
Ціна 2 коп.СЕРЕДА, 26 ЛИПНЯ 1967 р.

ХЛІБ—ДЕРЖАВІ
Виконуючи соціалістичні зобов язання, взяті на 

честь 50-річчя Великого Жовтня, трудівники сільсь
кого господарства Сквирського району Київської об
ласті, Бершадського, Шаргородського, Гайсинського, 
Калинівського і Вінницького районів Вінницької об
ласті, Котовського району Одеської області, Бердян
ського і Якимівського районів Запорізької об
ласті, Володарського району Донецької області, 
Олександрійського і Петрівського районів Кірово
градської області, Городищенського району Черкась
кої області, Красилівської о і Шепетівського районів 
Хмельницької області, Тростянецького ройону Сумсь
кої області, Грсбінківського району Полтавської об
ласті та Козелсцького району Чернігівської області 
організовано проводять збирання врожаю зернових 
культур і достроково виконали річні плани продажу 
хліба державі.

Господарства цих районів продовжують продавати 
хліб державі понад план.

ПАМ’ЯТНІ ПРАПОРИ
НА ЧЕСТЬ
ЮВІЛЕЮ ЖОВТНЯ
ЦК КПРС, Президія Верховної Ради 

СРСР, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС 
прийняли постанову про встановлення 
пам’ятних прапорів для колективів під
приємств, організацій та колгоспів — 
переможців у соціалістичному змаганні 
на честь 50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Прапори встановлені з метою ознаме
нування трудових успіхів колективів під
приємств, організацій і колгоспів, які 
добились найкращих результатів у вико
нанні соціалістичних зобов’язань на 
честь великого жовтневого ювілею і 
внесли великий вклад у комуністичне 
будівництво.

Одночасно на ознаменування 50-річчя 
Жовтня встановлені пам’ятні прапори 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС 
для нагородження республік, країв і об
ластей за високі досягнення в справі 
комуністичного будівництва, в розвитку 
соціалістичної економіки і культури.

Пам’ятні прапори залишаються на віч
не зберігання і, як символ трудової доб
лесті, встановлюються в спеціально від
ведених місцях, доступних для загаль
ного огляду.

НОВОСІЛЛЯ НЕ ЗАПІЗНИЛИСЬ

У малярів щаслива доля: після них у 
квартиру входять новосели, сповнюють 
місто дзвінкоголоссям пісень. І, зрозумі
ло, комсомольсько-молодіжна бригада, 
де групкомсоргом Галина Жалковська, у 
той день поспішала. Дівчата, здається, 
не помічали спеки, від якої вони засмаг
ли не гірше кримських курортниць. А 
80-квартирний будинок, що по вулиці 
Миру, по самі вінця був сповнений п’ян
ким запахом фарб. Молодим будівельни
цям — їх тут працювало 25, — було не 
до розмов. Катя Давиденко закінчувала 
білити стіни, Галя Кушнірова шпаклю
вала підлогу... Тут же й групкомсорг

ПОДАРУЙ
ЛЮДЯМ 
РАДІСТЬ

Гатина Жалковська. Вона, мов чародій- 
1 »ця, струменіла з пульверизатора різ- 
Н1 барв’ям, від якого в квартирах става
ло світло і затишно.
J__ j-je дівчина. — вогонь, — говорить

по неї майстер Олександр Дем’янен- 
л'__у неї така вдача: коли бригаді
К°я<ко, Галя обов’язково радісгь прине- 

пісню запальну заспіває, а то 
се; иметься з якимось хлопцем змагатн- 
®13 За нею й усі не відстають.
сЯ0таК і того дня. Підійшов до Галини 

,онроб другої будівельної дільниці 
Бресту «Кіровоградпромбуд> Георгій За- 

НаД£’'р|аШ будинок — об’єкт пусковий. І 
Т^соние шпарить, але ж не можемо

Трудівники села Онуфріїпського району виконали план продажу хліба державі. Але напруження о степу не спадає. 
Механізатори квапляться. Прагнуть скоріше завершити жниса, побільше засипати в засіки надпланового зерна.

На знімку: підбір валків в артілі «Дніпро»; зліва — кращий комбайнер Григорій Ручно. Фото В. КОВПАКА.

ЩАСЛИВІ РЕЙСИ
Він завжди в дорозі. То веде свого «газона» 

до далекого міста, щоб привезти звідти буді
вельний матеріал, то транспортує для худоби 
корми. Найщасливіші рейси в Анатолія Нагір
ного тепер, влітку, коли кузов його автомаши
ни наповнюється пшеничним зерном.

Брали комбайнери підвищені соціалістичні 
зобов’язання. Тоді Анатолій сказав своїм дру
зям:

— Без нас їм не здолати висоту. Потрібно, 
щоб повсякчас наші автомашини чатували біля 
агрегатів, а не на току.

І цілий день прямують до брами лісосмуги

зеленаві «газони». По першому сигналу спі
шать до збиральних агрегатів.

Минає зміна. Комбайнери Григорій Салтан 
та Юрій Яковець прибавляють на свій рахунок 
34—35 обмолочених гектарів. І складають во
ни дяку в першу чергу водіям автомашин. 
А вони, Анатолій Нагірний, Павло Миколайчук, 
Микола Вахненко, Михайло Глущенко, теж з 
радістю. Бо за день перевезли по 450—500 
центнерів зерна.

Дбають наші водії й про те, щоб не було 
втрат. Вони наростили борти автомашин, по- 
господарському полагодили їх, закрили най
менші щілини.

А. ЗАЇКА, 
секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Кірова Устинівського 
району.

©
ОКРИЛЕНЕ 
МИСТЕЦТВО 
КИЇВ, 22 липня. 

(РАТАУ). Більш як 400 
учасників художньої са
модіяльності Кірово
градської та Івано-Фран
ківської областей змага
лися сьогодні в майстер
ності на фестивальних 
конкурсах.

Окрасою програми
(Закінчення 

на 2-й стор.).

О
Чому 
з мітлою, 
Олександре?

©SIOW
(З стор.).

допустити, щоб запізнювались новосіл
ля.

— За нами діло не стане, — відгук
нулась групкомсорг. — Пам’ятаєте бу
динок иа Башкирській? Взимку здавали 
і не підвели.

Допізна працювали маляри з комсо
мольсько-молодіжної бригади, а вранці 
Галина сказала виконробу:

— Новосілля не запізняться.

