
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ВУЗ ПРИЙМАЄ ПОПОВНЕННЯ

ЮЧОРА в Кіровограді 
" кінчив роботу дводен
ний семінар секретарів 
комсомольських органі
зацій найбільших про
мислових підприємств об
ласті. Відбулася розмова 
гіро діяльність комітетів 
комсомолу напередодні 
піввікового ювілею 
ВЛКСМ. З доповіддю в 
цьому питанні виступив 
перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Сиротюк.

Про роботу комітетів

СЕМІНАР
РОБІТНИЧИХ

■'І

комсомолу по організа
ційно-політичному зміц
ненню комсомольських 
організацій говорив на 
семінарі другий секретар 
обкому ЛКСМУ М. Гай
дамака.

Секретар 
ЛКСМУ Г. 
виступила в 
ідейно-гіолігичне 
тування молодої 
днин.

Досвідом роботи поді
лилися секретарі коміте
тів комсомолу Кірово
градського агрегатного 
заводу В. Терещенко, Кі
ровоградської швейної 
фабрики Т. Духобор, 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу 
М. Аиісімова.

Учасники семінару по
бували в комсомольців 
заводу «Червона зірка», 
відвідали народний му
зей цього підприємства, 
зустрілися з молодими 
спеціалістами, комсо
мольськими активістами.

обкому 
Лащевська 

питанні про 
заґар- 

лю-
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в оточення
а заодно й го- 

веселе. Одним 
абітурієнтам не

Скільки їх сьогодні в Кі
ровограді? Хлопців і дів
чат з Києва і Одеси, Моск
ви і Алма-Ати, і, звичайно, 
з нашого сонячного сте
пу... Вони — абітурієн
ти інститутів сільськогос
подарського машинобуду
вання, педагогічного, тех
нікумів, училищ. В екза
менаційних листках з’яви
лися перші оцінки. Перші 
радощі і невдачі...

Скільки їх? В один Кіро
воградський інститут сіль
ськогосподарського ма
шинобудування близько 
семисот претендентів. 
Більшість майбутніх сту
дентів — випускники сіль
ських шкіл.

До інституту сільсько
господарського машино
будування ми завітали ра
но-вранці. І зразу ж по
трапили 
пружене, 
мінке та 
словом, 
треба було позичати ні 
оптимізму, ні

Якраз був 
математики.

В котрий раз то відкри
вають, то закривають під
ручники Клава Саміщенко 
з Кіровограда, Люда Мор
гун з села Хащеватого 
Гайворонського району... 
Письмовий екзамен дівча
та склали на відмінно, а 
як буде з усним? Хвилюю
ться...

Хлопці безпечніші. То 
тут, то там зібралися гру
пами, гомонять. Одні до-- 
водять формули, інші об
мінюються думками про 
новий фільм, треті збира
ють гроші на концерт Йо
сипа Кобзона.

І раптом:

— Увага! Абітурієнтам 
групи 216 пройти до 225 
аудиторії.

Хто ж перший?
Сміливці знайшлися. їм 

не треба повторювати за
прошення двічі.

Тиша в коридорах інс
титуту, тиша в аудиторіях. 
Там схилилися над стола
ми вчорашні випускники, 
їх поглинули математичні 
мудрощі.

Та минає якийсь деся
ток хвилин, і до викладача 
О. С. Чорновола підхо
дить стрункий юнак.

— Готовий...
Відповідь лаконічна, 

точна.
Олександр Семенович 

тривоги, 
екзамен з

на-

О восьмім ранку — людно на інститутському 
подвір’ї...

виводить першу п'ятірку. 
Вдивляється в екзамена
ційний лист. Звідки він, цей 
до наївності серйозний 
хлопець? Ага... Село Глин- 
ське Кремгесівського ра
йону. Олексій Ситник. 
Згадує викладач: в Олек
сія і письмова — відмін
но...

З аудиторії виходить 
Михайло Видиборський. 
Киянин.

— Ну?
— П'ятірка...
В сусідній аудиторії теж 

«мудрують» над екзаме
наційними білетами... Ось 
виходить у коридор роз- 
червоніла симпатична дів
чинка. Здається, вона

Викладач математики О. С. ЧОРНОВОЛ 
задоволений; абітурієнт Олексій СИТНИК 
відповідає на відмінно.

Фото В. КОВПАКА.

підіймала якийсь
Знайомимось:

ви—
Кіровоград- 

школи

щойно 
вантаж.
Люд/лила Черненко, 
пускниця 
ської середньої 
№ 34. її теж можна віта
ти. Екзамен з усної мате
матики Люда склала на 
чотири.

«Щасливчики... Матема

о

тику складено. Тепер 
можна і на пляж подати
ся...» Читаємо думки аоі- 
турієнтів, які ждуть своєї 
черги, яким ще не одну 
годину розплутувати в 
пам яті формули, задачі, 
теореми.

^тут, на інститутському 
подвір ї, і зустріли відпо
відального секретаря
приймальної комісії Б. П. 
Яроша.

— Іарний курс підби
рається, — говорить Ва
лентин Прокопович. — І 
головне, що до інституту 
прийшла молодь від зем
лі...

Так, від землі, від отого 
колгоспного поля, де ви
співує жайвір над тугим 
колосом.

І не здивував, навпаки, 
ствердив наші думки діа
лог двох дівчат з Бобрин
ця.

— Світланко, куди ж 
поїдемо після закінчення 
інституту?

— В свій колгосп!
А третя:
— Ви спочатку всту

піть, а вже потім діліть 
призначення...

Дівчата з Бобринця на 
те не сказали ні слова. 
Лише посміхнулися.

Оптимісти...
Н. ПАЛИВОДА.

©АЮЗДг.

6 серпня в заключний день ЇХ Всесвіт
нього фестивалю молоді і студентів спе
ціальні кореспонденти ТАРС у Софії по
просили ряд керівників молодіжних ор
ганізацій висловити свою думку про під
сумки форуму юності.

ЄВГЕН ТЯЖЕЛЬНИКОВ, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ:

— Фестиваль, безперечно, виконав свої 
завдання. Його ідеї відповідають корін

*

ЗОЛОТО ІІАІПЕ!
«УРА! ЗОЛОТО НАШЕ! ВИЛІТАЄМО З СОФІЇ 7-ГО ВРАНЦІ. «ЯТРАНЬ», — 

ТАКУ ЗВІСТКУ ТЕЛЕГРАФ ПРИНІС УЧОРА В КІРОВОГРАД ІЗ СТОЛИЦІ 
IX ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ.

ВІДМІННО, ЗЕМЛЯКИ!

СОЛІДАРНІСТЬ, МИР, ДРУЖБА
ним інтересам молодого покоління зем
лі. Десять фестивальних днів були ра
дісним, сердечним святом юності, яке на 
життя залишить у душах тисяч молодих 
людей найбільш сокровенні спогади.

