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Дні вируючі... О, коли б 
Втерти з обрію поту дріб.

ХЛІБ!

Дні гаряч-их пшеничних скиб. 
Урожаю величний німб.

ХЛІБІ

Колоска золоте перо. 
Починається дума про

ХЛІБ..,

Сонце в’яже вагомий сніп
Ув обхват всіх жниварських діб

ХЛІБ!

0 ' ласиа

Рік видання XVII

ПІДТРИМАЄМО КУБИНЦІВ- 
ДАМО ХЛІБА ПОНАД ШИ!

Хлібодар, як бджола у гонах. 
Сто турбот на його чолі. 
Подивіться: трима в долонях 
Він священний нектар землі —

ХЛІБ!

СЬОГОДНІ ПОІІЕГБДУ
Віктор СЕ1ІДЗЮК з колгоспу імені Кірова Боб- ринецького району комбайном «Колос» намолотив 

6188 центнерів зерна.
Анатолій ЮХИМЕНКО з колгоспу імені Кутузова Новоукраїнського району («Колос») — 58І2.
Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Інгул ьський»; Устипівського району («Колос») — 4750.
Олександр СЕМЕНОВ з радгоспу «Більшовик»; Новоукраїнського району («Колос») — 4481.
Віктор КВАШУК з колгоспу «Родина» Ульяновського району («Нива») — 4480.
Микола БОЙКО з колгоспу, імені Калініна Боб- рннецького району (СК-5) — 4350.
Аркадій МОВЧАНСЬКИЙ з колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району («Нива») — 4299.Микола БОРОДАВКА з колгоспу імені Калініна Олександрійського району («Колос») — 4260.
Володимир БЕЗПАЛКО з колгоспу з’їзду КПРС Бобрннецького району 

4001’.
Василь КРАСОТ.Л з колгоспу імені шанського району («Нива») — 4001.

імені XXI(«Нива») —•'Леніна Віль-
тБУДЕ ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ!

Схвалення і підтримку у трудівників нашого гос
подарства знайшла патріотична ініціатива хліборобів 
Кубані — продати державі хліба більше, ніж намі
чалося. Передові комбайнери — комуніст Г. Муро
ваний, капітан комсомольсько-молодіжного екіпажу 

Острпчспко, мсхаиізатори-встсравп П. Мельник і 
В. Колосюк, виступаючи па мітингу, дали слово з 
бункерів комбайнів «Пива» і «Колос» до кіпця жнив 
видати по 9—10 тисяч центнерів зерна.

Колгоспники переглянули свої попередні соціалістичні зо- 
бов’я.іання і н цілії значно виші. Вони одностайно вирішили— 
державі иоиад план пшениці буде продано ще 500 центнерів, 
овочів — 50 центнерів.

Соціалістичне змагання за втілення в життя висо
ких зобов’язань очолюїоіь комуністи і комсомольці.

В. корницький, 
секретар парткому колгоспу «Зоря комунізму» 
Гайвсронського району.

Н? 91 (2195|.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАН! ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

У СКЛАДНИХ УМОВАХ 
НИНІШНІХ ЖНИВ ВАЖ
ЛИВО НЕ ДОПУСТИТИ 
ВТРАТ. І ТОМУ КОЖЕН 
ВИПАДОК БЕЗГОСПО
ДАРНОГО СТАВЛЕННЯ 
ДО ЗЕРНА ДІСТАЄ ПРИН
ЦИПОВУ ОЦІНКУ «ПРО
ЖЕКТОРИСТІВ» НОВОАР- 
ХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙО- 

• НУ. РАЙКОМ КОМСОМО-

^

на передній край!
ЛУ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПО
ДБАВ ПРО РОЗСТАНОВ
КУ СИЛ. КОМІТЕТИ КОМ
СОМОЛУ ГОСПОДАРСТВ 
СТВОРИЛИ ПОСТИ «кп».
НИНІ В ЦЕНТРІ УВА-
ГИ «ПРОЖЕКТОРИСТІВ» 
— ПОСТАНОВА ЦЕН
ТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
ВЛКСМ «ПРО ПАТРІОТИЧ
НУ ІНІЦІАТИВУ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗА
ЦІЙ, ШТАБІВ «КОМСО
МОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕК
ТОРА», ЯКІ РОЗГОРНУЛИ 
БОРОТЬБУ ЗА ЗРАЗКОВЕ
ПРОВЕДЕННЯ ЗБИРАННЯ 
ВРОЖАЮ І ПОВНЕ ЗБЕ
РЕЖЕННЯ ХЛІБА, ІНШОЇ 
СІЛЬСЬКОГОСП О Д А Р- 
СЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ».

у/КЕ лід час першого спільного 
* рейду (до речі, па жнивах та
кі рейди проводять щодня) ра
йонного штабу «КП» та груші 
народного контролю, було виявле
но факти недбалого ставлення до 
впрошеного врожаю. В колгоспі 
імені Карла Маркса механізатори 
допустили значні втрати па 60-гек- 
тариіїї площі ячменю. Тут дозорці 
виявили збиті колоски, приблизно 
но 8—9 на квадратному метрі. В 
колгоспі імені Бульонного недо
броякісно обмолочували валки. 
В обох господарствах на кожно
му гектарі втрачалп 1,5—2 цент
нери зерна. «Прожектористи» 
оперативно подбали про усунення 
недоліків.

— Аз вашого господарства ще 

не надходили сигнали. Отож ми 
її приїхали. Якість роботи ком
байнерів перевірятимемо разом,— 
запропонував керівникам постів 
«КП» колгоспу «Зоря комунізму» 
начальник районного штабу 
«Комсомольського прожектора» 
Іван Александров.

Ячмінне поле розкреслено рівними 
загінками. Косовицю ведуть дев’яті, 
комбайнів. Працю Миколи Колючого. 
Володимира Волошина, братів Івана 
та Василя ІІІумсйків із збирального 
загону Героя Соціалістичної Праці 
В. І. Моторного дозорці поставили за 
взірець. І це нікого не здивувало — 
за плечима кожного комбайнера—роки 
роботи, досвід. Ллє й членам збираль
ного загону, очолюваного комсомоль
цем Володимиром Табулннським. за
уважень теж не було, хоча в загоні — 
переважно молодь. Комбайнер комсо
молець Анатолій Ілющеііко жнивує 

вперше. Комсомольці Віктор Сіденко, 
Микола Романько, Василь Федоров, 
Олег Опалим — хто другий, а хто й 
третій рік. Та ніхто з них не допускає 
втрат. Поле чисте. Ні збитих колосків 
у стерні, ні зерна в соломі. Не допус
кають втрат І водії при перевезенні 
зерна від комбайнів на тік.

— Тепер усе ясно. — ппощалнея чле
ни районного штабу «КП» з місцеви
ми дозорцями. — Так і тримайте. Ком
байнерам можна поставити «відмінно». 
Це оцінка й вашої роботи. *

Побувавши на полях комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади 
В. Юхіімснка, інших бригад. члени 
рейдової переконалися, шо скрізь пос
ти <КП» діють чітко й злагоджено, 
комбайнери і водії не допускають втрат 
хліба.

Як же змогли так добре органі
зувати роботу молоді па жнивах 
у «Зорі комунізму»? Комітет ком
сомолу господарства працює, па 
я нивах .злагоджено, оперативно. 
Про цс дбають усі члени коміте
ту, активісти. У тракторних брига
дах повідомляли: <Б\в у нас сьо
годні заступник начальника шта
бу «КП» Микола Черипщрнко, по
їхав на сусіднє поле». Виявилося 
згодом, що з сусіднього він уже 
поїхав на інше. Цього дня па ба
гатьох полях побував член коміте
ту комсомолу Володимир Тзбу- 
лиііський. Удруге всі бригади він 
відвідав разом з членами рейдо
вої.

— У господарстві заздалегідь підго
тувалися до жнив у складних умовах,— 
розповідав Володимир. — Створили 
чотири збиральних загони. їх очолили 
бригадири тракторних бригад. Тепер 
на кожну ділянку, на кожне поле 
розгорнутим строєм виходять 8—10 
комбайнів. Комітет комсомолу очолив 
похід молоді за високоякісне збиран
ня врожаю. € чіткий плав. З іпіпіатц- 
ви комітету впроваджено «Листи тру
дової слави». Скрізь діють пости 
«КП». Девіз па жнивах: «-Ні хви
лини простою, ні грама втрат!». 
Це девіз роботи всієї комсомоль
ської організації, роботи, спрямова
ної па виконання молодими трудів
никами соціалістичних зобов'язань. 
Скажу' відверто: майже не доводиться 
нагадувати комсомольцям про обов’яз
ки. кожен розуміє, шо його місце — 
на передньому краї.

