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ЧЕРВОНІ СТЯГИ ЮНОСТІ
Урочисте засідання в Києві, присвячене 60-річчю ЛКСМ України

Тричі орденоносній Ле
нінській Комуністичній 
Спілці Молоді України — 
60 років. Ця знаменна да
та однаково близька й до
рога всім трудящим рес
публіки. 22 червня в 
Києві відбулось урочис
те засідання ЦК ЛКСМУ, 
Київських міського і об
ласного комітетів комсо
молу, присвячене 60-річ
чю ЛКСМ України. Свят
ково прикрашений зал 
Палацу культури «Украї
на» зібрав представників 
усіх комсомольських по
колінь.

Під оплески присутніх 
місця в президії займають 
член Політбюро ЦК КПРС, 

_ Перший секретар ЦК Ком- 
1 партії України товариш 

В. В. Щербицький, члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України О. П. Ботвин, 
О. Ф. Ватченко, Г. І. Ва
щенко, П. Л. Погребняк, 
І. 3. Соколов, В. О. Соло
губ, В. В. Федорчук, кан
дидат в члени Політбюро 
ЦК Компартії України 
О. С. Капто, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов, льотчик-космо- 
навт СРСР П. Р. Попович,
члени бюро ЦК . ЛКСМУ, 
перші секретарі обкомів
комсомолу, ветерани пар
тії та комсомолу, передо
вики виробництва.

Урочисте засідання від
крив перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. І. Корнієнко.

Звучать державні Гімни 
СРСР і Української РСР.

ш
До залу вносяться пра

пор республіканської ор
денів Леніна, Жовтневої
Революції та Червоного 
прапора комсомольської 
організації, пам'ятний 
Червоний прапор ЦК Ком
партії України, пам’ятний 
Червоний прапор ЦК 
ВЛКСМ, прапори Київ
ської ордена Червоного 
прапора міської і Київ
ської обласної комсо-
мольських організацій.

З піднесенням обирає
ться президія у складі По
літбюро ЦК КПРС на чопі 
з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС, Головою

У
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Слово надається това
ришеві В. В. Щербицько- 
му, тепло зустрінутому 
присутніми.

Від імені Центрального 
Комітету Компартії Ук
раїни він сердечно поздо
ровив всю 6-мільйониу 
комсомолко, всіх юнаків і

дівчат республіки з зна
менною датою і побажав 
нових успіхів у праці й на
вчанні, у здійсненні істо
ричних накреслень нашої 
ленінської партії.

Слава комсомолу ство
рювалась і примножува
лась ратними й трудовими 
подвига/ли комсомольців 
усіх поколінь, сказав то
вариш 8. В. Щербицький. 
Переможні бої на фрон
тах громадянської війни, 
запеклі класові битви за 
зміцнення Радянської вла
ди, трудові звершення в 
роки перших п’ятирічок, 
безприкладний героїзм у 
боротьбі з фашистськими 
загарбниками, незабутні 
роки відродження, доб
лесть першопрохідців ці
лини і ударних будов — 
усе це історичні віхи біо
графії нашої країни та 
біографії комсомолу.

Працьовитою, мужньою, 
стійкою, беззавітно від
даною ідеалам комуніз
му — такою виховали ра
дянську молодь Комуніс
тична партія і Ленінський 
комсомол. Високі нагоро
ди Батьківщини — ордени 
Леніна, Жовтневої Рево
люції і Червоного Прапо
ра, яких удостоєний ком
сомол України, перекон
ливо свідчать про всена
родне визнання його рат
ної і трудової доблесті.

Партія пишається ком
сомолом — своїм боно
вим резервом і вірним 
помічником. Бути й надалі 
гідним високого довір'я 
партії і народу — справа 
честі комсомольців, усієї 
нашої чудової молоді!

За роки Радянської вла
ди невпізнанно змінилась 
наша країна. Докорінно 
змінились і умови,,з яких 
живе й працює молоде 
покоління.

Незмінним для молоді 
всіх поколінь, і минулих 
і нинішнього, було й ли
шається головне — вір
ність справі Великого 
Жовтня, невгамовна енер
гія і творча ініціатива, ви
сока комуністична переко
наність. Комсомольці, мо
лодь 70-х років — це гід
ні спадкоємці й продов
жувачі славних револю
ційних, бойових і трудо
вих традицій старших по
колінь.

«Комсомол і сьогодні,— 
відзначав у своєму висту
пі в зв'язку з 60-річчям 
ВЛКСМ товариш Л. .1. 
Брежнєв, — є ленінська 
ударна бригада^- десятки

мільйонів членів якої, мо
лодих ентузіастів, вер
шать великі діла».

Ці великі діла вершать 
ті, хто прокладає ВАМ і 
перетворює Нечорнозе
м’я, освоює багатства Си
біру і Далекого Сходу, 
працює в цехах і лабора
торіях, на полях та будо
вах, хто стоїть на варті ми
ру й безпеки нашої Ра
дянської Вітчизни, хто 
своєю працею зміцнює її 
/логутність і міжнародний 
авторитет.

Активно підтримуючи 
внутрішню і зовнішню по
літику КПРС, наша мо
лодь, як і всі радянські 
люди, одностайно схва
лює підсумки зустрічі У' 
Відні Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва з Президентом 
США Дж. Картером, під
писання Договору про об
меження стратегічних на
ступальних озброєнь. Цей 
документ має особливе 
значення. В ньому відо
бражений розумний ком
проміс, справедливий ба
ланс інтересів, оснований 
на принципі рівності і од
накової безпеки, а вико
нання сторонами всіх зо- 
бов язань за Договором 
піддається надійній пере
вірці.

Підписання радянсько- 
американських документів 

устало логічним продов
женням миролюбного 
зовнішньополітичного кур
су, визначеного з'їздами 
нашої партії, курсу, яким, 
як підкреслив Леонід Іл
ліч Брежнєв, ми маємо на
мір іти й далі.

У ці червневі дні, напе
редодні 38-ї річниці по
чатку Великої Вітчизняної 
війни, весь світ переко
нався, що послідовні і на
полегливі зусилля КПБС і 
Радянської держави спря
мовані на те, щоб від
стояти найсвященніше 
право кожної людини — 
право на життя І історич
на заслуга в боротьбі за 
мир належить Централь
ному Комітетові КПРС, 
його Політбюро, особисто 
Леоніду Іллічу БрежнєвуІ 
Своєю невтомною, тита
нічною роботою і енер
гією, принциповістю і ви
сокою політичною мудріс
тю, великим дипломатич
ним мистецтвом Леонід 
Ілліч вирішальною ■ мірою 
сприяв' конструктивному

розв’язанню всіх проблем, 
що виникли на важкому і 
довгому шляху до ОСО-2. 
І за це наш народ, усе 
прогресивне, людство ви
словлює Леоніду Іллічу 
Брежнєву щиру, сердечну 
вдячність.

Комуністична партія і 
Радянська держава по
стійно дбають про підви
щення ролі комсомол/ а 
розвинутому соціалістич
ному суспільстві, в роз
в'язанні завдань комуніс
тичного будівництва. Поза 
Конституція СРСР закрі
пила й розширила права 
радянської молоді, Ленін
ського комсомолу в уп
равлінні державними і 
громадськими справами.

Як підкреслюється в по
станові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-вихов- 
ної роботи», бойовою кон
кретною справою кожної 
комсомольської органі
зації повинно стати поси
лення політичного, трудо
вого й морального загар
тування юнаків і дівчат, 
виховання у них прагнення 
до знань, культури, про
фесійної майстерності, бе
режного ставлення до на
родного добра.

Мені приємно повідо
мити, що ЦК Компартії 
України прийняв рішен
ня — за великі заслуги по 
мобілізації молоді рес
публіки на здійснення зав
дань комуністичного бу
дівництва і з зв’язку з 
60-річчям нагородити Ле
нінську Комуністичну
Спілку Молоді України 
пам’ятним Червоним пра
пором Центрального Ко
мітету Комуністичної пар
тії України.

Прийміть, дорогі юні 
друзі, цей Червоний пра
пор як символ нашої ве
ликої революції, як сим
вол спадкоємності поко
лінь комуністів і комсо
мольців. Хай Червоний 
прапор із зображенням 
великого Леніна окриляє і 
надихає вас на нові подви
ги у славу нашої багато
національної соціалістич
ної Батьківщини!

