
Для
ювілейного
гостинця

Ці звістки — з Долин- 
ського райкому комсомолу:

— На 280 гектарах ком
байнер артілі імені Ждано
ва Георгій Орлов намоло
тив 4388 центнерів зерна 
пшениці та ячменю.

Комбайнери колгоспів 
імені Шевченка та імені 
Фрунзе Микола .Панкратов 
та Олексій Трушевський ма

ють відповідно такі показ
ники: 252-і 4105, 198 і 3089.

★ . ★ ★
По 1669 кілограмів моло

ка на корову надоїли дівчата 
з молодіжної ферми артілі 
«(Прогрес», яку очолює ком
сомолець Іван Покан.

★ * *
106,5 яєць на курку несуч- 

ку має з початку року пташ
ниця колгоспу імені Щор
са Валентина Добрицька.

* * *
На рахунку шофера артілі 

«Прогрес» Петра Підгайного 
31827 тонно-кілометрів і 315 
кілограмів зекономленого 
пального.

--------------------------—-----------О

• йдемо на подвиг шостий

Шістдесят друзів 
Люби Григор‘свої

На початку цього ювілейного року молоді меха
нізатори з бригади Василя Моторного (колгосп 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району) 
звернулися до своїх ровесників — хліборобів на
шого степового краю включитись в змагання за 
високу культуру землеробства, за одержання ви
соких і сталих врожаїв зернових культур. За іні
ціаторами цього доброго починання пішли десят
ки молодіжних бригад і ланок. Серед них і шіст
десят комсомольців колгоспу імені Ілліча Новго- 
родківського району. Ця розповідь — про них, 
господарів полів села Митрофанівки.

/

СНЕ
гЕ- 
ЧАЛИЄЬ 
КЕЛЬМИ...

Звичайна субота, вихідний. Та щось 
незвичайне коїться на будівництві нового 
дитячого садка на Черемушках. З машин 
виходять хлопці й дівчата з пакунками 
та валізками в руках, збираються в груп
ки, щось обговорюють. Заходять до бу
дівельного вагончика і через кілька хви
лин виходять, переодягнені в комбінезо
ни, а в руках уже відерця з мулярським

причандаллям. Шикуються побіля столу, 
застеленого кумачем. Все пояснює ло
зунг, який раз по раз полоще вітер: 
«Палкий привіт учасникам 1 обласного 
конкурсу на кращого молодого муляра!»

З ініціативи обкому ЛКСМУ та під 
егідою тресту «Кіровоградпромбуд» був 
організований цей конкурс, присвячений 
50-річному ювілею Ленінського комсомо
лу. Поздоровляє учасників член бюро об
кому комсомолу Володимир Долиняк, 
потім голова оргкомітету — головний ін
женер тресту Олексій Йосипович Задо- 
рожній. Зграйка хлопчиків і дівчаток У 
піонерських галстуках з табору «Орля» 
вручає молодим мулярам букетики 
квітів. Двадцять пар мулярів і підсобни
ків, посланців з різних районів області, 
вдячно посміхаються.

10 годин 10 хвилин. Судді змагання 
звіряють секундоміри. З репродуктора 
лунає команда: «Приступити до роботи!». 
І вже перша цеглина, описавши невлови
му дугу, лягає точно на потрібне місце. 
Кожній парі потрібно викласти 450 цег
лин. 1 цю кладку потім оцінить автори
тетна та прискіплива комісія за трьома 
критеріями — швидкість, якість, культу
ра виробництва. А умови конкурсу дещо 
жорсткуваті — чітко розмежовані функції 
муляра І підсобника.

11 годин 16 хвилин. Над об’єктом ра
дісне обличчя Алли Каркач з Олександ
рії, прощально піднята кельма. За нею, 
розшивши останній шов, як художник 
кладе останній мазок, поспішає не менш 
радісний н підручний, кіровоградець Ва
силь Тушинський. їх вітають, обіймають 
друзі. Вони закінчили першими з ре
кордним часом — 1 година 06 хвилин. Тс-

пер тільки чекати, що скаже комісія про 
якість роботи.

А риштування покидають інші щасливі 
пари, що справились із завданням...

Називають переможців. Перше місце 
зайняли молоді муляри з Кіровограда , 
Валенгип Мороз та Василь Остапенко. І 
Вони нагороджуються грамотами обкому 8 
ЛКСМУ та цінними подарунками: трап- И 
зисторним приймачем і фотоапаратом. І 
На другому місці, з оцінкою «відмінно’» • 
за якість, — новомиргородська пара Ана
толій Артеменко та Богдан Розумовим. І 
Треті — Алла Каркам з Олександрії та І 
кіровоградець Василь Тушинський. Вони В 
теж нагороджуються грамотами та цін- І 
ними подарунками. Крім того, приз за І 
найкращу якість роботи одержав Мико
ла Войчишпн з Бобринця та, як наймо
лодший учасник конкурсу, ульяновець 
Слава Жеребцов. Всім учасникам були 
вручені значки «Молодому передовику 
виробництва» та підвищені виробничі 
розряди.

Після змагань я зустрівся в роздягалці 
зі Славою Жеребцевим. Його комбінезон 
ще носив сліди недавнього поєдинку, а в І 
руках, уже звиклих до вагомої цеглини І 
та кельми, — квіти.

— Як тепер настрій?
— Та от хочеться знову розпочати все 

спочатку. Адже я вперше на такому кон
курсі, взагалі працюю не більше року.

— А цей конкурс вніс що-небудь нове?
—« Звичайно. Я, нарешті, побачив, як 

кладуть «аси».
Він пообіцяв обов'язково приїздити на 

наступні змагання і неодмінно за першим , 
місцем. Що ж, до зустрічі!

Г. ДУШЕЙКО. І 
м. Кіровоград.

I
 Щойно одержали призи хлопці з Кіровограда: під

собник Василь Остапенко та муляр Валентин Мороз. 
^Кюрі, оглянувши роботу, одностайно визнало їх 
переможцями конкурсу (фото праворуч).

У) Радіють Алла Каркач та її підсобник Василь Ту
шинський, вони першими впоралися із завданням. За 
підсумками комісії по якості їм присуджено почесне 
третє місце (фото ліворуч),
. Фото В. Ковпака.

„ФЕСТИВАЛЬНИЙ-1“ 
В ДОРОЗІ!

Над розцвіченим пра
порцями пероном Київ
ського вокзалу Москви — 
транспарант: «Молодь сві
ту, наша сила — в єднос
ті!». До вагонів, на яких 
висять таблички «Фести
вальний», послі ш а ю т ь 
юнаки та дівчата у свят
кових костюмах. Це від
правляється в Софію на 
всесвітній зліт юності 
землі перший ешелон з 
радянськими делегатами. 
Провести їх прийшли ра
но-вранці 23 липня сотні 
молодих москвичів і мо
сквичок.