На наш погляд, головна особливість і 
підсумок зустрічі в Софії полягає в то
му, щоб усі заходи були пройняті гост
рим політичним змістом, прагненням 
юнаків і дівчат п’яти континентів знайти 
відповіді на найбільш насущні питання 
сучасності. Відбувся конструктивний діа
лог між людьми різних поглядів, переко
нань, віросповідань. В результаті знай
дено спільні точки зору на проблеми 
дальшого розвитку руху солідарності з 
героїчним народом В'єтнаму, арабських 
країн, патріотами Греції, Португалії, Іс
панії, народами Африки, Азії і Латин

ської Америки, що борються. Делегати 
висловили свою єдину волю — посилити 
боротьбу з небезпекою неонацізму в Єв
ропі.

В Софії зазнали краху лозунги тих не
доброзичливців, які прагнули зобразити 
фестиваль лише як «культурну зустріч», 
намагалися урізати його політичну про
граму. Повна невдача чекала купки 
прихованих і явних «антнфестивальни- 
ків», які прибули в Болі арію, щоб пере
шкодити нормальній роботі фестивалю.

Радянська делегація глибоко задоволе
на тим, що в центрі всієї фестивальної 
роботи були поставлені проблеми активі
зації солідарності з мужнім народом 
братнього В’єтнаму. Ця солідарність 
стала нині тим пробним каменем, на яко
му перевіряється совість і добра воля 
молодих людей.

ІВАН ПАНЄВ, перший секретар ПК
Димнтровської Комуністичної Спілки 
Молоді:

— Вперше в історії міжнародних- мо
лодіжних свят на Софійському фестивалі 
прозвучав боновий девіз — солідарність! 
1 ми, представники Болгарії, дуже раді, 
що саме на нашій землі молодь світу 

(Закінчення на 3-й стор.).

ПО КУРСУ-
ЗЕМАЯ ПОДВИГІВ

Гостинно зустріла молодь міста-героя 
Севастополя і військові моряки Червоно- 
прапорноги Чорноморського Флоту уч
бовий корабель «Москва». Це — флаг
ман флоту Московського міського клу
бу юних моряків, річковиків та поляр
ників. Екіпаж — старшокласники шкіл 
столиці — 12 липня цього року вийшов 
у похід по місцях трудової, бойової та 
революційної слави радянського народу.

Курс «Москвы» проходив по Волзі, 
Азовському і Чорному морях. В Улья
новську Герой Соціалістичної Праці 
В. Салатов вручив юннм морякам факел, 
запалений від полум’я термічної печі.

У Волгограді екіпаж зустрівся з учас
никами історичної битви, побував на 
Мамаєвому кургані. Московські діти ве
зуть жменьку священної землі міста-ге
роя, щоб передати її своєму музеєві 
бойової сХави.

Під час стоянки в Севастополі юні мо
ряки відвідають історичні місця, озна
йомляться з славними боновими тради
ціями чорноморців. Потім корабель ви
йде в Херсонський порт. Там екіпаж пе
редасть комсомольцям України факел, 
який буде доставлений до Києва на чет
вертий зліт радянської молоді, що ро
бить похід по шляхах своїх батьків.

М. ТУРОВСЬКИИ, 
кор. РАТАУ.

Севастополь.
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замінити переднє колесо. 
Чіткі, економні рухи, на
пружена увага. Закінчив, 
підвів голову — глядачі 
аплодують. Не йому, жи
томирцю Петру Жиги- 

на

до

рею: той випередив

на
Ва- 
На 

паль- 
змагань 

три кіло- 
знижуючи

змаганнях 
пального 

їв рівних, 
кількастах грамах
ного учасники 
мали проїхати 
метри, не 
швидкість нижче двадця
ти кілометрів на годину. 
Високий клас показав кі- 
ровоградець у цьому ту
рі, проїхавши чотири кі
лометри сто один метр і 
залишивши далеко поза
ду своїх суперників. Суд
дівська колегія в складі 
найдосвідченіших спеці
алістів автосправи вру
чає нашому землякові 
кубок переможця респу
бліканських змагань 
економію пального.

В третьому турі Василь 
відповідає на всі постав
лені питання з правил 
вуличного руху, але жи
томирець зробив це на 
десять секунд раніше. 
Друге місце. Що ж, і це 
непогано, враховуючи, що 
попереду четвертий тур,

за

найвідповідальніший — 
фігурне водіння автомо
біля.

Нерви напружені 
краю. Василь Матвієнко
сідає за кермо, поряд — 
суддя. Кіровоградця 
мітили, аплодують, 
жають успіху. Двоє 
ріт, поставлених під 
том, молодий водій про
їжджає блискавично.

— Чиста робота, — за
хоплюються глядачі.

Попереду — вузенька 
рейка. Василь залишає 
на ній чіткий слід про
текторів переднього і 
заднього коліс. Пройде
но і ией етап.

- «Джигітовка» — одне 
з найскладніших завдань, 
поставлених перед учас
никами змагань. Водій 
мусить на ходу автомобі
ля зняти з стояка кільце 
і накинути його на інший. 
Оплески вриваються в 
тишу, що порушувалась 
лише гудінням Василево- 
го ГАЗа, коли хлопець 
чітко виконує цю впра
ву.

«Змійка» — це 
прапорців, поставлених, 
як на слаломній трасі. 
Багато уваги і вміння ви
магає ця вправа. Усклад
нюється вона ще й

по- 
ба- 
во- 
ку-

В. ДІМІН.

країни, 
дороги,

що машина повинна 
пройти між прапорцями 
не лише переднім, а й 
заднім ходом. Крім того, 
ведучи автомобіль зад
нім ходом, водій має по
ставити його на стартову 
лінію так, щоб задні ко
леса точно її накрили.

Все це й виконує 
силь Матвієнко на 
мінно.

Підрахувавши очки 
чотири тури, судді при
суджують перше місце 
водієві з Кіровограда 
Василю Матвієнку. Нашо
му землякові, крім кубка 
за економію пального, 
вручається Почесна гра
мота Центрального Комі
тету ЛКСМУ, присвою
ється звання кращого мо
лодого водія республіки, 
вручається перший приз 
змагань — радіоприймач 
«Меридіан».

Кіровоградець 
Матвієнко увійшов 
складу збірної 
України. Незабаром 
переможця 
Ульяновськ,

Василь 
До 

команди 
і на 

чекає місто 
де будуть 

ряд проведені всесоюзні зма
гання на кращого моло
дого водія

Щасливої 
силю!

тим,

перед ним — синомЯ РОЗПОВІМ про мого вчителя, про
людину, яка подарувала людям 
багато пісень. Василю Івановичу 

Лебедєву-Кумачу сьогодні сповнилося б 
сімдесят років. Але його нема серед 
нас. Є його пісні, які майже через 
двадцять років після його смерті заво- білогвардійських 
йовують все нових і нових захоплених 
шанувальників. Тому що в них дух на
роду, дух свободи і революції.

