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НА 
ЮВІЛЕЙНОМУ 
ОГЛЯДІ — 
КОМСОМОЛИ! 
НАШОЇ 
ОБЛАСТІ

ОДНА ЗА ОДНІЄЮ 
ДОПОВІДАЮТЬ ПРО 
СВОЇ ДІЛА В ЮВІ
ЛЕЙНОМУ РОЦІ ОБ
ЛАСНІ комсомоль
ські ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНИ: ЗА РІШЕН
НЯМ ЦК ЛКСМУ ТРИ
ВАЮТЬ ДНІ ОБЛАС
ТЕЙ НА СТОРІНКАХ 
МОЛОДІЖНОЇ ПРЕ
СИ.

ЗАВТРА ЕСТАФЕТА 
У КОМСОМОЛИ КІ- 
РОВОГРАДЩИНИ.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ВИСТАВКА
ДО ЮВІЛЕЮ
В Харківській державній науковій біб

ліотеці імені Короленка відкрилась кпиж- 
ково-ілюстративиа виставка, присвячена 
50-річчю Комуністичної партії України.

На стендах — твори В. 1. «Леніна про 
Україну, нариси з історії Компартії Украї
ни, резолюції з’їздів КП України, листів
ки більшовицьких організацій, які розпов
сюджувалися в дореволюційні роки, та ін.

В зак іючному розділі виставки експо
нуються матеріали, які розповідають про 
мобілізуючу роль комуністів України під 
час громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн і в роки мирного будівництва.

Молодість, краса, наснага в запальних танцях самодіяль
ного заслуженого ансамблю УРСР «Ятрань»...
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СТОЇМ® БЕЛЯ КУМАЧА
Йому — шістнадцять. Стоїть 

біля розгорнутого кумачевого 
прапора і слухає тих, хто сидить 
за довгим столом, що покритий 
теж кумачем. А вони:

— Отже, ти їм заздриш?
— Щиро, звісно. Просто я хо

тів би добитися того, що й во
ни, оці хлопці й дівчата...

Це він про перших комсо
мольців Баню Демченка і Пан
телеймона Рибіцького, ровесни
цю Ангеліної Ніну Богач, Архи
па ААаніту, який повторив у Бер
ліні подвиг Олександра Матро
сова, про молоду льотчицю Єв
генію Григір...

Вручають йому комсомоль
ський квиток. І хлопець повто
рює:

— Я буду на них схожий. Це— 
моє комсомольське слово...

І вже в наступні свої молоді 
весни цей юнак йтиме життям, 
завжди пам’ятаючи про те, що 
він обіцяв старшим товаришам 
біля розгорнутого прапора.

М. ГАЙДАМАКА, 

секретар обкому комсомолу

Так, він буде схожий. Як і де
сятки інших таких шістнадцяти
річних.

Олександр Маніта, поступаю- 
чи в комсо/лол, запевняв, що 
через все своє життя нестиме 
біля сеоця честь сеого батька. 
І він несе. Призвали його в ар
мію. Він став чудовим моря
ком, спеціалістом. Його портрет 
газети друкували поруч портре
та батька-героя. А повернувся 
додому, — нові гарні діла: віч 
серед кращих хліборобів кол
госпу імені Фрунзе Ульянов
ського району. Тепер, коли його 
однолітки готуються до комсо
мольських іменин, Олександр 
Маніта — на передньому краї.

Вирушаю в мандрівку понад 
Південним Бугсм, зустрічаюсь 
з своїми ровесниками на при

дніпровських полях, йду до ни.: 
в ливарний цех. І щоразу пере
конуюсь — дорога в комсомолі! 
60-х років вірна, естафету, яку 
вручили їм батьки, комуністи, 
вони несуть як годиться. Напря
мок молодих — до подвигу.

Вчора аджамські комсомольці 
прагнули якнайбільше дізнатись 
про своїх одноліток з двадця
тих років. Сьогодні подвиг тих 
звитяжців — в подвигові моло
дого аджамського хлібороба. 
Вони, аджамці, першими в 
області підтримали приклад іні
ціаторів ювілейного комсомоль
ського змагання на честь 50-річ- 
чя Ленінського комсомолу — 
тваринників Знам’янського райо
ну.

В Гайвороні те ж саме. Поча
ли графітники. Вивчивши досвід 
бригади Наташі Лупинос з заво
ду «Червона зірка», молоді гра
фітники нині вже працюють з 
випередженням графіка на ці- 

(Закінчення на 3 стор.).

ВОНИ ІЗ стотисячного ЗАГОНУ

Рука Івана Чабана, комбайнера колгоспу «Дружба». 
Новоукраінського району, тримає важке пшеинчне колосся; 
За двн-три тижні — жнива...

На підготовчій дільниці Олександрійської шахти ?63-біс, 
де нарізають нові забої, техніка працює безвідмовно. Пер
ша заслуга в цьому електрослюсаря комсомольця Олександ
ра Шкуренка. Фото В. Ковпака.
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ДАВНО-ДАВНО, коли полки 
Богдана Хмеля верталися 

з-під Жовіих Вод, на цьому 
місці було кілька заболочених 
озер. ІЦе годі, мабуть, хтось із 
козаків, вражений вздовж І впо
перек ворожими шаблями, від
став від полкового обозу І осе
лився в дикому полі. Негостин
но зустріли першого господаря 
гарячі вітри. Жбурляли хмари 
пекучої куряви, піску, кружля
ли над степом сірим перекотипо
лем. Згодом зовсім замулилися 
озера, тільки десь у їх надрах 
студеніли джерела. І подорожні 
обходили пустельний край, тяг
ліїся ближче до Дніпра, І дере
ва не могли прижитися, всиха
ли, опеченим гіллям насторо
жували навіть звиклого до без
воддя орла-каню.

Від голубих плес тільки й за
лишилася назва — Озера та 
двадцять чотири хати та гірка 
доля, що голодним вовком ви
ла в Курячому урвищі. 
СЭ ВЕЧОРА старому Олексі 

ломило спину. Отож 
він, як тільки повернувся 

’ з кузні, вимив холодною 
водою важкі руки та й став 
ладнатися на спочинок.

1 прямо-таки здивувався дід Олекса, коли другого 
дня прокинувся — а сонце вже на добрячий сажень 
підскочило в небо. ' /

— Ти диви, — сказав собі і тут же наказав бабі: —> 
Давай празничну сорочку.

Йшов вулицею дід Олекса, низько вклонявся зу
стрічним, а потім знов бадьоро 
простував далі. Вчорашня втома пропала, 
муть за водою, наче старому не під сімдесят, а рів
но сімнадцять...

Оце недавно пенсію дали дідові. А він все ще хо
дить до кузні. Бере в руки дзвінкого молота і кує.

