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За успішне здійснення космічного польоту на ра
дянському кораблі «Союз-19» спільно з кораблем 
США «Аполлон» і виявлені при цьому мужність і ге
роїзм Президія Верховної Ради СРСР нагородила 
Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта 
СРСР Леонова Олексія Архиповича і Героя Радян
ського Союзу льотчика-космопавіа СРСР Кубасова 
Валерія Миколайовича ордепом Леніна і другою ме
даллю «Золота Зірка»

(ТАРС).

ІСТОРИЧНА 
МІСІЯ 
УСПІШНО 
ЗАВЕРШЕНА

Х’ЮСТОН, Центр ке
рування польотом, 25 
липня. (Спец. кор. 
ТАРС). Успішно завер
шився перший в історії 
людства спільний кос
мічний політ радянських 
космонавтів і американ
ських астронавтів за 
програмою «Союз — 
Аполлон», Американ
ський космічний кора
бель «Аполлон» з астро
навтами Т. Стаффордом, 
В. Брандом і Д. Слейто
ном на борту сьогодні 
в 00 год. 18 хвил. за 
московським часом бла
гополучно приводнили
ся в Тихому океані, 
приблизно за 600 км на 
захід від Гавайських ост
ровів.

Остання фаза експе
рименту «Союз — Апол
лон» — приводнення 
«Аполлона» — була ви
конана так само чітко, 
як і здійснена за кілька 
днів до цього м’яка по
садка «Союза-19».

Рятувальна група
швидко виявила команд
ний модуль корабля 
«Аполлон» і підняла йо
го на борт вертольото
носця «Новий Орлеан». 
Самопочуття астронав
тів добре.

Президент США Дж. 
Форд по телефону по
здоровив екіпаж «Апол
лона» з успішним за
вершенням історичної 
місії. Політ, який щойно 
завершився, підкреслив 
аін, відкриває новий 
етап міжнародного 
співробітництва в до
слідженні космічного 
простору.

Трудова доблесть—XXV з’їзду НПРО
ТАКА МЕТА
У БРИГАДИ
Завершити п’ятирічку достроково — та

ку мету поставила перед собою комсомоль
сько-молодіжна бригада закріїиіиць цеху 
№ 1, яку очолює Лариса Ковальчук.

Включивши до свого колективу члена 
підпільної комсомольської організації 
«Спартак» Любу Римар, дівчата щозміни 
перекривають виробничі завданпя. Найви
щий показник у бригадира — 125 процен
тів. її подруги Тамара Геращенко та Гали
на Аванська перевиконують змінні норми 
на 20 процентів. Б такому ж ритмі працює 
вся бригада.

Нещодавно на зборах комсомольської

групи закрійниці вирішили відпрацювати у. 
завершальному році п’ятирічки на зеконом
лених матеріалах п’ять днів.

Л. БУГАЄНКО, 
секретар комітету комсомолу Кірово
градської взуттєвої фабрики.

ЗА ПРАВО
ПІДПИСАТИ РАПОРТ
До дня відкриття XXV з’їзду КПРС ком

сомольсько-молодіжна бригада намотуваль
ниць з Кіровоградського заводу радіовиро- 
бів, очолювана Л Різницькою, зобов’яза
лася досягти рівня продуктивності праці, за
планованого на кінець 1976-го. Успішно 
зараз трудяться молоді робітниці. За иід-

сумкамв соціалістичного змагання серед 
комсомольсько-молодіжних колективів про
мислових підприємств району вони зайняла 
почесне тбєте місце. На їх честь, як неод
норазових переможців трудового суперни
цтва. райком комсомолу випустив спеціаль
ну листівку. Сьогодні в автобусах і тролей
бусах міста жителі Кіровограда дізнаються 
про успіхи намотувальниць — про це пові
домить їх листівка. Така ж листівка вже 
випущена і па честь комсомольсько-моло
діжної бригади штукатурів управління ме
ханізації будівництва комбінату «Кірово- 
градважбуд», де бригадиром М Казаріна. 
Цей колектив першим в районі включився в 
змагання за почесне право підписати ра
порт Ленінського комсомолу XXV з’їзду 
КПРС.

М. ВАРИВОДА, 
інструктор Кіровського РК ЛКСМУ.

м. Кірозогред.

МОЛОДІ 
ГВАРДІЙЦІ 
ЖНИВ

Володимир ЛАПЧУК — колгосп імені Ілліча 
ГаЙЕоронського району. ІІа косовиці ранніх зер
нових намолотив 10 509 центнерів.

Володимир БЕЗПАЛКО — колгосп імені XXI 
з’їзду КПРС Бобріпіецького району — 8170.

Андрій ГАЛУШКО — колгосп «Україна» ІІо- 
воархангельського району — 8021.

Станіслав СТОРОЖУК — колгосп «Більшо
вик» Гайворонського району — 7729.

Григорій МЕЛЯ — колгосп «Родина» Улья
новського району — 7646.

Володимир ЛЕВИЦЬКИИ — колгосп імені 
Карла Маркса Ульяновського раііону — 7345.

Анатолій МАНІТА — колгосп імені Фрунзе 
Ульяновського раііону — 7152.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — колгосп
імені Леніна Ульяновського раііону — 6993.

Володимир ШАНДРУ К — колгосп «Друягба»
Додинського району — 6628.

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп «Дружба» 
Вільшапського району — 6574,

Анатолій КОЛІСНИЧЕНКО — колгосп імені
Фрунзе Ульяновського району — 6535.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені
Фрунзе Олександрійського району — 6383,

Володимир ШПОРТКО — колгосп імені Лені
на Ульяновського району — 6363.

СВЯТО В КОЛГОСПІ, 
СВЯТО ВРОЖАЮ...

Я вам розкажу про хліб.,, 
Який виростав на обрії
І перами золотими
Писав, що ми будем добрими, 
Багатими і міцними.
Що діти,
Так, діти радітимуть з нами, 
Тримаючи обома руками 
Пшеничні півмісяці скиб. 
Я вам розкажу про хліб. 
Звичайний, із магазину, 
Загорнутий у газету. 
Де посміхаються дивно 
Комбайнери, мов поети, 
Співці хліборобських діб.

ПІСНЯ ПРО ХЛІБ
Я вам розкажу про хліб.
Дзвенить він у щедрім колосі. 
Він котиться жнивним колесом. 
Про нього авто співають, 
Сурмлять трактори червоні. 
І сонця крутий окраєць 
Сіяє в лункій короні.
А в хлібі; вітри солоні, 
Іскристі сніги, як сіль, 
Дороги ночей безсонних 
На темних раменах піль. 
А в ньому: п’янка утома 
Вже літнього агронома, 
Мозолі, неспокій, усміх, 
Негода, надія, успіх, 
Сивини, роки, сторіччя, 
Коріння труда одвічного, 
Що пружно сягає вглиб...
Я вам розкажу про хліб...

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

ЗА ТРАДИЦІЄЮ свята врожаю кращий 
вручив сніп з останньої загінки голові 

працю руки виростили той сніп, щоб 
пашною рум’яною паляницею.