Ламартін називав пісні Беранже пат
ронами, якими стріляла Липнева рево
люція у Франції. З піснями Лебедєва- 
Кумача перемагали радянські люди у 
війні з фашизмом.

...Цс було в кінці війни, десь у Схід
ній Прусії. Радянські танки йшли по 
безлюдній місцевості. Купи попалених 
дерев, глибокі вирви від вибухів, і ні

перед ним — сином шевця — Жовтнева 
резолюція. В роки громадянської війни 
він став бійцем. Зброєю йс-го були вір
ші, тексти до плакатів АГІТ-РОСТа, 
листівки для фронту (підписані псев
донімом Кумач). II. ___ _____ -____Не випадково одна і’, 

листівок закликала: 
цього більшовицького«Треба знищити 

писаку Кумача!»
Успіх першої ж 

пу пору □ його творчій біографії. В. І. 
Лебедев-Кумач став улюбленим поетом- 
піснярсм країни. Майже кожний новий 
фільм робив всенаоодним надбанням 
нову пісню І. Й. Дунаєпського і В. 1. 
Лебедева-Кумача. 
«Цирк» прийшла 
лична, урочиста 
на моя родная»,

Коли голос співця
піднімає клас
ДО 70-РІЧЧЯ в. І. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА

душі навкруги. Тільки ревище грізних 
машин. І раптом в глибокому ворожо
му тилу...

Страна моя, 
Москва моя,
Тьі самая любимая.

«...земля заспівала, — розповідає оче
видець цього епізоду Євген Долматов- 
ський, — саме земля — безлюдна, пус
та!.. Як у казці, з-під землі з’явились 
люди. Це були переважно дівчата — 
росіянки, українки, білоруски, вигнані 
на каторгу». Вони співали кумачовську 
«Москву травневу». Василь Іванович 
написав її в 1937 році до святкування 
двадцятого радянського Першотравня.

Ця пісня стала класичною. А втім. 
В. І. Лебедєв-Кумач став класиком з 
першої ж своєї пісні.

Тільки-тільки зароджувалося звукове 
кіно. Режисер Григорій Александров 
вирішив поставити звукову комедію 
«Веселі хлоп’ята». В головних ролях 
знімалися Любов Орлова і Леонід Утьо- 
сов, Ісаак ЙосиповичДунаєвськнй напи
сав мелодію маршу. «Комсомольская 
правда» оголосила конкурс на кращий 
текст майбутньої пісні. Зйомки уже 
йшли, а композитор все бракував і бра
кував купу віршів, що все росла перед 
ним. І, нарешті:

Когда страна прикажет бьіть героєм,- 
У нас героєм становнтся любой.
Ці рядки приніс співробітник журна

лу «Крокодил» Василь Лебедєв.
Так, до 1934 року, коли заспівали 

його «Марш веселих хлоп’ят», Кумач 
був відомий тільки як поет-сатирик. 
Дорогу в життя і в поезію розкрила

його пісні відкрив 110-

ІЗ кінофільму 
до нас привільна, ве- 
пісня «Широка стра- 
з мелодії якої і сьо
годні починається 
кожний ранок нашої 
Батьківщини.

«Волга-Волга» .. 
згадується: «Краса
вица народная, как 
море полноводная...»

«Діти капітана 
Гранта»... І ожива
ють в пам’яті добрі 
веселі рядки з пісень
ки Паганеля: «Жил 
отважный капитан, он 
объездил много 
стран...» 1 губи самі 

починають потихеньку наспівувати пус
тотливу, запальну пісеньку про веселий 
вітер...

«Воротар».., 1 серце починає битися в 
такт маршу: «Чтобы тело и душа бы
ли молоды...»

Це був поет-громадяннн. Він оспіву
вав сьогоденне І д^мав про майбутнє 
свого народу. Він не* закликав «зміцню
вати зв’язок з народом». Він жив його 
життям, радів його успіхам, хвилював
ся його тривогами.

За декілька років до початку війни 
він пише: «Если завтра война». І ніби 
псоедбачав великий подвиг народу:

Как один человек, весь советский 
г л ' НаР°АЗа свободную Родину встанет...

Через декілька днів після початку 
Великої Вітчизняної вся країна співає 
його і О. В. Александрова пісню «Свя
щенная война». Це не був професіо
нальний «відгук на подію». Він бив у 
вічовий дзвін:

Вставай, страна огромная...
Як у всякого великого художника, у 

В. І. Лебедєва-Кумача було своє твор
че кредо. Коли він написав «Молодым 
везде у нас дорога, старикам везде у 
нас почет», то говорив друзям: «Може, 
це ще не завжди так, не всюди, але 
так повинно бути. Я і написав для того, 
щоб так було».

Нам песня строить н жить помогает, 
зовет и ведет... —
написати цих рядків.

Она, как друг, и 
Кумач не міг не
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І ПІСНЯ, 
І доля
ПРИЇХАЛИ РОВЕСНИКИ 
КОРЧАГІНА

ОСТЕЙ зустрічала вся Антонів
ка. Біля Палацу культури ви
йшли їм назустріч з рушником 
та паляницею, запросили до свят
ково прибраного залу.

Стала на трибуну секретар пар.
тійної організації артілі «Родина» Гайна 
Карпівна Фурманова, почала розповіда
ти про далекі буремні роки, про ровес
ників Павла Корчагіна і перші червоні 
стяги, що з’явилися в її селі.

— І ось вони, хто проніс ті знамена 
сільськими вулицями, сьогодні разом з 
нами. Вони прийшли, щоб напередодні 
піввікового ювілею Ленінського комсо
молу сказати нашим молодим антонів- 
ським хліборобам щире слово про свою 
тривожну молодість, про стежку, якою 
крокували перші комсомольці.

Задивляються на двадцятирічних ан
тонівських .дівчат та хлопців люди з ба- 
гагою долею: Петро Вячеславович Кор- 
нієпко — доцент Харківського держав
ного університету, Федір Іванович Пу
гач — викладач Луганського сільсько
господарського інституту, кандидат наук, 
Ніна Іванівна Волошановська — науко
вий співробітник Київського науково- 
дослідного інституту педагогіки, Василь 
Кіндратович Зінов’єв — полковник за
пасу. інші їх ровесники.

До молоді звертається ватажок пер
шого комсомольського осередку В. 1\. 
Зінов’єв. Розповідає про те, як комсо
мольці Антонівки боролися з бандитами, 
як вечорами вчили неписьменних писати 
й читати. Далі — згадка про клуб «Без-- - . - . 
божник», вистави перших аматорів, свя.ф 
та Івана Купала та вечорниці... Потім 
спої ад про тих. хто в далекі двадцяті 
роки віддав своє молоде життя заради 
сьогоднішнього дня. Хвилиною мовчання 
присутні 
Михайла 
Григорія
ка...

