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7 липня в селі Нрасногірці Голованівського району стартува
ла експедиція _« Молодого комунара» пам'яті героїв підпільної 
комсомольської організації «Спартак», присвячена ЬО-річчю 
ВЛКСМ. Почався багатоденний мотопробіг на відстань .8 тисяч 
кілометрів. Активісти газети Анатолій Ковирьов, Микола При
сяжний та Анатолій Панов узяли курс на Запоріжжя, Ростое- 
на-Дону, Бану, Ашхабад, Самарканд, Бухару.

Учаснинів експедиції всюди зустрічали ветерани війни, ком
сомольські активісти, молоді виробничники з ударних комсо
мольських будов, заводів і фабрик, колгоспів, студенти і 
школярі.

У Бухарі мотоциклісти передали історикокрасзнавчому му
зею «Арка» гільзу, наповнену землею з могили спартанівців, 
зустрілися з льотчином-космонавтом В. Г. Лазарєвим. Під час 
подорожі по області вони еідеідали Героя Радянського Союзу 
Валі Набієаа, який еизвогяв наш край від німецько-фашист
ських загарбників. Там, де побуеали учаснини експедиції; вони 
розповіли про подвиг спартанівців Красногірки, про те, ян мо
лодь Ніровоградщини продовжує славу своїх батьків, готуючись 
гідно зустріти 60-річчя БЛКСМ.

9 серпня Анатолій Ковирьов, Минола Присяжний та Анатолій 
Панов повернулися в Кіровоград, у редакції «Молодого кому
нара» склали рапорт про експедицію. Опрацювавши матеріали, 
зібрані під час подорожі по братніх республіках, вени переда
дуть їх нрасногірцям — для музею «Спартака».

Репортаж про 34-денпий мотопробіг до Бухари буде подано 
в найближчих номерах газети.
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НА 11 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ В45,в

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 452,0 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 1573,5 ТИСЯЧІ ТОНН.

„Золотий колос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

' СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ:
’ Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Долин- 
•ського району—комбайном «Колос» скосив хліба на 295 
гектарах, намолотив 12 785 центнерів зерна.

Анатолій КОЛОТИГІН з<колгоспу імені Жданова Світ- 
ловодського району—комбайном «Нива» скосив хліба на 
ЗОЇ гектарі, намолотив 12 522 центнера зерна.

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
ського району — комбайном «Колос» зібрав хліба на 
277 гектарах, намолотив 11 405 центнерів зерна.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобри- 
нецького району — комбайном «Колос» зібрав хліба на 
295 гектарах, намолотив 9668 центнерів зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса Пет- 
рівськсго району — комбайном «Колос» скосив хліба на 
261 гектарі, намолотив 9640 центнерів зерна.

Володимир ТИШИК з радгоспу «П’ятихатський» Пет- 
рівського райоьу — комбайно/г «Колос» скосив хліба на 
187 гектарах, намолотив 9437 центнерів зерна.

Сергій ДОВГОПОЛ з колгоспу «Зоря» Онуфріївсько- 
гс району — комбайном «Колос» скосиз хліба на 271 
гектарі, намолотив 9368 центнерів зерна.

Василь ОБАЧ з колгоспу імені Петровського Устинів- 
ського району — комбайном «Колос» скосиз хліба на 
283 гектарах, намолотив 9200 центнзрів зерна.

Степан СУЯЬЖИК з колгоспу «Україна» НоЕгородчів- 
ського району — комбайном «Нива» скосив хліба на 
214,7 гектара, намолотив 8097 центнерів зерна.

СЕРЕД ЖАТКАРІВ:
Микола ШУЛЬГА з колгоспу «Україна» Новгородків- 

ського району — жаткою ЖВН-6 скосив зернові на 495 
гектарах.

СЕРЕД ВОДІЇВ:
Леонід РОМАНОВ з Долинсьиого обеднения 

«Сільгосптехніка» — автомашиною «Урал-337» з приче
пом перевіз 1774 тонни зерна на відстань 30 кілометрів.

Серед молодих жниварів Гай веронського району 
перед у змаганні ведуть брати Анатолій і Дмитро Бі- 

лонрилі з колгоспу імені Ілліча.
На фото: товариші по роботі поздоровляють 

Анатолія БІЛОКРИЛОГО із трудовою перемогою.
Фото В. КОЄЛАКА.А СЕКРЕТУ—НІЯКОГО

НАША РОЗПОВІДЬ ПРО ЛІДЕРА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
СЕРЕД МОЛОДИХ ЖНИВАРІВ НА ПРИЗ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС»

ЕДРО вродили поля в 
Голованівському ра

йоні. Нині збирання ко
лосових у розпалі. Нелег- 
ні цього року жнива. До
щі перебивають роботу. 
Бадьорий настрій жниез- 
рям створюють культар
мійці. Дванадцять місце
вих агітбригад і агітбрига
да, створена Кіровоград
ським міськкомом комсо
молу та обласним управ
лінням профтехосвіти, Б ці 
дні обслуговують хлібо
робів району.

У хвилини перепочинку 
лунає пісня. Особливий 
успіх мають кіровоградці.

Понад 15 виступів на 
рахунку культармійців. 
Дуже вдало виступають 
учаснини агітбригади Діна

НАСТРІЙ дару оть
КУ ШАРК ІІ ЦІ

Дубініна, студентка філо
логічного факультету пед
інституту, майстер вироб
ничого навчання ПТУ № 1 
Олександр Тараненко, 
секретар комсомольської 
організації цього ж учи
лища Таїса Шишкарьова 
та інші. Вміло будує ви
ступи керівник бригади, 
працівник облесного уп
равління профтехосвіти, 
він же керівним вокально- 
інструментального ансамб
лю Олександр Агура. За

короткий час агітбригада 
завоювала популярність.

Ми, хлібороби, щиро 
вдячні культармійцям за 
дзвінку пісню, іскрометний 
танець і поетичне слсео, 
які вони дарують нам у 
короткі години перепо
чинку.

А. МАЛИМ ЕНКО, 
шофер радгоспу Пере
гоні всь кого цунроза- 
ЕОДу.

• ГолоЕаиівсьнпи район. І
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Алло, 
говорить 
корпункт!

ТАКИХ ЧЕКАЄ
УСПІХ

У практику районного > 
комсомольського штабу 
«Жнива-78» увійшло пра
вило — щодня виїздити в 
господарства, туди, де 
йде напружена боротьба 
за долю врожаю.