ГАЛИНЧИН1 РОМАШКИ
Нещодавно мені знову довелося зуст

рітися з Галиною. Кіровоград уже заси
нав після звичайного трудового дня. По 
вулиці йшла дівчина в сільському плат
тячку і юнак у білій сорочці. В її ру
ках — букет ромашок. Дівчина відділяє 
від букетика ромашку і кидає у вікно 
квартири, в якій ще зовсім недавно 
справили новосілля молодожони. У бу
динку вже сплять. І самотня квітка за
лишається на підвіконні.

Розкритих вікон багато. І Галинка ки
дає в кожне вікно по ромашці. А вран
ці більше десятка новоселів знаходять 
у своїх кімнатах — на підвіконнях, сто
лах, стільцях — променисті ромашки. 
Старий робітник обережно взяв зі стола 
квітку, посміхнувся і поставив у склян
ку:

— Щасливий хтось...
І згадав свою молодість.
Жінка, яка вчора посварилася з су

сідами, знаходить ромашку на підвікон
ні. Вона вирішує, що їй спеціально ки
нули сусіди:

— А все-таки вони добрі люди.
І вже ніколи не буде вона сваритись 

з тими, хто їй дарує квіти.
... Хлопець і дівчина йшли тихою ву

лицею. У них в обох горда професія — 
будівельник. І вони просто не можуть 
жити інакше, щоб не дарувати людям 
радість — нові світлі квартири, пісні, 
квіти.

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

ХТО ЗДОБУДЕ ВИМПЕЛ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»?

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Леонід РОМАНЕНКО з колгоспу «Родина» Мало- 

висківського району скосив 376 гектарів, намолотив 
4815 центнерів зерна.

Володимир СОЛОНЬКО з колгоспу імені Кірова 
ОлексаН’Дрівського району — 207 гектарів, 4862 цент
нери.

Юрій ЦИМБАЛ з колгоспу «Прогрес» Олександ- 
рівського району — 156 гектарів, 3568 центнерів.

Броніслав ЛІРНИК з колгоспу імені «Правды» 
Ульяновського району — 149 гектарів, 3918 центнерів.

Лука СОКОЛЮК з колгоспу імені Леніна Улья
новського району — 147 гектарів, 2459 центнерів.

Микола БАЛАШОВ з колгоспу імені 10-річчя 
Жовтня Маловисківського району — 145 гектарів, 
3257 центнерів.

ОРЕ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ЕКІПАЖ
Як літній вечір дихне прохолодою, Віктоіз і Ана

толій Демченки стрічаються на лану, де вже прибрано 
солому. І «ДТ-54» з комсомольським значком рушає в 
загінку. Пролягає нивою борозна. Цілу ніч полохає ти
шу гул молодіжного агрегату. А вранці обліковець по
відомляє хлопцям:

— Знову більше семи гектарів, два — понад норму. 
Знову премія буде...

П. ВІНЧУК.
Колгосп імені Куйбишева
Олександрійського району.

Виступ Насера
КАЇР. Тут з нагоди 15-ї 

річниці революції виступив 
президент ОАР Гамаль Аб
дель Насер, його промова 
була присвячена нинішньо
му становищу, яке склало
ся внаслідок ізраїльської 
агресії.

«Об’єднана Арабська Рес

публіка, — сказав прези
дент, — переживає тепер 
найбільше випробування за 
всю свою історію». Для нас, 
підкреслив він, е тільки 
один шлях — «шлях 
справжньої, тяжкої бороть
би». Президент Насер від
мітив, що Об’єднана Араб
ська Республіка реоргані
зує і перебудовує свої 
збройні сили. На думку пре-

З нової 
книги 
Валерія 
ЮР’бВА

(4 стор.).

ПОПОВНЕННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ
СІМ’Ї
З повним навантажен

ням працюють у ці дні 
приймальні комісії ву
зів — тисячі юнаків і 
дівчат, обравши профе
сію до вподоби, подають 
документи до того чи ін
шого учбового закладу.

— Що нового несе 
ювілейний рік молоді, 
яка бажає вступити до 
вузу чи технікуму? — з 
таким запитанням ко
респондент РАТАУ звер
нувся до міністра вищої 
і середньої спеціальної 
освіти УРСР ІО. М. Да- 
денкова.

Він розповів: 
(Закінчення 

на 2-й стор.).

зндента, треба посилити ке
рівну роль Арабського со
ціалістичного союзу (АСС) 
у житті ОАР, прискорити 
темни соціальних перетво
рень.

Слова президента про те, 
що Радянський Союз під
тримує справедливу бороть
бу арабів, були зустрінуті 
оплесками всього залу

(ТАРС).



2 стоп

впади
Обмінні концерти
Жителі Знам’яиського райо

ну були несподівано здивова
ні: біля клубів з’явилися афіші 
які сповіщали про виступи 
учасників художньої самоді
яльності з сусіднього, Олек- 

сандрівського району. Кол
госпники тепло приймали гос
тей, щедро винагороджували 
оплесками кожен виступ.

Знам’янці теж не залишили
ся в боргу. Вони виїхали в 
села Олександрійського райо
ну, де влаштували цілу низку 
концертів.

Бандероль з дипломом
В № 78 «Молодого комуна

ра» була опублікована зари-

мк
совка «Людин дебют». В ній 
говорилося, що учениця 9-го 
класу одинадцятої школи 
м. Кіровограда Людмила. Тов- 
стенко експонувала свої два 
прилади — «Діагностик» і 
«ЕП-2» — на 22-й Всесоюзній 
виставці творчості радіоамато
рів у Москві.

А днями на адресу обласно
го клубу ДТСААФ надійшла 
бандероль. В ній був Диплом 
І ступеня, яким Центральний 
клуб ДТСААФ нагородив юно
го конструктора.

І (Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

I дня був, безсумнівно, заслужений

І самодіяльний народний ансамбль 
танцю УРСР «Ятрань» Будинку 

культури Кіровоградського агре
гатного заводу. Створений майже 
вісімнадцять років тому, він про- 

' йшов славний творчий шлях. Спо- 
1 чатку це був гурток з 12 чоловік.

Тепер ньому понад 70 танцю
ристів, якими керує заслужений 
артист УРСР А. Кривохижа.

Майже всі танці, підготовлені ан-

ський народний хор із села Клин
ці. В репертуарі цих колективів — 
народні і революційні пісні, твори 
радянських композиторів.

