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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН» СДНАП

орган кіровоградського обкому аксму

Ч
И

 Т
Л

И
ТЕ

,

а ’Т’ і .... tz : ~

КЛИЧУТЬ СТАРТИ ЮВІЛЕЙНОГО
(2 СТОр:)-

Світи яскраво, «Зірко»!
(4—5 crop.).

ВІД ІСКОР ВЕЛИКОГО ПОЧИНУ

В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ
• ' (З СТОр;).

^елгпїовка.

Трудящі нашого району, як і 
всієї країни, готуються гідно 
зустріти знаменну дату — 59-річ- 
чя першого комуністичного су- 
ботника. Робітники Ульянов
ського цукрового заводу пропо
нують оголосити 12 квітня днем 
ударної трудової вахти.'

В Ульяновці гуртується загін 
молоді, який має упорядкувати 
районний стадіон: будуть онов
лені трибуни, бар’єри, бігові до
ріжки, футбольне поле, баскет
больний та волейбольний май-, 
данчнкн. Тут молодих ентузіас
тів очолить кандидат у майст
ри спорту з важкої атлетики 
Микола Рудченко.

Добрі наміри в комсомольців 
артілі імені. Шевченка. Одні 
працюватимуть на'стадіоні, інші

ПОВЕДУТЬ 
ЧЕМПІОНИ

садитимуть навколо нього сквер. 
Будуть обладнані волейбольні 
майданчики в містечку механі
заторів, біля сільського клубу, 
на тваринницьких фермах.

Упорядковуватимуть спортив
ні бази фізкультурники колгос
пів «Родина», «Росія», імені 
Фруизс, імені Каліпіна, імені 
Богдана Хмельницького.

В. СЛИВКО, 
голова Ульяновського район; 
ного комітету по ■ фізичній 
культурі і спорту.

десять спортивнії* «’МІШ прпц«и«' « ПірОВОГрОА'-0'”" М». ---- г.іл»
чимало спортсменів, які входять до складу збірних команд області. Дсв?ягнкласнішя Оля ы и- 
ХІНА не раз захищала честь обласної радп’ДСТ «Спартак» на обласних змаганнях » ОЛС.КЛ. ла> 

Фото В. КОВПАКА.
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Ентузіазм, що виник у ході під
готовки до святкування ленін

ського ювілею, переростає нині у 
всенародний рух за гідну зустріч 
цього великого свята. Ювілейний гос
тинець готується в заводському цеху, 
на колгоспній ниві, на тваринницькій 
фермі. Разом з усіма в трудовому на
ступі і радянські фізкультурники.

На Пленумі ЦК ВЛКСМ, що не
давно відбувся, увагу комсомоль
ських організацій було привернуто, 
зокрема, до питань розвитку фіз
культури і спорту. На ньому і відзна
чалося, що чимало комсомольських 
активістів вірно зосереджують свою 
роботу на розвиток у масовості в

Кличуть
старти ювілейного

шеренгах фізкультурників. Одночас
но ЦК ВЛКСМ піддав різкій критиці 
практику організації змагань, що не 
стимулюють розвиток масовості фіз
культури і спорту. Запропоновано 
відродити прозедєння таких яскравих 
змагань, як комсомольські естафети, 
кроси, фестивалі.

Комітети комсомолу і фізкультурні 
організації повинні провести велику 
роботу у зв'язку зі створенням дер
жавних органів по керівництву фіз
культурним рухом. І буде добре, ко
ли для роботи в низових організаціях 
і їх громадських відділах рекомен
дуватимуться комсомольські активіс
ти, коли зміцнюватимуться контакти 
комсомольських і фізкультурних ор
ганізацій.

Прагнучи підвищити спортивну майстер
ність. масовість у колективах фізкультури, 
вже з перших днів цього року більшість 
спортсменів Кіроаоградіцини вийшли на 
ювілейні старти. Влаштовуються змаган
ня. що входять до заліку місцевої ювілей
ної спартакіади. Добрі починання у спорт
сменів колгоспів «Іскра» та «Дружба* 
Олександр'вського району, імені Свердлова 

■ Олександрійського району. «Родина* Онуф- 
Оіїпського району. Олександрійською 
електромеханічною заводу, Бобринецько- 
го відділення «Сільїосптсхніки». Кірово
градського ПТУ № G. В колективі фізкуль
тури Олександрійського електромеханічно
го заводу в спортивних змаганнях ниніш
нього року візьме участь понад 600 моло
дих робітників.

У СІЧНІ почалися старти четвертої 
обласної спартакіади профспілок.

Спершу спортсмени демонстрували 
свою майстерність в колективах фіз
культури підприємств, будов, установ, 
навчальних закладів. А потім почала 
мірятись силами збірні команди об
ласних рад ДСТ «Авангард», «Спар- 
так», «Колос», «Буревісник», «Трудо?і 
резерви». Вміло готувались до спар
такіади авангарділці. Перед фіналь
ними поєдинками спортивні змагання 
пройшли на заводі Червона зірка, 
Кіровоградській швейній фабриці, 
Семенівсько-Г оловківському вугле
розрізі. Це — в цехах, дільницях, 
бригадах.

Нині авангардівці після чотирьох 
видів змагань (баскетбол, ручний 

м’яч, волейбол, шашки) — лідери 
спартакіади.

2!) березня в -Кіровограді закінчились фі
нальні змагання. шо входять до заліку 
.XXIV республіканської спартакіади шко
лярів. Наші юні спортсмени нині виступи
ли краще, ніж торік. Добре зарекоменду
вали себе гандболісти, гімнасти, акробати.

Сьогодні, на жаль, ми ще конста
туємо факти, коли про масовість і 
майстерність у колективах фізкульту
ри зовсім не дбають.

У Новгородківському районі наприклад, 
.за останні роки справи з фізичним вихо
ванням молоді дещо поліпшились. Проте 
загальний рівень розвитку фізкультури і 
спорту ніяк не відповідає вимогам сьогод
нішнього дня, значно відстає від загально- 
обласного рівня. Причина ясна — районний 
комітет по фізкультурі і спорту, районна 

рада ДСТ «Колос» не приділяють уваги 
колективам фізкультури, мало контролю
ють їх діяльність, л тим часом ці колек
тиви організаційно не згуртовані, в них не 
ведеться навчально-спортивна робота не 
влаштовуються масові фізкультурні захо
ди. Про цс свідчить той факт, що в то
рішніх сільських спортивних іграх у районі 
взяли участь близько 900 юнаків та дівчат 
з 7 тисяч фізкультурників. Л в райцентрі 
вже -1 роки будується стадіон. І з 54 тисяч 
карбованпіп кошторисної суми ще не он* 
користано 12 тисяч.