— Кожна радянська 
людина, кожен комсомо
лець у дні фестивалю бу
де думками і серцем з 
вами, — говорить, звер
таючись до делегатів, сек
ретар ММК ВЛКСМ 
Л. Матвеев. — Ми будемо 
з великою увагою слідку
вати за цією важливою 
інтернаціональною зуст
річчю, за роботою нашої 
делегації на фестивалі. 
Передайте зарубіжним 
друзям слова братерства 
й солідарності з усіма, хто 
бореться за мир, проти 
імперіалізму, колоніаліз
му, реакції.

Від імені делегації пер
ший секретар ЦК ЛКСМ 
Казахстану У. Джанібеков 
дякує комсомольцям сто-

лиці за теплі проводи і 
запевняє, що наказ ра
дянської молоді — зміц
нювати на Всесвітньому 
фестивалі єдність і згур
тованість демократичної 
молоді планети — буде з 
честю виконаний.

...Двадцятирічна Шура 
Федотова з Воронежа, 
учасниця художньої само
діяльності профтехосвіти,

схвильована. Вона їде на 
софійський фестиваль, ве
зе зарубіжним ровесни
кам пісні — про щастя 
жити в країні радянській, 
про Батьківщину велику. 
Дівчина підходить до мік
рофона і дякує своїм по
другам за довір’я, за ви
явлену їй честь. Успіхів 
тобі, Шуро! Щасливої до
роги, дорогі делегати! 
Над пероном гримить 
«Гімн демократичної мо
лоді». Його співають всі. 
«Фестивальний-1» відправ
ляється в дорогу.

(ТАРС).

БОЛГАРІЯ РАДО 
ЗУСТРІНЕ ГОСТЕЙ

СОФІЯ. Болгарія та її молодь приймуть вас, учасники ЇХ 
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, як зустрічають 
друзів, нашим традиційним сердечним «Ласкаво просимо». 
Це заявив у зверненні до делегатів і гостей фестивалю за
ступник Голови Ради Міністрів Болгарії, голова виконавчого 
бюро Національного підготовчого комітету до ЇХ Всесвітньо
го фестивалю молоді і студентів Лучезар Аврамов.

Молодь Болгарії, говориться далі в зверненні, перебував 
в перших рядах борців за дружбу і взаєморозуміння, за 
ліквідацію всіх форм пригнічення, за торжество миру і со
ціального прогресу. Тому вона з радістю і гордістю виконав 
свій інтернаціональний обов’язок господаря ЇХ фестивалю.

Девіз фестивалю «Солідарність, мир і дружба» під
тверджує, що головною темою обгопорень і дискусій буде 
солідарність з народами, які борються за свободу і незалеж
ність, і насамперед з героїчним в’єтнамським народом, що 
бореться проти американських загарбників. Ми переконані, 
заявив Л. Аврамов, що ви, дслеіатн п’яти континентів, чес
но і творчо обговорите питання про роль 1 місце молоді в 
сучасному світі, про її єдність, відповідальність за майбутні» 
людства. (ТАРС).
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І И АДЯНСЬКА пісня, різ.
* номанітна за жанра, 
ми і тематикою, займаю. 
ЧИ ГІДНе МІСЦе Серед (Ц. 
ших видів мистецтва, за
живає в наші дні все 
більшої популярності і 
робить значний внесок у 
справу виховання молс>^ 
Д<- , „

Напередодні 50-річчя 
Ленінського комсомолу 
народжуються нові піс
ні, що оспівують вір
ність молоді Комуністич
ній партії, готовність її 
до подвигу в ім’я Бать
ківщини, спадкоємність 
революційних поколінь, 
молоді, яка відзначилася 
в пролетарській револю
ції і боротьбі за перемо
гу соціалізму в нашій 
країні, в розгромі фа
шистської навали і кому
ністичному будівництві.

З метою активного за
лучення композиторів і 

і поетів до створення но-

ниці та ячменю, відвозять зерно в ямбари. 
Люба Григор’єс-а показує нам валку авто-, 

машин, яка простяглась од току до села, 
їй, комсомольському ватажку, хочеться, щоб 
і про водіїв хтось із старших хліборобів 
сказав добре слово. Секретар партійної ор
ганізації першої рільничої бригади Іван Си
доренко теж за це.

— Хлопці виручили нас неабияк, каже 
він не без гордошів. — Микола Покотило, 
Віктор Чабан, Анатолій Дячок по 20 — 2о 
тонн щодня перевозили від комбайнів на 
хлібоприймальний пункт. А тепер по 20 рей
сів роблять до села.

їдемо знову полем. Люба Григор єва зга
дує про трактористку Олену Олефіренко:

— Це дружина шофера Анатолія Дячка. 
Вона теж працювала в полі біля комбайнів, 
перевозила зерно, була в бригаді скиртопра
вів, а нині повела свою «Беларусь» на куку
рудзяний лан. Там вже косять зелень, і Оле
на возить ЇЇ па тваринницькі ферми А завт
ра її рейси проляжуть до силосних тран
шей.

ет цр®

пробує розповісти про КОЖНОГО з 
потім, збагнувши, іцо не зуміє зро- 
швидко, пропонує:

М. ШЕВЧУК.
с. Митрофанівка 
Новгородківського району.Адже ось-ось

Поруч дівочі голоси:
— Готово!
1 шофер Анатолій Дячок зараз повезе пшеницю до 

.колгоспних зерносховищ. ,
А його дружина, трактористка Олена Олефіренко, го

тується до нового рейсу: завтра її «Беларусь» помчить 
до силосних траншей.

Люба 
них. Та 
бити це

— Краще поїдемо тими стежками, якими 
мої хлопці та дівчата поспішають кожного 
ранку. А ті стежки схожі на одну — вона 
простяглась в степ.

Справді, всі шістдесят комсомольців арті
лі ім. Ілліча нині працюють в степу. Так во
ни вирішили ще па перших комсомольських 
зборах цього ювілейного року. Навіть моло
ді тваринники тоді заявили:

— Як настануть жнива, знайдемо час, щоб 
допомогти..

