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За підсумками другого кварталу пере

можцем у соціалістичному змаганні стала 
комсомольсько-молодіжна бригада слюса- 
рів-складальннків цеху № 3 Цей колектив, 
де бригадиром Надія Катан, а групкомсор- 
гом Зіиаїда .Морква, бореться за право но
сити звания імені XXV з’їзду К.ПРС,

Постійно перевиконуючи змінні завдання, 
молоді виробничники зібрали гучномовців 
па сорок процентів більше, ніж це наміча
лося планом останніх трьох місяців. За но- 

<чином москвичів на честь 30-річчя Перемо
ги вони включили до свого колективу Ге
роя Радянського Союзу Володимира Чор

номорця і щозміни виконували за нього 
•норму.

О. ВИШТИКАЙЛО. 
секретар комітету комсомолу Кірово
градського заводу радіовиробів.

ВИСОКА ЧЕСТИ
Всі зусилля молодих робітників нашого 

дс-ио направлені па виконання планів дев’я
тої п’ятирічки.

Комсомольсько-молодіжна зміна пункту 
технічного огляду вагонів (групкомсорг 
Анатолій Мельник) виконує змінні норми 
на 110—112 процентів. Згідно підвищеним 
соцзобов’язанпям колектив повинен огля
нути 60 поїздів за зміну, але вже зараз він 
обслуговує 6-1 состави.

Молоді раціоналізатори зміни внесли за 
цей рік шість рацпропозиції), що дозволило 
зеконом))г;і 9703 карбованці.

В. КОЖЕВНИКОВ, 
"еєкретлр комітету комсомолу Знам’ян- 

сі>кого*ваеднного депо.

Жнива завершального 
гд а р н оГ ПОЛЕ—

ТУРБОТА МОЛОДИХ
Ці молоді 
женці— 
Володи МН І» 
Ла віч ук 
і Віктор 
Гордій’іук— 
роблять 
вагомий 
внесок 
у спільний 
доробок 
гайворон- 
ських 
хліборобів. 
Про 
ікни виу 
нору в 
Гаїі »орок
ському 
районі 
наша роз
повідь 
на, 2—3-й 
crop.

...Ідуть жнива полями України, 
Заходять у загінку жниварі. 
Немає щастя більшого б людини, 
Ніж піднести колосся до зорі.

Fix видання XVI
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Відкриття IX Московського міжнародного кінофестивалю
і Кремлівський Палац 
з’їздів. У цьому найбіль
шому залі Москви на уро
чисте відкриття фестива
лю зібралися 10 липня

но, члени жюрі, гості з 
різних країн, представни
ки радянської громад
ськості.

Учасників і гостей огля
ду вітав голова оргкомі-

тету фестивалю, голова 
Держкіно СРСР П. Т. Єр- 
маш.

Під звуки урочистого 
маршу піднімається пра-

пер IX Московського між
народного кінофестивалю. 
Звучить Гімн Радянського 
Союзу.

Потім було показано 
перші конкурсні фільми.

ко.т-Володиммр ЛАПЧУК 
госп імені Ілліча Гайворонського 
району— намолотив 6182 цент
нера зёрна.

Андрій ГАЛУШКА — колгосі «Україна» Ио- 
воархангельського району — 5590.

Володимир ЛЕВИЦЬКИИ — колгосп йлені 
Нарла Маркса Ульяновського району — 5587.

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп «Дружба» 
Вільшанського району — 5406.

Станіслав СТОРОЖУ К — колгосп «Більшо
сті» Гайворонського району — 5374.

Василь ТІТОМИР — колгосп імені Леніна 
Вільшанського району — 5106.

Володимир ШАНДРУК — колгосп «Дружба» 
Долішського району — 5106.

Апатолій БРОДОВИИ — колгосп «Росія» ІІо- 
всукраїнського району — 5101.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — колгосп 
імені Леніна Ульяновського району — 5074.

Аполінарій БЛІДАР — колгосп імені ^Леніна 
Ульяновського району — 5073.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Олександрійського району — 5006.

^ВІДОМІ діяч) СВІТОВОГО кі-

оьмін І 
комсомольсько« 
документі» *

Зміна—півтори норми
Члени НЬОГО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ

НОГО колективу прийшли па завод різни
ми шляхами. Але об’єднує їх одне — 
бажання працювати.

Бригадир Віктор Чалий і групкомсорг 
Валерій Степапов зуміли створити атмо
сферу дружби, взаєморозуміння, відпо
відальності за доручену справу. І цілком 
закономірно, що колектив постійно пере
виконує змінні норми на 50—60 процен
тів.

Коли перед заводським комітетом 
комсомолу постало питання, кому пер
шому вручати комсомольські документи 
зразка 1975 року, двох думок не було: 
бригаді Віктора Чалого.

В. ВДОВИЧЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції МСЦ № 2 Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів.

Рекомендація комсомолу
Щороку партійна організація Байдаківської 

брикетної фабрики приймає в свої ряди чопе 
поповнення, серед якого багато молодих вн- 
робнпчіїи <ін. вихованців комсомолу.

Після служби в лавах Радянської Армії 
Сергій Пі'липюк пішов працювати в пементіг 
бригаду вентиляційної служби. Більшість чле
нів нього колективу — досвідчені робітники. 
Старші, товариші допомогли юнакові швидке 
оволодіти спеціллі.ьістю електрослюсаря, по
тім обрали профгрупоргом.

Сергій я головою порішу n v роботу Потріб
но було організувати соціалістичне змаглиня 
в колективі — як член бюро комсомольської 
організації tha банки вів роботу серед ?яплоді. 
Через деякий час він став бригадиром, турбот 
стало більше, зросла відповідальність.

Бажання Гі наполегливість молодого бри
гадира зробили спою справу. Коле).тип де.стро- 
копо виконав плай низпачальногр року п’яти
річки. Сам Пнлипюк неодноразово ввберіот-ат- 
звання «Кращий за професією» Його. як і 
електрозварюдальннкп Леоніда Долбійа. то
вариші прийняли кандидатом в члени КПР<

А слюсар Петро Захаров вже став кс«;«, ніг- 
том. Він працює на одній з иайві іпопідг льіи- 
шнх ділянок — біля потужних сушильних ба
рабанів. Як член комітету комсомолу Тїстрг 
бере ак гнану участь в кпмслмлпьсі.кг мс -

Л. МУРАШОВА, 
член профмісцевкому Байдаків- 
єької брикетної фабрики.

♦ м. Олександрія.

Завтра—
День рибалки

Рнбкслгосп імені П‘‘> ровгької о Світловодськсіо {..-Гієну 
за 6 місяців здав дзр.-каві 1376 центнерів риби при 'і'-ані 
3435 центнера. За 10 днів третього кварталу рибалю: тН-лс- 
еилн І по иентнерін риби.

До Дня рибалки часин бригади М 1. яку очолю» ‘ «н 
правління, комуніст Микола Михайлович Кулеики т.Гсь’я- 
іалися викопати п'ятирічку. Свого слона рибалки дотг-нмн- 
ли — 35 122 цент пера риби держані здано.

Н а ф о т о: рибалки г. морі.
Фото В. КОЕПАКА.
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ЖНИВА ЗАВЕРШАЛЬНОГО-
■г»Ю.-^г. ,я<

ШШЯ16 **» 
зиіші

допомога внесла дещо попі- ч припини 
ріиьиціои з»аганинм. І. перш за псе, шгзб 

3 добився високого ріспя оперативності п 
[ЮЗКЛаДОМ. зборі інформації про хід збирання. Комі

тети комсомолу, а точніше начальники 
шіабів «Жпииа-75» первинних комсомоль
ських орі аііі зацій разом з даними правліп- 
ня господарств передають в районний від
діл сільського господарства звіти про робо- 

, ■ ту молодих комбайнерів, водіїв, тракто
ристів, ланок по очищенню зерна на токах, 

чергує один із членів районного штабу. 
Вся Інформація заноситься в щоденник 
жнив, який t в райкомі, і цей докумсиі є 
не просто збірником фактів і цифр, u й 
дає змогу зробити аналіз, оперативно до
помагати на місцях в разі потреби.- Так, 
наприклад, за сигналом передового ком
байнера В. Лапчука довелося займатися 
нещодавно питаниям роботи транспорту.

