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ХЛІБОРОБ ПРОФЕСІЯ МАСОВА
ДО елеваторів надходять сьогодні ос

танні валки з зерном. На розлогих, 
панах, де недавно вітер хвилював до
стиглим колосом, господарює плуг. На 
зміну степовим кораблям косовиці 
йдуть вже трактори — невтомні фунда
тори нового врожаю. Про цю пору в 
народі кажуть: «Прийшов вінець жнив». 

Цьогорічний врожай видався небува
лим. Хлібна маса на ланах вродила гус
та і високосгебла. Ціною великої напру
ги доводилось комбайнерам збирати 
дорідний врожай. Часом і швидкості 
падали на найгустіших ділянках, і по- 
ламки траплялись. Та молодих хліборо
бів труднощі не зупиняли- На допомогу 
приходили знання, набуті протягом ро
ку в школах молодого хлібороба, в 
гуртках технічного всеобучу. Вперед ве
ли заклик бригади двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова — кожну 
виробничу ділянку зробити передовою,

М. ГРОМОВИЙ,
Другий секретар обкому ЛКСМУ

і заклик комсомольсько-молодіжної 
бригади Героя Соціалістичної Праці 
В. Моторного — вирушити в похід за 
високу культуру землеробства. Патріо
тичним напуттям звучав у 
го жниваря лист молодих 
до всіх механізаторів, всіх 
боробів Кірзвоградщини 
поля на наших долонях».

Напруженим і відповідальним періо
дом стали жнива і для комітетів комсо
молу. Райкоми ЛКСМУ і комітети ■ пер- 
ЕИНПИХ комсомольських організацій КОЛ
ГОСПІВ та радгоспів провели значну 
роз'яснювальну та .організаційну роботу 
серед сільської молоді. 1 як наслідок — 
масовість участі молоді на жнивах.

В області вирушили в загінку 150 ком
сомольсько-молодіжних екіпажів, ви
йшли на поля до 2 тисяч молодих ком
байнерів, майже в кожному господарст
ві на токах працювали комсомольсько- 
молодіжні ланки по очистці зерна. По-

серці КОЖНО- 
комбайнерів 

молодих хлі- 
«Щедрістз

(Закінчення на 2-м crop).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Фото 
В. Сусленна,

Високі врожаї 
озимої пшениці зі
брали нинішнього 
року хлібороби 
радгоспу <Мар’я} 
нівський» ЛІало- 
висківського ра
йону. К о Жєна 
1136 гектарів ви
дав по 50,5 цент
нера зерна.

Успішно жниву
вати молоді ком
байнери радгоспу. 
Кращий серед них 
— ПОЯСОМ о л е ц ь 
Олексій Горбенко, 
який за десять ро
бочих днів на ком
байні СК-4 сісоснв 
зернові на илоші 
204 гектари і на
молотив 8265 цент
нерів зерна, став 
переможцем серед 
молодих комбай
нерів Маловис- 
ківського району.

Иа фото: секре
тар партійної ор
ганізації радгоспу 
М. С. Лозенко 
(справа) вручає ук
вітчаний с и і ті 
Олексію Горбенку 
(фото праворуч).
Фото В. КОВПАКА.

Як і багато її подруг, учениця Кіровоградської СШ № 15 
Оля ЛИТВИНЕНКО працює під час літніх канікул на хлібоприй
мальному пункті Кіровоградського комбінату хлібопродуктів, 
Оля — візувальницл. Обслуговує машини швидко і якісно.

На фото: комсомолка Олл ЛИТВИНЕНКО.
Фото А. Печенюиа.

З ПЕРЕМОГОЮ ВАС, МОЛОДІ ХЛІБОДАРИ!

ГЕРОЇ ЖНИВ

БОРИС СМЕТАНА з колгоспу імені XXI з'їзду КПРС 
Бобринецького району — 270 гектарів, 10172 центнери»

ГРИГОРІЯ НАЗАРЕНКО з колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС Бобринецького району — 297 гектарів, 9993 цент
нери.

ВІКТОР КОЗИНЕЦЬ з колгоспу «Ленінським шляхом» 
Олександрійського району — 241 гектар, 9694 центнери»

ВОЛОДИМИР БАБЕНКО з колгоспу «Росія» Онуф- 
ріівського району — 340 гектарів, 9020 центнерів.

ЄГОР ГАВРИЛОВ з колгоспу «Путь Октября» Онуфріїв- 
ського району — 215 гектарів, 8866 центнерів.

ЯКІВ ЧОРНОМОР з колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Онуфріівського району — 242 гектари, 8291 центнер.

АНАТОЛІЙ КОСТЕНКО з колгоспу імені 50-річчя) 
Жовтня Петрівського району — 152 гектари, 8786 цент
нерів.

ОЛЕКСІЙ ГОРБЕНКО з радгоспу «Мар'янівський» Ма- 
ловисківського району — 204 гектаРи, 8165 центнерів.
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ХЛІБОРОБ - ПРОФЕСІЯ МАСОВА
(Закін ієніія).

ряд з братом до комбайна стаз брат, з 
помічники до батьків йшли діти, жниву
вали комсомольські сім’ї.

1ЇОМСОМО 1ЄЦЬ Василь Семегпок з кол
госпу імені Ульянова Доброве-іичкінсь- 
кого району косив хліб разом з батьком, 
а дружина працювала на тону. Зараз Ва
силь в туристській поїздці по Польській 
Народній Республіці. Путізка за кордон 
— нагорода юнакові за першість серед 
комбайнерів колгоспу по закінченні 
жнив.

Один із авторів «Листа мл.іодих ком
байнерів» Леонід Савченко з колгоспу 
імені Леніна (село Суботці) при зобов’я
занні зібрати 0100 центнерів зерна намо
лотив 6720. А його дружина, Раїса, яку 
знають односельчани як хорошу тракто
ристку, возила хліб від комбайнів.

В колгоспі імені Енгельса Олександ
рійського району комсомольський екі
паж створити два брати: Василь і Воло
димир Музафарови, Хлопці вперше ви
йшли на семитисячний рубіж.
Г| ОРЯД з масовістю на комсомольсь- 

ких жнивах всюди зареєстровано 
зразки небаченого трудового ентузіаз
му. Щодня встановлювались нові рекор
ди, газети і радіо називали імена нових 
переможців. Бобринчани Борис Сметана 
і Григорій Назаренко, з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС, олександрієць Віктор 
Козинець, з колгоспу «Ленінським шля
хом», вперше п області на збиранні вро
жаю взяли десятитисячний рубіж.