І ось ми в полі.
Перша зустріч — з молодим комбайнером 

Леонідом Жосаном. Два дні тому він зі свої
ми друзями закінчив жнивувати. Сам зібрав 
урожай пшениці та ячменю на 207 гектарах. 
Там, де були парові площі, механізатор зби
рав по 40 центнерів пшениці, решта гекта
рів видали по 23 — 25. Сьогодні там, де ще 
минулого тижня виднілися золоті брами 
пшеничного колосу, навіть пожнивних реш
ток не зосталося. Леонід Жосан, його друзі 
почали переобладнувати комбайни, взялися 
регулювати інші механізми. Адже ось-ось

треба буде розпочинати другі, зелені жнива.
А в полі господарюють орачі. На кожній 

площі по 2 — 3 трактори. Бригадир першої 
бригади механізаторів Леонід Цабко в гурті 
найкращих називає імена наймолодших. Це 
ьін про Івана Шамалая та Гаврила Полуд
ня:

— За зміну кожен з них повинен проклас
ти борозни на 5,0 гектара, — каже брига
дир. — А я щодня записую проти їх імен 
дві цифри — 7 або 8.

І так кожен орач. На 950 гектарах вже 
чорніє рілля там, де працювали женці. 1400 
гектарів механізатори села Митрофанівки 
повністю підготували для сівачів.

І ще одна зустріч з комсомольцями кол
госпу імені Ілліча. Ця — вже па току. Два 
десятки ворохів пшениці та ячменю, що 
золотавими гірками постали біля лісосмуги, 
ще здалеку ваблять до себе. А поміж тих 
ворохів — три зерноочисних машини. Біля 
них господарюють механіки Гнат Сумарока 
та Тадеуш Мнравський. 1500 центнерів яч
меню вже доведено до посівних кондицій. 
А ще десятки тонн пшениці, жита, гороху. 
Решту хліба одвезено в ті зерносховища, 
звідки буде видаватися пшениця колгоспни
кам.

Два молодих механізатори працюють з 
допомогою тридцяти комсомолок. Серед них 
ланка молодої комуністки Марії Добридень. 
Комсомолки вправно працюють біля зерно
очисних машин, упорядковують ворохи пше-

Люба розповідає ще про кількох комсо
мольців. І ми знову перекопуємося, що мо
лоді митрсфаніг.ські хлібороби щодня, щого
дини дбають про тс, щоб виправдати до
вір'я тих, хто був переконаний у їх хлібо
робській вдачі: урожай ювілейного року' до
вірили їм зібрати батьки.

— У них те й нині нема спокою, — це 
вже завідуючий оргвідділом Новгородківсь- 
кого райкому комсомолу Василь Троян. — 
Коли районний штаб «Комсомольського про
жектора» влашювував рейд на початку' 
жнив, ми зустрілися з молодими митрофа- 
нівськими дозорцями в п’яти місцях: біля 
комбайнів, па току, па хлібоприймальному 
пункті, на шляхах і там, де колгоспники 
скиртували пожнивні рештки. А сьогодні 
прожектористи вже біля орачів. Ото були 
зупинені зерноочисні машини. Теж вони, до
зорці, зробили це. Треба було механікам ще 
раз регулювати решета.

Урожай комсомольського ювілейного року 
зібраний. Хоч і трудний був цей рік, але ни
ва оддячила хліборобу за працю. А нині з 
усього видно, що шістдесят друзів Люби 
Григор'євої ще з більшою наснагою беруть
ся за підготовку до нового засіву.

Конкурс
на
кращу 
молодіжну 
пісню

вих пісень для молоді ' 
ЦК ВЛКСМ та Комітет по 
радіомовленню і теле
баченню при Раді Мі
ністрів СРСР оголосили 
конкурс на кращу моло
діжну пісню.

В конкурс? можуть 
брати участь як про
фесіонали, так і самоді
яльні композитори та 
поети, які мають ще не 
опубліковані пісні, при
свячені ювілею комсо-
молу на вказану темати
ку, а також про нашого 
молодого сучасника, йо
го працю, дружбу, бо
ротьбу молоді за мир 
тощо.

В жюрі конкурсу — 
комсомольські праців
ники, уславлені наші 
композитори і поети 
О. Пахмутова, А. Петров, 
П. Ешпай, Д. Покрасс, 
Л. Ошанін, М. кахов
ський, Є. Долматовський 
та інші.

Бажаючі взяти участь 
у конкурсі надсилають 
свої твори в клавірі і 
партитурі з трьома при
мірниками тексту, видру
куваного на машинці, а 
також повідомляють ко-^Ч 
роткі автобіографічні ві
домості.

Для переможців кон
курсу встановлено пре
мії: перша — 400 карбо
ванців, дві другі по 300 
карбованців, три треті по 
200 карбованців та п’ять 
заохочувальних по 100 
карбованців кожна.

, Пісні надсилаються Не 
пізніше 1 жовтня цьогб 
року на адресу: Москва, 
Пятницкая ул., 25, радио
станция «Юность», жю
ри конкурса на моло
дежную песню.

Q П’ЯТИРІЧКА І ти

КОМБІНОВАНА,
ГІДРОФШОВАНА...

Неухильне зростання механізації 
сільського господарства ставить пе
ред нами, конструкторами, нові зав
дання І вимоги. Широкі простори 
Радянської країни з різними грун
тово-кліматичними умовами і зона
ми землеробства мають свої особли
вості у технології виробництва зер- 

-на. Це в свою чергу вимагає від 
машинобудівників створення відпо
відних зернових сівалок.

У нашому відділі створена 1 
вдосконалюється причіпна комбіно
вана гідрофікована сівалка. Вона є 
базою цілого комплексу машин, що 
забезпечують рядковий посів різ
них культур.

Ця машина має ширину захвату 
•1,2 метра. Обладнана пневматични
ми^ колесами. Висів зернових і зер
нобобових культур поєднується з 
одночасним внесенням гранульова
них добрив. Робоча швидкість сі
валки — 15 кілометрів на годину.

Сівалка у шеренговій модифіка-

ції СЗП-4,2 обладнана котками 1 
призначена для сівби зернових або 
зернобобових культур І добрив з 
одночасним прикочуванням грунту 
в засіяних рядках у посушливих 
районах, де грунти піддаються віт
ровій ерозії (Західний Сибір та 
Північний Казахстан),

При сівбі у районах підвищеної 
пологості або в районах нормальних 
кліматичних умов ця сівалка може 
бути переобладнана у робочий ва
ріант без прикочування.

Сівалки як у шеренговій, так і в 
еніелопова ній модифікації можуть 
створювати широкозахватний висо
копродуктивний посівний агрегат з 
тракторами класу 3—5 тонн, 
може засіпати за зміну 100 і 
ше гектарів.

Для широкої універсалізації Ua- 
зової сівалки конструктори створи
ли ряд пристосувань до неї, за до
помогою яких сівалка може сіяти

який 
біль-

ба-

трави, льон, рис, сою та здійснюва
ти вузькорядну сівбу зернових.

