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ПОПЕРЕДУВенс

(ТАРС).

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп «Друж
ба» Вільшанського району — 6574.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Олександрійського району — 6385.

Володимир ШПОРТКО — колгосп імені 
Леніна Ульяновського району — 6363.

Анатолій КОЛІСНИЧЕНКО — колгосп 
іліені Фрунзе Ульяновського району — 6322.

Володимир ШАНДРУ К — колгосп «Друж
ба» Долпзського району — 6315.

року о 19 годині 
московським часом 

стикування радянського 
корабля «Соісз-19» і

4 17 липня
чС. і. ->12 хвилин 

здійснено 
космічного
американського корабля «Аполлон». 
Вперше в історії космонавтики у 
спільному польоті одночасно беруть 
участь дослідники кос/лосу двох 
країн: радянські космонав/и — Олек
сій Леонов і Валерій Кубасов і аме-

СЬОГОДНІ

то й справді ін на іенловозоремонтному 
заводі,

Таким зробили своє робоче місце дві 
.бригади., які працюють ня дільниці: 

.'бригади/, очолювані молодими комуніс-

РОЗЙОвІДІг 
Д»». на 1-е, 

crop«

риканські — Тсмас Стаффорд, 
Бранд і Дональд Слейтон.

Успішним проведенням стикуван
ня експериментально підтверджено 
правильність технічних вирішень у 
конструкції сумісних стикувальних 
агрегатів, розроблених у творчій 
співдружності радянськими і амери
канськими вченими і спеціалістами.

Протягом наступного дводобового 
спільного польоту космічних кораб
лів «Союз-19» і «Аполлон» їх екіпа-

' „САЛЮТ-4“: ПОЛИ ТРИВАВ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, 17 липня. 

(ТАРС). Екіпаж наукової станції «Салют-4» продовжує 
инкояувата заплановану програму науково-технічних 
досліджень і експериментів на навколоземній орбіті. 
Черговий робочий день Петра Климука і Віталія Сева- 

''стьяпова був менш напруженим. Космонавти систсма- 
тизувалл результати досліджень, готували окремі на
укові прилади до наступних робіт.

•Внаслідок: того, що протягом останніх днів політ стан
ції «Саліот-4» проходив по орбіті, яка практично ш пе 

ПАРТІЯ І НАРОД ВІРЯТЬ ТОБІ, 
НАДІЮТЬСЯ НА

ЕПВуЯТИрВ*ОД

переможний

ТОРС
• • ; <».

ударну працю,

ниоону якість

роботи^

відмінне

навчання!

ткі здійснять взаємні переходи з од
ного'корабля в другий і проведут» 
спільні наукові експерименти.

У відповідності з домовленістю 
між радянською і американською 
сторонами лід час переходів космо
навти провели обмін національни
ми прапорами, текстами угоди між 
СРСР і США про співробітництво в 
дослідженні і використанні космічно
го простору е мирних цілях, пам’ят
ними медалями і платами, а також 
насінням дерев, яке буде висаджено 
в СРСР і США. На борту зстикова
них кораблів екіпажами буде підпи
сане свідоцтво про здійснення сти
кування кооаблів «Союз-19» і «Апол
лон».

Політ космічного комплексу «Со
юз — Аполлон» з //.іжнародним екі
пажем триває.

заходять у тінь Землі, тепловий потік па поверхню стан
ції був підвищеним. У цих умовах нормальний темпе
ратурний режим у приміщеннях станції забезпечувався 
за допомогою додаткового контура системи терморегу
лювання і вентиляторів.

Стан здоров’я і самопочуття Петра Климука і Віталія 
Севастьинова добрі. Бортові системи станції функціо
нують нормально. Температура у відсіках станції — 
21 градус Щльсі.і, тиск 800 міліметрів ртутного стовпа, 
відносна вологість — 58 процентів.

Політ орбітальної станції «Салют-4», триває.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ значок і поряд 
напис по червоному — «Комсомоль

сько-молодіжна дільниця елеятрослю- • 
сарів». Над входом вгорі ця візитна 
картка, як перший потиск'руки. 1 до- : 
повиєш,Я ло НЬОГО - крізь .'ВІЖСВИМНТІ ; тамі, ВікіОрОм’КОТВЧИИСЬКМ і ЛІОНІ- 
шибки тягнути,, назустріч яскрвво ро- іом ПолулИшм. Офіційна лата появи 
ЖМІ букети герані. Та так рясно квіту, ■ _ „0,,агои ,972 Колектив ліль-
ЩО на мить Й засумніватись можна: чи •• нині -- ровесник п’ятирічки,..

ГАРТ 
КОЛЕКТИВУ 
ДРУЖНИХ

Am—і',, -------- --------------

{Контрольный энземл.^:> 
==УРОЖДЙ-<Л ' ■ "

РАПОРТ
Д0БР0ВЕЛИЧЖ8ЦІВ
Ивіти приготували за 

вчасно і з нетерпінням че
кали тієї хвилини, коли ме
ханізатори виведуть ком
байни- із загінок. І ось їм, 
гвардійцям нинішніх жнив, 
серед яких члени комсо
мольсько - молодіжних екі
пажів молодого комуніста 
Паела Олійника і комсо
мольця Віктора Шниря — 
переможця у .соцзмаганні 
серед комбайнерів госпо
дарства, молодь вручає кві
ти, поздоровляє із завер
шенням жнив.

Хлібороби нашої комсо-

мсльсьио - молодіжної 
тракторної бригади, брига
диром якої Василь Семе
нюк, групкомсоргом — Во
лодимир Воробйоа, перши
ми серед колективів райо
ну рапортували: косовицю 
ранніх зернових заверши
ли. З площі 717 гектарів зі
брано 20 854 центнера зер
на. Врожайність — 29,2
центнера з гектара.

Нині члени бригади до
помагають збирати врожай 
хліборобам сусідніх госпо
дарств.

Н. ТЕРНАВСЬКА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Ульянова 
Добровеличківського ра
йону.

імені Іл-Володимир ЛАПЧУК — колгосп 
ліча Гайцоронського району намолотив 8723 
центнери зерна.

Андрій ГАЛУШКО — колгосп «Україна» 
Новозрхангельського району — 8021.

Володимир ЛЕВЙЦЬКИИ — колгосп імені 
Карла Маркса Ульяновського району — 7345.

Григорій МЕЛЯ — колгосп «Родина» Уль
яновського району — 7220.

Анатолій МАНІТА — колгосп імені Фрун
зе Ульяновського району — 7115.

Станіслав СТОРОЖУ К — колгосп «Біль
шовик» Гайворонського району — 7055.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — кол
госп імені Леніна Ульяновського району — 
6764.

З X* 1

Вступила в дію перша 
черга республіканської 
ударної комсомольської 
будови Куцівеького еле
ваторе.

Закінчилася зміна. З хоро
шим настроєм йдуть доиому 
молоді будівельники, ЯКІ тру
дяться па спорудженні другої 
черги елеватора. Адже день 
пройшов успішно. Змінне зав* 
данин перевиконали.

Фото Ю._ ЛІ ВАШ НИКОВА.
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 19 липня 1975 року

ГАРТ КОЛЕКТИВУ ДРУЖНИХ
ТруЯОЗНЙ КОЛЄКТИ» — Свій ГІД- 
пий дарунок XXV з їзду 
КПРС!». Члени- дільишй яере-. 
гдянулн свої соціалісти««! зо»- 
бов’язап-.’я і ззяли значно ви-

(Закінчення.
Початок на 1-й crop.).

