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Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Бобринецького району — 
намолотив 11 187 центнерів зерна.

Анатолій САМОЙЛЕНКО з радгоспу 
«Мар’янівський» Маловисківського райо
ну — 10 750.

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Лені
на Долинського району — 9615.

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Долинського району 9300.

€гор ГАВРИЛОВ з колгоспу «Шляхом 
Жовтня» Онуфріївського району — 9100.

Володимир БІЛИЙ з колгоспу імені Ле
ніна Долинського району — 8553.

Леонід БИЧЕНКО З колгоспу імені І 
Фрунзе Компаніївського району —- 8270.

Микола ЯКОВЕНКО з колгоспу імені
Леніна Долинського району — 8252.

Олексій СЕМЕНОВ з радгоспу «Більшо
вик» Новоукраїнського району —• 7576.

Василь ОПОШНЯНСЬКИЙ з колгоспу 
«Прогрес» Новомиргородського району 
— 7291.

Іван ХОМЕНКО з колгоспу імені Горь
кого Долинського району — 7166.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Інгуль- 
ський» Устинівського району — 7025.

Віктор КОКОРА з колгоспу «Росія» Но- 
воукраїнського району — 7000.

Микола СТАЗІЛОВ з колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району —- 6815.

Михайло ІВАНОВ з колгоспу імені
Шевченка Новомиргородського району 

6723.
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Комуністична партія 
Союзу - завжди дбала 
у підростаючого по- 
до праці, прагнення 
оволодіння основами

ВІНЕЦЬ ЛІАР ЯНІВЦІВ
П’ятирічка на хлібному полі завершена. Держава одержала тисячі тонн зерна

НА ФОТО: ТАКОЮ БУЛА 
ЯНІВСЬКОМУ.

ВІРА І ВАЛЯ САВИЧ.
НОВИН ЗАДОВОЛЕНІ. СЛОВА 

ОДЕРЖАЛА тисячі

»ЧАСНИКАМ ВСЕСОЮЗНОГО ЗЛЬОТИ 
ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД
Дорогі юні друзі!

• Палко вітаю вас, передовиків 
нівеьких сільськогосподарських 
роблячих бріїгад, які зібралися 
свій 'Всесоюзний зліт,- присвячений
славному ювілею — п’ятдесятиріччю 
присвоєння імені Володимира Ілліча 
Леніна комсомолові і піонерській ор-

■ ганізації.
Ваш зліт проходить па землі Стаз- 

рополля, де два десятиріччя тому 
. зародилася чудова патріотична іні

ціатива сільських школярів по органі- 
.'зовапій участі п праці.на колгоспних 
' 1 радгоспних полях і фермах. Ця 

?.'ініціатива вилилася тепер у масовий 
Г-,\РУ^> «кий охопив ..понад 3 мільйони 
т. школярів. У складі бригад вони бе- 
. ругь участь у сільськогосподарських 

роботах, разом із старшими борються 
за високі і сталі врожаї, закладаюіь 
дослідні ділянки.

Поєднуючи навчання з посильною 
роботою, члени учнівських бригад 
проходять свою першу школу трудо
вого життя і виховання високої від
повідальності за доручену справу, то
вариської взаємодопомоги, само
діяльності,. ініціативи і робітничої 
кмітливості, оволодівають основами 
агротехнічних звань, передовим до
свідом і сільськогосподарською тех
нікою, набувають навичок участі в 
соціалістичному змаганні.

Дуже цінно, що в бригадах розум- 
но організовано дозвілля учнів, ство
рюються потрібні умови для куль
турного відпочинку, занять спортом І 
туризмом.

Від результатів праці землероба 
великою мірою залежать достаток 
народу, багатство країни. Ця праіія 
завжди буде почесною і вдячною. І 
ми раді, що ви, юні друзі, з вашими

ОСТАННЯ ЗАГІНКА В МАР'-

АНТОНІМА І ГАННА АІ1ТО 
ДОДЕРЖАНО: B.VTbK 1 ВІЦІ І -
ТОНН ХЛІБА.
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РАПОПУ»
БОСЬКА.

Ю. ЛІВАШНИКОВА 
І-УЛУЛА* ЬЄВЛ.

свіжими силами вливаєтесь у славну 
армію трудівників соціалістичного 
села..

Багато молодих людей, чий .трудо
вий інлях * починався в учнівських 
бригадах. після закінчення школи 
залишилися в рідних колгоспах і рад
госпах, стали передовиками, справж
німи героями праці, хорошими спе
ціалістами сільського господарства. 
Тепер воші часто самі виступають в 
ролі наставників, які передають уч- 
іїям свої знання і досвід. Постійна 
допомога учнівським виробничим 
бригадам подається з боку ірудопнх 
.колективів, громадських організацій, 
школи і сім’ї. 1 це вірна запорука 
того, що всі кращі традиції руху уч
нівських бригад міцнітимуть" І при
множуватимуться.

Всемірного схвалення і підтримки 
заслуговує самовіддана праця орга
нізаторів і наставників учнівських 
виробничих бригад. Найкращі з них 
нагороджені орденами і медалями 
СРСР. Палко поздоровляю наставни
ків бригад з високими урядовими по- 
городами і бажаю дальших творчих 
успіхів в їх благородній праці.

Дорогі діти! 
Радянського 
про виховання 
коління поваги 
до глибокого 
наук. Свято виконуйте наказ партії— 
вчитися по-ленінськн, працювати по- 
ленінськн, любити пашу Вітчизну так, 
як її любив великий Ленін! Готуйте
ся стати гідною зміною старших по
колінь. самовіддано працювати в ім’я 
великої мети — будівництва кому
нізму!

, Т? ГІИСКАВКА» з’явила- 
ся під вечір. В ній 

повідомлялося, що Мар’я- 
нівське відділення рад
госпу закінчило обмолот 
ранніх зернових. Першим 
із механізаторів її поба
чив комсомолець Володи
мир Босько, що разом із 
товаришами повертався з 
поля.