Робітники заводу «Червона зірка» 
вже виготовили експериментальні 
зразки сівалок та пристосувань і 

відвантажили їх на весняні й осін
ні державні випробування на ма- 
шиновипробувальпі станції північ- 
но-західної частини України, По- 
і™ял Кубані1 Снб,РУ- Казахста
ну і Далекого Сходу.

Крім того, паші конструктори емаЦмГм,!’^ ІНШгИМИ а’<тУ^шмн 
темами. Ми розробили навісні при
чіпні підвищеної прохідності сівал
ки: комбіновану зернову для сівби 

на гірських схилах в агрегаті 
спеціальним трактором та для висі
ву насіння рису на задану глибину’

Зараз колектив відділу п™»« 
працювати над удосконаленням но* 
них Г„ШЛН’ ,над ст“оренням над?й. 

c7.Uk д7™ м""и7ї,""х ■ 
»Р.СУ..КК.Х, ікіТ^р’й1’

Я
інструкторської думі?-оІерж°«, пКОНстРУнторської дуйй 

них ознтнв,,і рекомендації*
КількаМатим і сл,в , Про авторів 

ліп’ева, тЄ"ап КомЄРІ® Л- *
Божоп і п Компанієць. А. * 
тачалГ’ їуП‘ ^юцюРа вже відомі тГхЛоІ7ся б7"ьох^сп^І 

іа хотілося б назвати і наймолЯ 
Білоус ?С^ЛИВ« кол’сомол ьиів 3*1 
Р« ДІ“Ч"а ■

Чимало 
спеціалісти

над створенням 
Відзначилися та»вЯ 
- ’ Віра Суркова. Я 

складних питань мо^ 
«ос.,,.,’Ж^їїорГмТ"1 І 

Я. НОВИЧЕНКО® 
начальника відділ? І 
сівалок Державної* І 
* конструкторської* -

заступпик 
зернових ( 
спеціального 
бюро.

м- Кіровоград.
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ШІСТДЕСЯТ ДРУЗІВ ЛЮБИ ГРИГОР‘ЕВОЇ

...Зміна закінчилась. Тепер — до села...

Лопе де Вега

ЦЕЙ РІК виявився щасливим для жи
телів с. Нечаівки Компаиіївського 

району: в селі почали будувати школу. 
Та й не яку-небудь, а двоповерхову, на 
320 місць. І школярів, і їх батьків аж 
ніяк не образило те, що приміщення її 
буде не в центрі села, а на самісінькій 
околиці.

•— Хай де не стоїть, аби тільки в на
шому селі. Щоб не возити вже нам своїх 
дітей до школи в інше, — зійшлись 
одній думці нечаївці.

Тому й не дивно, що хто б куди 
йшов із них, першим ділом загляне 
будівельний майданчик.

Студенти Українського поліграфічно
го інституту, які працюють на будівницт
ві цієї школи, розцінюють такі візити

на

не 
на

З ЯКИМ НАСТРОЄМ 
ДОДОМУ?
Проблеми студентського загону
по-своєму. Мовляв, не довіряють. Ду
мають: сезонні це будівники. Літо попра
цюють, а там — хоч завались. І від цьо
го їх ще більше завзяття бере. За мі
сяць почали другий поверх.

І не знають нечаївці, з яким настроєм 
працюють студенти. Тепер не недовірли
ві погляди жителів села турбують їх, а 
інше.

От щоб сказати про це «інше», треба 
зробити екскурс у минуле.

В минулому році львів’яни теж працю
вали на Кіровоградщині. Тоді вони всім 
загоном споруджували свинофабрику у 
Долинському районі.

Тому, коли «Карпатам» (так іменуєть
ся львівський студентський будівельний 
загін) було запропоновано маршрути 
Цього року, вони одностайно вибрали 
Кіровоградщину.

Ще десь на початку весни Юрій Гец
ко — командир обласного штабу — ра
зом із начальником служби постачання 
Мироном Гладуном приїхав у трест 
«Кіровоградсільбуд» складати договори 
на будівництво. Знаючи торішні трудно
ті. представники штабу особливу увагу 
звертали на постачання матеріалами. 
Керівники тресту авторитетно завірили 
їх у своїй готовності до зустрічі львівсь- 

1 ких ентузіастів. ' .

І ось вони приїхали. Розмістились на 
цей раз на восьми об’єктах (замість од
ного, як у минулому році).

Ми не будемо розбирати, як ідуть спра
ви на кожному з них, хоч, по суті, скрізь 
вони однакові. Зупинимось лише на Не
чаївці. Замовник — місцевий колгосп 
«Дружба», підрядчик — будівельно-мон
тажне управління № 7 тресту «Кіро- 
воградсільбуд».

Якщо н існує думка, що підрядчик і 
•замовник — це обов’язково ворогуючі 
сторони, то в Нечаївці — наочний прик
лад цього. Деякі матеріали для будів
ництва школи були завезені ще в мину
лому році. А правління колгоспу само
правно майже весь цемент використало 
для інших цілей. За проектом приміщен

ня школи мало стояти в 
центрі села, а колгосп спо
рудив тут Будинок культу
ри. Школа ж тепер будує
ться зовсім в іншому міст’, 
проект її пе прив'язаний до 
місцевості. На схилі довело
ся споруджувати фунда
мент висотою в 2,5 метра — 

цілий поверх. А через те, що за проек
том цього не передбачено, фундамент 
засипається землею.

Хоч об’єкт школи перехідний (має зда
ватися в наступному році), студенти мог
ли б закінчити загальні будівельні робо
ти зараз. Днями вони закінчать кладку 
стін і приступили б до спорудження да
ху. Але лісоматеріалу не тільки для не- 
чаївської школи, а й для всіх об’єктів, 
що обслуговує БМУ-7, немає зовсім.

Справді, дивує позиція керівників трес
ту. Абсолютно все поводиться «вибива
ти». Хай уже не вистачило їм часу для 
підготовки до зустрічі 300 будівельників. 
То чому ж не можуть хоч тепер самі се
бе наздогнати? Знають же вони прекрас
но, що в БМУ-7 сім теслярів, а об’єктів 
близько' двадцяти. М. О. Єршов гово
рить, що, хоч би і був зараз лісомате
ріал, то своїми силами управління не 
зможе зробити дах.

— Це тільки на совісті тресту, —гово
рить він. ■

До думки Єршова можна приєднати
ся. На совісті тресту не тільки забезпе
чення матеріалами, а й те, з яким нас
троєм поїдуть студенти додому.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Нечаївка.