Ми, комуністи, сказав 
на закінчення товариш 
В. В Щербицький, твердо 
впевнені а тому, що ком
сомольці й молодь рес
публіки завжди виправду
ватимуть високе довір'я 
партії; віддаючи свої сили, 
знання, енергію великій 
справі побудови комуніс

тичного суспільства з на
шій країні.

Слава комсомолу Украї
ни — бойовому загону 
ВЛКСМ!

Хай живе Комуністична 
партія Радянського Сою
зу — випробуваний аван
гард радянського народу 
в боротьбі за ко/иунізм!

Під бурхливі оплески 
товариш 3. В. Щербицький 
вручив представникам 
республіканської комсо
мольської організації па
м'ятний Червоний прапор 
ЦК Компартії України.

Із словом-відповіддю 
виступає А. І. Корнієнко. 
Глибокі почуття радості і 
хвилюзання, говорить він, 
переживаємо ми в цю 
урочисту годину. Великий 
і славний шлях комсомолу 
республіки увінчала нова 
висока нагорода—пам’ят
ний Червоний прапор 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ук
раїни. Палкий відгук у 
серці кожного з нас, кож
ного комсомольця, при
страсне бажання трудити
ся ще більш вперто і на
полегливо, почуття щирої, 
синівської вдячності партії 
за нагороду, за високу 
оцінку звершень комсо
молу республіки виклика
ли полум’яні рядки приві
тання ЦК Компанії Украї
ни, яскрава, надихаюча 
промова члена Політбюро 
ЦК КПРС. Першого секре
таря ЦК Компартії України 
товариша 8. В. Щербиць- 
кого.

А. і. Корнієнко запевнив 
Центральний Комітет
КПРС, ЦК Компартії Ук
раїни, ЦК ВЛКСМ у тому, 
що комсомол республіки, 
рівняючи свій крок на ве
лику революцію, гідно 
примножуватиме героїчні 
традиції старших поколінь 
і надалі свято виконувати
ме священні ленінські за
повіти, під прапором пар
тії твердо і впевнено йти
ме шляхом Великого 
Жовтня, шляхом кому
нізму.

Гарячий, полум’яний 
привіт від імені Централь
ного Комітету 8ЛКСМ, 
сердечні поздоровлення 
учасникам засідання, всім 
комсомольцям, юнакам і 
дівчатам республіки з 
60-річчям комсомолу Ук
раїни і високою нагоро
дою — пам'ятним Черво
ним прапором ЦК Ком
партії України передав 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

Ленінська Комуністичне 
Спілка Молоді України ' 
підкреслив він, — бойо 
вий загін 8ЛКСМ, народ
ження якої стало важли
вою подією в історії Ле
нінського комсомолу, 
створена як складова час
тина єдиної Комуністичної 
Спілки Молоді Радянсько: 
країни під керівництвом 
Комуністичної партії, вона 
пройшла великий і слав
ний шлях.

Комсомольці завжди 
вчились і вчаться мисте
цтву революційної бо
ротьби у комуністів. Ми 
вчимося комуністичній 
ідейності, безмежній від
даності' справі робітничо
го класу, беззавітному 
служінню партії, народові, 
Вітчизні V видатного полі
тичного і державного дія
ча сучасності, вірного 
продовжувача великої ле
нінської споави, великого 
друга і дбайливого на
ставника радянської мо
лоді товариша Л. І. Бреж
нєва. Тут. на Україні, Лео
нід Ілліч Брежнєв, комсо
молець 20-х років, про
йшов першу школу полі
тичного виховання, дістав 
робітничий гарт.

Партія вчить не спиня
тися на досягнутому, ЦК 
КПРС підкреслює, що ко
мітети комсомолу повинні 
наполегливо і послідов
но втілювати з життя 
безсмертний ленінський 
заповіт «Вчитися комуніз
му», боротися за виконан
ня завдань, висунутих то
варишем Л. І. Брежнєвим 
на XVIII з’їзді ВЛКСМ, 
охоплювати ідейним впли
вом усі групи молоді, ви
ховувати її на революцій
них бойових і трудових 
традиціях партії і народу. 

60-річчя комсомолу Ук
раїни — це свято всього 
Ленінського комсомолу, 
що салютує на марші од
ному з своїх бойових за
гонів. За великі заслуги в 
справі комуністичного 
виховання молоді, актив
ну участь у господарсько
му і культурному будів
ництві, мобілізації комсо
мольців і молоді на ус
пішне виконання рішень 
XXV з’їзду КПРС і в зв'яз
ку з 60-річчям комсомолу 
України ЦК ВЛКСМ прий
няв рішення занести Ук
раїнську республіканську 
комсо/лольську організа
цію до книги Пошани ЦК 
ВЛКСМ Високих нагород 

(Закінчення на 2-й стор.).
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2 стор. „ M плод И Й КОМ У ВЛ Р“
26 череня 1619 рощ

ЧЕРВОНІ СТЯГИ ЮНОСТІ
{Закінчення.

Поч. на 1-й стор.|.

Ленінського комсомолу 
удостоєні 72 міські і ра
йонні, 320 первинних ком
сомольських організацій, 
понад півтори тисячі мо
лодих передовиків вироб
ництва.

Від імені ЦК ВЛКСМ. 
Б. М. Пастухов вислоьчв 
упевненість у тому, що 
комсо/гольці і молодь 
республіки під керівни
цтвом Комуністичної пар
тії України будуть і надалі 
на передових рубежах бо
ротьби за комунізм.

Зливається з урочисти
ми мелодіями шелест ку
мачу. До залу вносяться 
священні реліквії — чер
воні стяги, під якими 
перші комсомольці ЙШЛИ 
в бій за Радянську владу, 
захищали революцію, ге
роїчно трудились.

Прапори супроводять 
учасники подій, які уві
йшли яскравими сторін

ками в героїчну біогра
фію Вітчизни і Ленінського 
комсомолу. Биступо/л 
О. П. Шерудила — одного 
з організаторів комсо
мольських осередків на 
Україні, члена ЦК ЛКСМУ 
в двадцяті роки, делегата 
багатьох з’їздів комсомо
лу країни і республіки — 
почався хвилюючий пере
клик поколінь, що став 
лейтмотивом ювілейного 
торжества.

Доля Дніпрогесу — бу- 
дови-подвигу, будсви- 
символу стала і долею 
П. А. Дмитрусенка, який 
працюсав там машиніс
том паровоза і одним з 
перших був нагородже
ний орденом Леніна. Теп
ло і схвильовано говорив 
він у своєму виступі про 
подвиг дніпробудівців.

Сповнені суворої герої
ки пісні про Велику Віт
чизняну війну супрово
дять овіяні бойовою сла
вою прапори. У коленого з 
них своя чудова історія.

Б урочистій тиші слухає 
зал члена підпільної ком
сомольської організації 
«Молода гвардія» А. В. 
Лопухова. Старший лейте
нант М. А. Коченко, який 
виступив від імені радян
ських воїнів, запевнив, що 
героїчна естафета ратної 
слави в надійних руках. 
Інженер шахтобудівної о 
управління № 2 тресту 
«Мдкіївшахтобуд», кава
лер ордена Леніна Д. Ф. 
Вірич говорить від імені 
молоді героїчних років 
відродження. Глибока хлі
боробська мудрість зву
чить у виступі знатної тру
дівниці агронома колюспу 
«Ленінський шлях» Мир
городського району Пол
тавської області Героя Со
ціалістичної Праці К. і. 
Гулій.

Кращі представники 
комсоллолу, всієї молоді 
республіки удостоїлися 
честі рапортувати рідній 
партії, урочистому засі
данню про свої успіхи і 

звершення на честь слав
ного ювілею.

Під бурхливі оплески 
передові трудівники вру
чають товаришеві В. Б. 
Щербицькому Рапорт
Центральному Комітетові 
Компартії України про ус
піхи, ЯКИМИ КОМСОМОЛЬЦІ і 

молодь республіки озна
менували 60-річчя ЛКСМ 
України.