За цим поняттям — «ровес
ник п’ятирічки' — сьогодні по
стає весь хід становлення тру
дового, колективу: не тільки в 
хронології, а її в плані грома
дянськості і в громадському 
длані. Комітет комсомолу за
воду при доборі і розстановці 
кадрів на дільниці взяв до 
уваги значення вікового бар’
єру. Адже краще почуває себе 
кожен серед ровесників: біль
ше спільних інтересів, запитів, 
.уподобань. А коли в усіх ще й 
роловна мета одна, то ці фак
тори міцно цементують колек
тив. То ж середній вік членів 
рбох бригад — 26—27 років. 
Є, звичайно, й старші. Досвід 
•— саме від них, наука фахової 
майстерності теж з ними йде. 
І працює поряд з молоддю ро- 
їітник-ветеран Петро Семено
вич Матієнко, Багатьом юна
кам він передав свій досвід 
сліосаря, прищепив повагу до 
^їеї робітничої професії, вчив 
життєвій мудрості. Сьогодні 
його учні працюють тут па 
da воді, а ще на підприємствах 
Києва, Гомеля, Вінниці...
& САМОГО ПОЧАТКУ діль- 

ичця взяла досить високе 
соціалістичне зобов’язання — 
виконати п’ятирічний план за 
чотири роки. 11а чому будува
ли свої розрахунки? Звичайно 
ж на тому, в першу чергу, як 
хто вмів виконувати змінні 
Норми. Підрахували: середній 
Процент нормовпробітку май
же півтораста процентів дохо- 

'L - ... ■ . - :
А 

ЖМТІЦ’

В МОСКВІ
СПАРТАКІВЦІ

„Спартак114 

залишається

Нещодавно члени підпільної комсомольської 
організації «Спаргах» села Крзсногірки Голоза« 
нізського району, які уникли в тяжкі роки фаши
стської окупації розправи карателів, були удо
стоєні права сфотографуватися біля святині ра
дянського народу — Прапора Перемоги у музеї 
Збройних Сил СРСР.

З великим хвилюванням почесні гості Москвй 
відвідали Мавзолей В. І. Леніна, зустрілися з до
рогим Іллічем, схилили голози біля могили Неві
домого солдата.

Відбулася зустріч зі спартакіецями в Централь
ному Комітеті комсомолу. Секретар ЦК ВЛКСМ 
Д. М. Філілоз щиро подякував спартанівцяМ 
3. Р. Рахозському, П. В. Самчишіній, Г. А. Дабіжі, 
К. А. Дабіжі, Г. А. Безверхньому за їх вклад у 
справу патріотичного виховання підростаючого 
покоління, вручив знімки, зроблені у музеї 
Збройних Сил,

дить. Надії покладали й на 
те, що майже всі в бригаді ма
ють високі професійні розряди 
і завоювали репутацію справж
ніх майстрів слюсарної спра
ви.

Ях раніше приступали до ремон
ту електрообладнання тсплово:а на 
дільниці? Просто: йшли it почина
ли. як кажуть, «від дверей». Ні, і 
тоді ремонт закінчували достроко
во, адже нижчим півтори норми 
змінний нормовиробіток не був H.4 
дільниці. Та зобов'язаний виконати 
п'ятирічку раніше підказувало шу
кати нові резерви, а не вдовольня- 
тися тими, що відомі.

Якось після зміни затрималися в 
майстерні .хлопці. Розмова зайшла 
про сам принцип організації ре
монтних робіт на теплово tax. От 
тоді (зараз вже важко назвати, хто 
першим висловив цю думку) домо
вилися, перш ніж «почати з две
рей», вивчити перед цим місця най
більших податок, тобто визначити, 
па які вузли чи схеми доведеться 
більше часу витратити. Що це 
дасть? Вирішили — побачимо на 
Ділі.

А коли «побачили» — зро
зуміли, що думка була вірною: 
строки ремонту значно скоро
чуються.

Вже в перший рік створення 
комсомольсько - молодіжної 
дільниці прийшло до колективу 
визнання. За підсумками соці
алістичного змагання 1972 ро
ку колектив був нагороджений 
вимпелом ЦК ВЛК.СМ. В ми
нулому році ще одна почесна 
нагорода з'явилася в агітку- 
точку їх майстерні — вимпел 
ЦІ\ комсомолу України. Ним 
відзначено головний здобуток 
в соціалістичному змаганні 
двох комсомольсько - моло
діжних бригад . — колектив, 
дільниці виконав, своє п'ятії- 

річне завдання по пормовкро- 
бітку за три з половиною ро
ки Це була перемога! Велика 
і заслужена.
/СЬОГОДНІ, копі приходять 

молоді люди влаштовува
тись на роботу, г. заводоуправ
лінні часто можна почути та
ке бажання: «Хочу на дільни
цю електрослюсарів». В райо
ні добре відомі обидві комсо
мольсько - молодіжні бригади. 
Звичайно ж знають про їх чле
нів, як про людей, слова і діла 
яких ні в чому не розходяться. 
А ще знають, що «колектив

Боремося за звання 
імені XXV з’їзду КПРС -

Стаз кузнею кадрів», як заявив 
секретар комсомольської орга
нізації заводу Олег Гончар. 
Без відриву від виробництва 
закінчив технікум Анатолій 
Бростилов і зараз працює май
стром дільниці ремонту радіа
торів тепловозів, Євген Стозуб 
став техніком відділу матері
ального постачання. Павло По
ляков захистив диплом агро
нома і зараз працює за фахом 
в Закарпатіі, бригадир Віктор 
Копачипськнй закінчив буді
вельний технікум. І зіпають но
вачки, що серед електрослюса
рів є хороші спортсмени, само
діяльні артисти. Бо в комсо
мольсько-молодіжних ство
рюють кожному умови для 
росту духовного. Ог і зараз 

йде VIІ і заводська спартакіад - 
Півло Яницькиїї грав у збір
ній волейболістів. В дні зма
гань хлопці в бригаді Павла 
працюють за нього. І ак само 
виконували норми за Михаила 
Кари м.і — лауреата минуло
річного обласного конкурсу 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ' ПІСНІ, коли він 
виїздив з шефським концертом 
на ударну комсомольську бу
дову в Салькозе.

— Було б одноманітним життя у 
нас, — говорить майстер дільниці 
електрослюсарів Ігор Янько, — ко
ли б проценти заступили всі піші 
інтереси. Навпаки, вважають у нас 
хлопці, що інтереси мають йти 
тільки на користь виробництву.

З цими словами запросив до стен
ду комсомольської роботи, яким ви
готовили і електрифікували самі. 
Поруч із соціалістичними зобоа й- 
заннями при спалахові п ятикутної 
зірки освітлюється портрет людини 
у військовому.

— До тридцятиріччя Перемоги 
включили до складу колективу 
дільниці колишнього робітника за
воду Василя Климовича Вільчин- 
ського, який загинув під час Вели
кої Вітчизняної. І зарат за нього 
щодня виконуємо норму. Це пати 
обов’язок перед всіма, .хто не по
вернувся з війни. Він, цей обов’язок, 
— в праці хлопців...

Переконливий коментар до своїх 
слів додав майстер дільниці. Інте
реси, суспільно зрілі і вагомі, роб
лять життя колективу цікавим, а 
працю глибоко усвідомленою і віл- 
того самовідданою.

ЗАРАЗ бригади КОМСОМОЛЬ- 
сько-молбдіжпої дільниці 

працюють в рахунок березня 
1978 року. Свій відлік часу у 
них, свій трудовий календар. 
І поправки до нього вносять 
свої, бо вважають, випереджа
ти час — значить йти в ногу з 
житіям. Нещодавно вони ві 
сі упили з ініціативою «Кожен 

СПОЧАТКУ року О. Козаченко за
кликала молодих майстрів ма

шинного доїння: «На новий рубіж 
— 4000 кілограміз молока». І відрад 
зу у неї з'явилися послідовники. 
Молоді передозики ферм, ставши 
на ударну трудову вахту на честь 
XXV з’їзду КПРС, підносять змаган
ня на новий рівень, борються за 
збільшення валових надоїв молока. 
Чимало з них, беручи участь у зма
ганні за приз газети «Молодий ко
мунар» «Першій чотиритисячними 
Кірозогрздщини», у першому пів
річчі домоглися високих надоїв.