У концертних залах столиці Ук
раїни звучали сьогодні чудові ме
лодії краю синіх гір і привільних 
полонин. Здавалось, що світлі і 
дзвінкі голоси смерекових лісів 
впліталися в тихий шепіт київських 
каштанів, коли співав молодіжний 
ансамбль «Мрія» з м. Надвірна 
Івано-Франківської області. В про
грамі ансамблю, яким керує сту
дентка педінституту Христина Ми-педінституту Христина Ми-

о ВИПУСКНИК
ІДЕ В ЖИТТЯ

ЗУСТРІЧАЄ 
ЗАВОД

До великої сім’ї черво- 
нозорівців вливається нове 
поповнення — випускники 
середніх та восьмирічних 
шкіл і професійно-техніч
них училищ міста. Всіх тут 
зустрічають привітно, ство
рюють умови, щоб вони 
могли освоїти вибрану про
фесію.

Ось Гриша Вітко. Йому, 
учневі 12-ої школи, давно 
полюбилась токарна справа. 
Закінчивши восьмирічку, 
хлопець прибув на завод. 
Григорія направили в третій 
механоскладальний цех, а 
тут — у колектив передо
вої зміни, де майстром ко
муніст І. М. Сахаров. Но
вачок буде учнем у висо
кокваліфікованого спеціа
ліста — токаря В. В. Кашу- 
ри. Це відверта і пряма лю
дина, надійний товариш.

Не подумайте, що Григо
рію повезло. Випускників 
Бориса Гарасєва, Володими
ра Русіна, Юрія Дуділов- 
ського та інших новачків 
теж закріпили за досзідче- 
ними робітниками,

Багато новачків прибуло і 
в перший механоскладаль
ний цех. Тут укомплектува
ли комсомольсько - моло
діжну зміну на дільниці ви
готовлення висівних ящиків 
до зернотукових сівалок. Ві- 
тя Савенко, Дмитро Медя
ник, Станіслав Іванов, Ваня 
Соломаха, Петя Петренко 
гордяться таким довір'ям, 
стараються виправдати його.

Вдалі перші кроки і в то
карів Люди Олійник, Люди 
Конторович. А всього в цей 
цех прибуло понад 40 юна
ків і дівчат.

Приходить молоде попов
нення і зараз. Недавніх 
школярів знайомлять з за
водом, як повноправних 
членів багатотисячної тру
дової сім’ї, запрошують в 
Палац культури, розповіда
ють про перспективи заво
ду в п’ятирічці, про все но
ве, що намічається впрова
дити у виробництво.

П. ФОМІЧ.
яЗавод «Червона зірка».

Над крутими берегами сивого 
Славутича спливав гуркіт моторів 
мошин-велетнів, небо підпирали 
високі риштування І довжелезні 
стріли кранів. На Дніпрі зводила
ся ще одна гідроелектростанція— 
Кременчуцька. Тоді в гурті гідро
будівників не раз бував з етюд
ником в руках кіровоградський 
художник В. Федоров. З’являлися 
яскраві малюнки з їх життя, потім 
митцом створювались цілі полот
на.

29 липня у крсмгесівців свято— 
минає п’ять літ з дня урочистого 
пуску гідроелектростанції. Напе
редодні цього ювілею В. Федоров 
запропонував для «Молодого ко
мунара» два малюнки, виконані 
ним на комсомольській будові.

ОпфіИЛФИ®

самблем, побудовані на глибоко- 
: му вивченні народного мистецтва.

Яскравий національний колорит і 
самобутність принесли кірово- 
градцям широку популярність. їм 

■ аплодували трудящі Москви, Ле
нінграда, Києва та інших міст 
країни, кубинці, англійці, турки. 
Ансамбль представляв національ- 

; ну хореографію у Франції під 
час Днів України.

До 50-річчя Радянської влади 
танцюристи «Ятрані» підготували 
цікаву і різноманітну програму. 
Вони показали на заключному 

і конкурсі хореографічну «Ювілей- 
' ну спортивну сюїту», присвячену 

IV Спартакіаді народів СРСР, 
композицію «На щедрих берегах 
Ятрані», яка розповідає про тру
дівників полів орденоносної Кі- 
ровоградщини, «Ятранські весняні 
ігри» та інші номери.

Любителі з Кіровоградщини 
продемонстрували свою пісенну 
творчість. На сцені Київської фі
лармонії виступили народний хор 
із села Надлак Новоархангель- 
ського району, хорова капела Кі
ровоградського педагогічного ін
ституту імені О. Пушкіна, росій- 

V

СТИВддр

хайлюк, немало пісень, створених 
місцевими авторами.

Ті, хто побував у залі Київсько
го будинку вчителя, почули голо
си співаків з Коломиї, Долини, 
Снятина. Дівчата і юнаки співали 
про щасливе життя в рідних Кар
патах.

Вокально-хореографічну • ком
позицію «Гуцульська рапсодія» 
долинський танцювальний колек
тив присвятив партизанам-ковпа- 
ківцям. Колектив підготував для 
фестивалю ще кілька танців — 
«Гуцулка», «Півтора«», «Березне
вий танок».

Цікаву вокально-хореографічну 
картину «У нас на Буковині» при
везли на конкурс учасники тан
цювального колективу з села Бі- 
лоберезка Верховинського райо
ну. В ній використано характерні 
буковинські мелодії, коломийки. 
Успіх танцюристів поділили й ор
кестри гуцульських народних ін
струментів, які виступали в Пала
ці культури працівників харчової 
промисловості.

Великий концерт у Жовтневому 
палаці культури дали кіровоград- 
ці й івано-франківці 23 липня.

І
 (Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

— Комуністична партія і Ра- 
Ідянський уряд надають вели

чезного значення розвитку ви
щої школи, постійно піклують
ся про підготовку висококвалі
фікованих кадрів. У Тезах ЦК 
КПРС говориться: «Будівницт
во комунізму здійснюється на

Ьошим
основі науки. У зв'язку з зрос
танням і ускладненням еконо
міки, розвитком науково-тех
нічної революції, удоскона
ленням суспільних відносин і 
піднесенням культури завдан
ня управління стають складні
шими й різноманітнішими.

В ювілейному році до 133 ву
зів України приєдналося ще 
три інститути. Це Івано-Фран
ківський нафти і газу, Дніпро- 

дзержинський індустріальний 
і Харківський інститут громад
ського харчування. До них бу
де прийнято 1300 чоловік. А 
всього у вищі учбові заклади 
цього року прийде понад 150 
тисяч чоловік, з них 71 тися
ча — на денні відділи, що на 
3,8 тисячі більше, ніж у мину
лому році.

Значно розширюється коло 
спеціальностей у вузах, які 

студентської сім‘ї
розміщені у великих промисло
вих містах і мають добрі нав
чально - лабораторні примі
щення. Створюються нові фа
культети і відділення.