комбайнер колгоспу Іван Чеповець 
колгоспу А. А, Стасюку. Щедрі на 

ліг він на стог.и трудящих за-^В

(Див. 2-у стор.).
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ТРАДИЦІЯ 
ПРАЦЬОВИТИХ

У колгоспі імені XXI з їзду 
КПРС Бобринецького району чи
мало молодих комбайнерів, які 
протягом останніх років, беручи 
участь у змаганні за приз газети 
«Молодий комунар», досягали ви
соких намолотів. Свого часу мо
лоді женці цього господарства 
Борис Сметана та Григорій Наза
ренко були володарями почесно
го призу.

На нинішній косовиці ранніх зерно
вих традиції своїх земляків, тепер уже 
^освідчених хліборобів, підтримав ком
сомолець Володимир Бсзпалко. Новень
ку «Ниву» він отримав напередодні 
жнив. Разом зі своїм ПОМІЧНИКОМ, МО
ЛОДИМ комуністом Вячеславом Матков- 
ським, надійно закрили капали втратам 
зерна. Екіпаж зобов’язався зібрати 
ранні зернові на площі 260 гектарів. 
Спочатку працювали на підборі валків. 
У соціалістичному змаганні серед мо- 
чодих жниварів району їх випереджа
ли Дмитро Паладій із колгоспу імені 
Суворова, Микола Шаховський із кол
госпу імені 40-річчя Жовтня. Василь 
Ссменченко та Андрій Войтович Із рад
госпу «Червоний землероб», а у зма
ганні серед комбайнерів господарства 
— Борис Сметана.

Та на прямому комбайнуванні 
молоді хлібороби значно підви
щили темпи косовиці і ударно за
кінчили жнива. Намолотивши 8170 
центнерів зерна, вони вибороли 
перше місце у змаганні серед 
комбайнерів господарства і стали 
переможцями у змаганні молодих 
женців.

Комсомолець Володимир Без- 
палко увійшов до списку десяти 
кращих молодих женців Кіроао- 
градщини.

ІО. СТОРЧАК.

ДЕ ЗОЛОТО пшениць хвилювалось під 
вітром, сьогодні спокій. Урочистий і 

.дзвінкий як степ. А колір достиглої ниви 
змінився на кольори свіжозораної ріллі. Ві
нець жнив приходить в господарства хлібо
робської Кіровоградіцнни. Якщо почуєте 
звуйї Самодіяльних оркестрів, побачите дів
чат в розшитих сорочках та уквітчаних він
ками, знайте — нині село святкує обжинки.

Сьогодні це свято прийшло в колгосп 
«Перемога» Вільшанського району. Трудів
ники господарства не пошкодували своїх 
сил і уміння, щоб виростити дорідний уро
жай. З кожного гектара' вони зібрали по 

ранніх зернових. І від почат- 
до останньої загінки не виво

див з поля свого комбайна Іван Чеповець. 
(па фото зліва). Він зайняв перше місце в 
соціалістичному змаганні. В минулому по
мічник комбайнера, він вперше цього року

Сізяго в колгосп і ? 
свято врожаїв...

ТУТ, за околицею села Груш
ки, вже тиша. Назавтра сю

ди прийдуть орачі. А поки що 
: ранковий легіт переносить з 

поля на долину пахощі скроп
леної за ніч росою.стерні Дід 

Л Онисько сидить на греблі біля 
ставу, тулиться теплим погля
дом до степу і лічить в своїй 
пам’яті найщасливіші жнивні 
місяці.

Ось дивлюся я на Васю 
Кривого, агронома нашого, — 
каже старий Маковійчук. — 
Таки сильніший він з своєю 
наукою за будь-якого практи
ка. Торік на круг по п’ятдесяі 
дали. Славна пшеничка була. 
Ну, думав, цей раз зжо про
рахуємось ми. Бо таки мало 
дощило. І ось — нате вам — 
в червні вже жнивували.

Онисько Іванович порядкує біля 
колгоспного ставу. Першим він зу
стрічав женця, першим зустрічав 
валку автомашин, іцо прямувала з 
Новим урожаем до Ульяновки.
_ — Тільки-но обсипалась роса, аж 
бачу Льоню Мііцснкп. машиною 
мчить. Вчора сім рейсів нарахував, 
а це вже дев’ять хоче намотати 
бо, каже, комбайнери розігнались 
іій рівному полі. Хіба це лс диве 
-* п’ятдесят тонн нагорнули біля 
комбайна Федьки Кучсренка за 
день? Іван Білоус, МануТл Щерба
тий взялися перегнати його. І що 
ВК думаєте — цей великотроянів- 
ський батальйон таки дав рекорд. 
28 червня хлопці сипнули 230 тонн.

в неділю — 250, а тридцятого — 
цілих 290. І ось чули, яка слава 
пішла на другий день липня, ■ се
реду?

Колгоспний пенсіонер мав 
на увазі ту подію, про яку за
говорили на весь Ульянов
ський район. Тоді хлібороби 
колгоспу 4мені Шевченка ра
портували про виконання п’я
тирічного завдання по прода
жу хліба державі. Країна 
отримала його від шевченків- 
ців 204 тисячі центнерів... Але 
валки автомашин ще і ще 
мчали з Грушки і Станісла- 
аового, Великих Трояків, з 
кожного недоношеного поля. 
Бо хлібороби дали слово до
датково продати державі ще 
більше 3500 тонн зерна цього
річного врожаю. То їхнє нове 
зобов'язання, взяте на честь 
XXV з’їзду рідної партії.

— Через тиждень п прочи
тав в «Кіровоградській прав
ді», що з Надлака такий ра
порт надійшов. Значить, наш 
Василь Кривий може сидіти за 
почесним столом разом з 
Шліфером, Моторним і Писа- 
ковим.

Потім старий береться хвалити 
комбайнерів. А ще більше нухова- 
рок:

— Везуть і везуть обіди до лісо
смуги. І смажені півники, і рибку, 
і квас. Ну, прямо тобі, як на ку
рорт. 1 правильно — там робота до

)

ОБМІН * 
КОМСОМОЛ 2>€bKU І 
доншменни* МОЯ

!!& ПЛИНОМ часу стираються в пам’д- 
ті подробиці, обличчя, факти. Але 

рувають події, що назавжди вкарбову
ються в серце, нагадують про себе. Воші 
Не підвладні рокам і навіть десятиліт
тям. Однією з них у моєму житті був 
ТОЙ пам’ятний день 1937 року, коли нас, 
сільських школярів, Приймали до ком
сомолу. Як ми не Намагалися показати 
увою солідність, все ж секретар Ново- 
Георгіївського райкому ЛК.СМУ А. Абра
мович добре бачив наше хвилювання, 
вручаючи КВИТОК, ВІН міцно тиснув КОЖ
НОМУ руку і тепло посміхався. Потім 
сказав: «Бережіть його, як зіницю ока. 
На ньому два ордени. Це героїчна пра
нії і бойові подвиги старших товаришів. 
Зам продовжувати їх справу. Нехай

очолив екіпаж. При 
зобов’язанні скосити 
хліб на 140 гектарах 
і намолотити 4200 
центнерів зерна моло
дий механізатор на 
170-гектарній площі 
зібрав 5217 центнерів. 
В цьому допомогли
КійІукВСЙм,иР°оРПП!1.,амар-.Уй А—
Симчишин, трактористи Василь Цкп , 
Підірваний, Микола Богданов і л 
сільських трударів. .