Близько половини тисячі комсо
мольців і молоді району зараз стоят 
На іоловиій вахті сільськогосподар
ського року — збирають хліб на 

жнивах п’ятирічки. Неш.0- 
перші під

сумки роботи цього загону молодих 
трудівників. Десята частина від 
всіх зібраних площ — такий його 
доробок з початку жнив. Запал зма- 
гаїшя, 
раитує — бути 
ними.

д;і;іО.М Ііччіі 
робочий день і 

райкомі комсомолу. З 
продиктованим жнивами. Вже о вось
мій годині Валерій Бондар — ін
структор відділу комсомольських ор
ганізацій поспішає до телефону:

— Штаб слухає. Колгосп імені ____ ____ _______________
Шевченка?. Записую... станом Н.'І де- Щодня з семи до десяти годин ранку там 
сите ЛИПНЯ... -. *. ”* '

До жнив комсомольці і молодь ра
йону готувалися одразу після посів
ної. Ще в травні комсомольські орга
нізації господарств, траненоріу 
хлібоприймального пункту 
збори з порядком денним: 
1975 року 
вахта молоді». Збори стали важлд 
ним організаційним заходом:, на ии:; 
визначили місце роботи кожного мо
лодого трудівника па період косози-останніх 
ці, поставили конкретні завдання, давно наш штаб підбив 
CT І: О Р11.1II KO М СОМ ОЛ ЬСЬКО - М ОЛОД і Ж! і і
екіпажі, комплектували механізовані 
жнивні загони. Ранком комсомолу 
заздалегідь розробив умови соціаліс 
ТИЧНОГО змагання серед .молодих ком
байнерів та водіїв, які будуть зайпя- 
ті-на збиранні хлібів.

Центром всієї органі <ацііічо-массгої ро
боти серед молоді став шгаб «>Кііиіш-75», 
який діє при райкомі комсомолу. Є у цьо- 
ю центру головне завдання — ширше роз
гортати соціалістичне змагання серед мо
лодих трудівішкіи на завершальних жни
вах п'ятирічки. Тому до роботи штабу за
лучаємо нині, як ніколи, якнайбільше ком
сомольських активістів, спеціалістів, (т

і а
провелн 
«Жнива 

ударна; передз’їздівеш. а 
стали

що панує зараз па полі, га- g 
жнивам тільки удзр-

і ідбнвае підсумки сма.зшія 
серед ятояоднх женців, трем 
гористій. голії«. На честі, пра- 
вофлангових біля брінадл;;: 
будиночків механізатора, кон
тори колгоспу піднімають 
червоний прапор. Штаб «Ко.ч- 
со.мольського прожесіора»; 
пачальїшком якого норму-

ЗАВДАННЯ сформулю
вали конкретне: за

безпечити авангардну
роль комсомольців і мо
лоді на нинішніх жнивах. 
Члени парткому, спеціа
лісти були присутні на 
комсомольських зборах, 
на яких молоді трудівни
ки визначили свій дезіз:_ 
«На косовиці — кожна го- ’ 
дика на обліку».

Годі ж на тих »борах за- 
твердили комсомольського*- 
лодіжний збиральний екіпаж 
Дмитра Жука та Петра Соку- 
ра І’новели розмову про роз
поділ сил. За пропозицією 
комсомольських зборів Петра 
Кравченко. Петро Дядюиіко, 
Анатолій Каления, І рит орій 
Панасюк нині працюють шо
ферами.

Партком та комітет 
комсомолу спільно роз
робили плани ідеологіч
ного забезпечення жнив. 
Чільне місце в ньому на
даємо роботі комсомоль
ських агітаторів Миколи 
Стрижанюка, Петра Яни- 
шевського. Михайла Хлів- 
нюкі, Анатолія Гмошин- 
ського, Олександра Дзю- 
бииського, комсомоль
ського пропагандиста Ста
ніслава Ясинського.

Комітет комсомолу щодня

П0РНД

ІЗ КОИУИШШЙ
пальник ремонтної мяйі терні 
Зіпаїда Запорощу*, «иктійит. 
тримає у полі зору питання 
боротьби з втратами, 'а ос- 

’ тайні дні «прожекзорнстн» 
прозели два рейди, випустили 
фогогазету, кожну подію від- 
зїізчзють «блискавкою*.

На тік колгоспу надхо
дить зерно нового вро
жаю. Комсомольці — бо
йовий загін партії, —- мо
лодь разом, із старшими 
товаришами нині на пере
дових рубежах жнио за
вершального ром1/ п яги- 

.річки.

® Штаб

Ц

h

S

«Жнина-75»

amassbus:Диьдаагяажа; catcuwwMi

А* 1C н<* и «і енськії А

ха

центнери« 
гоеиозар" 

• немає доиі|!*» 
хвилину дня. 

і ти пііздоЖ'—

Тньмзбм.

Різниця всього 
•'V.H тобі нира.із: 
1 гаУ поки ню «вез

» месі —

с. ПУСТОВОЙТ, 
відділом комсо- 

організацій Гайво-
завідуючий
мольськнх
роиського РК ЯКСМУ, закуп
ник начальника районного шта
бу «Жнива-75».

п. ОТЧЕНАНІ, 
парткому 
«Шляхом 
Гайзорон-

секретар 
колгоспу 
Леніна» 
ського району.

ОДНА вибоїна на дорозі 
з гарячу жнивну пору 

може зіпсувати настрій 
десяткам еодіїв. Бо цього 
часу а кузовах автомашин 
найцінніший вантаж'пере
возиться — хліб.

Більше рівних доріг зерно
вому потокові — таке зобов’я
зання взяв наш невеликий ко
лектив ще з початку

ДОРОГИ 
ДОРОГИ

За планом я цьому 
на новому будівниці зі 
ріг ми повинні освоїти 
324,3 тисячі карбованців. 
Проклали дорогу в три кіло
метри на маршруті ло сели 
Червоне Вінннна, здали в екс
плуатацію дорогу довжиною 
1,15 кілометра, яка з’єднала 
села Бандурово і Ка.-.аппан.

Справжньою ударною- будо
вою цьому році стало для 
нас зведення моста а селі То
поля. його те.ж повинні були 
здати я експлуатацію аж « 
четвертому кварталі. А стала
ся ця подія п другому квар
талі — хліб врожаю 1975 року 
пйков через новий міст.

Озираючись на гарячі 
дні, коли все робили, аби 
більше рівних доріг було, 
бачу десятки невтомних 
будіаників-шляхозиків. На 
зиеденні моста біля села 
Тополя не вистачало аато- 
маши.ч для підвезення ма
теріалів. Тоді комсомо
лець /Ликола Тороп і його 
друг Іван Задорожній піс
ля зміни чіпляли до своїх 
бульдозерів причепи і во
зили грунт для дамби. 
Працювали, без винятку, 
псі на соп їсть, адже пра
цювали -для 
врожаю.

майбутнього

в. ГУЛА, 
Гайворон-начальник

ської реконтно-дорож- 
ної будівельної ДІЛЬ
НИЦІ.

РЕПОРТАЖ

ДЕ >ж
нависли СНІІІ.О-СВННЦСНІ

* » хмари. Бригадир тракторної бригади 
!». Сікорськпіі, поглядаючи у напрямку Хз- 
іцеяатого, звідки вії ер гнав їх, .зауважив 
про труднощі нинішньої косовиці ранніх 
зернових.

- - То надміру палило сонце. А це вже де
кілька ДНІВ ніби втомилося. Дощить. Ллє 
якщо дозволяють умови, комбайнери сіда
ють за кермо. Ось, наприклад, Станіслав 
Сторожук намолотив сьогодні всього двісті 
чотирнадцяті, центнерів зерна. Та цей по
казник вартий рекорду. Не кожен н таких 
умовах і сотню центнерів видасть з бункера.

Пшеничний лан - ьж до лісосмуги. Комбайн 
С. Сторожука «Колос», здається, стоїть вдалині 
на місці. Те чим ближче, тим швидше наближає
ться пін до краю поля. Станіслав на ходу виван
тажує зерно до кузова автомгшнян Євгена Кри
жа нове ького, і передає кермо помічникові Володи
миру Дзюбейлу. Комбайн, простоявші лічені се-
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ІЗ, І»ро*йнсі»кмй:В СУПЕРНИЦТВІДО .УСПІХУ...»
II ятлй сезон жнивую в рідному 

колгосп імен! КуЙбишевп. Разом зі 
своїм помічником Василем Денисови
чем Ткачуком зобов’язались зібрати 
урожай з 220-тектарііі і намолотити 
сім тисяч центнерів верни. Щоб до
сягти цього — високопродуктивно ви- 
користовуємо свій СК-І. Від риси A3 
роси працюємо в полі.