У прийнятих 'З великим 
піднесенням ьітальних 
листах Центральному Ко
мітетові КПРС, Генераль
ному секретарю ЦК КПІ'С, 
Голові Президії Верховної 
Ради СРСР товаришеві 
Л. І. Брежнєву, а також 
ЦК Компартії України, 
учасники урочистого засі
дання запевнили, що тричі 
орденоносний комсомол 
Радянської України і далі 
буде наполегливо бороти

ся за виконання безсмерт
ного ленінського заповіту 
«Вчитися комунізму», вті
лювати в -життя завдання, 
висунуті в промові това

риша Л. І. Брежнєва на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ, поси
лювати політичний, трудо
вий і моральний гврт 
юного покоління, прищеп
лювати йому почуття істо
ричної відповідальності за 
долю соціалізму, за зміц
нення економічної і обо
ронної могутності кроіпй 
Рад.

Урочисте засідання ого
лошується закритим. При
сутні співають партійний 
гімн «Інтернаціонал». У 
залі довго не стихають 
здравиці на честь Кому
ністичної партії, Батьч’в- 
щини, Ленінського комсо
молу, великого радян
ського народу.

Для учасників урочисто
го засідання було дано 
великий святковий кон
церт майстрів мистеців і 
художніх колективів.

За успіхи у виконанні 
завдань господарського і 
культурного будівництва, 
заслуги в розвитку радян

ського мистецтва і актив
ну участь у комуністично
му вихованні молоді ве
лика група працівників 
підприємств, установ, ор
ганізацій і комсомоль
ських органів науки, куль
тури і мистецтва удостоє
на Почесних грамот . Гра
мот Президії Верхсв-^ 
Ради Української РСР, а 
також почесних звань рес
публіки.

22 череня член Політ- 
бюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голова Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР О. Ф. Витченко 
вручив нагороди.

Нагороджені гаряче дя
кували Комуністичній пар
тії і Радянській державі, 
особисто Леоніду Іллічу 
Брежнєву за постійне пік
лування про молодь і за
певнили, що й далі будуть 
самовідданою працею 
примножувати могутність 
і славу Батьківщини 
Жовтня.

(РАТАУ).

ОДИЛА
МОЛОДОСТЬ

Час невблаганний. Він 
зітер у пам’яті чимало ці
кавих подій. Але роки 
комсомольської юное І і 
нашого покоління не під
владні забуттю.

На початку 1922 року 
бюро повітового комітету 
комсомолу направило 
Олександра Іваненка і ме
не на завод «Червона зір
ке». Л\и стали учнями 
слюсарів. Через кілька 
днів на завод улаштували
ся члени спілки Бахмаг і 
Жемчужников. Учотирьох 
ми повинні були взятися 
за організацію комсо
мольського осередку при 
повсякчасній підтримці 
парткому і комуністів 
Спренжина, Дичкова, Те
личка, Ткаченка. Досиїь 
швидко появилися співчу
ваючі спілці. Мені зга
дуються Жора Гіосторонь- 
ко, Гриша Гамаюнов, Вася 
Крамаренко, І риша ГІри- 
чененко та інші. Еони до
помагали нам проводити 
бесіди в цехах, знайомили 
із молодими робітниками. 
Вінцем нашої організацій
ної роботи були загальні 
збори молоді підприс/г- 
ства. Проходили Вони у 
приміщенні їдальні, ще 
водночас правила й за 
клуб. Мені залам яталися 
навіть два питання поряд
ку денного: «Організація 
комсомольського осеред
ку на заводі «Червона зір- 
на» і завдання членів спіл
ки» та «Запис у комсо
мол».

Секретарем комсомоль
ського осередку став 
Олександр Іваненко. До 
складу бюро обрали Все
волода Бахмата і мене. Які 
завдання вирішували тоді 
комсомольці? Наші зусил
ля спрямовувались на ре
монт і відбудову заводу, 
організацію комунісіич- 
них суботників, боротьбу 
з бандитизмом і- куркупь- 
єівом, на політичне й за
гальноосвітнє навчання, 
військову й фізичну підго
товку молоді.

Ми брали найактивнішу 
участь у всіх починаннях 
парткому. Не рахуючись 
із вільним особистим ча
сом, відбуд9вували завод, 
були застрільниками на 
єуботниках. Пригадується 
робота загонів «легкої ка
валерії» і «живої газети». 
«Кавалеристи» виявляли 
недоліки р нашій роботі, 
відзначали краще, мате
ріали про це віддавали до 
редакції кживої газети».

Це була своєрідна а:іт- 
культбригада, що будува
ла сьсю програму на міс
цевих фактах.

У 1922—1923 роках у 
місті, і довкружних селах 
ми організовували гуртки 
по ліквідації 
нссті. Влітку 
табори, де

неписьмен- 
виїздили в 
проходили 

практичним курс їзди на 
тачанках. Адже кожен із
нас був ще й чонівцєм. 
Есєнна наука нам була ду
же потрібна. Доводилось 
брати участь у боях з бан
дами Завгороднього в 
Оптовому, Зеленого в 
Цибулевому і Хирівці. До-
водилось не бипускаїи 
гвинтівки з рук і тоді, ко-
ли заготовляти дрова для 
залізничного транспорту, 
лікарень, дитячих закла
дів. Ми були шефа/ли ди
тячого будинку. Свій мі
зерний пайок ділили з го
лодуючими дітьми.

Виконуючи вказівки В. І. 
Леніна, висловлені на ПІ 
з їзді комсомолу, ми ВСІМ 
осередком училися. На 
той час освіта у кожного з 
нас була за два—чоіири 
класи. Багато хто з моїх 
товаришів закінчили . зго
дом вузи, стали відомими 
людьми. Баня Ганенков 
став секретарем обкому 
партії, Олександр Іванен
ко — інженером, дирек
тором одного з москов
ських заводів, Семен їре- 
губ — відомим літера
турним критиком, Олек
сандр Щегольков та Іван 
Артюшкін — працівника
ми Міністерства закор
донних справ.

•Мені часто доводиться 
виступати перед молоддю 
«Червоної зірки», бувати 
на заводі, І ніколи не пе
рестаю захоплюватись ти
ми змінами, що відбуваю
ться на підприємстві. Ни
ні тут понад 2 тисячі ком
сомольців, 38 комсомоль
сько-молодіжних бригад. 
Молоді заводчани живуть 
цікавим трудовим жипям. 
Вони вчаться у вечірніх 
школах, технікумах, інсти
тутах, підвищують спої 
знання в 31 гуртку полі
тичного навчання. І я, як 
ветеран комсомолу, ра
дію, дивлячись на молодь, 
що носить звання робіт
ників - червонозорівців, 
молодь, якій ми передали 
естафету будівництва ко
мунізму.

п. сидяк, 
ветеран комсомолу 
Кіровоградщини.

Знайомтеся: Оленсандр ПАЗЛОВ, секретар номітету 
нотлеомолу Каг.ітанівського цукроксг.'.бінату Новомир- 
городського району. Сашко очолює спілчан недавно, 
але його поважають за вміння організувати молодь на 
ту ни іншу добру спргі.у, за те, що живе турботами 
ремонтників, експлуатаційників заводу, робітників бу- 

- рякорадгоспу.
Це закономірно. Адже Павлов зразу ж після звіль

нення в запас із лав Радянської Армії працюсав на 
Калітанівському цукрозаводі шіектрозсарникогл. То
вариші виявили Олександрові довір’я — обрали його 
секретарем комсомольської організації цеху, потім 
заводу. І ссь тепер він — ватажок комсомолі!" всього 
комбінату.

Фото В. ГРИБА.

ТВОЇ ВИХОВАНЦІ. КОМСОМОЛ!

Григорій Горбачов — 
наймолодший з дев яти 
механізаторів Олександ
рійського району, яких 
відзначено урядовими на
городами за успіхи у ви
робництві продуктів зем
леробства. А він, мабуть, 
у юності й гадки не мив, 
що хліборобське визнан
ня прийде до нього на 
широких, щедрих україн
ських полях, бо виріс він 
далеко від нашого степо
вого краю, в Пермській 
області. Там закінчив шко
лу, потім училище механі
зації сільського госпо
дарства.