Того дня ми побували в| 
Тишківськ-ому відділку 
колгоспу «Жовтень». Цно
то літа на косовиці хлібів, 
працює комсомольське по
дружжя Павло та Любов 
Довгалі. У членів штабу 
не було зауважень до їх
ньої роботи. Екіпаж Дов- 
галів валки кладе рівно, 
за агрегатом не залишає
ться жодного незрізаного 
колоска. Миколі Галеті 
підбирати слідом за ними 
валки—одне задоволення.

Бригадир комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади Віктор Івано
вич Бобришев розповідає:

— Шість комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
вийшли на нинішні жни
ва — на два більше, ніж 
торік. Довгалі та Микола 
Галета очолили соціаліс
тичне змагання між моло
дими женцями колгоспу. 
За чотири робочих дні сі
мейний екіпаж скосив 
двісті один гектар посівів. 
Галета на підбиранні вал
ків щодня намолочував 
1Э87 центнерів зерна. Хо
роша зміна хліборобам. 
Такою пишатись можна.

Того ж дня члени штабу 
встигли побувати і в кол
госпі імені Шевченка. По- 
ударно/лу жнивує молодь 
у цьому господарстві. 
Пізно, коли вже впала ве-: 
чірня роса, на току пер
шими дізналися про ре
корд дня. Його встано
вив комсомольсько-моло
діжний екіпаж у складі 
Віктора Яковенка та Івана 
Малого. Вони скосили 
хліб на 18 гектарах і на 
підбиранні валків намоло
тили понад 104 тонни 
зерна. На честь ударників 
було випущено «блискав
ку».

З приємною інфор/ла- 
цією про участь молоді у 
збиранні нового врожаю 
повернулися члени штабу 
«Жни?а-78» у райком ком
сомолу.

Чекаю, поки Валерій 
Глущенко зупинить агре
гат, сподіваюсь розпитати 
у нього про секрети успі
хів.

Та дуже швидко вияви
лося, що чекати на зупин
ку агрегату — марна річ. 
Ось до «Колоса» під’їхав 
прудкий ГАЗ-53, комбай
нер лише знизив швид
кість і, наче відчувши, що 
кузов машини вже під ру
кавом бункера, навіть не 
оглядаючись, увімкнув по
дачу зерна.

йу що, красиво пра
цює наш Валерій? — ска
зав, підійшовши, началь
ник загону Михайло Сте
панович Люшин. — А це ж 
його перші самостійні 
жнива.

Торік Валерій Глущенко 
був помічником комбай
нера, до цього токарював 
у тракторній бригаді. Пра
цював творчо, з вогником. 
На рахунку молодого то
каря було немало цінних 
раціоналізаторських про
позицій. Та незабаром усі 
помітили, що ненадовго за
тримається Валерій у май
стерні. З великим захоп
ленням слухав він розпо
віді комбайнерів, допома
гав їм у вільні хвилини ла
годити агрегати. А тоді 
все частіше став нагадува
ти бригадирові, щоб пере
вели його на комбайн. 
І ось минулого року по
явилася можливість піти 
на новий «Колос» поміч
ником. Перші жнива були 
невдалими для молодого 
механізатора. Але він ха
рактером оптиміст. Тож, 
коли вирішувалось питан
ня про формування зби
рально-транспортного за
гону, Валерій знову по
просився на комбайн.

Г отуючи «Колоса» до 
жнив, він разом зі своїм 
помічником Миколою Іва
новичем Озоденком виго
товив пристрій для ре
ставрації шківа барабана і 
контрпривода. Кожну де
таль передивилися, спра
цьовані замінили новими 
або реставрованими. І ось 
тепер, у гарячу жнивну 
пору, комбайн не підво
дить. Уже першого дня 
видали з бункера «Коло
са» 671 центнер зерна. А 
22 липня за 13 годин ро
боти намолотили 1016 
центнерів. Та невдовзі й 
цей свій рекорд перекри
ли. ЗО липня напряму ско

сили 30 гектарів пшениці і 
намолотили 1341 центнер 
хліба.

...Водій автомашини дав 
сигнал і від’їхав від ком
байна. На ходу я піднявся 
східцями в кабіну ком
байнера.

— Та ніяких секретів у 
нас немає, — усміхнувся 
Глущенко, дізнавшись про 
мету мого візиту.—Прос
то стараємось якнайефек
тивніше використовувати 
час. Як це робимо, ви 
вже бачили. Шофери Во
лодимир Андрійович Сов- 
гиря і Микола Трохимо- 
вич Шеремет приблизно

А
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ніякого
розраховують, у якому 
місці поля ми коситиме
мо, коли вони поверну
ться з току, і зразу ж 
під’їжджають до нас. Роз
вантажувати бункер на 
ходу навчилися швидко, 
нічого в' цьому складного 
немає.

Іще один «секрет» Глу- 
щенкового екіпажу я по
мітив, коли привезли ком
байнерам обід. За штур
вал машини відразу ж cig 
Микола Іванович Оводен
ко, а Валерій разом із шо
фером залишилися обіда
ти. Поки вони обідали, по
мічник намолотив бункер 
зерна. Вивантажував хліб 
уже Валерій, а Микола 
Іванович і другий шофер 
сіли обідати.

Нині на рахунку екіпа
жу комсомольця Валерія 
Глущенка — понад 12 000 
центнерів зерна. А він зо
бов’язався видати з бун
кера 10 тисяч центнерів.

— Тепер бачимо, що 
доведеться переглянути 
взяте зобов’язання, — 
сказав Валерій, поглянув
ши на свого помічника. — 
Як, Миколо Івановичу, лід 
силу нам 15-тисячний? 
Спробуємо?

С. ЛААТУСЯК, 
працівник долинської 
районної газети «Шля
хом Ілліча».

в. ГУСЄВ, 
агроном станції захис
ту рослин районного 
управління сільського 
господарства, член ра
йонного комсомоль
ського штабу «Жнн- 
ва-78».

Новомнргородськин район.

НА
ЖНИВНОМУ
КОНВЕЙЄРІ - 
ПО-УДАРНОМУ

Жнива — це не тільки 
безперервний потік зерна. 
Це і час дбання про май
бутній урожай. Чим швид
ше буде підготовлено по
ле для оранки, тим опера
тивніше пройде посівна. 
Словом, майбутній уро
жай турботи вимагає вже 
сьогодні. І комсомольці 
Борис Пилипенко та Пет
ро ґламаздін вирішили 
по-ударному готувати по
ле до нового засіву. 
Тракторами Т-40 і ЮМЗ-6 
із скиртокладом за п’ять 
робочих днів вони за
скиртували солому з пло
щі 200 гектарів.