В народі кажуть: «Не той хліб, що 
в полі, а той. що u коморі». Це муд-

$1 чекав цього виклику, і із моїх 
очах підросла хороша зміна нам, ме
ханізаторам, досвід яких до двох де
сятків років наближається, і ми не 
приховуза.чи від молоді свої знання, 
не було у нас від неї секретів. Ши
ком закономірно, коліт учні одного 
дня заявляють, мовляв, спасибі за 

науку, тепер давайте, товаришу вчи
телю, поміряємося на рівних.

Василя БрозЬіського знаю, як моче
на звати старшому молодшого свою
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иаіажок, —
Іщенка. як 

То ж носкі-

ШВИДКОСТІ 
небо аке- 

іодин попрацювали, і знову

кундн, йде кперед. А Станіслав Сторожуй, nl.il- 
йпіов до секретаря комсомольської організації 
колгоспу Юрія Цимбала.

— Як там хлопці? — запиту* про справи в ін
ших комсомольсько-молоді кт екіпажах. • Чи 
не випередили?

— Ні, — заспокою* комсомольський 
та » Михайла Ковіонюка і І риторі и 
бачиш, намолот не иабагдк» менший, 
піай!

— А втрати? Зерно на високій 
повністю не вимолочується. Та й 
Ледь декілька 
йде дощ.

З ними словами молодий комуніст (ганісляз 
Сторожуй знову повів комбайна вдалішу, а брига
дир розповів про змагання серед молодих жнива
рів колгоспу. У сосподарстяі три комсомольсько- 
молодіжні екіпажі. С. Сторож у к разом із поміч
ником В. Дзюбейлом вже вивантажили іт бункера 
комбайна близько п’яти тисяч центнерів зерна. 
Екіпажі, очолювані іеж молодими комуністами 
М. Кокюнюком та Г. 1 шейком, намолотили на чо
тириста—п'ятсої цсиїнерів менше.

— Змагання дієве. продовжує розмову Юрій
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Цимбал — шодия ч.'ієнн комітету комсомолу кол
госпу бувають на іюлі. знайомлять х.іоїщі» з ре
зультатами змагання молодик комбайнерів кол
госпу і району. Сторожуй і Ковгонюк у змаганні ; 
серед молодих комбайнерів району йдуїД відпп- 
г.Ідло «а другому і третьому місцях, дог .-•.чаю
чись лиш-: Володимиру Лапчуку із колюспу іме
ні Ілліча — лідеру обласного змагашщ.

Поле огорнули сутінки. Вдалині 
вихоплював фарами янтарне золотаве ко
лосся, а ходи з бункера йшло зерно, інколи 
далекі вогні машин, затримані густим його 
истоком, струменіли казковим фейерверком.

’іа сусідньому и >лі комбайни теж засві
тили вогні.

к>. ЛІ ВАШ ников, 
спецкор «Молодого комунара». 

Колгосп «Більшовика

прислів’я пам’ятаю добре 
Особливо цін;, и. кожну линьку хви
лину па жнивах. Адже година про
стою комбайна — це гектар зібрано
го хліба. Л ;< а гублений комбайном 
колосок па квадратному метрі — це 
трачений пул. эерка на гектар:

Ще няііес.чі я подуч.чз про те. з ким 
змагатимусь па збиранні врожаю, і 
не зразу рішився підійін і.о найста
рішого пашімо комбайнера Атгіч.а

односельчани:.;> І’еії .ГЯІЦИІЇ хлопець 
і хороший мехаяііат<>р. .гюдина то- 
нарнська. Коти Діз:';і>:\Г!. що на цих 
жннпих з Вас-Н'ем працюватиму в 
одному збпрп . Щ<ч’маН.
«ДобираютьСи іт.зр піці :ію уре? , • 
прикинув собі, з кя'.і же змагатися 
мені цього Літа А Василь Брсон 
сг.инй не забаріо-.'.і піаїц.ніств на це 
питанії».

Мвсу.иі кі.і.ю. і робочих дпія на 
моїх вісімнадцятих жнивах’ Бачу 
молодість і досвід поряд -- Надійні

Інатовичи Кпсе-тевського. канатові 
баїаіьоч урядових н»гпРод; р
нував" 1чаі',е змагатись, — запропо- 

ж"ивУ«мо В '.дном-.• ■С'.з і .даному загоні. Та- би моїщ’. 
ня , ,яемо оди" °лиого. Змаган
ня ДОда*. сн і. енергії. Леді, відстч- 

жОМа’ ЧаСОМ' Я
З початку жннв молоти» горох іак 
арожийнить й.іо ,рохі! Д і пІа1.' 
мін результати На свої одні у мене

ЛНя""мтГПІИ'1 КОЖИОГ<’ трудового 
■т > . ' СЇ1 ' пк КВІК>’ТЬ мої товарнтпі 
хтаж ветерана не дозволяв поступні 
Вз ,"<‘ІН‘Л МО’ІО-’ІНМ механізатор,,>; 
що 7,’ !’”г'хочеться лонАїи
Л ,ир1,я 1 заняття допоможуть
б? ‘"І рівдим йому в суперництві 
найвищий ужн.іоч Щиро стшквзю 
тобі. Вг.гглю. дійсно «щлвів 
РОХ». то правда. Зараз у мене намо
лот дорівякх вже Зак>-центне>і-< V 
тебе - 2890. ,„дай д,

а І натоннча одизкевз хіть- 
>чі’\ ге і- : прів. — ;;
А ось з обмолотом мі® СУ" 

внпередчв мене. Та попврсдУ 
ДНІВ КОСОКНЦІ. Сподівзні-Чі 

ііомбгйиера в нашому ’ »г- 
ПО* ТЯВХВі

на ч-мь

Пройшли.
пернкх £•« 
Ще кілька . __
Щ ' обон’язково яаздо'жену'"на'йа 
ЧЄН.ІНОГО і • " •
• юдар гщ. Таку мету собі 
‘ відступати мені просто 
тримаю голосний екзамен 
оутв хліборобом.

ж в 172 
іташому 

то ви кор И СТОН' -ft "ко»
•пбі BurpaTu 

В*Ш мене.
А взагалі, 

іде від Тою.
:і мене поінратщ 
по, ч і тепер з тобоі

:бай

б-, Bapw.w« 
побоявс« вн

іс своєю май- 
» ‘ з і «збою ВИІШ^Н
•*чнсло першаX комбайнерів по ко'і- 

• ТП»”.іабм<ця так І до об*п-



МОЛОДИ И КОМУНАР“ З стоп.
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кол

піч гидким можна рупія гн.
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на прилад, 
що такий 
го що ж

ге, щоб не було простоїв і в гона- 
які працюють поруч.
ще раз, вже вкотре, Ь. Лапчук схи- 
над валком: все визначає вологість 
І. ніби порадившись я сонцем, гоко-

принципом: 
крцхт не бу-

За жнива винга 
с гостях» ще на пізтпсячі гек-

12 липня 1975 року

Володимир БОНДАРЕНКО-На фото: учасники агітпоїзда на току колгоспу «Україна».

УДАРНО!
пеигадпо иек.н» сьогодні сонце, 
валки аж парували.

— Це б скільки висе пшениці 
перепустили, — зітхнув. ПІ 
не до КОГО І 
одночасно до 
засмаглий до 
молодик.

Це говорив
ного загону Володимир

не ввергаючі«?», 
) всіх, чорночубий 

темної бронзи,

щі Mil І.’і РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ _
ЕКІПАЖУ В. ЛАНЧУ КА.

НАРОДЖЕННЯ 
РЕКОРДУ

Ф РОЗПОВІДЬ ПРО ЛІДЕРІВ ОБЛАСНОГО 
ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ЖНИВАРІВ

ланковий жнив*
Лап-

чук. А в голосі — не скарга, а 
злість, саме злість на нерозумну 
погоду, що відбирає у нього і 
ного товаришів такий дорогий 
нині час.