— І в «прожектористів» 
«жнива». МолодціІ

Його похвала — опера
тивній роботі на жнивах 
комсомольських активіс
тів; Й години не пройшло, 
як вивели комбайни із за
гінок, в про трудовий ус
піх вже знає есе село.

Секретар комсомоль

ської організації радгоспу 
«Мар’янівський» Микола 
Ляшенко показує фотога
зети. З «Блискавок» він 
найбільше задоволений 
тією, де йшло про рекорд 
молодого комбайнера 
Анатолія Самойленка та 
його помічника Володи
мира Боська, що на ком
байні «Нива» намолотили 
за 20 годин безперервної 
роботи 1504 центнери 
зерна пшениці.

— Діяв у нас штаб 
«Жнива-74», — розповідає 
Микола про участь моло
ді господарства на зби
ранні ранніх зернових. — 
На різних ділянках труди- 
(Закінчения на 2-й стор.)
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ВІНЕЦЬ МАР'ЯІІІВЦІВ
Скрипник, Ва
силь Босько та 
молодий кому
ніст Василь 
Березнева від
значилися на 
перевезе н н і 
зерна від ком
байнів до току. 
Перед почат
ком жнив у 
село приїхали 
ЮНІ «слідопи
ти» з Москов
ської школи 
№ 60. Гості по
дружили із 
місц е в и м и 
школярами, всі 
разом допома
гали на току.

Микола ли
ше місяць як 
з лав Радян
ської Армії?

Працює за
відуючим Бу
динку культу
ри. Ще мало 
досвіду комсо
мольської ро
боти. Він не 
приховує того.

І в:ьому видно, що

лис я юнаки і д'вчата. Мо
лоді комбайнери Олексій 
Горбенко, Анатолій Ребе- 
жа, Богдан Ілечко кожен 
із бункера свого комбай
на видав близько семи ти
сяч центнерів зерна. Най
більш ударно жнивував 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж А. Самойлен- 
ка та В. Боська, на рахун
ку яких 9003 центнери 
зерна. Комсомольці Пет
ро Юрченко, Микола

прислухається до порад 
членів комітету.

Розговорилися ми з 
ним про врожайність. Ми
кола цікавився вже цим 
питанням. Наводить при
клади. Деякі ділянки дали 
понад 70 центнерів ози
мої пшениці. Ці ділянки 
особливо старанно догля
дали хлібороби. Дотри
мували всіх правил агро
техніки.

— Як ознайомився з

хлопцями із радгоспу, по
відали вони мені про ту
тешні землі. Розповіли 
про кровопролитні бої 
під час визволення села 
від німецьких фашистів. 
Братська могила в центрі 
села. Скільки крові про
лито... І казали юнаки, що 
не простили б собі не
дбайливості. Відчув тоді, 
як люблять вони свій 
край, вболівають за спра
ву справжні хлібороби.

У хорошому темпі жни
вували мар янівські меха
нізатори. Закінчили косо
вицю і обмолот за десять 
робочих днів. 2970 гекта
рів землі було зайнято гйд 
ранніми зернозими. Зо- 
бов язання — зібрати зер
нових по 52 центнери з 
кожного гектара, озимої 
пшениці — по 55, значно 
перевиконали. Найвищої 
врожайності озимої пше
ниці добилися хлібороби 
Мар’янівського відділку— 
по 62 центнери з кожно
го гектара.

— Намагалися дотри
мувати девізу: «Ані ко
лоска в стерні, ані зерни
ни в соломі». Були втрати 
в Олексіївському відділ
ку, відразу вдарили на 
сполох. Як на мене, щед
рість гектару і дотриман
ня строків косовиці, речі 
взаємозв’язані. Врожай
ність у нас хороша. Знач
но допомогло те, що пра
цювали на жнивах цілодо
бово, — це думка секре
таря парткому господар-

ства Миколи Івановича 
Ряшенцева.

Закінчили косовицю 
швидко, ось і втрати не
значні. На току організу
вали роботу в три зміни. 
Школярі подали неабияку 
допомогу. За кермом 
«Нив» були досвідчені 
комбайнери Анатолій Са
мойленко та Анатолій Ре- 
бежа. Але, щоб комбайни 
не виходили із загінок ці
лодобово, закріпили за 
агрегатами ще комуністів, 
механізаторів широкого 
профілю Василя Седіка 
та Василя Дудника. Не 
розраховували на хорошу 
погоду. Працювали при 
будь-якій. Перестав дощ, 
приміром, відразу ж во
рушили валки, щоб про
сихали швидше. Одним 
словом, часу даремно не 
витрачали.

Сьогодні на жнивах, де 
ще кілька днів тому ходи
ли комбайни, пораються 
орачі, а комбайнери рад
госпу «Мар янівський» 
працюють на полях сусід
нього колгоспу «Україна». 
На токах же відділків рад
госпу робочий ритм не 
спадає.

55 тисяч (що значно 
більше плану) центнерів 
зерна зобов язалися про
дати державі хлібороби 
радгоспу «Мар янівський» 
цього року. Вже відпра
вили понад 40 тисяч цент
нерів. І виконання взято
го зобов язання співпаде 
із довгоочікуваною по-

дією: хлібороби радгоспу 
виконали п’ятирічний план 
продажу зерна державі.

ІО. ЛІВАШІІИКОВ. 
спецкор «Молодого 
комунара».

Мгіловисківськіїп 
район.

НА ФОТО: ОСТАННІЙ
рейс водіїв — врожай
ЗІБРАНО.

ЗЛІВА — КОМСОМОЛІВ (Ь 
МИКОЛА СКРИННИК ВІД
ЗНАЧИВСЯ НА ІІІІРЕВі 
ЗГИНІ ЗЕРНА ВІД КОМ
БАЙНА НА Тік.

НА БАТЬКІВЩИНІ
УЧНІВСЬКИХ БРИГАД

Трудящі П'ятигорська гостинно зу- 
СірІ.’Щ учасників Всесоюзного зльоту 
ч.іеніз учнівських виробничих бригад, 
які прибули сюди з усіх кінців краї
ни. 1 осподарі показали гостям пам'ят
ники революційної і бойової слави, 
здравниці.