Спадкоємці 
слави
А В мальовничому куточку 

Новгородки відкрито військово- 
спортивний табір «Патріот». Сто 
юнаків району будуть жити тут 
протягом місяця в зелених тд 
голубих наметах. Офіцери запа
су, демобілізовані воїни вчити- 
муть їх основ військової спра
ви. Хлопці навчаться володіти 
зброєю, познайомляться деталь
но з Статутами Збройних Сил 
нашої країни, отримають спор
тивний гарт.

А Третій рік підряд допри
зовники Новомиргородського ра
йону проходять підготовку до 
служби в армії у військово- 
спортивному таборі, що розта
шувався на околиці 
м’янки. Зараз тут ____
військових знань і загартовую
ться фізично юні моряки, де
сантники, зв’язківці і майбутні 
воїни стрілецьких частин.

© «Супутник» — така назва 
■у військово-спортивного табору, 
що в селі Федорівці Кірово
градського району. Сюди на 
відкриття табору завітали вій
ськовий комісар Кіровоградсько
го міського військкомату Герой 
Радянського Союзу Д. Осатюк. 
член КПРС з 1917 року О. Ба- 
шашин, секретар Кіровоград
ського міськкому КП України 
А. Сухачов та інші гості.

Проходять роки, ві
ки, а великий осно
воположник іспанської 
комедії, блискучий дра
матург Лопе 
га продовжує 
стверджувати 
пафос боротьби за щастя. 
Творчість драматурга, на
сичена дотепним гумором 
і гострими людськими ха
рактерами, зрозуміла і 
дохідлива й сьогоднішньо
му глядачеві.

Комедія «Дурочка» на
лежить до так званого 
циклу «плаща і шпаги». 
Тут все досить просто. 
Молоді люди борються зі 
старими укладами і пере
шкодами з боку батьків 
за своє щастя і, в резуль
таті, .перемагають.

В усіх відношеннях 
спектакль «Дурочка», з 
яким Астраханський дра
матичний театр ім. Кірова 
виступив перед глядачами 
Кіровограда, — безпереч
на творча удача.

Чудовий комедійний 
ритм, музика і танці при
водять глядача у тріум
фуючий, радісний, повний 
вогню і вигадки іспан
ський театр. В цьому ве
лика заслуга Любові Го
ловкової, яка виконує 
роль Фінеї. Скільки моло
дості, привабливості, не
вгамовного темпераменту, 
елегантності у цієї тала
новитої артистки! З пер
шої появи і до кінця спек
таклю Головкова чудово 
розкриває характер і ду
шу дівчини, яка бореться 
за своє кохання і щастя.

Артистка Головкова чу->

де Ве- 
жити і 

гуманізм,

дово володіє комедійним 
жанром. З таким же успі
хом у неї виходять і лі
ричні сцени. Особливо 
яскраво звучить у третьо
му акті монолог про ко
хання.

Добрим партнером Го
ловкової можна назвати 
виконавця ролі Лаурен- 
сіо — артиста Д. Федо
рова.

О ДУМКИ,
ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

В ансамблі, зайнятому 
спектаклі, не можна не 

відзначити роботу артис
тів В. Нечаєва (Октавіо), 
В. Соколова (Лісео).

Виставі «Дурочка» дуже 
допомогла майстерність 
художника Брусіна, ком
позитора Піндруса та по
становника танців Миро- 
нової.

Кіровоградський глядач 
дістав велику естетичну 
насолоду, познайомив
шись із цікавим творчим 
колективом Астрахансько
го драматичного театру, 
який закінчує свої гастро
лі в нашій області.

в

О. ГУДАЛОВ.

села Ка- 
набупають

На порядку днл- 
передплата

Секретарі і завідуючі відділами пропаганди райко
мів та міськкомів партії, начальники вузлів зв’язку, 
працівники «Союздруку» зібралися позавчора в обко
мі партії, щоб визначити завдання по передплаті пе
ріодичних видань на 1969 рік.

З доповіддю виступила секретар обкому КП Ук
раїни Н. П. Сухаревська.

Ряд учасників наради обмінялися досвідом органі
зації передплати на газети і журнали, поділилися 
планами цьогорічної передплатної кампанії.

ШІСТДЕСЯТ ДРУ38В ЛЮБИ ГРИГОР'ЕВОЇ

ФЕСТИВАЛЮ ЮНОСТІ—САЛЮТ МОСКВИ!
Перше, ніж вирушити в Со

фію на ЇХ Всесвітній фсстн- 
ва.іь молоді і студентів, ра
дянська делегація за традн- 
чіею зібралася на Красній 
площі. Сини і дочки багато
національної країни Жовтня 
*’? знак любові до Ілліча та 
Вфності його ідеям прийшли 
~ липня до Мавзолею В. І- 
•Леніна і поклали вінок. Було 
пок чадено також вінок на мо- 
■нлу Невідомого солдата.

Гого ж дня увечері в Колон
ному заді Будинку Спілок мо
лодь столиці палко аплодува
ла тим, кому виявлено високу

честь представляти на софій
ській інтернаціональній зустрі
чі молоде покоління першої в 
світі соціалістичної держави. 
Мітинг, присвячений проводам 
делегації, відкрив перший сек
ретар ММК ВЛКСМ В. Тру
шин.

Слова братерського привіту 
радянської молоді просила пе
редати зарубіжним ровесни
кам у Софії заготозшиця мос
ковської фабрики «Парижская 
коммуна», депутат Верховної 
Ради РРФСР Л. Болдова, з 
закликом до молоді не шко
дувати сил у боротьбі за мир

І щасливе- майбутнє звернула
ся Любов Тнмофіївна Космо- 
дем’яиська.

На мітингу виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. Тяжельнпков. Він підкрес
лив, що радянські юнаки і 
дівчата дорожать братерством 
з молоддю соціалістичних 
країн, дружбою з прогресив
ною молоддю світу.

Яскравим оглядом талантів 
став концерт, який дали після 
мітингу учасники наступного 
фестивалю.

(Кор. ТЛРС).
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ДТСААФІВЦІ 
ГОТУЮТЬСЯ
ДО 50-річчя 
ВЛКСМ

Центральний Комітет ДТСААФ СРСР 
прийняв постанову про. участь членів обо
ронного товариства в підготовці і святку
ванні 50-річчя ВЛКСМ.

Славній даті присвячується Декада обо
ронно-масової роботи, яка проходитиме в 
містах і селах країни з 15 жовтня.