Після служби е армії 
Григорій прибув у наш 
район, куди переселилися 
його рідні. Сподобалось 
хлопцеві українське село 
Звенигородка, та найбіль
ше — лани широкополі. 
Отож невдовзі стрункий 
темноволосий юнак при
йшов у сім’ю сільських 
механізаторів. Зустріли 
його привітно, допомогли 
словом і ділом у повсяк
денній роботі. Ветеран 
бригади Олександр Они- 
симобич Маменко учив 
Григорія по найменшому 
сторонньому звуку, що

вчувався в рокоті тракто
ра, визначати, що за «хво
роба» в машини. Не раз 
досвідчений хлібороб на
че між іншим говорив у 
присутності свого моло
дого колеги про те, що 
землю-матінку любити 
треба, бо байдужих вона 
не терпить.

Можливо, тому порівня
но швидко й прийшла до 
Г орбачева хліборобська 
майстерність. Молодий 
комуніст став одним З 
кращих фахівців у трак
торній бригаді радгоспу- 
технікуму, постійно пере* 
виконує свої зобов я- 
зання.

По праці й шана. Вдру
ге односельчани обрали 
його депутатом Звениго
родської сільської 
народних депутатів. Яку 
роботу йому не доручи
ли — чи тс зорати або за
культивувати поле, чи то 
разом з іншими депутата
ми і дозорцями провести 
якусь перевірку — зро
бить усе до ладу, на со
вість, красиво, як велить 
серце працьовитої лю
дини.

Л. СТУПЕНКО, 
секретар парткому 
рпдгоспу-техкікуму.

АТЕСТУЄМО
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДПКНІ

ПОЛКУ 
ПРИБУВАЄ
ТУЇ на молодість нічого 
' не списують. До всіх 

вимоги однакові. І, може, 
саме через це молодь іде 
в бригаду. Ось і рік тому 
після закінчення серед
ньої школи та курсів ме
ханізаторів прийшли сю
ди Олег Шаг.оренко, Ана
толій Осадчук, Сергій Гри
ценко та інші. Бригадир 
П. П. Литвинюк запевняє, 
що й цього року в колек
тив увіллється чимало но
вачків.

Мова про комсомоль
сько-молодіжну трактор
ну бригаду № 3 колгоспу 
імені Кірова Новоархан- 
гельського району. Про 
перші успіхи і невдачі 
цього колективу. Найпер
ше, що слід відзначити, — 
це те, що сміливості хлоп
цям не позичати. Взяти 
механізовану ланку по 
вирощуванню цукрових

буряків, яку очолює сек
ретар відділкової комсо
мольської організації Ва
силь Басаман. Зобов’язан
ня ХЛОПЦІВ ДОСИТЬ ВИССі- 
ке — одержати по 330 
центнерів солодких коре
нів на кожному з 250 гек
тарів посіву. На чому 
грунтується така впевне
ність? Адже минулого ро
ку мали всього по 294 
центнери. Найкращим до
казом того, що механіза
торам під силу такий ру
біж, є швидке професій

не зростання кожного. І 
сприяє цьому високе до
вір я старших. У госпо
дарстві не бояться дові
ряти молодим найвідпові
дальніші роботи. А що 
вже хлопці і дівчата швид
ко й високоякісно їх вико
нують, то це звично ---
хлібороби еони з діда- 
прадіда.

Ось хоча б комсомо
лець Анатолій Мельник. 
Іще не так давно він ро
бив перші кроки у профе
сії. Тепер уже дехто вчи
ться у нього. Сіяв нині 
кукурудзу. На площі ігС 
гектарів (а в бригаді всьо
го 165 гектарів) швидко 
поклав зерно в грунт. Со
няшник сіяв — теж пере
виконував норми.

Виховання молоді в ко
лективі — основне в ро
боті комсомольського ак
тиву бригади. Це не прос
то слова. За ними — по
стійна копітка робота, 
увага до молодого хлібо
роба. Не останню роль 
тут відіграє й особистий 
приклад передовиків і но
ваторів праці, гостре сло
во БІДДІЛКОВОГО «Комсо- . 
мольського прожектора».

Комсомольські збори у 
бригаді проводять разом 
зі старшими товаришами. 
Хоча молоді більшість у 
колективі, та слушна по
рада старшого ніколи не 
завадить. Бо тут на моло
дість нічого не списують.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
працівник новоархан- 
гєльськсї районної га
зети «Колос».

БОНИ ВИКОНАЛИ 
П’ЯТИРІЧКУ

„СПАСИБІ“—
ГАЛИНІ

Галина Сліпчеько засГАх 
жила славу однієї з 
щих робітниць Кірово
градської взуттєвої фаб
рики. Робота у неї зви
чайна: намазувальниця
деталей взуття. Та вся 
справа в тому, що Галина, 
перейнявши досвід своїх 
наставників, за зміну всти
гає зробити значно біль
ше норми. Вона вміє еко
номити час, уміє так орга
нізувати свою роботу, що 
товариші, які працююіь 
на наступній операції, 
ледве встигають обробля
ти подані нею деталі, 
кажуть: «Галя нзе підга
няє, спасибі їй».

Цей рік став для Галини 
Сліпченко знаменним, ад
же вона виконала своє 
особисте п’ятирічне зае
данья.

Я КАПИЧ.



Лунали по
стріли. Злітали 
в голубе небо 
ракети. Йшли в 
атаку юнармій- 
ці. Розгорявся 
бій. Але це бу
ла тільки гра.

ПОКЛИКАЛА «ЗІРНИЦЯ»
Вісім днів в Одесі тривав п’ятий 

республіканський фінал військо
во-спортивної гри «Зірниця». По
сланці всіх областей України бра- 

-ги участь у напружених змаган
нях з фізичної підготовки і вій
ськово-технічних спеціальностей, 
показуючи неабияку мужність, 
відвагу.

Нинішній фінал проходив у пе
реддень великого свята — 60-річ- 
чя комсомолу республіки. Тому 
свої перемоги на фінішах юнар- 
мійці присвятили цій зна/. енній 
події.

Серед учасників гри — загін 
Солгутівської десятирічки Гайво- 
ронського району. В зага.іаноко- 
мандному заліку він посів восьме 
місце. На окремих етапах гри сол- 
іутівці були другими у змаганнях

розвідників. За 24 секунди склав 
: розібрав автомат Віктор Ревєга, 
що принесло команді теж друге 
місце.

Третю сходинку зайняли наші 
земляки і в змаганнях туристів та 
юних інспекторів руху.

Чемпіоном «Зірниці» з метання 
тенісного м’ячика став Іван Уро- 
вий. Його м ячик сягнув 80 метрів.

Особливо відзначилися у спор
тивних змаганнях'Ніна Речицька, 
Олег Пилипишин, Тамара <Рере- 
нець, Світлзна Скрипниченко.

Тепер у солгутівських юнармій- 
ЦІЕ — відпочинок. А з першого 
вересня почнеться активна підго
товка до участі у військояо-спор- 
тивній грі «Орляткс».

Т. БОРИСОВД.

•З стор. ---------

ВПЕВНЕНО ДІЯЛИ СОЛГУТІВЦІ В 
НА ВОГНЕВОМУ РУБЕЖІ.

А ІВАН ЯРОВИЙ НЕ МАВ СОБІ РІВ
НИХ У МЕТАННІ ТЕНІСНОГО М’ЯЧИ
КА. ЙОГО ВІТАЛИ НАВІТЬ СУПЕРНИ
КИ (ФОТО ЗЛІВА).

Фото Р. ЄПЕЙКІНА.

ДОБЛЕСТЬ солдатська...
Нею захоплювався

Микола Бондаренко з ди
тинства. Ного улюблени
ми кінна ми були «Ча
паев» і *51 к гартувалася 
сталь». їх він перечитував 
багато раз, хвилюючись і 

- радіючи разом з героями, 
lie приховуючи, що мріє 
бути схожим иа них. З 
нетерпінням чекав дня 
призову на військову 
службу.