А вранці 7 серпня па багатолюд
ному мітингу біля монумента В. І. 
Леніну діїп пережили хвилини радіс
ного хвилювання, коли їм зачитала 
привітання Генерального секретаря 
ЦІ\ 1\ІИ’С товариша Л. 1. Брежнєва 
учасникам зльоту, присвяченого 
50-річчю присвоєння комсомолові і 
піонерській організації імені В. 1. 
Леніна.

Представники всіх союзних рес
публік прибули сюди, щоб підбитії 
підсумки роботи шкільних виробни
чих бригад за двадцять років з дня 
їх організації. >1к відомо, перша та
ка бригада з'явилася на полях кол
госпу «Т’оссня» у Ставропольській 
станиці Григороноліській. 110 стар
шокласників середньої школи за ре
комендацією педагогічної ради і ком
сомольської організації стали кол
госпниками і утворили власну вирію- 
ппчу бригаду, яка поклала початок 
повій, досконалішій формі трудового 
виховання сільської молоді. Молодь 
працювала з ентузіазмом, закріплюю
чії па практиці теоретичні знання, на
буті у школі. Юнаки і дівчата взяли 
у свої руки (звичайно. під керівни
цтвом спеціалістів і викладачів) пле
мінну справу па фермах, випробувач^ 
ня і розмноження сільськогосподар
ських культур, обробляли дослідні 
ділянки, оволодівали технікою.

Нині сотні випускників живуть і 
працюють у рідній станиці. За раху
нок вихованців учнівських бригад 
колгосп повністю забезпечений меха
нізаторськими кадрами. Багато з них 
відзнакою закінчили сільськогоспо
дарські вузи і технікуми, стали аг- 
рономами. зоотехніками, інженерами, 
економістами. А Павло Вербпцькнй,

Ельміра Мишнєва і Михайло Ве- 
лшіоцькпй — кандидатами сільсько
господарських наук.

Тепер у Ставропольському краї 
319 добре оснащених учнівських 
бригад і шкільних лісництв, а всьог • 
в країні їх налічується понад 42 ти
сячі. Вони об'єднують понад три 
мільйони школярів, які оволодівають 
професіями мехзіті іаторі’в, тваринні: 
кін, рослинників. Життя ставить і но
ві вимоги: господарствам нсіріб-іі 
оператори, елекіромеханікн, радіо- 
диспетчери, меліоратори, техніки ао 
газових установках.

Про підготовку цих кадрів ішла вели
ка розмова на пленарному засіданні 
зльоту. В ньому взяли участь пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. іа- 
жельїшков, міністр освіти Сі'СР 
М. О. Іірокоф’св, заступник міністра 
сільського господарства СРСР А. II 
Чубаров, секретар ВЦРПС 71. А. Зем- 
ляші.чкова. Учасників зльоту вітав 
перший секретар Ставропольського 
крайкому партії М. С. Горбачов.

Потім посланці союзних республік 
виїхали в станицю Гріїгороно.тіську. 
де цими днями закінчив роботу Все
російський зліт учнівських бригад 
Тут у шматковому містечку «Юпісіь» 
на землях колгоспу імені XX нарг- 
з’їзду школярів чекали великі, за
хоплюючі справи. Чотири дні працю
вали секції, пройшов конкурс на най
краще знання техніки, зустрічі з уче
ними й наставниками, Героями Со
ціалістичної Праці, відбулися показо
ві виступи найкращих механізаторів 
— юних чемпіонів Росії.

У станиці відкрилася виставка, 
присвячена 20-річчю учнівських 
бригад. Кранове книжкове видавни
цтво випустило спеціальний збірник 
статей і нарисів про долю перших 
єні узіастів.

К. МИЦЕНКО, 
кор. ТАРС.

П'ятигорськ, ,

ШТУКАТУРНИЙ екіпаж Марії Казаріної 

комбінату «Кіровоградважбуд». Це во
на першою очолила випускниць профтех
училища. І для кожної з них стала порад
ником і вихователем. Важко прийшлося 
спочатку молодим будівельницям. Та було 
головне — любов до обраної професії. На 
комсомольських зборах поради
лися, обмінялися думками і зро
зуміли: причина всіх невдач — 
низький загальноосвітній рівень. 
Справд', з вісьмома класами за 
плечима важко опанувати пере
дові методи штукатурних робіт. 
Постановили: «Кожному комсо- 
/лольцеві — середню освіту».

Шістнадцять членів бригади пі
шли до школи робітничої моло
ді. По закінченні зміни брали до 
рук підручники, прямували в кла-

тагів. 8 чому справа? 1 знову збори. Ви
ступи, думки, поради старших. Дівчата зго
дилися на пропозиції майстра дільниці 
Анатолія Ворони змінити форму соціаліс
тичного змагання. Розпочали з чіткого пла
нування. Склали річний графік руху по бу
дівельних сб ектах. Місячні завдання роз
поділили на тижневі. Тижневі на щоденні, 
які й закріпили за кожною ланкою. Маючи

11 серпня — День будівельника

ГОСПОДАРІ НОВОБУДОВ

си. Нелегко було після трудово-________
го дня опановувати теореми, за
кони, формули. Але розуміли: на
вчатись потрібно. А коли на комсо-

• Для кожного, хто завітає у наше місто, зна
йомство завжди розпочинається з новобудов. І 
так вже повелося, що у більшості своїй молоді 
підприємства і мікрорайони зводять молоді 
хлопці та дівчата.

мольському активі комбінат/ бригаді
вручали перехідний Червоний прапор, дів
чата зрозуміли, що вони ча вірному шляху. 
Але головні труднощі були попереду. У 
бригаду прийшла нова техніка. Змінили
стиль роботи та продуктивність праці, про
ти минулої зросла тільки вдвоє. В той же
час інші екіпажі добилися кращих резуль-

змогу звіряти щоденні результати роботи, 
ми мали контроль над виконанням соціа
лістичних зобов язань, — розповідає Марія 
Казаріна.

Резерв знайдено. Двадцять два квадрат
них метри оштукатурених стін на члена 
екіпажу за зміну проти п яти-шести у ми
нулих роках — ось результат творчого по
шуку.