Відбудуться масові військово-спортивні 
свята, воєнізовані ігри, тематичні вечори, 
зустрічі з ветеранами Комуністичної партії

і комсомолу, Героями Радянського Союзу і 
Героями Соціалістичної Праці, учасниками 
громадянської і Великої Вітчизняної воєн. 
У клубах, будинках і палацах культури 
будуть відкриті виставки, присвячені пат
ріотичним справам комсомолу і ДТСААФ.

У дні підготовки і проведення ювілею 
організується масопе складання допризов
никами і призовниками нормативів вій
ськово-технічного комплексу «Готовий до

захисту Батьківщини». Десятки тисяч юна
ків і дівчат візьмуть участь у змаганнях 
на кращого мотоцикліста, автомобіліста І 
радиста заводу, колгоспу, радгоспу, шко
ли, міста і району.

«Комсомольці на вогневому рубежі» -у 
під таким девізом пройдуть стрілецькі 
змагання на першість первинних, районних 
і міських організацій ДТСААФ.

(Кор. ТАРС),

Q ФУТБОЛ

І ПЕРЕД ДРУГИМ КОЛОМ §

ФІНІШ Ill сільських спор
тивних ігор в області був 

урочистим і святковим. Два-дні 
над стадіоном «Колос» у Но- 
вомнргороді майорів прапор 
змагання, два дні на бігових 
доріжках, в секторах для ме
тання і в ямах для стрибків 
точилася гостра боротьба, а на 
волейбольних майданчиках ви
ясняли стосунки волейболіс
ти — переможці змагань у п’я
ти зонах. В перший день зуст
річались і фіналісти кубка об
ласної ради ДССТ «Колгосп
ник» з футбола. Володарем 
почесного призу стала коман
да з колгоспу ім. Ульянова 
Ульяновського району.

Урочисто пройшло відкриття 
змагань. Колона 
спортсменів, 
на стадіоні, 
ськнн парк, де юнаки і дівча-

сільських 
вишикувавшись 

вирушила в Mi-

ф ш сільські
СПОРТИВНІ ІГРИ

иКОЛОС“
ПРИЙМАЄ
гостей

та поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника загиблим воїнам і 
до обеліска комсомольцям, які 
загинули під час громадян
ської та Великої Вітчизняної 
воєн. Потім спортсмени повер
нулись на стадіон. Голова 
оргкомітету, заступник началь
ника обласного управління 
сільського господарства А. Па- 
тнльчак побажав учасникам 
змагань добрих результатів і 
перемог. Від імені КОМСОМОЛІ! 
Новомиргородщіїни спортсме
нів привітав перший секретар 
райкому комсомолу А, Ковд
ра генно. Проходять кращі 
сільські спортсмени області. 
Вони несуть прапори УРСР і 
сільського спортивного това
риства. Першорозрядники Пет
ро Фсдорченко і Петро Бога- 
тнренко запалюють факел 
змагань.

Спортсмени шістнадцяти ра
йонів вступили в боротьбу за 
звання найси.тьніших легко
атлетів області. Не менш на
пружені поєдинки розгорілись 
і на волейбольних майданчи
ках. Більше трьохсот сільських 
спортсменів взяли участь в 
тих змаганнях. А всього за 
час проведення 111 сільських 
спортивних ігор в них взяли 
участь більше 74 тисяч юнаків 
та дівчат. На новомиргород- 
ському стадіоні можна було 
зустріти молодих людей ба
гатьох професій, для яких 
спорт став добрим порадни
ком і другом, вірним супутни
ком. Серед волейболісток Ус- 
типівського району — зоотех
нік радгоспу «Сагайдак» Ва
лентина Манченко. Це їй і Ті 
подругам довелось зустріча
тись із сильними і досвідчени
ми суперницями з Гайсорон- 
ського району. Вирішувалась

доля другого і третього місць. 
Устннівські дівчата вперше 
вибороли третє призове місце в 
області, що слід вважати чима
лим успіхом спортсменок. Трак
торист колгоспу імені Дзержин- 
ського цього ж району Юрій 
Слінченко вийшов на с.тарг 
стометрівки. Хоч йому й не 
вдалося випередити більш 
технічних і досвідчених сприн
терів, але хлопець повен ба
жання на майбутніх змаган
нях показати кращий резуль
тат.

Гаряча зараз пора у хлібо
робів: жнива. Екзаменують во
ни і головного інженера з кол
госпу імені Свердлова Компа- 
ніївського району Віктора Пі- 
каша. Але він спокійний: тех
ніка працює бездоганно. Про 
це ще взимку подбали меха
нізатори, добре підготували її 
до жнив. Правда, у команди 
волейболістів, яка повністю 
складається із спортсменів 
колгоспу, такої впевненості в 
своїх силах не було. Тож і 
поступились хлопці перемогою 
своїм суперникам.

Слід сказати, що сенсацій 
на цих змаганнях не трапи
лось. Не побито жодного ре
корду товариства, а результа
ти в деяких видах навіть були 
нижчі 111 спортивного розря
ду. Та все ж фінал з легкої 
атлетики показав, що в об
ласті є чималі резерви здібних 
сільських спортсменів, які 
здатні штурмувати висоти 
майстерності. Поряд з тими, 
хто уже не один рік висту
пає за товариство, ці змагання 
відкрили ряд нових імен. Так, 
в забігу на 200 метрів серед 
чоловіків першим прийшов на 
фініш Іван Совков з Ганворон- 
ського району. Його ім’я 
вперше з’явилось у списках 
переможців. Та головним ре
кордом треба вважати масо
вість, яка показала потяг мо
лоді до фізичної культури і 
спорту.

Чималий успіх випав па до
лю спортсмена з Компаніїв- 
ського району Володимира

■ Бутя. Він був першим в забі
гу на 1500 метрів, показавши 
результат вище нормативу II 
спортивного розряду. У забі
гу на 3000 метрів він поділив І 
і 11 місця з майстром спорту 
з Кремгесівського району Гри
горієм Аіанойловнм. Взагалі 
біг на довгі дистанції був ко
ронним для компаніївських і 
кремгесівських спортсменів. 
Земляк В. Бутя Анатолій Сав
ченко переміг на дистанції 
10000 метрів з результатом, ви
щим нормативу II спортивного 
розряду, а на 5-кілометровці 
поступився першим місцем ли
ше Г. Манойлову.

Норматив II розряду вико
нала в п’ятиборстві серед жі
нок Лідія Осипенко з Кремге
сівського району, яка зайняла 
перше місце. Цього разу теж, 
як і на міжвідомчій першості 
області з легкої атлетики, яка 
відбулась нещодавно, Ліда 
знову подолала планку на ви
соті 150 см. У десятиборців 
найсильнішпм був спортсмен 
із Знам’янського району Во
лодимир Пастернак (4980 
очок).