Дідові треба йти до сільради. Але чи то згадки про моло
дість, чи оцей добрий ранок, ведуть його, як бояри, під ру
ки, поволі ведуть вулицями села. Хат майже не видко: ку
черяві вишні, розлогі яблуні, груші та абрикоси гак взеле
нили помешкання кожного господаря, що просто неможли
во вгледіти, де кінчається одне подвір’я, а де починається 
інше. Не відрізниш, коли ти—гість. А для діда Олекси тут 
не може бути загадок. На його очах виростало село. Ото 
як ста.їо наступати морс Кременчуцьке на Подорожнє, Ли
пове, Чаплище — люди прийшли до замулених озер і сказа
ли: бути новим Озерам.

Тоді теж пропливали над степом хмари пекучої 
куряви, бігло кудись у безвість перекотиполе. А його 
сини, внуки, родичі і просто знайомі люди тесали, 
мурували, висаджували тисячі тополят і осокорів!

Було двадцять чотири хати, а зараз сотні дворів. 
З телеантенами, радіолами, з повною чашею до
статку.

— Драстуйте, Олексо Михайловичу!
Придивляється дід Якуша: хто ж це? Ага, впізнав- 

таки конюха, з третьої бригади Василя Вакуленка. В 
літах уже. А син його — великий чоловік в Озерах: 
головним механіком колгоспу працює. Одним сло
вом — «сучасний конюх». І не рядовий, а старший 
конюх! Лише тракторів у нього аж чотири десятки- 
та двадцять автомашин, та не менше комбайнів усіх 
марок... Багач на всю губу Микола, син Василя Ва
куленка. І не дивуйтеся, коли зустрінете Леоніда Буд
ного, Станіслава Ільче.іка, Миколу Прокопенка, Тимо
фія Бондаренка — хлопців у сгецівках трактористів, 
їх не один, не два і не три десятка в колгоспі. Не
дарма ж озерянські дівчата самі склали і дзвінко 
виспівують частівку:

Наряджуся п плаття біле, 
Обв’яжусь намистом, 
Я ні з ким гулять не стану —< 
Тільки з трактористом!

1 хлопці вміють показувати клас своєї професії не 
тільки перед нареченими.

То було не так уже й давно. Механізатори Леонід Гончар 
та Іван Зінченко сіяли кукурудзу. Раптом в мдторі щось 
глухо задеренчало, стукнуло раз, вдруге, і машина зупини
лася. Стояла ще гаряча, але вже невимовна, мертва.

Хлопц^ подалися до мотора.
— Кабиця! — розчаровано розвів руками Іван. — Обірва

ло поршень, розбило циліндр.
А тут цінніша від золотого злитку кожна хвилина!
В колгоспі розповідають про цей випадок, як про 

подвиг. Хоч досі достеменно ніхто не знає, як хлоп
цям вдалося обійтися без майстерень, без бригади 
слюсарів, і за три з половиною години полагодити 
складне пошкодження мотора. Та ще й засіяти ниву 
швидше своїх суперників по змаганню!

Дід Якуша так і не встиг до сільради. А в нього бу
ло там діло ось яке: хотів подивитися, як то за новим 
звичаєм розписуватимуть молодих Катерину Кова
ленко та Анатолія Загороднюка.

Ніяк не 
квітами та 
підносять, 
ще і ще.

Піниться ___ ___ __ _____ г .............
Озерами квітковим жужмом, біжить, ніяк не приста-

Тобі 
наші 
ДОМИ

розправляв плечі, 
як кала-

протовпиться дід до клубу. А там вже 
вітаннями посипають молодят, дарунки 
Раптом щось ніби стрельнуло, а потім —

в келихах шампанське, піниться небо над

ДВОМА ПЛАСТАМИ
Чи важко? Так іноді за

питують новоприбулі. Що 
відповісти? Важко, бо 
треба зробити багато, 
щоб прийшла справжня 
втіха й радість. Щоб то
бою оволодівала внут
рішня легкість, яка не бу
ває з нічого. Ось хоча б 
таке.

Трохи раніше ми добу
вали камінь-бут на одно
му уступі. Гірська маса, 
яка поступала на щебза- 
вод, мала дуже багато

домішок глинистих порід« 
В цьому випадку для 
одержання чистого ще
беню треба було пере
робити чимало гірської 
маси. Крім цього, наяв
ність цих порід в добутій 
масі гальмувала продук
тивність роботи заводу.

Першими сказали своє 
слово молоді раціоналі
затори. Торік був наріза
ний другий добувний го
ризонт, що й дозволило 
брати чисту масу. Якщо

не до села хвиля зеленої ниви, 
пісню зачала:

Ой. нема палкіш привіту,
Як від матері та роду.
Ой, нема любові більше,
Як до Партії й Народу!

І, здається, то не голоси дружок, 
кантату нове село. Кожна яблуня,

Котрась з дівчат

ю єнспівує свою 
кожна тополина, 

кожен колос наливний — не вичитали десь v пленни
ку — самі склали:

Я про Леніна співаю —
Із слів не збиваюся, 
Бо що Ленін заповів,
У житті збувається.

— Видаєш доньку, Михайле? — ніби нічого й не 
знає дід Якуша. — За тракториста оддаєш? Добра 
дівка. І хазяйновита, і титул неабиякий: депутат об
ласної Ради!

Заклопотано дивиться на діда Катеринин батько, 
і вчувається йому стара озерянська частівка:

Ой, чого ж я нещаслива,
В кого я влюбилася: 
Одна хата на гри брати, 
Та й та завалилася.

А вдома на весіллі була добра чарка, дзвінкі му
зики, столи вгиналися від щедрих польових дарунків. 
Відбивали і гопака, і горли
ці, аж земля гула. Аж дід 
Якуша не витримав, взйв 
розпашілу молодицю за 
плечі, вийшов у коло...

Стояв потім дід Олекса— 
з одного боку кущ запаш
них троянд, з іншого — 
любисток. Стояв і думаь. 
ОДНА. ДВІ, ТРИ, ЧОТИРИ 
v райдуги над степом. Спли
вають кольоровими вінками, ту
маняться барвистими кружала
ми. Напувають матінку-землю 
дніпровою водою, вирятовують 
від спеки пшеничку та кукуруд
зу. Он які розкішні ниви: колос 
важко хилиться долу, шумить 
про завтрашні жнива. Шкода 
тільки, що лише С00 гектарів 
здобрюється штучним дощем...

І все ж:
— Будемо з пирогами! — 

говорить тракторист з по
ливного агрегату Станіслав 
Ільченко.

— І яблука зародили,—по
гладжує обвислу крону з 
плодами секретар 
ганізації колгоспу 
Петренко.

Комсомольський
Василь Вовк неабиякий лю
битель риболовлі. Ото й він 
своє:

— Приїздіть на коропи.
— Які коропи? Адже озе

ра давно висохли.
— Так. Але пробилися 

з-під землі студені джере
ла. Б'ють вони цілющими 
силами, виповнюють береги 
колгоспних ставків.