І цей день настав. Нена
че задарований. слухав 

Оолодин воїн розповідь ве- 
/.'Ірана частини офіцера 
Сісітаті» Санії'а, котріий го
ворив про подвиги одно
полчан у роки Великої 
Вітчизняної ВІЙНИ і в мир
ний час. Було названо 
прізвище рядового Пере
скокова. Цей воїн ніс ка
раульну службу на відда
леному посту. Вночф вда
рила гроза, пішов ялино
вий дощ. Несподівано десь 
в імлі, зовсім поруч, про
лунав страшний тріск 1 в 
ту ж хвилину иа вартово- 
•"о навалилося іцось важ
ке... йому пошкодило .чо- 
гу. Але солдат не пішов з 
поета доги, поки не при
йшла зміна. За сміливість 
і самовідданість рядово» о 
Перескокова нагородили 
іменним наручним годігл- 
UHKOM.

Не меншу мужність ви
явив і рядовий Фарід Г»лі
спи. Будучи в міському 
■звільненні, він. зневажаю
чи небезпеку, вступив в 
одноборство з двома зло
чинцями і загримав їх.
■ — Так що доблесть мож- 
за виявити не тільки на 

^JKlIli, — зробив висновок 
офіцер.

— Повсякденне ваше 
життя ■— вірне служіння 
Ь.»Т1Л;ІВЩНПІ. Це — теж 
доблесть солдатська.

S

Багато роздумів при
несла ця розмова ’»школі 
Бондаренку. Він згадав 
твоє рідне місто Знач ли
ку, дрезів по роботі, ЯКІ 
нрж'илії писати про ся) и<- 
бу. Але про то зараз на- 
ніііцсш? Результати бойо
вого нявчання поки и:о 
‘квтішйі. Осі» хоч би з фі
зичної підготовки. Сил У 
Миколи багато, з вправи 
на перекладині та брусах 

виходять. 11с вистачає 
ґ^йїііія і спритності. 1 на 

1 ірільбшді кулі пускає за 
<чозоком»: то - заквапи
вся і смикне спусковий 
'•І’” чок, то візьме «дрібну

Ці невдачі дуже хвилю« 
■’’Элн Миколу. Було до бо
лю р серці образливо і 
'’рИі-ро зз СЕОе невміння.

СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИПИ

ЗА ВЕЛІННЯМ
ОБОВ’ЯЗКУ
ГУБНОГО разу до рядо- 

вого Бондаренка пі
дійшов командир відді
лення сержант Олег Ро
манов. Він поцікавився 
першими армійськими 
кроками .Миколи, порадив 
не занепадати духом при 
невдачах. А потім спи гав, 
чи нс думав солдат про 
свої соціалістичні зобов’я
зання.

Рядовий Бондаренко на
віть розгубився. Як’ ВІДПО
ВІСТИ на це запитання? 
Звичайно ж, він думав про 
це. І давно. Та все не на
важувався комусь сназатп. 
Здавалося, що зобов'язан
ня він намітив для себе 
дуже високі і вони йому 
не під силу. Правда. Ми
кола не збирався відступа
ти від товаришів но служ
бі. Був перекопаниіі: знан
ня і Навики — справа на
живна. А бажання стати 
майстром військової спра
ви було у нього величезне. 
1 тому через кілька днів 
після розмови Із сержан
том на зборах особової о 
складу Бондаренко сказав:

— Боротимуся за зван
ня відмінника.

Взяв зобов’язання — 
виконай! Дав слово до
держ! Ці слова ще зовсім 
недавно Микола казав сво
їм товаришам по роботі, 
де був комсоргом. І сам 
звик виконувати намічене.

Палії на фізичну підго
товку Кін іаються заняття, 
а Микола знову поспішає 
у спортіняшії зал, до тілі- 
цастичних снарядів.

Поступово воїн відпра
цював усі нормативи з фі
зичної ПІДГОТОВКИ.

Командир почав стави
ти його за приклад за сіа- 
ранпість у навчанні.

Поліпшив рядовий Бон
даренко і свою вогневу 
виучку. Па стрільбищі 
просив сержанта Романо
ва, шоб той те і те раз 
перевірив ЙОГО прІІГОТ)- 
в.-иіня до сірільби. Багато 
тренувався у плавному 
натисканні па спусковий 
крючок...

Старанність Миколи не 
сховалася від командирів- 
ВЬіш всіляко допомагали 

йому, роз'яснювали незро
зумілі читання.

І треба було бачити ра
дість Миколи, коли він 
після довгих невдач упер
ше викопав вправи стрільб 
на «відмінно». Командир 
взводу палко поздоровив 
.Миколу з першим успіхом 
і прямо иа стрільбищі 
оголосив йому подяку.
СІ К і всі воїни, Бопда- 

рейко із захопленням 
вивчає теоретичну спад
щину В. 1. Леніна. У ньо
го є конспекти таких ро
біт вождя, як «Лист до 
американських робітни
ків», «Робітничий клас і 
національне питання», 
«Декларація прав трудя
щого н експлуатованої о 
народу!, «Як нам реорга
нізувати робеельіпспек- 
цію», «Сторінки із щоден
ника» та багато піших.

...Рядового Бондаренка 
разом з товаришами було 
призначено в караул но 
с\ проводу військової о 
вапгажу. В дорозі були 
кілька днів, помітно вто
милися. -Але ніхто не скар
жився на труднощі. Вночі 
залізничний состав зупи
нився на невеликій етап
нії. Тут на пост заступив 
він, рядовий Бондаренко. 
Зайняв місце на гальмовій 
площадці.

] іезабаром ешелон ру
шив уперед, поступово на
бираючи швидкість. Роз
мірено постукували коле
са состава па стиках ре
йок. Микола мінно стис
кав у руках автомат, 
пильно вдивлявся вперед. 
Несподівано запах гару 
насторожив його. Невдов
зі він побачив снопи золо
тистих-іскор, то іііілііалн 
з-під і-.оліс сусіднього ва
гова. Насувалася небез
пека, і Микола розумів це. 
Адже вогонь міг у. будь- 

яку мить щрскшіугіїеь на 
обшивку вагона.

У гонові роїлися дуйки. 
ІЦо робити? Але збенте
ження тривало не більше 
хвилини. Бондаренко взяв 
себе в руки. Рігіденил було 
одне: зупинити состав. Ми
кола став подавати сигна
ла зупинки червоним ліх
тарем Але машиніст не 
помітив Тоді Бовдпрошю 
зробив кілька пострілів 
угору. Та поїзд продолжу 
вав іти вперед.. 1 Микола 
приймає єдине рішення, 
ЩО ЛИШИЛОСЯ у нього в ре
зерві. — добратися до нрв 
пій скстрецної зупиняй 
поїзда і перекрити їх.

Бондаренко ліг па авто
зчеп і, витягнувшись, пе
рекрив однії кран. Зовсім 
поруч — колеса вагона. 
Один необережний по
рух — і може трапитись 
непоправне. Але думки 
Миколи в ці секунди не про 
себе: зупиниш состав, не 
дати поширитись вогню! 
Підтягнувшись па руках, 
Бондаренко перебрався до 
другого крана і перекрив 
його.
у ПРОСТОРОМУ за- 

лі солдатського клу
бу зібралися воїни. Сьо
годні тут в урочистій об
становці рядовому Бон-, 
даренку вручають цінний 
подарунок.

Схвильований і радіє 
ний, Микола підходить до 
командира' гаряче відпо
відає па поздоровлення. 
Потім голосно нромовляс 
«Служу Радянському Со
юзу!»

У ці .хцщтппн Бондарен
ко з особливою сплою 
відчув, як почесно бути 
вірним справі, якій слу
жиш. У ньому — джерела 
солдатської доблесті.

Додам: Микола Бонда
ренко призивався з Кіро- 
вогралінипі). народився, 
виріс і вчився у Знач яй
ці. Тут по вулиці ЗО років 
ВЛКСМ живуть батьки 
воїна. Батько, Дмитро 
Никифорович, — учасник 
Великої Вітчизняної вій
ни, інші працює машиніс
том у локомотивному де
по, маги, Тамара С’авслів- 
па, _ у відділі робітничо
го постачання.

Микола після дссятнріч-
ки закінчив автошколу 
при ДТСААФ і до призо
ву в Радянські Збройні 
Сили працював у відбу
довному поїзді Одесько- 
Кншішівеьі ої залізниці.

Л. ЙК0ВИШЙН.