На плоті 1546 гектарів зібрали ранні 
зернові, намолотили СЗ (175 центнерів 
зспііа хлібороби колгоспу «Зоря кому
ні »IV». В засГйп Паті.кїишннп поставн
ій 25 550 центнерів збіжжя. Цс вже 
більше половини планового завдання.

Жнива — екзаменатор принци
повіш. Комсомольці І молодь, 
«прожектористи» КОЛГОСПУ «Зоря 
комунізму» складають його на 
«відмінно». Відзначити ударною 
працею на хлібній пиві перший рік 
десятої п’ятирічки прагнуть усі 
молоді хлібороби району.

Ю. ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара».

І ІовоархангельськнГі район.

* ЗАВТРА

ЗНОВУ

НЕСПОКІЙ

ВІКТОР СЕНД- 
ЗЮК сьогодні очо
лює список кращих 
жниварів області. 
Нарис про комбай
нера читайте на 2— rf
З crop,

комсомолки ТИМОФї- 
ЇВСЬКОТ ВОСЬМИРІЧНО! 
ШКОЛИ НОВОАРХАНГЕЛЬ- 
СЬКОГО РАЙОНУ (ЗЛІВА 
НАПРАВО! НАДІЯ ЦАБ1Й, 
ГЛ1И1А ГАРАЗДА. ЛЮД
МИЛА БОЙЧЕНКО. ТЕТЯ
НА МУРАХіВСЬКА ПІД 
ЧАС ЖНИВ ПРАЦЮЮТЬ’ 
НА ТОКУ КОЛГОСПУ «ЗО
РЯ КОМУНІЗМУ». ДІВЧА
ТА ТУРБУЮТЬСЯ. ШОБ 
БЕЗ ЗАТРИМКИ ВІДПРАВ
ЛЯТИ ЗЕРНО НА ХЛІБО
ПРИЙМАЛЬНИЙ ПУНКТІ
Фсто Ю. ЛІВАШІ’.НКОВА, »



h гг si ляпая 107в poxy

ЖНИВА: ЯКОЮ БУДЕ ВІДПОВІДЬ— 
залежить і від зусиль більш як п’ятнадцятитисячної армії 
бере участь у збиранні хліба на Кіровоградіцині

комсомольців і молоді, котра

ЦИМИ днями стало відомо всій країні; 
за підсумками виконання Державно

го плану розвитку народного господар
ства СРСР у першому півріччі, забезпе
чено дальше зростання економіки країни, 
матеріального й культурно! о рівня жит
тя народу. Тільки у промисловості реалі
зовано продукції па чотири мільярди 
карбованців 'більше, ніж передбачалося 
планом.

Одна цифра, а сгідчить переконливо. 
І не тільки ілюструє пашу .ходу — вселяє 
впевненість, закликає: поспішай, хліборо
бе! І колоска • не залиш у голі!

На врожайній ниві нашої області сьо
годні зайнято 316 комсомольсько-моло
діжних комбайнових , і жаткових зби
ральних екіпажів, 411 тракторний і 911 
автотранспортних. Народна мудрість гла
сить: не той хліб, що в полі, а той, що в 
коморі. Тим-то потрібне ш пружений зу
силь в усіх ланках сільськогосподарських 
робіт.

З девізом «Ні хвилини простою, пі 
грама втрат!», певно ж, найбільше 
дружать ко’мсомольсько-молодіжпі екіпа
жі Віктора Сендзюка з колгоспу імені Кі
рова та Миколи Бойка з колгоспу імені 
Калініпа Бобринецького району, Анато
лія Юх’їменка з колгоспу імені Кутузова 
— Новоукраїпського та Анатолія Джон
ка з радго.шу «Інгульськнй» — Устипів- 
ського. Той девіз вимогливіш; суворий, і 
найбільш прихильний він до тих, хто не 
тільки добре усвідомив покладену на 
нього велику відповідальність, а її уміло 
реалізує на практиці можливості дові
реного йому агрегату.

Хоча жнива в зеніті, є змога просте
жити певні закономірності успіхів і не
доліків. Імена крайніх молодих женців 
області дарує нам Бобрипецький район, 
і в цьому ж краю і-.гіїкраіце подбали про 
загальний хід збирання врожаю — ран
ні зернові вже скосили та обмолотили 
майже з 90 процентів усієї площі. Слідом

за бобриичлнами, добиваючись вчасного 
збирання хліба, йдуть трудівники Ганво- 
ронського району. У них на вивезенні 
зерна працює 43 комсомольсько-молодіж
них екіпажі. Багато це чи мало? Відно- 
ьідь дає порівняння.

У Знам’япському районі, наприклад, 
створено всього три ударіг бригади і змі

лій на токах, хоча в області їх 242. 1 ком- 
сомольсько-молодіжішх автотранспор
тних екіпажів тут лише дев’ять. Наслі
док: трудівники цього району впоралися 
із збиранням ранніх зернових лише 
на третині ьсієї площі.

Закрити канали втрат хліба на Кіро- 
воградщнпі покликані 573 комсомольсь
ких посги якості. З ними в єдиному по
ході — 1115 штабів, заюнів, дозорів, опе
ративних груп і копт рольних постів 
«Комсомольського прожектора». Слова 
Генерального секретаря ЦК КПРС Jl. І. 
Брежнєва: «Особлива увага повніша бу
ти приділена підготовці до збирання вро-

жаю і зразковому його проведению» — 
кілком виразно окреслюють головне, бо
йове завдання комсоїу.о-льських поборни
ків процесу високоякісного збирання вро
жаю Думка про це визріла у молодих 
хліборобів нашої області під час обгово
рення листа товарній а Л. І Брежнєва 
прославленим механізаторам сільського 
і’осподарстза.

Людині, зайнятій у полі, — неослабну 
увагу й турботу! П’ятсот сорок сім мо
лодих лекторів, тисяча сто вісімдесят два 
молодих політінформатори он яка ар
мія ідеологічних працівників обслуговує 
жниварів — добивається того, щоб інші, 
як і завжди, хлібороб знав не тільки про 
те, що нового в сусідньому полі чи В КОЛ
ГОСПІ, а й про те, що діється і в країні, і 
в космосі (адже наші герої Б. В. Воли 
нов, В. М. Жолобов щодня цікавляться 
земними турботами, вболівають за успі
хи в рідній країні). Нс-вииа, свіжа пошта, 
радісні вісті—все для? хлібороба.

Колн сопне в зеніті, тоді тінь стає най- 
коротшою, не вбережешся гід гарячої 
диннії. Гак і на жнивах: коли в розпалі 
косовиця — ніхто не думає гро втому. 
Молоді жниварі не здають позицій перед 
старшими. Побажаймо ж їм щедрого 
ужинку!

ДОВІР’Я
ИПРАВДА6М0І

«Пам’ятайте, що тепер і 
рід результате вашої пра- 
ці багато а чому залежить 
Достаток народу, багат
ство країни». Ці слова Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва, з 
якими він звернувся до 
випускників шкіл, що ви
рішили працювати в сіль
ському господарстві, пов
ното мірою стосуються й 
нас. Здається, тільки вчо-
ра ми складали екзамени 
на атестат про середню 

, оезіту, а сьогодні, як 
справжні господарі, по
спішаємо щоранку в поле. 
Ще в школі на уроках ви
робничого навчання 
(4омлювались ми з 
Торами та іншою 
Росиною технікою. ___
втримали посвідчення во
діїв тракторів і комбайнів. 
Чотирнадцять моїх одно
класників пов’язали свою

озна- 
трак- 
кол- 
Там

трудову біографію з пра
цею хлібороба.

А. РУБАII, 
випускник Липнязької 

г середньої НІКОЛИ. , 
'Добровеличківський 
|>айон.