Ось двоє мостять дорогу. Піт 
річками стікає з облич, майки—> 
хоч викрути. В одного подушеч
ка під коліном: він вправно ору
дує маленькою кельмою, молот
ком. Інший розбиває десятипу
дову брилу. Молот відскакує від 
каменя, як повітряний м’яч: гех, 
гех, гех.

— Не бий в лоб! Не бий пря
мо... З боку його, рикошетом!

Гех, гех... Відлітають скалки. 
І ось сходить сонце. Здається, 

що каменяр з усієї сили лупцює 
його, виїаняючи з-під землі.

— Гех, гех!
Стелиться дорога.
Вчора йшли, завтра йти

муть цією дорогою Явдоха 
Петрова, Поля Єрмакова, 
Катя Вапник, 
лик...

Розтягнися 
вже дівчата

де И 
ВД 
jk?-* І 
і >'«

*

партор-
Віктор

вожак

Софійка Бі'

міхи баяна. I 
подають го

Перепілкою пурхне Тетян- 
ка в пшеницю — тільки ві
ночок видко, тільки стрічки 
розвіваються над повним 
колосом. І радо всміхають
ся вслід доньці Олекса та 
Ганна Щербини: батькам 
приємно од Таниних пусто
щів, тепло на серці од шу
му викоханої ниви.

Фото В. Ковпака.

спершу для одержання 
14 тисяч кубічних метрів 
щебеню треба було пе
реробити 24 тисячі кубіч
них метрів гірської маси, 
то тепер — тільки 16 ти
сяч кубічних метрів.

А машиніст екскаватора 
В. Крохмальов розробив 
верстат для намотування 
ізоляції. Його товариш 
В. Дмитренко запропону
вав реставрацію пластич
ного підживлювача.

Силами робітничого ко
лективу на кар’єрі встано
вили ксеноновий світиль
ник «ДКСТ-10 000». Це

Є?

•.&?

і ■'<

•j..

Й ''' « Ж'

лос. Співають знову свою, озерянську, з числа тих 
частівок, які народжуються тут майже щодня: 

За Омелька не пішла 
Ланкова Одарочка. 
їсть Омелько за вола — 
Робить за комарика.

Заслухався тим співом вчорашній прикордонник, 
а нині — колгоспний тракторист Леонід Будний, ру
шив до дівчат.

Не шкодує і Володя Позовний, що після служби в 
армії повернувся до рідного села: теж влився в 
сім'ю механізаторів.

У них — одна дорога.
Важка, але в квіті небесних і земних райдуг. ?х 

батькам тільки залишається дивуватися тому неспо
кою, тій красі, якою вінчають горизонти рідні сини і 
доньки.

КАЖУТЬ, ніби один з артільних бухгалтерів зробив диво
вижні підрахунки, а потім вигукнув:

— Ми могли б купити космоппани, посадити в них весь 
колгосп і рушити на Марс!

Трохи фантастично, але немає сумніву в невичерпних ба
гатствах артілі. Та основне — ніякі космспланн не зможуть 
взяти на свої крила ні озерянські степи, ні мальовничі бере
ги, ні трудну люлську дорогу.

— Я намалюю цю дорогу, — запевняє нас колгоспний ху-

I хай на ній будуть не лише ру- 
а й мозолясті, випрацьовані до-

дож ник Сашко Вовк.
Намалюй, дружеі 

ки твоїх ровесників, 
лоні діда Якуші.

Валерій ЮР’ЄВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп імені Жданова
Кремгесівського району.
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дало змогу добре освіт
лювати територію вночі« 
А ще молоді робітники 
змонтували аспірацію.

Віддача була великою. 
Кращі машиністи екскава
торів П. Петров та А. Ту
рецький допомогли моло
дим. Екскаваторник гран- 
кар'єру І. Абодовський 
взяв собі в помічники 
комсомольця Миколу Гри
ценка. Тепер хлопець ви
конує завдання на 130 — 
140 процентів. Микола не 
тільки екскаватора вміє 
водити. З нього хороший і 
бульдозерист, і шофер.

Коли треба, то й на кра
ні попрацює. «Золоті ру
ки в юнака, — кажуть то
вариші. — 3 таким мож
на змагатись».

При підведенні підсум
ків передтравневого со
ціалістичного змагання 
колегія Міністерства про
мисловості будматеріа
лів УРСР і президія Рес
публіканського комітету 
профспілки поздоровила 
нас з перемогою. Нашо
му колективу присудили 
третю Республіканську 
грошову премію.

Це була радість. Ра

дість, яка не прийшла з ні
чого. Ми подолали певну 
висоту.

в нинішньому році має
мо видобути 165 тисяч 
кубічних метрів щебеню, 
90 тисяч кубічних метрі0 
каменю-буту. Ці цийЛь^ 
будуть виведені швид;,> 
аніж передбачалось. Вже 
В перших числах червня 
видно було, що ми пра
цюємо з випередженням 
графіка.

М. САЄНКО, 
начальник гірничого 
цеху Кіровоградсько
го гранітного кар’єру.
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лий місяць. Змгни Володимира 
Луповицької о та Миколи Макси- 
менка щомісяця рапортують 
про надпланову продукцію По
трібно було їм а травні мати з 
621 тонн руди — 32 тонни гра
фіту, вони досягли більшого: з 
659 тонн руди отримали 44 тон
ни цінної сировини.

Гідні гостинці будуїь напере
додні комсомольських іменин у 
знам’янських залізничників. Кра
щі машиністи Віктор Ситничен- 
ко, Микола Міркотан кожного 
місяця проводять по 5 — 8 ве
ликовагових поїздів, перевозять 
понад завдання по 6 — 8 тисяч 
тонн вантажів.

Помітні висоти в олександрій-

ців. Молоді виробничники з 
електромеханічного заводу 
(бригада Тамари Сосни) один 
день місяця працюють, викорис
товуючи зекономлену сировину.

Нема такого колгоспу на Кіро- 
воградщині, де б механізатори 
не поцікавились досвідом ком
сомольсько » молодіжної трак
торної бригади Василя Мотор
ного з колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського ра
йону. Тепер за 200-пудовий уро
жай зернових борються молоді 
хлібороби артілей «Шляхом Ле
ніна» Гайворонського району, 
«Дружба» — Новоукраїнського 
району, імені Леніна та імені 
Дзержинського — Знам’ячсько- 
го району, імені Калініна та

СТОЇМО БІЛЯ КУМАЧА
імені Шевченка — Ульяновсько
го району.

Навіть одні цифри можуть 
переконливо свідчити про те, 
яка наступальна позиція у /лоло- 
дих степівчан. 210 комсомоль
сько - молодіжних колективів 
промисловості, будов, транспор
ту, сільського господарства, сфе
ри обслуговування нині працю
ють під девізом «50-річчю Ле
нінського комсомолу — трудові 
подарунки на кожному робочо
му місці».