ПЕРШІ У ЗМАГАННІ
За шість місяціз надоїли від 

кожної корози кілограмів молока:
Ольга КОЗАЧЕНКО — Несват- 

кізський відділок радгоспу Друго
го імені Петровського цукрокомбі- 
нату Олександрізського району —• 
2755.

■Надія ГОВОРУН — колгосп імені 
Ульянова Голозанівського району

Ол^^КОСТЮКЕЄИЧ — колгосп «Дружба» Онуфріївськогз-»мат

Любов ШВИДДНЮК — радгосп «Мар янівський» Малозискіаеько-- 
го району — 2641. ,

обласна сільськогосподарська дослідна стан-

Ольга ЮХИМЕНКО колгосп «Зоря комунізму» Нозоарх-зигель- 
ського району — 2362.

Валентина СЛАВЕТИНСЬКА 
ського району — 2358. 
2272ЭЛИЯа ПОКЛАЯ — колгосп імені Леніна Волинського 

сга?ц~-₽2»?ШАПКЛ ~ °б"аСН- ^«•»огосподарська 

220t’""aHa Г₽ИГОІ> — колгосп імені Леніна Волинського 

,у МАТЯШОВА — Р’лгосп Малоаискіаського цукрокомВіна-'

„у ЛН2°52На ЛАВЕЦЬКА — колгосп «Дніпро» Онуфрііеського рано»' 

2(Sl'a₽i" НВАША ~ РаАг°сп Маловискі.ського цукро.іомбіиаіу — 

ського району*—°21»8А ~ “олгосп “Лорше травня» Маловнскіе- 

ну - 2ШО,І" 5УДК° “ “°"гв<:п ІМені Леиіпл Потріасного райо-' 

ського₽району°—2П4ЕНКО ~ “олгосп «Перше травня» Маловисків-і 

2П”аді" ЛАПА ~ колгосп «Дружба» Но.оукрвінсьного району - 

р.йону*-М02ГУГ'НА ~ РаЯГ°С" ЧУкрокомвін.^ Олекса.Арійського 

„У ?20амЦВІГУН - “ОЛГОСЛ Упьяноаа Голованівського рвйо-

„у “а2Р070СУЛИМА ~ КОЛГОСП імвні “РУнзе Ульяновського рвйо- 

йону — 2034 К°ЛГОСП “Пе₽>ше зроккл-Малоаискіаського ра-

_ Л».ов АНОШК.НА _ колгосп «Росія. Но,оукраїчс.ко.-о району 

- иї““’"“ Ч°’НА ~ КОЛГОС" •І’°сіл“ Новоукраінсьхо.-е району

lui. В профкомі зазоду я по-; 
знайомилася з ними. Річне зав
дання ремонту електроапарату
ри тепловозів слюсарі дільни
ці вирішній виконати достро
ково — до 22 грудня і підви
щити Продуктивність праці на 
19 процентів проти планової. 
Буде вироблено до кінця до
даткової продукції па 0,9 ти
сячі карбованців, затрати на 
один карбованець товарної 
продукції знизять на 0,5 ти 
пінки. За рахунок раціональ
ного витрачання і розкрою зок 
боз’язалися заощадити 700 кі
лограмів кольорових металів, у 
виробництво впровадити шість 
рацпропозицію з економічним 
ефектом в 700 карбованців. В 
нові зобов’язання зключи. < і 
пункт, що розповідає про шеф
ські зв’язки колективу дільни
ці: у вихідні кожному відпра
цювати в колгоспі «Росія» по 
три дні.

Вахта на честь майбутньої 
визначної події в житті країни 
проходить успішно. Показник 
цього перш за все — ударний 
труд в бригадах комсомоль
сько-молодіжної дільниці. За 
останніми підрахунками серед
ній нормовиробіток їх становить 
майже 170 процентів за місяць. 
З надійним запасом темпів бо
реться колектив дільниці за 
присвоєння" йому звання імені 
XXV з’їзду КПРС.

О. БАСЕНКО; 
спецкор «Молодого кому
нара»..
Гайвороиський 

тепловозоремоптний заоод.

колгосп «Дружба»» Новоукезін-»

району

дослідну

району ~ч
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„МИ—БУДІВЕЛЬНИКИ“
На подвір'ї готують столи, мік

рофон, чеканить гостей. Збирають
ся но ^ятковому одягнені дівча
та і донці. Хвилюються: це ж 
бо ї< останні хвилини перебуван
ня в чи литці. Незабаром урочис
та лінійка, но якій вишикуються 
двісті п’ятдесят випускників,

— Я ще ніколи гак не хвилю- 
пал і'». — говорить .майстер ви
робничого навчання Лідія Бойко. 
— і’.ьог >.‘ЩІ я вперше проводжаю 
своїх вихованців у самостійне 
тр/дове життя. З ними я два ро
ки ділила і радощі, і невдачі. Ад
же прищепити молодій людині 
лк; >ьв до професії не легко і від
повіді тьно. Сьогодні я з вели
кою іоздістю і надією проводжаю 
в дорсту своїх кращих учнів На-

дю «рзсножон, Любу Пузярепко, 
Любу Бородін, Ганну Водзіиську, 
Любу Татарову. Раю Хропачовч. 
Гадаю, всі вони гідно берегти
муть традиції училища, яке дало 
їм путівку в життя.

...Лунає команда «Струнко!». 
Вноситься граиор училища. і і 
знаменною подією в житті юна
ків та дівчат вітає директор місь
кого середньою професійно-тех
нічного училища № 2 А. Ф. Кар
мазин.

До мікрофону підходить голов
ний інженер комбінату «Кірово- 
градважбуд» В. Д. Маракуца:

— Мені приємно, дорогі друзі, 
привітати вас і повідомити прі 
те, що з радістю приймаємо всіх

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

вас у свою трудову сім’ю. Споді
ваємось, що ви, як і понад дві ти
сячі ваших попередників, також 
успішно працюватимете на важ
ливих об’єктах. Ви. друзі, брати
мете участь у спорудженні ви
робничих потужностей на Олек
сандрійському електромеханіч
ному заводі, ста двадцяти тисяч 
квадратних метрів житла, вели
кого промтоварного магазину в Кі
ровограді, терапевтичного відді
лення обласної лікарні та бага
тьох інших* об’єктів соціально- 
культурною і побутового призна
чення.

1966 року Анатолій Бабич за
кінчив це училище І ІІИІІІ очолює 
комплексну комсомольсько • мо
лодіжну бригаду в будівельному 
управлінні № 2. Сьогодні він — 
гість нинішніх вихованців і тих, 
хто залишає поріг училища.

— Перед вами відкриваються 
широкі двері у майбутнє, — гово
рить Анатолій. — Саме вам нале
жи і ь йін у перших рядах моло
дих будівників комунізму. Тож 
гордо несіть високе звання буді
вельника!

— Ми несемо з училища тілька 
добре, розумне, вічне, — юно 
рііть-сипускннк Василь Чорнома.т. 
— Ми знаємо, що найкращою па 
гбродою за вашу турботу буде 
наша ударна праця на новобудо 
вах.

Двісті п'ятдесят молодик спеці
алістів — вихованців Кіровоград 
ського міською середнього ПГУ 
К: 2 рушили в дороіу.