6—7 тисяч центнерів зерна стали се
реднім показником для сотень молодих 
комбайнерів. • Комсомольсько-молодіжний 
екіпаж, очолюваний Олександром Дань- 
ковим, на протязі всіх жлііз незмінно ут-

римував перехідний вимпел Добровелич- 
ківського райкому комсомолу. А нещо
давно обком комсомолу нагородив пере
хідним Червоним прапором за вирощені 
високі врожаї ранніх зернових колекти
ви комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені Кірова Бобрн- 
нецького району (грулловасорг Петро 
Слепчечісо) та комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади № 3 колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоб,------- ■
району (гругіко.мсорг Іван Шаров).

Ці успіхи — логічний е1,ппг 
організованого комітетами 
соціалістичного _ .1 
Світловий день став нормою роботи не 
лише для механізаторів, а й для праців
ників райкомів комсомолу, секретарів і 
активістів первинних комсомольських 
організацій. Підсумки змагання між ком
байнерами, водіями підбивалися увече
рі. А на ранок в райкомах вже був го
товий бюлзгено стану збирання хлібів, 
де стояли імена всіх жниварів і резуль
тати їх роботи, Цього ж дня стекретарі 
райкомів переможцям вручали перехід
ні вимпели.

В Огіуфріїнському райкомі ЛКСМУ ви
никла своя форма висвітлення передови
ків — карта ходу жнив. Напроти пріз
вищ переможців змагання з’явились чер
воні пра торці, за друге місце — сині, за 
третє — зелені. .Оперативність і ще раз 
оператп-знісгь —саме це характеризувало 
роботу більшості райкомів комсомолу 
під час жнив. \
ГОСТАННІ зерна пружно б'ють з бун

керів комбайнів. Вагомий коровай 
виростили хлібороби області. І незаба
ром кожен жнивар з честю доповість: 
«Першу заповідь хлібороба перед дер
жавою виконано».

№ 3 колгоспу
Новоархангельського 

етілог добре 
комсомолу 
на жнивах.змагання

На фото: ударник жнив, комбайнер нолгоспу імені 
XXII з'їзду КПРС Новгороднівсьного району Микола 

МЕЛЕШКО,
Фото В. Ковпака.

Без тривожних 
сигналів

У видовжених ворохах на 
тону нолгоспу імені Куйбише- 
ва, випромінюючи всі кольори 
серпневого сонцл, лежить 
крупнозерна пшениця.

Як тільки ми вийшли із ма
шини і зупинилися біля вели
кого масиву пшениці, секретар 
партійної організації нолгоспу 
Василь Михайлович Коноссь- 
кий пояснив:

— Он того комбайна, на яко
му майорить червоний прапо
рець, веде комсомолець Василь 
Брозінсьиий. Нині він перший 
у змаганні. А комбайнів у нас 
сім.

Василь Брозінський — чор
нявий, стрункий, невисокого 
зросту. На засмаглому продов
гуватому обличчі — приємна 
посмішка.

Привітався і ніби виправдує
ться;— Та особливого нічого, ста
раюсь. Перші жниаа працюю 
комбайнером.Норма на СК-4 — 240 цент
нерів, а Василь щодня намоло
чує по 420. На рахунку агрега
ту — 152 гектари зібраного
хліба. Цей показник ще ніхто 
з комбайнерів колгоспу но пе
рекрив. В тому числі і колиш
ній вчитель Василя — Вінтор 
Осадчун.Комбайн Василя Брозінсьно- 
го працює з подрібнюване«. А 
це значить, що не залишає за 
собою копиць соломи. Подріб
нена на січну, солома стане 
добрим кормом для худоби. 
Відвозить січку від комбайна 
шофер Борис Гребечюк. Від 
нього, як і від тих шоферів, що 
возять зерно від номбайна на 
тік, залежить багато. Затрима
ється подій — засигналить три
вожно комбайнер. Домовляли
ся ж ще при першому покосі: 
працювати без трнзожних сиг
нал і з. І їх немає, цих тривож
них сигналів. М. СІВАК.

Колгосп імені Куйбпшева. 
Гайворонського району.

добірного 
План 

Велика 
зернових і 

цьою року 
комсомоль- 

екіпажіп, а 
загін членів

І ОСЬ ПЕРЕМОГА: хлібо- 
3 роби району одними з пер

ших в області завершили жни
ва. В засіки Батьківщини здано 
понад 29.200 тонн
зерна озимої пшениці, 
успішно виконаний, 
участь у косовиці 
молодих женців: 
працювало вісім 
сько-молодіжних 
окрім — чималий 
ВЛКСМ. Це і водії, комбайне
ри і помічники, юнаки і дівча
та, які трудились на очищенні 
зерна.

Успішному .чвверіие.зню жнив- 
передувала організаторська ро
бота районного комітету ком
сомолу. Ми виробили умови 
соціалістичного змагання мо
лодих женців. Переможцям 
кожного рачку вручали пере
хідний Червоний вимпел. Про
тягом жнив його володарями 
були Олександр Кушяірон з по
мічником Ві’Г’орпм Жуком 
(колгосп імені Ііетровеького) 
та Володимир Повзун з напар
ником Олексієм Пихтіни.м (кол
госп імені Ватутіна). Перший 
з шіх і завоюнгів право нази
ватись кращим молодим жен
цем району. Олександр піді
брав зернові на площі 238 гек
тарів і видав з бункера 6523 
центнери зерна.

Комсомольці дали тверде 
слово: працювати на совість. 
Його дотримали. Вінець робо
ти підбив підсумки. По-удар- 
ному працювали водії, члени 
ВЛКСМ Григорій Чуприна та 
його товариші Олександр Вер- 
нигора і Анатолій Малаштан з 
радгоспу імені Димитрова, 
Анатолій Саліщук і Микола Ку
лик із Сагайдацької птахофаб
рики та багато інших. На їх ра
хунку не менше 650 тонн пере-

комбайнавезеного хліба від 
на тік.

Є чому радуватись 
нерам Володимиру 
Ярославу Гері з радгоспу «Ус- 
тинівський», Анатолію Дженку 
з радгоспу 
шим. Вони 
ціалісгичні 
вершили жниаа з багатим ко
роваєм.

Ми провели

комбай- 
Чепіку і

«Інгульсьісий», ін- 
перевиконали 

зобов’язання,
со- 
за-

значило цінними подарунками. 
Плануємо заробітні гроші ви
користати на культурно-масові 
заходи.