Василь 
свою долю. Згадує, як його послали вчи
тись у кавалерійське училище. Згодом 
— служба в армії, навчання у військо
вій академії, важкі дороги війни, де йо
му, досвідченому офіцеру, було вручено 
шістнадцять орденів та медалей. Сьо
годні полковник Зінов’єв без військової 
шинелі. Та вогонь, що спалахнув у юнаць
кім серці, полум’яніє й донині. І Ва
силь Кіндратович звертається до моло
дих антонівських колгоспників:

в- залі вшановують пам'ять 
Марченка, Маркіяна Бойка, 

Мірошниченка, Семена Зида

Кіндратович говорить про

— Ми раді, що факел, запалений na
if. ви несете ще вище і далі...ми. ___ ... . ..........
Петро Вячеславович Корніенко встав 

з-за столу з сльозами на очах.
— Сьогодні на світанку пройшов се

лом. Нічого не впізнав. Всюди — нове. 
Виходить, всі покоління Антонівки ма
ють струнку творця, господаря.

Ще і ше виступають гості.
Аж ось знову підвівся В. К. Зінов'єв. 

У його руках — червона книжка. В ній 
рядки, що їх написали всі десятеро пер
ших комсомольців, які приїхали щойно 
в Антонівку.

— Двадцятирічні, слухайте наказ!і г»рі іпц \-«/іулсігііс наказі
Линуть слова про буремні роки. 

пісню коочагінців. про ровесників Мат
росова і Кошового.

Пам ятаііте про нашу юність, несіть 
далі наші знамена!

Пронесемо! — це вже ‘з уст моло
дого механізатора Миколи Непорож
нього.

Хлопець від імені
певнив комсомольців двадцятих років, 
що дорога молодих антонівських хлібо
робів буде такою ж завидною.

— І пісню ми вашу співаємо і долю 
таку ж вибрали...

г
це вже ’з уст моло-

своїх ровесників за- 
двадцятих років.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Антонівка 
Долинського району.

ЄВФРАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС

(ЛПН).

ПЛЯЦКОВСЬКИЙ.

ПЛАНЕТИ

В районі невеликого села Табка Сірійської Арабської Рес
публіки на річці Євфрат споруджується гідротехнічний комп
лекс. Тут будуть збудовані гідроелектростанція і гребля висо
тою (>0 і довжиною 220и метрів Будівництво гідротехнічного 
комплексу, проект якого розроблений московським інститутом 
«І ідропроект», буде здійснене в дві черги. В першу чергу бу
дуть встановлені три агрегати потужністю по 109.000 кіловат 
кожний, в другу — іце п'ять агрегатів такої ж потужності. Вже 
перша черга дасть країні 1,5 мільярда кіловат-годин на рік, 
п^СІрії^0*1 ',аЗИ пеРевии4Ить нинішнЧІ виробіток електроенергії

Створення водосховища дозволить зросити 000 тисяч гекта
рів плодовиїих, але засушливих земель, що дорівнює всій 
зрошеній площі в країні в даний час.

На будівництві зайнято близько 2000 радянських і сірійсь
ких, спеціалістів. До 1970 року ця цифра повинна зрости 
в п ять разів Радянський Союз забезпечить будову на Євфра
ті всім необхідним обладнанням, машинами і спеціалістами.

На місці села Табка будується місто гідробудівників.

Є НАВКОЛО
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В ОБКОМІ ЛКСМУ бути бійцем
З метою поліпшення військово-спор

тивної роботи первинних комсомольсь
ких організацій бюро обкому ЛКСМУ 
оголосило огляд військово-спортивної 
роботи в первинних комсомольських 
організаціях області на честь 
Ленінського комсомолу.

Умови огляду:
Забезпечення високоякісної 

ки юнаків до служби в лавах 
Сил СРСР на основі вимог _____
«Про загальний військовий обов’язок». 
Кожний комсомолець повинен бути за
лучений в самодіяльні спортивно-техніч-

оголосило 
роботи в

50-річчя

підготов- 
Збройних 

Закону

кожного комсомольця.

ні клуби, технічні гуртки, спортивні сек
ції.

Фізкультура і спорт повинні стати 
нормою життя

Організувати підготовку і складання 
призовниками і допризовниками 
тивів комплексу «Готовий до 
Батьківщини!».

Проводи юнаків на військову 
повинні стати урочистим святом 
ній комсомольській організації,
ти постійний зв’язок з воїнами-земляка- 
ми та військовими частинами, де вони 
служать, направити краших призовни-

норма- 
захисту

службу 
у кож- 
Трима-

ків по комсомольських путівках у війсь
кові училища.

Продовжувати участь у Всесоюзному 
поході комсомольців і молоді по місцях 
революційної, бойової та трудової сла
ви радянського народу.

Проводити зустрічі з ветеранами вій
ни, революції і праці, відмінниками бо
йової і політичної підготовки, передови
ками праці.

Встановити шефство над пам’ятника
ми, братськими могилами, історичними 
місцями.

Практикувати проведення уроків муж
ності, написання творів, курсових і

дипломних робіт з військово-патріо
тичної тематики.

Створити музеї, кімнати або «куточки 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу.

Брати активну участь в будівництві 
або обладнанні споріивних споруд, ти
рів, смуг перешкод.

Домогтися, щоб кожний комсомолець 
став розрядником в одному з видів спор
ту до 50-річчл комсомолу України.

Підсумки огляду військово-спортивної 
роботи будуть підведені у червні 1969 
року.

Первинні комсомольські організації 
— переможці огляду військово-спортив
ної роботи — нагороджуються Почесною 
грамотою обкому ЛКСМУ та пам’ятним 
вимпелом.

ви його, — 
один з кол-

мої хлопці замалим не при- 
мене, — сміється Федір Вене

то лежав біля
Коли, бачу, біжать до мене

вище

припечене Вене-

я,

: SRT.1t

у

еОЛІДАРЖЖ МИР. ДРУЖБА

чоло-
Під вільно

не до 
заполонили ста-

ДО ДІДА Федора? — перепи
тує літня колгоспниця.

— До нього.
— Он хата. Тільки не називайте 

дідом. Боротися запропонує.
В кінці городу кремезний 

вік вимахував косою, 
випущеною сорочкою ходили ши
рокі лопатки. Обличчя, 
сонцем, розпашіле, а сиві вуса за
дерикувато тягнуться вгору.
»Відчув свою руку у мозолястих 

лещатах. Ні, з дідом Федором бо
ротися не хочу.

— Федоре Венедиктовичу, роз
кажіть про Котовського.

— А ти звідки знаєш?
— Та все ж село знає!
Сідаємо з ним у затінку під крис

латою яблунею. Пригощаю сигаре
тою з фільтром. Дід розкурює дов
го, затягується раз, вдруге, криви-

тук-тук, і в голові в мене тукає. Та псе 
про одне: як би до Григорія Іванопича 
податися.