ІО. Кал мнений

ЗЕМЛЯ
И КОСМОС

І. НАЗАРАТ1И,ПЕРША ПРОЛЕТАРСЬКАлюди,
ПОДІЇ,

ЧАС 100 РОКІВ ВІД СТВОРЕННЯ
РОБІТНИКІВ»

«Ми. робітники південно російського 
краю, з’єднуємось в один союз під на
звою «Південно-російського союзу ро
бітників», ставлячи перед собою мету;

По-перше: пропаганду ідеї звільнення 
робітників з-під гніту капіталу і приві
лейованих класів.

По-друге: об’єднання робітників пів
денно російського краю.

«ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКОГО СОЮЗУ

По-третє: для майбутньої боротьби з 
установленим економічним і політичним 
порядком».

Ці хвилюючі рядки написані сто років то
му. Саме тоді, у липні 1875 року, одеські ро
бітники, які згуртувались навколо петербур
зького революціонера Євгена Йосиповича За- 
славського, написали Статут першої робітни
чої організації в Росії. їх було мало, близь
ко двохсот, небагато встигли еони і зробити, 
але перша робітнича революційна організація 
стала корінням, з якого виросли тисячі проле
тарських революціонері«. Пінки зв’язків «Со-

юзу* простягнулись в Харків, Миколаїв, Керч, 
Таганрог, Ростон-на-Дону. Орел і Петербург.

Є. Заславськйй, Я. Рибнцькяй, П. Силенко, 
Ф. Кравченко, М. Наддачии, С. Наумов, С. Лу- 
щенко... Ці імена навічно вкарбовані в істо
рію пролетарського руху.

Царизм жорстоко розправився з рево
люціонерами. В грудні 1875 року жан
дарма розгромили «Південно-російський 
союз робітників». Близько 60 члепіз ор
ганізації було заарештовано, 15 — від
дано до суду. Є. Заславськнії був засуд
жений до десяти років каторги і незаба
ром помер в тюрмі.

Але справа їхня не загинула. її під
хопили спіш і дочки тих двохсот пер
ших — більшовпки-лепінці. їхні перші 
кроки вилились у могутню ходу Жовтня

Две Жанны
От Обухова к Киеву близко. 
П рукой подать к Пер-Ляшез.
Мы лелеем свои обелиски
И чужие носим в душе.
С высоты стометрового крапа, 
На строительстве дивной ГРЭС
Видит русская девушка /Каппа
Жанну д'Арк па высоком костре.,, 
Полыхают времен страницы
На кострах

и на стройках плотин.
Суть героизма —

не отступиться
От единственного пути.

На фіналі VI Спартакіа
ди УРСР з парашутного 
спорту розіграна перша 
вправа стрябкової програ
ми — виконання комплек
су фігур у вільному па
дінні:

«Гігантською акроба
тикою* можна було б на
звати цей вид програми. 
Адже для тою, щоб вико
нати шість складних фі
гур. спортсмену необхідно 
подолати півтора кіломет
ра у вільному падінні. Від
ділившись від літака па 
висоті 2 тисячі метрів; Па
рашутист перші V0— ІЗ 
секунд використовує для 
максимального розгону 
(швидкість — до 65 метрів 
иа секунду, або 230’кіло
метрів па годину), а по
тім, уміло координуючи 
рухи рук і ніг ö набігаю
чим потоком повітря, ви
конує комплекс акробатич
них вправ.

Як же проходила боро
тьба?

По жеребу —починає 
Команда Донецька — один 
із претендентів па команд
ну перемогу. 1 зразу ж 
перша несподіванка. Лідер 
команди. член збірної 
СРСР Володимир Покатп- 
лоз не зміг приборкати 
високу швидкість при ви
конанні фігур, припустив
ся помилок і суддівська 
бригада на трубах ТЗК, 
яку очолює суддя міжна
родної категорії О. Хмель
ницька (м. Київ), суворе 
карає спортсмена. В дру
гому стрибку Володимир 
показує кращий час дня
— 6.8 секунди (вище ре
корду СРСР!). Але пізно
— він не потрапляє до фі
налу і позбавляється мож
ливості боротися за при
зове місце.

Отзвук
Искал я рифму к слову «космос» 
Но все не попадалась мне опа. 
11а копчике пера светились росы, 
Струились косы по бумаге белой, . 
Раскосые глаза в меня глядели,
И косо на степе плясали топи, 
Но к слову «космос» рифма все 

пе шла. 
Так день прошел. И ночь прошла. 

А утро 
Мне подарило птиц многоголосье 
11 яблоко,

которое упало
К моим ногам, 

когда я вышел в сад,
И отзвук, 

эхо этого паденья 
Во мне отозвалось знакомым словом.
И мне вдруг грустно стало оттого, 
Что. вышло все так неизбежно просто, 
Чю так легко упала эта рифма:

----  - Космос — Земля,

Сенокос
В село космонавт приехал, 
На сенокос пошел,

на луг приречный. ’ 
Он где-то здесь поста ВЕЛ "свою веху, 
Здесь сплои налилась впервые плечи. 
Здесь речь отца запомнилась навек. 
Здесь па душу легли его слова: 
«Как этот луг, свободен человек. 
Высок он п бессмертен, как трава»... 
Как радуются гостю земляки, 
Учившие косу держать когда-то, 

.11 все ж глядят ревниво старики — 
Придирчивы к родному космонавту.
— Кажись, не позабыл еще урок, - - 
Хороший взмах, уверенны движенья.
— Да, косарю и космос, видно.

країні в змозі суперничати 
з цією іменитою коман
дою. В її складі майстер 
спорту міжнародного кла
су Валентина Закорецька
— перша жінка в світі по 
кількості-стрибків — 4912, 
майстри спорту СРСР — 
члени збірної країни Оль* 
та Баженова і Валентина 
Сьоміна. Ще одна пред- 
сіаш.іиця цієї команди 
майстер спорту міжнарод
ного класу Олександра 
Швачко в цей час захищає 
кольори збірної країни на 
міжнародних змаганнях.

Після першого стрибка 
попереду ВаленіпНа Сьо
мій«, а потім Оції Бііже-- 
нова перехоплює лідер
ство.

Чемпіонкою стає О. Ба- 
женова, на другому місці 
В. Сьоміна, па третьому
— В. Закорецька.

Командою попереду вз- 
рошнловґрадці, за Цими — 
харків’яни, на третьому* 
місці — команда міста 
Донецька.

Змагання продовжую
ться.

В. ПЛОХОЙ, 
майстер спорту 
СРСР, суддя.рес
публіканської ка
тегорії. ■

П(Д КУПОЛОМ ПАРА
ШУТА.

II \ ФОТО: МАПСТЕР 
майстер спорту

СПОРТУ О. БАЖЕНОВА. 
В МЛ.ХПОРИЛОВ.

Фіно В. КОВПАКА.

Але боротьба серед чо
ловіків не втратила своєї 
гостроти. Після першого 
стрибка вперед виходять 
абсолютний чемпіон Укра
їни минулого року Воло
димир Чайка. На другому 
стрибку його випереджає 
представник команди мі
ста Ворошпловграда Вале
рій Махиорплов. У фіналі 
Валерій зміцнює лідерст
во відмінним стрибком — 
7,0 секунди. І стає чемпі
оном. па другому місці — 
В. Чайка, на третьому — 
В. Щербань з міста Оде
си.

Боротьба за першість 
серед жінок стала «до
машньою справою» коман
да Ворошпловграда. Нав
ряд чи ще якесь місто в

„САЛЬТО“
НА
В И С 0 Т I
2000...

„Зірка“-, перше коло успішно
Повідомляємо результати

Інших зустрічей.