Розвивається і середня 
спеціальна освіта. Цього року 
в республіці гостинно відчи
няють двері 20 нових техніку
мів. Серед них— Горлівський 
автодорожний, Харцизький ме
талургійний, Краматорський 

технологічний, Житомирський 
кооперативний та інші. До тех
нікумів буде зараховано май
же 230 тисяч юнаків і дівчат — 
на 7,4 тисячі більше, ніж то
рік.

Багатьох цікавлять прави
ла вступу до учбових закладів. 
Зауважу, що істотних змін во
ни не зазнали. Як і раніше, 
конкурс для випускників шкіл і 
молоді, яка не менше двох ро

ків працювала на виробництві 
або повернулась з Радянської 
Армії, буде проводитись окре
мо. Особи, що мають направ
лення від підприємств і уста
нов на денне навчання, беруть 
участь у конкурсі серед вироб
ничників і зараховуються в 
першу чергу. На денні відді
лення з сільськогосподарських, 
біологічних іа педагогічних спе
ціальностей і першу чергу та

кож зараховуватимуться ті, 
що постійно мешкають у сіль
ській місцевості і мають стаж 
з обраної або споріднених спе
ціальностей.

Зберігаються пільги і для 
медалістів шкіл та відмінни
ків технікумів і училищ. Якщо 
вони складають іспити по одній 
з профілюючих дисциплін з 
оцінкою «відмінно», то звіль
няються від решти екзаменів. 
Але коли абітурієнт одержить 
«чотири» чи «три», то йому до- 
ведеться складати іспити з усіх 
дисциплін і брати участь у кон
курсі на загальних підставах. 
Вперше цього року молодь, що 
закінчила професійно-технічні 
училища з відзнакою, прийма
ється на навчання у технікуми 
з відривом від виробництва 

врахування стажу.
Новина для тих, хто збира

ється вступити до Київського 
державного університету. На 
денні відділи по спеціальнос
тях «правознавство», «політич
на економія», «філософія» і 
«журналістика» у цьому році

дозволено зарахувати від за- 
гального плану прийому до 20 
процентів осіб, які не мають 
стажу практичної роботи або 
мають стаж менше двох років. 
у Львівському державному 
університеті це право поширю
ється на спеціальності «право
знавство» та «журналістика*.

При вступі до сільськогоспо
дарських, лісних, кооператив
них, медичних, педагогічних та 
інших технікумів і училищ пев
ними перевагами користувати
меться сільська молодь. При 
конкурсному відборі вступники 

ГТ„ПСІЛ заРаховУватимуться в 
чеРгУ- 3 нинішнього ро- 

п'пиіЛ3 встУпних екзаменів 
гппп 1аТіІМУТЬСЯ в технікуми І 
5 • ища юнаки і дівчата, ’
закінчили — 
хвальними 
при вступі 
дожніх, г типип ’• лу.чм
піп п- ' ?СВ!ТН^Х учбових закла- 
піп ДМ1™ики не звільняються 

складання екзамену за спе-
• ьністю, яка є профілюючою 

Д кому технікумі чп училищі-

які 
восьмирічку з по- 
грамотами. Однак 

До музичних, ху* 
архітектурних, куль*
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ПЕРШЕ НОЛО НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
Як ми вже повідомляли, 

перші два тури другого ко
ла «Зірка» і «Авангард» про
вели з прямо протилежни
ми результатами. Обидві 
команди грали на виїзді, 
але кіровоградці втратили, 
а авангардівці придбали чо
тири очка.

Згадаємо, що весною в 
третьому турі «Авангард» з 
таким же рахунком переміг 
«Зірку». Тому господарі по
ля прагнули поправити своє 
становище і взяти реванш, 
а гостям приємно було б і 
зараз «повторити» пер
ше коло.

Матч почався атаками кі- 
ровоградців, і вже на пер
шій хвилині Товт не зміг 
підправити м’яч у ворота 
авангардівців. Поступово 
гра вирівнюється. На 13-й 
хвилині долю матчу вирішив 
прохід по правому краю 
Лебедя. Він навісив м’яч на 
протилежний бік штрафно
го майданчика, і Корольов

головою послав його в сіт
ку «Авангарду».

Другий тайм не вніс змін 
в результат гри.

XXX
Інші матчі цього туру закінчи

лися так: «Шинника — «Карпати*
— 3:2, «Волга» [Г| — «Локомо
тив» (В) — 2:0, «Локомотив» (К)
— «Металіст» — 0:0, «Волга» [К|
— «Металург» (3) — 1:1, СКА (Л|
— СКА [Од.) — 2:0. СКА (К) — 
«Дніпро» — 1:3, «Таврія» — «Со
кіл» — 3:1, «Суднобудівник» — 
«Труд» — 1:1,' «Металург» (Т) — 
«Молдова» — 0:0.

Зараз турнірна таблиця має та
кий вигляд:

ä

футболістів «Дніпра».

і В н п М О
СКА (К) 22 13 5 4 27-13 31
«Мета

лург» [3) 22 9 10 3 29-13 28
СКА (Л) 22 9 9 4 26-17 27
«Дніпро» 22 9 9 4 25-18 27
«Карпати» 22 10 S 7 27-20 25
«труд» 22 9 6 7 25-19 25
«Локомо

тив» (В) 22 10 4 8 31-26 24
«Зірка» 22 9 6 7 23-20 24
«Мета

лург» (Т) 22 7 10 5 18-16 24
«Молдова» 22 6 10 6 9-10 22
«Сокіл» 22 8 S 9 23-18 21
«Авангард» 22 6 9 7 14-16 21
«Шинник» 22 9 3 10 20-23 21
«Металіст» 22 8 4 10 19-19 20
«Волга» (Г| 22 4 12 6 10-11 20
«Локомо

тив» (К) 22 6 7 9 20-28 19
СКА (О) 22 4 10 8 11-23 18
«Суднобудів

ник» 22 2 13 7 10-20 17
«Таврія» 22 5 5 12 24-41 15
«Волга» (К) 22 3 6 13 14-33 12

29 липня «Зірка» прийматиме

М. РОДОХЛЄБ.

ЙЬОГО РАЗУ водна станція 
«Спартака» була у розпоряд

женні плавців-авангардівція. Тут 
відбулась першість обласної ради 
ДСТ «Авангард» з плавання в за
лік спартакіади «За труд | довго
ліття». Більше ста двадцяти учас
ників змагань захищали спортивну 
честь 18 колективів фізкультури.

Перше місце І кубок повезли на 
береги Дніпра спортсмени Крем- 
геса. Галина Снворцоаа, Валенти
на Гайворонська І Валентина Не
давня принесли команді бажані 
очки, зайнявши три перших місця 
в плаванні вільним стилем на 100 
метрів.