І на доказ визнання величі праці хлібо
роба першу паляницю нового врожаю Д- 
путат Котовської сільської Ради депутатів 
трудящих Раїса Марченко вручає першому 
комбайнерові (на фото внизу).

Фоторепортаж Василя КОВПАКА.

ПО ЗОЛОТІЙ КРАПЛИНІ
сьомого поту. Це ще добре, що ми 
маємо комбайнів багатенько — до 
двохсот гектарів на кожен припа
дає, а раніше було й за триста. От 
і ис встигали за погоди вберегти 
покоси.

Через греблю промчала автома
шина, наваитажена тюками соломи.

— Хлопці з Башкирії поспіша
ють, — переходить на інший тон 
Маковійчук, — Нам допомогли очи
стити ниву від пожнивних решток, 
а для свого стада тварин кормів 
запасають. От би нам така ощад
ливість як в них! Ми по золотій 
краплині свої ворохи зеренця наси
пали, а воші кожну соломинку ви
збирують. Ми вважаємо, іцо маємо 
цього добра зайву купу. Часом ги
не, часом пріє, горить. Та що там 
солома, коли тепер, плітку, кол
госпні корови біля яссл толочать 
десятки центнерів зеленої люцер
ни. Бо вважаємо, що багаті, А при
йде зима, соломинці будемо раді. 
Отож я й кажу: треба й для худо
би припасати, як для себе...

Голова колгоспу К. І. Скрип
ник, ніби чув тоді ті дідові 
слова. Бо коли женці пішли на 
останній клин, нагадав хлібо
робам про дбайливість, бе
режливість. А Василь Кривий, 
сторцуючи пшеничний сніп 
для обжинків, переказував 
бригадирам:

— Спеціалізовані ланки і 
бригади скиртоправів і заго-

тозлювачів грубих кормів тре
ба ще поповнити. За погоди 
треба й солому та полову су
хою скласти по-господарськи.

А вже як зійшлися всі на - 
обжинки (вони відбулися ще в 
середині другої декади лип
ня), — не словом, а ділом 
переконали хлібороби кол
госпу імені Шевченка, що в 
поході за високу культуру 
землеробства вони справді на . 
правому фланзі.

— Жнивне поле дало біль-- 
ше 82 тисяч центнерів зерна. 
Пшениці є на гектарі по 48,8 
центнера; — доповідав кол
госпникам Скрипник. — А в 
бригаді Івана Прушинського 
пшеничне поле найщедріше — 
58,6 центнера.

Вітали колгоспники свого 
кращого комбайнера Мануїла 
Щербатого, який з 205 гекта
рів зібрав більше 7600 цент
нерів зерна. На сцену виходи
ли й інші механізатори, водії ав
томашин. їм дарували хліб но
вого врожаю, простягали він
ки колосу і квітів, а на грудях 
В НИХ з являлися червоні

стрічки з написами: «Чемпіон 
жнив 1975 року», «Переможцю 
змагання на жнивах». Жнива
рям також вручили грамоти 
правління та парткому кол
госпу, грошові премії.

А на ранок знову гули мотори. З 
токів мчали автомашини з надпла
новим зерном для держави. Рихту
вав свого трактора в загінку Ми
хайло Грабчак. щоб прокласти бо
розну на новий ужинок. За лісо
смугою взялися за діло скирто
прави. А на польовому стані трак
торної бригади вже вивіряли сі
валки.

І знову поле переповнене різно
голоссям. Знову гаряча пора.

А колгоспний пенсіонер Описям 
Іванович Маковійчук сидить на 
греблі біля ставка, журиться за 
молодого агронома Василя Кривого:

— От би дощик на зорану 
земельку. Отоді б ще й не та
кі рекорди були. А так треба 
щось мудрувати, чекати-пере- 
чікузати найкращої годиночки, 
щоб зеренце знову просіялось 
золотими краплинами.

Гуде степ. Надіється на муд
рість і робочу честь хлібороба.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого кому
нара».
Ульяновський, район.

шаленим вогнем гіт.іерівціи все ж прорвалася 
на протилежний берег, або ЗІДчайдушногоВо- 
ронкоза (па жаль, не пан ятаю імені), який з 
Підбитого Німецького «Фердинанда» знищ»« 
два ворожі танки. »ппщни

комсомольський квиток, ніби маяк, зав
жди вказує вам дорогу в житті».

Цього святкового дня ми поздоровляли один 
одного, співали революцій::! пісні. 1 кожен, як 
згадку, приніс додому портрет В. 1. Леніна і 
К. Є. Ворошилова.

Першим моїм комсомольським дорученням 
був випуск бонових листків на фермах. Ось 
тут я і зрозумів, що таке принциповість. Не- 
задовзлені критичними замітками часто вказу
вали мені на молодість, але завжди перекон
ливим аргументом в цих суперечках була моя 
комсомольська согість.

Війна... Вона вихором увірвалась в 
нашу юність. Про неї ветеранам зараз 
нагадують братські могили, старі рубці 
від ран, фронтові фотографії. А мені — 
ще н комсомольський. КВИТОК, З ЯКТіМ 
пройшов нелегкий ш.дях до Берліна;

Дивлюсь па трохи розпливчаті від води лі- 
«ря I згадую форсування р1і$я Великої під 
Псковом, колй рота я сімнадцяти ЧОЛОВІК ПІД

Коже.* з нас вважав тоді єдиним своїм ком
сомольським дорученням - захишатн к»Ти 
ківщииу як. наприклад, їйайпер-сибЬяк Тру’ 
фанов. На ного бойовому рахунку більше бон 
знищених Гіїлерівців. * оільше 600

Зараз працюю головою ради настав
ників. Не уявляю себе без цієї роботи. 
Кожного дня. розмовляти з 
жцти їх турботами, 
нямн — чиЛЮДИНИ?