В. ЛУГОВИЙ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Новоукраїнсько- 
го райкому ЛКСМУ.

Жнивна пора — улюблена пора для Миколи Морозова. Носиться тоді його ГАЗ-51 
з поля на тік, з току на поле, на хлібоприймальний пункт і вдень, і вночі. Здається 
Микола, цей веселий, життєрадісний хлопець, не знає, що тане зтома. Про таких ка
жуть: моз живе срібло. І мало не щороку одержує Микола якусь комсомольську на
городу: то знаки ЦК ВЛКСМ «Ударник* і «Майстер-умілець», то грамоти. _

І нинішнього року вже майорів над кабіною його грузовика перехідний вимпел 
райкому комсомолу. Понад 6000 центнерів хліба перевіз він від комбайнів на тік.

На фото: водій колгоспу імені Шевченка Олександрійського району Микола 
МОРОЗОВ. Фото М. ПАЛЬЧИКА.

СИГНАЛ*И КОМБАЙНИ ПРОСТОЮЮТЬ
Добрий урожай виростили хлібороби 

колгоспу «Шлях до комунізму» Долші- 
ського району. На окремих полях озимі 
видають по 40—45 центнерів добірного 
зерна з гектара. Люди стараються й зі
брати врожай вчасно, виконати план 
продажу хліба державі. Робота на по
лях іде від світанку і майже до світан
ку, па току в три зміни працюють. Та 
одною ентузіазму інколи не вистачає...

— Для транспортування зерна нам 
потрібно щодоби 35 автомашин, а маємо 
їх ляше 17—20, — пояснює причину 
низьких темпів збирання голова кол
госпу П. С. Королько. — За більшістю 
комбайнів закріплено лише по од

ній автомашині, а торік було по дві. 
Автомашини без причепів, частина з 

них — бортові. Дорога від поля до то
ку — 10—13 кілометрів, та поки ще 
вручну розвантажать грузовик... От і 
виходить, що комбайни з наповненими 
бункерами простоюють по ЗО—40 хви
лин, а то й по годині. Звісно, залежує
ться зерно й на току.

Слово за районним штабом по прове
денню жнив. Він має негайно допомогти 
трудівникам колгоспу «Шлях до кому
нізму» ліквідувати відставання в косо- 
віщі та обмолоті, прискорити темни гцю- 
дажу хліба державі.

Г. ЖУРБА.

• П’яте колесо

ОБДУМАВ
Все обдумав голова,
Щоб успішно йшли жнива. 
Відзначать передозих — 
Ліхтарів купив нових.
На один комбайн в жнива 
Вогнегасників аж два.
Все — на поле,
Все туди.
Крім обіду і води.

КУРИ дякують
— Оце водій!
Йому б — подяку

За хлібозизозку таку:
На всім шляху 

зерно всіляке, 
Моз на колгоспному току. 
Навіщо порпатись в гною? 
Ось клюй і дякуй водію.
КОСИТЬ ЧИ СІЄ
—• Цей комбайнер, — 

Ховрах радіє, —- 
Не косить хліб,

а наче сіє,
А Миші:
— Чудо не людина. 
Зерна в соломі

половина.
Борис ЧАМЛАЯ.

ЗАВТРА - ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ШЬИИ КУЮТЬ ПЕРЕМОГУ

Лідерам ніколи не буває 
легко. І якщо вже взявся 
за гуж... Цю прописну 
істину бригада Анатолія 
Бабича з будівельного уп
равління Мз 2 тресту «Кі- 
ровоградмашважбуд» за
своїла давно, відколи ста-

ла однією з правофланго
вих серед комсомольсько- 
молодіжних колективів 
комбінату «Кіровоградваж- 
’уй е секрет, іноді й посту
палися муляри першістю 

( (немає ж вічних лідерів!),

але цього, ювілейного КОМ
СОМОЛЬСЬКОГО року вони, 
здається, міцно тримають 
своїми руками удачу. Про 
це свідчить переможна 
хода колективу в першому 
півріччі: бригада виконала 
план будівельномонтажних 
робіт другого нварталу на 
130 процентів, на 30,6 про
цента підвищила продук
тивність праці і посіла 
перше місце у змаганні на 
честь 60-річчя ВЛКСМ.

Недовго лежать під час 
обідньої перерви кельми. 
Короткий перепочинок — 
і знову видзвонюють вони 
в руках групкомсорга 
Олександра Семидітного, 
Михайла Чорного, Руслана 
Єлбаєва... До кінця місяця 
бригада повинна звести 
1000 квадратних метрів 
перегородки вентиляцій
них камер на будівництві 
домобудівного комбінату.

140 квадратних метрів за 
зміну—тану норму визна
чили собі молоді муляри, 
А Олександр Плотников, 
Віталій Карпович і Вален
тин Назаренко зараз у Ми
колаєві на обласному кон
курсі, бригадир у відпуст
ці... І зсе-таки є норма! То
му, що головний пункт з<\ 
бов’язань, ян сказав груп- 
комсорг, — бути попереду,

НА ФОТО: СПОРУДЖУЄ
ТЬСЯ КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ДОМОБУДІБНИП КОМБІ
НАТ. ЧЛЕНИ КРАЩОЇ КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НОЇ БРИГАДИ КОМБІНА- 
ТУ «КІРОВОГРАДВАЖВУД» 
^JIBA направо): натуг- 
ІІЙ НЄВЄР, МИХАЙЛО ЧОР- 
^дітнийЛЕ1;слнаі' “•

Фото В. КОВПАКА.



СЬОГОДНІ
фіз

культурник.
І тобі — шана. 
Бо ти — силь
на, загартова
на людина, яка 
готує 
праці 
рони 
щини. 
країні 

всі

себе до 
та обо- 
Батьків- 
В нашій 
створе- 

умови 
фізично- 

вдоскона- 
лення молоді. 

До и послуг — 3200 стадіонів, 1340 
плавальних басейнів, десятки тисяч 
спортивних майданчиків. Адже здо
ров я і гармонійний розвиток кож
ної людини — головна турбота на
шої держави.