Спортсмени тресту «Кіровоград- 
промбуду» — на другому місці, а

НА ГОЛУБИХ 
ДОРІЖКАХ
на третьому — плавці Олександ
рійського райенергоуправління.

Порадували І плавці Кіровоград
ської взуттєвої фабрики. Якщо 
взяти до уваги, що до цього ко
лектив фізкультури фабрики не 
виставляв номанд на обласні зма
гання, то шосте місце, яке вони 
вибороли цього разу, слід вважа
ти досягненням.

Дружною 1 згуртованою заре
комендувала себе команда тресту 
«Кіровоградпромбуд». Колектив 
фізкультури І комсомольська ор
ганізація тресту подбали про під
бір до команди здібних плавців. 
В результаті — друге місце. Серед 
учасників змагань був І секретар 
комітету комсомолу тресту Лео
нід Балюх.

Колективи фізкультури агрегат
ного заводу І заводу радіовирсбів 
не виставили команд. Це повинно 
стати темою розмови в колекти
вах.

В. АНДРЮЩЕНКО, 
головний суддя змагань.

З стор.

IIЕЩОДАВНО в Олександрійському 
міськвідділі міліції я побачив таку 

картину: на подвір’ї з лопатами і мітла
ми стояло чоловік вісім молодиків.

— Що, хлопці, двірниками вирішили 
працювати?

Ю. МОТОРНИЙ гаючись потягті

ки — сімдесят кіломет
рів. Три ночі пішло на 
дорогу, а на четверту 
добу три пари очей 
уп’ялися в залізничне по
лотно. Охорони немає.

— Видно, не ходять 
поїзди, — висловив при
пущення Романов.

Так і виявилося: за два
днї не пройшов жодний 
ешелон. Підривати мерт
ву колію, значить да
ремно тратити вибухівку.

— Підемо далі. Фа
шистів можна бити не 
тільки на залізниці, •— 
вирішив Балицький.

В Рудні німців не бу
ло. Зайшли в село, почу
ли, що в Щорсі і Тур’ї 
ворог мобілізовує для 
чогось коней і волів. Ви
явилося, поблизу Тур’ї Є 
великі склади зброї, і че
рез день її вивозитимуть.

...Вранці до турин
ського старости зайшли 
троє. Один, у розкішній 
шубі, був щонайменше 
полковником. Він три
мався поважно і високо- 
м’рно. Другий був не то 
ад'ютантом, не то пере
кладачем.

— Пан полковник ви
магає найкращу пару 
коней, увечері вони бу
дуть повернуті.

Ці слова справили на 
старосту враження біль
ше, ніж можна було пе
редбачити: певно, до
нього ще ніколи не за
ходив такий високий 
чин. Староста метушив
ся, просив роздягатися, 
поснідати.

«Полковник» — це був 
Петро Романов, — по
чувши джеркотіння Ба- 
лицького, що так само 
схоже було на німецьку 
мову, як і на будь-яку 
іншу, заперечливо хитав 
головою і раз у раз по- 
вюрював:

— Наїн, наїн.
— Полковник не по

годжується, йому треба 
їхати, — пояснив Балиць
кий старості.

Той вибіг, когось гук
нув на вулиці, і вже 
удвох з підоспілим полі
цаєм почав запрягати 
бричку.

— Я вас можу відвез
ти, куди завгодно, — 
запропонував, повернув
шись до хати.

— Ні, ні, он денщик 
буде за кучера, — від
казав перекладач. — За 
коней не хвилюйтеся.

Широкий виїзд попря
мував до складів. Шесте
ро поліцаїв, що були 
там, поскидали шапки, а 
один з них, мабуть, стар
ший, підбіг до брички.

— Пан полковник при
їхав побачити, як охоро
няються склади.

Старший поліцай ви
шикував підлеглих.

— Пан полковник за
доволений охороною, 
але йому не подобається 
ваша зброя. Здайте гвин
тівки, через дві години 
одержите автомати.

Поліцаї з готовністю 
склали гвинтівки на брич
ку, туди ж поставили 
кулемет радянського 
зразка.

Свою помилку вони 
зрозуміли тільки тоді, 
як Ваня Поліщук ліг за 
кулемет І навів його на 
стрій, а пан полковник з 
перекладачем заходили
ся мінувати склади. Лов
лячи дрижака, поліцаї 
просили помилування. 
Вони пояснили, що в 
складах майже триста 
тисяч патронів, дві тися
чі снарядів, тисяча гвин
тівок.

У загоні зраділи бага
тим трофеям, що їх при
везли диверсанти. Особ
ливо цінним був куле
мет, бо його ніяк не 
могли здобути, а тут но
венький «Максим» і ціла 
купа стрічок до нього.

(Далі буде).

закляклі ноги, та 
даремно.

А шнур горів. 
За хвилину-дві ста
неться вибух. Зви
чайно, можна за
гасити вогонь, щоб 
врятувати собі 
життя. І врятувати 
міст?

Ні, цього не бу
де. Міст злетить 
до чортової ма
тері навіть ціною 
його життя. За го
дину почне світа
ти, німці виявлять 
його на мосту — 
все одно смерть. 
Григорій взяв у 
руки гранату. Як
що раптом погас
не шнур, він піді
рве толовий за
ряд гранатою.

Знову спробу
вав ворухнути но
гами — те ж.

1 раптом... Над самим 
вухом шепіт:

— Гришо, що стало
ся? Чому не йдеш?

(Продовження. Поча
ток в газетах за 16, 21 
і 23 липня).

—— Помічників не тре
ба? — підійшовши до 
них, запитали хлопці.

— Чого ж, требаї

А думати, 
щоб не сісти

Чому з мітлою, 
Олександре ?

— Та ні, «указники» ми, — зніякові
ло відповів стрункий білявий хлопчи
сько.

Прямий, відкритий погляд цього юна
ка сподобався мені, несподівано про
майнула думка: «Може, тут якась по
милка? Хіба він може бешкетувати?» 
Запросив його до кабінету. Черговий по 
відділу міліції подав справу про адмі
ністративний арешт. Читаю: «Олександр 
Панков, комсомолець, слюсар Олександ
рійського електромеханічного заводу, і 
його товариш по роботі Олександр Ро
манов, будучи п’яними, в автобусі спі
вали непристойні пісні і бешкетували, на 
зауваження пасажирів не реагували, а 
коли їх хотіли відправити до відділу мі
ліції, Олександр Панков почав погрожу
вати». Але, незважаючи на погрози, па
сажири привели хуліганів у відділ мілі
ції. І ось п’ятнадцять діб арешту.

