти, яку треба 
було лише спрямувати у по-' 
трібне русло. З часом хлопця 
призначили фізоргом у гру
пі, рекомендували на на
вчання. А нещодавно він зві
тував на комітеті про свою 
роботу, успіхи у вечірній 
школі.

І це не єдиний випадок.
Зараз ми го

туємось до об
міну комсо
мольських до
кументів. Ця 
подія етапе 
своєрідною пе- 
певіркою на
ших рядів. Ми 
вже з кожним 
членом ВЛКСМ 
провели бесіди, 

основному, робії-

КОЛЕКТИВІ
нас навіть спеціальний штаб 
по керівництву рухом «Кож
ному комсомольцю, кожній 
молодій людині. — середню 
освіту» існує. Олексій Ники- 
тюк — кращий виробничник, 
член комітету комсомолу 
очолює його. Працює багато 
спортивних секцій, є чудова 
бібліотека, діють гуртки ху
дожньої самодіяльності. Так 
що проявити себе є де.
ЇТ РИГАДУЄТЬСЯ мені ви- 
•• падок із комсомольцем 
С. Трапилось так, що за ста
ном здоров’я хлопця не взя
ли в армію. І це його пригні
чувало. Він ні з ким ие това
ришував, вчинив дрібний зло
чин. Не секрет, що були при
хильники того, щоб колектив 
позбувся його. Ось тоді ко
мітет комсомолу сказав своє 
слово. Перше, з чого 
ли — оточили хлопця 
гою, поговорили з ним. 
являється, в сім'ї у
неблагополучно. Батько п’є, 
ніякої уваги ні йому, ні сестрі 
не приділяє. От і вийшло так, 
що вся сім’я фактично, зали
шилась па утриманні юнака.

поча- 
VB3-
Вн- 

вього

Наголос, в 
лн на виконанні громадських 
доручень, який внесок кож
ного комсомольця у достро
кове виконання п’ятирічки. 
Без перебільшення скажу, що 
зараз у нас кожен комсомо
лець має постійне доручення, 
відповідає за певну ділянку 
роботи.

Але навантаження і звіт
ність — це ще не все. Комі
тет комсомолу свою роботу 
спрямовує так, щоб кожен 
член нашого колективу був 
оточений увагою, піклуван
ням.

З усіма питаннями — ви
робничими, побутовими, осо
бистими ідуть комсомольці і 
молодь в комітет комсомолу. 
Одні — за порадою, інші з 
проханням, пропозицією. І 
ми, по можливості, намагає
мось в будь-якому випадку 
допомогти. А це завжди при
носить бажав! результати.

з 20 по 20 жовтни

Т. НЕЛЕНЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Долинського 
цукрозаводу.

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“-СК ЧЕРН1ГІВ-Н
До цієї зустрічі кіровоградська «Зірка» эаймала • 

третю сходнику в турнірній таблиці, маючи в 
своєму активі тридцять п’ять очок, а команда 
спортивного клубу Чернігова, та полі якої наші 
земляки проводили свій черговий матч, з 34 очка
ми була на четвертому місці і маля в своєму за
пасі те одну гру. До речі, треба нагадати, що в 
першому колі чернігівці в Кіровограді завдали 
поразки місцевим спортсменам з мінімальним ра
хунком 1:0.

Вже з початку зустрічі глядачі мали змогу по
бачити кілька гострих моментів біля обох воріт, 
1 все ж небезпечніше атакували кіровоградпі. 
Перший тайм закінчився безрезультатно ■— 0.0.

У другій 45-хвилинці події розгорталися за пе
ревагою наших земляків, які безперервно ата
кували ворота господарів поля На 65-й хвилині 
Олексій Кацмап а подачі Володимира Кропова 
забиває гол. Після цього чернігівці кидаються в 
наступ, щоб уникнути поразки. І це їм вдається. 
За п’ятнадцять хвилин до кінця другого тайму 
вони зрівнюють рахунок. Отже, нічия — 1:1. «Зір
ка» здобула важливе очко,’ і це дозволило їй за
лишитися на третьому місці.

Передостанню тру другого кола «Зірка» прове
де 20 жовтня у Житомирі я «Автомобілістом».

В. ШАБАЛ1Н.