Поворухнувся. Дідові здалося, 
що мені не терпиться.

— Що, не інтересно? — питає 
дід. — Вам би щось отаке? — кру
тить зігнутою долонею десь 
вуха.

— Розповідайте, Федоре 
диктовичу!

Почузаю, що дідові зараз 
жартів: спомини 
рого.

— Так от, приїхали в Одесу і стоїмо. 
Коли викликає Чернов. Кришка, гово
рить, скоро Денікгну, в іурцію тікати 
будемо.

Дзуськи, думаю, Григорій Іванович уже 
під Тирасполем. Підходжу до напарни
ків, підбиваю на втечу. Глянув на мене 
один, куркуленко сам, та й погляд захо
вав. Донесе, думаю, сучий син. Дождав
ся ніченьки, карабін на плечі, та й шу
кай вітра в полі.

ФЕДІР ДАНИЛЮК,
КОТОВЕЦЬ

ться, нарешті кидає і тягнеться за 
своїми. Я не ображаюся: чув про 
дідові дивацтва.

— Не наш ти наче, не сільський.
— Яз газети.
— Це з тих, що пишуть?
Мовчу. Почуваю: дід випробовує 

характер.
— Так от, про Денікіна...
— Діду, я про Котовського! — 

вривається мені терпець.
Дід глянув на мене і продовжу

вав, наче й не чув нічого.
— Був я унтер-офіцером, коли повер

тався з першої світової. Під Києвом зди
бався з якимись, біс їх розбере, бо 
отаманів же було: і Зелений, і Шуба, і 
Хмара, і навіть, — дід єхидно чмихнув,— 
Заєць якийсь воював. А це. кажуть, по
трапив ти р(э генерала Денікіна. і ведуть 
до офіцера, до капітана Чернова.

— Кто такой? — питає.
— Унтер-офицер, його вєлічества...
— Нет уже єго вєлічества, — кривиться 

Чернов.
...Призначають мене, як унтер-офіцера, 

охороняти офіцерський вагон. А Денікін 
тікав тоді з Києва на Одесу. їдемо в 
Бірзул (тепер Котовськ). А там. розпові
дають, Григорій Іванович зі своїми ко- 
товцямн попрацював, і шлях туди закри
тий. Змінили маршут. Вагон на рейках

— Федоре Венедиктовичу, чув 
нагороди маєте?

— Маю, — дід вирівняв плечі, 
немов відчув на них солдатську 

гімнастьорку.
— То розкажіть, за що нагороди

ли.
— Ну, що ж... Взяли ми з котов- 

цями Тирасполь, Одесу, Вінницю, 
Ставище, Комаровці, коли раптом 
одержує Григорій Іванович наказ 
іти на Тамбов. Дуже вже розпере
зався там отаман Антонов. В селі 
Балабухи, що під Тамбовом, дали 
ми Антонову бій, та так дали, що 
залишилося в нього чоловік двісті, 
та й ті поховалися в лісі, в трясо
вині. Як виманити їх звідти? Збирає 
Григорій Іванович командирів, а я 
вже був тоді командиром взводу, і 
говорить:

— Ось що, хлопці. Антонов че
кає на допомогу Фролова. В лине 
він мене не знає. Поїдемо, запро
симо отамана на банкет. Зі мною 
комеск Вальдман і (глянув на 
командирів взводів) комвзводу... 
Симонов.Вагон на рейках

На фото: ветеран громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, кавалер двох 
орденів Червоного Прапора, двох орденів 
Червоної Зірки, ордена Вітчизняної війни 
Ф. В. Данилюк з сином Іваном.
Фото часів Великої Вітчизняної війни.

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

продемонструвала вірність 
ньому девізові. Болгари 
усвідомлювали велику від
повідальність як господарі 
фестивалю і робили все 
Для того, щоб делегати 
почували себе добре, щоб 
благородний дух цього 

. форуму запалив серця но
вих молодих борців за 
мир, демократію і соціаль
ний прогрес.

Не взяв мене 
Григорій Іванович. 
Лише наказав уно
чі чекати «гостей». 
А коли приїдуть, 
оточити село і не 
випускати нікого.

Вже на світанні, 
коли вітерець до
ніс з поля шепіт 
гречки і проса, 
з’явився в Балабу- 
хах великий загін 
антоновців. Коман
дири, як водиться, 
почали гульню, а 
рядові несли вар
ту. Коли підпили, 
скомандував Гри
горій Іванович: 
«Руки вгоруї». Ко-

товці швидко пов язали бандитів. 
Лише деякі встигли вистрілити.

Ті, що не брали участі в банкеті, 
кинулися тікати. Велика група анто
новців напала на мій взвод. Важко 
було, загинуло кілька товаоишів, 
але жодного ворога не випустили 
з села. Тоді й нагородили мене 
орденом Червоного Прапора. До 
речі, одержував його разом з пол
ководцем Блюхером.

Вже вранці Григорій Іванович го
ворив з досадою:

— Не піймали вовка. Не ззйшов 
у пастку.

Так, того разу Антонова заареш
тувати не вдалося, але банда його 
була знищена.

— Федоре Венедиктовичу, тоді 
вас нагородили першим орденом. 
А коли другим?

— Другий, — посміхається Фе
дір Венедиктович, — теж одержав 
у бригаді Котовського. Це була 
завершальна операція по ліквідації 
банди Тютюнника. Трапилося так, 
що я верхи на коні з ручним куле
метом погнався за чотирма банди
тами, що втікали на тачанці. Мій 
кінь впав, та кулеметна черга зупи
нила втікачів. В тачанці виявилися 
важливі документи з штабу Тютюн
ника.

— Тоді 
стрелили 
диктович. — Я загубив папаху і одягнув 
офіцерського кашкета, 
тачанки. !'__  "__ __ _____  ~...... .....
хлопці з мого взводу І стріляють. Стійте, 
кричу їм, собачі діти, командира вб'єте!

— А що після громадянської ро
били, — питаю, — де були?

— А тут і був, у Пушковому. І 
головою комнезаму був, і головою 
земельної комісії. Організовував 
колгосп.
Глянувши на дружину, щиро розсміяв

ся:
— Таке було, що селяни по кілька ра

зів на день відводили коней на колгосп
не подвір'я і забирали. Та що говопитн 
про інших. Агітую за колгосп в одному 
кінці села, ппийду додому, а мої коняч
ки на подвір’ї прив’язані. Ліда стоїть бі
ля них сльозами вмішається.

— І V Великій Вітчизняній брали 
участь?

— Брав, — відповів рзгиом 
весело, — разом з синами.

Я помітив, як зборознилось, за
хмарилось його чоло, як згорбили
ся плечі, і він відразу немов поста
рішав, став справжнім дідусем. Ки
нув погляд на бронзового воїна, що 
на братській могилі майже проти 
двору Данилюка, і замовчав.