Іди виходиш на старти. Найбільш 
масові з них — на чемпіонаті краї
ни з багатоборства ГПО на призи 
газети «Комсомольская правда». 
Загартувавши себе духовно і фі
зично, ти можеш стати чемпіоном 
колгоспу чи підприємства, району, 
області, республіки і, нарешті, дійти 
до всесоюзного фіналу. А якщо не 
пощастить тобі завоювати медалі, 
ти зсе одно не програв. Бо ти здо
був дорогоцінний багаж — бадьо
рості і здоров'я.

Сьогодні на стадіонах ушановують 
сотні найбільш заслужених — чем-

г Д F Т
Інтерв’ю «МК»

х.

’ „Молоддіі колтунар// ——-—
ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

піонів і розрядників, А з ними — 
наймолодші, зміна олімпійців. Це ті, 
чиї імена відкрили нові масові зма
гання — Всесоюзні дитячі спортивні 
ігри «Старти надій», у яких узяло 
участь понад 14 мільйонів школя
рів. Серед них — семикласники Сол- 
гутівської середньої школи Гайво- 
ронського району, переможці рес
публіканського фіналу «Стартів на
дій».

Сьогодні доцільно згадати рядки 
з постанови ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного 
виховання молоді»: «Комсомол зо
бов'язаний бути -провідною силою 
розвитку фізкультури і спорту, а 
комсомольці — активними учасни
ками фізкультурного руху». І нині 
юнаки та дізчата Країни Рад. готую, 
чись гідно зустріти 60-річчя своєї 
спілки, можуть з гордістю сказати: 
комсомол з честю виконує партій
ний наказі Тільки за період між 
XVII і XVIII з’їздами ВЛКСМ понад 
40 мільйонів молодих громадян 
країни стали значківцями ГПО. Чле
ни спілки — ядро олімпійських 
збірних СРСР. У Саппоро, Мюнхені, 
Інсбруку, Монреалі вони завоювали 
118 золотих, 81 срібну, 68 бронзових 
медалей.

Дбаючи гіро розвиток фізкультури 
і спорту, комсомольські організації 
області були і є ініціаторами добрих 
починань, які сприяли залученню 
максимальної кількості молоді до 
участі у спортивних поєдиннах. Во
ни взяли шефство над спортивними 
«лубами при домоуправліннях, вони 
очолюють дитячі команди під час 
турнірів на призи клубів «Шкіряний 
м’яч», «Золота шайба». 1 тут чи не

найцікавіші поєдинки юних футбо
лістів, ■ організовувані обкомом ком
сомолу, на яких виборюється кубок 
пам’яті героїв підпільної комсо
мольської організації «Спартак». Ці 
поєдинки проводяться щороку у 
Світловодську.

А в Кіровограді, Ульяновці, Но- 
воукриїнці, Гайвороні, Онуфріїаці 
постійно влаштовують турніри на 
призи героїз-землякіз, цікаві мо- 

• топробіги, велогонки, естафети. 
Будівництво спортивних споруд — 
теж справа комсомольська.

Під час суботників і недільникіз 
комсомольці Сзітловодська, Улья
новки, Олександрії, наприклад, від
працювали на будівельних майдан
чиках тисячі годин. І появилися но
ві стрілецькі тири, плавальні басей
ни, цілі спортивні комплекси. ЇХ 
створено руками молодих.

У звітній доповіді на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ відзначалося: «Перед комі
тетами комсомолу стоїть важливе і 
відповідальне заздання — взяти 
найактивнішу участь у підготовці і 
проведенні Олімпіади-80, здійснити 
конкретні заходи по дальшому роз
витку фізкультурного руху під ло
зунгом «Олімпійські ігри — не тіль
ки для олімпійців!». То нехай же 
кожен комсомолець відгукнеться 
на цей заклик новими рекордами, 
взявши участь у масових змаганнях 
під знаком п’яти олімпійських кі
лець!

З О2ПО»

ЛЯ СИЛИ І БАДЬОРОСТІ
Напередодні Всесоюзного дня фізкультурника 

наш кореспондент узяв інтерв’ю у заступника голо
ви обласного спорт комітету В. Г. Гванбарідзе, по
просивши його розповісти, з якими успіхами зустрі
чають фізкультурники області своє свято.

— Як ви кажете, взято приціл — від масовості до 
майстерності. Чим це можна ілюструвати?

— Нині на Кіровоградщині 1330 колективів фіз,- 
кулвтурн, у яких майже 285 тисяч трудівників міста 
і села, студентів та учнів. Торік 112 тисяч фізкуль
турників виконало нормативи ГПО, за першу полови
ну цього року — понад 71 тисяча чоловік. За роки 
п’ятирічки в колективах фізкультури, спортклубах, 
дитячо-юнацьких спортивних школах підготовлено 47 
майстрів спорту. Тільки з початку цього року в ряди 

- кандидатів \ майстри і першорозрядників стало 374 
перспективних молодих спортсмени, а загін спортсме

ПРИЦІЛ
НА МАСОВІСТЬ
нів масових розрядів зріс на 55 тисяч чоловік.

— Перші старіти, перші досягнення — в колективі 
фізкультури. Назвіть кращі з них.

— Цс, передусім, колективи фізкультури Світло- 
водського заводу чистих металів, Кіровоградського 
машинобудівного технікуму, Новомиргородської се
редньої школи № 1, колгоспу імені Щорса Ульянов
ського району, колгоспу імені Леніна Світловодсько- 
го району, Кіровоградського оліижнркомбінату. Тут 
систематично відбуваються спартакіадні поєдинки, 
старти ІІ1О, діють спортивні секції, тут дбають про 
пропаганду фізкультури і спорту, будівництво нових 
та експлуатацію’ наявних спортивних споруд. Звідси 
й віддача. Названі колективи завжди виставляють 
своїх вихованців на обласні змагання, їхні спортсме
ни показують завжди зрослі результати.

— А хто сьогодні стане на правий фланг під час 
параду фізкультурників?

— Звичайно, ті, хто досяг найбільших висот у спор
тивній майстерності. Це — чемпіон першості ВЦРІІС 
із боротьби дзю-до Сергій Мсзенцев, майстер міжна
родного класу з класичної боротьби Віктор Савчуіі, 
члени збірних команд стендовиків і самбістів, які 
стали переможцями V1 республіканських сільських 

І спортивних ігор. Серед найбільш перспективних 
кандидати в майстри спорту з легкої атлетики Ольга 
Демеха і Любов Ручка, гімнасти Людмила Іванова і 
Володимир Самофалов, бронзовий призер першості 
ВЦРПС із класичної боротьби Олександр Ушаков, 
кандидат у майстри спорту з багатоборства ГПО Во
лодимир Твердоступ, члени збірної області з легкої 
атлетики Павло Армашов. Сергій Фаюк, Віктор По
сипай та Анатолій Хороленко.