БУТИ
ГОСПОДАРЕМ 
ЙА ЗЕМЛІ

j Мабуть, це найприємні- 
( Цю — щоранку поспішати

на роботу, відповідати на 
шанобливі вітання одно
сельців, читати в їхніх очах 
повагу до себе. Бо ти — 
такий же трудівник, як і 
аони, повноправний гос
подар на землі.

Нас п’ятнадцятеро, вчо
рашніх десятикласників 
Докучаєвської середньої 
школи, стали нині праців
никами Сагайдацької пта
хофабрики. Ще в школі 
ми полюбили труд на рід
ній землі. Врожаї на полі 
нашої виробничої бригади 
завжди були вищими від 
радгоспних. Так, минуло
го року ми виростили по 
28 центнерів кукурудзи 
на гектарі, в радгоспі ж 
зібрали по 22 з полови
ною центнери. Та обмежу
ватись тільки досвідом ро
боти нашої виробничої не 
будемо. «Сільському гос
подарству потрібні не 
просто робочі руки, а 
спеціалісти високої квалі
фікації, які володіють су
часною технікою, справж
ні майстри своєї справи». 
Ці слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва ми пам’ятаємо. 
Сімох чоловік радгосп 
направляє на навчання до 
Інгульського профтехучи
лища. Повернуться вони в 
рідне господарство трак
тористами.

Ззання господаря рід
но? землі ми будемо 
гідні.

А. ФІЛІППОВ, 
випускник Докучаєз- 
ської середньої шко
ли Устннівського ра
йону.

--------------------------—----------------------------------------------- --------------------------------
; ЗАВТРА—ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

ПОЇЗД ПРОДОВЖИТЬ ПУТЬ ний, Янковськнй
— навпаки, спо
кійний, урівно
важений. Поо-

Уявіїь собі таку ситуацію. Мчить 
пасажирський поїзд. І раптом зупи
няється. 11с працює якийсь прилад 
на тяговій підстанції. Пасажири 
хвилюються, машиніст нервує, бо 
вибивається з графіка.

На місце, де виявлено несправ
ність, поспішає бригада ревізійно- 
ремонтного цеху Пом ічнянської 
енергодільниці. Мине небагато ча
су, і поїзд продовжить свій шлях.

Цех називають персом енергодільниці. 
В цьому немає перебільшення, адже 
безпека і ритмічність руху залежать від 
його маленького колективу. Коли враху
вати. що неполадки на трьохсодкіломет
ровому відріжу залізниці не така вже й 
рідкість, то робо ги иистачає.

Господарство цеху чимале. Найбільше 
гордяться молоді трудівники (майже 
всім їм немає н по тридцять) апарату
рою «Ссйма-3». Та і як не гордитися, 
коли її встановили вперше в країні сам* 
тут, у них. Нині рідко хто згадує, скіль
ки було з нею клопоту.

Нова система захисту закапризу
вала відразу ж, як тільки москов
ські спеціалісти, встановивши її, 
поїхали додому. Особливо часто ви
ходили з ладу дефіцитні елементи 
від завищеної напруги.

Як бути? Молоді націоналі іа-ори під 
керівництвом нинішнього начальника 
цеху, а тоді ще старшою електромеха
ніка В. В. Мошкіна зібралися на раду. 
Варіанти були різні, але всім до душі 
припала пропозиція Андрія Сіреііка. 
Розібравши в лабораторії апаратуру, 
встановили розділ юва.тьний конденсатор, 
який виключає попадання підвищеної 
напруги на малі елементи. Експеримент 
пройшов успішно. Хлопці почували себе 
переможцями. І справа навіть не в го
лі'', що досяглії великого економічного 
ефекту. Це була перемога їхніх знань.

досвіду, сміливої думки над примхами 
складної техніки. <

У Андрія Сірснка таких моментів 
у робітничій біографії немало. Зга
дати хоча б. як він разом з інже
нером О. Бутвеїікіним знайшли спо
сіб ізолювати захисні прилади від 
дії випадкових перешкод.

У цеху кожен хоч трішки раціо
налізатор. Для бригади, де працює 
Володимир Янковськни, відвели

алізує все від початку до кінця.
Г. ГУСЕЙНОВ, 

секретар комсомольської ор
ганізації Помічнянсько? енер
годільниці.

Л. Коваленко працює чергової» по за
лізничній станції Кіровоград. Від її робо
ти залежить чіткість руху поїздів.

На фото: Л. КОВАЛЕНКО біля
пульта управління рухом поїздів.

Фото В. КОВПАКА.
окрему кімнату. 
Раніше не було 
занедбане при
міщення, під час 
перерви тут гра
ли в доміно. З 
ініціативи Воло
димира в ній 
установили стенд 
для випробуван
ня захисних при
ладів.

Валерій Ан- 
дрейчепко ще не 
має великого ра- 
ціоиаліза горсько
го стажу, бо пра
цює недавно. Але 
його участь у 
впровадж е н н і 
пропозицій това
ришів принесла 
велику користь.

Воші всі різні, 
несхожі один па 
одного. Сіпеїіко 
— гарячий, ви
пробує кілька 
варіантів, поки 
знайде один, вір-

ціл- кур-

НА ФОТО: В. СЕНДЗІОК.

Настрій був зіпсований 
із самого ранку. Погода 
нікудишня для жнив — 
мжичка, ніби восени. А за
лишається косовиці всього 
на якихось три дні. Та лі
то швидко відвоювало 
вчорашні позиції: вигля- 

■ нуло сонце, заясніло над 
полем, війнуло спекою до 
валків — сохніть!..

Віктор сьогодні бадьо
рий, свіжий. Поглинутий

неспокоєм жнивної пори 
(веде ж перед серед мо
лодих жниварів області і 
серед усіх — у районі), 
він мовби збудився і не
сподівано виявив для се
бе: мине кілька днів, і 
його обженуть. Адже та 
цифра, якої він устигне 
добитися на жнивуванні, 
ніяк не перевищить вось
ми тисяч. Максимум — 
вісім. Та й край. Аж сплю-

нув спересердя, 
обставини не 
Справді, у них 
менше, ніж торік. І 
ниці «підвели», не 
тягнули» навіть по 
цять на круг. Он з 
нем — і то ліпше: по трид
цять три намолочував з 
гектара. А Площі вже зо
сталося — кіт наплакав. 
«Усього якихось гри дні». 
Ці слова знову спливають 
як глузування...

Стривай, а чого б то гніва
тися? Він же не винуватий, 

у людей ще он стільки 
«гектарів па пні», А те, 

«вдома» скоро обжинки,— 
не ж радість. Це ж і йо- 
Віктора Сендзюка. свято. 

Чого вже гам критися: він не 
іміажав себе соромливим 
вачком на жнивах, 
літ спливло відтоді, 
ше сів на комбайн, 
літ — ого, а йому 
нібито ніколи й не 
леного» Сендзюка. Е. це вже 
щось схоже на хвастощі...

Аніскільки! Є така впевне
ність. якщо хочете, здорове 
самолюбство: на сьогодні він 
заслужив право на першість. 
Щоправда. її ще слід було 
вибороти. Та от коли досягнув 
і цього, раптово збагнув: жар- 
пгнця лишила йому одну тіль-

Реальні 
втішали, 

зернових 
пше- 
«8И- 

трид- 
ячме-

ІІО-
Дев’ять

як упер- 
Дев’ять 

здається, 
було «зе-

ки пір’їну. Сама ж полетіла 
далі. І її обов’язково спіймав 
хтось... Цей «хтось» зараз си
дить за кермом і навіть не 
сподівається на таку вдачу. 
Ет, неправда — «не сподіває
ться». Цс вже від заздрощів. 
Немає сумніву, що майбутній 
щасливець, теж молодий, та 
не менш досвідчений комбай
нер. Перемогу здобуде 
ком заслужено. Аякже, 
чаг аж восени лічать...

Ні, все-таки не згоден. 
О’ Ще, для прикладу, сут
тєва деталь — можливості 
агрегату. Він це визнає 
беззаперечно. СК-4 в од
накових умовах програє 
«Ниві», а та — «Колосу». 
Тут зрозуміло, як двічі по 
два. І при підрахунках 
треба застосовувати кое
фіцієнти. Буде справед
ливо.