Вважаю
мольським

молодими, 
надіями, сподіваїї- 

може бути більше щастя для

це еврїм партійним і комсо- 
дорученням, А нагороди за

наставницьку роботу — диплом II сту
пеня «Кращий наставник області», По
чесну грамоту міськкому партії та місь- 
кої Ради депутатів тоудящпх ціную, як 
і свої бонові нагородім

Зараз іде обмін комсомольських доку
ментів. Ми, ветерани, беремо в ньо
му найактивнішу участь, адже на піД- 
пР™гСхТ<ВІ біл.ьшість молоді — члени 
ь. ИуСМ. Радісно дивитися на сяючі об
личчя юнаків і дівчат, коли вони повер* 
іаються з міськкому комсомолу, трима
ючи в руках нові квитки. І трохи за
здрісно... н

найдорожчу реліквію бережу я
'И стгфЄНЬКЯЙ комсомольський КВИ- 

ТОа, який колись відкривав мені дорогу 
в самостійне життя, а тепер — ніби пу-

1 а а в мою песпокіипу юність.
І. ДУДКО, 

інженер по технічному на-
і.ппл Ю Робітників електромеханіч- 
рок?в3аВ°ДУ’ комсомолець тридцятих 

м. Олександрія,
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СТОРІНКИ 
ЩОДЕННИКА

* * $

Добро 1 зло. ГеїіЛО і лютий холод. 
Краса й потворність. Гіркота і солод. 
Надія й відчай. Радість і болінь. 
Яскраве світло і понура гінь.
Світ на контрастах: мужність — проти страху. 
Що спільного між каменем і птахом?
і навіть звук, що падає в безмежність, 
Він теж, напевно, має протилежність.

♦ » *

Є мова красномовніша від слів. 
Скажімо, жест, чи усмішка, як спів. 
Чуттів миттєвих ніжні переливи 
На личку, що рум’яниться щасливо. 
Безсиле слово часто передати 
Всю гру відтінків, всю печаль утрати, 

І ні к чому усі його старання, 
Як промовляє музика мовчання.

МАРИНА
Марина вертає нині із поля пізно. 
Прошкує через леваду навкіс додому. 
Дівчата несуть повз вікна веселу пісню, 
Марина несе додому одну утому. 
Турботи обсіли серце Ой-ой, турботи. 
Ні доньки, ні сина в хаті. Одна, як палець. 
З людьми на роботі леї ше. А от в суботу 
Підкрадеться хижа туга і душу палить. 
Повіявся в мандри любий. Кудись у шахту. 
А доля іде повз хату, та все повз хату. 
Єдине живе створіння — старенька кішка.

і Лизне у долоню вдячно. Диви, зраділа. 
Марина куфайку скине. Впаде на ліжко. 
Обличчям — в подушку білу. В подушку білу.

Є * *

Світ ловив мене, але не спіймав.
Г. СКОВОРОДА.

Ні, він таки піймав тебе, ГригоріюІ 
Попої чував не солодом — цикорієм. 
І дяка богу! Не на небесі 
Душа твоя, а з нами, тут, де всі. 
Стражданням прозріваючи уперше, 
В ділах мирських заплутавсь, як у верші, 
Й вертав додому, навчений грозою, 
Пропечений селянською сльозою.
1 я, твій правнук, як немає звладу, 
Іду до тебе, старче, на пораду. 
Світильник твій!

Таж і далеко видко! 
Дарма, що босий ти і ветха свитка. 
На нього йду і в радості і в горі я, 
А все тому, що він піймав, Григорію!

А що, як не інакше, саме так. 
Цей білий світ позбавлений ознак, 
Якими так пишаються поети, 
Приборкуючи станси і сонети.
Що небо вже не небо — атмосфера, 
Безсмертя — проста внгадка, химера. 
Що шлейф туману — випари та й годі. 
А сонях — тільки сонях на городі. 
Що жінка — вже давно не таїна, 
А просто жінка — їсть і спить вона. 
Що полиск руні — барва хлорофілу, 

О, як би ти душа осиротіла! 
Зіщулилась; вжахнулася б раптово, 
І все спочатку б вигадала знову!

* * *
Дитя, мама, тато — 
Акорди однієї сонати. 
Тато, дитя, мама — 
Вічності кардіограма. 
Мама, тато, дитя — 
Трилистник Древа життя.

♦ » ♦

Це хто сказав — поезія ззбава? 
О світе мій!

Невігласу прости.
Вона, як на той берег переправа
Під обстрілом — чи ж пощастить дійти? 
Вона, мов колос вутлий з недороду. 
Солона плата за труди і дці.
Така ж скупа її винагорода, 
Як журзвлина пісня навесні.

* X «г

Магія далекої дороги, 
Світло недосяжної зорі
Ще мене бентежать, слава богу, 

Кличуть опівночі за поріг.
Отже, ще душа не овдовіла, 

Ще з життям у парі, як трава. 
Струменить пронизливо по тілу 
Планетарна музика жива.

* І Скоро я з тобою попрощаюсь.
1 И навпрошки — на синій небокрай,'-
1 Може завинив — то вибачаюсь,
І Тільки ти мене не забувай.
І Дальнє, молоде, благословенне
1 Напливає стрімко, як ріка,
І Владно озивається до мене 
І Кличем паровозного гудка

„молоанй комунар" З стоп

МІСТО РОСТЕ 
ВГОРУ

Нещодавно монтажни
ки будівельного управлін
ня «Цивільбуд» комбінату 
«Кіровоградважбуд» при
ступили до зведення стін 
нового дев ятиповерхово- 
го 140-квартирного бу
динку по Ковалізському 
провулку. 8 ньому жити
муть робітники та служ
бовці заводу тракторних 
гідроаі регатів.

Це буде вже дванадцята де
в’ятиповерхова житлова спо
руда в Кіровограді, причому, 
шість із них сьогодні ще 
одягнені в риштування. Най
більший з них — 270-квартир- 
ний будинок но вулиці імені 
50-річчя Жовтня заселять мо
лоді спеціалісти та малосі
мейні працівники заводу ра- 
діовиробів.

Будівельники Кірово
града освоюють споруд
ження висотних будинків 
з бетонних блоків, що 
значно прискорює темпи 
будівництва. На днях 215 

сімей новоселів пере
їдуть у дві нові дев ятипо- 
верховки, вперше змон
товані з бетонних блокіз.

О. ЖИГУЛІНА, 
старший інженер БУ 
«Цивільбуп».

репортер

ГІТАРА
ЬІГІН БАГАТТЯ 
і НА СЦЕНІ

Більше десятка автобу
сів кожної п’ятниці при
возять робітників і служ
бовців Олександрії на 
мальовничий берег Дніп
ра. Тут, поблизу Куцево- 
лівки, розміщені тури
стичні бази електромеха
нічного заводу, заводу 
підйомно - транспортного 
устаткування та інших під- . 
приємств.

Захоплюючі конкурси риба
лок, ігри, атракціони — •• так 
проводять своє дозвілля мо
лоді олсксандрійці. На турба
зи приїжджають учасники са
модіяльних естрадних колек
тивів. Тоді до ночі над водами 
сивого Дніпра не стихають ве
селі мелодії, лунають ліспі. 
Минулої суботи естрадний ан
самбль з електромеханічного 
дав концерт у Куцеволівці 
для колгоспників.

Ще один концерт подиви
лись молоді хлібороби місце
вого колгоспу у неділю на 
турбазі «Конвалія».

Відпочинок на турбазах 
став популярним в Олек
сандрії. Цього літа 
молодих робітників 
службовців заводу 
йомно-транспортного 
таткування провели 
вихідні на турбазі «Конва
лія».