Кожен крок нашого сучасни

ка — чіткий, впевнений, кожна 
справа гідна похвали. Повернув
ся молодий хлібороб з поля, за
лишив верстат червонозорівець, 
прийшов з молочно-товарної 
ферми тваринник. І знову в 
нього € діло. Комсомольці Гай
ворона в ювілейному році онов
люють вулиці свого міста, а го- 
лозанівські юнаки та дівчата ма
ли похвалу од старших, бо в цент
рі робітничого селища їхніми 
руками посаджений парк «Комі 
сомолець». Кремгесівські ро
бітники прикрасили квітами, но-

вими алеями греблю гідро* 
електростанції, юнь села Кам’я- 
нечого Новоархангельського ра< 
йону принесла красу на тварин
ницькі ферми. Залишили після 
себе добрий слід новгородків-- 
ські та ульяновські комсомоль
ці, обладнавши в селах сучасні 
спортивні майданчики.

Отже, в стотисячної комсомо
лі! області є тверда надія, що 
до 50-річчя своєї Спілки вона 
прийде з щедрим гостинцем/ 
вона прийде дорогою звитяг і ■' 
краси, дорогою, якою йшли- 
батьки молодого степівчанина. 1

В конструкторському бюро «Червоної зірки». Фото В. КОВПАКА.

Про них ми майже нічого не знали. їх — 
восьмеро. Восьмеро молодих робітників заводу 
«Червона зірка». В кожного — своя професія, 
свої помигли, своя стежина, що веде на ши
рокий шлях життя. Ні, ні, — щоб написати 
про всіх цих заводських комсомольців нарис, 
мабуть, погрібні тижні...

— А що, як ви зробите нам свої------- -—т-
рети?

Дивуються: ‘
— Як? Ми ж не художники...
Всі восьмеро щиро відповіли на десять за

питань редакційної анкети. І цим самим ство
рили свої автопортрети.

РЯДКИ анкети
1. Хто ти?
2. Якби ти зміг зробити навіть нездій

сненне, що б ти подарував ювілею своєї
і Спілки?

3. Що ти думаєш про свого сучасни
ка?

4. На кого ти хочеш бути схожим?
5. Твої плани на майбутнє?

Чи цікавишся політикою? В чому, 
по-твоєму, повинна виражатися солі- . 
дарність молоді світу.

7. Твої перші слова, коли б ти міг 
стрітись з Іллічем?

8. Твої перші слова, коли б ти міг 
стрітись з Павлом Корчагіним?

9. Який найнеприємніиіий випадок 
твоєму житті?

10. Найщасливіїиий день у твоєму 
01СІЛ тті?

АВТОПОРТРЕТ ПЕРШИЙ.
1. Надія Данилюк, свердлузальниця, 

21 рік.
2. Мені б дуже хотілося створити в 

цьому ювілейному комсомольському
___ , ,---- на_ 
колгоспних полях хлібо- 

застосовували ручної

6.

зу-

зу-

У

році стільки машин, щоб уже після 
шого свята на --------  "•
роби зовсім не 
праці.

3. Я бачу його, здебільшого, заклопо
таним, він чогось шукає, береться щось 
створити.

4, Моя мати..... ........ .. та людина, з 
якою б я хотіла зрівнятись. Вона, прос
та робітниця, полюбила хлопця, який 
прийшов з війни інвалідом, допомогла 
йому одкрити завісу перед сонцем. Він 
на той час зовсім не мав надії на 
щастя.5. Я працюю і вчуся в технікумі. Ме
та моя — стати хорошим інженером.

6. Так, я цікавлюсь міжнародними 
подіями і політикою. Горджуся, що го
лос радянської молоді все частіше і

---- звучить на міжнародній

все я б сказала йому 
__  • «Добридень!» і запи- 
«Чому ви, Володимире Іллічу,

ось

авторитетніше 
трибуні.

7. Перш за 
своє українське 
тала б: < ’ 
так мало прожили?»

8. А Павці: «Ну й справ ти 
Друже!»9. Я плакала. Це тоді, як мені
вірили. Товариші, ~
школі, 
вчинила злочин.

10. Здається, щастя т_г 
мене найближче, коли я зрозуміла, що 
я справжня робітниця, людина, яка мо
же зробити щось гарне для інших.

АВТОПОРТРЕТ ДРУГИЙ.
т. Я технік-технолог, ВАСИЛЬ ЧОКАЛО, 24 

роки.2. В цьому році майже 50 молодим ра
ціоналізаторам повернули для доробки їх ви
находи Пропозиції товаришів не введені У 
виробництво. Допомогти хлопцям добитись 
визначеного — мої сподівання і наміри тепер.

3. Вони, мої однолітки, непогані хлопці го
тові завжди взяти якусь висоту. Тільки часом 
невпевнені в своїх силах.4. На людину, яку кожен хотів би покликати 
В гуот своїх пайближчих друзів.5. Бути винахідником — давня моя мрія.

6. Кожен комсомолець повинен прагнути до 
солідарності молоді світу.

«Ну й справ ти

Іллічу,

накоїв,

не по- 
___ . з якими я вчилася в 

іі, звинувачували мене в тім, що я 

торкнулось до

7. Я хотів би, перш за все, слухати його, а на 
прощання сказати: «Завітайте до нас на за- 
В0Л л ~ ПЄРЄМІНИ. Ті, про які он мріяли...»

о. А Павці простягнув би руку: «Будь моїм 
Другом!».

9. Днів таких, здається, й не було. 
Просто я тривожусь, коли ображають когось.

10. Радість була в мене 
повідомили, що дипломний 
на відмінно.

АВТОПОРТРЕТ ТРЕТІЙ.
1. Лариса Повшебна,

20 літ, закінчила середню школу і проф
техучилище.

2. Я хотіла б згуртувати колектив сво
го цеху, щоб там не було жодного бай
дужого. Позбувшись таких людей, ми 
могли б тримісячні завдання виконува
ти за два місяці.

3. Він — міцний, але свої сили не 
завжди витрачає на добрі справи, а як 
стрічається з труднощами, повертає ін
коли на найлегшу стежку.

4. Завжди думаю про токаря Людми
лу Чернегу, депутатку. Я її зустрічаю 
на заводі. І під час робочої зміни, і 
після неї. Ця жінка справді служить ро
бітничій сім’ї. Бути такою, як вона, ма
буть, не кожен зможе. А я прагну до 
цього.

5. Свою професію вирішила змінити, 
педагогом спробую стати.

6. Тач. Невже може бути нині хтось 
байдужий, коли чує, що на землі є діти, 
які не знають дитинства, котрі ростуть 
під задимленим од вибухів небом.