Ще одна, можна сказа
ти, стара новина: він, ще 

- малий тоді Вітько, прига
дує, як босоніж гасав по 
стернях, а дядько Тимо
фій (може, й двадцять ро
ків тому) працював на 
двох «ересемах». Тоді __
ясна річ, фахівців не ви
стачало, а сьогодні — 
трохи дивно. Обов'язково

треба буде зустрітися з 
Володимиром Безпалком і 
погомоніти. Так, наче між 
іншим. Розпитувати Вік
тор не любить. Точніше, 
одаик. Але ж цікаво все- 
таки: працює Володимир 
Безпалко на двох «Нивах», 
справляється сам. Штур
вальними у НЬОГО молод
ший брат і, як писала ра
йонна газета, ще один 
родич. А Володимир, ви
ходить, за розпорядника 
у них... Підсумки підбива
ють правильно: Віктор га
дає, що Безпалко може 
звітувати про свій ужи
нок, нарівні з усіма мо
лодими женцями, резуль
татами кращого агрегату. 
Одного з двох.

Цікаво все-таки. От за
кінчить жнива, сяде у свої 
«Жигулі» і махне в Ново-. 
градівку до Володимира 
Безпалка... Хоч воно якось 
і незручно. Все одно зу
стрітися треба.

А з чим же не згоден? Ма
ло не заоуа — тут МСПопозу- 
Сендзюк3аК,,!“УЄ в1н’ *кт<і₽ 
Сендзюк, жнива у своєму кол-

госпі, скажімо, 
одинадцять днів ___ .....
перебивали), намолочує близь
ко восьми тисяч центнерів 
хліба і... хан. мовляв, сидить, 
чекає, поки хтось за двадцять 
Два дні знвершить більшу 
цифру... Ні, негаразд вихо
дить.

1а чого це він розкис? Ага, 
не хоче самому собі зізнати
ся: іцс в прикрощі. Хотілося 
о, чесно кажучи, аби ця чут
ка й не появлялася на світ чи 
хоч би щезла геть. Бо вік ~¥ 
вважає, що то хтось уже від 
недобрих заздрощів, мовби 
розписався у власній пемічі. 
Подейкує, нібито йому. Bit' 
торові Ссндзюку, кращі поля 
дають. Вій у відповідь хоче 
голосно сказати: «Цілковиті 
Дурниці! Замість ляпати язи
ком давай позмагаємось. Не 

а на ділі. В одно- 
Нема кому скаи- 
Чутка —

за десять- 
(дощі тричі

МУ полі...», 
ти Про це. 
без’язика.

Немає 
низького 
ііяного, 
якийсь час підбирав валкий» 
вищій стерні. Ото іі усе.

| ЕСПОДІВАНО для се-
■ бе усміхнувся: «Ти ба, 

Думки пішли... У мене ж 
комбайн аж у Солонцю- 
ватці, в сусідній бригаді- 
Треба ще до того як під
сохне встигнути перегна- 
ти до своєї. Бо Василь

нього. 
по-Тхньому. 

підбирача.

У вона *

Вікторя> 
полот- 

То 8ІИ

вищій стерні. Ото іі усе.



ШГЙ ними, на перший 
Ж погляд, немає нічого 
^цільного. Іван Семено- 

Лшан — людина літ
ня, а Борис Сандул іще 
зовсім молодий, нещо
давно повернувся в се
ло з лав Радянської Ар
мії. Та єднає їх любов 
До хліборобської спра
ви. Іван Семенович — 
комбайнер, він дав сло
во зібрати ранні зерно
ві з площі 250 гектарів і 
намолотити 7500 центне-

*»

ЗІРКИ
НА КОМБАЙНІ
ріа хліба, а комсомо
лець Борис Сандул — 
у^но перевозити зер- 

комбайна на тік.
Часті дощі заважають 

жнивувати. Тож як тіль
ки 
Іван Семенович
ДИТЬ

У роботі Борис 
няється на Івана ' 
новича. 
косить, а він безперебій
но транспортує зерно на 
тік. 1 ось для обох на
став радісний день. Про 
їхню трудову перемогу 
розповіли «бойові лист
ки», комбайнера і водія 
поздоровляли з успіхом 
товариші, а секретар 
парткому колгоспу Б. П. 
Синьоокий вручив екі
пажеві перехідний вим
пел правління колгоспу. 
На комбайні І. С. Яшана 
сяє три зірки. Комсомо
лець Борис Сандул уже 

*3 поля на т,к 
п?.ад три тисячі цент
нерів зерна.

дозволяс погода, 
виво- 
гони. 
рів- 

Семе- 
Той зразково

комбайн у

І м. СТОЯН.
Колгосп імені Куй- 
бишева Новомирго- 
родського району.

Репліка

„Молодяй ком-увар" 3 стор

11 а фото: оозивпі для друзів.
Фото М. АТАМАН ЮКА.

Х®Тв року*

ЕСТАФЕТА
ПОЗИВНІ МОНРЕАЛЯ

в зал

наших кос-

пока- 
філь- 

минулої 
різної

не встигає

жя Лісові 
w 7 новосели

З лютому нинішнього року на території державно
го мисливського господарства «Голоче» (Голованів- 
ськни район) появилися трохи незвичайні для тутеш
ніх країв новосели — з Криму єгері завезли і випус
тили на волю табун благородних оленів — 27 голів, 
Стояла мінлива зима з частими завірюхами і силь
ними морозами, котрі нерідко змінювались відлига- 
ми. Іож для зустрічі переселенців працівники госпо
даре і ва подбали заздалегідь: на просіках і галяви
нах розклали вдосталь запашного сіна, гіллячкових 
сноииків-віників, коренеплодів, кукурудзяних кача
нів, ешнажу.

Створення такого запасу кормів було не випадко
вим, адже від своїх кримських колег голочанські 
єгері добре знали, що благородним оленям ніг не по
зичати: щось не сподобається — дременуть за межі 
голован і вських лісів. Спочатку «гості» трималися 
насторожено і, незважаючи навіть на щедро накри
тий «стіл», намагалися чкурнути кудись в інші краї, 
Але за межами господарства підніжного корму в 
минулу зиму бракувало і кримським представникам 
парнокопитних, напевно, не залишалося нічого іншо
го. як змиритися і повернутись до годівниць. Посту
пово тварини звикали, сміливішали н почали навіду
ватись до розташованої на центральній садибі сін- 
нажної траншеї.

— Благородні олені, — розповідає директор «Го
лоного» Віктор Савелійовнч Жнвотовський, — доб
ре перенесли зиму і вже видно, акліматизувалися. В 
літню нору вони бродять по всіх усюдах. Новосе
ли — справжня окраса наших угідь. Можна подовгу 
милуватися цими стрункими й граціозними в рухах 
тваринами. Голови самців вінчають гіллясті роги з 
відростками. Призначені вони не для прикраси чи са
мооборони від хижих ворогів, бо від них олені ря
туються стрімкою втечею. Виявляється, роги слу
жать самцям своєрідною «рицарською» зброєю про
ти суперників. Характерно, що, незважаючи на за
галом сумирний характер цих тварин, сутнчки-бійки 
між представниками «сильної статі», щоб здобути 
прихильність подруги, бувають досить-таки жорсто-

кимп. Боротьба за продовження роду школи призво
дить до тяжких поранень, а часом і до загибелі слаб
кіших звірів.

Найдужчий рогач, котрий виходить переможцем, 
збирає навколо себе «гарем» з трьох—п’яти самок. 
Після появи потомства батьки тримаються осторонь 
гурту. Замість скинутих наприкінці зими рогів у них 
на гордовито посаджених головах відростають нові 
гіллясті «корони*.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

Якщо з передвихідний 
день вам не вдалося по
трапити до парильної, не 
впадайте у відчай. Це мож
на виправити І дуже про- 
рто. Як саме? А ось так.
. Берете квиток у кінотеатр 
Імені Дзержинсі.кого, але обо
в’язково на подовжений сеанс. 
Можна в «голібий зал», мож
на в «червоннй>. Немає зна
чення. Обидва вони майже гер- 

закриваються. Нехай 
іікЛ’л* лякає, що там є вентн- 
їїяці'я. Вона працює- тільки то
ді, коли ко.му-пебуді, із гляда- 
ВІв стане погано і пін. чого 

бброго, набереться сміливості 
^казати білетерові, щоб увімкну
ли вентилятори. Щонрапда, та-

кому невитриманому відвідува
чеві доведеться відразу пошко
дувати про це. Вентиляцію 
увімкнуть різно на стільки, щоб 
переконати присутніх, що оона 
таки добре заважає переглядо
ві кінокартини. Отже, сміливі
ше! Ніяке свіже повітря 
не потрапить.