Мізерна увага приділяється розвит
ку фізкультури і спорту у Вільшан- 
ському районі. Тут нині немає жод
ного спортивного залу, а в п’яти кол
госпах — навіть футбольного поля. 
У колгоспах «Заповіт Леніна», «Зоря

У ШЕРЕ1ІЗІ—
482
Фізичне виховання учнів — од

не з найголовніших завдань,які 
стоять перед педагогічним ко
лективом нашого профтехучили
ща. В цьому напрямку ми по
сягли вже певних успіхів. Фіз
культурою і спортом п училиші 
займаються всі 482 учні. 346 з 
них — спортсмсни-розрядники. У 
нас є баскетболісти, волейболіс
ти, тенісисти. важкоатлети, 
борці, лижники, шахісти. Ряд з 
них входить до складу збірних 
команд обласної ради ДСТ 
«Трудопі резерви», і цс закони, 
мірно. Адже спортсмени учили
ща пжс десять років підряд на 
спартакіадах цього товариства 
виборюють чемпіонські титули.

Ось ваші чемпіони: волейбо
лісти Василь Пархоменко, тені
сист Лін кола Савчсцно, борт 
класичного стилю Олександр 
іпанов та Верне Середа, баскет

боліст Василь Вовченко, гімнаст
ка Люба Цирфа.

Є у нас свої громадські трене
ри (62 підготовлено лише торік), 
судді.

В нинішньому, юпілейпому 
році ми поставили собі па мс" 
ге*, щоб усі спортсмени, шо зай- 
м'аються в спортивних секціях, 
стали розрядниками.

П. БОБКОВ, 
пикладач фізкультури Кі
ровоградського ПТУ М 6. 

комунізму», імені XIX з'їзду КПРС 
останнім часом не проведено ^од
ного спортивного змагання.

1 ЕРЕД комсомольськими організа
ціями з новою силою постають 

питання виховання у молодих спорт
сменів патріотичних почуттів. Юнакам 
та дівчатам треба допомогти осмис
лити велич подвигів батьків, залучити 
їх до громадського життя. Виховуючи 
в молоді почуття обов’язку перед ко
лективом, комсомольські активісти 
мають дати рішучий бій найменшим 
проявам «зіркової» хвороби. І вірно 
роблять комітети комсомолу Кірово
градського, Кремгесівського, Олек
сандрійського, Ульяновського райо
нів, влаштовуючи спортивні змагання 
на приз героїв-земляків. Такі заходи 
стали вже традиційними. Вони є не
абияким плюсом у патріотичному ви
хованні молоді.
ТІ ИНІ степовик готується ще де од- 

«ого свята — піввікового ювілею 
комсомолу України. І помітним пода
рунком для свята буде комсомоль
ське горіння, наполеглива праця в 
благородній і важливій сфері діяль
ності комсомольських організацій — 
розвитку масової фізкультури і спор
ту. Примножувати естафету добрих 
справ фізкультурників, підвищувати і 
розвивати їх трудову і політичну ак
тивність — справа фізкультурних ак
тивістів, комітетів комсомолу.

Нехай кожне спортивне змагання 
стане святом фізичної культури, зраз
ком організованості й урочистості. І 
тоді воно відіграє свою роль, стане 
тим, чим має бути — нашим рапор
том комсомольському святу.

В. ЖУЧЕНКО, 
голова обласного комітету по 
фізичній культурі і спорту.

На знімку: йде заняття в секції спортивної гімнастики 
вправи на брусах виконує Л. Цирфа.

♦1
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Людмила Пащенко — краща робітниця Кіровоградської 
швейної фабрики. Любить дівчина і спорт, захоплюється легкою 
атлетикою, баскетболом. Захищаючи кольори обласної ради 
ДСТ «Авангард» (Люда — член збірної баскетбольної команди 
цього товариства), комсомолка стала першорозрядницею.

На знімку: момент зустрічі баскетболісток «Авангарду» з 
командою обласної ради ДСТ «Буревісник». У боротьбі за 
м’яч — Людмила Пащенко (зліва).

Фото В. КОВПАКА.

І
Т-Г о ум та- «угу* тт тт гт Щоразу, коли ми влаштову- 

/ІТіуНпМИ е.мо спортивні змагання, учні 
ДрбрОВСЛІІЧКІВСЬКоТ середньої 

ГНОТУ школи в шерензі переможців. У
дг «/ вчителя фізкультури Сергія

Патріановпча Бондаренка 285 
вихованців. Торік підготовлено 94 спортсменів.розрядннків, 28 
інструкторів по спорту.

Євген Акопян тренує баскетболістів, десятикласник Володи
мир Сокирко — легкоатлетів, Валентина Гашпаренко та Юрій 
Койда — любителі малої ракетки. Сам Сергій Патріановнч 
очолює секції кульової стрільби та плавання. А вчитель мате
матики Олександр “ 
шашковому клубі.

Коли не завітаєш 
вають тренування, 
щодавно мірялися 
шахісти. Влаштовано командно-особисту першість з настільного 
теніса, спортивної гімнастики.

ІОні спортсмени набувають у школі неабиякого гарту. Тут 
починається їх стежка у великий спорт. Випускник школи Ві
талій Воробнов займався гімнастикою, легкою атлетикою. Те
пер Віталій — студент Кіровоградського педінституту, мріє про 
висоти майстер спорту, готується стати вчителем фізкультури.

Щоб фізкультурно-масова робота була ще на вищому рівні, 
дбають не лише фізкультурні активісти. Це турбота її комсо
мольської організації школи. Активно діє тут громадський сек
тор фізкультури, який очолює комсомолець Юрій Койда. Він » 
його товариші з комітету комсомолу спрямовують всі зусилля, 
щоб мати хорошу спортивну базу. Тому не раз згуртовували 
школярів, обладнували спортивні майданчики, готували інвен
тар. Комсомольські активісти поставили собі за мсту попрацю
вати так, щоб у спортивних секціях займалися всі учні школи.

ЛІ. КРАСКОВСЬКМИ, 
перший секретар Добровеличківського райкому комсомолу.

Григорович Дунь інструктор у шахоно-

д'о школи, завжди у спортивному залі три- 
влаштовуються різноманітні змагання. Не
майстерністю волейболісти, баскетболісти,

ЩОЙНО закінчилася зміна, і 
хлопці, навівши порядок 

біля верстатів, рушили в по
бутову кімнату. А через кіль
ка хвилин вони з вглізкамн п 
руках направились до прохід
ної. А їм навздогін:

— Та куди ж ви? Сьогодні 
останнє тренування перед зма- 
ганшм.