Як ніколи, в період жнив був 
налагоджений зв’язок: райком 
комсомолу—село. Члени шта
бу «Жнива-71» постійно підби
вали підсумки змагання, зуст
річалися з членами екіпажів, 
проводили бесіди. РК ЛКСМУ 
контролював роботу первин
них комсомольських організа-семіиар секрета-

первинних комсомольських 
начальників шта- 

прояіек-

рів 
організацій. 
61Н «Комсомольського 
тора*. Саме тут молоді активіс
ти подали хорошу пропозицію: 
:: числа молоді, яка не зайнята 
на жнивах, створити ланки для 
роботи на токах. Ініціаторами 
виступила молодь Устпнівкп. 
Через районну газету вони 
звернулись до своїх ровесників 
наслідувати їх почин. Після ро
боти близько сорока членів 
ВЛКСМ виїздили у господарст
ва району, активно допомагали 
хліборобам. На звернення від
гукнулась колгоспна молодь, 
учні Седківської та Устппівсь- 
кої середніх, Інгулецької 
мирічнзї та багатьох 
шкіл 
му 
дівчата 
помогу ____ .______ ___ ___
з них правління колгоспів сід-

Тому, коли начальник штабу 
<К1Ї» Валентина Каплун прово
дила рейд з молодими дозорця
ми по збереженню врожаю, то 
найвищм оцінки отримали саме 
члени ВЛКЄМ.

Подібне можна сказати про 
первинні комсомольські органі
зації колгоспів імені Суворова, 
імені Карла Маркса, де секре
тарями Зоя Кривук 1 Михайло- 
Личман, багатьох інших.

Якщо хлібороб впорався із 
своїм завданням, він оглядає
ться на плоди своєї роботи. 
Які ж вони у молодих комбай
нерів? Порівнюючи торішні 
жнива, можна зробити висно
вок, що цьогорічний успіх 
приємніший. Як і торік, пере
можцем у районі серед моло
дих комбайнерів вийшов Олек
сандр Кушніров. Цього року 
зросла майстерність, підвищи
лась продуктивність праці кож
ного молодого хлібороба.

Помітно зросла і роль пер
винних комсомольських орга
нізацій в справі успішного 
проведення жнив- Комітети 
комсомолу постійно випускали 
стіннівки «Комсомольського 
прожектора», тримали під 
контролем соціалістичне зма
гання молодих.

В колгоспах і радгоспах об
жинки. Кращих увінчують він
ком з колосся, правління від
мічає цінними подарунками. І 
як приємно, коли серед кра
щих — комсомольці. Коли і на 
їхніх долонях запашна скибка 
свіжого короваю, тобою виро
щеного хліба.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
заз. відділом комсомоль
ських організацій Усти- 
півського РК ЛКСМУ.

цій по соціалістичному змаган
ню на жнивах.

На одному із засідань бюро 
РК ЛКСМУ слухали секретаря 
комсомольського комітету кол
госпу імені Енгельса «Про ро
боту загонів та штабу «КП» по 
організації і контролю за про- 
ведепням якісного збирання 
врожаю». Первинна комсомоль
ська організація по-діловому 
організувала змагання па жни
вах. до них було залучено май
же тридцять юна кіз та дівчат. 
На полах колгоспу працювало 
три молодих комбайнери, чо
тири водії на транспортуванні 
зерна. Секретар комеомвльсь- 
і.ої організації Анатолій Будяк 
пецбав. щоб змагання між ни
ми було не лише для відміток, а 
сприяло продуктивності праці.

вось- 
ікших 
кожно- 

члопці та 
відчутну до- 

Країцпм

Врайону, 
господарстві 

подали 
хліборобам.

„Полум'яний Карл
ВЧОРА ВСЕ ІІРОГРЕСІЬВНЕ ЛЮДСТВО ВІДЗНАЧАЛО IQO-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОД*

ЖЕНИЯ ВИЗНАЧНОГО ДІЯЧА НІМЕЦЬКОГО 

РУХУ КАРЛА ЛІБКНЕХТА.
Героїчна діяльність славетного інтер- 

націоналіста-«спартаківця» не могла 
не залишитись в пам’яті його великих 
сучас-чичіа. Ось що писав Володимир Іл
ліч В «ЛИСТІ ДО робІТНИНІВ ЄВРОПИ І АіМО- 

рини»:«Карл Лібннехт — цс ім’я відоме ро
бітникам усіх країн.. Це ім’я є символ 
відданості вождя інтересам пролетаріа
ту, зірності соціалістичної революції. Це 
Ім’я є символ дійсно щирої, дійсно гото
вої на жеотви, нещадної боротьби з ка
піталізмом. Цс ім’я — симпол неприми
ренної боротоби з імперіалізмом не на 
словах, а на ділі, боротьби, готової на 
інертзи пнраз тоді коли «своя» країна

І МІЖНАРОДНОГО РЕВОЛ-ОШПИОГО

охоплена чадом Імперіалістських пере
мог. З Лібкнехтом. і «спартаківцями > йде 
псе, що залишилось чесного і дійсно ре
волюційного серед соціалістів Німеччи
ни, все, що є найкращого і переконано
го в пролетаріаті...».

Характерний такий епізод.
...Скінчилось ще одне ув’язнення... 

Скільки вже було похмурих тюремних 
днів, скільки погроз і суддівських зну
щань! Але Лібннехт знову виступає за 
інтернаціоналізм, перший в рейхстазі 
подає голос проти нових воєнних асиг
нувань. Це був подвиг. У воєнній Німеч
чині 1915 року депутат рейхстагу засуд
жує «справедливу війну!».

Для зустрічі з ним у Лондон спеціаль
но приїхав американський військовий 
кореспондент Джон Рід. Він мав розпо
вісти своїм читачам про людину, сміли
вість та рішучість якої викликала пова
гу всього саіту.

Рід запитав, чи не переконало револю
ціонера ноае ув’язнення в хибності його 
поглядів на війну? Лібннехт відповів 
твердо:

— Ні, соціал-демонрат не може дотри
муватись іншої позиції.

Революційна боротьба, яку вів К. Лібк- 
нехт, викликала ненависть в таборі 
контрреволюції. Соціал-демочратнчний 
шпигунський центр призначив 100 тисяч 
марок за голови К. Лібнчехта і Р. Люксембург.

15 січня 1919 раку керівники Комуніс
тичної партії Німеччини Н. Лібкнехт і 
Р. Люксембург були арештовані і того ж 
дня по-ззірччому вбиті пруською вояччиною.

К. Лібннехт любив молодь, приділяв їй 
велину увагу, бачив у ній надійних по
мічників. Молоді він присвятна ряд сво
їх праць. Однією з найкращих с 
книга «Мілітаризм і антимілітаризм в 
зв’язну з розглядом інтернаціонального 
руху робітничої молоді».