Вже односельчани Федора Вене
диктовича розповіли мені, що ко
ли почалась Велика Вітчизняна вій
на, пригорнув батько дорослих Іва
на та Олексія і мовив:

— Мабуть, дітки, ми ще не 
воювалися. Підемо разом бити 
постате.

Загинув Олексій у перший 
війни під Запоріжжям. А Іван про
йшов з батьком всі дороги війни, 
разом брали Берлін, разом повер
нулися додому.

1 — Розтривожили
сказав на прощання 
госпчиків. — Тепер довго сидітиме 
над фотографіями...

В. ШАРІЙ. 
Гзлованівський район.

Колнсь Глазго, друге за зна
ченням місто в Шотландії, бу
ло знаменитим у всьому світі 
центром машинобудівної про
мисловості На жаль, за, ос
танні два-трн десятиріччя во
но здобуло репутацію зовсім 
іншого роду, сумну славу най
крупнішого центру злочинності 
в Англії.

Кошмарні злочини, вбивства, 
озброєні напади на людей ста
ли в Глазго звичайним яви
щем. При цьому більшість 
злочинців — молоді люди, ін
коли підлітки у віці 13—14 ро
ків.
Англійських соціологів серйоз

но тривожить ця хвиля зло-

Багато злочинів чиняться 
організованими бандами під
літків. В деякі з цих вагаг 
входить по 100 чоловік, а су
тички між бандами, коли йде 
в хід найрізноманітніший асор
тимент зброї, відбуваються 
регулярно майже кожного ве
чора. . «іПравда, в середовищі рооіт- 
ннчого класу Глазго е надій
ний політичний актив, місто 
вносить великий вклад У 
профспілковий рух, у бороть
бу за мир, за інші прогресив
ні починання. Проте, безсум
нівно, що ріст злочинності се
ред молоді підбиває розчару
вання батьків чи самої молоді

РОДОЛЬФО МЕКІНІ, 
президент Всесвітньої фе
дерації демократичної мо
лоді1

— IX Всесвітній — най
переконливіший 
зрослої єдності 
тнчних сил молоді, 
вправі твердити, що

доказ 
демокра- 

Ми 
_г__  він

перетворився в грандіозну 
за масштабами і значен
ням демонстрацію солі
дарності з багатостраж
дальним і героїчним наро
дом В’єтнаму, який відчу-

ває на собі всю жорсто
кість і віроломність амери
канської вояччини.

Найактивніше завдання 
моподі світу сьогодні по
лягає в тому, щоб посили
ти боротьбу за збережен
ня миру. Завдання це з 
винятковою гостротою сто
їть особливо перед моло
дим поколінням планети, 
бо молода людина може 
здійснити свої мрії лише в 
атмосфері миру і творення. 
В Софії виявилась полі-

тична зрілість сьогодніш
ньої молоді, її самовідда
на готовність робити все 
для світлого майбутнього 
людства.

чинності, яку вони лише по
части можуть пояснити. їх 
особливо турбує те, шо. судя
чи з усього, більшість злочи
нів, вчинених молоддю, має в 
основі лише одну спонукальну 
причину: насолоду ‘і задово
лення віл.самого насильства.

Всього лише за один весня
ний недільний день у Глазго 
зареєстровано 21 серйо^гчй 
напад на людей. 25 пограбу
вань і 101» чоловік були до
ставлені в лікарню з калік гра
ми, одержаними в результаті 
бандитських нападів. 53 з них 
мали рани, нанесені ріжучою 
і колючою зброєю. Це підсу
мок лише одного дня. А ось 
дані за рік. У 1067 ропі в 
Глазго було вчинено 1465 зло
чинів, вдвічі більше, ніж Гі’я'І'Ь 
років тому І більше полонини 
всіх злочинів, вчинених 110 
всій Шотландії. Серед них 
злочинів 15 убивств. 24 замахи 
па вбивство І 1282 напади.

Керівники міської поліції 
наполягають на наданні їм 
права плаштовуЪатн обшуки 
для вилучення зброй яку ба
гато хто з юних мешканців 
Глазго носить зараз з собою. 
Минулого місяця дпов агентів 
розшукної поліції заглянули в 
одну і і середніх .шкіл міста і 
зайнялися пошуками зброї. їх 
старання увінчалися успіхом: 
у дітей на майданчику для 
ігор попи виявили три ножі, 
два молотки, сокиру, розплю
щену залізну штабу та Інші 
предмети, що в потрібний мо
мент стають у бійці страшною 
зброєю.

у подіях, шо відбуваються на 
політичній арені., незадоволен
ня. викликане тим, шо лейбо
ристська партія так І не вико
нала ні однієї з своїх голов
них обіцянок.

Цінності сучасного капіта
лістичного суспільства не мо
жуть бути привабливими для 
юнацтва. Для деяких моло
дих людей насильство — це 
щось на зразок наркотику. Га
зета «Піпл» у статті, присвя
ченій постові злочинності У 
Гчаїго. наводить -іова одного 
Із психіатрів, який заявив, шо 
бандити з нього шотландсько
го міста «доводять свою муж
ність єдиним їм відомим спо
собом — насильством».

Але є й інші, більш суттєві 
причини ПОСТУ ЗЛОЧИННОСТІ. Рі
вень безробіття в Глазго скла
дає 4.6 процента, тобто май
же вдвічі більше середнього 
показника по країні. Ця обста
вина. якшо не <? основною Пон- 
чиною. ЩО ПОРОДЖУЄ злочин
ність. то у всякому випадку 
спиняє її ростові.

Другою причиною росту ЗЛО
ЧИННОСТІ V місті є неблагопо
лучие станопише. у ньому з 
учбовими закладами. У Глаз
го зараз не вистачає 1300 п|’- 
клалачів Класи переповнені, 
І деякі діти не пппхопять 
школах повного обок язк< • 
курсу. У школі панує атмо
сфера насильства, і викладач 
може чекати чого завгодно від 
своїх 14-рІчннх вихованців. я

Ф. КАТЛЕР. 9 
(ТАРС). І

Лондон.
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нового рукопису
МУКА
ПЕРЕД
ДОРОГОЮ
1 юіі бусол що закуняв на одній нозі,
1 тон літак,
Що спершу оглянувся на Вас, Мамо, 
А потім вже — вибухнув...
Ото н мука перед дорогою.

ЛІТО
ПРИХИЛЮ
Не карай байдужістю — молю я — 
Не кляни мовчанням на зорі.
Лиш для тебе ранок намалюю 
Ружою червоною вгорі.
А як ранок скрипить чорний лебідь, 
Злую птицю серцем спопелю! 
Заквітчаю сонях спілим небом, 
Над тобою літо прихилю.