ГОД

ЛЮБВИ
СЛОВА А. ВОЗНЕСЕНСКОГО.
МУЗЫКА А. БАБАДЖАНЯНА.

Наступил по всем поверьям год любви, 
Кисть рябины, заповедной оборВИ, 
Полюбите, полюбите, 
Платье красное купите.
Оборви.
Год любви.

ПРИПЕВ:
И разлуки, и заносы — не Седа, 
Только слаще от мороза ягода. 
Кисть рябины, кисть рябины... 
Все желанья исполнимы.
Меж людьми да будет год любви. 
Позабыли кисть рябины па снегу,
Я лрнду и тебе с повинной — не солгу. 
Кисть рябины, кисть рябины^
Я люблю непоправимо, —
Не сгуби
В год любви!

ПРИПЕВ.
Ночевала кисть рябины — дочь огня!
Как царевна и рабыня у меня...
Кисть рябины, кисть рябины
Пусть горит неистребимо.
Год любви —
Век любви.

ПРИПЕВ.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ПОНЕДІЛОК 
ПЛПЕРША ПРОГРАМА. 
Хи 9-00 — Иопинн. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«У світі тварин». (М).
10.30 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 11.30 — 
к. т*. Р. Глієр. ’Концерт для 
арфи э оркестром. (М). 
11,55 — к. т. Урочисте від
криття Всесвітнього кон
гресу жінок. (Берлін). 16.20
— Наша афіша. (К). 16.25
— «XXV з’їзду КПРС - 
гідну зустріч». «Партійне 
життя». (Львів). 16.55 — 
«Екран молодих». (Хв).
17.30 — «Мандрівки Гиа- 
тнка-юнпатика». (Д-к). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 /— «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». «Зма
гаються трудящі Вірмен
ської РСР». (М). 19.00 - 
к. т. «Творчість народів 
світу». (М). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
♦Динамо» (М) — ЦСКА. 
1 і 2 періоди. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею:
♦ Динамо» (М) — ЦСКА. 
3-й період. (М). 22.10 — 
к. т. Урочнс/ий концерт 
майстрів мистецтв НДР, 
присвячений відкриттю 
Всесвітнього конгресу жі
нок. (Берлін).' Но закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
17.30 -- «Виставка Бура- 
тіио». (М). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.15
— Дек. фільм «Вірю зем
лі». (К). 18.30- — Фільм- 
концерт «Осінні етюди». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Зимівлі худоби — 
повсякденну увагу». (Х-н).
19.45 — «Любителям бале
ту». (К). 20.45 - «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - Худ. 
фільм «Наші знайомі». 
(К). 23.15 — Новини. (К). 
ВІВТОРОК