Цс — В. Босий, фізорг.
— Пам’ятаємо. Ось тільки 

повечеряємо і одразу сюди 
знову.

А через годину в спортив
ній кімнаті па поміст виходи
ли один за одним важкоат
лети.

І так майже кожного дня. 
121 молодих робітники район
ного відділення «Сільгосптех
ніки» постійно займаються 
спортом. Працюють десять 
спортивних секцій: тренуються 
футболісти, волейболісти, ве
лосипедисти. легкоатлети., те
нісисти. шахісти, любителі 
ручного м’яча, шашок.

Є серед спортсменів і спої 
чемпіони. Інженер Іван Рож- 
конай — першорозрядник .з 
шахів. Володимир Кутовий мас 
другий розряд з волейбола.а

„СЬОГОДНІ
ТРЕНУВАННЯ...“

Олександр Дяченко — один з 
кращих тенісистів області.

Це ті спортсмени. яких 
В. Босий вважає найближчи
ми своїми помічниками. Вони 
черідко самі проводять занят
тя в секціях, вони ж — і 
судді.

Безперечно, в тому, шо ко
лектив фізкультури останнім 
часам пожвавив свою роботу, 
чимала заслуга і комсомоль
ської організації відділення 
«Сільгосптехніки». Якось на 
комсомольських зборах робіт
ники з шиноремонтного цеху 
заявили:

— Треба, щоб кожен з ком
сомольців займався кількома 
видами спорту.

До цих слів прислухались. 
Секції почали поповнюватися.

Л. СВЛАДЕНКО, 
секретар Бобрннецмою 
райкому комсомолу.

Найсильніші— 
фізики
Закінчилася особиста пер

шість обласної ради ДСТ 
«Буревісник» з важкої атлети
ки. Призерами серед спорт
сменів своїх вагових катего
рій стали сіктор Логвинов, 
Леонід Орел, Юрій Сухой. Ми
хайло Титаренко та Генналііі 
Могнлєй.

А пегед цими змаганнями у 
спортивному клубі «Буревісни
ка» між важкоатлетами цього 
товариства йшла боротьба за 
командну першість. Перемож
ці — студенти фізнко-матема- 
тичного факультету педінсти
туту.

СТЕЖКИ ГЛ.1І1І1Н стси.ііпої
Бачив її, як уперше відповідала на запитання 

свою педагога. Бачив, як вперше з’явилась на 
стадіоні. Тоді, вісім років тому, Галнпнн і репер 
Олександр Григорович Цнганевко сказав:

— Вона випередить усіх своїх однокурсниць.
А в 1965-у Галина Стебліна була вате майстром 

спорту. її включили до збірної команди велосипе
дистів республіканської ради Дст «Буревісник». 
Вихованка нашого педінституту була серед при
зерів республіканських змагань.

Дехто ,нважяв. що вона стане тренером у яко
мусь спортивному товаристві. д Воиа поїхала до 
свого рідного міста — в Олександрію. І стали ви
кладачем фізкультури в індустріальному технікумі.

Два роки роботи. 1 ось уже всі 54о її вихованців 
постійно займаються фізкультурою, кожен прагне 
стати хорошим спортсменом. Галина Стебліна орга
нізувала дванадцять спортивних секцій. Тренують
ся тенісисти, стрільці, леїкоатлетц. лижники, во
лейболісти. Безперечно, сама Галина не змогла б 
навчати таку кількість спортсменів, та в неї є чи
мало помічників. її кращі вихованці — громадські 
тренери. А сама Галина Стебліна найбільше пра

цює з велосипедистами. Два її вихованні, Віктор 
Тесленко та Тетяна Пащенко — майстри спорту.

Значних успіхів у минулому році досягла сту
дентка технікуму Люба Ручко. Ця легкоатлетка на 
спартакіаді центральної ради ДСТ «Авангард» 
стала чемпіонкою, а на першості України була 
другою.

А ще Галина Стебліна секретар комсомольської 
організації технікуму. Вона і її лрузі-комсомольш 
на останніх своїх зборах вирішили попрацювати 
так, щоб до 100-річчя від дня народження В. 1. 
Леніна в технікумі не було жодного невстнгаючого 
студента.

Чимало турбот у комсомольців в квітневі Дні. 
Під час суиотннків і недільників нони збираються 
ще краще обладнати спортивні майданчики, зро
биш іарннми вулиці, що поряд з їхнім учбовим 
закладом. А |2 квітня візьмуть участь в мисовому 
Ленінському суботнпку. їх поведе за собою ком
сомольський ватажок Галина Стебліна.

Ф. КРИВІІП. 
секретар комсомольської організації Кірово
градського педінституту.



• ФУТБОЛ

• ФУТБОЛ
• ФУТБОЛ
• ФУТБОЛ

зразка 69-го
ІВПИМИІШ

АСЛИВОГО

нормальному

кои^яар»„Молодив

раніше зви

ДРУГА 
НЕВДАЧА 
ОДЕСИТІВ

Віктор Азбукой, 
чев,
Костянтин Малінін, __ г
лій Брайченко, Володимир Костенко, 
падаючі Валерій Солотеніцеи, 
Скупи, Василь Капіну “

13 квітня «Зірка» проводить 
черговий матч футбольного чем
піонату країни на своєму полі. 
Суперник наших земляків — 
«знайомий незнайомець». І 
справді, ще в 1959 році, коли 
відбувся дебют у класі «Б» 
житомирського «Авангарду», 
вперше зустрілись ці колективи. 
Зустрічі тривали до 1903 р., д<> 
речі останні матчі кіровоградіїів 
з «Поліссям» (таку назву май 
колектив житомирців з 1960 ПО 
196* рр.) закінчилися перемо
гою -Зірки» (по. 2:0). Ділі 
шляхи команд розійшлися і 
лише нині стЬрі суперники зно
ву зустрінуться.

1967 р. до «Полісся» прийшов 
новий тренер — заслужений 
тренер УРСР, майстер спорту 
В. Жиліп. Тренерові вдалось 
створити боєздатний колектив, 
вміли поєднати досвід ветера
нів із запалом нових молодих 
гравців, стабілізувати склад. 
>у цинії гись. нарешті, на певному 
тактичному малюнку. І осі. ре
зультати — 1 місце в 1 зоні 
УРСР (.3 21), на 9 очок випере
дивши найближчого суперника 
«Дніпро» (Черкаси).