П ЕРША інститутська аудиторія, в яку не викорінена ще манера засвоювати 
заходить сьогоднішній абітурієнт,— знання шляхом найменшого опору, не 

це .^м2!‘?та ‘роМ'ї-іської нрнймалщюї.ко- витрачаючії особливого вольового на
міси. Під стпшми — столи з табличка- пружешія, відпочиваючи у невагомості 
ми, па яких назви факультетів педвузу, лінощів думки 
А серед них і наш — факультет •англіц- ' ~ ?
ської мови.

За столом студенти, народ допитли
вий і водночас трохи цікавий і мусить 
абітурієнт «викласти» все, що. не спита
ють: і хто він, і звідки, і який склад сі
м’ї, і чим займався у школі, і що робив 
після школи, і яке у нього, абітурієнта, 
хоббі, і що він читає, чи займається 
спортом, чим саме подобається баскет
бол, що таке «пробіжка»... А то ще й да
дуть прочитати 
кілька рядків ан
глійського тексту. 
На закінчення (в 
залежності від рів
ня володіння мо
вою) запропону
ють вступаючому 
відвідувати місяч
ні курси.

«Курсантів» на
бралося чоловік 
шістдесят. 
Зовсім недавно за
кінчували вони 
школу і казали, що прощаються з ди
тинством, а от доводиться тепер знову 
читати і про трьох маленьких поросят і 
про Попелюшку. Бо ж у англійській 
мові вони дійсно хіба що тільки трошки 
старші немовлят. Переказують тексти 
повільно, якось навпомацки Ну що ж. 
це перший крек до мовної акуратності’ 
краще сказати бездоганну фразу з деся
ти слів, ніж за тон самий час вигороди
ти частокіл із ста слів з купою помилок. 
А лабіринт кільканадцяти часових 
форм, що відповідають тільки трьом 
минулій, теперішній і майбутній — в ук
раїнській мові! Звичайно, ті всі форми 
вчились і в школі, але зараз якісно но
вий етап виявлення: знання повинні 
трансформуватись у навички, автомати
зуватися. Вільне володіння мовою стає 
тільки тоді, коли використовуєш прави
ла мовної норми вірно і водночас не 
помічаєш такого використання, як не по
мічаєш, наприклад, свого дихання.

Тож і здивувався я, було, коли піді
йшли до мене троє абітурієнтів і попро
хали «менше питати, а більше поясню
вати». Пояснив їм одне: «теоретично», 
тобто споглядально, засвоїти іноземну 
мову неможливо. Це якраз той випадок, 
коли теорія «суха» без «зеленого дере
ва» мовлення А потім вже на самоті — 
згадував цей випадок і подумалось, що 
попри нові шкільні програми, спрямова
ні на формування мислячої особистості,

. Таких «теоретиків», правда, одиниці. 
Більшість вступаючих па факультет — 
виробничники, вихідці з сімей робітників 
і колгоспників, цьогорічні випускники з 
непоганими атестатами. Що особливо 
приємно 
фесії 
му не поталанило при вступі до вузу 
минулі роки. їх особливо відрізняє 
своєрідна риса, яку

АНГЛІЙСЬКОЮ?»
• НАПЕРЕДОДНІ 

ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

це відданість обраній про- 
і улюбленому предметові гих, ко- 

.....  ....... ......: -----  в 
та 

я назвав би чесніс
тю у ставленні до 

праці. •
Слухачі курсів 

вчаться обминати 
підводні камені в 
граматиці і лекси
ці, ведуть розмову 
за пройденим її
текстами, творчо 
розробляють «то- 
піки» — розмовні 
теми Творчий під
хід зумовлюється 
рухом 
життя.

С <1 м о г о 
Розпові

даюча про завоювання космосу, не мож
на не згадувати про недавній політ «Со
юза» і «Аполлона», про рукостискання 
па орбіті.

Допитливі, прагнучі, настирливі. І ві
рять і не вірять, коли обіцяєш їм, що 
в разі вступу за .чотири роки вільно опа
нують англійську. Говориш годі про по
ляка Юзефа Кожепьовського. який до ’ 
п’ятнадцятії років не знав ні слова по- 
англійськи, а врешті-решт став знаме
нитим Джозефом Конрадом, або нагада
єш і про нашого Василя Єрошенка, ім’я 
якого занесено до списку національних 
японських письменників.

Ті, хто сидить зараз переді мною, зов
сім недавно сказали школі «прощай». 
Але вони обрали зовсім «не байдужий» 
до школи фах педагога. І їхнім гаслом 
нехай буде: «Школу закінчено — здра
стуй, школо!». Ну, а що стосується ан
глійської мови, то хочеться побажати, 
щоб чим більше вони її вчили, тим біль
ше любили рідну мову. Бо саме з цієї 
любові виростає повага до освітової 
культури, саме з неї починається та ба
гата духовність, без якої немислимий 
громадянин нашої епохи.

В. БАБИЧ, , 
старший викладач кафедри англік« 
ської мови Кіровоградського педаго» 
гічного інституту їм. О, С. Пушкіна,

свої

М. КОРІННИЙ.

ОСПІВАНА УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ РІЧКА 
ЯТРАНЬ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.
ІОНА НАТУРАЛІСТКА...

Фою М. НОЖНОВА.
ПОДРУЖИЛИСЯ.

Фото л. ШЕВЧЕНКА.
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Зірка“—
,Авангард“-2:0

1 серпня на стадіоні 
спортклубу «Зірка» в од
ній четвертій фіналу ро- 
зиграшу Кубка України кі
ровоградські футболісти 
прийматимуть гостей — 
команду І ліги класу «А» 
«Металург» з міста Запо
ріжжя.

А в матчі 1/8 фіналу на- 
земляки перемогли 

авангардівців з Ровно — 
2:0. В першому матчі, 
який відбувся у Ровно, 
команди залишили поле 
так і не відкривши рахун
ку — 0:0.

Протягом всіх 90 хвилин пе
ревага була на боці «Зірки». 
На вістрі атак діяли в цен
трі — Кацман, на флангах — 
Алексеев і Карп’юк, коли м’яч 
переходив па половину гостей, 
атакуюча напруга команди 
збільшувалася за рахупок пів
захисту. Всі ланки виконува
ли тренерське завдання чітко 
і старанно, але, здається, не в 
повну силу, про то свідчить 
і деяка одноманітність так
тичних ходів, і чисто технічні 
похибки. Що ж. певно, госпо
дарів поля заспокоювала де
яка інертність гостей, які до
ступалися майстерністю фут
болістам «Зірки», хоча після 
першого голу (25 хвилина. 
О. Кацман) і, особливо, в дру
гому таймі ровенчани, про
вівши дві заміни, посилили 
наступ і провели кілька виро
ки, гострих контратак. В од
ній з них відмінно зіграв во
ротар «Зірки» Валерій Музи
чу*, в останню мить перевів
ши небезпечний удар на ку
товий.