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

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Казка про Золотого пів
ника». Мультфільм. (М). 
10.00 — к. т. «Бенефіс». З 
участю засл. арт. РРФСР 
Л. Голубкіпої. (М). 13.45— 
Док. фільми. (М). 14.45 — 
Вс. Іванов. «Бронепоїзд 
14-69». (М). 15.30 — «Бе
сіди про спорт». (М). 16.00
— «На головних напрям
ках п’ятирічки». (Д-к). 
16.35 — Для молоді. «Твої 
наставники». (Запоріж
жя). 17.00 — Муз. фільм 
«У світі танцю». (К). 17.30
— Для школярів. «Сур
мач». (Донецьк). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — к. т. 
♦Загадки і відгадки». (М).
18.30 — к т. Концерт. (М).
18.45 — к. т. «Дев’ята сту
дія». (М). 19.45 — к. т.
Багатосерійна тслеповість
♦ Ольга Сергіївна». Роз
діл 5. (М). 21.00 — «Час». 
(М): 21.30 — К. т. Багато
серійна тслеповість «Ольга 
Сергіївна» Розділ 6. (М).
22.30 — к. т. «Романси 
О. С. Даргомижського. 
(М). По закінченні — но
вими. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.40 — Наша афіша. (К).
10.45 — Новини. (К). 11.00
— Муз. фільм «Народний 
артист». (К). Н.55 — Док. 
фільми. (К). 16.00 - «Ком
позитор В.-А. Моцарт». 
Передача перша. (М).. 16.30
— «У пам’яті народній». 
(М). 17.00 — Концерт піо
нерського хору. (Таллін).
17.30 — «В ефірі — «Мо
лодість». (М). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К).
18.30 — Концерт класичної 
музики. (Херсон). 19.00 — 
«Вісті» (Київ з включен
ням К-да). 19.30 - Фільм- 
балет «Пори року». (К). 
20.25 — Док. телефільм 
«Ломоносов». (К). 20.45 — 
♦На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Худ. телефільм «Все це не 
так просто». (К). 22.40 — 
«Старт». (К). 23.25 — Ве
чірні новини. (К).
СЕРЕДА
ЛЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 
X Л 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30 — 
«Виставка Буратіно». (М). 
Ю.00 — к. т. «Ольга Сергі
ївна». Багатосерійна теле- 
повість. Розділи 5 і 6. (М). 
14.00 — Док. фільми. (М). 
14.50 — В. Кіп. «По той 
бік». (М). 15.20 — «Фільм
— дітям». «Знайди мене, 
Льоню!». (М). 16.45—«На
ука—сьогодні». (М). 17.15 
—«Населенню—про цивіль
ну оборону». (К). 17.35 — 
Муз. фільм. (К). 18.00 — 
«День за днем». (К-Д).
18.15 — Кубок володарів 
кубків з футболу. «Ара
рат» (Єреван) — «Вест 
хе.м юнайтед». (Англія). 
(Єреван). В перерві — ти
раж «Спортлото». (М).
19.15 — к. т. Багатосерійна 
тслеповість «Ольга Сергі
ївна». Розділ 7. (М). 21.00
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— «Час». (М). 21.30 - Ку
бок УЕФЛ з футболу: 
«Спартак» (М) — «Кельн» 
.(ФРН)г По закінченні — 
повний, к. т. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА.
• 10.55 — Наша афіша; (К). 
11.00 — Новини. (К). 11:15 
—Авторський концерт ком
позитора В. Верменнча. 
,(К). 13.15 — «Сільські об
рії». (Запоріжжя). 13.45 — 
•Телефільми. (К-д). 16.10 — 
Наша афіша. (К). 16.15 —
♦ Резерви — на службу ви
робництву». (Херсон). 16.45
— «На шкільних широ
тах». (Львів). 17.15 — «То
бі, юиістьі». (М). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 
.18.30 — «Найзвичайніша»., 
Кіпонарнс. (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Худ. 
фільм «Чорний капітан». 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Кубок євро
пейських чемпіонів. «Ди
намо» (К). — «Акрапес» 
(Ісландія).
В перерві — 
пи. (К).
ЧЕТВЕР 
П П ПЕРША 
X 3 9.00 —

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Тобі, юність!». (М). 10.15
— к. т. «Ольга Сергіївна».
Багатосерійна тслеповість. 
Розділ 7. (М). 11.25 - к. т. 
Кубок європейських чем
піонів. «Динамо» (К) — 
«Акрапес» (Ісландія). (Ві- 
дсозапне). (К). 14.05 —
«Червонопрапорпс оборон
не». (М). 15.05 — «Ми зна
йомимось з природою». 
(М). 15.25 — М. Ю. Лєр
монтов. «Мцирі». (А4). 
16.00 — «Шахова школа». 
(М). 16.30 — «Екран моло
дих». (Львів). 17.15—«Зо
лоті зірки України». Кіно
варне. (В-д). 17.30—«Рес
публіканська фіз.-маті шко
ла». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — «Ми бабусям 
і мамам «спасибі» говори
мо». (М). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйо
нів». (М). 19.00 — Концерт 
популярної класичної му
зики. (М). 19.35 — к. т.
Багатосерійна тслеповість 
«Ольга Сергіївна». Розділ 
8. (М). 21.00 «- «Час». (М . 
21.30 — «Док. екран». (М).
22.45 — к. т. «Спортивна
програма». По’ закіичеп-. 
ні — новини. .