Для кіровоградської сЗір- 
ки» матчем з Миколаїв- 
с ьким кСуднобуді вником* 
завершилось перше коло 
чемпіонату СРСР з футбо
лу серед команд другої лі- 
єн класу <г,4». Як уже пові
домлялося, цей матч . закін
чився перемогою еЗірки з 
рахунком 1:0.

Команди м. Тирасполя — «Го
верла» (Ужгород) — 2:0, «Хви
ля* (Севастополь) — «Кривбас» 
(Кривий Ріг) — 1:0, «Локомотив» 
(Херсон) — «Локомотив» (Жда
нов) — 2:0, «Фруизепець* (Суми) 
— «Авангард» (Ровно) — 1:0,
«Автомобіліст» (Житомир) — 
«Локомотив» (Вінниця) — 2:1.
Гра 15-го ігрового дня «Суднобу
дівник.» (Миколаїв) — «Автомобі
ліст» (Житомир) — 0:2. Ігри «Ко
лос» (Полтава) —,СК Луцьк ( 
СК Чернігів — «Динамо» (Хмель*, 
иицькнй) — перенесені.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ КОМАНД 
ЗА СТАНОМ НА 17 ЛИПНЯ

! в .*■• Н п м
1. «Кривбас» 15 3 5 2 16— 7
2. «Зірка» Крг. 16 7 5 л 23— 7
3. «Автомобіліст») 15 6 7 2 21— <?
4. «Бучозина» 15 6 6 3 17—14
5. СК Чзрнігіз 13 7 3 3 14— 4
6. «Динамо» Хм. 14 6 5 3 14— 9
7. Команда ■

м. Тирасполя 15 6 5 4 18—20
3. СК Луцьк 13 5 5 3 17— 9
9. «Колос» 14 5 5 4 21—16

10. «Фоунззнець» 15 . 5 5 5 11—13
11. «Суднобудівник» 15 5 4 6 21—19
12. «Локомотив» Б, 15 4 5 6 17—22
13. «Г озеола» 16 3 7 6 7—14
14. «Хзиля» 15 5 2 3 14—27
15І: «Аззигаод» Р. 14 4 . 3 7 10—14
16. «Локомотив» X. 13 2 3 3 9—23
17.

Î !
«Лохомотиз» Жд. 15

11- 1
1 3 11 9—30

Нс растерял земного притяженья.,, 
А он устал.
Присел па землю он.
П земляки довольные подсели,
П звон косы,

н Байконура звон —
Все улеглось на скошенное сено.

Сеятель
Земному тяготенью подвластный, 

как все земное, 
Рано он встает.
Стюкэйнолицый. крепкий, 

коренастый —
Привычною походкою идет.
Я на походку обратил внимание:

. Неслышная в предутренней тиши.
Опа как бы являла суть —

слияние
Земной к человеческой души.

—----------------------------- ---------------
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Са тиричний 
репортаж

«а К ЩО он маєте безліч вільного 
'*® часу і пе знаєте, куди його по
діти. або ж ямц.0 страждаєте 
надмірною, хворобливою флегма
тичністю користуйтесь таксі в 
Кіровограді...

Ось хронологічний виклад по
дій, що стались протягом трьох 
годин 16 липня на .зупинці гаксі 
біля «алітничного покладу.

13.20 Симпатичний пасажир, ве
дучи мі руку дитину. підходить 
до відкритого віконня диспетчер
ського пункту.

Мамаию. на Знам'янку мож
на поїхати? — запитує він.

— Не знаю, ловіть машину, — 
знизує плечима диспетчер.

— А навіщо вас там посадили? 
Ні конце з лязгом закривається.

А що, — у диспетчера теж обід
ня перерва. Та н допитливий чо
ловік це довго .бідував. Хвилин за 
п’ять до нього підійшов якийсь 
молодик, щось пошептав і при
кати! сині «Жигулі» понесли сим
патичного пасажира з дитинок» в 
Знам’янку.

13.40 На зупинку виїжджає «Вол
га» 69-98 КДЖ. Першими молодо
го водія оточують чотири жінки 
персдпенсійного віку. Починаєть
ся дипломатична ро«мова:

— Дядьку, підвезіть до Осит- 
няжки.

— Ну. іцо вам варто, дядьку?
— Ні-і. — відповідає «дядько» 

голови благальннць 
В 

Ще краще. А вам? А

і вже через 
запитує сам. — д вам вуаи? 
Байраки? — 
вам?

Врешті 
зломлена, 
диню такс!

неприступність водія 
Оснтняжьн взяли твер- 

тихою сапою». («Ви 
такий симпатичний, то хіба ж на
зад пасажирів не наберете?.»).

Проте не всі мають диплома
тичний хист. Олександр Грабар з 
дружиною і немовлям з 13.30 до 
14.05 намагався домовитись з во
діями про поїздку в Байраки на 
основі джентльменських стосун
ків. І все марно. Врешті подруж
жя махнуло рукою І подалось»а

місіс добнраіись »на переклад
них».

13.50 Огрядній жінці з очевид
но хворим серцем, після довгої 
біганини від машини до машини, 
преш її. пдалрсь поїхати на Ку- 
щівку. А от двом студенткпм-.чу- 
дожпнням із Москви не потала
нило. Поїзд «Москва — Одеса» 
приходить явно невдало, в і4.1)7, 
якраз тоді, коли більшість таксі 
чомусь одночасно їде на перезмі
ну водіїв. Подивувавшись тако
му «мудрому» розкладу робоїн, 
дівчата підхопили важкі сумки 
та етюдник і поспішили до авто
буса.

14.00 Обідня перерва у лиспеі- 
чера Л. Й. Нікомарової скінчи
лась. Вона на робочому місці, де 
люди, забувши про порядок, біга
ють юрбою за кожною новою ма
шиною: «От і добре, — полегше
но зітхає пасажир. — Хоч чергу 
організує!». Та 
рично відмітає 
ня:

— Я чергу не 
мим пасажирам 
свідомими!

1 пояснює свої обов'язки:
— Я маю відмічати путівки тим 

водіям, котрі їдуть за місто, ви
пускати чи не випускати в рейс.

А гурт пасажирів тим часом 
хвилюється, метушиться, надієть
ся лише на ноги (хто перший до- 
біжиіь до машини) і благає, аби 
фортуна не підвела.

Диспетчер пояснює причини по
середнього. м’яко кажучи, обслу
говування.

Вияв.тяєі ься, міським таксомо
торам вона — 
не начальник.
Машини пра
цюють з рація
ми, зв'язаними 
з центральною 
д н с п с т - 
перською. Водії 
заміських таксі 
теж люди «са
мостійні». До 
того ж зарпла
та низька, ро
бота нерпова, і 
взагалі вона 
працює остан
ній день. Г 
раховується.

вчинили вже дві її ПОПСрсД- 
НІШІ.

15.00 Ще більш грунтовні по
яснений дав начальник колони 
таміськнх. іаксомоюрів Б. О. Ков
тун. Машин у парку мало, на об
слуговування пасажирів виділенії 
менше двохсот авто. Хронічно не 
вистачає возіїв, не хочуть hit в 
таксисти. Зараз снротіюіь ’5 ма
шин. Водії — у лещатах плаву і 
лому «холості* пробігн загрожу
ють втратою премії. До того ж 
обмеження різноманітних наказі.« 
та інструкцій «згори»,

а знаєте, як пажко працювати 
диспетчерам? І в мороз і спеку в 
іалізній будці, без освітлення і 
бет телефону. Щоб провести елек
тричну лінію в диспетчерську не 
залізничному вокзалі, потрібно 
затратити більше тисячі карби-. .. 
панців. А де взяти гроші?

і в цих умовах таксисти вико
нують і перевиконують план. .