Дебютував колектив у класі 
«А» торік вже під емблемою 
«Автомобіліста», захищаючи 
честь обласного автоуправліппя. 
На відміну від багатьох новач
ків «Автомобіліст» зберіг ос
новний склад 1967 р., додавши 
трьох досвідчених футболістів. 
■1 місце в І підгрупі — 17 пере
мог, 16 нічиїх, 7 поразок, ба
ланс м'ячів 38—19. Результатом 
такого дебюту можуть бути за-

Сгарший тренер Олег Володимирович Лярвииський, воротар 
' захисники Віктор Тараненко, Віктор Коли-

Володимир Архипов, Микола Корнієико, Сергій Цепа. 
Олександр Грпнін, півзахисники Лнато- 
....... " —>, Микола Лютий, на- 

Микола Мовчан, Ласло 
Павло Авраменко.

< > - \г. І
іолеиі нансуворіші знавці, 
тиола. Додамо, що таку, ж 
ькість очок (50) 'набрав оДе- 
;ий СКА, який випередив жн- 
’ирціь лише за кращою різ- 
іею м’ячів. Особливо вдало 
ради воротарі і захисники 
запди, пропустивши наймем- 

кількість м’ячів у зоні.
Це' одна цікава деталь спор- 
иіої біографії команди. ІЦо- 
;у в її складі з’являються мо- 
і'і перспекгнвгі футболісти, 
к, свою часу шлях у велн- 
і футбол у . Поліссі почина- 
відомі нині В. Банников, 
Пузач, С. Круликовський. 

Боговик. і торік і найкращо- 
боку себе виявили молоді 
Деггярьон, В. Чирва, А. Ше-

Зліва направо, зверху вни і. Абрам Давидович Лерман — 
начальник і старший тренер команди, майстер спорту, за
служений тренер УРС.Р. Геннадій Васильович Рудинськнй — 
іреііср, Юрій Іванович Горожанкін — тренер, майстер спор- 
гу, Леонід Колтун — воротар, Іван Бара.мба — воротар, Ана- 
іолііі Кравченко — захисник, майстер спорту, Олександр 
l-.рмаков — захисник, Анатолій Максименко — захисник, Ана
толій Хрипов іахисннк, Хуан Усаторре — захисник, май
стер спорту, Валерій Бровченко — захисник, Тіїт Луйк — за
хисник. Андрій Товт — півзахисник, Юрій Касьонкін — иів- 
іахиспик, Володимир Дерябіп — півзахисник, майстер сііор- 
іу, Віктор Сучков — півзахисник, майстер спорту, Віктор 
Квасов - нападаючий, Віктор Ступак — нападаючий, Андрій 
І айкович нападаючий, Ігор Сорокіц — нападаючий, Іван 
Анищенко нападаючий, Валерій Калінін — нападаючий.

Позавчора відбувся другий тур чемпіонату краї
ни з фугбола серед команд вищої ліги. ІІевда- 
ТИМ, ЯК і попередній. ВІН ВИЯВИВСЯ ДЛЯ одеситів; 
.Чорноморець» проірав у себе вдома ЦСКА(и:і) 
Результати матчів інших українських команд та 
к,: «НефтчЬ — «Динамо» (К) — 0-0< ’’Зоря» — 
«Крила Рад» — 2:0, «Шахтар» — «Зеніт» — и, 

Наступний тур — 12 квітня.

і всі футболісти 
репетицію перед 

наш колектив 
поставили перед 
викликає тільки

вагою
і ради 
стали
•.вели до ну.

Результати — Результатами. Основний же 
смисл цих ігор, особливо товариських, ми вба
чали в тому, щоб ще і ще раї відточити май
стерність кожного Футболіста, освоїти нові 
тактичні варіанти з арсеналу сучасного Фут
бола. налагодити зв’язки у лапках і між ни
ми, щоб визначити на якому місці краще ви
користати того чи іншого футболіста.

Матчі на півдні були водночас і своєрідним 
екзаменом на зрілість гравців. Бонн дали 
змогу визначити, кого слід у першу чергу 
включити до основного складу команди-

Відрадно, шо ніхто з наших гравців не за
знай серйозних травм. Незначне пошкоджен
ня ступні дістав Віктор Ступак, але він швид
ко видужав і зараз перебуває в непоганій 
формі. Добре зарекомендував себе молодий

вернулися додому. Тут, у своєму спортивному 
,алі, надолужували прогаяне в поповненні тех
нічного арсеналу, а потім, перед початком 
традиційного весняного резиграшу призу фе
дерації футбола України. знову виїхали на 
місяць до Ялти.

І вдруге південь зустрів нас не дуже при
вітно, га все ж весна, що нині взагалі запа
рилася. прийшла сюди раніше, ніж у Кірово
град, заняття проводили виключно на відкри 
тому повітрі, здебільшого практикували А8“' 
сторонні ііри.

При найменшій нагоді проводили товари
ські зустрічі. За весь час їх було шість, з яких 
три виграли і три звели внічию. Забили у во
рота спаринг - партнерів п'ять м’ячів, а в свої 
пропустили один. Зокрема, непогано зіграли 
і і запорізьким «Металургом», якому завдали 
(поразки з рахунком 2:0.

Скромними були наші результати в розигра- 
ші гіршу Федерації футбола України. У двох 
магчах здобули перемогу t мінімальною ііере- 

— І;0, одну зустріч з рахунком 0:1 про- 
і одну, з київськими армійцями, які 
володарями нього спортивного трофея, 

льової нічиєї.

спортсмен Юрій Касьонкін, але ній переніс не
значну травму коліна і, можливо, в перших 
матчах не виступатиме.

Без утоми, як і завжди, грав у всіх матчах 
Андрій Товт. Фізично загартованим і витри
валим починає сезон один з кращих бомбарди
рів «Зірки» Віктор Квасов. Навіть на важко
му полі він виявляв велику 'працездатність.

Рівно провели всі ігри обидна воротарі — 
Леонід Колтуп та Іван Барамба, надійно грає 
в захисті Тіїг Луііч. Збагатився досвідом мо
лодий захисник Анатолій Хропов. Усі ми 
покладаємо великі надії па ровесників Хре
нова. також вихованців груп підготовки мо
лодих футболістів Валерія Калініиа. Олек
сандра ІІа.чьчевського, Івана Оиииіеііка Спо
діваємося скоро побачити в основному складі 
перспективного Валерія Бровченка.

Наша поразка в Одесі від місцевих армій
ців у матчі на Кубок країни безумовно засму
тила прихильників «Зірки». Готувалися ми до 
цієї гри наполегливіше, ніж у попередні роки, 
але не ставили перед собою мету будь-що ро
битися перемоги, хоч і не відмовлялися під 
неї.