Перебуваючи в тюрмі та в армії, 
К. Лібчмехт написав ряд листів до своїх 
синів. Всі ці листи зібрано під назвою: 
«Карл Лібннехт із тюрми і окопів» (На
друковано в журналі «Молодой комму
нист», 1966, Ма 8).

Яскравим було життя Карла Лібннехт*. 
І серед книг, які висвітлюють ЙОГО ЯК 
невтомного борця за свободу, чуйного 
товариша і чудового батька, єтала 
книга М. І. Яновської «Карл Лібннехт», 
яна вийшла 1965 року у серії «Життя ви
датних людей >. Книга написана цікаво, 
добре ілюстрована.

До 100-річчя з дня народження В. І- 
Леніна вийшла книга «Ленінська гвзздія 
планети». В ній вміщено розповідь 
Г. Маркова «Товариш бурі» (поо К. Лібк- 
нехта).

Коли читаєш про Лібннехта, постає об
раз видатного діяча німецького і міжна
родного робітничого руху — людини ® 
велиної літери.

Н. БУРЛАКА, 
за», бібліографічним відділом об
ласної бібліотеки їм. Н. К. Круп- 
ської.



З стор. 14 серпня 1911 року

УКЛІН ВАН! Сатирично
гумористична

„МОЛОДШІ КОМУНАР"

З ПЕКЕЛЬНОЇ ПОШТИ

Під час Жнивної пори чинив дехто діла грішнії, тому її 
пройшов реєстрацію в нашому «Пеклі». Та більшість люду 
хліборобського була там, нагорі. їм — честь та хвала 
усл|Ц«ка Маркова.

КАЖУ відверто, що навіть Маркові 
у пеклі набридає. Та і як воно не 

остогидне, коли поряд з тобою усяка 
нечисть: хапуги, кар’єристи, ледацюги. 
Добре ще, коли непитущого вкинуть. 
Щоправда, у казанів стінки звуконепро
никні (не те, що у деяких житлових бу
динках), правил гігієни та санітарії до
тримуємось (не те, що в окремих їдаль
нях), есе ж на свіже повітря хочеться.

І от, вирішно я вийти на білий світ, 
подивитись, що воно там у людей роби
ться. А тут — леле! Сонце розтопило 
твердь небесну (по-сучасному, лтмосфе- 
оу), в теплому повітрі всяка птаха купа
ється, веселих пісень співає і дітнам 
харч носить. Пахне квітами, яблуками, 
грушами, кавунами, наливкою, ружою- 
м’ятою і єзшан-зіллям. А з-поміж усього 
виділяється солодкий. < терпкий запах 
тільки-но скошеного хліба. Аж у голові 
заманітрилось. Заплющмо очі, потім від
крив — бачу І насправді макітра стоїть 
і не з яниииї» там галушками або ноцю- 
рубами, а з справжнісінькими вареника
ми!

— їжте на здоров'я,. чоловіче. Ви, вид
но, з дороги. Це вдоенички із сьогоріч- 
нього врожаю.

— Дя«ую, — кажу. — 
і великий врожай маєте?

— Та як вам сказати? 
Ло триста з гаком, пудів 
збираємо.

— Ого!
— Не «ого». 

Вам, сторонній 
може й багато. 
Гнат прочитав 
так спокою собі ... ___
ходить. Не допрацювали, 
наже. Відстали. Он у кол
госпі імені Крупської 
Гайворонського району 
на одному полі зібрали 
по 94,6 центнерів з гек
тара.

— «Ну. — думаю со
бі, — розмах!». І впер
ше зневажливо глянув 
на свою установку, себто 
на пекло. І у нас бува
ють рекорди. Нещодав
но кухаря 
п’ятнадцять 
жив. Воно в перекладі 
на гектари ніби й солід
на цифра- Але ж продукт не той.

Обійшов я поля колгоспні, очі не наті
шаться! Навкруги море пшениці, ком
байни гудуть, хліб косять, молотять, ма
шини куряву здіймають, золотаве зерно 
у комори відвозять.

Коли це — стоп? А 
гослодаїзсьне око? в 
ласва Знам'янсьчого

7 гектарів втрачено нл. Триста запашних ..... . ___ _
пеклі ми б танчх «робітчичків» на рік 
на голодний пайоч посадовили б. А ра
зом з ними і тих, хто топче зерно біля 
складу в колгоспі ім». Шевчемна Новомир- 
городсьчого району. Знали б тоді, як бе
регти народне добро. Щоправда, дійшли 
до нас слухи, що винуватці уже одержа
ли по заслузі.

Яких тільки див немає на світі. Здає
ться Петріаський район і недалеко. Але 
кліматичні умови там зовсім інші. Про 
це я взнав із стіннівки колгоспу імені 
Карла Маркса. «Залишилось майже мі
сяць до найвідповідальнішої пори — 
збирання врожаю», — читаю... Дякувати 
добрим людям, пояснили, що в них не 
жнива, а стіннівка запізнилась. Та й сам 
бачив, як у полі вправно працювали 
комбайнери.

Але прикрощі прикрощами. їх було 
небагато. Зустрічався керівниками

колгоспів, і з агрономами, і з механіза
торами. З усіма хорошими людьми, які 
славно попрацювали 
як молодого Марка, 
лювала молодь. Був 
чан, коли хлопцям з 
лодіжної тракторної 
ім. Кірова, де
Слепченко, вручали перехідний Черво
ний прапор за високу культуру земле-

на врожай. І мене, 
найбільше приваб- 
я на святі бобрин- 
комсомольсько-мо- 
брмгади колгоспу 

групкомсоргом Петро

а «еге»! 
людині, 

А мій 
газету, 

не зна-

привезли ---
пудів зава-

куди ж дивилось 
колгоспі імені Ча- 
району на площі 
три центнери зер- 

паляниць! У нас а

робства і успіхи за першу п'ятиденну 
жнив. Відвідав комсомольсько-молодіж
ну бригаду колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району, яку очо
лює Герой Соціалістичної Праці Василь 
Моторний, радів нагородам

сторінка № 4
бригади

Василя Юхименка з цього ж колгоспу. 
Зустрівся з Володимиром Гражданом з 
колгоспу «Росія» Маловисківсьного ра
йону, Віктором Фіщенком з колгоспу 
ім. XXII з'їзду КП°С Добровеличківсько- 
го району-..

Чигав я, що у древні часи люди по за
кінченні збирання врожаю підносили 
першу його долю богові у жертву. Мар
нотратники. А втім — темні часи, темні 
й люди. В наш час звичаї помінялись.

Тепер кращий сніп підносять передо
вому хліборобові! Бо він справжній 
творець достатку. Отож і нагородили 
люди золотими снопами Бориса Смета
ну і Григорія Назаренка з Бобринець- 
кого району.