— Олександре, хіба це про тебе так 
написано в постанові?

— Про мене, але ж я каюсь, що біль
ше ніякого подібного вчинку не зроблю.

— І скільки ж ти разів тек «каєшся»?
— Це вже третій...
Почалася у нас відверта розмова. Роз

повів він і про своїх рідних. Є у нього 
батько Григорій Йосипович, добрий май
стер теслярської справи, мати, сестра і 

І брат, який служить в армії. Робота слю
саря йому подобається. € у хлопця здіб

ності до музики, добре грає на кларнеті.
— Як заробіток одержу, зайвого 

хильну. А далі хіба думаєш? — продов
жує своє «каяття» Панков.

напевне, потрібно негайно, 
на лаву підсудних, і не ли

ше Олександру Панкову, 
а й його товаришам по 
роботі Олександру Ро
манову, Пилипу Федо- 
ренку, Володимиру Ска
лозубу, а також бульдо
зеристу Бандурівського 
вуглерозрізу Івану Ря- 
бошапці, робітнику шах
ти 2—3 Віктору Булга

кову та іншим, хто стояв на подвір’ї мі
ліції з мітлами.

З кожним днем таких порушників гро
мадського порядку стає все менше, але 
вони є.

Впливати на їх свідомість—завдання 
всієї громадськості і, перш за все, тих 
колективів, де вони працюють.

Про пияцтво слюсарів Олександра 
Панкова і Олександра Романова добре 
знають майстер інструментального цеху 
С. Я. Підгорний і секретар комітету ком
сомолу Михайло Супрун. Знають і 
скромно промовчують, І чи не в цьому 
все зло? , —

У місті багато підприємств, де на 
протязі року ніхто з робітників не скоїв 
жодного правопорушення. Це такі вели
кі підприємства, як брикетна фабрика, 
ТЕЦ, деревообробний комбінат. Займає
ться виховною роботою з молоддю ко
мітет комсомолу рудоремонтного заводу 
(секретар Микола Кирій). І там теж 
немає жодного кримінального прояву. 
Та, на жаль, кращий досвід по вихован
ню молоді в дусі суворого дотримання 
законності і правил соціалістичного спів
життя бюро міськкому комсомолу не 
вивчає і не розповсюджує серед інших 
комсомольських організацій. З цим згод
жується і секретар міськкому Світлана 
Компанієць... ”

Б. КИЗІЛЬ, 
капітан міліції.

Цо трапилось взимку. Учень 
Другого класу Луполоаської 
восьмирічної школи Сергій 
Згінчковеький прийшов на 
південний Буг покататися на 
ковзанах. Поруч каталася на 
"ьоду його однокласниця На
дія Жмурко. Раптом Сергій 
помітив, що дівчинки не ста
ло. Крига проломилася, I во
на почала тонути. Не довго 
Роздумуючи, хлопчик кинув
ся на допомогу. Лід тріщав, 
гнувся, але сміливець допо
міг Надії вилізти Із крижаної 
“ОДИ.

Через деякий час мешканці 
Ульяновки стали свідками Щв 
одного подвигу. Переходячи 
річку Синицю, піонер Віталій 
Джосан помітив Танк» Бо- 
ровську, яка з подругою по
трапила у воду. Дівчат кинув
ся рятувати вчитель М. В- 
Свінтковський. Віталій теж 
стрибнув у воду й допоміг 
витягти з води потопаючих.

А нещодавно Сергій Заіич- 
ковський I Віталій Джосан зу
стрілися у Великотроянівсько- 
му піонерському таборі. Го

лова райвиконкому О. Р. Вин
ник вручив сміливцям медалі 
«За врятування потопаючих», 
якими їх нагороджено Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР. Таку ж медаль одер
жав І вчитель М. В. Свінг« 
ковський.

Л. ЛИПА.

На фото: М. В. СВІНТ
КОВСЬКИЙ розмовляв з ВІТА
ЛІЄМ ДЖОСАНОМ I СЕРЬО- 
ЖЕЮ ЗАІНЧКОВСЬКИМ.

Ульяновський район.

І три партизани взяли
ся за лопати. Поле під
ходило до самої річки, 
тут тільки дивись та за
пам’ятовуй, щоб уночі з 
шляху не збитися. Гарні
зон охоронників скла
дався з двадцяти чоло
вік. Біля цегляного бу
диночку, в якому він 
розмістився, стояло два 
кулемети. Підп о в з т и 
можна тільки насипом, 
коли вартовий піде в 
бік будиночку.

В обід розвезли кар
топлю дівчатам по до
мівках, а самі поверну
лися по вибухівку: вона 
лежала в клуні діда Ма
кара.

Стемніло, пішов дощ. 
Все сприяло успіхові. 
Темінь така, що й чобіт 
своїх не видно. Але 
провідник надійний, знає 
округу як свої п’ять 
пальців.

— Приїхали, — сказав 
він тихо.

Романов і Балицький 
нащупали на возі заря
ди, перевірили в кише
нях бікфордів шнур, за
пали, сірники.

— Ну, пішли, — него
лосно скомандував Ба
лицький. Ваня Поліщук 
ішов ззаду з гвинтівкою: 
на будь-який випадок 
прикривати диверсантів 
вогнем.

Видертися вгору по 
насипу — це півділа. Го
ловне —- проповзти під 
самим носом у варто
вого.

Ось ноги німця. Гри
горій їх не бачить, він їх 
чує. Німець нервово ви
стукує якийсь фокстрот. 
«Кашляни отут — і кі
нець», — подумав Гри
горій.

Приповзли, уклали ви
бухівку, детонатори, про
тягли шнур. Тепер тре
ба непомітно запалити 
його — і ходу. Накри
лися щільно ватниками, 
щоб і промінчик не 
блиснув.

Коли запалили, зітхну
ли полегшено. За схова
ний під рейками шнур 
Григорій не боявся, бо 
горить він майже непо
мітним синявим вогни
ком.

— Повзи назад, — 
шепнув Петі Романову. 
Той поповз. Повертатись 
без вантажу було легше.

Григорій хотів повзти й 
собі і... не зміг. Холод 
заліза й нервове напру
ження викликали судо
рогу. Тіло немов прики
піло до мосту. Ухопився 
руками за рейки, нама-

Це був Романов. З 
двох слів він зрозумів 
усе.

— Лягай мені на спи
ну, — шепнув Петро, і 
поповз.