7. Коли я думаю про Ілліча, переді 
мною постає його усмішка, він, наш 
вождь, стоїть серед людей на Першо- 
травневій Красній площі, вітає демон
странтів. Я хотіла б бути в тих чолонах 
і теж привітати вождя.

8. Моє слово Корчагіну: «Твоя доро
га була трудною, але вірною. Ти навчив 
багатьох твердо стояти в шерензі бор
ців».

9. Нещастя в своєму
таю. Були лише дрібні 
здебільшого тоді, коли 
і_____  .:: V.... !_ .7

10. Мені, школярці, вручали 
книжечку з силуетом Леніна, 
лювання я мало не заплакала.

АВТОПОРТРЕТ ЧЕТВЕРТИЙ.
1.ІОРІЙ ЮРЧЕНКО, водій, боєць 

охорони. ........ .
технічйого інституту. 2(і років.

2. При першій можливості працюватиму по 
спеціальності, водитиму автомашину. А якби 
мене послали у колгосп, я б спробував пере
везти зсоно з усього пшеничного поля.

3. Здебільшого хлопці і дівчата хороші у 
нас. Та майже щодня бачу таких, які міня
ють своє обличчя. І манери в них. і вчинки, 
навіть одяг, якісь дивні. Не збагну, звідки 
це п них утялось.

4 Мій батько — лікар. Ще жодного разу я 
не помічав щоб він скривдив людину. Бути 
схожим на свого батька — давні мої старання.

5. Надія — стати швидше механіком-автомо- 
білістом. створити для подіїв такі умови, июб 

ніколи не шкодували, що обрали профс- 

я повертаюся в гуртожиток, одразу 
Перш за все, цікавлюсь, то ро- 
нз вогненній в’єтнамській землі. 

«Мп — вчимося!». 
«Більше таких хлопців, 

коли я побачив, що

тоді, як товариші 
проект я захистив

електромонтер,

житті не пам’я- 
прикрощі, це 

--------... не могла пере
конати товаришів у своїй правоті, 

червону 
Од хви-

п ____ пожежної
Сгудент-заочник другого курсу полі-

вони
сію подія.

6. Коли
беру газети, 
биться там, н» ....... .......

7. Леніну сказав би: «Лій — і
8. А до Корчагіна: «Більш- 

як ти. мати б нам сьогодні!».
9. Прикро було мені, коли „ ____ _

один з керівників підприємства, перш за все, 
дбає про те. як при будь-яких умовах досяг
ти високої пифри виконання планового зав
дання. А там, в його цеху, працювали пере
важно жінки.

10. Став студентом інституту. То тільки од
не моє щастя. 1, мабуть, найбільше.

АВТОПОРТРЕТ П’ЯТИЙ.
1. Холба Наталія, робітниця житлово- 

комунального відділу, 21 рік,- закінчила 
десятирічку.

2. Якби могла, посадила б з дівчата
ми біля кожного заводського корпусу 
садок. На жаль, там в багатьох міс
цях — купи брухту, забракованих де
талей, а поруч — калюжі. Це весною 
або під час дощу.

3. Найближчі мої подруги — хороші
дівчата. Звісно, є такі на ------- : —
заплямовують гарну славу робітничого 
колективу. Вони стоять на роздоріжжі, 
і в цьому наша вина.

4. Хотіла б бути схожою на тих робо
чих людей, імена яких називають з ве
ликою гордістю з святкових трибун.

5. Мета — вивчитись на агронома, 
вміти самотужки виводити нові сорти 
пшениці. І ще спробувати вивести та
кий сорт яблук, дерево якого б росло 
на землі сотні піт.

6. Коли я чую, що далеко од нашої 
землі вмирають матері, діти стають 
сиротами, я бентежусь. Що дати тим, 
потерпілим? Хліба? Чи заступитись за 
них, ечазати гучне слово захисту? І те 
і друге хотілося б зробити.

7. «Земля наша вже краща, бачите? 
Це ми тут пройшли...» — мої 
вождеві.

8. І Павці: «Мені трудно бути таким, 
як ти. Великих перешкод ще не 
чала в житті, тому й, очевидно, 
вступала у велику борню...»

9. В мої літа не приходило горе. Хіба 
що вважаю себе скривдженою, коли 
квіти, що посадила з дівчатами, хтось 
витоптав.

10. Послала перші гроші, зароблені 
самостійно, матері.

АВТОПОРТРЕТ ШОСТИЙ.
1. МИХАЙЛО ОСАДЧИЙ, формувальник.
2. Мати надпланові деталі, заощадити гроші 

І перед святом подарувати кращому сівачеві 
області сівалку. Я написав би на ній: «Кра
щому молодому хліборобу од робітника 
Михайла Осадчого».

3. В праці він завзятий. Тільки за прохід
ною заводу ічколи не стає йому здорового 
духу.

4. І я на маму. Вона з юних літ — у полі. 
Кажу їй: «Відпочинь, я ж заробляю вже не
погано». Вона: «Це ж погибель. Мишо, як 
людина одступиться під землі». Отак би хо
тів любити і свою професію.

5. Створити щось для інших, щоб потім дов
го тим моїм витвором користувались люди.

в. Молода людина повинна знати, що ро
биться на землі. Спостерігати байдуже за 
подіями комсомолець не має права.

7. «Як ви побачили з тих літ нас сьогодніш
ніх?.. Людей красивіших на землі справді ста
ло більше...»

8. «Ти тепер всюди, Павко... А раніше каза
ли, що ти з легенди...»

9. Глибоких ран в душі нема. Тільки я три
вожусь. коли бачу як зелений парубійко ди
виться на мою засмальцьовану куртку з лу
кавістю. а потім, оозхитуючись, снує до пив
ниці з батьковим карбованцем. У вихідний 
день він йде поруч нас, базікав пусті слова, 
стає на дорозі дівчині. Осторонь тоді чую: 
«Ну й молодь тепер!..» Гірко, ой гірко од цьо
го! І я ладеп па псе місто заволати до зеле
ного, що втиснувся в наш гурт: «Забирайся 
звідси в найдальший куток Галактики!...»

10. Я чув од неї тоді: «Ти — хороший...»
АВТОПОРТРЕТ СЬОМИЙ.
1. Анатолій Пухальський, робітник де

в’ятого цеху, 18 рочів.
2. Перейняти б мені досвід найкра-

заводі, що

слова

зустрі
не

щих майстрів до жовтня. Напередодні 
нашого свята я б таки був певний, що 
в бригаді нема бракованих деталей, не
ма жодної дарма витраченої години.

3. Він, мій сучасник, не одстає від тих, 
що йшли до нас.

4. Бути таким, як батько — зовсім 
непогано. Він — кадровий робітник« 
Його шанує весь завод.

5. Здобути інженерні знання в інсти
туті.

6. Так. На заводі, повірте, я не ба
чив таких, щоб не думали про долю 
в'єтнамців. Я — не гірший од інших.