Володимир Лапчук — молодий 
комуніст, і цього року помічником 
у нього комсомолець Віктор Гор- 
дійчук. іаь що їх екіпаж партійно- 
комсомольським називають у заго
ні. Володимир має авторитет до
свідченого комбайнера. 1 хоча ще 
молодий. до голосу його при
слухаються уважно. Є тому причи
ни: про них знають і малі, і старі 
в колгоспі.

Не так давно надійні та в правління
госпу телеграма такого змісту: «Кокчетавська 
область. Арск-ьа.тикськмй радгосп. Просимо 
відрядити для участі в вмиранні врожаю 
тоо. Лапчука. Директор: радгоспу». Незвичну 
сторінку в оіографіі Володимира відкриває 
це послання з цілинного краю. Незвичну, по 
звичне — це те, що ось дев яп> сезонів підряд 
він жнивує а рідному колгоспі. А незвичне — 
не кінчаються для нього жнива з обжинками 
в своєму колгоспі, сім років підряд на другі 
жнива вій їде н Казахе гай. Звідти приві; дві 
грамотії райкомів партії. ~ 
збирати хліб 
тарах.

.А весною 
ра Лапчук.ч 
ТуЙвАЯЙЦЕ _

<Нив;!-*-<1£До нас — почав голова 
колгоспі Ißau^Vafä^BJW. .Кочеі, .^..ась 
тут ми радилися з парткомом, з бригади
рами вирішили тобі, Вслодіїмпре, до
вірити нову машину. За ге, що робиш >;.і 
совість, що честь пашу і на цілині від- 
стоюваз належно... Віримо гобі, не під
ведеш. Ось їдь на «Ростсельмаш», свої
ми руками перещупай псі гвинтики «Пи
ви», щоб потім зміг і товаришам допо
могти, коли цих комбайнів більше буде 
в і осподарст.чі

Добре вчився молодий український 
хлібороб \ російських друзів-маишаобу- 
діеіпіків. За жнива ще ііс було жодної 
лоламки Навіть більше юги, виіс свою 
поправку в деякі інженерні розрахунки" 

А неспокій заполонив комбайнера з перших 
днів косовиці, f іакий дуже точний прилад « 
кабіні <Нявіі»: УКЗ — показник яграї зерна. 
І ось стрілка на ньому весь час зупинялась 
на відмітці «І.“і процента». Запросили одного 
разу Лалчу* до себе на місток агронома віч- 
ділва Володимира Тодосовнча Лисого:

— Як дивитесь на це? - показав 
Я кіно конструктори кажуть, 

допустимий процент втраї зерна, 
зробиш.

Виходить, мирися з дідівським 
«Несеш хліб до рота — без 
пае»? - .задерикувато запитав агронома

А коли впала нічна роса. Володимир дач 
команду івосму помічникові:

НЬОГО рок) якось Володями- 
запросили на засідання

— Віїьо.ч, виручай, друже. Знаю, що поба
чення в геое. після жнив всі вечори твої

Удвох обстежили весь комбайн. Знайшли та
ке місце, де висипались ті півтора процент, 
тягнуло зерно на иодріоиювіїлмінй стан. По 
ставили ущільнювачі, другого дня, побачивши 
агронома, Володимир посигналив йому. Про
їхав двоє гонів Но.іоднмнр іодогоппч на >Пи
ві* — стрілка приладу, який так туроуьаи 
комбайнера, незмінно показувала нульову від
мітку.
- Гс 

ВШИЛИ... 
а і роком, 
ком

б збиральному механізованому загоні 
Володимир .Іапчук — вапкіоіині. і иг 

1 ТІЛЬКИ «іидшдгь», скільки хліборобське 
лСп.п“з',п{я за долю врожаю робить йену 
іі/іповідадьним не лише за свій avper.ii, 
а й за 
рпшів,

...Ось
ляетьсп 
покосу, 
рить:

— За
Спритно піднявся, східцями на місток, 

і вітер розкуйовдіте, неслухняне пасмо. 
Між брів пролягла глибока складка, 
одразу обличчя стало зосередженим, ні
би все відійшло кудись вдалечінь, а за
лишився він, комбайнер, і хліб навколо. 
Таким запам'ятався мені Володимир 
Лапчук.

А сьогодні з райкому комсомолу пові
домили при нього радісну пястку. 
За шістнадцять годим Володимир Лап- 
чук разом з помічником Віктором Гор- 
дійчукоч скосили 25 гектарів і намоло
тили 991 центнер зерна. Це рекорд, вста
новлений вперше учасниками змаїаніш 
молодих комбайнерів.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп імені Ілліча
Гаїїверонського райопу.

кажеш, і крихта не іг.івшша 
— не то сан гав, чи констатував 
коли «ід ї хала машина за зер-

ЖЯ А О й І 8 ,’’-ь *жс блн-*',ко двох чп.киів, і:а<м агітпоїзд курсус жнивними
■П/а Д Г 8 і Я !Г > й — маршрутами. Перед хліборобами виступають лектор:: Л. М. Ра-

тушіїяк, Л. В. Ісакова, В. П. Кріпак, В. А. Олійник, ЛІ. Г. За- 
ПППР городній. Агітбригада районного Буднику культури підготувала 

іааІЬі програму «Завершальному року п’ятирічки — ударну працю»,
и якій щодня з'являються зміни. Намолотили, скажімо, ком

байнер колгоспу «Зоря комунізму» Гіеіро Мельник разом Із споїм помічником Грмюрієм Муро
ваним «Нивою» за вісімнадцять годин безперебійної роботи 1080 центнерів зерна, пастунного дня 
хлібороби дізнаються цро цс під час виступу агіткультбрнгадн. Не забугаемо «замовити» слони 
І про тих, хто відстає.

Серед культармійців — переважно комсомольці. Це — люди різних професій, працюють на 
різних підприємствах, вчаться. Михайло Волощук — столяр телловоєоре.монтиого заводу, Тамара 
Пллипишииа бухгалтер райспожнїспілки, Сергій Паламарчук — рсГІткик комбінату промис
лових виробів, Любов Опаєць — студентка Київського інституту культури. Всіх їх з'єднало и 
xfj.teK.rHrt бажання допомогти хліборобам якнайшвидше завершити шкевицю ранніх зернових.

У складі агітпоїзда — автолавка. На полі трудівники мають можливість придбати потріб
ні речі.

В. КУЗЬ, 
керівник агітпоїзда Гайворон ського районного Будинку куль тури.

Літо на риштуваннях
На стінку — фото дорогої аослииши (чекаїис нас, кохані, доигих два міснці). 
На стіл — кпи::кку (звички: ні дня без чіпання).
У голови — гііиру (тепер звучиїиме вона під тихими сільськими зорями).
А краватку і білу сорочку — ни саме дно рюкзака, їх черга — /ця не скоро 

<6.00 — підйом, 6.10 — зарядка. 6.30 — роботи ни об'єкті...» — тепер мати за гакам 
графіком. Адже приїхав ги сюди не відпочиваїа. Твої канікули — третій іемест.р, 

трудовий.

Ми тут не чужі.
Вранці я був у загоні, 

але нікого не застаа ні п 
гуртожитку, ні на будозі.

— Біля річки всі, — по
яснила чергова Наташа 
Чуканова. — Косять...

— В?
— Недільник у нас сьо

годні. По заготівлі кормін 
для тваринницьких ферм, 
іож і пішли з команди
ром на заливні луги.

«Романтик» третє літо 
приїздить у село Мошо- 
рино Знам ямського раио- 
НУ- І*УГ/ У колгоспі «Жов
тень», Бійці студентського 
будівельного заюну Кіро
воградського машинобу
дівного технікуму зводять 
тваринницьким комплекс. 
За цей час .міцно зжилися 
бійці з колгоспниками, 
вчилися розуміти IX 
треби.

От і в перший свій 
хідний вони не випадково 
поміняли кельми на коси. 
Цього року корми на се
лі мають осооливу вагу. 
Як ніколи їх 
стурбовані в 
від великого до

— Ну, а ми ж 
іхі, — пояснює 
«романтика» Юрій 
нін. — От і долимаї аємс, 
де потреба наигостріша...