М. ШЕРЕМЕТА, 
секретар комітету комсомолу комбіна
ту « Кіровоградважб) д».
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ВОНИ сьогодні знову на правому фланзі шеренг 
найсильніших спортсменів нашого степового 

■<раю — гімнастки Тетяна Калінічева і Людмила 11 Іу- 
михіна, борці Валерій Ханцевич і Віктор Савчук, ве
лосипедисти Сергій Симоненко і Валерій Красов, 
легкоатлети Михайло Литвинов і Любоз Ручка, мото
гонщики Валентин і Василь Бородаї... Всі вони міряю
ться силами з провідними спортсменами країни, по
всякчас серед призерів республіканських та облас
них змагань. Здебільшого це майстри спорту, пере
можці чемпіонатів добровільних спортивних това
риств і відомств. Тільки торік у нас на Кіровоград- 
щииі тих, хто взяв майстерський рубіж, було дев'ят
надцять, а в першому півріччі цього року — сім. 
і зони ведуть за собою молоду зміну.

Ростуть заго
ни фізкуль
турників. їх ни
ні в області по- 

250 тисяч.

ШИНУЄТЬСЯ
в колони
ЮНЬ

над
Для кожного з 
них
проба сил че
рез
гпо.
цими

найперша

комплекс 
Значків-

, вже ста
ли більше 79 тисяч трудівників села і міста, учнів
ської та студен і ської молоді.

.ьогодні свято — всесоюзний День фізкультурни
ка. відзначаємо ми його по-зсобливому. Нині триває 

І літня Спартакіада народів СРСР, присвячена 
оО-річчю перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизилн й війні. На знаменах Спартакіади — ембле
ма Всесоюзного комплексу ГПО. Масові спартакіадні 
старти збігаю'ься іще з однією знаменною датою — 
п.дготезкою до зО-рі' чя сиз-золення України від ні
мецько-фашистських загарбників. Тож і спортивно- 
масові з...:оди тепер своєрідні — естафеїи, кроси, 
дні відкритих стартів на призи героїь-вьзволителів. 
Першими демонструють свою майстерність призов 
::ики, т«, <с<у вт.пала честь змінити своїх старших то- 
взришів в армійських шерені ах. Екзамен з фізичної 
та військово-технічної підготовки в майбутніх воїнів 
приймають ветерани мин/лоі війни, герої-земляки. 
Перед кожними поединками спортсмени йдуть до 
братських могил, до обелісків воїнів-зизволителіз. 
1 тут теж дають клятву на готовність захищати свою 
Вітчизну, бути вірними ідеалам, які відстоювали в 
боротьбі їх батьки.

На стадіонах, всіх спортивних майданчиках майо
рять прапори спортивних товариств. І найвище роз- 
крилилось найбільше знамено — знамено Країни Рад. 
Шинується в колону юнь. Бона рапортує гро свої 
здобутки у фізкультурному русі. Триває огляд на
ших сил, нашого гарту і мужності. Юнаки та дівчата 
гордісно проходять перед своїми батьками. Красиві, 
дужі, загартовані.

Ми — молоді.

На стадіонах і майданчиках
В нашій області, як і в усій країні, широко відзначається 

Всссоюзипіі день фізкультурника. Сьогодні повсюдно урочи
сто відзначатимугь це свято здоров'я, краси і сили. Кращі З 
краіцнх спортсменів демонструватимуть свою ірослу майстер
ність. Та не тільки спортсмени. В цей день фізкультурники 
— люди різного віку — складатиму і ь нормативи з комплек
су «Готовий до праці й оборони СРСР».
■ивуватимуться : 
проводитиму іі.ся 
тощо.

Багато цікавих 
тій. О ІП-й годині 
ьа» вишикується 
сменів і фізкультурників 
па чолі 
Звідси воші попрямують до 
ііам'ятникік В. І. Леніну і Не
відомому солдату, де покладуть 
квіти. Потім колона знову по
вернеться на стадіон. Тут про
водитимуться змагання з бага
тоборства ГПО па першість Кі
ровограда серед акаїїгардів- 
сі.ких колективів фізкультури.

О 14-й годині на зелений ки
лим футбольного поля вийдуть 
команди енерготіеху і корпусу 
Лї 90. Вони розіграють півфінал 
на приз заводської багатоти
ражної газети < Червона зірка». 
Після нього відбудеться това
риська зустріч між футболіста
ми другої ліги класу с\» «Зір
ки» і кіровоградського «Спар
така •.

Сьогодні — День фізкультурника
лав Радянської Армії, 
юнак поступив у Віїїниці.- 
кип н.'дагогічний ІНСТИТУТ 
на факультет фізичного 
виховання. Студені Горо- 
дщ'ькпїі бере участь в 
спортшшпх поединках, за
хищаючи честь інституту,

ЩЕ навчаючись у Кре
менчуцькій СІП № 1 І 

Мико іа Городиськнй за
хопився спортом. Приго
тує уроки і мерщій мчить 
у дитячу спортивну школу, 
де міг годинами займати
ся різними вправами з лег
кої атлетики під керів
ництвом досвідченого тре
нера Івана Івановича Без- 
на.їоза.

— Якщо її надалі працюва
тимеш з таким завзяттям, да
леко підеш. — В нашій спра
ві основне — труд.

Ці слова свого наставника 
юнак запам’ятай па асе жит
тя. Працюючи над собою що
денно, систематично, він, як 
правило, добивається хороших 
успіхів у змаганнях.

По закінченні середньої 
ніколи Городиськнй працює 
слюсарем на заводі шляхових 
машин у Кременчуку, весь 
свій вільний чає присвячуючи 
спорту.

Він стає чемпіоном Полтав
щини. Зі одом його вк іючаїогь 
до складу збірної області в 
змаганнях на першість Цен
тральної ради «Авангард-’, 
які відбувались у Ялті в 1965 
році. Того ж року у змаган
нях па першість України з 
легкої атлетики в закон г. їх 
приміщеннях з бігу на ЬІЮ мет
рів виборов друге місце.