Цей матч тренери команди 
розглядали як генеральну 
чемпіонатом. Я вважаю, що 
справився і і завданнями, що 
ним тренери. Невдоволення 
результат. Адже наша перевага над суперни
ком, особливо у другому таймі, була безпе
речною. Жаль тільки, що нападаючі і півза
хисники Віктор Ступак, Ігор Сорокін, Андрій 
Товт і Володимир Дерябіи п останню мить, ко
ли треба було точно і сильно пробити п ціль, 
губилися, До того ж, відмінно і рай воротар 
одеситів.

— Якщо іратимемо в чемпіонаті не гірше, 
ніж в Одесі, але влучнішими будуть удари по 
воротах, тоді безумовно перебуватимемо у 
верхній половині турнірної таблиці.

Ну що ж, побажаємо нашим футболіс
там щасливого фінішу!

Якиіі він, „Автомобіліст“?
Кілька днів тому в ряді міст було 

піднято прапор XXXI чемпіонату країни 
серед команд першої групи класу «А>>. 
Представники другої групи цієї ліги, до 
якої входить і кіровоградська «Зірка», 
стартували позавчора.

9 квітня на стадіоні обласного центру 
знову залунав бадьорий блантерівський 
марш, викликаючи господарів поля та їх 
суперників з Чернігова. Цього дня з 
нетерпінням чекала багатотисячна армія 
любителів футбола Кіровограда і об
ласті. Прихильників «Зірки» цікавить, як 
їх улюбленці підготувалися до нового 
сезону, яким складом виступатиме 
команда, тощо. З цими запитаннями ре
дакція ззерчулася до ветерана «Зірки», 
нині її тренера, майстра спорту Юрія 
Горожанина. Ось що він розповів:

— Як відомо, нині всі українські команді' 
• ведені ь одну підгрупу. Цс ускладнює ста
новище. Адже в цій лізі вони є найсильніши- 
ми. Досить сказати, що торік у двох під- 
і пулах колективи нашої республіки зайняли 
дев'ять перших .місць з десяти

Цс вимагало більш наполегливо готуватися 
до наступних поєдинків. Ми. подовжили проти 
минулого рдку. строк перебування в Ялті, де 
щорічно проводимо тренування. Виїхали ми 
іуди 22 січня, майже на місяць 
чайного.

Правда, погода не сприяла 
піді о гончому процесові: часто инпадав сніг 
дошем. Наполягали на загальну фізичну ПІД 
готовку футболістів.

Після тритижневого перебування в Ялті по
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VЧИТЕЛЬКУ оточили школярі, 
слухаються до її порад перед по

чатком тренувань. Ось Тамара Мико
лаївна підходить до гімнастичних дра
бин, чітко виконує кілька вправ.

— Тепер спробуйте ви, дівчата.
Юні гімнастки стараються повтори

ти всі рухи.
Це в спортивному залі Кіровоград

ської середньої школи № 27.
Віра Ковальова, студентка педінсти

туту, стежить за досвідченим педаго
гом, міркує: «А чи зможу отак я?»

Іншого разу Віра бачила, як Т. М. 
Шлапачук вміло і иікаЕо проводила 
заняття з легкоатлетами, волейболіс
тами, баскетболістами. Тоді зрозумі
ла: для педагога головне не тільки 
знайти стежку до серця кожного сво
го вихованця. Треба й самому бути 
хорошим спортсменом. Особистий 
приклад — дуже важливо.

І Віра переконувала себе: «Ні, 
ні, я теж так зможу. 1 мої вихованці 
будуть гарними фізкультурниками, 
будуть чемпіонами...»

...Художня гімнастика приваблюва
ла цю дівчину ще в школі. Вираз
ність, чітка координація рухів, пласти
ка, безліч складних вправ захоплю
вали Віру щоразу все більше і біль
ше, коли вона бачила як виступають 
досвідчені майстри.

І ось вона студентка Кіровоград
ського педагогічного інституту. Тре
нер Валентина Семенівна Викова од
разу звернула увагу на старання дів
чини. Віра приходила на тренування 
щоденно. Раніше всіх. І спортивний 
зал залишала останньою. Навіть тоді, 
коли подруги вже йшли додому, вона 
просила піаністку ще хоч кілька хви
лин побути з нею. І знову напруже
ні хвилини тренувань. Треба було як
найкраще виконати чотири види обо
в’язкової програми. А ще—довільна. 
1 щоразу в комбінації включались 
все вищої і вищої складності вправи.

Особливу увагу звернула спорт
сменка на третій вид вправ, які були 
зв’язані з акробатичними елемента
ми. А четвертий, здавалося найважчий. 
Адже треба було всі рухи підкорити 
акордам Шопена.

Валентина Семенівна була задово
лена — Віра виділялась від інших 
своїх подруг: і майстерність її швид
ко росла, і підхід до вирішення того 
чи іншого малюнка комбінації теж 
був своєрідним.

Були виступи в спортивних залах 
обласного центру. [ імнастки виступа-
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ли і перед студентами інституту. На
решті, поїздка до Одеси, на респуб
ліканські змагання. Тут Віра Ковальо
ва стала першорозрядницею. А ще 
через рік вона вже виступала за про
грамою майстрів.

Недавно зі своїми подругами вона 
побувала в Полтаві. Зустріч з коман
дою місцевого педінституту, 
бали в Людмили Якименко, 
/Ледведєвої, Наді Ковальової. Та най
кращі оцінки судді ставлять 
Особливо тоді, як гімнастка 
вправи з м’ячем і довільну

Остання поїздка, це вже

Висок! 
Алли

Вірі, 
виконує 

програму, 
до Мико

ЗНАЙОМТЕСЬ: МАЙСТРИ

}1л<9>{\Л

лаєва. 75 спортсменок, членів збірних 
обласних команд прагнули продемон
струвати якнайвищу майстерність. 
Вихованки В. С. Викової були нарів
ні з лідерами змагань. Найбільше 
«нагород» мали від уболівальників 
сестри Надія і Віра Ковальови. Дехто 
думав, що це виступає одна і та ж 
гімнастка. Лише різниця між вправа
ми, що виконували сестри Ковальові, 
виділяла дівчат. Нарешті, виступ Віри 
Ковальової за довільною програмою. 
Він був справді захоплюючий. Струн
ка фігура, завидна гнучкість, вміння 

передати рухами зміст музикального 
твору, динамічність всієї програми 
дозволили молодій спортсменці здо
бути досить високу оцінку. Студент- 
ка-другокурсниця стала призером 
змагань. І майстром спорту з худож
ньої гімнастики.

Яскравим доповненням до штрихів 
портрета цієї спортсменки с слова іі 
подруг, слова Валентини Семенівни 
Бикової.