— В області нині працюють понад 200 тренерів, У 
ного з ник найкращий показник якості виховної та 
навчально-тренувальної роботи?

— На більшості обласних і республіканських зма
гань .ми бачимо вихователів наших провідних легко
атлетів М. Є. Фукса. В. Н. Іванця, наставників гім
настичної зміни М. Й. Гас.мана, О. Л'. Яровииського, 
надії подають планці А. І. Котелка, важкоатлети 
Г. П. Мбшіїягуцн, борні М. І. Ромаїіенка, самбісти 
В. Б. Покрншкіна. Ось на цих тренерів і треба рів
нятись їхнім колегам. У них усе — по-діловому, на 
науковій основі, чітко, відповідально. 1 свої успіхи 
наші кращі спортсмени поділяють саме з такими на
ставниками. їм перші Вітання й на сьогоднішньому 
святі.

ГЇ1О на марші

ВЕДЕ
ОЛЕКСАНДР
ШИНКАРУК

На спартакіадні поєдин
ки зони зиходять усі — 
всі комсомольці колгоспу 
імені Кіроза. А з ними й 
неспілкоза молодь. З по
чатку року вже відбулися 
масозі змагання із семи 
видів спорту. Стартувало 
понад 180 хліборобів. 28 
чолозік виконали норма
тиви юнацького розряду, 
сім — третього, один — 
першого.

Захоплюючими були 
старти під час складання 
заліку з фізичної та вій- 
ськозо-технічної підготов
ки. Тоді 17 молодих тру
дівників села стали знач
ківцями ГПО. Інші юнаки 
і дізчата продовжують 
складати нормативи комп
лексу — в стрілецькому 
тиру і на стадіоні, у пла
вальному басейні, на кро
сових дистанціях.

З числа тих, хто постій
но тренується у спортив
них секціях, за перше пів
річчя 23 спортсмени, ви
ступаючи на районних 
змаганнях, винонали нор
мативи масових розрядів. 
Це, зокрема, велосипедист 
Олексій Олійник, легко
атлет Юрій Никитенко.

Іще про старти ГПО. їх 
проводять за чітким гра
фіком. в Окремих ПІНОВИХ 
групах, у виробничих Під
розділах—на тваринниць
ких фермах, у тракторній 
бригаді. У тих, хто постій
но тренується, інструктор 
по спорту Олександр Шин- 
карук разом зі своїми ак
тивістами цього року при
ймав залік уміє п’ять ра
зів. Це — з максимальною 
нільністю учасників, які 
виступали за програмою 
багатоборства ГПО. Чемпіо
ном колгоспу став друго- 
розрядник Володимир На
конечний.

Але цим у колективі не 
обмежились. Є нагода — 
інструктор по спорту кли
че на спортивні майданчи
ки 5—10 юнаків і дівчат. 
Потім інших. Щоб підго
тувати їх до складання 
нормативів. Продовжують 
тренуватись і ті, хто вже 
став значківцем. Щоб іще 
підвищити свою майстер
ність. І таких/чекає най
більший успіх.

А. ЛИТВИНЮК, 
голова Новоархангель- 
ського районного спорт- 
комітету.

НА ФОТО: ВГОРІ — 
ЧЕМПІОНИ ЦЕНТРАЛЬ
НОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА 
/ЛОКОМОТИВ- ВЯЧЕ
СЛАВ ФІТІСОВ ТА ІВАН 
ПУГАЧ; УНИЗУ — ВИХО
ВАНЦІ ГАИВОРОНСЬКО- 
ГО «ЛОКОМОТИВА/ НА 
ПІВДЕННОМУ БУЗІ.

Фото В. КОВПАКА.

■В

У СПОРТСМЕНІВ 
ГАЙВОРОНськ ого 
«ЛОКОМОТИВА» ОДИН 
З НАИПОПУЛЯРШ- 
ШИХ ВИДІВ СПОРТУ 
ГОРОДКИ. ЗАЛІЗНИЧ
НИКИ УСПІШНО ВИ
СТУПАЮТЬ НА РЕС
ПУБЛІКАНСЬКИХ І 
ВСЕСОЮЗНИХ ЗМА
ГАННЯХ.

1

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ЗА БРАТОМ — БРАТ
Нерідко в житті складається так, іцо 

одна людяна стає нам прикладом для 
наслідування, незаперечним авторитетом, 
І МИ вчимось у неї і жити, і діяти. Для 
братів Мазилепків — Івана та Ігоря — 
такою людиною виявився тренер з кла
сичної боротьби Новомиргородської 
ДЮСШ Веніамін Федорович Лебідь. 
Сам він тривалий час брав участь у зма
ганнях, завойовував призи на першості 
області. Завжди підтягнутий, спритний, 
умілий, рішучий і розсудливий. І коли 
старший, Іван, іще з п’ятого—шостого 
класу приходив на заняття юних* борців, 
почав ознайомлюватися з різноманітни
ми прийомами класичної боротьби, він 
відчув велику симпатію до вчителя, яка 
згодом переросла в почуття глибокої ша
ни та любові.

Минали місяці, рони напруженого на
вчання, приходив досвід. «Беруть не тіль
ки, силою, а й умінням», — не раз прига
дував він слова свого вчителя і йшов на
зустріч суперникові. Іван Мазилснно стає 
призером республіканських змагань, не
одноразовим чемпіоном області серед 
юнаків. Про нього заговорили в колі 
спортивному як про одного із здібних, 
перспективних, наполегливих і трудолю. 
бивих. Нинішнього року Іван Мазиленко 
закінчив десятирічку, і до атестата мож
на додати ще 18 дипломів, грамот і меда
лей, якими відзначено його шлях до ве
ликого спорту. 72 кілограми — така вага 
високого, красивого хлопця, він фізично

здоровий, всебічно розвинутий. Шахи і 
шашки, хокей і футбол, плавання • 
стрільба з гвинтівки — все це, так би 
мовити, попутні види спорту, які супро
водять його нелегку стежину до основно
го — класичної боротьби.

Нині Іван Мазилснно складає вступні 
екзамени до Черкаського педінституту 
на факультет фізвиховання.