7. «Як це добре, що є можливість 
і вчитись, і працювати одночасно!»

8. «Ти рубав ворога шаблюкою. Це — 
здорово! Мої хлопці теж вогнисті. Але , 
краще прикласти сили біля верстатів...»

9. 10. Чомусь останнім часом мої дні 
жісь одноманітні. І це, мабуть, моє 
нещастя.

АВТОПОРТРЕТ ВОСЬМИЙ.
1. ВОЛОДИМИР ГОНЧАРУК, фрезеруваль

ник. 19 літ.
2. В цьому році просто хочеться бути ЩОДНЯ 

таким, щоб відчувати себе іменинником.
3. У нас багато сильних людей Але є й 

слабкі, до яких ми. на жаль, часто байдужі,.
4. Дивлюсь на своїх старших товаришів, 

отаких, як Володя Ковпак, Толя Алдошнн. 
Вони не знамениті, але вміють використати 
гарно свій час. Я од них відстаю.

5. Бути інженером — моя мета.
6. Звичайно. Коли передають по радіо 

тайні вісті — всі хлопці з нашої кімнати 
пружені.

7. «Моє рідне село Великі Трояни, що 
Ульяновському районі, скоро ставе схожим 
місто...»

8. «Приходь до нас частіше...»
9. Прикро, що цінять інколи людину по зов

нішності.
10. Я був радий, коли хлопці сказали, що я 

зумію бути добрим робітником.
* * *

От і все. Палітра була в руках моло
дого робітника. Він сам творир свій 
автопортрет. Він сам написав формулу 
свого життя, щастя молодої робочої 
людини, яка перед своїм святом спі
шить до свого висосого обеліска.
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□ НІЗОЮя вперше познайомився років 
** З ВІ£ІМ тому, І не тільки з Нізою, 
а й з її друЗЯми Юнією Антом, Ергом 
Іїоором, Даром Вітром, Реном Возом, з 
Ведою Конг та Чарою Нанді. Дівчина 
ще явпо поступалася їм знаннями, а 
Йеда і Чара до того ж були набагато 
красивішими. Та все-таки найбільше спо
добалася Ніза, юний астронавігатор і 
майже моя ровесниця. Ніза. яку я ба
чив то задумливою, то веселою, і зав
жди — чарівною. Як хогілося, щоб вона 
і мені подарувала хоч кілька таких же

ТРЕТЯ 
ЗУСТРІЧ
З ВІЗОЮ

теплих слів і поглядів, як Ергу. Та то 
була недосяжна мета. І я почав про Ні- 
зу потроху забувати.

І ось в січні нинішнього року зу
стрівся з своєю чарівницею вдруге. Вона 
щиро посміхнулася, як і вісім років то
му, і привіталася не зовсім звично: 
«Хороший день!». Години півтори я зно
ву був у неї в полоні, слухав, дивував
ся, від хвилювання схоплювався і знову 
сідав, то від душі сміючись, то нервово 
стискуючи кулаки.

Перепрошую, я так захопився розпо
віддю про Нізу, що й не повідомив, що 
вперше зустрівся з нею, читаючи «Ту
манність Андромеди» Івана Єфрсмова, 
а вдруге, в січні цього року, — в пере
глядовому залі Київської кіностудії імені 
О. Довженка, дивлячись однойменний з 
романом фільм.

Перед тим, як я побачив на екрані 
зореліт «Тантру» і його екіпаж, пощасти
ло побувати в павільйоні, де були в ос
новному зняті кадри фільму, зустрітися 
з режисером Євгеном Фірсовичем Шер- 
стобитовим. Високий, кремезний, Євген 
Фірсовнч своєю статурою нагадував 
Дара Вітра. Невеликий переглядовий 
зал здавався для нього малим і тісним. 
Поблискуючи скельцями окулярів, Шер
стобитов усе ходив з кутка в куток і 
розповідав про фільм, про те, як був за
думаний, як пройшли зйомки.

Люди майбутнього, говорив тоді Шер- 
стобитов, позбудуться багатьох умов
ностей, які сковують людину сьогодні. 
Зникнуть різні вади — і честолюбство, і 
заздрість. Враховуючи це, я вимагав від 
артистів, щоб і на зйомках вони почува
ли себе якомога вільніше, щоб і в ході, 
і в погляді відчувалося, що йде Людина 
Великого Кільця.

Ця розмова згадалася нещодавно, ко
ли дивився «Туманність Андромеди» в 
місцевому кінотеатрі. Я не буду вдава
тися до подробиць, хто з артистів як 
виконує свою роль. Мені хочеться на
голосити якраз на тому, наскільки режи
серу вдався основний задум, як його 
зрозуміли і сприйняли глядачі.

Ера Великого Кільця — це, за заду
мом авторів і книги, і фільму, ера ко
мунізму на Землі і не тільки на Землі. 
Це ера, коли зв’язки з іншими цивіліза
ціями будуть такими ж звичними і стій
кими, як зараз, наприклад, радіозв’язок. 
Ера Великого Кільця — це ера, коли в 
тисячі разів в порівнянні з сьогоднішні
ми будуть більшими можливості Люди
ни в освоєнні Всесвіту. Навіть більше, 
люди Великого Кільця, навчившись ово
лодівати простором, шукають, як підко
рити час. Це відразу не вдається, але 
вони на правильному шляху. Кількома 
штрихами, скупими і емоційно наснаже
ними, показано, що й при найвищій ци
вілізації поряд з пошуком йтиме риск, 
бо без цього ж і пошук неможливий.

Люди майбутнього — цс, мабуть, ве
лети думки і тіла. І персонажі фільму— 
чоловіки, чи то русявий нащадок росія
нина чи чорнявий виходець Індії, — на
гадують наших казкових богатирів. Жін
ки — ніжні і сильні, гарні і цнотливі...

І все ж після перегляду залишається 
якесь невдоволення. Якщо помітний, так 
би мовити, «гігантизм» у рості, то дум
ки, емоції цих людей майбутнього здаю
ться збідненими. Навіть Ніза, наймолод
ша в екіпажі, інколи гаряча, нестримана, 
часто на екрані говорить і ходить так, 
немов відчуває, що за кожним кроком 
слідкує кінокамера, немов відчуває, що 
вона — взірець, і не можна допустити
ся прорахунку.

Мені довелося бесідувати з багатьма 
глядачами. 1 одностайне невдоволення, 
що духовний світ героїв фільму дещо 
збіднений, мовляв, люди майбутнього 
будуть дещо не такими.

Це явний прорахунок постановників 
«Туманності- Андромеди». Але саме він, 
а не те, якою технікою володітимуть 
нащадки викликає суперечки. 1 це вже 
добре: значить, фільм залишить якийсь 
слід у душі. в. цвях.