Вправду кажуть, що козацькому роду 
нема переводу. І не буде ніколи. Не на 
конях баских роз'їжджають вони тепер, 
степом, а на сучасних польозих маши
нах. Не з ляком-татарином воюють, а 
хліб вирощують, долаючи усілякі труд
нощі, які підкидає їм не зовсім дисцип
лінована погода. Степове золото у скри
ню всенародного достатку складають. 
Тож слава їм і низький уклін від усього 
народу.

З глибокою пошаною
Марко ПЕКЕЛЬНИЙ.

Богатирі яапів 
рис Сметана Василь Юхи- 
менно та Григорій Наза
ренко.

Дружній шарж
Ол. КЛИМЧУКА.

Закінчив школу і у вуз 
не ду<.

Мал. К. Бро.

— А, бий його! За що 
же мені ця догана? Я 
сподівався на подяки... 
Судіть самі. Весною о т • 
римав бумагу з області: 
^Завідуючому районним 
відділом культури. Орга- 
візувати культурне об

слуговування колгоспників 
нід час жнив». Аж тут 
на тобі, приїжджає цир
кова група і пропонує 

свої послуги. Цирку я ке 
люблю. Ну що то за мис* 
тецтво! Взяти, наприклад,

велосипедистку. їздить 
собі на одному колесі і 
всякі штуки витворяє. Як
би хоч на жеребці гар
цювала, то а колгоспі б 
подивились. Коней там 
давно немає.

А фокусник? Вийме ко
лоду карт, а з неї —- 
пурх... і зграя голубів ви
летить. Ну то и що?

Чи дресирувальник? 
Один сором: стоїть здо
ровенний чолов’яга з ба
тогом, з біля нього тиг-

ЇІІвоя ' 
h®
?ЗОРУ

ГУМОРЕСКА

ри трусяться. Теж мені 
приборкувач. Спробував

Ще раз про династії
Слово цс означає — ряд правителів 

роду, які змінюють один одного за пра
вом успадкування. Була, скажімо, динас
тія Бурбонів. Один з них називався Лю
довиком Чотирнадцятим. А менший Бур
бон, поки ще шмигав носом, був Людови
ком без усякої цифри. Дуже піке хоті
лось йому на престол сісти. І от він, 
шморгаючи тим носом, молився щоден
но, аби палаша пошвидше до раю пішов. 
«Мені, — каже, — тільки б стати П'ят
надцятим. А там хоч потоп!» Що стосує
ться простих людей, то вони не проти 
були, аби обох Бурбонів чорти забрали.

Тепео у нас теж вживається слово «ди
настія >. Але містить воно зовсім інший 
зміст. Нещодавно я побував у колгоспі 
імені Чапаева Знам’янсьчого району.

— Хто ого носить?
— Бойко, — відповідають,
— А то чин комбайн?
— Бойка.
— А оце поруч?
— Теж Бойка.
— Як же це воно виходить? — питаю.
— Дуже навіть просто: Бойки — наша 

хліборобська династія. Йосип — най
старший. Віктор — син його, а Василь — 
внук. Утрьох виходять у поле. І працю
ють один краще другого.

Он які династії тепер пішли! Є їм що 
успадковувати: працелюбство, любов до 
землі, хліборобську гордість. А отакень
ка малеча, тільки-но на ноги зіп’ялась, 
уже й собі «дирчить»:

— Тікай з дологи, діду: л на еска-чоти- 
ли їду.

Таке мале, а знає, до чого прагнути. 
До комбайна. От вам і династія — динас
тія Бойків. 0. БЕРЕЖНИЙ.

Зггзм’янський район.

Новоархангельський район. В. Б-ку.

Напишіть нам, пожалуйста. Чи можна одружува
тися в жнива? Бо наш голова говорить, що у жнива 
женяться недотепи.

Відповідаємо. Нам відомо, що прадід Марка одру
жився, як жито половіло, і в нього було дев’ятеро 
дітей, дід Марків одружився у жнива і мав чотири 
дочки і ледве одного сина, батько Марків одружив
ся, як гичку од буряків складували, і народила йому 
дружина дванадцятеро луциперів, а Марко був три
надцятим. Більше нам стосовно вашого запитання нічо
го не відомо.

.../ це курйоз чи не курйоз? 
А ви про одруження всерйоз?

Борис ЧАМЛАИ

ЩО НЕ кажіть, а добра кварта міцного перваку не така 
вже й капосна штука. Звісно, надвереджує утробу, 

укорочує вік. Зате, як висьорбаєш другу—третю мірку, 
одразу... і язик твій розв'язується.

У Савелія така переміна почалася після п'ятої чарки. 
Закусив смаженим в’юном, та й каже кумові:

— От ти в нас об’їждчиком. Головним сторожем кол
госпного поля, молена сказати. А я тебе все-таки обду
рив: за тиждень приніс додому п’ять пудів пшениці.

Кум викотив здивовані очі;
— Не може бути. Ти завжди йшов з току без торби. От 

тільки не ясно, чому но чотири-п'ять разів чимчикував 
у село.

— Бо в мене льохл поросна. Дак я не обідав на гону, 
а біг додому І щоразу під сорочкою по кілька пригірщ 

пшенички.
Ображений гість 

тьопнув ложкою з 
в’юном по тарілці: 

—Більше не візь
меш. Хоч ти й кум, 
та всеодно злов
лю.

клумаком біля самої 
він цікавиться: «Куди

Ото Її хочу запастись?.>. Якби по загороди

ДОБРЯК
— Цей комбайнер, • 

радіють Миші, —
Зерна від пуза нам 

залишить.
А Ховрахи:
— Добряк-л юдина, 
Зерна в соломі —

половина.

ей____

— Не зловиш. Я он торік йшов з
контори. Здибався з бригадиром. А і__  ..... .......
ж це ви?» «Та дерті не вистачило для підсвинків. — від
повідаю. — Ото й хочу запастись...». Якби по загороди 
ніс зерно — зловився б. а на центральній вулиці нікому 
в голову не дійде, що несеш вкрадене.

— Це ти, коиєшно. непогано вигадав, — знову диву
вався кум винахідливості Савелія. — Але більше го'бі 
такого гачка не вкоїти.