ПРОПОНУЄ ‘
ВИДАВНИЦТВО 
«ДНІПРО»

МуЯЦіЬОЮ. ВЄЛНЧСЬІіОЇ ВОЛІ ЛЮДИНОЮ ІІГіЗЯПВ товариш 
Л. І. Брежнєв у книзі «Ці тина» Василя Рагузова, сту
дента-заочника Львівської о будівельної о інституту. Од
ним з перших ешелонів В Рагузов приїхав освоюн.'.т її 
цілинні землі Казахстану. Він устиг зробити небагато, 
але й то. що встиг, назавжди залишилося в пам’яті люд
ськії!. Про першоцілиниика В Раїузова та його друзів 
схвильовано розповідає А Б Діхт.чр у документальній 
повісті «Рагузогскна сопка»». У кчнжці широко наводи
ться щоденники В. Раїузова, які залишилися після йоіо 
смерті.

«Комсомопс, доле моя» — так називається збірка ш.-- 
е.зій. основу якої складають вірші, що падійш.'їн па 
поетичний конкурс, прнсвяченип Ь<) річ ПО ВЛКСМ. По
ряд із авторами старшого покоління свіжо н гучно зву
чить голос молодих новобранців красного письменства, 
що вже встигли завоювати симпатію та допіру читача.

Коротким був шлях російського поета Кіндрата Федо
ровича Рилєєва. За участь у повстанні на Сенатській 
площі 14 грудня 1825 року він разом з чотирма іншими 
декабристами — Пест елем. Каховським. Муравиовим т а 
Бестужевим-РібМіпим — був засуджений до страти. Але 
творам його, сповнеьнм свободолюбиВИХ МОТИВІВ, як і 
ідеям, за які він затнув, судилося довге життя. Про все 
це йдеться в бі.п рг.фі'.ііііі повісті Г. Г. Ігчатевка «Кіндрат 
Рилссв».

Події роману В. О. Яворського «Оглянься з осені» 
розгортаються в подільському селі Городищах над. Бу
гом. ЛІ.і стаємо свідками невпинного, прекрасного руху 
життя, в л.чому розкриваються характери голови кол
госпу Ліаркіяиа Нідьсвп. вчителя Муеія Федотовича 
Дзнидрн, красуні ланкової Лїартп Гумляр та багатьох ін
ших. Поетично, з любов'ю відтворено красу подільської 
землі, на якій живуть і працюють герої твору.

Бентежною тривогою за завтрашніїї день людства, роз
думами над долею і покликанням свого покоління, акгиїз- 
ннм вторгненням у сьогодення приваблює нова збірка 
поезій Тамари Ко’ломієць «Колос літа мого». Дороги рід
ного краю, проходячи крізь серце авторки, розширюють 
обрії поетичного світобачення, народжують проникливу 
ліричну оповідь Цс книжка про дружбу між людьми і 
народами, про щирі і світлі людські взаємини. Багато- 
мірпістю, силою і с.чуттів відзначається цикл поезій, при
свячених коханню

Квіти здавна стали символами краси, єднання людей. 
Тому саме до них вдається С. С. Зіпчук у збірці поезій 
(Сузір’я квітів», розповідаючи про славних будівників 
БАМу (цикл «Квіти на мерзлоті»), про дружбу пародій 
(вірш «Троянди Болі арі)»), про незглибимі • дива мис
тецтва б Кактус») і, звичайно ж, про найчарівнішу квіт
ку — кохання.

У книзі знайшли гсдалыхпш розвиток традиційні с.ше 
для Станіслава Зівчука геми ратного подвигу в роки Ве
ликої Вітчизняної війни і трудової іероїкії молоді. Пост 
ділиться своїми враженнями від поїздок у Сибір і за кор
дон, де з особливою силою проявляється почуття любові 
до Батьківщини

«Нотатки старшокласниці» — повість Л Т іскрової про 
нашу сучасницю ученицю середньої школи, роеєсііііщо 
тих, кому ніші шістнадцять Героїня повісті добрим, з 
часом і Гострим і у мером розповідає про своє життя, про 
ставлення до шкілі них учителів, товаришів, батьків, на- 
мвгас.ться розв'язати гі моральні и стичні проблеми, які. 
рано чи пізно постають перед пїдлітками.

Книгу, до якої ввійшли фантастична повість та опові
дання О. К Тесленко газьав «Дозвольте народитися». 
Низка оповідей, пов'язаних між собою спі.іьннмв іероя- 
мя і місцем дії, малює цікаві драматичні пригсдй людей 
та біокіберів в непростих умовах прийдешнього світу.

На штучній планеті Ііішші. одній з багатьох планет 
142-го штучного зоряного меіакаскаду в »»стероїдному 
поясі Сонячної системи, живуть і працюють шпіц нащад
ки Автора цікавлять н першу чергу проблемі! морально- 
етичні, проблеми людського щастя, котре, лк дасно відо
мо, не приходить разом з новітніми відкриттями науки іа 
ДОСЯІ І’.Г пнями техніки.

Ядро всіх оповідей становить розповідь про Дьопдю* 
рага. бкжібера, котрого на шляху служіння високим 
ідеалам людства спіткали ■численні пригоди і труднощі, 
здолати які можи» було лічне не схибивши, збери іин за 
будь-яких обставин високе ім'я мислячої істоти. Нниіа 
О Тсслениа позначена тонким іумором, ааглвб.чеїшям У 
ви^трішніп свід, своїх героїв
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VII СПАРТАКІАДА УРСР

АЖ ЧЕТВЕРТА 
СХОДИНКА

Останній ігровий день 
па фінальних змаганнях з 
фуїболу мав остаточно 
визначити місця провідної 
шістки. У зустрічі команд 
Миколаївської і Львів
ської областей зареєстро
вано нічию. З рахунком 
3:3 зіграли ровенчанп і

кіровоградці. Спортсмени 
Дніпропетровщини взяли 
верх над полтавчанами 
(2:1) і очолили турнірну 
таблицю змагань.’ Вони 
набрали 10 очок. Па дру- 
іом.у місці ровепчанн — 7 
очок, на третьому—коман
да Полтавської області — 
5 очок. Наші земляки из 
четвертому місці (4 очка). 
За ними — спортсмені! 
Миколаївської та Львів
ської областей;

Х¥53К-
НАЗАВЖЙИ

Ян ми вже повідомляли, в Нікополі на першості респуб
ліканської ради товариства «Колос» із легкої атлетики 
?г.??,с?~р.?дсьні спортсмени Геннадій КРАПКО та Ігор СЕ
МЕН ІсНКО дали нашій команді найбільше залікових 
очоч. Перший із них подолав із жердиною висоту в 4 мет
ри, Другий — у 3 метри ЗО сантиметрів,

_____  Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

З кубком поверну
лась із західнонімець-’ . 
кого міста Аугсбурга, 
да завершився тради
ційний міжнародний 
турнір, юніорська фут- і 
больна команда київ
ського «Динамо» (вік 
гравців — до 19 років). ' 
Кияни, підсилені кіль- , 
ком"а срапцямн з ін
ших команд республі
ки, взяли участь у туо- ; 
нірі з десятий раз. За
воювавши почесний , 
приз утрет підряд, во
ни привезли кубок ДО ! 
столиці України на
завжди.

Динзміаці провели 
чотири поединки: вони 
зіграли внічию з празь
кою «Дуклою» — 0.0. 
перемогли «Аугсбург» 
— 2:0, «Панатінаікос» 
з Греції — 2:1 і в фі
нальному матчі взяли 
гору над збірною Ту
реччини — 2:0. Позаду 
залишились також чем
піон Англії серед юніо
рів—лондонський «Ар- ; 
сенал» і ще два захід- | 
нонімецьких клуби. Го
тували динамівців до 
цих виступів заслужені 
тренери УРСР Євген 
Котєльникоз і Володи
мир Киянченко.

28 липня юніорська 
команда «Аугсбург» 
прибуде з візитом-від- 
повіддю до Києва, де 
проведе кілька матчів.

(РАТАУ).

21 липня над Великою 
спортивною ареною'Цент
рального стадіону імені 
В. І. Леніна дзвінко про
співають фанфари, спові
щаючи про урочисте від
криття фінальних змагань 
VII літньої Спартакіади 
народів СРСР, і коло ІЗ 
тисяч атлетів почнуть бо
ротьбу за нагороди в ЗО 
видах спорту. Немає сум
ніву, що фінал сьомої 
Всесоюзної спартакіади, 
як і шість його поперед
ницю, стане яскразим свя
том молодості, дружби, 
спорту, подарує немало 
чудових рекордів.