Київ — Кіровоград.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
Запоріжжя. Тут відбулася зона з легкої атлетики 

серед спортсменів товариства «Буревісник». Наш 
зелгляк Віктор Стецюк подолав планку на висоті 
їм 90 см, виконавши норматив першого спортивно
го розряду. Це кращий результат цих змагань в 
стрибках у висоту.

Зараз легкоатлети факультету фізвиховання го
туються до фінальних змагань, які відбудуться в 
Києві.

Олександрівна. Вчора, коли вже було підготовлено 
до друку цей номер газети, тут закінчився фінал об
ласних змагань з ручного м’яча, результати яких вхо
дять до заліку III сільських спортивних ігор. У фіналі 
взяли участь чотири жіночих і вісім чоловічих 
команд. В передостанній день змагань стали відомі 
переможці серед жінок. Ними стали гандболістки 
Новомиргородського району. На другому місці — 
гайворонські спортсменки, на третьому — олександ- 
рівські дівчата. Переможці серед чоловічих команд 
виявилися вчора ввечері. Про результати поєдинків 
між чоловіками ми повідомимо в наступному номе
рі.

Ручний м’яч — це вже восьмий вид спорту, з 
якого обласна рада ДССТ «Колгоспник» провела 
змагання в залік ігор сільської молоді.

ФУТБОЛ

НА ОСІННІЙТРАСІ
Була осінь. А сонце 

припікало по-літньому, і 
асфальт на трасі був на
грітий так, що від нього 
пашіло, як від печі. Піт 
щипав очі, дихати було 
важко. Тільки сонячний 
зайчик невтомно стрибав 
у шпицях гоночного вело
сипеда на всій 150-кіло- 
метровій трасі гонки. 
Херсонські шляхи, на яких 
проходила відкрита пер
шість Радянського Союзу,

не балували спортсменів. 
Довгі підйоми, круті по
вороти, зустрічний вітер 
вимагали від гонщиків си
ли, витримки.

Студент ІІ-го курсу фа
культету фізвиховання Кі
ровоградського педінсти
туту Леонід Стеценко в 
цих складних умовах до
мігся значного успіху. Фі
ніш 100-кілометрової дис
танції він перетнув дру
гим, показавши час 2 го
дини 19 хвилин ЗО секунд. 
Цей результат вищий нор
ми майстра спорту. А че
рез кілька днів 150-кіло- 
метрову дистанцію Леонід

закінчує третім. І знову— 
результат вище майстер- 
ського.
На цих змаганнях Л. Сте

ценко привернув до себе 
увагу і уболівальників, і 
тренерів. Рідко кому із 
спортсменів доводилось 
рівно витримати дистан
цію і показати високий 
результат, та ще й на та
кій складній трасі.

У велоспорт Леонід 
прийшов своєрідним шля
хом. В школі він займався 
волейболом, не раз висту
пав на міських і обласних 
змаганнях з легкої атле
тики. Перед закінченням 
школи на його грудях

" ■ III СІЛЬСЬКІ СПОРТИВНІ ІГРИ„ЦИГАРОК НЕ ПАЛИМО"
Динна доля у перехідних кубків. Сьо

годні вони в одних, а завтра, дивись, їх 
завоювали вже інші, сильніші. І як бу
ває гірко розлучатись з почесним тро
феєм але маєш поступитися місцем пе
реможцю.

Цей кубок у нас залишиться назавжди. 
Його ми вибороли в рік півстолітнього 
ювілею Радянської країни. Тоді наші 
колгоспи: спортсмени зайняли трете міс
це в районі. Шлях до почесного трофею 
був нелегким. Одні види спорту прино
сили нам перемогу, інші... Особливо від
чувається відсутність дівчат в збірних 
командах колгоспу. Лише з настільно
го тевіса і в бігу ми можемо виставити 
спортсменок. А тому о минулому році 
колектив фізкультури втратив чимало 
очок.

Є у нас, так би мовити, «фірмені» ви
ди спорту. Це, насамперед, — велоси
педний спорт. Три спортсмени виконали 
з цього виду норматив другою розряду.

На районних змаганнях причіплювач 
Олександр Міі‘Яйло і комбайнер Іван 
Тесля на своїх машинах швидше від ін
ших приходять на фініш. Іван, крім то
го, мав ще й другий розряд з бігу на 10

тисяч метрів. Минулої осені наші спорт
смени в багатокілометровій районній ве
логонці на приз «Золота осінь» були 
другими, поступившись лише суперникам 
з колюспу «Зоря».

А от хокеїсти нікому не віддають 
«пальму першості». Колектив уже доб
ре зіграний, хлопці розуміють один од
ного на полі. І все це завдяки система
тичним тренуванням. Взимку є псі мож
ливості для цьою: форма, ковзани, 
клюшки j, звичайно, лід.

В цьому році беремо участь в 111 сіль
ських іграх. До їх старту колгоспні 
спортсмени почали підготовку шс зазда
легідь. Між членами комітету комсомолу 
і ради колективу фізкультури розподі
лили обов’язки — хто відповідає за який 
вид спорту. Член комітету комсомолу, 
групкомсорг Микола Іваненко кожного 
дня виходять на поле з футболістами, У 
волейболістів свій керівник — Іван Іва
ненко, у важкоатлетів — Володимир 1 
Микола Марченки, у' легкоатлетів — 
тракторист Володимир Півень та Іван 
Тесля.

Сільські ігри в районі зараз якраз в 
розпалі. Спортсмени нашого колгоспу

м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони; редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

БК 02198. Індекс 01197.

їх імена сьогодні можна називати. А мине час, і, мож
ливо, вони стануть конструкторами справжніх міжпла
нетних кораблів. Тоді в пресі і офіційних повідомлен
нях про них писатимуть коротко і таємниче — Гене
ральний конструктор. ?\ поки що вони — гуртківці — 
ракстомодслістн з Олсксандрівського Будинку піонерів 
Марія Шулик, Саиіа Грабовський, Толя Залива (на знім
ку зліва направо). Фото В. .ПАНСЬКОГО.

пломенів значок І розря
ду з волейбола. Часто 
можна було бачити юна
ка на тренуваннях в залі 
важкої атлетики. Після 
закінчення зміни на заво
ді, де він працював, по
спішав Леонід у спортив
ний зал. А одного разу 
товариш, громадський 
тренер, запропонував йо
му здійснити прогулянку 
на велосипедах. Леоніду 
це сподобалось. Тепер 
все частіше можна було 
бачити його з велосипе
дом, а весною взяв участь 
у першості республіки се
ред спортклубів това
риства «Авангард». По-

© ЗНАЙОМТЕСЬ; 
МАЙСТРИ

вернувся звідти додому 
першорозрядником з ве
лоспорту. А потім того ж 
року ще чотири рази під
тверджував цей норматив.