Звільнившись у запас з

ком виївся за доручену йо.М) 
справу. Організовує секції лег
кої атлетики і сам веде їх, а 
волейбольну, кульової стріль
би ОЧОЛЮЮТЬ І. ЛІІІІІЦЬКИЙ і 
М. Калюжний. Групи підго
товки до складання нормати
вів нош го Всесоюзного ком
плексу І ПО повели Володи
мир Демченко, Катерина Ткач

НЕЛЕГКІ ВОНИ
РЕКОРДИ

• ПРАВОФЛАНГОВІ СПОРТУ

республіки в 
раїпської ради 

ревіснпк», V

першості \ч<- 
ДСТ «Бу-

, . Спартакіаді
І країни в 1971 році, в |>і- 
ііа.іьні!.'; змаганнях на ку
бок Радянського Союзу.

Закішшпцш інститут, 
Микола одержав призна
чення у Сві гловодеьк, ку
ди приїхав разом зі своєю 
дружиною Тетяною, теж 
майстром спорту з легкої 
атлеті::.и. Тепер він тре
нер, голом ради коміте
ту фізкультури <Ча;Ї!’а».

З перших днів самостійної 
праці майстер спорту з погни•

та інші активісти. В «Чайці» 
також працює секція з ту
ризму, яку очолює Геппадіи 
Назаренко.

колектив «Чацкн» гор
диться своїми виховання
ми. Серед них — майстер 
спорту з боксу Микола 
Ажажа, майстер спорту з 
велокросу Станіслав Ко
валенко, кандидат в майст
ри спорту з класи шої бо
ротьби Анатолій Баран
ини. першорозрядники з 
кульової стрільби Анато
лій Крішггофор і Валерій 

• Петрупін.
Спорісмсин «Чайки>

одні з кращих у Світло- 
по.ніЖу. Піші тут в розігі- 
.ті ЗМШРІІНЯ, присвячені Vі. 
Спартакіаді народів СРСР.

Кожного ранку па ву
лицях нашого міста іі.ід 
морем можна побачити 
стрункого, кремезного МО
ЛОДОГО чоловіка. Це —- 
майстер спорту Миколі 
Городнськіїґі поспішає па 
роботу у свій колектив.

Своїм прикладом вата
жок «Чаннії» запалює мо
лоді. ДО НОВОГО СХОДЖСІІП.І. 
Торік, наприклад, 
диськпй разом зі
дружиною брав участь у 
відкритті першості Украї
ни «Меморіал Хогішсі.ко
го підпілля», що відбувся 
у Чернівцях. Тут подруж
жя встановило три рекор
ди Кіровоградської облас
ті: Микола в бігу з бар'є
рами па 200 і 400 метріг. 
а Тетяна — в "стрибках у 
висоту.

ЛІ. ВЕІІЦКОВСЬКИЙ. 
учи гель Світловодської 
середньої НІКОЛИ ро
бітничої молоді А» 2.

Горо- 
СВОСІО

На водоймах влаиі- 
з.магання з народного веслування, в парках 
і сеанси одночасної гри в шахи, шашки

заходів буде проведено в обласному поп
равку на стадіоні 
колона слорт- 

міста
.і ветеранами спорту.

вони

спортивного клубу «Зір-
КРОКУЮТЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКИ ОГ 

ЛАСНОГО ЦЕНТРУ (ФОТО ВГОРІ): ІЯ 
ЛОСІІПЕД1ПІП СПОРТ—.ЦЕ ШВИД
КІСТЬ ГТАКТИКА... Фото В. КОВПАКА-

«Автомобіліст»-«Зірка» 2:0
В двадцяті. третьому турі чемпіонату 

країни з футболу кіровоградська «Зірка» 
зустрілася в Житомирі з місцевим «Апто- 
мобілісуом», який до цього займав шосте 
місце в тоні. В першому колі зустріч цих 
команд закінчилася перемогою кіровоград- 
ців — 2:1. Матч в Житомирі проходив при 
перевазі господарів поля. Вони забили у 
ворота гостем два м'ячі.

13 серпня паші земляки у себе пдома 
прийматимугь команду міста Тирасполя..

В. ШАБАЛІІІ.

Мокшо илаката
Ф Віктор Постов нале

жить до тих молодих лю
дей. котрих глибоко хви
люють події, що відбуваю
ться а світі. Напевно це і
визначило напрямок його 
творчості. Віктор обрав 
мистецтво плаката. Нещо
давно глядачі мали змогу 
ознайомитись із його лер-
иіоіо виставкою.

Експозиція ііє відзначається 
численністю робіт. Але в них — 
пульс нашої доби. Триптих 
«Соціалізм — суспільство тру
дящих» чітко характеризує 
зміст нашого життя: тпорча 
праця радянських людей на 
благо Вітчизни. Художника на
дихають теми мирного будівни
цтва, ріст культурного рівня 
народу. питання збереження 

.природних багатств тощо. Не 
можуть не хвилювати плакати, 
якими відповів він на злочини 
чілійської хунти. Зміст їх: на
род Чілі не поставити на ко
ліна.

Не все ще рівноцінне у тг.ор- 
W»cr. Wio.Torn художника, не 

"та.юс і. у повній мі- 
„ Пмте. добрий початок

К. ПІДЛІСНИЙ.

Наловили вони тоді дрижаків, доки 
добралися до села. Мокрий одиг швид
ко крижаній па пронизлнгюму вітрі, 
невтримно трясло всім тілом, так що 
навіть перекинутися словом було важ
ко.

Виручив могутній організм. Навіть 
нежиті не було ііо тім випадку. Чи 
може допоміг спирт, що ним з годину 
розігрівала Марія Миколаївна?

Суворі повоєнні роки були 
щедрими на подібні пригоди. 
Вдруге ледь не загинув, рятуючи 
колгоспницю Марію Лисенко в се
лі Осичках. Додому поверталися 
«Беларусью», як знову на пере
шкоді стала вода. Там, де річеч
ка Добра впадає в Синюху, Фео
досія Деомидович завагався:

— Може все-таки краще через 
місток?