В. Викова:
— Шлях до успіху в Ковальової 

досить складний. Пам’ятаю, ми висту
пали на змаганнях у Луганську. Мої 
дівчата потерпіли поразку. Тоді всіх 
підбадьорила вона, Віра. «Була се
сія, були перерви в тренуванні, — 
говорила вона тоді. — Промайне мі
сяць — і ми знову будемо в формі. 
От побачите».

А. Медведєва:
— Вона у нас сідмінниця. І хоч як 

буває зайнята, завжди допоможе од
нокурсникам. Особливо тоді, як го
туємось до семестрових екзаменів. ! 
ми, гімнастки, нерідко прислухаємось 
до її порад. Віра завжди стежить за 
виступами вже відомих майстрів, на

магається перей
няти найважчі і 
найцікавіші ма
люнки і комбінації 
з їх програм. Все 
це найкраще вона 
хоче бачити тоді, 
коли виступають 
всі вихованці Ва
лентини Семенів
ни.

/
■?Л

Л. Якименко:
— Захоплює її 

класичний і на- 
ЙЯ родний танець.
дВЬ Віра вважас, що

дЛя гімнастики це 
теж дуже корисно. Мабуть, через це 
вона швидше за всіх нас досягла най
вищої майстерності.

Так, Віра Ковальова досягла своєї 
мети, стала майстром спорту. І ще 
вона обов'язково буде хорошим пе
дагогом, Адже художня гімнастика 
допоможе їй пізнати глибше свою 
майбутню професію — професію 
вчителя фізкультури.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИй, 
старший викладач Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна.

Фото В. КОВПАКА. і /

Висота Петра Малюченка
Він зависли серед кращих легкоатлетів Кіровоград

ського педінституту. Та в стрибках у висоту третьокурс
ник Петро Малюченко мав найбільший успіх. 1 метр 
90 сантиметрів потім ще п’ять сантиметрів — планка 
на цій висоті була непорушною, коли Петре проносив 
своє тіло над нею.

І ось поїздка до Ялти. Тут проходила першість рес
публіканської ради ДСТ «Буревісник» з легкої атлетики. 
Студент вийшов на стадіон з найсильнішими спортсме

нами України. Знову успіх: він поделав двометрову 
висоту.

1 Іе — новий рекорд області.
Успішно також виступили в Ялті, де змагались аван- 

г-ардівці республіки, інші кіровоградські легкоатлети. 
Сергій Четков став срібним призером в бігу на 200 мет
рів. Ольга Голуб, Ніна Петрик, Люба Мухоедова зайня
ли четзерту сходинку в різних видах змагань легко
атлетів.

А спортсменка з Олександрії Лариса Микизіль булл 
п’ятою серед своїх суперниць, які виборювали чемпіон
ський титул в п’ятиборстві.

В. СЕРГЄЄВ.
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• ПОЧНЕМО З' АЛЬФИ

ОКРАСА— 
АТЛЕТИЗМ

Яка дівчина не хоче бути 
стрункою, мати гарну фігурх, 
легку ходу, виразні і м’які ру
хи? Але нерідко дівчата бід
каються, що мають погану по
ставу, інші фізичні вади.

В листах до редакції вони пи
шуть про це і просять порадити, 
що їм робити в таких випад
ках.

Безперечно, всі ці вади зде
більшого в тих дівчат, які не 
займаються фізичними вправа
ми. А наслідок — слабкий фі
зичний розвиток, неправильна 
постава, зайва пага тіла.

Одним з найбільш ефектив
них заходів у боротьбі з Фі
зичними недоліками є атлетична 
гімнастика. Цього разу ми 'зу
пинимося лише на деяких особ
ливостях занять. Дівчата в ос
новному виконують вправи з мі
німальним напруженням м’ячів. 
В уроки атлетичної гімнастики 
включаються вправи для роз
витку гнучкості хребта, рухлн- 

посгі в плечових і тазобедрених 
суглобах, виразності рухів, роз
витку м’изів живота, танцю
вальні кроки, елементи худож
ньої гімнастики.

Всі заняття тривають 25 — ЗО 
хвилин і діляться на три части
ни: попередню, основну і за
ключну. Комплекс вправ основ
ної частини через 10 — 12 днів 
постійно ускладнюється за раху
нок збільшення кількості повто
рень, зміни вихідних положень. 
Комплекс вправ основної час
тини складається із 12 — 19 
вправ, які повторюються спочат
ку по 8 — 12 разів, а потім — 
до втоми.

Наводимо примірний комплекс 
вправ з атлетичної гімнастики 
для дівчат:

1. Вихідне положення — стоп
чи, руки за головою, сплетені 
так, щоб долоні торкались лік
тів. Широкі колові рухи тазом 
поперемінно в лівий і в правий 
бік. Дихання довільне.

2. ВП — стоячи, тулуб нахи
лений вперед, руки розведені. 
Поперемінно торкатися кистями 
рук носків ніг.

3. ВП — руки вперед у боки. 
Носками ніг діставати кисті рук.

У підготовчій частині — ходь
ба па носках, високе підніманії.! 
колін, вправи для рук і ніг. Три
валість 5—7 хвилин.

В основній частині занять 
вживаються такі групи впрап:

а) для гнучкості і рухливості 
хребта, крупних суглобів:

б) вправи на поставу: ходьба 
з предметами (легкими, м’яки
ми), балансування на м’ячі, 
танцювальні кроки;

в) вправи для м’язів живо
та, спини в положенні лежачи 
на спині І животі;

г) вправи з обручами, ска
калками, палицею.

Заключна частина;
а) дихальні вправи стоячи і в 

русі;
б) перевірка постави в різних 

положеннях тіла:
в) водні процедури.
4. ВП — сісти, зіпершись зза

ду. Поперемінні рухи ногами 
вверх і вниз («ножиці»),

5. ВП — Ходьба з предмета
ми на голові, танцювальні кро
ки.

6. ВП — Лягти на спину. 
Підтягнути коліна до живота. 
Охопити їх руками (види.’;), 

розпрямитись, розслабитись 
(вдих).

7. ВП — лягти на спину. Під
няти випрямлені ноги вгору. І 
намагатись дістати носками ніг 
підлогу за головою (видих).

8. ВП — лежачи на животі, 
руки назад в «замку». Підняти

УРОК
ДЛЯ ДІВЧАТ

голову, ' прогнутись І відвести 
руки назад.

9. ВП — лежачи, різко від
штовхнутись від підлоги носка
ми ніг і, підтягуючи коліна до 
грудей, присісти її повернутися 
в попереднє положення.

10. ВП — сидячи, ступні за
кріплені. Переходити в положен
ня лежачи і знову в основне 
положення.