А з-під арки кінь виходив чалий, 
Непридатний до роботи кінь.
З гострим болем, з радістю тупою, 
Склавши в душу відгомін крила, 
Він ішов згори до водопою, 
Наче дід з колгоспного села.
Він ішов ранковим тротуаром, 
Від пугукань горбилась хода.
У очах пливли червоні хмари, 
Дикі хмари висохлих ридань.
Перехожі зуииняпись: диво! 
Де взялося марення руде?
В реп’яхах висіла збита грива, 
Вдар по ребрах — бубон загуде.
Віь ішов неквапно. Все крізь галас. 
Зупинявсь на хвильку відпочить, 
Голову підводив і, здавалось.
Зараз кінь по-людськн закричить. 
Вдарить орук підковою ясиою, 
Полетять з очей воіню снопи.

ПРОВОДИ
Тремтіла краплина роси. В ній — ти. 
Двоє нас в любистку роси.
Милуємося прозорістю ягоди:
Василечку мій! Ва-а-си...
Ой, для чого ж криіятами

вдарив зопалу,
Гойднув гілку для чого, птахо?
За парканом тіні затопали,
Встала курява понад шляхом.
Не пробу деться, не забудеться, 
Заплітаються дві коси.
На калини багряній китиці,
В кожнім зерняті мій Василь.

Та мовчав... Ішов до водопою,
1 ніхто не знав, що кінь — сліпий.

Співає наш земляк Йосип КОБЗОН... Тисячі 
кіровоградців мали нагоду послухати чарів

ний голос дорогого гостя, який 6—7-го серпня 
виступав з концертами в обласній філармонії. 

Фото В. КОВПАКА.

ФОКУСНИКИ
Що йому привиділася втома, 
Трав пахучих скошена теплінь. 
Тож іде. Жує беззубий кінь 
Ще з учора прілий жмут соломи. 
А над ним блакиті небо повне, 

/ Плетиво суцвіття сміх дротів,
Пропливає у скрипучім човні 
Кобилиця біла в самоті.
Що йому до того? Сон чудовий! 
Що йому до того? Вмерла даль... 
Лиш на сонці грає блиск підкови, 
Як на свято чищена медаль.

Є
КРИЛА
Море винесло сіті на берег, 
Не було в них рибини жодної.
Пахли хвилі гіркою мадерою
1 бляшанкою пахли шпротною.
Моряки не вернулися з моря, 
Морякам не насниіься горе, 
Тільки вранці
Крізь сонця мерех 
Ляже хвиля круга на берег.
На коліна зіпнеться хвиля
1 чоло до піску прихилить,
І долонь її тихий виляск 
Затаврує на скелі крила.
Вийдуть, вийдуть жінки до моря — 
Говіркі молоді сміхуні...
їм назустріч несуть мотори
Чорне сонне на білій шхуні.

Початок будівництва ново- 
г<з корпусу машинобудівно
го технікуму був для сту
дентів святом. Нарешті, по
сміхнулось їм щастя вийти 
(бодай через три роки) з 
тісноти. Тому й самі вони 
взялися за роботу. Добро
вільно, в позаурочний час. 
І от скільки часу ведеться 
будівництво, стільки сту
денти - машинобуді в н и к и 
проводять свої канікули на 
будівельному майданчику.

Спочатку, коли клали сті
ни, йшло все добре. А от 
коли робота почала набли
жатись до кінця, будівельне 
управління № 1 тресту «Кі- 
ровоградпромбуд» сказало 
«Зась!» і почало свої фоку
си. То цементу не дає, то 
розчину. А буває, що й ро
бітників своїх забирає.

Скільки вже разів дирек

ція технікуму просила ке
рівників управління по- 
серйозному віднестись до 
будівництва. Адже технікум 
цього року має прийняти 
тисячу двадцять чоловік. 
І це тоді, як уже є більше 
восьмисот студентів; Такий 
план прийому довели з роз
рахунку на нове приміщен
ня. Але ж роботи тут ще 
більше половини.

Майстер управління М. Г. 
Кошеленко заявляє, що до 
25 жовтня об’єкт обов’язко
во буде зданий.

Та чи буде? На будівництві 
кожного дня працює 10—12 
робітників (замість 150). Та 
й темпи у них черепашачі, 
бо доводиться все робити 
вручну: насос для подаван
ня розчину не працює, під
йомник — теж.

М. Г. Кошеленко пояснює 
все тим, що в управлінні не 
вистачає людей. З цим мож
на погодитись. Але ж тех
нікум дав ’свою підмогу. 
Щоденно тут гірацює загін 
з 72 студентів. Вони чи не 
найбільше зацікавлені в 
строках здачі об’єкта. За
безпечте їх необхідним ма
теріалом — і зроблять все. 
За час канікул вони зроби
ли штукатурні роботи пер
шого, другого і частини чет
вертого поверхів. А тепер 
простоюють, бо немає це
менту, дранки.

Цікаво, що скаже голов
ний інженер управління 
М. А. Мельниченко, який 
відповідає за цю будову?

С. НЄМЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу технікуму.

А на ганок виходила мати, 
Непомітна для світу цілого,
На рушникові —
Біліша від нені — паляниця білого 
На дорогу солдату.
Тремтіла краплина роси.

ЗУСТРІЧ
Вона приїхала до нього, 
Пахучих яблук привезла,
1 він зустрів смиренним богом, 
Стояв, як човен без весла. 
Незрушно, вигадано, строго 
Очима скалки сонця рвав. 
Вони стояли попри всього, 
Мов протй віїру дерева.

ШІСТЬ РЯДКЮ ЛЮБОШ
Пливуть у вир, і вир літа ті,
Яким судилось відлітати,
В яких на кожному крилі
€ порох отчої землі.
Пливуть у вир, у світ літа ті, 
Несуть мій сумнів на криляті.

ПІСЛЯ 23-го ТУРУ-

ГОВІННЯ
Якби ж Мати знала,
Що з її поля виростає не тільки

хліб,
Якби ж вона знала...
На майдані
У базарній юрбі
На грьохколісній колясочці
Хрипне літо:
Купіть м'яткенькі пантофлі. 
Якби ж вона знала, 
Що гриби вилазять з-під

торішнього листя
Не тільки в тінистих вибалках.
Не тільки у вишняку,
Не тільки...
Сизий попіл
Спускається на сліди Магелана, 
Сизий попіл
Зволожується на райдужних 

плавниках золотистих рибок

Якби ж вона знала.

Перша гляне — змахне сльозину, 
Гляне друга — губу прикусить, 
Третя жінка з косою русою 
Біля моря народить сина.
Карооке заплаче вперше
Під старим материнським вітрилом, 
1 рвонегься_на буряні верші,
Знявши в каменю добрі крила,
Я сьогодні бачив, як жінка 
Бігла степом крізь вихру хор, 
А за нею, над нею дзвінко 
Реготав синьогрпвий шторм.