Та рахунок перед згада
ним моментом був уже 
2:0 на користь господарів. 
Автор другого голу — 
М. Журавльов,

А закінчення матчу про
йшло в спокійній непо- 
спішливій грі господарів 
поля, і в контратаках гос
тей, які так і не змогли 
змінити остаточний р 
зультат матчу.

м. СОМОВ.

ДИНІШНІЙ рій відзначасть- 
** ся знаменними подіями є 
міжнародному житті. Багато з 
них знаходять своє відобра
ження на радянських мар
ках.

Збереження миру і безпе
ки народів світу, розвиток 
співробітництва між держа
вами — ці завдання стоять 
перед Організацією Об'єдна
них Націй. Першого листопа
да 1974 року членами ООН 
було 188 держав. Головні ор
гани ООН — Генеральна 
Асамблея, Рада Безпеки, 
Економічна і соціальна рада, 
Рада по опікунству, Міжна
родний суд та Секретаріат 
ООН.

30-річчю Організації Об’єдна
них Націй присвячується пошто- 

” Т випущений за малюп-вий блок, 
колі художника Л. Коврнжкіна. 
На блоці зображено будинок 
штаб-квартири ООН в Нью-Йор
ку. В центрі маркн поштовою 
блока — емблема ООН. Над ем
блемою — ювілейна дата «XXX 
років». Малюнок доповнює напи
сане офіційними мовами ООН — 
російською, англійською, китай
ською, іспанською та французь
кою слово «Мир». У верхніх кут
ках маркн — пам’ятні дати 
«1945». «1975». Номінал блоку — 
50 копійок.

Міжнародному конгресу по 
захисту рослин, що проходитиме 
в серпні цього року в Москві, 
присвячується шестикопієчна мар
ка художника Л. Шарова. В кон
гресі візьмуть участь 2 тисячі 
вчених і спеціалістів з Радянсько
го Союзу та зарубіжних країв. 
На марці зображено емблему 
конгресу — хлібний колос на тлі

кмточод 
§

о

зиарки
все ПРО
про все

Іа»

30-річчю ООН 
ПРИСВЯЧЕНО
літнього пейзажу і зелений хрест 
як символ захисту рослин.

За малюнком того ж художни
ка випущена поштова мініатюра, 
присвячена XII Міжнародному бо
танічному конгресу. В роботі кон
гресу візьмуть участь 5 тисяч спе
ціалістів, з них 3 тисячі — інозем
ні вчені.

Малюнок марки — стилізована 
п’ятипелюсткова квітка, в центрі 
— емблема конгресу. В кожній 
пелюстці зображені різні види 
рослин. Номінал маркн — 6 копі
йок.

Одностороння картонка з 
оригінальною маркою випу
щена і на честь 50-річчя від 
дня заснування Всесоюзного 
піонерського табору імені 
В. І. Леніна «Артек».

М. ГРИГОРЕНКО.

ПЕРША ПРОГРАМА.
14.30 — Програма пе
редач. (М.). 14.35 — 

«Фільми — призери Всесо
юзного огляду телефіль
мів». (М.). 15.35 — «Сло-
во — ученому». (М.). 15.50 
— К. т. «Наш сад». (Лі.).
10.20 — «Екран молодих», 
(Львів). 17.20 — Тележур
нал «Партійне життя», 
(К.). 17.50 — Мультфільм
«Зелена пилюля». (К.). 
1'8.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Назустріч 
XXV з’їзду КПРС». «П’я
тирічку — достроково». 
(М.). 19.00 — «Вістів, (К.).
19.30 —• «Кіноафіша». (К.). 
19.40 — к. т. О. М. Ост- 
ровський. «Правда добре, 

а щастя краще». Спектакль.
(М.). 21.00 - «Час». (М.).
21.30 — к. т. Продовження 
спектаклю. (Лі.). 22.35 — 
к. т. «Спортивний щоден
ник». По закінченні — но
вини. (Лі.).

ДРУГА ПРОГРАМА.
15.45 — Наша афіша. (К.).
15.50 — Для дітей. «Іс
корка». (Донецьк). 16.20 — 
«Я — Франциск Скорина». 
Худ. фільм. (Лі.). 18.00 — 
Оголошення. (К.). 18.30 — 
Фільм-концерт. (К.). 19.00 
— к. т. Міжнародний фе
стиваль телепрограм «Рай
дуга». НДР. (М). 19.40 — 
«На ланах республіки». 
(Ужгород). 19.55 — «В
гостях і вдома». Розва
жальна програма. (К.).
29.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К-). 21.00 — «Час». 
(М.). 21.30 — Худ. фільм 
«Ніхто не хотів умирати». 
(К.). 23.10 — Новини. (К.).

з 28 линия по З серпня
(М.). 21.00 - «Час». (М.). 
2Г.45 — к. т. Концерт. (М.Ь 
22.40 — К. т. «Тираж
«Спортлото». (Лі.). По за
кінченні — новини. (М.),

ДРУГ,\ ПРОГРАМА.
10.55 — Паша афіша. (К.).
11.00 — Концерт. В пере
рві — новини. (К.). 12.55 — 
Інформаційна програма. 
(Лі). 16.00 — «Екран мо
лодих». (К*д на Республ. 
телебачення), І6.30 —
«Скарби народу». (Львів). 
17.00 — Концерт. (Херсон).
17.30 — «Вісті». (К.). 18.00
— «Назустріч XXV з’їзду 
КПРС»." «У ініціаторів 
змагання». (Ворошилов
град). 18.30 — Док. фільм 
«Три тренери». (К.). 19.00
— «На загальноєвропей
ській параді в Хельсінкі». 
(М.). 19.30 — Тележурнал
«Старт». (К.). 20.30 —
«Сільськогосподарсь к я й

тиждень». (К.). 20.45—«На 
добраніч, діти!» (К.). 21.00
— «Час». (М.). 21.45 —
«Павлинка». Вистава. (За
поріжжя). В перерві — 
вечірні новини. (К.).

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

к. т. Гімнастика. (М.). 
9.20 — Новини. (ЛІ.). 9.30

На фото: поштовий блок, при
свячений 30-рІчччю ООН та мар
на, випущена на честь XII Між
народного ботанічного конгресу.

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (Лі.). 9.05 —•

. Гімнастика. (М.). 
9.20 — Новини. (М-). 9.30
— к. т. О. М. Остров- 
сьїсий «Правда добре, а 
щастя краще». Спектакль.