Вам обов’язково 
жуть гри додаткових 
ми (скажімо, як 
суботи). Звичайно, 
тематики — і про зло зна
харства, і про альпінізм, і 
про творчість Пабло Неру- 
ди. Не хвилюйтесь. Додат
кові документальні кіно-

стрічки зовсім не настроять 
вас на художній фільм, як 
це робиться в інших кіно
театрах. Ні, тут завдання 
зовсім інше — хвилин за 
сорок, п’ятдесят розморити 
глядача. Ну, звичайно, й тут 
бувають, як і в парильні, 
слабкодухі, що не витриму
ють і залишають зал, не 
дочекавшись художнього 
фільму. Таж ми знаємо з 
вами, чого прийшли. Шко
да тільки, що душової не
має о кінотеатрі, щоб осві
житися потім. А може, 
скоро буде? Отож не стій
те в чергах до парильні. 
Користуйтеся послугами кі
нотеатру імені Дзержин- 
ського.

І... з важчим паром вас!

10. ХМЕЛІВСЬКИЯ.

НЕ В БОРОДІ СУТЬ

— Скажіїь, яка у мене борода? — 
Питає дідуся юнак Тимошка.
— Солідна, внучку, у твої літа! 
Але до неї розуму б хоч трошки...

ПІСЛЯ ВУЗУ

— Н/ як діла, Валеро, йдуть?
— Закінчив, Юро, інститут, 
Пішов туди, де вітер віє
І жито стигне-половіє...
А ти що робиш після вузу?
— Та заганяю кулі в лузи!

КІНЧИВСЯ МІСЯЧНИК

— Чого так їздиш ти шалено? 
Права ж шоферські відберуть!
— Кінчився місячник, Євгене, — 
Й інспектори не сильно жмуть!

Роман ПОПОВИЧ.

Гайков не дасть «подрі
мати».

Онде вже двічі відвойо
вував червоного прапор- 

' ця — програвав йому Вік
тор добовий обмолот. А 

€ 
І

що, це добре, коли 
справжні суперники, 
справжні друзі. Хлопці ж 
указали прямо: «Не зва- 

Бо ніхто не знає так, 
«Уми: ти — перший». То 
до нього на самоті вчепи
лася ота думка, під дощ. 
У гарячу пору ніколи зва
жати на неї. Та й не ли- 
чить йому, вчуває сам, по
падатися в 
суєти. Є 
важливіші.

Є істини
них не заводять балачок. 
I* носить Віктор у серці. 
Носить з гідністю. Свідо
мо. Він — гордий. Обміз
кував про себе, мовчки---
і по всьому. Скупий на 
слова? А то вже нічого не 
поробиш, така натура: 
спершу виважить, обмір
кує, потім скаже. Коротко 

-лучно. Якось думав: 
-^Зуть, він — авторитет?

невід усілякої 
речі набагато 
І вагоміші.

високі. Про

Комуністи на зборах об
рали його членом штабу 
на період збирання вро
жаю. Він одразу замис
лився, чи варто було, чи 
доцільно. Адже днює й 
ночує в полі, а штаб по
винен діяти енергійно, 
спрямовано. Штаб пови
нен вести жнива. Другий 
секретар райкому комсо
молу Станіслав Степанов 
сказав на це: «Ти ж член 
райкому, Вікторе, передо
вий комбайнер. У вашому 
колгоспі імені Кірова про 
це знають. Від тебе чека
ють ділових пропозицій 
щодо організації і веден
ня жнив...».

Он як! Тоді він негайно 
порушить питання про 
умови праці. Знає ж бо, 
що хліборобові на жни
вах повинні приділити мак
симум уваги. Або ідеоло
гічне забезпечення жнив... 
Ось він, Віктор Сендзюк, 
завершує косовицю, та за 
цей час не бачив поруч 
себе жодного політінфор- 
матора чи агітатора. Хоч 
би газету свіжу хто при-

ніс. Обов’язково запитає 
тепер у кожного з ком
байнерів — як у них? Ад
же дома, пізно вночі, ко
ли переглядав кількаден
ну пошту, читав, що в 
колгоспі імені XXI з’їзду 
КПРС (до речі, там, де 
працює Володимир Без- 
палко на двох «Нивах») 
політорганізатори закріп
лені за кожним агрегатом 
на збиранні. Так що оче
видним стає: недоцільно 
було обирати його до 
складу колгоспного штабу. 
Бо його учасники не по
винні їздити полем з кер
мом в руках. Факт, як ка
зав Давидов з «Піднятої 
цілини». А що скаже Во
лодимир Андрійович
Сторчеус, голова правлін
ня (і начальник штабу) 
колгоспу імені Кірова? 
Віктор Сендзюк як член 
райкому ЛКСМУ гадає, 
що слід було обрати чле
ном штабу секретаря 
комсомольської організа
ції Люду Яловенко Адже 
на збиранні врожаю зай
нято багато молоді, до

того ж дівчина по-справж- 
ньому дбає про гласність, 
вчасно передає вісті з що
денника соціалістичного 
змагання кожному ком
байнерові.
ПИШЕ тепер стало від- 

•' * чутно, що окремі но
ти розповіді про комсо
мольця Віктора Сендзюка, 
можливо, трохи мінорні, 
прозаїчні. Цей настрій, 
певно ж, від розважли
вості нашого героя, від 
того, шо молодий (і до
свідчений!) комбайнер 
здавна, якшо не змалку, 
плекав у собі справжньо
го господаря, працелюба. 
«Відданість справі» сто
совно до Віктора набуває 
нових барв. У нього виро
билися свої, лише йому 
властиві, «взаємини» з ма
шинами. Крім «Колоса», 
Віктор Сендзюк має ще 
трактор і кукурудзозби
ральний комбайн. Він роз
повідав про них, як про 
щось живе. Ось характер
на деталь: у тракторній 
бригаді* комбайнер 
збігав но драбиіші 
підіймався вгору, 
ро.тюючп зчеплення

тричі 
вниз і
конт- 
«Ко- 

лоса» з причепом. Міг би 
швидше, та... не міг. Інші 
механізатори схвально за-

кивали до нього, 
«операція» вдалася, 
ли бо: Віктор Сендзюк 
інакше не звик. Тільки 
доброякісно.

ИІе одне. Ного агрега
ту можна було й не пере
віряти на готовність до 
жнив. Честь «марки» для 
Віктора стоїть у сукуп
ності з чуттям господаря.

Наостанку була розмо
ва про політ 
моиавтів, про Олімпіаду. 
Віктор щиро пожалкував, 
шо фізично 
стежити за всіма подіями, 
навіть провідними. А 
транзистор?.. Він трохи 
лукаво (вперше так) 
усміхнувся і промовив:

— Транзистор заважа
тиме. У мене своя мело
дія'. — В очах заплигали 
пустотливі -бісики, вираз 
обличчя став наївно-дитя
чим (на такого Віктора, 
мабуть, схожі обидва його 
сини), і він натренуй на 
газ. заповнюючи подвір’я 
гуркотом машини. Від’їж
джав Обличчя знову ста
ло зосередженим, непро
никним.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Бобрпнецький район

27 липня штангісі з Рязані 
Василь Алексеев завоюезв 
золоту медаль у сумі дво- 
борства. Він ».становив сві
товий рекорд у поштовху— 
255 кг. Нагороду найвищої 
проби одержали також ра
дянські шабг.істи а команд
ній першості.

У боротьбі ДЛ’О.ДО спорт 
смен з Тбілісі і'амаз Харші- 
ладзе завоював '»е-
даль Дві срібні м~"4лі 
одержали радянські -т, 
смени в парусному епосі і. 
«Бронзу» принесли націй 
збірній мінчанин Р-.і.оди- 
мир Алейі-ик (столбки 5 яо- 
ду з трампліна) і є-гл..ві ні 
збірна з баскетболу.

28 липня виданої перо 
моги доби.-і- ь радянсь 
лег<оатлети. В к,-давні мо
лота еони адебуг.и всі три 
нагороди Оіі’м' ади Золо
ту медаль з-моюзав киянин 
Юрій Сєдих, я..ий встанови« 
олімпійський рекорд «сріб
ло» — у Олексія Спиридо
нова з Ленінграда, «брон
за» — у киянина цкбіолія 
Бондарчука.