Погані результати у жінок в 
бігу на 400 метрів і в стриб
ках у висоту. Досить сказати, 
що з дев’яти дівчат, які стар
тували на 400 метрів, лише од
на показала заліковий час. У 
стрибках у висоту планка не 
піднімалась вище 130 см, а 
деякі спортсменки закінчили 
спроби на 115 см.

Змагання закінчились. Пер
ше місце з легкої атлетики 
виборола команда Олсксанд- 
рівського району, на другому 
місці спортсмени Новоукраїн- 
ського району, на третьому — 
знам’янські легкоатлети. В 
минулому році першими були 
спортсмени Новом иргород- 
ського району. Зараз їм дове
лось потіснитись і пропустити 
в призери більш сильні ко
лективи. Виявились переможці 
і серед волейбольних команд. 
У чоловіків перше місце вибо
роли спортсмени Кіровоград
ського району, голованівці — 
на другому місці, новомнрго- 
родці — на третьому. Олек- 
сандрівським волейболістам 
не вдалось утримати першість, 
яку вибороли в минулому ро
ці. Зараз воин на четвертому 
місці. У дівчат перемогли ма- 
ловисківські спортсменки, за 
ними йдуть команди Гайво- 
ронського і Устннівського ра
йонів. Торік команда Маловис- 
ківського району була дру
гою.

В останній день було підве
дено і підсумки змагань за 
програмою Ill Сільських спор
тивних ігор. Перше загально
командне місце дісталось 
спортсменам Олександрійсько
го району.
район — на
долинчани — на третьому. Па 
прикладі олсксандрівців мож
на наочно спостерігати, як ор
ганізаторська робота районної 
ради ДССТ «Колгоспник» 
сприяла переможній ході від 
четвертого місця, яке район 
займав під час II сільських 
спортивних ігор в 1966 році, до 
першого місця в цьому році.

Новоукраїнський 
другому місці,

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

На фото: почесні трофеї 
одержує голова Олександ
рійської районної ради ДССТ 
«Колгоспник» Микола Шиш
ка (фото ліворуч), перемо
жець у десятиборстві Воло
димир Пастернак кидає 
спнса.

Б К 02268.

Команди другої підгрупи другої групи 
класу «А» завершили перше коло чемпіо
нату країни з футбола. За плечима у 
кожного колективу по двадцять матчів.

Прихильники кіровоградської «Зірки» поки 
що можуть бути задоволені її грою. В ни
нішньому сезоні команда виступає значно 
краще, ніж торік. З двадцяти зустрічей першо
го кола наші земляки дев’ять виграли, стіль
ки ж звели внічию і лише двічі зазнали по
разки. Забито у ворота суперників 29 м'ячів, а 
в свої пропущено 20. Набравши 27 очок, вони 
займають четверте місце у підгрупі. У мину
лому році після дев'ятнадцяти матчів першо
го кола (в підгрупі було на одну команду мен
ше) «Зірка» мала вісім перемог, шість нічиїх 
і п’ять поразок. Різниця забитих і пропуще
них м’ячів становила 21 — 14. З двадцятьма 
двома очками вона була на п’ятому місці. Як
що торік розрив між кіровоградцями і ліде
ром становив сім очок, то нині — лише три.

Сухі статистичні порівняння свідчать 
про те, що гра нашої команди стала 
більш зрілою, змістовною. Це — резуль
тат зусиль всього колективу, його на
ставників — Г. В. Рудинського, А. С. 
Архипова, Ю. І. Горожанина.

Найкращою в колективі є лінія напа
ду. По кількості забитих м'ячів «Зірка» 
займає друге місце у підгрупі. Добре 
провів більшість матчів Микола І\оро- 
льов. Він показав себе технічно і тактич
но грамотним футболістом, умілим орга
нізатором атак. Корольов через травму 
провів на чотири гри менше інших, а 
забив найбільшу кількість голів — вісім. 
На рахунку Віктора Квасова — шість 
м’ячів, Анатолія Лебедя — чотири, Вік
тора Ступака, Андрія Товта і Анатолія 
Кравченка — по три, Володимира Деря- 
бша — два.

Партнер Корольова по нападу, теж 
досвідчений турнірний боєць Віктор Ква
сов часто грає не в повну міру своїх 
сил і здібностей, особливо на виїзді. Най
кращий у минулому році бомбардир 
команди, він нині значно менше загрожує 
воротам суперників.

Не завжди рівно виступають нападаю
чі Ана голій Лебідь і Віктор Ступак. Ос
танній ще не повністю набув спортивної 
форми.

Однаково добре грає як вдома, так і на чу
жих полях ветеран команди та її капітан 
Анатолій Кравченко. А ось захисні лінії в ці
лому, очолювані ним, часто підводять коман
ду. По кількості пропущених голів «Зірка» не 
відрізняється від деяких команд, які перебу
вають у нижній половині турнірної таблиці. 
Всі три наставники команди в минулому були 
добрими захисниками, і тому дивно, що воші 
не змогли передати свій досвід молодшим ко
легам. Нашим крайнім захисникам Аркадію 
Захарову і особливо Григорію Іщенку явно не 

ЕпіігтоЧае швидкі с и н х 
гей. Адже саме че- 
це вони часто про-

Фото П. МАЛЄЄВЛ.

В. ГАНОЦЬКИИ, 
спецкор «Молодого ко
мунара» .

Новом иргород.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ. 
г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату^— 2-45-35, від

ділів — 2-45-36.

швидкимл форвардами суперників. Сумлінно 
ставиться до гри Олександр Єрмаков, але йому 
треба збагатитися досвідом сучасною фут
бола.

Не досить благополучно в команді і з 
вольовою підготовкою. Окремі зустрічі 
вона провела слабо, без вогника.

— Погано у нас з резервом, — скар
житься начальник команди Г. В. Рудпн- 
ський. — Травмовані Віктор Зайцев і 
Сергій Галоян. Не може вписатися в ан
самбль Сергій Веремеев.

Не можна не погодитися з Гсннадієм Васи
льовичем. І справді, переважній більшості 
гравців доводиться виступати в кожному мат
чі, без перепочинку. На нашу думку, слід 
сміливіше виставляти за основний склад здіб
них дублерів. Адже наш резервний склад, як і 
торік, виступає досить пристойно. Після пер
шого кола він має 28 очок, забив у ворота су
перників ЗО м’ячів, а в свої пропустив 12. Вже 
час пробувати сили в основному складі коман
ди, крім Івана Аніщенка, ще й таких гравців, 
як Анатолій Хропов, Юрій Касьопкін, Микола 
Беглецов, Олександр Пальчевський, Геннадий 
Сипрін, Євген Кармазін, Володимир Жадов.