— Вкою.
Через день Савелій вже ніс на тік порожній мішок. Пе

ред обідом біля пожежного шита насипав в нього добре 
відро піску і коли куховарка вивезла на тіл обід. Саве
лій за гой мішок, та іі до села. Ще й до лісосмуги не до
тюпав. як перед ним кум з’явився:

— Ои-п-па, злопився. голобчику.
І веде його до току. Тут вихопив у Савелія мішок [ »по

спорожняв ного на ворох одрешетованої пшениці.
Санслію стало шкода приятеля, —.........- ------

нувся завідуючий током.
Але потім два дні вже набирав у

но і без боязні ніс додому.
І ось нарешті чує пін од жінки:
— Знову немає молотого. Треба ...  ............
Савелій йде у свою комору, приготував мішок та по

чав перехиляти солом’яний кіш. Тільки сипнув, а звідти 
не пшениця, а жовтий пісок.

Отже диво-дивом, а кум віддячив таїш Сапелію за хит
рість. і про це він сказав увечері теж після п’ятої мірки 
перваку.

— Ти поки раціоналізував у полі, я привіз безтарною 
три відро піску, висипав у кіш. а зверху притрусив- пше
ницею. Тепер ми — квити...

КУРЯЧА ПОХВАЛА

— Оце водій! 
йому б — подяку
За хлібовивозку тану: 
На всім шляху 

зерно усяке, 
колгоспному 

току.

коли на нього иаки- 

міїнок справжнє зер-

де млина.

ОБДУМАВ 

все обдумає голова. 
Щоб успішно йшли 
_. жнива.
Тільки вкралася 
_ дрібниця:
Люди в полі — 

без водиці.

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Лозувате Ульяновського районуй

би приборкати мою те
щу!

Жонглерів не розумію 
зовсім. Підкидати таріл
ки — то справа для по
чатківця. Моя дружина 
інколи навіть вазонами з 
живими квітами вслід 
жбурляє.

Словом, відмовився я 
від цирку. Звичайно, мо- 

-же виникнути запитання, 
чому не треба дивитись 
те, що не подобається 
зав. відділом культури.

НЕСПУЛНЯЧИЯАле у мене своя точка 
зору на мистецтво. Воно 
повинно служити народу. 
Так-так. Поки що та
ких сімей, як моя, неба
гато, а якби той цирк по
дивились усі жниварі, то 
не відомо, хто б кого 
приборкував і чим би 
жонглювали сільські жін
ки: тарілками, чи казана
ми з борщем.

Зрозуміло, чому я за
слуговую на подячу?

Т. БРАТЧЕНКО.

І де лише ТОЙ грім 
на тебе! — Зливсь на комбайна 

комбайнер. — Зимою робить, так як 
треба, А прийде літо — 

наче вмер.
ПОСЛАЛИ 

степ послалиВ
В« було мТОЛа0,,у- 

Сотні п пРилапну. vothI дпі товарі,, 
“Р'м на полі Г,ДИИ*’ 

необхідних.
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СЬОГОДНІ ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

ДУЖІ, гартовані, сильні. їх мільйони. З 
своєю красою і гордістю вийдуть во

ни на свято і пронесуть 
но, демонструючи свою 
кість, силу.

До Всесоюзного Дня 
кіровоградські спортсмени 
прагненням зростання масовості 
стерності.

Про це яснраво свідчать змагання, що 
увійшли в залік V обласної спартакіади. 
В ній взяло участь 237 тисяч трудівників 
міста і села, 40 тисяч з ни< виконали роз
рядні нормативи. В ході спартакіадних 
поєдинків встановлено 175 районних, 9 
міських та 15 обласних рекордів. Пропа
ганда спорту в ході підготовки до спар
такіади залучила до занять фізкультурою 
і спортом більше 4 тисяч нових фізкуль
турників. Зростання найбільш помітне в 
Кіровограді і Олександрії, Знам'янці і До- 
линській, Новгородківському та Кірово
градському районах.

Краще, ніж в попередні роки виступи
ли кіровоградці на фіналах V Спартакіади 
України. Набравши 852 очка, вони були 
другими в своїй підгрупі. Особливо по
радували своїх прихильників юні спорт
смени — школярі Кіровоградщини в за
гально-командний залік внесли 333 очка- 
Це здобутки легкоатлетів і гімнастів, 
стрільців, інших їх ровесників. Напри-

червоне знаме- 
міць, згуртова-

фізкульгурника 
прийшли з 

і май-

клад, учень Кіровоградської СІП № 14 
Олександр Зам’ятін, виступаючи в заго
ні юніорів, не мав собі рівних на вогне
вому рубежі. Разом з ним також відзна
чились студентка Олександрійського ін
дустріального технікуму Люба Ручка, яка 
очолила шеренгу юних легкоатлетів. Се-

П’ятої

споруд. В Кі- 
Світловодську 
у нові пла-

ЧЕМПІОН

ПОРАЗКА

новелл

стався 
ДОСИТЬ

Еихопан-
1 Тетяна

Зам'ятій ви- 
стрі.іьбою. 1 
зарахованій: 
тренера Оле-

«Зіркою», який
11 серпня в 

Розі, господарі

КУРЙОЗИ 1...

Брахувавши всі плюси і мінуси, 
ступили до нових тренувань борці і фех
тувальники, стрільці і гандболісти. їм, та 
іншим спортсменам області всюди ство
рюються якнайкращі умови для підви
щення майстерності. У дев’ятій п’ятиріч
ці на Кіровоградщині буде ееєдєно до

ХОДА ДУЖИХ
ред гімнасток успіху домоглась 
ка Кіровоградської ДЮСШ № 
Калінічева.

Сьогодні на святі фізкультурників з 
шанобою зустрінуть своїх старших това
ришів — тренерів, які повсякчас дбали 
про зростання їх майстерності. Кращі з 
них — В. К. Іванець, Ю. Ю. Ревенко, А. С. 
Ровний, М. Є. Жереб’ятьсв, М. И. Гасман, 
Ю. Ю. Толчинськин, М. А. Денисенко, 
М. І. Романенко, С. В. Малмига, М. !. Но
виков. Це їх учні принесли команді Кі
ровоградщині на Спартакіаді України най
більшу кількість залікових очок.

Згасає факел Спартакіади народів СРСР. 
Але напруга на спортивних майданчиках 
знову продовжується. Радянські спорт
смени успішно виступають на чемпіона
тах Європи і світу, на їх грудях знову 
з являється золото й срібло медалей.

ВОРОПАЕВ
ВЕДЕ

ВОНИ зустрілися надяе- 
о чір. Разом піннії повз 

завод, до середньої школи, 
перед’.якою’ аж до ставка 
проліг пустир. Любителі 
футбола обладнали тут 
спортивний;майданчик. Але 
Воропаева це ,че задоволь
няло. І він простів секрета
ря комсомольської організа
ції цукрозаводу Володимира 
Оберемка допомогти побу
дувати справжній спортив
ний комплекс.