— к. т. «Майстри мис
тецтв — дітям». (Лі.). 10.00 
Концерт. (М.). 10.25 —
Інформаційна програма. 
(ЛІ.). 1'4.40 — Програма пе
редач. (М.). 11.45 — Док. 
фільм. (Лі.). 15.05 — «Бе
сіди про спорт». (Лі.). 15.35

2 ПЕРША ПРОГРАМА,
<3.00 — Програма не«.
редач. (М.). 9.05 — 

к. т. Гімнастика. (М.), 
9.20 — Новини. (М.). 9.30 
— к. т. «Приходь, казко!», 
(М.). 10.00 — «Для вас, 
батьки!». (М.). Ю.ЗО — 
к. т. «ЗО переможних ро« 
ків». Виставка творів ху» 
дожнпків соц. країн. (М.), 
11.00 — Концерт. (К.). 11.50 
— «Принцеса 1 городник», 
Для дітей. Вистава. (К.). 
13.10 — «Товарі! — паро
ду». (Ужгород). 13.40 
«До Всесоюзного Дня зач 
лізничннка». (Ворошилов
град). 14.10 — «Здоров’я»| 
(М.). 14.40 — к. т. «Фільм 
— дігям». Худ. фільм, 
(М.). 15.45 — к. т. «Прат 
рода і людина». (М.), 
16.15 — Я. Сибеліус. П’ята 
симфонія мі-бемоль ма
жор. (М.). 17.00 — в. т< 
«Очевидне — неймовірне», 
(М.). 18.00 — Новини. (М.Ь 
18.15 — к. т. Мультфіль- А— 
ми. (Л1.). 18.30 — «ГІІсні на 
вірші М. Дсрізо». (М.).- 
19.15 — к. т. — «Від усієї 

душі». (М.). 21.00— «Час», 
(М.). 21.30 — к. т. «Кіно- 
панорама». (М.). 23.00 ■— 
к. т. Міжнародний турнір 
з баскетболу. Збірна СРСР 
— збірна США. (Л-д). ІІо 
закінченні — поплни. (М.).

ДРУГА ПРОГРААЇА, 
10.00 — Наша афіша. (К.).- 
10.05 — Науково-популярні 
філіям. (К.). 10.50 — Для 
шкелярів. «П’ята трудо
ва». (Сімферополь). 11.16

Завідуючому відділом комсомоль
ських організацій Маловисківського 
РК ЛКСМУ Анатолію Михайлову і 
секретарю комсомольської організа
ції, економістові райпромкомбінату 
Любові Довгій, які сьогодні реєстру
ють свій шлюб.

(М.). 11.50 — Програма
передач. (Лі.). 11.55 — к. т. 
Док. фільми. (М.). 15.25 — 
«Із школи — в велике жит
тя». (М.). 15.55 - к. т. 
Концерт. (М.). 16.15 —
«Шахова школа». (М.). 
16.45 — к. т. «Фільм — ді
тям». «Королівство кри
вих-дзеркал». Худ. фільм. 
(М.)). 18.00 — Новини.
(М.). 18.15 — «Подвиг».
(М.). 18.45 — «Спіпае пар. 
арт. СРСР Б. Рудепко». 
(М.). 19.30 — к. т. Худ. 
фільм. «Даурія». І серія. 
(М ). 21.00 - «Час», (М.). 

21.30 — Фільм-концерт.
(Лі.). 22.00 — к. т. Свято 
пісні і танцю, присвячене 
35-річчю Рад. Естонії, 
(Таллін). По закінченні — 
новини. (Лі.).

— «В ефірі — «Моло
дість». (Лі). 16.15 — «Зо
лоті зірки України». Кіно
варне. (Одеса). 16.30 —
Для школярів. «Сурмач». 
(Львів). 17.00 — «Лістало- 
брухт — мартенам». (Д-к). 
17.30 - «Вісті». (К.). 1'8.00
— «Здрастуй. «Старт»!.
(К-д). 18.30 — Телефільм. 
(К-д). 18.45 — «Показує
рейдова». (К-д). 19.С0 —
«На загальноєвропейській
параді в Хельсінкі». (М.). 
19.35 — к. т. Худ. фільм 
«Тільки ти». (М.). 21.00 — 
«Час». (Лі.). 21.45 — к. т. 
«Наша адреса — Рад. Со
юз». (М.). 22.50 —
к. т. Міжнародний турнір 
з баскетболу. Збірна 
СРСР — збірна Бразілії. 
(Л-д). По закінченні — но
вини. (М.).

— Муз. проірама «Ранко
ва пошта». (М.). 11.40 
«Рух без небезпеки». (М.){
12.10 — «Поезія». (М.);
12.40 — «Наша вулиця»« 
(М.). 13.40 - Естрадний 
концерт. (Ташкент). 11.10
— «Екран молодих». (К.)4
14.40 — Концерт. (Львів),
15.25 — Назустріч XXV
з'їзду КПРС». «Резерви
— на службу виробницт
ву». (Донецьк). 15.55 —
Концерт. (К.). 16.40—Для 
дітей. Мультфільми. (К.).
17.10 — Концерт. (Харків);
17.40 — Худ. фільм «Шва
дні тривоги». (К.). 19.10 — 
«Вісті». (К.). 19.40 —»

Виста-
(К.). 20.45 -4
добраніч. діти!*;

УЛЫБКА

Музыка
Шаинского.

От улыбки хмурый 
день светлей.

От улыбки в небе 
радуга проснется...

Поделись улыбкою 
своей,

И она к тебе не раз 
вернется.

Припев:

И тогда наверняка
Вдруг запляшут 

облака,
И кузнечик запиликает 

на скрипке...

С голубого ручейка 
Начинается река,
Ну, а дружба 

начинается с улыбки.

От улыбки солнечной 
одной 

Перестанет плакать 
Самый грустный 

дождик.

Наша адреса і.телефони ■
316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
номсомольськог© життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 07653. Індекс 61107»

Слова
Пляцковси.ого.

Сонный лес 
простится с тишиной

И захлопает в зеленые 
ладоши.

Припев.

От улыбки станет всем 
теплей — 

И слону, и даже 
маленькой улитке...

Так пускай повсюду 
на земле,

Будто лампочки, 
включаются улыбки!

Припев:

И тогда наверняка 
Вдруг запляшут 

облака,
И кузнечик запиликает 

не скрипке...

С голубого ручейка 
Начинается река, 
Ну, а дружба 

начинается с улыбки.

Т. «. о, редактора М. СЕМЕНЮК.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 
10.40 — Наша афіша. (К.).
10.45 — Для школярів.
«Салют. Перемого!» (К.). 
11.1'5 — Фільм-концерт. 
(К.). 12.00 — «На варті 
морських рубежів». (Сім
ферополь). 12.30 — Нови
ни. (К.). 16.20 — Наша
афіша. (К.). 16.25 — «На
старті ГПО — мільйони». 
(Одеса). 16.50 — «На го
ловних напрямках п’яти
річки». (Львів). 17.15 —
«Екран молодих». (До
нецьк). 18.00 — Телефіль
ми. (К-д). 18.30 - «Завод
ські здравниці». (Запоріж
жя). 19.00 — «Вісті»,
(К. з включенням К-да), 
19.30 — «Кіноафіша». (К.). 
19.10 — 1. Карпенко-Карнй. 
«Хазяїн». Вистава. (К.).
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К.). 21.00 — «Час», 
(Лі.). 21.30 — Продовжен
ня вистави. В перерві — 
новини. (К.).