Дві золоті нагороди здо
були гандболісти. Перемо
ги над суперниками доби
лись як чоловіча, так і жі
ноча збірні з гандболу, 
«Золото» в нашу олімпій
ську копилку принесла І 
жіноча збірна з фехтуван
ня на рапірах.

У боротьбі дзю-до (се
редня вага) киянин Валерій 
Двойников завоював сріб
ну нагороду.

РАСИСТІВ 
ВИКЛЮЧЕНО

МОНРЕАЛЬ, 29 липня. 
(Спец. нор. ТАРС). Конгрес 
міжнародної федерації лю
бительського плавання
прийняв рішення виключи
ти ПАР і Родезію з своїх 
рядів у зв’язку з ТИМ, ЩО 
ці країни проводять політи
ку расової дискримінації. 
За цю пропозицію прою- 
посувало 85 з 115 делегатів, 
які представляють 74 дер 
жави.
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О РИТИМ воронкаміі полем маневрує танк, старанно 
** обходячи надовби, ескарпи і мінні поля. Проб’ються 
танкісти до цілі чи пі? Рвуться снаряди, осколки дзве
нять об танкову броню...

Тільки ось поле бою вміло намальоване на панелі 
грального автомата, танк ледве перевищує розміри ко
робки для сірників, а танкістові, що стискає ручку 
управління, не більше дванадцяти років... Обстановка 
навколо цілком мирна. Якщо й гамірно трохи, то всього 
лише від дитячих голосів. А втім, є тут і дорослі. Спер
шу вони щосили намагаються зберегти поважність, що 
лишіть дорослому, а потім, не витримавши, починають 
шукати в кишенях дрібних грошей і делікатно «втира
ються» в групу підлітків. Гра захоплює всіх.

Автомати — а їх па виставці близько тридцяти — 
дарують будь-якому бажаючому кілька хвилин радості, 
азарту, насолоди грою. Правда, дарують не зовсім без
корисливо — п’ятнадцять копійок все ж треба опусти
ти в електронну руку пристрою.

У відділі виставки, де експонуються гральні автомати, 
можна постріляти в мішень, пополювати, продемонстру
вати мистецтво пілотажу на спортивному літаку, сісти 

ІА ВИ ПІЛОТУВАЛИ
ЛІТАК?
ЕКСПОНАТИ
ВИСТАВКИ
НТТМ-76

І—

31 лгжпна 1976 року

мной

ТУЛИКОВА.С. Слова В. ХАРИТОНОВА.

.нет!

парту со мной 
рядом садишься, 
этого я,

СНО-GA ря-дом СА-ДИШЬСЯ. ИЗ-ЗА Э-IO-fO

ДО ШЕСТНАДЦАТИ
ЛЕТ...

Музыка

Ты за 
Снова 
Из-за 
Может, двойку схвачу.
И не мкс одному 
Ты, красивая, снишься, 
И к тебе я во сне. 
Словно к звездам, лечу. 
Выйдем утром в метель. 
Выйдем имеете мы. чтобы 
Лица ветром обжечь. 
Стать в два раза сильней. 
Вот такая любовь — 
Эго вера и верность.
Это — счастье двоих 
Повзрослевших друзей.

И когда полетим 
На другую плаиехх, 
Мы об этом с любовью 
Напишем рассказ.
Мы пока про любовь 
Говорим по секрету. 
Только двое о ней
Знают о классе у нас. 
Будет путь наш далек. 
Будет трудным II длинным. 
И таежным костром 
Разожжем мы рассвет. 
Про такую любовь 
Пусть снимают картины 
И пускают п кино 
До шестнадцати лет!

(Я, мо-жет.ДбОЙ-KY ÇXBA-4Y, И Ht? Mlle ОД-н.'-

г Г
'МУ гЫ, кра-си-ва-я, спишется, и к rc-бе S1

Frr.6
СИ-ВА-Я, СНИШЬ-CÇl, и К ТР оеЯВО

л___________________________*' г П|~р

V7 ----- *Cife. СЛОВ-ЦО К38вЗ-ЛА1^<—^ле-чу?

.за штурвал ракетоносця, влитися в потік автомобілів 
на шумній вулиці — словом, вибрати заняття за сма
ком і грати, грати...

З трудом вірпться, що п’ять років тому нічого подібного в 
вашій країні не було. Поштовхом для розвитку нової справи 
стала міжнародна виставка атракціонів, що відбулася в .Москві 
1971 року. «А добре б і у нас завести такс» — народження цієї 
думки було, мабуть, найважливішим результатом виставки. 
Попервах зробили просто: закупили деякі запубіжні автомати 
і відкрили кілька гральних залів. Потім виробництво автоматів 
налагодили іі наші заводи, «пустивши» ці вироби по статті то
вари народного споживання. Тепер автомати стоять не тільки 
у гральних <алах парків, а її у фойе кінотеатрів, у будинках 
відпочинку. Правда, поки що не можна сказати, ню їх досить, 
але ігрова інлустрія зростає і набирає сили — цьому споняе 
об’єднання «Сою'.атракціон», координуючи проектні роботи, 
розміщаючи замовлення, розглядаючи пропозиції конструктор
ських бюро і заводів.

Розмовляючії з представником «Союзатракціону», за
даю запитання:

— Чим виправдується експонування гральних авто
матів на виставці науково-технічної творчості молоді? 
Відповідь цілком переконлива: проектування і вироб
ництво нг.х автоматів — справа дуже молода для на
шої країни, а за традицією всім новим займається в 
основному молодь. Наприклад, провідному інженерові 
Вінницького дослідного заводу Михайлу Григоровичу 
Бондаренку всього двадцять чотири роки Вій представ
ляє тут, на виставні, продукцію свого підприємства.

Тральні автомати поки що дорогі. Цс природно: во
ші начинені складними електронними п електромеханіч
ними пристроями. Але дорожнеча ця дуже умовна, бо 
автомати і в прямому, і в переносному розумінні ви
правдують затрати на їх проектування, впровадження 
і виробництво. Наприклад, апарат вартістю в три тисячі 
карбованців, установлений v досить людному місці, 
вже через півроку окупає себе і починає давати доход. 
Це щодо прямого розуміння. А переносне, мабуть, важ
ко оцінити належним чином Про кількість же радості 
па кожну дитячу душу іі говорити нічого — досить по
бачити дитячу метушню біля автоматів. А чи багато 
нам, дорослим, звичайно надто зайнятим людям, життя 
надає можливостей розкуватися, переключитися, роз
віятися? Не дуже. Гральний автомат — один із засобів 
(зрозуміло, не універсальний) відпочити і підбадьори
тись за лічені хвилини — і за лічені копійки.

Більше того, іноді автомат може замінити літній людині (чи 
хворій дитині! спортивну rpv. З иієї точки зову дуже цікавий 
гральний автомат «Tenir», по речі, цілком оригінальний, несхо
жий на закопдопннх «бватів». «чистий», як кажуть патенто- 
знавці. Зовнішньо автомат не особливо складний: телевізійний 
екран, дві пукояткіі і цніііоовс табло. Автомат увімкнуто — на 
екрані появ.ипоті.ся дві ракетки і м’яч. Кожний із гравців, ма
ніпулюючи свгию рукояткою, управляє зображенням ракеїкн 
на скрапі. понАмаючії і вГдкидаючи м’яч. Деталь: при ударі 
м'яча об рякотку лунає хаоактерінпї звук, як у справжньому 
нінг-понзі. Табло безпристрасно викидіє очки — і перемагає 
сильніший.

Неважко уявити собі, як чекатимуть появи таких ав
томатів у лікарнях, санаторіях, а коли вони стануть 
досить дешевими — і просто в сім’ї, де є люди, прикуті 
до постелі.

Як мн вже казали, гральні автомати — справа в на
шій країні нова. І перед молодими, яких вона захопить, 
відкривається надто широкий простір для пошуків. По
трібні нові ігрові сюжети, досить дотепні й цікаві. По
трібні оригінальні конструкції. Потрібна технологія, 
яка дасть змогу б\ к.ватн автомати швидко й дешево. 
1, звичайно, «Союзатракціон» чекає від підприємств 
завжди бажаних і приємних повідомлень: < Ми готові 
виробляти гральні автомати».