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.10 — Новини. (К). 11.2а
— ♦Романси О. С. Дарго-- 
мижського». (М). 16.30 — 
«Слово ученому» (М)
16.45 — Концерт. (М). 17.1а
— «Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з засл, учи
телем шкіл УРСР.Е.С. Бе
резняком». (М). 18.00 —
Реклама, оголошення. (К): 
18 30 — Концерт вокальної 
камерної музики. (К)..19!00
— «Вісті». (К). 19.30 —
«Хорове мистецтво Украї
ни. (К). 20.00 - Літ. кі- 
ноконцерг «Душа в запо-. 
вІтній лірі». (К). 20Ма-"«На 
добраніч, діти!». (К). 2Е00
— «Час». (М). 21.30-«ІІо- 
ступися місцем», Телсвн- 
става. (К) 23.10 - Вечірні 
новини. (К).
П’ЯТНИЦЯ

Я ПЕРША ПРОГРАМА. 
% 9 00 — Новини. ,(М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—«Зу
стріч юнкорів телестуди- 
«Орля» з засл., учителем 
шкіл УРСР Е. С. Березня
ком». (М). 10.15 - К. т.
«Ольга Сергіївна». Багато
серійна телеповість. Роз-. 
діл 8. (М). П.40 - Худ. 
фільм «Наші знайомі». 
(К). 13.55 — к. т. Телсвіз. 
док. фільм. (М). 14.25 —•
Д. Фурманов. «Чапаев». 
(М). '15.10—«Винахідник». 
(М). 15.40 — «Основи ра
дянського законодавства». 
(М). 16.10 — «Фільм — дЬ. 
тям». «Пригоди 'Толі 
Клюивіпа». (М). 17-19 “
«Траса дружби». (К). 17.30
— «Девіз—висска якість».
(Запоріжжя)18.00-«День 
за днем». (К-д). 18.15’ —
к, т.. «П1сня-75». (М). 18.40 
к. т. Заключне засідання 
Всесвітнього конгресу ЖІ
НОК. (Берлін). 21.00 —'
«Час». (М). 21.30 - к. т. 
Телетеатр мініатюр <13 
стільпів». (М). 22.30 —
к. т Спортивна програма. 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.20 — Наша афіша. (К). 
10.25 — Новини. (К): 10.40
— «Актори і ролі». (К). 
11.40 — Концерт. (М). 12.10 
~ Телефільми. (К-д). 16.2а 
— ІІагаа афіша. (К). 16.30
— «Зимівлі худоби —• по
всякденну увагу». (В-д). 
16.45 — Концерт, (Львів). 
17.15 — «Один за всіх, всі 
за одпого». (Л-д). 18.00 ■— 
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Муз. фільм «Стру
ни серця». (К). 19.00 —
«І’істі». (К). 19.30 —
ї. Штраус. «Вальса звуки 
чарівні». (Одеса). 20.20 — 
«Сатиричний об’єктив». 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!», (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — І. Карпенко- 
Кпрнй. «Суєта». Вистава. 
(Х-в). В перерві — вечірні 
новини. (К).

(Відеозапнс). 
вечірні 1ІОВИ-

ПРОГРАМА.
Новини. (М).

СУБОТА 
ЛГ ПЕРША ПРОГРАМА. 
Х3900 — Новини. (М).

9:10 —> к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
♦Приходь, казко!». (М), 
10.00—«Для вас, батькні», 
(М). 10.30 — к. т. Муд,
програма «Ранкова пош« 
та». (М). 11.00 — К\ т.'
♦Розповіді про художнії- , 
ків». (Л-д). 11.30 — «Рух 
без небезпеки». (М). 12.00
— «Новини муз. життя».
(М). 12.30 — к. т. «Здо
ров’я». (М). 13.00 — к. т. 
«Випробуй себе». (М). 
14 оо — к. т, «Літ. читап« 
пя». (М). 14.55 - Муз.
абонементи. (М). 15.30
к. т. «Людина. Земля. Все
світ». (М). 16.00 — к. Т.
«Фільм — дітям». «Лісова 
бувальщина». (М). 17.00 — 
к т. «Очевидне — неймо
вірне», (М). 18.00 - Нови
ни. (М). 18.15 — «Політич
ний оглядач 10. А. Жуков 

-відповідає па запитання 
телеглядачів». (М). 19.00— 
к. т. Тел. худ. фільм «Гіп
нотизер» із серії. «Сьогодні 
увечері — ферпандель». 
(Італія — Франція). 19.55
— к. т. Авторський вечір
композитора О. Ііахмуто- 
вої. (М). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — к. т. Продов
женім! авторського вечора. 
(М). 23.00 — к. т. Чемпіо
нат Європи з волейболу. 
(Югославія). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.40 — «До Дня народ
ження комсомолу». «Су
ботній репортаж». (Оде
са). 11.10 — «Нар. телеуііі- 
верентег». Факультет здо
ров’я. (К). 11.40 — Док. те
лефільм «Барви року».(К), 
12.00 — «Товари — наро
ду». (Х-в). 12.30 — Муз. 
фільм. (К). 13.00 — «Екран 
молодих». 
’«Трибуна 
(К). 14.10 ■

(К). із.зо — 
письменника».