Завтра починаються ігри другого кола 
(«Зірка» прийматиме футболістів запо
різького «Металурга»). Любителі футбо
ла нашої області впевнені в своїй коман
ді. Вона має всі можливості не тільки 
увійти до провідної п’ятірки команд під
групи (таку мету поставила перед собою 
«Зірка» перед початком сезону), 
віть претендувати -----  “
трьох місць.

а па
на одне з перших

0. ПИСЬМЕННИМ
* *★

Подаємо результати останнього туру: «Ку
бань» — «Динамо» — 0:0, «Металург» (Кб)— 
«Авангард» — 0:3, «Сокіл» — «Дніпро» (Кр)— 
2:0, «Труд» — «Дніпро» (Дн) — 2:2, «Зір
ка» (Рз) — СКЧФ — 4:0, «Шинник» — «Тав- 
рія» — 1:0, «Текстильник» — «Металург» (Зп) 
— 2:0, «Ростсільмаш» — «Локомотив» — 1:0, 
«Металург» (Лп) — «Суднобудівник» — 0:2.

Перед другим колом турнірна таблиця
має такий вигляд:

І В Н П М О
«Суднобудівник» 20 11 8 1 27—10 ЗО
«Металіст» 20 11 6 3 2G— 9 2S
«Труд» 20 10 7 3 27—14 27
«Зірка» (Кд) 20 9 9 2 29—20 27
«Сокіл» 20 10 6 4 33-14 26
«Дніпро» (Дн) 20 9 7 4 25—15 25
«Кубань» 20 8 7 5 16-12 23
«Таврія» 20 9 5 6 18—16 2.3
«Металург» (Зп) 20 7 8 5 25—20 22
«Шинник» 20 7 8 5 16—13 22
«Ростсільмаш» 20 6 9 5 20—20 21
«Текстильник» 20 6 8 6 18—22 20
«Локомотив» 20 7 5 8 22—20 19
«Дніпро» (Кр) 20 6 7 7 17—17 19
«Динамо» 20 5 7 8 13-17 17
«Спартак» 20 4 7 9 15-30 15
«Авангард» 20 3 8 9 11—20 14
«Металург» (Кб) 20 3 5 12 15—28 11
«Металург» (Лп) 20 2 7 11 15-29 11
«Зірка» (Рз) 20 2 7 11 16-33 11
СКЧФ 20 1 7 12 6-31 •J

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА,

програма, 
для всіх», 
вини. (М). 
родженая».
на програма. (М). 10.30 — «Здо
ров'я». Науково-популярна про
грама. (М). 11.00— «На допомо
гу художній самодіяльності». 
Зустріч з майстрами мистецтв. 
Народний артист СРСР Віктор 
Добровольський. (К). 12.00 —
«Знання». Науково-пізнавальна 
програма. (М). 12.45 — Телеві
зійний театр для дітей. В. Алек
сеев «Льонька». (М). 13.30 —До 
Дня Військово-Морського Фло
ту. Репортаж з Військово-Мор
ського музею. (Ленінград). 14.00
— До 50-річчя ВЛКСМ. «Тобі,
юність». (Запоріжжя). 14.30 — 
«Погляд». Молодіжна програма. 
(К). 15.30 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю Червонопрапорно- 
го Північного Флоту. (Мур
манськ). 16.15 — «Наша афіша». 
(К). 16.20 — Для дітей. Мульт
фільм. (К). 16.50 — Художній
фільм. (К). 18.20 — Концерт
для працівників сільського гос
подарства. (К). 19.00 — Пер
шість СРСР з футбола. «Шах
тар» (Донецьк) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — Телереклама. 
(К). 21.00 — «На меридіанах 
України». (К). 21.30.— В ефірі
— «Молодість». Назустріч ЇХ 
Всесвітньому фестивалю молоді 
і студентів у Софії. (М). 22.00 — 
«Москва — Варшава». Музично- 
розважальна програма. (М) 
23.00 — «Ювілей художника»? 
(М). 23.15 — Теленовини. (М). *

27 липня. Перша 
9.00 — «Гімнастика 

(М). 9.45 — Телено- 
10.00 — «З днем на- 
Музично-рознажаль-

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 25 липня. 17.00 — 

Фільми для дітей. 17.30 — Мо
лодіжна програма «Юність». 
(Чернівці). 18.10 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.30 — «В гостях у 
картин». 18.45 — Кінохроніка. 
19.00 — Першість СРСР з спор
тивної гімнастики. (Жінки).

(Горький). 21.15 — Міжнародний 
огляд. (К). 21.45 — Художній
фільм «Журналіст». І серія.

П’ЯТНИЦЯ. 26 липня. 17.00 — 
«На варті громадського поряд
ку». 17.25 — Телевізійний жур
нал «Піонерія». (К). 17.45 —
Населению — про цивільну обо
рону. (М). 18.00 - «Клуб кіно- 
мандрівннків». (М). 19.00— «Ес
тафета новин». (М). 20.00 -■?
«Старт-68». (К). 20.30 - СпеЮ 
такль Харківського театпу ім 
О. Пушкіна. (К).

СУБОТА, 27 липня. 10.00 _
«З днем народження». Музична 
розважальна передача. (М).

^РСДвчэ «Здоров’я». 
(Одеса). 11.00 — «Зустрічі з май
страми театру». (К). 12.00 — Пе
редача «Знання». (М). 12.45 4 
Художній фільм «Журналіст». 
ВЛКСМ1’ т ~ Д° 50’1>іч'ИІ 
ВЛКСМ. «Тобі, юність!» (Запо
ріжжя). 14.30 — Молодіжна про- 
грама «Погляд». (К). 15.30 —
Актуальний екран. 16.00 — До1 
кУмсптальннй фільм. 16.20 —> 
І-',1;’’ т,) Телевізійний
Оі п м’ • 6,50 ~ ХУДОЖНІ11
?у» (Ю 18 9пТ|п"010. У«*іверма«

І8-20-Періщсть СРСР, 
з мотобола: «Зоря» (Мнколаїп) 
Ж <Р0ЛІССя» (Житомир). 19 004 
(К)Тб20:4*ШаХ-?ар> Г «Динамо» 
ма ’ (2Ю459|7аТеЛы1з,Лна рскла' 

. (К). 21.(XI <ца .меридіанах 
України». (К). 22.00 — «Моск
ва - Варшава». Музична роз
важальна передача. (М). 23 00— 
Т^?пілсй художника». До 
я° м17Ял 3 народження
&Ла,тейка' (М)- 2315 ~ Теле- 
ВІЗІЙНІ новини. (М).
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