Але у наступних фіналь
них змагань буде особли
ва відмітна риса. Вперше 
разом з 10 тисячами кра
щих спортсменів з усіх 
союзних республік, міст 
Москви і Ленінграда на 
старт вийдуть 2500 най- 
сильніших атлетів майже 
із 100 зарубіжних країн. 
Так, наприклад, спортивні 
організації НДР мають на
мір прислати в Москву 
127 своїх представників, 
СНІ А — 176, Японії — 107, 
Чехословаччини — 166,
Польщі— 96, Румунії—78. 
Збираються приїхати на 
спартакіаду олімпійський 
чемпіон із сучасного п’я
тиборства з Польщі Янош 
Пичяк-Печак, його співвіт
чизниця, рекордсменка 
світу в стрільбі з лука 
Ядвига Вілейто, олімпій
ський чемпіон з класичної 

боротьби з Фінляндії Перг- 
ті Уккола тс багато інших 
відомих спортсменів. Та
ким чином, спартакіада 
вперше набере міжнарод
ного характеру і стане ге
неральною репетицією 
Московської Опімпіади-ЗО.

Москза активно готує
ться до фінальних старііз. 
бони пройдуть на тих же
спортивних спорудах, де 
через рік відбудуться 
олімпійські поєдинки.
Більшість із цих споруд 
уже готові зустріти гос
тей. Змагання обслугову
ватимуть близько З тисяч 
висококваліфікованих ар
бітрів. Основу загону суд-
діг становитимуть пере
можці всесоюзного кон
курсу «Олімпійський ар
бітр», оголошеного напе
редодні Олімпіади-80. 
Уперше на спартакіаду 
запрошено близько 266 
зарубіжних арбітрів. Ра
зом зі своїми колегами 
вони проводитимуть зма
гання з боксу, боротьби, 
фехтування і деяких ігро
вих видів спорту.

Але фінальні старти — 
це не тільки вінець VII 
літньої Спартакіади наро
дів СРСР. Вони покликані 
підбити підсумок величез
ної роботи по розвитку 
масової фізкультури і 
спорту за чотири минулих 
роки. А підсумок цей вра
жає. На старт масових 
змагань спартакіади ви
йшли понад 70 мільйонів

ВЕДИ ДО ОЛІМПУ, 
СПАРТАКІАДО!

чоловік — у п’ять раз 
більше, ніж 23 роки тому, 
під час І Спартакіади на
родів СРСР. 40 мільйонів 
з них виконали нормативи 
комплексу ГПО і масових 
спортивних розрядів, де
сятки тисяч стали канди
дати в майстри і май
страми спорту. В розпо
рядження фізкультурни
ків було надано 3400 ста
діонів, більш як 68 600 
спортивних залів, понад 
600 тисяч спортмайданчи
ків, 1500 плавальних ба
сейнів. Спортсмени вдо
сконалювали свою май
стерність у 250 тисячах 
колективів фізкультури і 
спортивних клубах, де з 
ними працювали високо
кваліфіковані інструктори 
і тренери. Це ще один на
очний приклад того, як у 
нашій країні па ділі здійс
нюється піклування про 
здоров’я людей і всебіч
ний гармонійний розвиток 
людської особи, законо
давчо закріплене Консти
туцією СРСР.

Спартакіада помітно 
пожвазила спортивне жит

тя на підприємствах і в 
установах, у школах, ву
зах, професійно-технічних 
училищах і технікумах, у 
колгоспах і радгоспах, да
ла поштовх до пошуку но
вих, цікавих і ефективних 
форм організації спор
тивно-масової роботи. 
Фізкультурники Челябін
ської області, наприклад, 
організували змагання се
ред цехів промислових 
підприємств під лозунгом 
«Цех друзів ГПО». Тільки 
нз Магнітогорському ме
талургійному комбінаті з 
цих змаганнях узяли 
участь понад 30 тисяч чо
ловік. Фінальним стартам 
VII літньої Спартакіади 
народіа СРСР і Москов
ській Олімпіаді-80 при
святили свої «Веселі стар
ти» наймолодші фізкуль
турники — вихованці під
готовчих груп дитячих 
садків міста Кривого Рога 
Дніпропетровської облас
ті. Обком КПРС і Рада Мі
ністрів Карельської АРСР 
організували для карель
ських фізкультурників 
«Онезькі ігои-79», які про
ходять з 12 літніх видів 

спорту. Минулого року 
173 тисячі фізкультурни
ків Алтайського краю ви
йшли на жнива в складі 
комсомольсько - моло
діжних спортивних бригад, 
які стали ядром організа
ції спортивно-масової ро
боти з алтайських колгос
пах і радгоспах. І таких 
прикладів можна навести 
ще багато.

Спартакіада переконли
во продемонструвала, 
якими швидкими темпами 
зростає майстерність ра
дянських фізкультурників, 
допомогла відкрити нові 
цікаві імена. Так, напри
клад, тільки під час фі
нального турніру важко
атлетів VII літньої Спар
такіади України 8 фіналіс
тів виконали нормативи 
майстрів спорту міжна
родного класу, а Валерій 
Кузниченко з Київської 
області набраз у двобор- 
стві 405 кілограмів — 
більше, ніж переможець 
недавнього чемпіонату 
Європи з першій важкій 
ваговій категорії. Немає 
сумніву, що й фінальні 
старти VII літньої Спар
такіади народіз СРСР 
ознаменуються високими 
результатами, допомо
жуть тренерам збірних 
команд СРСР знайти тала
новитих молодих спорт
сменів, які захищатимуть 
спортивну честь нашої 
країни на Московській 
Олімпіаді-80.

С. ШАЧИН.

°7 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Улюблені вір
ші». 9.35 — «Клуб кінопо- 
дорожей» 10.35 — «Форте
піанні твори О. Сьоябіна і 
С Ракманінова». 1050 — 
Кіноепопея Велика Вітчиз
няна». Фільм 15-й — «Від 
Карпат на Балкани і Ві
день». По закінченні — 
новини. 16.25 — «Шахова 
школа». Фінал. 16 55 — 
Док. телефільм. 17.30 — 
Концепт дитячої о ансамб
лі, > «Рязанські ложкарі». 
18.00 — «Діла московсько
го комсомолу >. 18.30 —
«День за днем»- (К-д). 18.4л

Оголошення. (К-д). 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— «Людина і закон». 19.S0
— Фільм «Сорок пеоший». 
21.00 -- «Час». 21.35 — 
Ф-.’тбо.'г збірна Данії — 
збірна СРСР - У перерві — 
«Сьогодні v гріті.-

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.09
— Новині!. 10.15 — К. т.
-Сонячне коло». (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 10.45 — Ужгород
ський самодіяльний ан
самбль пісні і танцю <Ка- 
дува.п-чі-. 11.15 — К. т.
«По щучому велінню». 
Лялькова вистава. (К-д на 
Республі кане ьке телеба
чення) 12.00 — Виступ хо-

ру Донецького музичної о 
училища. 12.35 —До С0-річ- 
чя ЛКСМУ. «Комсомоль
ська традиція». 13.35 —
Естрадний концерт. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм «Ступені інтегра
ції». 15 50 — Виставка тво
рів народних художників 
РРФСР Ткачових. 16.25 — 
«Шахова школа». Фінал. 
16.55 — < Візерунки». 17.30
— «Вам. абітурієнти». Дні- 
ппопетровськпй металур
гійний інститут. 18.00 — 
Реклама. Оголошення.
18.30 — Док. фільми. 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Концепт. 20.30 — 
Телефільм «Батьківщино 
моя. Сипьогір’я. 20 45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 
-- «Час». 21.30 — Теле- 
філь.м «Як гартувалася 
сталь». 6 серія. 22.40 — 
«VII Спартакіада УРСІ-». 
По закінченні — новини.