аМи тут не чужі...». 
Юрій іак може сказати по 
праву, іретє літо 
змінно очолює 
Вдруге приїхали 
Саша Ко_жукало, 
Гіопоз, Сергій 
Чорно-білою 
фотографій лишилася їх 
праця на стенді «ьуди. 
«гсмантика», яким еисиїи 
тут же на судові,'в гурю- 
житку.

Але ще ре»>оС.г •••—= 
проступає їх праця у ти:- 
ТІ --- ДО0рОГНИ/ли чирку
семи іваринницької о ком
плексу, вдячними посміш
ками літніх і юних мошо 
ринців.

— Ик же іна.сіхіе, — ска 
же голова колгоспу «Жса 
гень.» О. II. КОВіуЧ. — 
Гарно будуюіь хлопці, 
ЯКІСНО і швидко, юрік 30- 
боь язання перевиконана

рядкузанні села! Як при
красили пам ятник полег
лим воінам-аизеолиіелям, 
скільки потрудилися 
ремонті ШКІЛЬНОЇ 
носії, розширенні 
тивних майданчиків. Та й 
ательє добрих послуг 
«Спасибі» припало до ду
ші багатьом... їождля нас 
вони, справді, «свої». Аб
солютно.

на 
наоч-
спор- зиразі 

комллек- 
комісар

на-
с.о-

еи-

заготівлею 
колгоспах 
малої о. 
гут не чу- 
командир 

яку-

він не- 
загін.

З ГІЛЛІ 
І Іеіро 

/«іарікуца. 
хронікою 

лишилася 
стенді 

який

майже в :чЗ(Ора раза А 

СКІЛЬКИ ДОПОМОГЛИ у вяо-

Комплекс
не тільки будова

у 
ний

і ому, 
тиж- 

«ро- 
ЯВИ8-

гуртожитку — ЄіДнОС- 
затишок і відносини 

комфорт. Відносний 
що тільки перший 
день під цим дахом 
ментики» і ще не з
ся гой порядок в речах, 
по якому безпомилкове 
пізнаєш давно обжиту до
машню оселю.

І а підсіави для цього 
є — колгосп погурбувався 
про сгудеиіський буді- 
БЄЛЬмИИ, ДІЙСНО, як про 
«своїх», і «квартир'єри» — 
ІІе.рО Попов, Сергій ІЗІН 
та с-ергіи маржу ца, які 
приэуии в Мошорино най
першими, сигналізували а 
загін: умови хороші. Дів
чатам — не тільки окрема 
им.чаїа, а ц.лий жиїловии 
и.іои, не гірше житиме 
. о_я и хлопцям. У Ленін- 
ион:и кімнаїї вже мекає 
...лдачіб подарунок кол- 
I оєиНИКів—.єкевізор «Ье- 
різна». >ічщо додати до 
цс.оіс> привезений магні- 
.ощок, іранзистори і пта- 

>о відпочинок забез- 
. е-ено хороший.

А коли гак, < о и пра
цює іься веселіше: тим 
Оільше — за традицією,— 
немає перебоїв у с.осга- 
чаниі будівельними /лаге-
р.а»«ами і технікою. Оосяг 
рооі< на тисяч карбо-

ІІ.іЯЖ лісопилки 
Тирсовий берег там 
кожного дня ?лива полоще. 
Це. зрозуміло, не рай 
(навіть че БАМ), 
але БАМу тоді 
не було ще 
Об’екі як об'єкт.
Не сурмили про нього 
газети.
п'ятнадцятим кілометром 
його називали дивно.
Хоч д > райцентру 
з штабиогр иамегу 
тих кілометрів 
п’ятсот рівно.
Ми працювали 
часом підряд дві зміни.
Бійці будівельних, 
вам не зпш'іомо!
Дорога з грязюкою по коліїш 
І небо таке, як у пас, 
таке, як удома.
Колись відзначали 
Олегові іменини, 
раптом блискавка 
і громове:

«Хлопці, там же 
мокнуть машшіи! 
Устаткування нове!» 
Стежка — не стежка — 
слизьке рядно.
(Вертали у надвечір’я 
зливою зпіпене).
А пас дожидало 
в кухлях вино, 
наполовину дощем розчнвеие.

ванців, яким зобов язал-л- 
ся виконати майбутні ма
шинобудівники, ЦІПКОМ по 
силах, «романтики» — лю
ди діла.

— для нас 
«Працюємо на 
сі». — пояснює
загону Саша кожукапо, — 
означає не нльки працю 
на оудоаі тваринницьких 
приміщень. І ах он мови
ти, а комплексі введень— 
1 допомога веіерзнам 
Праці, сім ям заі иолих у 
роки великої ЬіїЧИЗиИііОІ 
шини, впорядкування се
ла, неділь-ИИИ кошт від 
яких ічдуїь у фонд соли
дарное 11 і на оудіаництво 
музею 
слави, 
іецтв, 
ською І 
зустрічі

КОМССМОЛЬСЬКОї 
фестиваль миС- 

Змаї анмЯ З СОІЬ- 
МОЛОДДЮ, СПІЛЬНІ 

і і ветеранами, 
зоори. Від нас чекають 
більше, аніж гарної у 
ладни цегли чи шиферу.

і
казали, 
живуть 
дань, б вагоні — 
але напружене 
суперництво. І 
переможців 
Сергію Маржуцг 
щому за прогресією», як і 
кращій ланці Миколи Со
кола нелегко. Цінною бу
ла ініціатива — відпрацю
вати недільник по за; оіів- 
лі кормів для громадсько 
гс тваринництва, ії під
тримали вс; И студенгськ, 
будівельні загони, як- 
грацююіь на К'.ровоград- 
щині.

І Іереможець
■ ичиого 
гс року 
області 
дє-ра.

(lepüJI ДНІ роОСТТи
ЩО «рОМйНТИКМЛ 
но рівні цих зав- 

- дружнє, 
грудоае 
вимпели 

ДІС ОЗЛИСЯ 
— «кра

. соціакіс- 
змагамня мин/по
серед бійців СБЗ 
знову а ролі

О. РАКГН, 
спецкор «Молодою 
комунари».

>(і.-‘. V; ИІИІ.МіЙ jHIHOH.

' ноші »Міічіічп, іруд'./ЙИЙ 
се мес 1|> 
І через пару 
вагонних днів 
ііас зесірі їаі» 
духовий оркестр 
у складі єі ііловнкін». 
Ми заміру їхньому 
зазЛрпли щиро.
■ Ліз канікулах мабуїь, 
часу не гаяли марно...* 
Все ж таки колір пасує 
до шкіри, 
як Ду косному 
краватка гарі-а. 
Один говорив 
приємним адьтсм: 
«Зарплата...

іа Гі романтично

?

дуже...» 
А сам ішов но жаркому асфалі.іу 
ніби стулив у калюжі. 
Ніс облупився. 
Не ніс, а лимон 
( Шоколадний 
наївний півень!). 
На нього б 
фабричне клеймо, 
іде й етикетку — «Південь*. 
Ми з задоволенням слухали 
про Кавказ, 
та чорноморські хвилі 
про азовські 
І жалкували, що серед пгщ 
є ще ворони білі.
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Музыка Е. Піичиинд,
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Т. *. о. редактора М. СЕМЕНІ-ОК.

ра. дехть.яю. би 

ІДх* по» горения І ІД лі

ІбОЖ.НОГО ралу, коли трапляється проїжджа пт через Ново- 
Миргород, 11 обох берегах петлястої річки Велика Вись 

можна спостерігати цікаве явище. 11а виритих очеретем міли
нах, немов вартові на чатах, застиглії красені-.чслеки. Довго
ногі чорногузи з витягну і ими шиями, здаються, витесані З мар
муру, і. напевне, збираються засинати. Аж ось сплеснув сріб
лястий карась, чи то виткнулось з води безтурботне жабеня, і 
нони вмить потрапляють до загострених дзьобів цих Надзвн- 

хчайно метких у момент полювання птахів. Вмить кеші роз- 
нластовують могутні крила, стрімголов злітають у височінь і 
п іі вііо опускаються у зовні незграбні оселі, щоб поділитися 
здобиччю зі своїм ненаситним потомством.

З давніх-іачен у багатьох народів, та н у наших краях, про цього 
рідкісного тепер шаха, складено чимало легенд і навіть ліричних пі
сень. Пам'ятаєте?