— Навіщо ж накидати круг? — 
безтурботно знизав плечима 
тракторист і натис на важіль. — 
Бачите, он і траву видно...

В ту ж хвилю трактор пірнув у 
глибоку яму. Даремне шарпаз 
дверцятами безталанний водій:

(Продовження. Поч. в номерах 
за 11—29 червня, 2—ЗО липня, З, 
6, 8 серпня).

вони не відчинялися. На допомо
гу прийшов десятикласник Вася 
Соколовський. Він ще здаля спо
стерігав за «Беларусью», котрий 
чомусь рухався нижньою небез
печною дорогою. Так, коли скої
лося нещастя, поспіхом відв’язав 
човна і порятував потерпілих.

А скільки разів доводилося хі
рургові важити життям на дву- 
колці, котра мала здатність пере
кидатися саме тоді, коли цього 
найменше чекасші Чи переповіс- 
ти все за стільки роківі

Його колеги в місті, звичайно, 
не наражалися на таку небезпе
ку. І життя в них було спокійні
ше, затишніше: відпрацював свій 
унормований час — і ти вільний. 
Та чи заздрив він їм? З чистою 
совістю міг відповісти — ніколи 
Може тому, що був за натурою 
селюком, глибоко приріс, пустив 
коріння в цю землю, ласкаву і 
водночас вимогливу до трудящої 
людини, до творця вседержителя 
всього живого на світі — хліба 
насущного. Або ж — і то напев
не — тому, що мав таку широку 
вдачу, якій вільно почувалося

тільки на цих розлогих просто
рах, не стримуваних ні мурами, ні 
загатами, і якій, мабуть, затісно 
було б у тісних завулках кам’я
ниць.

Наукова кар'єра не пріїиабліовала 
його іі замолоду: кожному — своє. ( 
то ще дискусійне питання, хто іютріб- 
ііішнїі зараз, коли гостро не вистачав 
медичних кадрів — учений професор 
чи заповзятій, підданий своїй справі 
лікар-практик. Звісно, якщо підійти

Кілька разів йому пропонували ро
боту я містах. З Одеси запрошували 
на посаду завідуючого відділом охоро
ни здоров'я. Столиця спокушала лю
б'язними пропозиціями з міністерства. 
Він. не вагаюіись. відповідай — ні за 
що. Протирані штани у глибоких ке
рівних фотелях? Хай караються інші! 
Та й кляту дав працювати п селі до 
останнього подиху.

— Але ж ви й так пропрацювали р 
селі, — дай боже іншому, — дивувалися 
столичні колеги, — ну, а щодо клятв, 
то хто не давав їх у іопос 11?

Ні, їм таки було важко, просто не
можливо пояснити, що е «рипціїїш, 
зраджувати які — свинство...

справедливо, ю потрібні рбндвр. зле 
сам піп ніколи не проміняє масні сте
пові чорно теми на інст итутську ка
федру.

Часто отак безмовно полемізу
вав з своїм уявним опонентом, 
що мав звичку з являтися у годи
ни безсоння, коли ще збуджений 
складною операцією чи поїздкою 
по бездоріжжю в сусіднє село, 
довго лежав з широко розплю
щеними очима.

(Далі буде).
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ОДРМОДт J Г
0.ВІД ХЛІБОРОБСЬКОГО СЕРПА...

КАЛЕНДАРНЕ літо завершується серп
нем. За давнім же хліборобським ка
лендарем — серпнем розпочиналася осінь. 

В ті часи, як і нині, на то нору припадали 
рнива. Тому місяць і прибрав назву найго- 
Ї’овпішого колись хліборобського знаряддя
- серпа.

В серпні наступають треті грибні жнива. 
! Уявляються підгорішники, рижики, вов- 

янки. Ліси заповнюють різнокольорові си- 
оїжки, можна натрапити на довгоногих 
їдберезників та темно- або яскраво-черво- 
нх підосичників. Останніх, до речі, на- 
рикілці літа наростає багзто навіть в хо

лодну погоду. Не менше цієї пори витикає
ться із землі і лисичок, опеньків, моховиків 
Ча маслюків. Проте найбільшим щастям 
Для пристрасних збирачів грибів вважаєть
ся знайти родину міцних білих грибів. Во
ни, як примітили в народі, появляються з 
пожовтінням ошатного вбрання дубів.

Спостережливі грибники знають, що по
хмурого дощового літа гриби слід шукати 
якнайдалі від дерев, під кронами яких за 
такої погоди земля холодніша, аніж на га
лявинах та при стежках і шляхах, У спеку 
грибів найбільше вихоплюється в затінках, 
поближче до стовбурів дерев, розщелип 
кущів. Взагалі ж, найбагатщий врожай.гри
бів буває тоді, коли по тривалій спеці ви
падають рясні дощі.

Вирушаючи за грибами, не кожен знає, 
як орієнтуватися в лісі. З вуст в уста пе
редається, наприклад, твердження, що кро
ни дерев розкішні, а річні кільця на зрізах 
— ширші саме з південного боку. Послуго
вуючись таким, у більшості випадків, не
точним компасом, недосвідченим в незна
йомому лісі довелося б і поблукати. Тож 
радимо запам’ятати більш надійні орієнти
ри. Це — кора дерев, яка завжди з північ
ного боку темніша й грубіша, і мурашині

купчаки (мурашники), що скрізь і завжди 
розташовані на південь від дерев та пень
ків,

З літа проти осені змінюється і пейзаж. 
Милують зір барвисті шати лип, берез, кле
нів і в’язів. Немов багряні факели, палах
котять серед них осики. Але природа ще не 
йде па спочинок. В цей час дозрівають яго
ди та насіння багатьох дерев і рослин. 
Найдужче виділяються червові кім’яхи ка
лини та горобини. Збираючи ягоди, не забу
ваймо, що взимку вони будуть чи не єди
ною неживою для омелюх, зеленяків, дро
здів та інших птахів. Тому слід залишати 
частішу плодів для пожильців зимового 
лісу.