........ .. «Йде патруль 
народний». (Х-н). 14.40 -с- 
«В ім’я миру». (К). 15.00
— Перший концерт П. ї. 
’Чайковського для ферте-
піано з оркестром. . (К). 
15.40 — Для дітей. Худ. те« 
лефільм «Фізика малю
ків». Випуск 1. <К). 16.00
— «Вечори на Високому
замку». (Львів). 16.50 — 
«Народні таланти». (Мн- • 
колаїв). 17.20 — «ЕкрФі 
передового досвіду». (К).
18г00 —‘Для дітей. «Пав- . 
лііські казки». (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 18.20 — Програма 
передач. ,(К). 18.25 — «Но
ві мелодії року». (К).
19.00 — «Вісті». (Київ ’ з 
включенням К-да). 19.4'1
— А. П. Чехов. «Драма на 
полюванні». Телевистава. - 
1 серія. (К). 20.45 — «На 
добраніч, дігйі». (К). 21:00
— «Час». (М). 21.30—А. П.
Чехов. «Драма па полю« 
вапні». Телевистава. 2 се
рія. (К). Д|! у,
НЕДІЛЯ оді.;
Л Z ПЕРША ПРОГРАМ--/ 
ХО 9.00 — Новини. (?'Пу І

9.10 — к. т. РапковП 
гімнастика для дітей. (М)'. 
9 30 — к. т. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!». (М). 
11.00 — к. т. Відповіді на 
перший тур олімпіади 
«Вартові природи». (М.).
11.45 — к. т. Чемпіонат 
світу з боротьби дзю-до. 
(Відень). 12.00 — к. т. 
«Муз. кіоск». (М). 12.30'г* 
«Сільська година». (М), 
13.30 — к. т. Муз. програ. 
ма «У вашому домі». (М). 
14.00 — к. т. Худ. фільм 
«Дворянське гніздо». (М).
15.45 — «Гастролі Великого
театру у США». (М). 16.3а 
к. т. «Міжнародна паноро» 
ма», (М). 17.00 — к. т.
Мультфільми. (М). 17.30 —
к т. Тел. док. фільм «І о- ’’ 
повна вулиця Росії». 8 се
рія (М). 18.00 — Новини, 
(М) 18.15 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Дана« 
мо» (Тб.)—«Динамо» (К). 
(Тб.). І9.45 - к. т. «Ра
дянський Союз очима за» 
рубіжних гостей». (MJ. 
20.00 — к. т. «Клуб кіно« 
подорожей», (М). 21.00 
«Час». (М). 21.30 - к. т. 
«Артлото». (М). 23.00 к.т, 
Чемпіонат Європи з волей
болу. (Югославія). По за«; 
кінченії! — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.45 — Для дітей. Худ.
фільм. (К). 12.00 - «Міс
там 1 селам України бути 
зразковими». (В-д) 12.аО
— «Оліпець — малювець».
(К) 13.00 — «Палітра»,
(К)‘ 13.45 — «На шкільних 
широтах». (К). 14.15 —

♦

Муз. фільм «Народні мє; 
лодії і ритми». (К). 14.40
— О. Кропін. «Юпітер 
сміється». Вистава, (О де« 
са). 17.20 — Кіножурнал^ 
(К). 17.30 - «Вісті». (К). 
18.00 — Першість СРСР а 
футболу: «Чорноморець»--^ 
«Торпедо». (Одеса). 19.45
— «Майстри мистецтв»; £3. 
(К) 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 - Концерт..ПО- 
22.00 — Першість СРСР 0 
футболу: «Карпати»—«Зе
ніт». 2-й тайм. «Дніпро»-“ 
«Пахтакор». 2-й тайм. (ВЬ 
деозапис). По закінченні-“ 
вечірні новини. (К).
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