Хлопчиною бігав я в йоле далеко, 
В багрянець одягалась траса. 
Пливли небесами за обрій лелеки 
А вслід їм летіти слота: 
Лелеки, лелеки, лелеки, вертайтесь їіьзад...

Повсюди у нас за давньою усталеною традицією люблять 
цих благородних ширококрилих птахів, усіляко оберігають їх.

ПОВЕРТАЙТЕСЬ

території Свіг.іоволського, Онуфріївського районів, особ
ливо В НО.’І.ІІпряІІСЬКНХ селах, мені доводилось зустрічати НІЛІ 
лелечі колонії, які піхто й ніколи не зачіпає. Навпаки, деякі 
господарі осель вважають, що їм пощастило, коли двійко чор
ногузів вимостили гніздо не десь там на вербах чи осокорах, 
а саме на їхньому подвір’ї.

Свої великі гнізда із сухих цурпалок білі чорногузи мостять 
на дах.їх різних будівель, в розвилках дерев і навіть па... те
лефонних стовпах та щоглах високовольтних мереж електро
передач. Характерною біологічною особливістю цих птахів є й 
те, що в’ють вони свою літшо оселю обов’язково поблизу люд
ських осель. Обумовлене цс споконвічною довірою лелек до 
людніш птахи інтуїтивно сподіваються, що їх гніздовиська 
піхто не розорить та її до потомелва піхто не доторкнеться.

На зиму ні птахи відлітають до Центральної Хфрпкп. Ціка
во спостерігати за тим, як дорослі чорногузи навчають і, якщо 
хочете, виховують малят, і’ передосінню пору, коли ось-ось на
ступить пора відльоту у вирій, «батьки» суіїроводжують свій 
виводок десь в інше місце, ближче до південних країв, а самі 
повертаються в пасиджсні гнізда. Вночі сидять спокійно, а. як
що"' хтось із чужих заявиться па подвір'я — гучно цокають 
дзьобами. В останні роки сіігціалістп-орпіюлогп впритул зайпч- 
лися вивченням маршрутів сезонних перельотів цих птахів 
шляхом їх кільцювання. Проведені спостереження показали, 
що залітають вони аж до мису Доброї Надії, розташогапої па 
південному африканському континенті. Такі дані сприяють 
нагромадженню додаткового пізнавального матеріалу про 
біологічні повадки і спосіб життя чорногузів, яких, до речі, 13 
Російській Федерації називають аїстамм, а в білоруських 
краях — бусолом.

Додамо також, що леїеки до їжі невибагливі — охоче поїдають різ
них риб, змій, ящірок і жаб, але іі цьою корму їм не завжди і не всю
ди вистачає. Тому птахи часто перекочовують на свіжозорану ріллю, на 
якій впдьзобують комах* і ііріпіосяіь людині безумовну користь. , .

Тож, недарма, з настанням багряної осені, звучать слова 
. незабутньої ліспі

Лелеки, лелеки, лелеки.
вертайтесь назад...

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

ФУТБОЛ. КУБОК У PCP.

ЗІРКА“-(БО
У одній восьмій рози- 

грашу Кубка республіки з 
футболу на приз газети 
«Радянська Україна», се
ред команд майстрів кла
су «А» першої та другої 
ліг, кіровоградська «Зір
ка» у Ровно зустрілася з 
місцевим «Авангардом». 
Обидва колективи розпо
чали поєдинок з розвідок 
захисних ліній, які," як по
казав матч, на цей раз бу
ли на висоті. Дев’яносто 
хвилин боротьби не ви
явили переможця. Суд
дівська бригада зафіксу
вала нічию — 0:0.

Повторний матч між ци
ми клубами відбудеться 
на стадіоні спортклубу 
«Зірка» 24 липня.

З ПЕРШОГО 
НА ЧЕТВЕРТЕ

Сім ппдів спорту — легка 
атлетика, плавання, спортивна 
гімнастика, кульова стрільба, 
баскетбол, волейбол та •] 
бол входили до заліку 
ювілейної • спартакіади 
вчальпнх закладів Міністер
ства цивільної авіації Радян
ського Союзу. Ці старти про
тягом чотирьох днів проходи
ли на спортивних майданчи
ках столиці нашої республі
ко — Києві. В них брали 
участі, і вихованці кіровоград
ського льотно;!!! гурманського 
училища. Команди гімнастів, 
волейболістів та баскетболіс
тів зайняли другі місця. 
Стрільці піднялися на третю 
сходинку.

З особистих результатів 
слід відзначити Анатолія Лок- 
тіопона. який пробіг сто мет
рів за 
другим 
метнув 
зайняв 
за всіх 
<1>а рит—Ха м ід ул іп. 
січсотметрог.ій дистанції 
казав час 
купди. 
неоіиоіо розряду.

Непогано виступали гімнас
ти — кандидат у майстри 
спорту Володимир Чііжов. 
першорозрядник Олексій Зо
рій, стрілець Олексій Семе- 
няка.

Невдалими були - виступи 
плавців та футболістів і в ці
лому команди легкоатлетів. 
Тому гайіі земляки, які двічі 
підряд були першими у таких 
відповідальних поєдинках, V 
комплексному заліку зайняли 
четверте місце із двадцяти.

10J секунди і -став 
призером. Юрій Хсрнов 
списа на 48 метрів і 
трете місце. Більше 
ча.іікогих очок приніс 

Він ігл ві- 
по- 

І хвилину 59,2 ce
lle вите нормативу

/2 липня 1975 року
і

Стихи В. Харитонова.
Нмрсжо

ЄВЛМО ДЫШИТСЛ.Г/Т

Над колхозным над полем 
Зори рано встают 
Золотое раздолье, 
Вольно дышится тут.

Припев: 
Я люблю'свою землю, 
Родные края. 
Земля — моя радость, 
Земля — моя радость, 
Любимая песня моя. 
Покрывались закаты 
Черным дымом в бою. 
Закрывали солдаты 
Грудыо землю свою.

Припев.
Свежий утренний воздух 
Напоил синеву.
Здесь под небом под звсдиым 
Я счастливо живу.

Припев.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відпоз'дального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
виділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 07641, Індекс 6 N97.

ПЕРШ.А ПРОГРАМА.
14.30 — 1 Ірої рама пе
редач. (М). 14.35 —

Док. фільм, в. т. іЧ). 
15.00 — «Російські пись
менники про дітей». (М)< 
15.30 — Зустріч з 
»втором В.
к. г. (М). і 
сад», к. т. і 
Док. фільм 
метрі!». (К). 17.15 — «.На

зустріч XXV з’їзду 1£ПРС», 
«Партійне життя». (До
нецьк). 17.45 — Для дітей. 
Мультфільм «Лисиця і 
Заєць». (К). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
«Назустріч XXV з’їзду

1 КІІРС». «“’
достроково», к.
19.00 — «1” ’

КО'МІІО- 
. Левашовим. 
16.25 —- «Наш 
(М). 16.55 —
«Важкі кідо-

І
'g!
S

а 14 по 20 линия
ю, 
на запитання 
чів». (....
Моцарт. Kiiainet 
жор. к. т.
«Головний
Тел. док.

XXV 
П'ятирічку — 

. т. (М).
Вісті». (К). 19.35

— «До першого міжнарод
ного космічного польоту 
за програмою «Союз» — 
«Лпо.ілои». Виступ двічі 
Героя Радянського СоїОзу 
льотчика-космонавта СРСР 
М. М. Рукавіїшшікова. 
к. т. (51). 19.55 — «Бара- 
башцішя». Вистава. (М). 
21.00 - «Час». (51). 21.30- 
Продонжсиия виставі! «Ба
рабанщиця». (51). 22.20 — 
«Спортивний щоденник». 
К. т. Чемпіонат світу з 
фехтування. (Будапешт). 
По -закінченні — нови
ні!. (МІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1’8.00 — «Новатори». (Х-н). 
18.30 — Муз. фільм «У сві
ті звуків». ............... .
Міжнародний 
телепрограм
Польща, к. т. (М). 19.35 — 
Худ. фільм «Даремні при
крощі». (К). 20.50 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 21.(І0
— «Час». (51). 21.30 — «На

(K). 19.00 — 
фестиваль 

«Райдуга».