Деякі птахи наприкінці літа гуртуються 
до відльоту. А солов’ї, зозулі та стрижі уже 
відлетіли. Сотні ластівок обсідають дроти. 
Незабаром до вирію вирушать і вони.

Па зміну лігу іде золота осінь.

м. литвинов.

«

Олександру Правеленко 8 
босі Суиоровій, Віталію Басистому 
і Вірі Лупеті, Володимиру Ковіф 
лепському і Валентині Андройшіо 
ній, Миколі Саліснку І Галині 
банік, Михайлу Яцечку і Наталці 
Власенко, Івану Падурець І 
милі Калачовій, Анатолію АлеЙЗ." 
сандрову і Зої Могилі, Дмитрові 
Чоботарьову і Тетяні Оснігои* 
ській, Григорію Луцькому І Клае;Ь’ 
дії Андрєсвій, Сергію Викову ї 
Людмилі Куниці, Сергію Сотнику 
ву і Олександрі Антоненко, Юрій' 
Подколзіну і Світлані Горошкс£ 
які сьогодні реєструють свій 
шлюб в Кіровоградському бюрсі 
ЗАГС. ' }

_______ ___ _ ___

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1974—1975 навчальний рік 

спеціальностями: 
приймаються юнаки 1 дівчата 
віці 15 років з 
класів.

Всі учні забезпечуються без
коштовним триразовим харчуван
ням, обмундируванням І спецодя
гом. Учням з сімей інвалідів Ве
ликої Вітчизняної війни І прані 
надається обладнаний гуртожи
ток.

Всі учні забезпечуються підруч-

на навчання за такими
91 строком навчання 3 роки: 

покарі, слюсарі-ремонтники, слю- 
іарі-інструментальннки по виго
товленню і ремонту штампів, при
стосувань, прес-форм, слюсарі- 
ійантехніки приймаються юнаки 
(а па спеціальність токарі — і 
Дівчата) з освітою за 8 класів у 
Віці 15 років;

зі строком навчання 1 рік: слю
сарі механоскладальних робіт;

У
освітою за 8—10

никами з технічних і загальноос
вітніх предметів. Крім того, всі 
учні одержують 33 проценти від 
зарплати під час виробничої прак
тики. ’

Після закінчення училища ви
пускникам видається диплом про 
закінчену середню освіту і при
своєння розряду за спеціальніс
тю, а ті, хто закінчив однорічний 
курс навчання одержують атестат 
за спеціальністю і присвоєння 
розряду.

Учні, якї закінчили училище з 
відзнакою мають право вступати 
у вузи поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1974 
року.

Вступники повинні подати такі 
документи: заяву па ім'я дирек
тора. свідоцтво про освіту, харак
теристику зі школи, свідоцтво про 
народження (а 16-річнпм — пас
порт); довідку з місця проживан
ня, довідку про склад сім’ї, 6 фо
токарток розміром 3X4 см.

Прийом документів провадить
ся щодня з 9 до 18 години, а її 
неділю — з 9 голини до 14.

Адреса училища: м. Кіровоград, 
пул. Жовтневої Революції, 20.

Телефони: 2-37-50, 2-36-73,
2-ЗІ-4І. .

ДИРЕКЦІЯ.
>

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

оголошуе прийом учнів
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

особиста заява, свідоцтво про народжен
ня, характеристика зі школи, довідка про 
щеплення зі школи, свідоцтво про осві
ту, шість фотокарток (3X4 см), довідка 
з місця проживання 1 про склад сім’ї.

Зараховані до училища забезпечують
ся: із строком навчання 3 роки — без
коштовним триразовим харчуванням, ви
хідним і робочим одягом та’ взуттям. Зі 
строком навчання 1 рік — стипен
дією в розмірі 30 крб. па місяць.

В період виробничої практики учням випла
чується 33 проценти під заробленої суми аа 
місяць. В період навчання в училищі працю
ють спортивні секції боротьби, боксу, баскет
болу. футболу, легкої атлетики, волейболу. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності: 
вокальний, танцювальний, естрадний.

Початок занять з 1 вересня. 
Гуртожитком забезпечуються юнакп. 

що гостро потребують.
Адреса училища: м. ОлеисандрІя-7, 

пул. Ватутіна, І, телефон 51-4-08.
їхати автобусом «Аз або <Б» до зу

пинки «Жовтневе селище»,
ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з одержанням середньої осві
ти. Після закінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе
ціальність з присвоєнням третього роз
ряду.

•Училище готує працівників таких про
фесій:

на базі восьмирічної освіти з отри
манням середньої освіти (строк навчан
ня — 3 роки): слюсарів механоскла
дальних робіт, токарів по металу, елек- 
трогазозварювальпиків, слюсарів-елек- 
тромонтажнпків;

на базі 19—11-річної освіти (строк па- 
вчапня — один рік): машиністів елек- 
тромостових кранів — електрослюсарів.

Час навчання в училищі зараховує
ться до трудового стажу.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років і старші, звіль
нені з лав Радянської Армії, (учні, що 
закінчили дев’ять класів, зараховуються 
на другий курс). ' ' 5

Для вступу в училище до приймаль
ної комісії подаються такі документи:

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М’ЯСОКОМБІНАТІ

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло
вості. Строк навчання — 
1 рік.

Приймаються юнаки віком 
від 17 9 половиною років І 
старші та дівчата віком від 
іб з половиною років 9 осві
тою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипен
дією в розмірі 13 карбован
ців та квартирними (3 крб.) 
на місяць, триразовим без
коштовним харчуванням,спец-

оголошує прийом учнів
на 1974—1975 навчальний рік
одягом та форменим одягом. 

Гуртожитком училище пє 
забезпечує, в розміщує учнів 
на приватних квартира:-:.

При училиші припое 
міри» школа.

Вступники повинні
дати заяву на ім’я дирек
тора, автобіографію, до
кумент про освіту та на
родження, довідку про 
стан здоров’я, 6 фото-

ве-

по-

карток (3X4 см), довідку 
з місця проживання, ха
рактеристику. Прийом до
кументів до 25 серпня 
1974 року. .;

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат, Тка
ти автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

П Р О II оди т ь

ПРИЙОМ УЧНІВ
і. .......