Іванові — 18, Ігореві — 14. Різниця 
відчутна. Коли Іван став відвідувати за- 

.няття в ДЮСШ, Ігор по-доброму заздрив 
йому. З п’ятого класу, за прикладом бра
та, теж почав виходити на борцівський 
килим. Тренував обох братів В. Ф. Ле
бідь. Ігср почав брати участь у район
них, обласних і республіканських зма
ганнях. У Ворошиловграді на республі
канському турнірі до нього підійшов 
незнайомий тренер, похвалив і запропо
нував:

— Іди до нас, у школу-інтернат спор
тивного профілю.

Ігор погодився. Бо великий спорт — 
його заповітна мрія. Виграв він змаїан- 
ня з класичної . боротьби па турнірі 
«Приз надії» в Бахчисараї, в Бердянську, 
Кіровограді, у Ворошиловграді також 
здобув перемог}’. Своїми успіхами обоє 
Мазп.ісики зобов’язані передусім трене
рові, вчителеві і вихователеві Всніаміну 
Федоровичу Лебедю.

В. ШУЛЬГА, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

ФУТБОЛ 
«ТОРПЕДО» — 
«ЗІРКА» — 0:0

Чергову зустріч кірово
градська «Зірка» провела 
в Луцьку з місцевими тор- 
педівцями. В першому по- 
єдинну сильнішими були 
наші земляки. Вони здобу
ли тоді перемогу у себе

вдома — 1:0. Звітна гра 
проходила з обопільних 

атаках. Можливості від
крити рахунок були □ обох 
суперників, та вони їх не 
використали. Суддівська 
колегія зафіксувала ні
чию — 0;0.

«Зірна» мас 38 очок і пе
ремістилася на третій ря
док у турнірній таблиці. А 
перший дістався «Металіс

тові». Харків’яни в Горлів- 
ці завдали поразки «Шах
тарю» з рахунком 1:0. Те
пер вони мають. 43 очка. 
На два менше- у нікополь
ського «Колоса», який про
грав у Житомирі спарта- 
ківцям — 4:0.

В. ТВЕРДОСТУП, 
працівник спортклубу 
«Зірка».
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5.
До над вицвілими папахами 
Будяна Еітер дні арканить. 
Там старі хати черепахами 
Заповзли за криві паркани.

„Молоджі комунар"

4*

ПОЕМА

4.

иеиее-ззив

Будова — мов держава. 
А я - президент цеглин.

З ранніх віршів.

СИНЄ

2

дня («везіння»!)

Валерій ГОНЧАРЕНКО

1.
На онолиці в’ється-в’юниться 
Рідна вулиця, давня вулиця. 
Там, де зараз буваєм рідко, 
Світить охрою ггід дощем 
У кущах барбарису хвіртна 
Переламаним гребінцем.
Ой ця хвіртна та ще віконниці. 
Де проміння на шибці ломлеться 
5 цвіте на в-.нні калачик 
Тихим цвітом років дитячих. 
Там над вицвілими папахами 
Будяка вітер дні арканить. 
Де старі хати черепахами 
Запоєзли за криві паркани. 
Там в повітці далеким літом 
□стай вчилися ми палити. 
Вчились ранньої непонірності. 
Мов невтали осині жала. _ 
І війна, як страшна понійннця, 
В домовині руїн лежала.
Хлопці, хлопці з чубами сивими. 
Що ми згадуєм? Що ми крилимс? 
Оглядаємось ми на себе 
Хварцюватих, в старих т.ільняшнах. 
А над нами висить у небі 
Сонця вигоріла ромашна.
Медоцвітного ранку обриси, 
Невідцвітного дня розмай. 
Синс-синє вітрило обрію 
Комсомолів пїдійма.

Юне літо, далеке літо __ 
Задивилось на обрій свій. 
Розлетілися ми по світу, 
Ян Э руки тополиний цвіт. 
Розгубили поспішні нроки 
На раннових лунких, на гонах. 
це _ найкраще, коли вам років 
Дев’ятнадцять. Та й то неповних. 
Порошиною в оці муляє 
Гонор старших. Сназать по правді: 
У бригаді чотири муляри. 
Уже літні, скептичні деді.
П’ятий Жорж, бригадир безусии, 
Що життя тільки починав, 
Не кінчай ніякого вузу, 
ФЗН за плечима мав.
Він — Стожар. що цуравсь бравади 
Але п «рябчику» все ж ходив. 
Наймолодший в усій бригаді, 
Як не дивно, сам бригадир. 
«Старички» походжали ліньки 
І цідили: «Все юринда.
Комсомолець?» — питали тільки. 
«Комсомолець». — відповідав. 
«Що ж. уколюй, малий, уколюй. 
Ми для цього ще несвідомі». 
І Стожар тоді, як ніколи. 
Працював, обганяв утому.
Сам виводив на кладці штраби, 
Сам шнури натягав... І ось
Якось боком свинцевим крабом 
Із риштовки додолу сповз.
Він скидавсь на орла і півня, 
Чуб задерся липням нрилом.
Того ж першого дня («везіння»!)

Так страшенно не повезло.
Самоскид розвернувся хвацько,
І водій рвучко збаеив газ:
— Бригадире, бетон!
— Будь ласка.
А з бригади хтось:
— Негаразд.
Вже шабашить пора, хлоп’ятно, 
Передай привіт виконробу.
Руни — в брюки. За дядьном дядько: 
Гурт поплив у носеньних робах. 
Бригадир стояв остовпіло, 
Озираючись винувато.
І гаряче лице пашіло.
Мов плита під велике свято. 
Ну а потім в бетон зелений 
Угризався лопатним лезом він.

Біг візок по доріжці темній 
Із дюймівон вузьких березових. 
Паленіли уста, і зморшка 
У міжбрів’я стріляла вперто: 
«Уже скоро. Ще трохи... Трошки.,, 
Ну, друзяко, натисни... Ех, ти...» 
Мліли руки.
Від передпліччя
Ніби приском хтесь обсипав. 
Ніби хтось на його обличчі 
Ціле вогнище розіклав. 
Пропітнілу липку тільняшку 
Аж за місто хотілось викинуть. 
В було неймовірно важно 
Наностаннішу ходку виконать. 
Як боровся з в’язкою сумішшю, 
Наче з бою брав кожен крон... 
0 не біг, не котивсь, а сунувся 
Із бетоном важкий візок.
Не гуділо вже, а ревіло 
Від напруження тіло все.
Не свинцем наливались жили, 
А согнем, який жили рве.
І копи розігнувсь, то вчулося: 
Пам’ять скресла, мов талин лід. 
Рідна вулиця, давня вулиця.
І дитинства бузковий слід.