Тепер, коли прийшов 
порятунок, з’явилася жа
доба до життя. Вмирати 
не хотілося нізащо. 
Швидше б переповзти 
міст, оці десять метрів, 
які відділяють його від 
життя. Швидше б насип, 
тверда земля.

Ось вона. Партизани 
покотилися вниз, уже не 
думаючи про вартового, 
і в ту ж мить у чорне не
бо вихопився вогненний 
сніп. Уламки заліза па
дали в ріку, на дивер
сантів посипалися груд
ки землі, пісок. Іван По
ліщук допоміг віднести 
Григорія подалі від мос
ту.

Від будинку застукотів 
кулемет, почулися авто
матні постріли. Та парти
зани були вже далеко. 

•На щастя, судорога ми
нула,. Григорій відчув 
ноги.

Рахунок диверсійної 
групи Григорія Балицько- 
го було відкрито.

«Якщо Балицький нака
же нам ускочити з па- 
лсючий танк, ми неод
мінно це ’зробимо. Так, 
напевно, зробить кожен, 
хто хоч раз побуває з 
ним у бою», — говорили 
партизанам Романов І 
Поліщук після повернен
ня з цієї операції.

ПАН ПОЛКОВНИК 
ВИМАГАЄ КОНЕЙ

— Тепер ти вже про
йшов диверсантський 
лікнеп, — сказав Попуд- 
ренко, коли Балицький 
доповів про висаджений 
під Меною залізничний 
міст. — Відпочивай з 
хлопцями — і знову в 
дорогу.

Хіба в той час було до 
відпочинку? Вже на дру
гий день група Балиць- 
кого вирушає на заліз
ницю. Цього разу вирі
шили відійти подалі від 
бази, завдати удару во
рогові там, де він най
менше чекає.

Йшли тільки ночами. 
Попереду Балицький, що 
найкраще орієнтувався в 
цих краях, за ним — 
Поліщук веде на повідку 
вірну «Машку», нав’юче
ну вибухівкою, а поза
ду — Романов. До мети 
переходу — станції Кол-



4 стер

ДУ К ЦІ Я

ЛІК

Немає дороги третьої, 
Немає дороги другої — 
Тільки бруківка терта 
Завіянз снігом-хугою. 
Виходжу.
Мій день — завіями 
Вдарив, 
Біжить по струнах. 
Люблю я його — 
Ви чуєте! 
Крізь нього лечу, 
Крізь луни. 
Здається,

Що просто казка ця
За снами несеться білими, 
Бо поруч —
Морози казяться, 
Колючими крешуть стрілами. 
Заметено всі автобуси, 
Та вірная є супутниця. 
Каштани,
Як сині глобуси,
В обіймах метілі крутяться. 
Немає дороги битої, 
Немає стрімкої вулиці.
Хтось душу лякливу 
Видвоїть,
В пухких подушках зіщулиться. 
І може,
З байдужим присмаком 
Рожеві зірниці 
І житиме так у 
З очима у світ 
Не можна, 
Не треба — 
Чуєте! 
Світ 
Молодиться 
Звитягами...
На серці моїм заночуєте, 
Як юна кіннота Корчагіна.
1 зразу бруківка терта 
Повисне вгорі, 
Над хугою... 
Немає дороги третьої, 
Не видно дороги другої. 
Є тільки пекуча курява, 
Є тільки надія добра. 
В кишені — запаси курива, 
В зіницях — червоні обрії.

питиме, 
присмерку 
прикритими.

ПРОЛІСКОВА
БАЛАДА

якій народилися проліски.

весна вибухає колосом, 
в Оксани стомились рученьки,

Скажіть мені, проліски, квіти мужності,
Чого ви блукаєте між громаддям цегли і скла, 
Чого біжите до блакитних автобусів,
Сходите десь біля фабрики,
Біля заводу,
Біля контори з блискучими вікнами
І, схиливши голівки, вмираєте?..
А Оксана вернула з поля,
А Оксана у гай майнула,
І шукала Оксана проліски, 
Ой шукала, та не знаходила, 
Йшла до хати поза городами.
Скажіть мені, проліски, ніжні проліски, 
Чи вам не тісно у юрбі безперервній, 
Де для цілунку єдиного, 
Для миттєвої втіхи
Пальці нишпорять по кишенях, 
Вивертають гаманці з волячої шкури?..
І ви посміхаєтесь, проліски.
А на синьому фоні — списи зелені, 
На зів’ялому тлі — списи точені, 
Списи гострені морозенками, 
Списи ковані вітром тужавим, 
Ще й дівчатами облюбовані.
Не сказали нічого проліски... 
На граніті лежали червонім... 
І над гаєм репнуло небо, 
І земля розкололася в полі, 
Звідти вийшли діди — 
Хлібодари білі — 
Розвівались над степом бороди:
— Це ж хоронять-бо наші проблиски, 
А 
А
А плуги віддзеркалюють тишу, 
у •“ -------------------
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11.00 — Ху-

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 26 липня. Перша про- / / \ 
-тама. 11.00 — Телефільм «Як Мі
нор став Мажором» та художній 
фільм «зворотний бік медалі». (К- 
ровоград). 16.50 — «Сяйте, лен.н- 
ські зіркиї». Кінорепортаж. (М), 
<7 _ «Свято острова Свободи».
Ло 14-х роковин з Дня початку народної революції на Кубі (М).
Г7?0 _ Для изноляр.п. «Вітька- 
Нєптун». З Циклу «Сто витівок

до 50-рінчя Великого Жовтня. Но
„помогу вивчаючим марксизм-ле- 

нінізм «Розвиток соціалістичного 
'виробництва і піднесення маг.- 
-ріольного добробуту

- — _ Кіножурнал. (К). 1V.HU 
програма «Погляд», 

_  Телсновини. (»А).
а„„й гриб». Теле- 
22.00 — Художнім 

бік моделі».

ЛІХТАРІВ
Диптих

Вчора —
блукали звичайні вулиці, 

Звичайні люди.
Гарні і некрасиві дівчата 
Зривали яблука,
Сміялися червонобоко:

візьми!
Все було так звичайно, 
Що я забував говорити: 

дякую...
А сьогодні 

на білій вежі,
В чотирикутнику зеленого майдану, 
Заграй годинник,

І пішов у вічність, 
у вічність святу і чисту --
До семи ліхтарів на околиці міста. 
Бачиш —

явір біля твого порогу?
То — я.
У зіницях несу ліхтарі. 
Сім ліхтарів...
А коли до мене підійдуть 

звичайні люди, 
Коли я запишуся самим собою? 
Тоді ліхтарі
Проллються вогнем на околицю міста, 
Сім ліхтарів

летітиме над головами тополь, 
Та й упадуть біля білої вежі, 
Де грає годинник до сходу 

Волосожару, 
Де гарні і некрасиві дівчата 
Плачуть над перестиглими яблуками.