КІНЬ
Лімузини розвертались, мчали, 
Гуми чад ковтала міста тінь,

МУКА
ПІСЛЯ
ДОРОГИ
Для чого зрозуміле розуміть: 
Джмеля політ над віялом кульбаби, 
Округлість яблук в небі верховіть, 
Ходу вантажника по спущеному трапу 
1 сиву матір в снах серед гаїв, 
А наяву — на буряковій гичці... 
Лісні б грози з крутих вітрил

напиться, 
Бо галас тиші душу опоїв.
ьо для доора,
(іаи з роду в рід ведеться),
Пливу я сонцем до рясного саду 
Страждать І мучитись на паралелях 

серця,
Мов акробат в сузір’ї перекладин,

м, Кіровоград.
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м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-45-35, від

ділів — 2-45-36.

Ми вже повідомляли про розгромну 
поразку «Зірки» в Сімферополі — 0:4. 
Подаємо результати інших матчів 23-го 
туру в другій підгрупі другої групи кла
су «А»: СК.ЧФ (Севастополь) — «Судно
будівник» (Миколаїв) — 0:1, «Мета
лург» (Запоріжжя) — «Локомотив» 
(Херсон) — 2:0, «Дніпро» (Дніпропет
ровськ) — «Металург» (Липецьк) — 2:1, 
«Авангард» (Жовті Води) — «Металіст» 
(Харків) — ОД, «Дніпро» (Кременчук) 
— «Ростсільмаш» (Ростов-на-Дону) — 
0:0, «Кубань» (Краснодар) — «Шинник» 
(Ярославль) — 1:1, «Динамо» (Ставро
поль) — «Текстильник» (Іваново) — 1:1, 
«Спартак» (Нальчик) — «Зірка» (Ря
зань) — 0:1, «Металург» (Куйбишев) — 
«Сокіл» (Саратов) — 1:0.

Зараз турнірна таблиця має такни віг 
гляд:

I В Н П М О
«Суднобудівник» 
«Металіст»

23
23

13
12

9
7

1
4

33—12
29—10

35
31

«Дніпро» (Дії) 23 12 7 4 29—16 31
«Зірка» (Кд) 23 11 9 3 33—26 31
«Труд» 22 11 8 3 29—14 ЗО
« Кубань» 23 10 8 5 22—13 28
«Сокіл» 22 10 7 5 33—15 27
«Таврія» . 23 11 5 7 24—20 27
«Металург» (3) 23 8 9 6 31—25, 25
«Шинник» 22 7 10 5 19—16 24
«Ростсільмаш» 23 6 11 6 21—22 23«Текстильник» 23 7 9 7 21—26 23
«Дніпро» (Кр) 23 7 8 8 18—20 22«Локомотив» 23 8 5 їй 26—24 21
«Динамо» 22 5 9 8 14—18 19«Авангард» 23 3 11 9 14-23 17
«Спартак» 23 4 8 11 18-34 16«Зірка» (Рз) 23 3 8 12 17-36 14«Ліеталург» (Кб) 22 4 5 13 16-30 13«Металург» (Лп) 23 2 8 13 18—34 12СКЧФ 23 1 7 15 6-36 9

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 9 серпня. Перша 
програма. 11.00 — Для дітей. 
Мультфільми. (Кіровоград). 17.35 
— Інтенсивне садівництво. (К). 
18.00 — «Пісня Унцукуля». Те
лефільм. (К). 18.30 — Телевісті. 
(К). 18.50 — Телереклама. (К). 
19.00— «Клуб кіномандрівннків». 
(М). 20.00 — Наші прем’єри.
«Таранька *68». Гумористична 
вистава. (Одеса). 21.00 — Еста
фета новин. (М). 22.00 — «Вов
чиця» . Телефільм. (Кіровоград).

Друга програма. 22.00 — Сто
рінки музичного календаря.(М). 
22.15 — «Музичний десант». 
Концерт Зразкового оркестру 
Військово-Морського Флоту 
СРСР. (К).

СУБОТА, 10 серпня. Перша 
програма. 9.05 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Теленовнни.
(М). 10.00 — «З днем народ
ження». Музично-розважальна 
програма. (М). 10.30 — «Здо
ров’я». Науково-популярна про
грама. (М). 11.00 — «Голуба
чашка». Художній фільм. (М). 
12.00 — «Джерело». Фольклор
ний клуб. (Алма-Ата). 13.00 — В 

, Центральному парку культури І 
відпочинку їм. Горького. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кирової радскою 

обкома ЛКСМУ. 
г. Кировы рад.

13.30 — Для школярів. Віктори
на. «Хто. де, коли?». (К). 14.10 — 
«Мальовнича Україна». (Мико
лаїв). 14.25 — Телереклама. (К). 
14.45 — Розповіді про людей 
робочих. (М). 15.15 — «Погляд». 
Молодіжна програма. (К). 16.15
— Фільм-спектакль. 18.00 --
«Ставка більша від жїгггя». 
Прем'єра телевізійного худож
нього багатосерійного фільму. 
Польща. III серія. (М). 19.00 — 
Першість СРСР з футбола. «Ди
намо» (Київ) — «Кайрат». 20.45
— «На меридіанах України».
(К). 21.15 — «Мн всі на одному 
стадіоні». Передача, присвячена 
Всесоюзному дню фізкультурни
ка. (М). 22.15 — Художній
фільм. (К). 23.30—24.00 — «Дру- 
зям-спортсмепам». Концерт. (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 9 серпня. 16.30 — 

Художній фільм «Тисяча вікон». 
18.00 — На старті «Метеор». 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Теле
візійні вісті. (К). 19.00 — «Клуб 
кіномандрівннків». (М). 20.00 — 
Наші прем’єри. «Таранька.68». 
Гумористична вистава. (Одеса). 
21.00 — Естафета новин. (М). 
22.00 — Сторінки музичного ка
лендаря. (М). 22.15 — Концерт 
Зразкового оркестру Військово- 
Морського Флоту СРСР. (М).

СУБОТА, 10 серпня. 10.00 —

«З днем народження». Музична 
ужалена передача. (М). 

/пі“* Передача «Здоров’я».
’І 00 “ Фільм «"я 

•? ОП • П-і5 “ Актуальний екран. 
11.30 — Художній фільм «А те
пер суди...» 13.00 - Суботній 
репортаж. (М). 13.30 - Для
школярів. Вікторина «Хто де 
коли?». (К). 14.10 - «Мальовни
ча Україна». 14.25 - «На книж
ковій полиці». 14.45 — «Трудо
вої гвардії бійці». (М). 15.15 —

«Рсграма «Погляд». 
(К). 16.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 18.00 — 
«Ставка більша під життя». 
Польський телевізійний фільм* 
З серія. (М). 19.00 - Футбол"
«Динамо» (Київ) — «Кайрат». 
20.4а — «На меридіанах Украї
ни». (!<). 21.45 — Документаль
ний фільм. 22.15 — Телевізійний 
фільм. «Западня». (М). 23.15 — 
Телевізійні новини. (М).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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