До пояснень працівників Кіро
воградського таксопарку не мож
на не прислухатись. Го чому ж їх 
ігнорують ті, кому не фортунип. 
«піймати» таксі, кому доводить
ся трохи запопадливо (а що по
робиш, їхати ж іреба!) нахиля
тись до віконця такгиста? Диви
ни, нони досі переконані, що так
сі призначене обслуговувати па
сажирів, а не навпаки.

16.00 Я закінчив збирати фак
ти. Закрив блокнот і поїхав д,т 
редакції. На тролейбусі. Луже 
поспішав.

диспетчер катею- 
зу хвалі домаїан-

органі іовую. ' Га- 
треба бути біліли

Перець
без перцю

Сатирично-гумористичний випуск

Д о а а п и т а н п я

«ДОМАШНІЙ АРЕШТ»
«Дорога редакціє, допоможи нам. Справа в то

му, що нам дали п’ятнадцять діб. Тільки ти не поду
май, що ми засуджені. П'ятнадцять діб ми одержа
ли з «милості» заводу «Ремнобуттехиіка». У нас зі
псувався холодильник. Оскільки він ще, як кажуть, 
гарантійний, нам довелось звернутись на це підпри
ємство. Якась дівчина вислухала нас і сказала: «Че
кайте до п ятнадцятого». (А замовлення ми робили 
першого). Ми терпляче просиділи всі ці п’ятнадцять 
діб вдома. А тепер не знаємо, що нам робити далі: 
чи їхати в Кіровоград, де знаходяться ремонтні 
майстерні зазоду, щоб знову добавили, чи самому 
продовжити «домашній арешт». Підкажіть, що нам 
робити?

Я. РИБАЧ УК, 
житель м. Знам’янки».

Від редакції: Це запитання ми адресуємо керівни
цтву заводу «Ремпобуттехніка« і разом з вами буде
мо чекати відповіді.

Ті о л ю ч и м п е р о м

КРИК моди
Прияезли Ті в лікарню — 
єхянліввавея лікар:

— Оперуємо. Негайно. 
Дуже хвора Віка. 
Приготуйтеся робити 
їй масаж серцевий, 
Вітамін, затим — глюкозу 
і наркоз місцевий.
— Обережно...

Віка встала:
— Не дуже хитруйте,
А взялися лікувати, 
Так чесно лікуйте.
Чого збліднув? От ще лікар 
якийсь безпардонний.

М. ВІДЕНКО, 
м Кіровоград.

Погодьтесь, 
піщанобрідські то
вариші, 
бирали

котрі ви- 
місце для

стенду 
газети,

сатиричної 
не змогли

вчинити мудріше, 
аніж астанови-

■■ ■ ■ ти його поблизу
сільської чайної. 

Щовечооа там збираються любите
лі хмільного дозвілля, котрі, за 
думкою о.одоначальників піщано- 
брідського «Перця», можуть поба
чити своє нетверезе відображення 
у сатиоичному органі без відриву 
від «відпочинку».

На жаль, орган той забули об
ладнати ще., дзеркалом. А воно 
таки необхідне, бо стіннівка покли
кана показувати і висміювати, зник
ла за незапам’ятних часів, тож і 
«відображувати» тих, хто п’є навчи
ли просто біля порожнього стенду, 
нічим. Недоторканість його охоро
няє міцний замок. Та навряд чи вів 
необхідний. Скляна вітрина без 
«Перцю» — то просто стара переч- 
ниия без гострого перию. Чи може, 
судити немає кого? Та щовечора, 
обіпершись на зручні стійки «Пер
цю», захмелілі відвідувачі бажають 
один одному «Будьмо!..»

М. КОРІННИЙ.
Добровеличківський район.

Одміннй наркоз місцевий!! 
Дапая закордонний!

«ЛЮДОЇД»
Вбіг Мишко в кімнату,
Весь тремтить і зблід:
— Ліано, а у Натн —
Бать но людоїд.
Я оце н під'їзді 
Тільки-що жмурився.
Й чув, як він якомусь 
Дяді говорив-
«Вірте слову Бублика.

Обіцяю Ним:
З’їм твого заступника 
Й пікнути не дам».

ЧИЙ БАТЬКО
ДУЖЧИЙ

— А мій гаго иижимас 
Гирю трьохпудопу...
— А мій миттю розгинає 
Отаку підкову...
— А мій трактора-лопату 
Вгору піднімає...
— А мій тато нею зарплату 
За раз пропиває...

Вячеслав СОКУРЕІІКО, 
член обласного літера
турного об’єднання.

м Світловодськ.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Ъ Наша адресаj телефони
■пиояпя

Газета иикодить 
у нівторок, четвер, 

суботу.

3?6б50 ГСП. КІровоград-50, іул. Луначарського, 36» 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

истмсомолбського 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 0ІО56. ігдеиб 63І07*

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.іЮ —- Новини. (М.|.
9.15 — Гічіїасінкп.

(М.) у;о — «Тобі, 
юність’» (М.). 10.00 —
«Очевидне — неймовірне». 
(М.). 1'1.00 — «Клуб кіио- 
нодорожей». (М.). 12.00 — 
♦ Новини з орбіти*. (М.).
12.15 - Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Динамо» (К) — 
«Арарат». Другий тайм. 
(В і.д е о з а п іі г). (К ).
13.15 — Програма передач.
(М.). 13.20 — Концерт.
ІМ.) 13.40 — Репоріаж 
про посадку корабля «Со
юз».. (М). 14.1’0 — «Філь
ми — призери Всесоюзно- 
і о огляду телефільмів». 
(М.). 15.00 — «Романси 
П і. Чай коне того вико
нує народний артист 
СРСР М. Рсйзен». (М ). 
15 25 — «Мамина школа». 
(М). 15.55 — «Л Мазовше

-- краще всіх*. (М 1. 16.35— 
«Валерій Чкалов». Ху 
дожпій фільм. (М .). 18.ПО 
— «День за днем». (К-д).
18.15 — «Веселі нотки».
(М.) 18.30 — «Назустріч

■ XXV з’їзду КПІ’С». «П'я
тирічку — достроково». 
(М). 19.15 — «Міжнарод
ний фестиваль іеленро- 
грам » Рай дуга*. Куба 
(М.). И.-15 — Телеспек
такль «Іван і Лліиіічач*.
(М.). 21.00 - «Час». (М ). 
21.30 — «Ваша думка» 
(М ). 22.30 — «Спортивний 
щоденник». (М.). 23.00 — 
«Новини з орбіти». (М ).

ДРУГА ПРОГРАМ 4. 
16.55 — Д ні дітей. «Ман
дрівка Гна тики-іонна пі
ка». (Д к). 17.31: — -На
зустріч XXV »’їзду 
КІ1РС». «Партійне жит
ія». (Х-в) 18 С0 — Ого.то
шепіія. (К.). 18.30 —- Кон
церт. (К 1. 19.00 — «Вісті». 
(К ) 19.30 — «До Дня від
родження Польщі». Ви 
ступ Генерального консу
ла ПНР п місті Києві Де- 
она і’омашевськоіо. Док. 
фільм. (К.). 20 15 — Фільм- 
концерт. (К.). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К.). 21.С0 
— «Час». (ЛІ ). 21.30 - «На 
лапах республіки». (Оле
ся). 21.45 — Худ. фільм 
«Циклоп починається вно
чі». (K.). 23.1-0 — Новини. 
(К.).

22 ПЕРША ПРОГРАМА. 
9 00 — Новини. (М.) 
9 15 — Гімнастика.