3.
Там, де зараз буваєм рідно. 
Світить охрою під дощем 
У кущах барбарису хвіртна 
Переламаним гребінцем.
Вечір брів г.о грядках -атласових, 
Де на призьбах лузав насіння.
8 світилися лампи гасові, 
Ям безсмертники в шибах синіх.

Вечір гірко пахтю щирицею 
І шумів по тісних дворах 
Язикатими молодицями 
Та білизною на дротах. 
Гоготіли веселі примуси — 
Вогнедишні домовики.
І на ліжках дідівських грілися 
Неймовірні пуховики.
Підкидали ногами лянгу 
(Кожушини шмат) хлопчаки.
І тяглось девоенне танго 
З патефонів, з-під каблуків.

Тлн непросто шлях визначається 
(Він. ям постріл, що луни множить), 
'.’звіть криця — і та ламається, 
Коли гнутись вона не може. 
«Добрі-’ дядечки, ці «герої».
Хай би дідько із ними ллдив._ 
Тільки місяць тримав Георгій 
Неслууняне иеомо бригади.
Потім здавсь. Стушувавсь відкрито, 
Врешті всі на слова хороші.
У заяві черннув сходите.
Мов. за власним бажанням прошу... 
Зсунув низько дугасті брови: 
«Тільки й світу, що у вікні».
І тоді парттупорг будови 
Проказав: «Ти повір мені. 
Не здолавши екзамен перший. 
Чи на другий коли ти зважишся! 
Наші будні круті, як верші. 
Але в них сила волі в’яжеться. 
Щось ти швидко розм'як, відчаївсь. 
Знаєш, як гартуг^лася сталь?
Нім Арссиійович Почасв 
Раптом круто напроти став. 
Обійняв за худенькі плечі: 
«Бережи свою вдачу вперту. 
Ось ми створюємо, до печі. 
Комсомольську бригаду. Першу». 
Пильно глянув Стожару в очі: 
«Спішно хочеш палить мости.
Ми тобі довіряєм, хлопче. 
Цю бригаду очолиш ти».

Сині ранки свої не крали ми 
У книгарень та приймаків, 
З протигазів ми гуму краяли 
Для рогаток на горобців.
І від п’ят наших босих нруглі 
У пилюці сліди губились.
Ми в городах збирали кулі, 
Йивні іграшки з них робили.

Іний скептику, мій товариш, 
Обрій тче веселковий дим. 
Ти, звичайно, нам не позаздриш, 
Як не заздрять біді. А. втім... 
Все одно в нас було дитинство, 
Неповторне в красі скупій, 
Мов росинок дзвінне намисто 
Навесні в кропиві густій.

6. . у
Човен літ не по стрілці компаса 
Плив, коловерту не сторонячись.
У Стожара бригада комплексна 
Устоялася, як відстоялась. 
Нсдворушний Георгій Павлович 
Незворушно стоїть, однак, 
На риштовці, немов на палубі 
За штурвалом стрімкого дня. 
Він єством будівельник певністю 
І ви-со-ко-ква-лі-фі-ко-ва-ний. 
У газетах на перших полосах 
Ного прізвище надруковано. 
Наближавсь небосхил розхмарений 
Із проспектами і заводами, 
Там не стіни юнкі ударники, 
А свідомості поверх зводили. 
Спогад витягнуть не обценьки 
! не струсять його, мов брухт. 
Так було. Появивсь новенький 
У бригаді Стожара. Фрукт!
Він представився: «Звати Бобом. 
Ну а прізвище — це неважно. 
Буду роботом-чорноробом 
В колективі, пробачте, вашім». 
«Єрудований» дженджик. Мабуть. 
Кпин випльовує ножну мить: 
«Культ із праці побили мавпи 
Задля того, щоб стать людьми. 
Ми із вами давно двоногі. 
! для іншого вже пригожі. 
Еволюція ж наша довга 
Два на два по-старому множить». 
Бригадир покосився: «Май-но 
Тпохи чемності, ерудит.
Розтлумач нам. що значить «майна», 
Або «віра»? Второпав ти?»
«Плямо розтин зробили кесарів, — 
Боб гармошною зморщив ніс, — 
А ви чули тзке собі 
Слово «імпресіонізм»?»
Умостився Стожар між лагами: 
«Ти піг.'лнетпо своє облиш. „
Алже каторжними трудягами 
Поль Гоген і Р.ан Гог були.
Та не будем лобами стукаться 
На порозі першого класу.
Це все потім. А запаз штука ця 
Називається ватерпасом».
Боб мугикнув, цигаоку палячи: 
«Ситуація. Кес-не-со?» 
Засміявся Гсопгій Павлович- 
«Ля Франсе? І на цьому все?» 
Групномсосг легко звівсь на ноги 
І промовив: «Кріпися- Боб. 
Бригадир-дипломат. Об нього 
Не такі розбивали лоб».
Новачок працюаав прискорено, 
Намагаючись не відстати.
• нарешті сказав, що Бопя він 
І що в нього — старенька мати.

7.
Захмелілі світанки вітами 
Нас манили я пташине чого. 
Зопотий барбарис під вікнами 
Облітали слюдисті бджоли. 
Піонерські тринчтні галстуки 
Нас квітчали найкращим цвітом. 
У деревах, дротах і листівках 
Напливало манливо літо.
Ми не мали ковбойок замшсігих 
І ипаватон дзвінкий бутон.
Юність наша ішла г>п»«лзшисто, 
їй чотирнадцять літ було.
Юність п етиці знала норму 
І не знала п в труді.
Ремісничу буденну форму 
Надівала вона тоді.
Хлопці, хлопці -г ччбами сивими. 
Що ми згадуєм? Шо ми.нрилигло? 
Оглядаємось ми на себе.
Сміємось, а зітхаєм важ«о. 
І еисить у ппозорім небі 
Сонця вигоріла ромашка.