ластівка.

райдуга, 
хата...

Коли я спав,
прилетіла червона ластівка. 

Вдарила криленятами
І припала до склянки з.водою, 
Де вмирали живі гвоздики. 
Ластівка випила цілу склянку, 
Навіть крапельки дзьобиком випила. 
А потім сіла на місяць,

що стрибав по вікні, 
Глянула на гвоздики, 
Та й заспівала червона 
О, що то була за пісня! 
Перед хатою виросла 
І по ній попливла моя 
Куди? —

запитував ластівку, 
А вона ще миліше співала 
І показувала на гвоздики — 
На квіти,

що задихалися без води, 
Що плавали в голубій повені ночі 
Дивними ластівенятами. 
Хата летіла на хмарі,

заляпаній зорями, 
Хата била шибки,

ламала двері,
Хата спинилася так раптово, 
Що я опинився

в обіймах гвоздик,
Перед семи ліхтарями...
І дівочі вуста потяглися до райдуги.

НАПИШИ НАМ:
1. Які матеріали цього номера газети тобі най

більше сподобалися!
2. Які, на твою думку, не слід було друкувати!
3. Про іцо ти хотів би прочитати в найближчих 

номерах!
Твої побажання І зауваження ми обов’язково 

врахуємо.
На конверті, в якому надсилатимеш відповіді на 

ці запитання, зроби помітку: «Думка читача», а с 
листі зазнач номер газети, про який іде мова (в да
ному випадку — 88).
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ЖЕРТВИ 
ЗЕМЛЕТРУСУ

СТАМБУЛ. Від земле
трусу, що стався в Ту
реччині, потерпіли 456 
міст і сіл, в тому числі 
і Стамбул.

18.50
Молодіжна 
(К). 20.30
21 00 — «Червоним 
фільм. (К) • х-----
фільм «Зворотний 
(Кіровоград).

Друга програма.
дожнім фільм «Гангстери та філан
тропи». (Дніпропетровськ). 18.00— 
Телевісті. (К). 18.40 — Розповідь 
літературних слідопитів. (Дніпро
петровськ). 19.30 — Спснтанль. 
(Дніпропетровськ). 22.00 — Опера 
Вебера «Чарівний стрілець». Спек
такль Львівського театру опери та 
балету ім, їв, Франка, (К),

ЧЕТВЕР, 27 липня. Перша про
грама. 17.00 — «Ваш подвиг — фа
кел». Репортаж з музею комсо
мольської слави. (Дніпропет
ровськ). 17.20 — Для дітей. Балет 
К. Ісадського «Муха-Цокотухо». 
Спектакль дитячого самодіяльного 
балетного колективу при народно
му тоатрі Будинку культури ім. 
М. Горького. (Ленінград). 18.00 — 
Відкриття Всесоюзного зльоту пе
реможців туристського походу 
комсомольців і молоді по місцях 
революційної, бойової і трудової 
слави. (Ленінград). 19.00 — Пер
шість СРСР'з футбола: «Динамо» 
(Москва) — «Нафтовик» (М.). В пе
рерві телевізійні вісті. (К.). 20.45— 
Л. Устинов. «Місто без кохання». 
Спектакль Харківського російсько
го драматичного театру ім. 
О. С. Пушкіна. В антракті переда
ча «Тисяча порад», (К.).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К.). 11.10 — Тиждень Литов
ської РСР о Москві. «Діти Литви». 
(М.). 21.05 — Вісті з ударних ком
сомольських. (Дніпропетровськ)« 
21.20 — Художній фільм «Гангсте
ри та філантропи», (Дніпропет
ровськ).

(РАТАУ|.

МУЗЕЙ
НА... СІРНИКУ

Єреванський мікрогр а в е р 
ЕДУард Кезаряи створив цілий 
муіей на... сірнику. Він рої- 
містив на ньому кольорові 
малюнки видів озера Севан, 
долини Арарат, єреванської 
площі Імені Леніна, унікаль
ного будинку-сховища старо
давніх рукописів. Оригіналь
не різьблений можна розгля
дати тільки у збільшувальне

@ ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 26 липня. 11.00 — Ху
дожній фільм «Гангстери то фі
лантропи». 16.50 — Для школярів. 
«Сяйте, ленінські зіркиї» (М.). 17.00 
— «Свято острова Свободи». (М.),
17.30 — Дніпропетровські новини. 
17.45 — Фільм для дітей. 18.40 —■ 
Розповідь літературних слідопитів,
19.30 — Спектакль. 22.00 — Опе
ра Вебера «Чарівний стрілець». 
Спектакль Львівського театру ім, 
Ів. Франка. (К.).

ЧЕТВЕР. 27 липня. 17.00 — «Ваш 
подвиг — факел». Репортаж з му
зею комсомольської слави. 17.20— 
«Спектр», Науково-пізнавальна пе
редача. 18.00 — Відкриття Все
союзного зльоту переможців ту
ристського походу комсомольців і 
молоді по місцях революційної, 
бойової і трудової слави радян
ського народу. (Ленінград). 19.00— 
Футбол: «Динамо» (Москва) — 
«Нафтовик» (М.). 20.45 — Телевізій
ні новини. (М.). 21.05 — Вісті з
ударних комсомольських. 21.20 — 
Художній фільм «Гангстери та фі
лантропи».

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 26 липня. 11.00 — Ху
дожній 
16.50 — 
ленінські 
«Свято 
17.30 — 
18.10 —
Жовтню», 19.30 — Художній фільм 
«Штрафний удар», 21.00 — Пере
дача з Одеси.

ЧЕТВЕР, 27 липня. 10.30 — Доку
ментальний фільм. 11.00— Худож
ній фільм «Штрафний удар». 17.00 
«Ваш подвиг — факел». Репортаж 
з музею комсомольської слави, 
(Дніпропетровськ). 17.20 — Пере
дача з Одеси, 18.00 __ Відкриття
Всесоюзного зпьоту переможців 
туристського походу комсомольців 
і молоді по місцях революційної, 
бойової І трудової Слави радян
ського народу. (Ленінград). 19.00 
— Футбол: «Динамо» (Москва) — 
«Нафтовик» (М). 21.05 — Худож
ній фільм «Живі І мертві»,

фільм «Втеча в нікуди». 
Для школярів. «Сяйте, 

зірки». (М). 17.00 —
острова Свободи». (М), 
Кінопередача для дітой. 
«Наш рапорт Великому
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