(М ). 9.30 — «Машенька і 
ведмідь». Мультфільм. 
(М.). 9.50 — ’Гелесіїек-
такль «Ів.ап і Аліничлч». 
(М.) 11.00 — «Ваша дум
ка». (М>. 12.00 — «Нови
ни з орбіти». (М.). 12.15
— Худ. телефільм «Шіст
надцята весна». (К ) 14.13
— Програма передач (М.).
14.20 — Док. фільми Мол
давської студії телебачен
ня. (М.). 15.25 — «Шахо
ва школа*. (М.). 15,55 — 
О. Твардовський. «Василь 
Тьоркін». (М.). 16 25 —
«Наука — сьогодні». (М ). 
16.55 — «Фільм — дітям» 
«Вершники». Тел. худ. 
фільм. І серія. (М.). 18.00
— «Населенню — про ци
вільну оборону». (К-д). 
18.15 — Програма телеба
чення Польської Народної 
Республіки, присвячена 
національному святу поль
ського народу — Дню від
родження Польщі (М ) 
21.00 - «Час». (МЛ. 21.30
— Концерт (К-д). 22.00 — 
Телефільм. (К-д). 22.1» — 
Аматоре їжі кінострічки.
(К-д). 23.00 — Повніш.
(К ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.45 — Док. фільм «Лю
ди, праця, творчість» 
(К.). 19.00 — «Вісті*. (К ). 
19.30 — «Сьогодні — День
відродження Польщі*. 
Док. фільми. (М.Е 20.15 — 
«Музика Паганіні». (К.). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К ). 21.00 — «Час*. 
(М.). 21.30 — «Герої па 
сцені і в житті». (М.). 
22.40 — «На Спартакіаді 
народів СРСР». Баскет
бол. Чоловіки. Фінал.
(К.). 23.()О — «Новини з
орбіти». -( М )

23 ПЕРША ПРОГРАМА.
8.55 — Програма пе
редач (М.). 9.00 -»

Новини. (М ). 9.15 — Гім
настика. (М.). 9.30 —
«Один за всіх, всі зо одно

□
ТЕЛЕЕКРАН

з 21 но 27 лііііііи
(М ) 18.45 — «Люди 
закон». (М). 18.39 —

(М). 19.15 —
«Спортлото». (М.). 
- Багатосерійний 

♦ Брати, Кар.і- 
1 серія. (М.).

кіі». 
на і 
Концерт. 
«Тираж 
19.30 
худ фільм «Брати, Кара
ми топи». 1 серія. (М.). 
2Г.ОО - «Час». (М.). 21.3!)
— Фільм концерт «Галина
Писаренко». (М.). 22.15 — 
Балет II. Чайковської о 
«Франческа да Рїміні». 
(М.) 22.40 — .«На Спарта
кіаді народів СРСР». Те' 
иіе. Фіна.т. (М.) 23.40 —
«Новини з орбіти». (Мі

ДРУГА ПРОГРАМА. 
І7.15 — «Сіоністські міфи 
і дійсність». (К.). 17.30 — 
«Співають випускники 
Одеської консерваторії» 
(Одета) 18.00 - Оголо
шеншТ. (К.). 18.30 — Для 
дітей. Худ. іслефільм 
«Капітан*. (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 —
Муз. фільм. (К.) 20.30. — 
«Сі.ті.ськоіосподарсь к :і й 
тиждень». Телсогляд. 
(К ) 20.15 — «На добра
ніч. діти!» (К.). 21.00 — 
«Час». (М.). 21.30 —
М. Горький «Житія Мат
чів Кожем’якіна» Гелеви- 
сіана. І серія. (К.) 22.45
— Новини. (КЛ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повніш (М ). 
9.15 — Гімнастика.

(М.) 9.30 — «Творчість
юних». (М І. 10.00— «Бра 
пі Кара.мазовн». Багатосе
рійний худ. фільм. І се
рія. (М.). 11.30 — «Троя
ка ружа». Фільм-концерт. 
(М.) 12.1’0 — «Новини з
орбіти». (М.). 12.15 —
Худ. телефільм «Цемент». 

1 серія. (К.). 14.25 — Про
грама передач. (М ). 14.30
— «Земля». Науково по
пулярний фільм. 
15.20 — «Москва і 
чі». (М.). 15.50 — 
зірки України», 
рис’. ;...................
зустріч 
КПРС-* «Резерви 
службу 
(Олега). !і 
селам України бути зраз
ковими* (Донецьк). 17.20

молодих».
— Новини. 

— «Таємничі 
(М ). 18.30 - 

добробуту».
— Концерт.

(М.). 
МОСКВИ- 
«Золоті 
Ківона-

. (М в). 16.10 — «На- 
XXV з’їзду 

на 
виробництву».

!6 45 — «Містим і

го». (Л-д). 1U.30 — «Най- 
пам’ягнішнй день в жиг-
ті» Худ. фільм. (Поль
ша) 11.20 — Концерт.
(М.1. 12.00 — «Новини з ор
біти». (М.1 12.15 — Худ.
фільм «Циклон починаєть
ся вночі» (М.). 1’4.20 —
Програма передач. (М.) 
14.25 — «Фільми — при-
зерн Всесоюзного огляду 
телефільмів». (М.) 15.10 — 
Е. Ільїна. «Четверта ви
сота» (М.), 15 40 — Кон
нерт (М ) 16.Г0 — «На
батьківщині уральських 
сповідей». (М). 16.45 —
«Фільм — дітям». «Верш
ники». Тел. худ. фільм. 
2 серія. (М.). 18.00 *-
«День за «днем». (К.-Д) 
18.15 — «Зяггдки і яідгпд-

------- ------------------------------------------- j 

«молодой КОММУНАР.» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вуз. Глінки, 2.
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«Час». (М). 21.30 — «Па 
линах республіки». (Х-п), 
2].45 — М, Горький. «Жит
ія Матвія Кожем’якіна *, 
Те.теімісіава. 3.серій. (М.). 
22.15 — Новішії. (К.).

£ ПЕРША ПРОГРАМА, 
£О ,і (х> -- Програма пе

редач. (М.).’9 05 — 
Гімнастика. (М-). 9.20 — 
Новини. (М.). 9.30 —
«АБВГДейка». (М). 10 00
— «Брати Карамалови», 

’ У/5-«Для
(М). 1Г.45 — 

»Ранкова 
12.15 —
художви- 

(М.). 12.45 
концерт. 

(Л -д). 13.20 — «Більше хо- 
роціих гонарін». ,(М ). 13.50
— «Муз. календар», (М,), 
11.39 — «Здоров’я». (М;), 
15.00 — «Фільм -- дітям». 
«Гра». Тел худ. фільм. 
(М.). 16.05 — До Дня на
ціонального повстання і(а 
Кубі». Док. фільми. (М.).
16.45 — «Грає ансамбль 
«Фольклор». (М.). 17.00 — 
«У світі тварин». (М ). 
І8.С0 — Новини (М.). 18.15
— Мультфільми. (М.).