— Що, як влаштувати нам 
кілька суботників чи неділь
ників? Зберуться всі хлопці 
й дівчата 1 залюбки зроби 
мо добру справу.

— Можеш не хвилюватп- 
I ся, — відповів Володимир 
Оберемок.—Ти ж знаєш на
ших.

Таї;, вій знає молодих -за
водчан не гірше Оберемка. 
Адже й сам нещодавно очо
лював комітет комсомолу. 
Та якось його запросив..до 
себе секретар парткому 
Сергій Михайлович Дени
сенко.

— Є ділова розмова. 
Юрію. Хочемо рекомендува
ти тебе на посаду інструк- 
тора методиста но фізкуль
турі та спорту. У нас з цією 
справою не гоже.
П РОМАИПУВ рік. І сьо- 

годні в Капітйпівні ко
жен скаже,- що Юрій Воро
паев зробив уже чимало для 
пожвавлення оборонно-ма
сової та спортивної роботи.

1 успіх прийшов до нього
- тому, що він зумів -згурту

вати навколо себе великий 
загін активістів, які новели 
за собою молодь.

Перш за все Юрій Воро
паев подбав про ге, щоб по
стійно підвищували свій фі
зичний гарт допризовники. 
На спортивних майданчи- 
ках, пункті початкової вій
ськової підготовки склали 
заліки Микола Ткаченко, 
Іван Петров, І вал Волошин. 
Олександр Дубчак та інші 
їх ровесники.

Заводчани побудували 
стрілецький тир. 1 одразу 
пожвавилась робота в сек
ції з кульової стрільби. Ка- 
пітанівські спортсмени те
пер щоразу повергаються з 
районних змагань перемож
цями.

Нарешті, введено в дію 
спортивний комплекс. Од
разу розширились волей
больна та баскетбольна сек
ції. збільшилось число тені
систів. легкоатлетів. Ч’еиёр 
на цукрозаводі. фізкульту
рою в спортом займаються 
більше двохсот чоловік.

Добрий заспів зроблено. 
Збільшилось число фізкуль
турників, підвищується IX 
майстерність. 1 хай серед 
капітанівоьких спортсменів 
ще немає чемпіонів, які ста
ли популярними на Кірово- 
градщииі; але Юрій Воро
паев впевнений: невдовзі 
про них почують.

І. РОМАНЕНКО, 
наш громадський ко
респондент.

с.' Капітанівка, 
Л ово мі і ргородськоіо 

Йону.

Кожен комсомолець Кіровоградського профтехучи
лища зв’язну вирішив в новому навчальному роц 
стати спортсменом-розряднином, спортсменом-знач- 
кістом. І в цьому їм допомагає викладач фізку > у 
РИ О, ОНИЛчеНКО. „ „ьлтп.

На знімку: О. Онипченко (перший справа) з д»сч. 
істи-полейболістклми. .

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 15 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00
— Для школярів. Фінал 
всесоюзних змагань на 
приз клубу «Шкіряний 
м’яч». (У відеозапису). 
13.00 — Наша афіша. (К). 
13.05 — «Я на життя зако
хано дивлюся». (Одеса). 
13.35 — «Ким бути?» Для 
старшокласників. (К). 14.00
— Міжнародна панорама. 
(М). 14.30 — Кольорове те
лебачення. Художн.ій 
фільм «Король Дроздобо- 
рід». (М). 15.35 — Для вої
нів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 16.20 — Кольо
рове телебачення. Чемпіо-

нат Європи з легкої атле
тики. (Хельсінкі). 18.50 — 
Програма передач. (К). 
18.55 — Для дітей «Сур
мач». (К). 19.25 — «Ви про 
ваших друзів». (К). 19.55 — 
Кольорове телебачення.
- Клуб кіноподорожей». (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове те
лебачення. Художній фільм 
«Марися і Наполеон». (М). 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00
— «Трудівники села». (М). 
13.30 — «У світі мис
тецтв». (Мінськ). 19.20 ~~ 
Мультфільм «Чарівні оку
ляри». (К). 19.30 — О. Стир
ка — «Героїчна балада».

Молдавського державного 
театру опери та балету, 
В перерві — «На добраніч, 
діти!». (К).

ПОНЕДІЛОК, 16 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 — 
Художній фільм «Король 
преси з Гамбурга». (К). 
16.50 — /«Працею звеличе
ні». (Миколаїв). 17.05 — 
Новини. (М). 17.10 — Ко-
льоропе телебачення.
Фільм-нонцерт. (М). 17.50 — 
Телевісті. (К). 18.10 — Про
грама передач. (Кірово
град). 18.15 — «Показує
рейдова». (Кіровоград).

(.’ij) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

£К ОН 75.

ладу цілий ряд спортивних 
ровограді, Олександрії і 
фізкультурники завітають 
вальні басейни, відкриється новий легко
атлетичний комплекс в обласному цент
рі, передбачено збудувати стрілецько- 
мисливський стенд, гумово-бітомні до
ріжки та добротні легкоатлетичні сектори 
на стадіоні «Зірка». З'являться також но
ві стадіони та спортивні комплекси у всіх 
районах області. Здебільшого за 
справу взялися колгоспи і радгоспи, 
лективи заводів і фабрик. Адже турбота 
про фізичний гарт молодої людини — 
це державна, загальнонародна справа.

На знімках: (зверху вниз) тренер з кульо
вої стрільби М. Денисенко (Кіровоград), сту
дентка факультету фізичного виховання 
педінституту, майстер спорту з художньої 
гімнастики Л. Шерстюк, вихованка ДЮСШ 
№ 1 гімнастка Л. Шумихіна.

САШКОНе кожному у вісімнадцять років випа
дає щастя бути чемпіоном республіки. 
Бо до цього успіху веде наполегливий 

спортивний шлях, і його вершини може 
досягти лише той, хто сповна подружив
ся зі спортом, і спорт став невід’ємним 
у його житгі.

Та ось Сашку Зам’ятіну пощастило. 
Торік він був чемпіоном України. А оце 
на V Спартакіаді республіки знову отри
мав золоту медаль.

Але «пощастило» це не те слово. Бо в 
стрілецькому спорті везіння немає — 
ножне змагання — це копітка робота, 
лна забирає в спортсмена багато мораль
них і фізичних сил.

...Перші кроки Олександр зробив в 
1966 році, коли в Кіровоградській СШ 
№ 14 викладач фізкультури проводив на
бір в спортивні секції. Тоді " 
сповив бажання займатись 
йому сказали, що він буде 
до ДЮСШ, навчатиметься в 
га Миколайовича Шипова.

Прямуючи до стрілецького клубу, він 
думав, звичайно, про гвинтівку, якою 
вже кілька разів користувався в,пневма
тичному тирі. Л туг рантом йому одразу 
Баїїропо.чувалн пістолет.