8.
За минулі путі не сором.
Хоч серши над собою суд. 
А сьогодні Стожару сорок 
Років. І в цьому суть.
Щось та сталося. Пригадалися 
Буйні травні і груднів крок. 
Так душі його святкувалося. 
Як отримував партквиток. 
Комуніст. Утвердився весь він

У рознвітлому повнолітті, 
У якім комсомольські весни 
Проспівали початок літа. 
Но розвіявся чуб, не вилиняв, 
Хоч холодний борвій НИМ баеМЕСЯ. 
За цей час трохи цвіту виміняв 
На півскроні Георгій Павлович. 
Все так само він б|5игадирствус. 
Та вже скільни за ним щоденБ 
У серпанку,терпкому гір встає 
Чи то спога'дів, чи пісень. 
А сьогодні вони мов скуплені . 
За ціну дорогу таку. 
Зміну кінчено. Ксльми скупчено, 
Мов пропелери, у кутку. 
Хлопці модний транзистор крутять, 
П’ють нолодязну із бідона. 
І й цей час розвернувся круто 
Біля них самоскид з бетоном. 
Виконроб винувато якось 
Просить: «Павлович, виручай». 
І Стожар — водію: «Друзяко, 
Услужив ти мені. Зсипай!» 
Кузов рухається натужно, 
Задирається задній борт. 
Хлопці всі підступають дружно, 
Разом з ними і Боря-Боб.
По вузькій, по блискучій новії 
Крана баштового спішить 
Комсомолів, комсомолів, 
Що звитягою дорожить. .. 
Не бравадники, а ударцики, 
Що не словом — ділами красні. 
Учорашні десятикласники — 
Будівельники першокласні. 
На обличчях юнних веслують 
В ритм завзяттю пружаві брови, 

вібратор в руках пульсує 
Капіляпом гучним будови. 
Шаленіють лопати гострі. 
Жорж працює, немов на гіам’ять... 
Десь удома чекають гості
І по другій в прихожій палять. 
Мелофанні пакунки хрумко 
Шелестять.
У хвилину цю 
Довгий стіл у тоненьких рюмнах 
Світать озером холодцю.
А об’єкт, мов снага прошила. 
Ватажок випив кухоль зопалу. 
Вся бпигада, немов пвужина. 
Розійшлась по спіралі запалу. 
Жорж підводить степлілий погляд: 
«Молодчаги! Залізні хлопці!» 
Тут ішла комсомольська доля 
У тільняіиці і у пілотці. 
Тут зароджувалась поезія 
У пяднлх цегляних; [стрімких. 
Будівельник — це не професія, 
А покликання молодих.
I її. наче хліб, не видумать. 
Бона гся із земного лона... 
Даль р будовах гисдких видима, 
Як майбутнього дня долоня.

* * * 
його г.італи з днем наводження 
! цілували в щоки голені. 
А він стояв, як обгороджений 
Думками. 
Спогадами-гонами 
Діта простеолись до .зеніту. 
Встають позавтрашні роки. 
«...Ми розлетілися по світу. 
Мов тополиний цвіт з руки». 
Нараз сг.яткова телеграма 
Роздмухала у серці жар: 
«Вітаю! Син. Гіоипіт із БАМу?»
II підпис: «Менший твій Стожар». 
Не все зосталося позаду 
Вогні гтожаоів небо п’є. 
Лише б у ночі .зорепаду 
Не загасить чуття своє. 
Не зачепитись коло хати 
За супокою мирний ріг. 
Щоб нопійчано не сховати 
Свій шал у вузлику доріг.' 
Сурмить зоря. Дзвенить і вторить їй 
R новобупоеах далина. 
Там синій-синій парус обрію 
Юнь комсомольська напина.

м. Кіровоград.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
—- «Час». 8.35 — Гімнастика. 
Я.55 — Телефільм «Собака 
на сіні». 1 і 2 серії. 11.05— 
«У світі тварин». 14.30 — 
Кінопрограма до Дня неза- 

лежпості Пакистану. 14 55 — 
«Композитор Д. Шостако
вич». 15.40 — «Мамина шко
ла». 16.10 — «Роздуми про 
ліс». Теленарис. 16.40 ------
Концерт Державного ан
самблю народного ташпо 
Башкирської АРСР. 17.10 — 
-Адреси молодих». 18.00 — 
♦ День за днем». (К-д). 18.15 
— Мультфільми. 18.45 — 
Етюди Ф. Шопена виконує 
лауреат міжнародних кон
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курсів Гаврилов (форте
піано). 19.15 — «Рік тре
тій—рік ударний». Рішення 
липневого (1973 р.) Пленуму' 
ЦК КІІРС — у життя. 20.00
— Р. Вагнер. «Лоенгріп». 
Вистава. (21.00 — «Час»). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— К. т. Новини. 10.15 — 
«Доброго вам здоров’я». 
10.45 — К. т. Концерт ра-
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длпськоТ пісні. 11.30 —
Фільм -Така г.оиа гра».
15.40 — К. т. «Королівські 
квіти». Вистава для дітей.
16.40 — «Краса людська». 
17.00 — Фільм-концеот <Сн- 
бінський сувенір». 17.30 — 
«Піонерське літо». 18.00 — 
Док. телефільм 'Робітниче 
місто». 18.30 — «Народні та- 
лангн». Ансамбль тапіпо 
«Радість». 19.00 — К. т. «Біс- 
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ті». 19.30 — К. т. Літератур
ний театр. Е. Кплаксвич. 
«Зірка». 19.55 — «Для вас, 
трудівники ланів». Концерт. 
20.30 — «Україна жнивує». 

-20.45 — «На добраніч, діти’»
21.00 — «Час». 21.30 — Те- 
лефільм «Вітср . щодня».
22.40 — К. т. Концерт ест- 
радло-снмФонічного оркест- 
ру ЦТ і ВР. По закінченні — 
н. т. Новини.

15 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 

— «Чаг!». 8.35 — Гімнастика. 
Я 55 — Р. ВагНср «Лоен- 
грін». Вистава. 14.30 — Док. 
фільми. 15.25 — «Сторінки 
історії». 15.55 — Репортаж 
про Всеросійський зліт уч
нівських виробничих бригад.

16.25 — Концерт вокально- 
іпструментального ансамб
лю «Всраси». 16.45 — Фільм 
для дітей. «Стежкою безко
рисливої любові.». 18.00 •— 
Новини. 13.15 — До Дня 
незалежності Індії КІнопро- 
грама. 19.00 — Міжнародні 
змагання з художньої гім
настики «Вологий обруч». 
19.55—Док. телефільм «Я — 
людина щаслива». 21.00 —“ 
«Час». 21.30 — Альманах 
«Поезія», По закінченні — 
новини.
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