Восени він стає студен
том факультету фізвихо
вання. Його тренер О. Ци- 
ганенко допоміг здібному 
спортсмену штурмувати 
заповітний рубіж. І успіх 
прийшов. Леонід Стецен
ко став майстром спорту 
СРСР.

В. СЕРГЄЄВ.
м. Кіровоград.

пже виступили в п’яти видах і, можна 
вважати, непогано: перше місце з хокею, 
другі з гирьового спорту і шашок, чет
верте місце вибороли любителі малої 
ракетки. 1 лише шахісти зайняли два
надцяте місце.

Масовим був у районі крос на приз га
зети «Правда». Наші легкоатлети були 
на дистанції третіми. Футболісти зайня
ли трете місце в розиграші кубка район
ної ради ДССТ «Колгоспник». Відверто 
кажучи, нам самим уже набридло бути 
третіми призерами, і колгоспні спортсме
ни мають намір боротись за краще місце 
в районі.

Зараз, коли я пишу ці ря^ки. хлопці 
повертаються з поля. Трохи відпочинуть 
удома І вийдуть на тренування. А після, 
відчуваючи, як під майками наливаються 
приємною втомою м’язи, сядемо погомо
ніти про спої справи. І якщо ви підійде
те і запропонуєте хлопцям цигарки, вони 
відмовляться.

— Дякуємо. Цигарок не палимо...
Ми вже давно вирішили: хочеш бути 

спортсменом — не пали цигарок. Я вва
жаю, що це суттєва деталь, яку вніс 
спорт. Хлопці можуть підтвердити.

Володимир МАРЧЕНКО, 
інструктор по спорту колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС, Онуфріївсько- 
го району.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 19 червня. Перша 
програма. 10.45 — «Де б е-
дєв проти Лебедева». Ху
дожній фільм. (Кіровоград), 
і8.00 — для ш к о л я р і в.
«Наш друг — вчитель». (К>. 
18.30 — Кіровоградські вісті. 
І8.45 — Оголошення. 19.00 —
Художній фільм (К.). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.15
—_ Першість Європи з важ
кої атлетики. ЩоД е в и и к 
змагань. (Ленінград). 21 ЗО — 
Любителям естради. Концерт. 
(М_). 22.30 — Телефільм. (К).
22.50 — Камерні вечори. (К).

Друга програма, і8.30 — Теле- 
вісті. (К). 19.00 — Художній
фільм. (К).

ЧЕТВЕР, 20 червня. Перша 
програма. 10.30 — «Юні моря
ки». Телефільм. (Кіровоград).
10.50 — «Живі і мертві». 1 се
рія. Художній фільм. (Кірово
град). 16.15 — До БО-річчя КГІ 
України. «Сім’я Чигрнпнх». Кі- 
попа рис. (Миколаїв). 16.35 — 
Для школярів. «Фізкультпри- 
віт!». (К). 17.15 — «Живі і мерт
ві». І серія. (Кіровоград). 18.55 
— Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Торпедо» (Москва). 20.45 — До 
100-річчя Державного ордена 
Леніна академічного театру 
опери та балету імені Т. Г.

Друкарня їм. Г. М. Димиїрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

РІВНОВАГУ
НЕ ПОРУШЕНО

Кіровоградська «Зір
ка» продовжує своє тур
не по містах Російської 
Федерації. Позавчора 
вона грала у Воронежі 
з місцевим «Трудом». X. 
цих двох суперників мир
ні стосунки між собою* 
У чемпіонаті країни се
ред команд другої гру-« 
пи класу «А» вони чоти
ри рази зустрічалися. По 
одній перемозі здобули 
одні й інші, два матчі 
закінчилися нульовою ні
чиєю.

У звітному поєдинку 
здавалося, що кірово- 
градцям вдасться вийти 
вперед. Адже вони пер
шими відкрили рахунок* 
Це зробив на 25-й хви
лині один з кращих бом
бардирів «Зірки» Мико
ла Корольов.

Тривалий час після 
цього ворота обох 
команд лишалися недо
торканими. Та все ж че
рез сорок хвилин госпо
дарям поля вдалося ві
дігратися. М’яч, проби
тий їхнім гравцем, торк
нувся когось із наших 
захисників і, змінивши 
напрямок, влетів у воро
та гостей.

Таким чином, і цього 
разу суперники не зумі
ли порушити рівновагу.

Наступний тур — 20 
червня.

# *
Решта матчів цього туру 

закінчилася так: «Аван
гард» — «Дніпро» (Дн) — 
0:0; «Кубань» — СКЧФ — 
0:0; «Динамо» — «Таврія»
— 0:0; «Спартак» — «Мета
лург» (3) — 0:0; «Мета
лург» (Кб) — «Локомотив»
— 0:1; «Зірка» (Рз) — «Ме
талург» (Лп) — 2:2; «Шин
ник» — «Ростсільмаш» — 
2:0; «Текстильник» — «Ме
таліст» — 0:0.

Шевченка. Опера С. Гулака-Ар- 
темовського «Запорожець за Ду
наєм». (К). 23.15 — Програма
«Час». Відеозапис. (1<).

Друга програма. 17.45 — «На
селенню про цивільну оборону». 
(М). 18.00 — На приз «Веселий 
дельфін». (Харків). 18.30 — Те- 
левісті. (К).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 18 червня. 17.00 —
Кінопередача для дітей. 18.00 — 
«У книжковій країні». (К). 18.30
— Телевізійні вісті. 19.00 — Те
левізійний альманах «Краса 
людська». (Львів). 19.30 — «Ки
ївські каштани». Конкурс баль
них танців. (К). 20.30 — Програ
ма «Час». (М). 21.15 — «Сто
одне «чому?». 21.35 — Художній 
фільм «Листи з острова Дива
ків» .

СЕРЕДА, 19 червня. 17.15 — 
«Російські наспіви». Музична 
програма. (М). 18.00 — Кіноле- 
редача для дітей. 18.55 — Акту
альний екран. 19.15 — Телевізій
ний фільм «Прощай, Троя!».
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — Першість Європи з важ
кої атлетики. (Ленінград). 21.30
— Любителям естради. (М). 22.30
— Фільм-концерт.

ЧЕТВЕР, 20 червня. 16.35 — 
Для школярів. «Фізкультпри-. 
віті». (К). 17.15 — Кінопереда,- 
ча для дітей. 18.00 — Для 
школярів. «На приз «Веселий 
дельфін». (Харків). 18.30 — Те
левізійні вісті. 19.00 — До 50-рі‘іг 
чя Комуністичної партії Украї
ни. «Сім’я Чнгриних». Кінова
рне. 19.20 — Кіножурнал. (К>-
19.30 — Футбол: «Динамо» (Ки
їв) — «Торпедо» (Москва). 21.15
— До 100-річчя Київського опер
ного театру. Опера С. Гулака- 
Арте.мовського «Запорожець за 
Дунаєм». (Трансляція з театру). 
(К).
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