11. ВП — основна стойка, 
гімнастична палиця внизу. На
гнутись, перенести зігнуту пигу 
через палицю і повернутись у 
вихідне положення.

12. ВП — основна стойка. 
Стрибки в беки і навхрест про
тягом 20 — ЗО секунд. Потім 
ходьба на місці, поволі упо
вільнюючи крок.

Знову—спартаківці
чнлись так: серед дівчат — М. Сімей
ко (рапіра), серед юнаків — М. Савчен
ко (рапіра). О. Грабар (шабля), 
М. Жданович (шпага).

Р. КРЕНДЕЛЬ.

Вихованці Анатолія Грабара (ДСТ 
«Спартак») знову стали чемпіонами Кі
ровограда з фехтування. На другому 
місці юніори ДСІ1І № 3.

В особистому заліку переможці внзна-

О КЩО спробувати поділити населення земної ку.Чі 
'* на уболівальників і людей, що байдуже ставлять
ся до спорту, перших, напевне, буде більше. Кого 
тільки не зустрінеш у дні спортивних змагань на 
трибунах стадіонів!

Зовнішні прояви «уболівання» відомі кожному. 
Але є її інші ознаки, які можна виявити тільки спе
ціальними дослідженнями. Зацікавленість уболіваль
ника в результаті змагань, нервове збудження ви
являється у змінах діяльності організму. Спостере
ження показали, що навіть найпростіші вправи на 
заняттях з фізкультури викликають у глядачів-шко- 
лярів підвищення артеріального тиску, почастішання 
ритму серцевих скорочень і дихання. До речі, про
стежити за зміною час------------------------------------------------
тоти свого пульсу під 
час змагань, може ко
жен уболівальник. Чим |f«* иіпп ії<ел
вище нервове напружен- уП(|П|р2ЦТр
ня, тим сильніша рсак. J VUJIIUUFI • V
ція організму. Хвилю- (|
вання викликає поенле- IIД ОППППО^О 
не виділення адреналіну Пй uJLlUUUO Лі 
і норадреналіну. у крові г-» г у
збільшується вміст мо- ППО
.точної та піровиноград- ИІІН...
НОЇ КИСЛОТ. РІЗКО HOCH- 
люються обмінні проне-

Спостерігаються і

_  Я — І Б-5 КВ-О, викликаю Миколаїв.
Цс з уст одного з радіогуртківців Новоукраїнської середньої школи Л 6. 
А далі:
_  Мене звати Надія. Навчаюсь у іо класі Новоукраїнської середньої 

школи /й в Кіровоградської області. Прийом.
Шкільних короткохвильовиків не можна вважати новачками. Вони облад

нали своїми силами радіокабінет. брали участь у багатьох змаїавнях радіо
аматорів. Наслідок — вісім грамої І дипломів за призові місня.

У всесоюзному огляді шкіл по військово-патріотичному вихованню радисти 
з НовоукраїнііИ зайняли друге місце серед школярів України.

На знімку: йде черговий сеанс зв’язку; за передавачем — Надія Рома
ненко та Юрій Лнснцькнй. Фото С. БРОВЧЕНКА-

сн..................... ,_________
деякі інші зміни. Зрозуміло, що такі зміни особливо 
яскраво виражені у затятих уболівальників, причо
му ці явища Іноді зовсім не байдужі для організму. 
Відомі, наприклад, випадки переходу спортивного 
«уболівання» у справжнє захворювання — гіперто
нічні кризи, інфаркти міокарда та інші патологічні 
реакції організму, що виникають під час спортивних 
змагань.

Зрушення у системі кровообігу при емоційному на
пруженні загалом подібні до зрушень. які відбу
ваються під час фізичного навантаження. Однак 
м’язопу діяльність при перших же несприятливих 
ознаках можна припинити, а вийти з-під влади нер- 
вопого збудження не завжди нам під силу. Не ви
падково ж лікарі рекомендують людям з хворим 
серцем уникати сильних переживань. Тому при різ
них формах захворювань серця хвилювання, зв’язані 
і спортивними видовищами. протипоказані.

Отож, «болійте», на здороп’п, але умійте володіти 
собою і обов'язково самі займайтесь фізичною куль
турою.

(З журналу «Здоровье»),
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■ПОВЕРНЕННЯ 
БРУМЕЛЯ

Валерій Брумель, | 27-річний 
рекордсмен евгту з стрибків У 
висоту, стрибнув на два метри. 
Цей скромний на сьогоднішню 
мірку результат пролунав сен
саційно: Брумель повернувся в 
сектор для стрибків через три 
роки після того, як потрапив У 
дорожну катастрофу.

— Чи думаєш ти повернутися 
па «космічні» висоти? — запи
тую я Брултсля.

— Думаю. Може, мені і, не 
доведеться побити свій світовий 
рекорд (2,28’м), але я поста
раюсь досягти такого стану, 
при якому можна буде надія- 

'тись на це.

Олексій СРЕБНИЦЬКИЙ, 
кореспондент ЛИН.

С... 1

У Бремені проходила надзви
чайна сесія бундестагу західно
німецького спортивного союзу 
(Шпортбупду). В питанні про 
фінанси, необхідні Шпортбупду 
для підготовки атлетів ФРН до 
Олімпіади 1972 року, виступив 
найкрупніший західнонімецький 
мільйонер Иозеф Нсксрман, 
який знаменитий ще й тим, иш 
займається кінним спортом і во
лодіє однією з кращих коню
шень У ФРН.

Хоча на бременській сесії і 
було підкрсс ІЄНО, що коштів, 
виділених урядом на розпиток 
спорту, явно недостатньо, Нс- 
керман поспішив заспокоїти 
учасників сесії. Мільйонер за
явив, що вже в цьому роні 
Шпортбунд одержить «дуже, 
дуже багато мільйонів» від за
хіднонімецьких промисловців. 
Звідки така щедрість? Вся спра
ва в тому, шо рейнсько-рурські 
■іілкн сподіваються, І не без 
підстав, добре погріти руки за 
три роки, що залишаються до

мюнхенської Олімпіади. Нскер- 
маи недвозначно иатякнувл то 
за виділені кошти Шпортбупду 
доведеться розплачуватися ши
рокомовною рекламою всіляких 
фірм та їх товарів.