«Творчість юніїх*. в. г. 
(Л1). 9 50 — «Король гір
та інші*. Худ. фільм. (ЛІ). 
К. т. 
ний
і рач
к. .. . ...
з орбіги». (М). -*12.15 — 
Худ. фільм «Фламінго — 
рожевий птах».* (К). 14.10
— Програма передач. (ЛІ).
14.15 — Кубок СРСР з 
футболу. Півфінал. «Ара
рат» (Єреван) — «Дина
мо (Тбілісі), в. т. 2 тайм. 
(ЛІ). 1.5.00 — «Винахід
ник . (ЛІ). 15.30 — Для ді
тей. «Іван — селянський 
син». Лялькова вистава.
(Ворошиловград). 16.30 — 
«Екран молодих». (Львів). 
17.30 — «Вісті».'. (Київ з 

. включенням К-да). 18.00
— Новини. (М). 18.15 —
«Польсва пошта» «Подви
гу». (51). 18.45 — Концерт, 
в. т. (М) 19.00 — Репор
таж про стиковку на орбі
ті. (51). 19.30—Худ. фільм 
«Чологіки». к. т, (51). 20.45
— «Перед'зустріччю екі
пажів». Репортаж з орбі
ти. (М). 21.1)6 — «Час».
(М). 21.30 — «У світі зву
ків». Фільм-копцерт з 
участю Вана Кліберпа. 
(М). 22.15 — «Рукостіїкап- 
нп па орбіті». Репор
таж. (51).

11.25 — «МІжпарод- 
фестпваль теленро- 
«Райдуга». ]Іольїца. 

г. (М). 12.00 — «Новини 
орбіги».

А. Жуков відповідає 
гелі гляда- 

(М). 1’6.50 — В А.
!• фа-мя-

(М). 17.(10 —
конструки.рх. 

.............. фільм. 1 серія, 
(М). 18.00 — Повніш.- (МД 
18.15 — Му.тіітфі їьмн. в. т,. 
(М). 18.15'— «Очевидне — 
неймовірне», в. т. (МУ. 
19,.|5 — Концерт народної 
артистки СРСР 1. Архпно- 
вої. (М). 20.05 — Тс.і. .худ, 
фільм з циклу «Пригоди в 
Африці», в. т. (США), 
21.00 — «Час». (М). 21.45— 
«Заключний концерт фес
тивалю мистецтв «Білі но
чі». (Л-д). 22.25—«Па Спар
такіаді народів СРСР . 
Спортивна.гімнастика, к г^ 
(Л-д). 23.00 — «Ноьиіін в 
орбіти». (М).

ланах республіки». (Д-к).
21.45 — «Пісия-75». (10.
22.45 — «В гостях і вдо-
ми ». Розїйпкзльїіа про-
грама. (К). 23.15 — іІови-
ни. (К).
■в £ ПЕРША П”ОІ Г.ХМА.
ІЗ 8-55 — Програма не-

редач. (М). 9.00 — 
Новшні. (М). 9.15 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30 — 
« Барабанщиця». Вистава. 
(М). 1125 — Док. фільм, 
к. т. (М). 11.50 — Програ- 

присвячена спілішому 
.оту космічних кор.тб- 

«Є...?Л» > «Аполлон». 
Репортаж* із -.'•О'
равлішія ио.тьоіом. Репор
таж з космодрому «БаЛ- 
кочур», «Людина. Земля. 
Всесвіт». Концерт. Репор
таж про старт корабля 
«Союз».-- (М). 16.25 —
Програма передач. (К). 
•6 30 — «Парсдііі* талан
ти». (К-д на Республікан
ське телебачення). 17.05 —. 
«Хочу бути великим». Ви- 
стаза- лялькова. (Харків). 
І8.но —’«-.Моя п’ятирічка». 
18.20 — Телефільм. (К-д). 
18.30 — «Жі.тііій. хліб». Те
ленарис. к. т. (М). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «Го- 
норять депутати Верхов
ної Ради РРФСР». («х\>. 
19.40 — Худ. фільм «Гон
щики». к. т. (М). 2Г.00 — 
«Часі. (М). 21.45 — «Ук
раїна жнивує». (Львів). 
22.’)О — «Нові мелодії ро
ку» . к. ---- ------
иортаж ...._г__ ________
Центру управлінця польо
том про старт корабля 
«Аполлон».' Репортаж з 
орбіти про по.тьот ’радян
ського - корабля . «Со
юз». (М).
•| X ПЕРША ПРОГРАМА.
IV 8.55 — Програма пе

редач. (М). 9.00 —
Новини. (М). 9.15 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30 — 
«Зіршщя-75». (Л-д). 1'0.00
— «Гонщики». Худ. фільм, 
к. т. (М). 11.20 — Концерт 
народної артистки СРСР 
Є Мірошниченко. (М). 
12.00 — Нопііиіг з орбіти. 
(М). 1-І.20 — Програма пе
редач. (М). 14.25 — Док.

* фільми телебачення соціа
лістичних країн, к. т. (М). 
15.1’5’ — «ПриокськІ сві- 
тапкиї .* Фільм-концерт, 
в- т. (М). 15.35 - О. С.
Пушкін. «Моцарт і Сольє- 
рі». (М). 16.30—«Наука сьо
годні». (М) 17.00—«Фільм
— дітям» «Голуба чаш
ка*' Тел. х*уд. фільм. (М). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18 15 «У кбжпо- 
му малюнку — сонце», 
к. т. (М). 18.30 — «Па за- 
питания ^телеглядачів від
повідає члеп-кореспопдент 
АН С-РСР ІЗ. Г. Афа
насьев». (М). іо.гд) — «Віс
ті». (К). 19.30 — Репортаж 
про політ космічних . ко
раблів «Союз» і '«Апол
лон». (М). 19.45 — Кон
церт радянської пісні, к. т. 
(М) 20.00 — Кубок СРСР 
з футболу Півфінал. «Зо-

(Вопопііілопград) — 
2-П та і

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1’8.00 — Повіппі. (М). 18.15 

■— «Золоті зірки Україїіи». 
(Харків). 18.30 — Оголо
шення. (К). 18.15 — «Па 
лапах республіки», (Оде
са). 19.00 — Репортаж про 
стиковку па орбіті.
19.30 — «Хроніка 
днів». Кіноогляд.

.20.05 — Концерт,
нецьк). 20.35 — «Па 
ніч. діти»!. (К).
«Перед зустріччю 
ж і в». " 
(М).
21.30

22. ҐН)
— • Рукостискання на орбі
ті». Репортаж. (М).

(М). 
наших 

(К). 
(До- 

добра- 
20 15 - 

екіпа- 
Репортаж з орбіги. 

2100 — «Час». (М).
— «Лети, наша ніс-

' 'Iі
— (Іоііиіш. (К). 22.15

т. (К). 22.30 - Ре- 
.3 американського

4 0 ПЕРША ПРОГРАМА.
10 8.55 — Програма пе

редач. (М). 9.00 —
Новини. (М). 9.25 — Гім
настика. к. т. (М). 9.30 — 
«Приходь, казко!», к. т. 
(М). 16 00 — «Чоловіки--.
•Худ. фільм. (М) 11.10 —•
Концепт, к. т. (М). 1Г.30— 
Репортаж з орбіти. (М). 

•'11.45'— Кспцерт. к. т. (М).
12.00 — «-Новини з орбіти». 
(М). 14 35 — Програма пе
редач. (М). 14.40 — Док*, 
.фільми. (М). 15.25 — «Сло
во — ученому», к. т. (М). 
15.40,— «Російська мова». 
(М). 16.25 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «Де
віз — висока 
(Одеса). 17.00 
школярів. «Будь 
буді, спритним». , 
.17.30, — «У ініціаторів пе- 
редз'їздівського змаган
ня». (Харків). 18.00 —
«День за днем».' (К-д). 
18.15 — «Людина. Дорога. 
Автомобіль». (К-д). 18.25— 
М. А. Римськпй-Корсаков. 
Концерт для Фортепіано з 
оркестром. (М). 18.40 —
«Дев’ята студія».
(М). 19.40 — «Співає 
саМбль «Дружба».
(М). 20.15 — «Земля — 
космос — Земля». Прес- 
конференція на орбіті. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — «Артлото».. к. т. 
(М). 22.35 — На Спарта
кіаді народів СРСР»..к. т. 
Спортивна гімнастика.