Перша спроба булл невдалою. Як не 
старався, нулі часто йшли повз ціль.

— Не думай, що одоазу в тебе тан і 
вийде щось втішне, — заспокоював тре
нер. — Для того,-щоб подолати ціль, тре
ба не тільки точно цілитись, а ще й вмі
ло натиснати на спусковий кручон.

Знову гримить постріл. Зам’ятін з тре
нером підходять до мішені.

— Дивіться, — дев’ятка!
Олег Миколайович радив своєму учне

ві тренуватись не лише з пістолетом.
— Спробуй тримати в рівновазі зви

чайнісіньку праску. Щодня по 15 — 20 
хвилин. І ти тоді побачиш, якою впевне
ною буде твоя рука.

Результати щоразу кращали. Вже че
рез рік Олександр виконав норматив 
першого розряду. Уважно придивлявся 
до того, Як тренуються майстри спорту -.............. -
Станіслав .Міготін, Григорій Чернявсь- рОЖп ”х„,?ичлон Оле,<сандр набирає 295. 
кий. По-доброму заздрив, як вони вмі
ють розподіляти секунди на кожний по
стріл у вправі МІІ-8.

1969 рік. Зам’ятін бере участь у пер
шості республіки. Серед юніорів він буд 
другим призером і викочів норматив 
кандидата в майстри спорту. Тренер з

надією спостерігав за споїм вихованцем. 
Лічені очки програв оін чемпіонові.

И знову напружені тренування. Олек
сандр намагається запозичити все най
краще в майстра спорту Віктора Даниль
ченка. В будь-яку погоду і при будь-яких 
обставинах заняття продовжувались. І 
це дало відрадні результати. Бо невдовзі, 
поїхавши в Івано-Франківськ на респуб
ліканські змагання, йому довелось стрі
ляти під час дощу. А над головою — по
ривчастий вітер. Та Олександр впевнено 
вийшов на оогнений рубіж. Вправа МП-8. 
Перші п’ять пострілів — і є п’ятий де
сяток. А згодом радісна новина — нірб- 
поградецо Олександр Зам’ятім чемпіон 
України 1970 рону серед юніорів.

Тренер вимагає від нього ще більшої 
уваги до тренувань. Ллє ж і в школі чи
мало турбот. Треба успішно закінчити 
десятий, підготуватися до вступу в ін
ститут (Зам'лгін мріяв про факультет 
фізичного виховання). Старші товариші, 
тренер, вчителі допомоги:! молодому 
спортсменов! якнайкраще розподілити 
час. Навіть під час екзаменів на атестат 
зрілості пауз на тренуванні не було.

І Олег Миколайович, їдучи з Зам’яті- 
ним на фінальні змагання V Спартакіа
ди народів СРСР, і цього разу надіявся 
на свого вихованця. І учень не підвіє 
«жителя _ -_у ЕПРапі МП-7 З трьохсот 

Є новий рекорд республіки і області. А 
найголовнішо — золота медаль і звання 
чемпіона Спартакіади.

г. ТОЛОК, 
кандидат у майстри сноргу.

м. Кіровоград.

Прйхильникам 
за добре відомо, 
му великому 
перебуває зараз 
ризький «Кривбас», 
єдина команда в зоні 
протягом 
турів- не зазнала жодної 
поразки.

і в матчі з кіровоі рад-

футбо- 
. на яко- 

піднесенні 
крінзо- 

Це 
. яка 

шістнадцяти

ською
відбувся
Кривому
поля одразу захопили 
ініціативу. Вони скоро 
добилися успіху, 
в рахунку.

Випадок, який 
у цій зустрічі, є

курйозним: у бік однієї 
з команд, саме гостей, 
було призначено три пе
нальті. Крипоріжці реа
лізували тільки один а 
mm, п2?ім 1це два м’ячі 
еони забили З гри. та. 
КИМ ЧИНОМ,- перемогли з Рахунком 4:0. Такої по- 
разки «Зірка» ще не за
знавала в цьому сезоні.

Спентакль 18.25 — Телефільм. (Кіро- 
ВОГрад^ 18.40 — Твариннії- 
цтву — промислову осно
ву. (К). 19.00 — Кольорове 
телебачення. «Зірки фігур
ного катання». (М). 19.30 — 
Міжнародний турнір з бас
кетбола. Збірна СРСР — 
збірна Італії. (Ленінград). 
21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — «Слідчий и
особливо важливих спра
вах». Прем'єра докумен
тального фільму. Части
на -І. (М). 23.00 — Телевіс
ті. (Н).

ВІВТОРОИ, 17 СЕРПНЯ.
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00

»МОЛОЛОП КОММУНАР», сргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліннв, 2.

— Телевісті. (К). 11.Ю —
Кольорове телебачення 
Художній фільм «Кам’яна 
квітка». (М). 17.15 — «На 
головних напрямках п’я
тирічки». (Кіровоград. На 
республіканське телеба
чення). 17.30 — Мульт
фільм. (Н). 17.40 — Теле
вісті. (Н). 18.00 — «Екран 
молодих». (Ворошилов
град). 18.30 — «Вітчизно 
моя неозора».. Телефільм 
«На землі веинаків». (К). 
19.00 — До Дня Повітря
ного Флоту СРСР. «Повіт
ряні пішоходи». (Н). 19.30— 
Міжнародний турнір 'з 
баскетбола. Збірна СРСР_
збірна Югославії (Ленін
град). В перерві — «Хро- 
2 Н1а5 тиж№»- (К'Ропогоад). 
/А:15 ~ ПрогРама «Час», 
ггі’є 21-45 — «Слідчий в 
особливо важливих спра- 
та„ь;,огоР^лсеЩпь«0"»“'«- 
Хї.%!м’--тЙ:

ПРОГРАМА ЮОЧ ~ Новини. (М). іо.Л0^ 
їиЛна^ьОсЛяр‘в-Та«. де ПО
РИЄ. Ärr-Телвна’ 

м,Оси- (М). 17.05
їмї 4rtk17-10 - 
W). 18.00 
18.05 - 
«Операція 
ленарис.

Днів 
лінія». (М) «пЛ1 
ИОМОТГ.Л'..'.*,

Музичний
— Нови- 
Нонцерт.

~ Новини. (М). 
fe*. ШК°ЛЛріВ 
малі руки», Тв- 
(М), і8й30 _

зааоду «Станка^
— Норот- 
художній 

-”х7дожнійнж? <М)’ 19’30 
Лом і ЕтєІіл*Й).М2*ІЛ0ЄС^

И°метражн’ий '
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