«У вашому домі».
Муз програма. (М.). 19 15
— «Слово — ученому»,
(М.). 19.30 — «Дивні ду
рость. Тел. худ. фільм.- 
(М.). 21.00 — «Час». (М ). 
21.30 * ................. ....... :’"-
тюр 
мо». (М.). 22.30 — Заключ
ний концерт лауреатів фе
стивалю радянської пісні 
з міста Зелено Гур». 
(ПИР) Но закінченні — 
новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
12,05 — «Перлина

Прикарпаття». (Львів). 
12.35 — Для дітей «Веселі 
ігри па воді». (Одеса). 
13 15 _. Фільм-концерт
«Про дружбу співає Укра
їна». (К.). Г-1.05 — «Ек
ран молодих*. (К.). 14.45
— Мультфільми. (К.Е
15.20 — «Девіз — висока 
якість». (М-в). 15.40 —•
Муз. антракт. (К ). 16.00 — 
Для дітей. «Сонечко», 
(Д-к). 16.30 — «Все про 
балет». (К.). 17.40 — Тс-; 
лежуриал «Ми — радяи: 
ськпй народ». (Х-п). 18.30
— «Віегі». (К). 19.00 —
Першість СРСР з футбо
лу. «Зоря» (Ворошг.ттч- 
град) — «Торпедо». (МЛ.
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» ............... .
і 
«Нейлон 
1ІВ» 
(К.). 
ля ПЕРШ 
X і 9.00 -

З серія. (М ). 11.15 
яз ', батьки!» (." 
Муз. програма 
пошта» 1М.). 
«Розповіді про 
ків». Рафіїс-ть. 
— Естрадний 

13.20 —

«Екран 
(Х-п) 18.00
(М.) 18.15
ЧОЛОВІЧКИ». 
«Питання 
(М.) 19.15
(М.) 19.45 — Багатосерій
ний худ. * ’ 
Кара.мазовн». 2 серія. (М ). 
21.00 — «Час». (М.). 2Ґ.30
— Тележурнал «Людина і 
закон». (К-д). 22.10 — Те
лефільм «Згадуючи роки 
вогняні*. (К-д). 22.45 
«На Спартакіаді народів 
СРСР». (М.). 23.00 — «По
вили з орбіти». (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.50 — Телев. худ. фільм. 
(М.) 18.00 — Оголошення.
(К.І. Г8.30 — Муз. фільм
«Один. два. три». (К.). 
19 00 - «Вісті». (К-). 19.30
— Док. фільми. (К.). 20.00
— Концерт. (Х-в). 20.30 —
«Україна жнивує*. (Жито
мир). 20 45 — «На добра
ніч, діти!» (К.) 21.іХ> —
«Час». (М.). 21.30 —
М. Горький. «Життя Мат
вія Кожем’якіпа». Телсви- 
става. 2 серія. (К.).
ЛГ ПЕРША ПРОГРАМА. 
Х*7 9.00 — Новини. (М.).

9.15 — Гімнастика.
(М.) 9.30 — «Умілі руки». 
(М ). 10.00 — «Брати Ка- 
рамазовн». 2 серія. (М.). 
11.15 — Копцертннй зал 
телестудії «Орля». (М.). 
12 09 — «Новини з орбіти». 
(М.). 12.15 — Худ. теле
фільм «Цемент». 2 серія. 
(К.). 11.30— Програма пе
редач. (М.). 14.35 —
«Фільми — призери Всесо
юзного огляду- телефіль
мів». (М.). 15.15 — «Візе
рунки». (М.). 15.45 — «Єні
сейські зустрічі». Про Дні 
радянської літератури V 
Красноярському краї. 
(М.), 16.20 — «.Фільм —
дітям*. «Республіка
«ПІкід». Худ. фільм. (М ). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «У кожно
му малюнку — сонце». 
(іМ.). 18.30 — «Репортаж 
про посадку корабля 
«Аполлон». (У запису). 
(М.). 18.15 — Концерт.
(М,). 19.90 — «Людина.
Земля. Всесвіт». (М ).
19.45 — «Браги Карамазо- 
ви». З серія. (М.). 21.00 — 
«Час». (М.). 21.30 — «Зо
лоті 
(НДР). 22 25 
(США). ' 
родпі змагання з кінного 
спорту». Но закінченні — 
новини. (М.)<

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.10 — 1 Іаша афіша. Ь' 
П.1’5 — Ноннин. (К). 11.30
— Коннерт. (К.). 16.15 —
Наша афіша. (К.). 16.20 — 
Для дітей «Пригоди ко
шеняти». Лялькова виста- 
г.0. (К.). 16.50 - «В ім'я 
миру*. (Донецьк). 17.10 — 
Для дітей. «Сонечко». 
(Миколаїв). 1*7.40 
селению •• 
оборону». , ... ___
Оголошений. (К.). 18.30 — 
Репортаж про посадку ко
рабля «Аполлон». (М.),
18.45 — «Грає Абі Зай
лер». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К.). 19.30 — Фільм-балет 
«Легенда про кохання». 
(К.). 20.45 *-• «На добра
ніч, діти!? (К ). 21.00 —

фільм «Брати

ноти». Концерт.
Концерт.

22.45 *— «Міжна-

«На- 
про цивільну 
(«.). 18.00 —

18.4.

Тел. театр міпіц- 
«Діївайіс обгоиорн-

(К.). 2Г.00 — «Чає.-*
21.30 — Худ. фіті.м

100 ироиен-
(К.). 22. 55 — Новини,

ЛЯ ПЕРША ПРОГРАМА.
Л і 9.00 — Програма пе

редач. (М.). 9.05 —•
Гімнастика для дітей) 
(М.). 9.20 — Новини. (М ). 
9.30 — «Будильник». (М ). 
10.00 — «Служу Рацяп- 
ському Союзу» (М.). П.00
— «Вперед, хлопчаки!»
(М.). 12.00 — «Муз. кі
оск». (М.). 12 30 — «Сіль
ська година*. (М ). J3.3Q
— Худ. фільм «Капітан 
Джек». (М ) Г5.С0 —- «Сьо
годні — «День працівника 
торгівлі». БеСіда з мініет-. 
ром торгівлі СРСР А. і- 
Струєвим. (М.). 15.J5 — 
Концерт. (М.). 15.45 — 
«Діти Країни Рад*. Тел« 
док. фільм «Хай завжди 
буде сонце!» (М.). -16.35
— «Сьогодні — День БІА-
ськово-Морського Фло
ту СРСР». (М.). Виступ 
головнокомандуючого Вій
ськово - Морським «бла
том, адмірала Флоту Ра
дянського Союзу Героя 
Радянського Союзу С. 1« 
Горшкова. (М.). 16.50 —
«Клуб кіноподорожей», 
(М.) 17.50 — Мультфільм,
(М.). 18.00’ — Ношши.
(М.)_ 18.15 — «Фільми 
Призері! ВсЄСОЮЗИОГО ОГЛЯ-. 
ду . телефільмін». (М.)< 
19.05 — «Святковий вечір 
в Оетанкіпі». -(М.). 21.00
— «Час». (М.). 21.30 
Фільм-концерт. (К.). 22.‘.)*>
— Першість СРСР з фут* 
болу «Динамо» (К) 
СКА (Ростов нп-Донуї. 
(Відеозапйс). В перерві
— вечірні новини. (К.).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9.40 — Наша афіша. (Кї), 
9.45 — Для ді ї ей. «Вяз 
крадення цибулини». Ви’- 
стана. (Х-п). її.00 — Коні 
церт молодих Я1ІКОП0НЦІВ. 
(Х-в). Н ЗО — Кіножурнал.- 
(К.). 11 49 — «Панллські
казки», (К-д на Рсспублі- 
канське телеба ченн я).
12.00 — «Сьогодні — День 
ир.чцівнпка юргівлі». (К.),| 
12.30 — Для школярів,
•Будь • сильним, будь’ 
сішнтним». (К.). 13.15 —
"П’ята трудова». (Д н),, 
13.50 — «Сьогодні — День 
Військово-Морського Фло
ту*. Худ. фільм «Лист із 
юності*. (К.). 15.00 — «У 
світі рослин». (К.). 15-50 
—* «Слава солдатська^ 
(Одеса) 16 50 — Концерта 
(Львів). 17.30 — «Сім’я».] 
(Донецьк). 18.30 •— <Ві<’£ 
ті». (К.) 19.00 '. --<v» non»'
шість СРСР з. ий>У»бол?, 
♦ Дніпро» . — «АрараїЙ1 
(К.). 20.45 — «IJô добрі« 
ніч. Діти!» (К.). 21.00 ®- 
♦Час». (М.). 21.30 — Те 
спектакль «1іідішйіи(с.чу/' 
деіп». (М.). 22.50 11*1'
виші. (М.),

'і
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