С. ГАЗАРЯН.

□
ІТЕЛЕЕКРО
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з 2 по 8 серпня

?) Наша адреса і телеФоі
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 14304, Іидекс 01197,

ПОНЕДІЛОК

2 ВЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Ноннин. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9..40 — Мультфільм, к. т. 
(М). 10.00 — «У світі тварин», 
к. т. (М). 11.00 - «На XXI літ
ніх Олімпійських іграх», к. т. 
(М). 16.25 — «Програма велич
них звершень». «XXV з’їзд 
К1ІРС про вдосконалення систе
ми управління»,. (К) 16.40 . —
«Ми з Кузбасу». Концерт. (До
нецьк). 17.30 — «Впевнений крок 
п’ятирічки». (К). 18.00 — «День 
за днем» (К-д). 18.15 — «Ми
граємо і співаємо», к. т. (М). 
18.30 — «Щоденник соцзмаган
ця». (М). 19.15 — Закриття XXI 
літніх Олімпійських’ігор.-; к. тл 
(М). 21.00,- «Час». (М). 21.30— 
«Наша адреса — Радянський 
С'.оіоз». к. т. (М). 22.35—Мульт
фільми для дорослих, к. т. (М). 
По закінченні — нонипіі. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 — 
«Третій трудовий семестр сту
дентів». До Всесоюзного Дня 
студентських будівельних заго
нів». (М). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — ’«Лю
бителям балету». 19.00 — «Віс
ті». <К). 19.30 — Естрадний
концерт. (К). 20.05 — «Україна 
жнивує». (К). 20.45 — «На Доб
раніч. діти!». (К). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — «Закриття XXI
літніх Олімпійських ігор. (І<). 
По закінченні — вечірні нови
ни. (К).

ВІВТОРОК

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

(М). 9.30 — «Один за ссіх. псі 
за одного», к. т. (Л-д). І0.І5 — 
«Клуб кіпоподорожей». к. т.
(М). 1'1.15 — Гулак-Лртемов-
ський. «Запорожець за Ду
наєм*. Вистава, к. т. (К). 13.55 
— «Товари — народу». (Х-в). 
15.15 — Ф. Рабле «Гаргантюа 
и Паптагрюель». (М). 16.00
— «Фільм — дітям». «По
вернення скрипки». (М). 17.15 
— «Один день піонерсько
го літа», к. т (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — «Кіровоград- 
типа жнивує». Репортаж з 
колгоспу імені Ілліча Новгород- 
ківського району. (К-д). 18.40 — 
«Село, справи і проблеми». (М). 
19.10 — «Екран запроіиус».
(К-д). . 19.40 — «Європа: час 
змін», к. т. (М). 20.10 — І. С. 
Тургенев. «Нахлібник». Фільм- 
спсктакль. к. т. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження Фільм^-спектаклю. к. т. 
(М). 22.25 — «Пісні Дністра». 
Фільм-концсрт. По закінченні— 
повниII. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.С0 — 
Новини. (К). 11.15 — Концерт 
учнів Московського академіч
ного хореографічного учили
ща. (М). 16.40 — «Рубежі Г0-Ї 
п’ятирічки». (Одеса). 17.00 — 
Для дітей. «Хатіїїікп всртнп- 
ка». (Донецьк). 17.30 — Му
зичний антракт. (К). 17.45 — 
«Україна жнивує». (М-в). 18.00 
— Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — «Орбіта дружби». 
(Д-к). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — Кіпопрограма Литов
ського телебачення. (К). 20.05

— Телеконцерт з Литви. (К).
20.45 — «І іа .добраніч, діти!».
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30

ло-
Ве-

— Худ. телефільм . «Моя 
ля». 1 серія. (К). 22.40 — 
мірні новини. (К).
СЕРЕДА

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
— ІІопппи. (М). 9.10
Ранкова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — 1. С. Тургенев.
«Нахлібник». Філь.м-спсктакль. 
к. т. (М). 1'1,20 — Худ. теле
фільм «Моя доля». 1 серія. 
(ІО. 12.30 — «Піонерське лі
то». (Львів). 13.00 — Концерт 
ансамблю «Чайки». 
(Сімферополь). 16.20 — «П’я
тирічка ефективиосі і якості». 
(Д-к). 16.55 — «Народні та
ланти»'. (М-в). 17.30 — «Що
денник соцзмагпнпя». (Х-н). 
18.00 — «День за днем». (К-д). 
18.15 — «Каченя Тім». Мульт
фільм. к. т. (М). 18.25 — «Лю
дина і закон». (М). 
«Тираж «Спортлото».
(М). 111.05 — «За мир і соці
альний прогрес», к. т. (М). 
19.20 — Багатосерійний худ. 
телефільм «Таємничий острів 
капітана Немо». 1 і 2 серії, 
к. т (Франція). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Обличчя дру
зів». к. т. (М). 22.15 — Кон
церт-серенада. к. т (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Повний. (К). 11.15 — Музич
ний антракт. (К). 11.20 —
«Пісні і танці народів СРСР».. 
(М). 1'4.20 — Док. фільми.
(М). 15.05 — «Мамина шко
ла». (М). 15.35 — «Ми знайо
мимось з природою». (М). 
16.00 — «Фільм — дітям». 
«Валі.чині вітрила». (М). 17.15 
— «Відгукніться. сурмачі!». 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (ІО. 18.30 — «Україна 
жпнвус». (Х-в). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Запрошує
мо па пісню». (Чсрпіі)і'і). 
20.15 — «Наші гості». (К). 
20.45 — «Па добраніч, літні». 
(К). 21.00 - «Час». (М). 21.30 
— «Г.ільськогоснодлпс ь к ч н 
тиждень». (К). 21.45 — Худ. 
телефільм. «Мол доля». 2 се
рія. (К). 23.05 — Вечірні но
вини. (К).

9.00

к. т.

1S.55 -
к. т.

к.

ЧЕТВЕР

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

(М). 9.30 — «Олив день піо
нерського літа», к. т. (М).
10.15 — «Таємничий острів 
капі гана Немо». Багатосерій
ний худ. телефільм. 1 і 2 се
рії. к. т. (Франція). 11.50 — 
Худ. телефільм «Моя доля». 
2 серія. (К). 12.10 — «Олівець- 
малювець». к. т. ('” ,п 
Док. телефільм, 
місто-герой». (К). 
«Україна жнивує», 
жя). 17.15 — «Па 
шпротах». (К). 17.45 
лоті зірки України».
рис про Героя Соціалістичної 
Праці бригадира Г. В. Ката
ну. (Кіровоград па Республі
канське телебачення). 18 00 — 
Новішії. (М). 18.15 — «У кож
ному малюнку — сопне!», к. т. 
(М). 18.30 — «Наука — сьо
годні». к. т. (М). 19.00 —
М. РимськпГі-Корсакоп. «Фан
тазія для скрипки з оркестром

(К). 16.40 - 
«О лес а — 

17.00 —
(Запоріж- 
ШКІЛЬІШХ

— «Зо- 
Кііюпа-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

на російські темп», к. т. (М). 
19.15 — Багатосерійний худ. 
телефільм «Таємніший остріп 
капітана Пемо». З і 4 серії, 
к. т. (Франція). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — «Випробуй се
бе»: (Рига). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (1\). ІГ.І5 — «Люби
телям балету». (К). 11.15 —
Кіпопрограма «До Дня буді
вельника». (М). 14.55 — «Твор
чість Тараса Шевченка». (М). 
15.25 — «Шахова школа». 
(М) 15.55 — «Москва і моск
вичі». (М). 16.25 — «<1>ільм — 
дітям». «Сьомий джин». (М).
17.30 — «З атестатом зрілості
і комсомольською путівкою». 
(М) 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — «Сіісціа- 
лізація і концентрація — ма
гістральний напрям». (До
нецьк). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — Кіпопрограма Латвій
ського телебачення. 20.20 —
«Народна творчість». (К). 
20.50 — «На добраніч, літні». 
(К). 2Ґ.00 — «Час». (М). 21.30 
— Худ. телефільм «Моя -ні і;-». 
З серія. (К). 22.50 — Вечірні 
гпншш (К)
П’ЯТНИЦЯ