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

к. т. Гімнастика. (Лі.). 9.20
— Новини. CM.). 9.30 — 
Концерт. (Львів). 1'0.00 — 
к. т. «Даурія». Худ, 
фільм. 1 серія. (М.). 11.30
— к. т. Міжнародний фе
стиваль телепрограм «Рай
дуга». НДР. (М.). 12.10- 
Коїщерт. (М,). 12.55 — Ін
формаційна програма. 
(М.). 14.20 — «Тваринни
цтво — ударний фронт». 
(К-д). 14.35 — «Фільми — 
призери Всесоюзного огля
ду телефільмів». (М.).
15.40 — «В ефірі — «Мо
лодість». (М.). 16.J0 —
«Наука сьогодні». (М.).
16.40 — к. т. «Фільм — 
дітям». «Нерозлучні дру
зі». Худ. фільм. (М.). 18.00
— «День за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку — сонце». (М і. 
18.30 — к. т. «Творчість 
народів світу». (М.). 19.00
— «На загалі.иоєпропей-
«ькій параді в Хельсінкі». 
(>1 ) 19.30 — к. т. Худ.
фільм. «Даурія». 2 серія.
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ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.20 — Наша афіша.
(К.). 10.25 — Ін
формаційна програма. 
(Лі.). 16.15 — «Літ. читан
ня». (М.). 16.45 — «Фільм
— дітям». «Вогні па ріці».
Худ. фільм. (Лі.). 18.00 — 
«Екран молодих». (Запо
ріжжя). 18.30 — Для ді
тей. Фільм-концерт. (К.). 
19.00 — «На загальноєвро
пейській нараді в Хельсіи- 
кі». (М.). 19.30 — «Ви
нам писали». (К.). 20.15 — 
«Майстри мистецтв Укра
їни». (КЛ. 20.45 -- «На до
браніч, діти!» (К.). 2Г.ОО — 
«Час». (Лі.). 21.45 - Кон
церт. (К.). 22.35 — «Нови
ни кіноекрану*. (К.). 23.55
— Новини. (К.).

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (ЛІ.). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (Лі.). 
9.20 - Новини. (М.). 9.30 
— к. т. «Один за всіх, всі 
за одного». (Л-д). 10.15 — 
к. т. «Даурія». Худ. фільм. 
2 серія. (М.). 14.45 — Про
грама передач. (Лі.). 14.50 
— «Фільми — призери Все
союзного огляду телефіль
мів». (ЛІ.). 15.45 — Теле
фільм. (К-д). 16.05 —
«День за днем». (К-д). 
Гб.20 — «Людина. Дорога. 
Автомобіль». (К-д). 16.30 
— «Фільм •— дітям». «Ва
силиса Прекрасна». (М.). 
17.55 — Інформаційна про
грама. (АС). 19.00 — Кон
церт майстрів мистецтв. 
(М,). 19.40 — Телеспек
такль. /К. Сямепон. «Мег- 
ре і стара дама». (ЛІ.). 
21.09 — «Час». (М.). 21.45 
— Продовження телеспек
таклю. По закінченні — 
новини. (М.),

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.35 — Наша афіша. (К.). 
її.40 — Новини. (К.). 11.55 
— «Екран молодих». (К.), 
14.55 — Ваша афішо. (К.). 
15.00 — «Піонерське літо». 
(Ужгород). 15.30 — «На
ланах республіки». (Мико
лаїв). 15.45 — «Чуття єди
ної родини». (Львів). 17.00 
— Док. фільм. (К.). 17.20 
— «Товари — народу», 
(Харків). 17.55 — Інформа
ційна програма. (М.). 19.00 
— «Вісті». (К.). 19.30 —
Худ. фільм «Актриса». 
(К.). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К.). 21.00 —
«Час». (М.). 21.45 —
Концерт. (К.). 22.35 —
Перший Міжнародний 
юнацький турнір з футбо
лу. (К.)( 23,15 — Новини,

«Хелло, Доллі!».
ва.
«На . . ..
(К.). 21.00 — «Час». (М.Ь 
21.30 — Продовження ви* 
стави. (К.). 22.30 — Пер
ший Міжнародний юнацб» 
кий турнір 
(К.). 23.10 -

з футболу, 
Новини. (К.Д

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

к. т. Гімнастика для ді
тей. (М.). 9.20 — Новин»; 
(М.). 9.30 — к. т. «Будиль
ник». (М.). 10.00 — «Слу* 
жу Радянському Союзу!», 
(М.). 11.00 — к. т. Для ді
тей. Вистава. «Чііічрака»« 
(М.) 12.30 — к. т. «Сіль
ська година». (М.). 13.30 
«Муз. кіоск». (М.). 14.00 
— к. т. Худ. Фільм «Воль
ниця». (ЛІ.). 15.40 — к. Т. 
«Сьогодні — Всесоюзний 
День залізничника». (M.L., 
16.35 — Муз. програма,
(М.). 16.40 — к. т. «Між
народна панорама». (М.У, 
17.10 — к. т. «Діти Краї
ни Рад». Телсвіз. док. 
фільм. (М.). 18.00 — Иопп
ии. (М.). 1'8.15 — к. т.
Мультфільм. (Лі.). 18.30 — 
к. т. «Клуб кінонодоро- 
жей». (М.). 19.30 - Чем
піонат СРСР а футболу. 
«Арарат» (Єреван) — 
«Динамо» (М). 2-й тайм, — 
(Лі.). 20.20 — Фільми з
участю Ч. Чапліно. (М.)т 
21.00 — «Час». (Аі). 21.30 
— Грає ансамбль «Гармо
нія». (К.). 22.00 — Пер« 
шість СРСР з футболу, 
♦Динамо» (К) — «Карпа* 
ти» (Львів). В перерві «• 
вечірні новини. (К.).

ДРУГА ПРОГРАМА« 
10.00 — Наша афіша. (K.)j 
10.05 — Док. фільми. (KJ; 
10.45 — «Зустрічі з піс
нею». (К.). 1Г.45 — «Міс
там і селам України бути 
зразковими». (Лі-в). 12.15 
— «Завжди в строю»» 
(Львів). 12.45 — Для дітей, 
«Бременські вуличні музи
канти». Вистава. (К.). 14.15 
«Мальовнича Україна» і 
(Херсон). 11.45 — «Міжна« 
родне життя». (К.). 15.15 
— «Слава солдатська»» 
(Харків). 16.05 — «МоЯ
дружина — обманщиця». 
Вистава. (Донецьк). 18.

«Вечір балету». (Оде
са), 18.55 — Ппограма пе
редач. (К.). 19.00 — -Віс
ті». (К.). 19.30 — Худ»
фільм «Артист з Коханій- 
кн». (К.). 20.45 — «Надо* 
брапіч, діти!» (K.L 2І.ДО—• 
«Час». (Лі.). 2Г.ЗО - Кой* 
церт, присвячений Дню за* 
лізничннка. (М.). 23.00 -f
к. т. Чемпіонат світу і Єв
ропи з веслування на бай
дарках і каное. (Белград). 
По закінченні — повний 
(М,Ь
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