• (Л-д). 23.30 — «До. зустрі
чі на Землі’.»', Репортаж з» 
ообіти. (М).

якість». 
— Для 
сильним, 
(Львів).

к. т. 
an-

к. т.

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.45 — Наша афіша. 9.50 —
Худ. телефільм. «Гойдал
ка». (К). И.ОО — <В <фі- 
рі — зустріч з рідііііми»4 
Репортаж. (М). 11.25 —

• Вокальний цикл «Сузір>і 
Гагаріна». О. Пахмутова 
на вірші М. Добропр.'і.о- 
ва. (М). 11.45 — Док,
фільм. (М). 12.00 — .-I1O- 
шпіи з орбіт.і». (М). 12.15 
— «Розповіді про худож
ників». (М). 12.45 —.«Од
на година у Москві». (М),
13.45 — Концерт Держав; 
ного академічного ресій- 
ського народного з<ру 
імені М. И’я ніццької •>,■ 
(М). 14.30— «Поезія-'. (X)'« 
15.05 — «Перлина Прикар
паття». (Львів). 15.35 — 
«Завтра — День мсі. ур- 
га». (Запоріжжя). 16.н5 — 
«Музнчппіі антракт;- . <1< )♦ 
16 20 — «Україна жіііи.ус . 
(Львів). 16.35—«Па шкіль
них широтах». (К). 17.11,’— 
Концерт. (Донецьк). 18 06_ 
— Новнни^іХ). “ Iljin ’— 
Мультфід.м «Нова і іп-

18.30 — «Ві< її».
19.00 — Худ. фільм 

. . наш дім». 1 серія, 
(К). 20.Г0 — Концерт. (К),

20.45 — «На добраніч, ді
ти'». (К). 2Г.С0 — «.Ч.-ч
(М). Перші підсумки 
спільного польоту. 2145 — 
«Тут паш дім». 2 е'срія', 
(К). 23.00 — «Ношніл 8
орбіті!». (М). ,

ЛЛ ПЕРША ПРОГРАМА.
Xv 8.55 — Програм!.*! пе

редач. (ЛІ). 9.00— Но
вини. (М). 9.15 —" Гім-<
настпка для дітей; в г. 
(ЛІ). 9.30 — «Будпль’ьрк'^ 
к. т. (М).' 10.00 — уСл'* 
жу Радянському Соіозу^А 
(ЛІ).; 11 00 — : Зустріч іоо^ 
корів телестудії •.Орла-,’ 
з Героєм Радянського <.’о- 
юзу. ге не р а л -11 ол ко є u н в < • м 
ЛІ. М. Хлебіїиковпм.. к. ті 
(М). 1Г.45 — Концерт, к. 
(М). 12.00 — «Новини я
ррбітц», fM). 12.20 —; lJf дг 
піонат світу з фс.хтуцдиия. 
(Будапешт). 12.30 — «.Сіль
ська година». (ЛІ). 13.35 — 
«Музичний кіоск». (Мі- 
14.25 — «Сього’иіі — День 

металурга».. Виступ мі
ністра чорної ме.іалу рі Ії 
СРСР І. II. Казання, г. т4 
(ЛІ). 1'4.40 — -Діїи Кгаїїш 
Рад». Тел. док. фільь’з 
в. т, (М). 15.20 — «Сіо- 
гедні — День металурга»’» 
Бесіда з міністром кольо
рової металургії II. Ф. До; 
мако. к. т. (ЛІ). і5?35 —
«У години відпочинку '- 
(М). 17.60 — «Головинії
конструктор». Тел.

«Тут

(М). 2ІЗЯІ - «час»
.9'4*. 21Ю — Концерт (М)?

— Нлпипн з орбіти 
ПЕРША ПРОГРАМА.
.8 55 — Йпоірамл пс- .......... ......
редач (М). 9.00 — (Л-Д). 10.G0 — «Для

ІІовпин. (М). о |5 — сім. « 
пастнка. к. т. (М). 9 30 —

, __ г . фільм*.
2 серія: (М);-18.00 -і По
вніш. (Мі. 18.15 — Мульт
фільми. (М). 18.40—>l< ;»v<y
кінонодорожен». к.-т. (Ми 
19.40 — «Па арені—цирк!»« 
к. т. (МІ. 20.00 — Тел. дріб- 
фільм «Одного разу • ьіт 
дізнався.’.»., к. т, > (МН 
21.00 — «Час». (М). .21.30— 
Чемпіонат СРСР з фуібо-^. 
лу. «Динамо» (К) —.«Лрд*5? 
рат» (Єреван).. 2 таІН.Ц 
к. т. (М). 22.15 — Кеиц< рт 
американського фольклор-' 
ного ансамблю «Кантон 
'■потік шоу», к. т. (М/, 
23.00 — «Повний з ербі- 
ти». (М). , ; і

ДРУГА ПРОГгРЛМЛ- 
10.(10 — Наша афіиф-. (К 
10.05 — Для школярів. 
«Хлопчики і діїгч’йтка» «" 
(Донецьк), 110.35 — Му.фч; 
ніпї антракт. (К). 1.0.50 — 
«Містам і селам України 
бути зразковими». ■ 
рошпловград). 11.20 
«Юні техніки».
— «Сьогодні — Ден;» 
талурга».
чорної »-.....,....
Я П Кулнкьвя. .
(К) 13.1’0 — «Екран
лотих», (Львів). 12 
«Щасливий ІПурик• • 
Става.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоірад, вул. Глііікн, 2.
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ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 
«Ційспість і сіонізм*. Бе
сіда. (К). 18.30 — «Люби- 
.те і ям балету». (К)..19,00— 
«Вісті». (КЗ. 19.30-Фі.іьм- 
концерт, (К). 20.00 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 20.1.5 
—, «Земля — космос — 
Зем.-уі». Прес-конференція 
па орбіті. (М). 21.00 —
«Час», (М). 2Г.ЗО — «Ук
раїна жнивує»; (К). 21.45— 
«Для вас, хлібодари!». 
Концерт. (Львів). 22.15 — 
Новини. (К). 22.30 — «Ек
ран молодих». (К). 23.30— 
«До зустрічі на Землі!». 
Репортаж з орбіти. (М).

І Л ПЕРША ПРОГРАМА. 
1“ 8.55 — Програма пе- 

р-дач. (Мі. 9.00 — 
Ллпипп. (М). 9.|5 __ іч„. 
шштрка. в. т. (М). 9.30 — 

. — чр*’ .звірят», 
, .......... вас,
батьки!*. (М). ю.зо — Му. 
зична програма «Ранкова 
гімнастика», к. г. (М). 
11.60 — «В ефірі — зустріч

< ч15'" * * Репорта ж.
(М). 11.25 — «Молоді де
путати». Тслсиарі-с. (Д-к). 
12.00 — «Новини з орбі
ти . (М). 12.15 — «Весела 
естафета». (|<). 13.05 _ 
«Народні таланти». (К). 
14.05 — Для дітей. «Доро

га вима'ае дпеципліпи». .... Х1 „„ —
(К) 1’4 30- Нош пі протри- . Щ) ’ 2130 - «На 
ми «Здоров я», к. т. (М). - *
15.00 — «Фільм — дітям>. 
«Пегькс у космосі». Тел. 
вул. фільм (М). 16.30 —
«Політичний о і* л я'Д а ч

(Во;

( К )~. П 'г'9 
МС;

Виступ МІНІГІІ'Ч 
металургії УЧ'Л?

. Концерт» 
і ио- 

13.40 -7 
Вн- 

х (Одеса)’ 16.30,-—
«Слава солдатська- . (М- 
17.20 — Концерт -Ленін; 
гнадського а и с а м б л •<’ 
< Петрушка». (Херсон)) 
18,(10 _ Новини. (М). 18-1“
— «Мальовнича УврзїНРта 
(К). 18.30 — «Вісті . (Кї. 
19.00 — Першість СРСР ? АЯ,' 
Футболу. . «Чорноморець^
— «Динамо» (Тбілігії- 
20.45 — «Пл ДОбрлнгч. Д1*4 
ні!». (К). 21.00 — «’ЦС’-

і,..,., — .лаю”*
республіки*. (Запоріжжя^-1 
2Ґ.45 — Худ. Фільм «У мЄ“ 
не було 32 імені». (К'* 
23.00 — «Попиііи яіорбіш 
ти»
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