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Иовипп. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!». к. т. (М). 10.15 — «Та
ємничий острів капітана Не
мо». Багатосерійний худ. те
лефільм. З і 4 серії. к. т. 
(Франція). 11.55 — Худ. теле
фільм «Моя доля». З серія. 
(K). 18.15 — «У нас в гунто- 
жптку». (В-л). 14.20 — Док. 
фільми, к. т. (М). 14.45—«Ро
сійська мова». (М). 15.30 —
«Фільм — дітям». «Маленький 
втікач», к. т. (М). 17.15 •-
«Вартові природи», к. т. (М). 
18.00 - Новини. (М). 18.15 — 
До Дня будівельника. Виступ 
завідуючого відділом будів
ництва обкому Комплптії Ук
раїни тог.. Спліпа В. Т. (К-д). 
18.30—«День за днем». (К-д). 
18.45 — «Ми будуємо БАМ», 
к т (М). 19.15 — Багатосе
рійний худ. телефільм. «Та
ємничий остріп капітана Не
мо». 5 і 6 серії, к. т. (Фран
ція). 21.00 — «Час». (М). 21.30 
— Концерт майстрів мистецтв 
Української PCP. к. т. (М). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Худ. те
лефільм «Віра і Федіп». (К). 
1'1.45 — Кіножурнал. (К). 16.40 
— «П’ятирічка ефективності 
і якості». (Одеса). 17.10 — 
Фільм-коініерт. (К). 17.30 —
«Екіїаіі молодих». (Д-к). 18 00 
— Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — Концерт молодих.
(Харків). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — Кіпопрограма Естон
ського телебачення. 20.20 —• 
Фільм-коіиіепт. «Спібпіїй ко
рабель». (К). 20.45 — «Па
добранім, діти!». (К). 2100 — 
«Час» (М). 21.30—Худ. Фільм 
«Вершник з блискавкою v ру
ці». (К) 22.45 — Вечірні но
вини. 7Ь’1
cvrotA
7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

— ІІовпни. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Творчість юних», 
к. т. (М) 10.00 — «Для пас,
батьки!». (М). 10.30 — «Таєм
ничий остпів капітана Нема».- 
Багатосерійний худ. теле
фільм. 5 і G сепії к. т. (Фран
ція). 12 15 — Музична програ
ма «Ранкова пошта», к. т.
(М). 12.45— «Більше хороших 
товарів». (М). 13.15 — «Роз
повіді. про художників». 
1. Кпамськіїй. Передача І. 
к. т. (М). 13.40 — «Слово уче
ному», к.т. (М). 13.55 — «Це 
ви можете» Конкурс молпдїіх 
впнахідіпікіп к. т. (М). 11.55 
— Концерт. Державного Во
ронезького російського на
родного хору. к. т. (М). 15.40 
— .«Мирного життя., тобі. Єв
ропа!». Док телефільм, к. т. 
(М). 16.40 — «Здоров’я», к. т 
(М). 17.Ю — Коннерт. (М).
17.35 — «Два способи життя».

Зам. № 315. Тираж 60 030,

«Цифри і факти»; к. т. (ML- . 
18.00 — Ндвпнії. (М). 18.15 —. 
«Пригоди Пезпаііки' та його 
друзів». Тел. мультфільм. 9 і 
10 серії, к. т. (М). І8.50- —. 

«.Очевидне — неймовірне». (М).
19.50 — «Піспя-76». к. т. (М). '
20.10 — По сторінках худож
нього гумористичного кіно
журналу «Єралаш»/к. т. (М).- 
2L00’— «Час». (М). 21.30 — 
«Бенефіс» з участю заслуже
ної артистки РРФСР JJ. Го- 
лубкіної. к. т. (М). По закін
ченні .— ііовіїни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Фільм-коііцерт. (К). 10.30 т-
«Завтра — День будівсльнн.'Ж.. 
ка». (Д-к). 11.00 — ПопипіО' ’
(К). 11.15 — «Катрусцн кіно
зал». (К). 12.00 — «До 70-річ- 
ЧЯ першої російської револю
ції». (В-л). 12.30 — Музичний 
аіітрак*. (К). 12.45 — Для
школярів. «П’ята трудова»: 
(Х-в). 13.15 -- Кіножурнал.
(К) 13.25 — Худ. фільм *Вц-'
лика космічна подорож». (К). 
1'4.25 — Телефільм «ПскаЛеп- 
ларпнГі матч». (К). 15.25 —-
Естнадінпї концерт. (К). 15.45
— Кают-компанія «Глобус/.
(Одеса). 16.30 — Для школя
рів. «Паполь «Дружба». <К). 
17.15 — Док. телефільми.' (К). 
18.00 — «Театральні зустрічі» 
(К). 18.30 — «Зустріч з піс
нею». (К). I9.no — «Вісті»1. ‘ 
(К). 19.30 — «Україна жни
вує». (К). 19.45 — Концерт:
(К). 20.45 — «Па добраніч, лі-- 
ти!». (К) 21.00— «Час». (М)'.- 
21.30 — Є. Габрилович. «Ко
муніст» Вистава. (]\). В п<^ 
нерві — вечірні НОВИНІ!. (К). 
НЕДІЛЯ ‘ J
§ ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00

— ПоЙІІІІИ. (М). 9.10 —; 
Райкова гімнастика для дітей'.- ‘ 
к. т. (М). 9 ЗО — «Буцнльіііік».' 
к. т. (М). 1'0.00 — «Служу Ра- 1 
дяпському Союзу», к. т. (МГ.- 
11.00 — «Ми танцюємо і 
лаємо». Музичний телефіД.ч^ 
к. т. (М). 11.15 — «Зустріч
юнкорів телестудії «Орля» з 
Ісрогм Соціалістичної Праці,- ' 
почесним головою колгоспу 
«Ново життя» Молдавської 
PCP Б. В. Глушко. (М). 12.00
— Музичний кіоск, к. т. (М).
12.Л0 — «Сільська година»',- 
(М). 1.3.30 — «Поезія П. Ба- 
паташвілі». к. т. (М). 14.00 — 
Худ. телефільм «Приймак» Із 
никлу «Ннііготи в АФіїині».- 
К. т. (США) 14.50 — «Як ри
ба у воді». Док. телефільм/ 
к. т. (М). 15.05 — «Сьогодні-- 
День бу-іівельника». к. т. (М)’. 
15.20 — Концепт для будівель
ників. к. т. (М). 1'6.20 — «Со- . 
начне коло». Телефільм. К. Т; 
(М). 16.50 - ■ «Міжнлпопна
панорама» к. т. (М). 17.20 — 
Фільм-концерт «Романси • Ба
лакирева». к. т. ГМ) 1Я60 — 
Новини. (М). 18.15 _ Мульт
фільми. к. т. (М). 18.45 — •
<Радянський Союз очима за- 
?о?г:к""х |,)СТ0'"1- к- т- (М)', .
19.1-> — Одноактний балет 
«Іспанські мінілтіопи». к. т.- 
(М). 20.00 — «Клу6 Кі>іопод,Цк 
рожей», к. т. (М). 21.00 3і-
♦Час». (М). 21.30 — «Ваша
думка». (М). По закінченні— 
НОВИНІ! (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Слана рукам будівничим» >• 
(•Львів). 11.00 — .«Сьогодні — 
День будівельника». (К). И Ю
— Ьоііцспт для будівельників. 
(Ю. 11.45 - Телефільм «БудвГ 
/,ЛВятя Віктора Лртемонкл»; 
(Ю. 12.10 — Для дітей. Л. Гл- 
рабіп. <ІІанічіні хвіст». Ви
става. (К). 1.3.40 - «Сільські 
обрії». (К). 14.25 —• «Наліт-'

^9' 11 ~ Фільм
ц,""' бУЛУТЬ щасливі». (К). 
/у \ *Г-Л:1ПЯ солдатська»':' 
•Л'1 '/V/'3,,,'? 'ЗлР-зстуй. по
ле!». (К) . 18.00 — «Екран мо- 

ІМО — «Вісті»: 
(к). 19.30 — Коццсрт артистів 
(Меськоіо театру музко'медії- 
(Одеса) 20.15 - . На лобра- 
/'мї п1/!,'?’ П<) 2І.(Ю-«Чзс»; 
(М). _1.30 — Худ. Фільм «Трое 
ПСПИІПІІІХ». (ЧЄс.Р) 23.00 — 
Вечірні новини. (К)

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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