на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнакп 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки; столярів будівельних; маля
рів будівельних; штукртурів-лнціовальників-плнтко- 
впків; елюсарів-вентиляціинішв’ПО' зиґотОвлсшпо де
талей вентиляційних систем.

По закінченні училища, учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів, столярів-теслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, лицювальникі.в-плятковиків, Мо

заїстів. ■ •
Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів

чата віком 15—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих па навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум, зароблених ними ІІП 
виробничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
ю трудовий стаж.

Училище має повозбудовапмй, добре устаткованим 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне - 
літнє містечко.

Нрн училищі є вечірня школа, діють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Вилускннки-підміпнпки мають право вступати до вищих І 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у вищі й середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіт», де навчання проводиться при нов- 
нему державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до за
кінчення та на рік післи закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживания і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 28G), 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок навчання 1 вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер

вонозорі вська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки «Буддеталь», автобусами №№ 2. 14. 15 до зупин
ки «Мічуріна», № 29. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

ігіжпж
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.25

— «Честь змолоду». (К). 13.09 
«День за днем». (КіровсЛ 
град). 18.15 — «Незвичайний 
концерт». (М). 18.30 — «ЗуЛ
стрічанії план Дніпропетров
ської області — у дії». (МГ| 
19.15 — Телевізійний багазосе» 
рійний фільм «Паризькі мопо 
кани». 1 І 2 серія. (ЧССРь 

.21.00 — Програма «Час». (М)і
21.30 — Кольорове телебачень 
ня. «Наша адреса — Радяк* 
ський Союз». (М). 22.50 — Ко
льорове телебачення. «Спор
тивний щоденник». (М). 23.08 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 т* 
Кольорове телебачення. «Папі 
сад». (М). 16.45 — Кольорове 
телебачення. «Фільм — 
тям», «Хлопчаки острова Лн® 
вів». (М). 18.00 — «ПосзіпзТ .... _ ф|Льм. концерн

картинки». (К)ї 
Програма «ВістіА

(М). 18.30 
«Музичні 
19.00 —
(К). 19.30 — «Жнива — удар* 
пий фронт». (Харків). 19.45 
Творчий портрет композитора 
Л. Пономаревка. (К). 20.45 -£ 
«На добраніч, діти!» (КН ■ 
21.00 — Програма «Час».
(М). 21.30 — «На ланах ресф 
публіки». (К). 21.35 — Ху<> 
дож пін фільм «Добровольці»1і 
(К). ■ 23.05 — Вечірні иовинй, 
(К)

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0.3 — 
Кольорове телебачення. Рам
кова гімнастика. (М). 9.20 -Ф 
Новини. (М). 9.30 — «Марш- 

.рутами юних». (М). 10.00
«Паризькі могииани». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній 
10.55 
ня.
(М).
12.10 ...... ...............—... ,
(КН 12.30 — «Що таке цифро/ 

іїрад?» Лл.“.;.-—— .....■~г”-
(Одеса). 15.15 
товського». і 
фільм. (М). 1
1»,у ••»••д/і ~ іи<оо -—

рове телебачення. «Фільм *'» 
дітям». < 
ві». (М), 18.00 — 
селу». Г
Олександрійського 
му партії тов. ____,
В. Ф. (Кіровоград). 16.15 ч 
Кольорове телебачення. Теле
фільм. (М). 18.30 ”
чоштя <

Наша адреса і телефони Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

СМОЛОДОП КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского обкомв 

ЛКСМУ, р. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначврського. 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*3$. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-лагріогичиого виховання та спорту — 2°46>87. 

С~~БК 94240, Т

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, пул. Глінки 2.

Індекс 6 Н97о z Зам. № 13342, Тнраж 59 000,

ПОГОДА
Вдень 10 серпня но те

риторії області і в м. Кі
ровограді передбачається 
мінлива хмарність, місця
ми короткочасний доні, 
гроза, можливий град. Ві
тер південно-західний, 
10—14 метрів на секунду. 
Температура повітря по 
облясті 23—23, по місту — 
24—26 градусів.

фільм. І серія. (ЧССРЇ. 
— Кольорове телебачсіА 
♦ Клуб кііюподорожсй»» 
11.55 — Новини. (К).

— • «Поради ліраряЛ

Лялькова внсгЗІ?»\ 
З — «Імені Ко- 
Докуменгальинй.

____  15.35 — «наша 
вулиця», (М). 10.30 — КольО»

ижчирпи. ■ ”1
«Віддають ні вартій 
іо.йО — «Шефи 
Виступ секретаря

МІСЬККО* 
ОвчаренйЦ 

: - і 4

..... - «Польова
«Подвигу». (М).' 19;0О

— Програма «Вісті». <МУ-
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРС.Р з футбо
лу. «Спартак» (М) — «Ара
рат» (Єреван). (М). 2LI5 г? 
Програма «Час». (М). 21.45 -;J 
«Пісні для вас». Зустріч май« 
стрів мистецтв э трудівника^ 
ми ланів. (Донецьк). 22.30 т* 
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-« 
«Паризькі могнкаїїн». Телеві
зійний багатосерійний худову 
ній " - ‘ ------- -
10.55
ня.
(М).
12.10
12.30
град?» Лялькова пмстапа» 
(Одеса). 18.00 — «Дорогих« 
людей». Кіноварне. (К). к>’.30
— «Крим курортний». (Сім
ферополь). 19.00 — Концерт 
вокально • інструментального 
ансамблю «Дісло». (Тбілісі)?
19.30 — Художній фільм «Як
би у мене була рушниця»? 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді? 
ти!» (К). 21.15 — Програма
«Час». (М). 21.45 — «Розпові
ді про театр». (М). 23.00 ва 
Новини. (М),

фільм. І серія. (ЧССРЙ
— Кольорове те:п'бвчси4
«Клуб кіноподорожей»« 
11.55 — Повніш. (КГ»
— «Попади лікаря». <Кг? 

«Що таке цифро/ 
Лялькова пмстапа.
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