роби. як ми, ргбп краще 
нас». (ИДР). 10.05—Фільм4, 
«Сорок перший». 11.30 — 
Концерт Державного ака
демічного хору Абхазії. По 
закінченні — повний. 14.30
— Новини. 14.50 — «Сіль
ські будні». Кіпопрогра.ма. 
15.50 — Телефільм. (її д). 
16.00 — Концерт. 16.30 — 
Док. фільми. 17.10—«Вам, 
абітурієнти». 18.00 — Те
лефільм «Оксан». 13.30 — 
Вис гупай хор 
консерваторії. 
«Життя науки». 
Фільм-копцерт 
бою. комсомол».
«Зустріч 
лоддю МХАТу». ____
♦ На добраніч, діти!» 2і.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження зустрічі з творчою 
молоддю МХАТу. 22.30 — 
«VII Спартакіада Украї
ни». Легка атлетика. По 
закінченні — новини.

Одеської 
19.00 —
19.30 —

«Ми я то- 
19.55 — 

’і творчою мо- 
20.15 —

28 ЧЕРВНЯ
29 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 
10 00 — Новини. 10.15 — 
--•Пісня скликає друзів». 
Заключний концерт Рес
публіканського * телефес- 
тпвачю піонерської пісні. 
11.30 — Док. Фільми. 12.00
— * Дебют». 16.25 — «Твоя
Ленінська бібліотека». «Ее- 
лпкий почин». 16.55 — Те
лефільм для дітей. «Га
ркаючі можуть записати
ся». 13.00 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 18.30 — «Веселі 
нотки». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19 00 — «Актуаль
на камера». 19.36 — Фільм 
«Пробудження». 21.00 —
«Час». 21.35 — «Док. 
ран». По закінченні 
«Сьогодні v світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 3.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Роби з нами.

ек-

ПЕРША ПРОГРАМА 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 9.50 — 
Фільм «Пробудження».
11.20 — Док. телефільм 
«Океан проблем». По за
кінченні — новини. 15.35
— Концепт ансамблю пісні 
і танцю Червонопрапор.!«', 
го Чорноморського Флоту.
16.20 — «Вам. г.бітурієч- 
■гн». Київський іпжсііеішо- 
будіпельниіі інститут. 16.50
— «Москва і москвич;»
17.20 — «Велика 
юного спортсмена».
— «Урожайне попе 
воградщинн 
іК-д).
(К-д). ..........
днем». (К-д) 18.40. — Ого
лошення (К-д). 18 45 —
♦Сьогодні V світі-. 19.00 — 
♦Людина. Земля. Всесвіт».

19.15 — Концерт Держав
ного Пікнічного російсько
го народного хору. 20.10 — 
Кіноепопея «Велика Віт
чизняна». Фільм 16-іі — 
«Визволення Польщі». 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Фестиваль мистецтв «Бі.’ІІ 
ночі». Вечір балету. У пе
рерві — «Сьоеоціїі V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Па 
крилах братерства». 10.45
— Для юнацтва. «Орієн
тир». 11.15 — Грас Л. Шуг
ни. (Скрипка). 11.45 —
М. Дуяаєвськпй. «Три муш
кетери». 
Новини.
ми ПРО 
16.05 — 
16.35 — 
.15.50 — Фільм - концерт. 
17.10 .— «Рік- четвертий, 
ударний». 13.00 — Кон
нерт. 18.30 — Док. теле
фільм «Лінія долі». 19.00 - 
«Актуальна камера». 19.30
— «Новини кіноекрана». 
20.«15 -• «На добраніч. ’11- 
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Діти грають па вули
ці». Фільм. По закінченні
— новини.

Вистава. 14.30 —
14.50—Док. філь- 

Латвійську РСР. 
♦ Російська мова*. 
Співає Б ЗаЩров.

Фільм - копне 
«Рік

13.00 —
- Лпк-..

18 15
18.35

авена
17.50 
Kino- 

РОКУ*.1979 ... .
- Телефільм.
— «День за

ЗО ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3 00 

— «Час1». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Умілі руки».
9.35 — «Пля вас. батьки -. 
10.05 -- Грає Л. Севидов 
(фортепіано). 10.20 — Кіис- 
сгіош'Я «Велика Вітчизня
на». Фільм 16-й —«Визво
лення Польщі-. 11.10 ,— 
«Скульптор Віра Мухіна».
11.35 — «Ранкова пошта». 
12.05 — «Коло читань». 
12.50 — «Завтра — День 
працівників морського І 
річкового флоту». 13 00 — 
Телефільм для дітей. «Ка
пітан». 13.30 — «Сцортло-

то» 13.15 — «Здоров'я». 
14.30 — Новини. 14.45 — 
Сьогодні — Всесоюзний 
день винахідника і раціо
налізатора. 15.15 —• «Прий
міть наші поздоровлення- 

•«Музична програма до 
Дня винахідника і раціо
налізатора. 16.00 Полі
тичний оглядач В. П. Беке
тов відповідай па чаинтли- 
ня геологів Красноярсько
го краю 17.00 — «Весел- 

. кв». III Міжнародний фес
тиваль телепрограм па- 
рощіої тоопчості. Марокко.
17.20 — «У світі твашіл».
18.20 — Цок. телефільм
«Вогонь Маги’Тіпі >. 18.50
— Концепт. 19.50 — Теле
фільм «Осіння ІСТОРІЯ», 
і серія. 21 00 — «Час». 
21 ад — Коннеот лауреатів 
XV Міжнародного Фестива
лю естрадп.->ї пісні «Золо
тий ОпФсй». (Болгарія).. 
По закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— Новини. 10.10 — Сьо
годні — Всесоюзний день 
вииахіиника і раціоналіза
тора. 10.40 — К. т. «Народ
ні таланти». Художня са
модіяльність профтехучи
лищ Кірояоградніпнії. (К д 
на Республіканське теле
бачення). 11.10 — «Авто
мобіліст». 11.55 — «У
Херсонському річковому 
порту». 12.25 — Коїіиерт 
тріо Мапеппчів. 12.55 — 
«Комсомольська трапи- 
нія». 13.55 — Для дітей. 
Телефільм «Сказання* про 
’ ОРОбПОГО ВИТЯЗЯ <Г'і г 
Фрумоса». 1 серія. 15.05 — 
Тслетурніо «Сонячні клар
нети». 16.20 —«Вернісаж». 
17.05 — Спортивна програ
ма. В перерві і по закін
ченні — телефільми. (К-д). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Музична
пошта--хліборобам» 10. (5 
— Док. телефільм «Півні г- 
ні етюди». 20 45 — «Па 

добраніч. діти!» 21.00 —

"л 
«Час» 2 і.35 — Фільмі
«.Старший син». 1 серія. 
22.46 -- Заключний кон
церт И Республіканського 
конкурсу класичного тан
цю. По закінченні — по- 
впни.

31 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

13.30—М. Горький «Фаль
шива люнета». Фільм-ьи- 
стада. 15.35 -- «-Клуб кіно- 
подопожей». 16.35 — «Сьо
годні — День нрапівпнків 
МОПСІ.'.’ПГО і річкового фло
ту». 12.05 -- Концепт, нпіг- 
свячений Дню працівників 
морського і річкового Фло
ту. 18.00 — «Міжнародна, 
панорама». 13.40 — «Р.»,-р 
діді» великої кипііь». 19.40 
-- Телефільм «Осіння ІСТО
РІЯ». 2 сепія. 21.00 — «Час». 
21 35 — Тележурнал «Му- 
зичне життя» По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14 і5 
— «Сьогодні — День нрае 
півників МОПСІ.КОГО [ Ііі’ф- 
і’спого Флоту. 14.35 
«Слава соліглтеь,,а>. 15.35 
-■ Для дітей. Телефільм 
«Сказания пчо хопоб'Фго 
вигязя Фет Фру.мпеа». 2 се
рія. 16 45 — .. Доброго вам 
здоров'я». 17.15 - - Пі.югга- 
ма Віпмонськогл телеба
чення. 19.ПО — *>Актуальна 
камера». 19.30 — Піюдов- 
женил програми Вічмеп- 
сытого телебачення. 20.15 

лббрачіч. діти!» 
«Час». 21.35 -- Те- 

«Стаїиппй сни».
По закінченні —

— «Па 
?! ПО — 
лсФілі.м 
2 .серія, 
НОВИНІ!
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