Повідомляючи про бременську 
сесію, американське агентство 
Юнайтед Пресс констатує, ніо 
вона «запустила в хід феде
ральну машину по виготовлен
ню медалей». Але чи в цьок:У 
суть справи? Виявляється, ні. 
Основним завданням сесії було 
прагнення боннських діячів 
зміцнити позиції прибічників 
холодної війни у спорті.-

Добре підомо, що президент 
Шпортбупду Віллі Дауме, який 
на протязі довгих років слухня
но проводив політику правля
чих кіл ФРН у спортивному ру
сі, не так давно змінив свою 
позицію. Під тиском західноні
мецької спортивної громадськос
ті Дауме виступив проти дис
кримінації атлетів Німецької 
Демократичної Республіки, за 
рівноправні спортивні зв’язки 
обох німецьких держав. Розпла
та була негайною. Тепер Дауме 
доведеться подати у підставку і 
піти зразу з двох постів — пре
зидента Шпортбупду і прези
дента західнонімецького Націо
нального олімпійського комітету.

Бременська сесія зразу ж 
підшукала і «підходящого» •>- 
ступника для Дауме. Це ні 
мий реакціонер, міністр внуї- 
рішніх справ землі Північний 
Рейн — Вестфалія Віллі Веіпр. 
Вейера у Західній Німеччині не 
випадково називають «Маккарті 
від спорту». Саме він у свій час 
піддав наказ про арешт атлетів 
НДР, чкі приїхали на запро
шення своїх колег на території 
землі. Північний Рейн—Вссгфа- 
лія. Вейєр на недавній конфе
ренції міністрів внутрішніх 
справ західнонімецьких земель 
відкрито вимагав «карати зю-

ремним ув’язненням всякого, хто 
сприяє появі у ФРН символів 
НДР» (мова йде про прапор і 
гімн першої у світі німецької’ 
держави робітників і селян).

Характерний і інший факт. На 
бременській сесії були пред
ставники воєнного міністерства 
ФРН. І не випадково сесія прий
няла рішення про більш тісне 
співробітництво з бундесвером. 
Бундесвер обіцяв не тільки гро
шову підтримку. Воєнне мініс
терство виявило ширшу «ініціа
тиву». Воно віддало розпо
рядження ,про ‘ створення дгіох 
спеціальних «тренувально-ін
спекційних таборів для. спорт- .. 
сменів». Керувати цими табора
ми будуть офіцери бундесверу.

Слід відзначити також, що 
боннські власті приурочили до 
бременської сесії цілий ряд 
провокацій, направлених проти 
спортсменів соціа л і с т и ч и и х 
країн. На засіданні бундестагу 
в так звану «годину запитань» 
"Сред депутатами виступив дер
жавний секретар міністерства 
внутрішніх справ ФРН пан Ген
ріх Кеплер. Кеплер натякнуп 
"Я тс, що західнонімецькі спор
тивні діячі мають намір н роки, 
Що залишилися до мюнхенських 
ігор, всіма силами добиватися 
■ід МОКу обурливого рішення: 
підмінити підняття національ
них прапорін і виконання гімнів 
на міжнародних змаганнях і 
олімпіадах. Це потрібно пластям 
ФРН для того, щоб символів 
НДР не було у Мюнхені (нага
тимо. ЩО Бонн лицемірно лав 
гарантії' того, що на іірах 1972 
року будуть прапори і іімпи 
■сіх країн — учасниць Олімпіа
ди). Кеплер сказав також, що 
політики дискримінації атлетів 
НДР j надалі залишається «на 
ічою непорушною політикою».

Альфред ГУРКОВ, 
спортивний коментатор ЛИН.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П ЯТНИЦЯ, И квітня. Перша 

програма. 10.00 — Тслсновини. (М). 
10.15 — Для дітей.; «Чудеса приро
ди». «Квітень»; (М). 10.30 —А Театр 
теленовелн. Л. СамсонІя. «Повінь». 
(М). 11.15 — Для школярів. «Тслс- 
знайка». (М). 11.45 — Тслсвісті.
(К). 11.55 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Голгофа».. (Кірово
град). 16.25 — -Для школярів. «Ми
стецтво юних». (Дніпропетровськ). 
16.55 — Урочисте засідання і кон
церт, присвячені Дню космонавти
ки. Передача з Кремлівського Па
лацу з'їздів. (М). У перерві — те
лсвісті. (К). 20.30 — Естафета по
вни. (М). 21.15 — «Перша орбі
тальна». Прем’єра документально
го фільму.' (М). 22.15 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 22.20 — 
«Голгофа». Художній фільм. (Кі- 
ревоград).

СУБОТА, 12 квітня. Перша про
грама, 9.00 — Гімнастика для всіх. 
(М). 9.45 — Тс.теновини (М). 10.00
— Музнццо-розважальна програма. 
(М). 10.30 — «Корпусмени». (М). 
11.00 — До 50-річчя першого кому
ністичного суботннка. (К). 12.00 — 
«Знання». Науково-пізнавальна 
програма, (М). 12.30 — Наша афі
ша. (К). 12.35 — «Люди і космос». 
’Телефільм. (К). 13.25 — «Здоров’я». 
Науково-популярна програма. (М). 

• 13.55 — «Створення танців». Теле
фільм. (К). 11.00 — До 100-річчя з 
дня народження Леніна. «Слідами 
листів Ілліча». (Луганськ). 11.45 — 
На .меридіанах України. (К). 15.15
— «Співає «Долннчанка». (Кірово- 
ірад). 15.45 — «По ленінських міс
цях». «Великий почин». (М). 16.30
— В ефірі «Молодість». (М).- 17.30
— Програма кольорового телеба
чення. (М). 19.00 — «Відроджене
місто». До 25-річчя визволення 
Тернополя від німецько-фашист
ських загарбників. (Львів). 17.30 — 
Програма кольорового телебачення. 
(М). 19.00 — Офіційне відкриття
матчу на першість світу з шахів 
Т. Пстросяп - Б. СпаськиЯ. (М). 
20.00 — «На крилах почину». (К), 
2і.оо — «Сніг соціалізму». (М). 
■_’!.ЗО — Концерт «Трудівникам на 
відпочинок-. (К). 22.20 — -Творчий 
портрет митцяі . .1. ••лужгнин ар
тист УРСР ІО. Чажуга. (К).
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вул. Глінки, 2.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, II квітня. 9.05 - Ху
дожній фільм «На дикому березі», 
(і і II серп). 11.45 — Телевізійні 
вісгі. (К). II 55 — Художній фільм 
«Повість про перше кохання-. (К). 
16.25 — Для школярів. «Мистецтво 
юних». Концерт, (Дніпропетровськ). 
16:55 — Урочисте засідання і кон
церт, присвячені Дню космонавти
ки. Трансляція з Кремлівського 
Палану з’їздів. 20 30 — Естафета 
повни. (М). 21.15 — Документаль
ний фільм «Перша орбітальна». 
(М). 22.15 — «А у нас... у ^травні».. 
Естрадна програма. (М). 23 15 — 
«Старг-69». (К).
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