
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 9 1939 ГОНУ
ЧЕТВЕР, 11 жовтня 1973 року

орган кіровоградського обкому лксму

PJ

і Кіровоградському обкому Компартії України 
Виконкому Кіровоградської обласної Ради 
депутатів трудящих

Дорогі тозариші!
Центральний Комітет Комуніс

тичної партії України, Президія 
Верховної Ради УРСР, Рада Мі
ністрів Української PCP з великим 
задоволенням повідомляють, що 
зобов'язання трудівників села Ук
раїни по продажу державі в 1973 
році не менше 1 мільярда пудів 
зерна успішно виконано. Продаж 
хліба державі, зокрема, кукуруд
зи та рису, триває. Колгоспи і рад
госпи вашої області засипали в 
засіки Батьківщини в рахунок ук
раїнського мільярда 1197 тис. тонн 
хліба.

Сердечно поздоровляємо кол
госпників, робітників радгоспів, 
механізаторів, спеціалістів сіль
ського господарства, керівників 
колгоспів і радгоспів, партійні,

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 

профспілкові і комсомольські ор
ганізації, радянські і сільськогос
подарські органи, вчених, праців
ників заготівельних і транспортних 
організацій, колективи промисло
вих підприємств області з визнач
ною‘трудовою перемогою.

Досягнуті успіхи стали можли
вими завдяки послідовному здійс
ненню виробленого нашою пар
тією курсу на всебічну інтенсифі
кацію сільськогосподарського ви
робництва, значній допомозі ЦК 
КПРС і союзного-уряду, самовід
даній праці хліборобів, всіх тру
дящих обласіі, великій організа
торській і політичній роботі пар
тійних, профспілкових і комсо
мольських організацій, радян
ських і господарських органів.

Висловлюємо впевненість, що в

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УРСР 

найближчий час область повністю 
виконає свої зобов'язання по про
дажу зерна державі, що колгосп
ники, робітники радгоспів, всі тру
дящі області під керівництвом 
партійних організацій успішно за
вершать поточний сільськогоспо
дарський рік, зроблять все для 
того, щоб в наступно/лу році на 
основі більш повного використан
ня резервів, широкого впровад- 

•ження передового досвіду досяг
ти нових визначних успіхів у збіль
шенні виробництва і продажу дер
жаві зерна та інших продуктів 
сільського господарства, внесуть 
гідний вклад у здійснення розроб
леної XXIV з'їздом КПРС програ
ми дальшого соціально-економіч
ного розвитку нашої країни.

РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP ЙДЕ ЗЕРНО ВРОЖАЙНИХ Ш1В К1РОВОГРЛДІЦИІJH.

Відповідь—ударна праця
З велик ім піднесенням зустріли хлібороби колгоспу 

ім. Леніна Зиам’янського району звістку про успішне 
виконання зобов'язані я — здачу державі мільярду 
пудів хліба. У ньому дарунку Батьківщині є частка 
самовідданої праці колгоспників с. Суботі. На по
льових етапах тракторних бригад, па фермах відбу

лися мітинги з нагоди цієї визначної події. М. Кіт- 
рар — ланковий механізованої ланки по впрошуван
ню зернової кукурудзи, С. Онуфрієв — бригадир 
тракторної бригади та інші механізатори у своїх ви
ступах запевнили, то працюватимуть так, аби міль
ярд пудів зерна став для нашої республіки мінімаль
ною нормою.

Такі ж мітинги відбулися в колгоспах «Україна», 
«Правда».

............................ В. ФІЛІПОВ.

І НАШЕ-В СУСПІЛЬНОМУ
Залюднена площа біля кон

тори правління колгоспу «Ук
раїна» Гайворонського райо
ну виказувала якусь особливу 
подію. І ще з самого ранку 
9 жовтня ширився усміх на 
обличчях сільських трударів: 
мільярд єі

Дали мільярді Наш міль
ярд!

Секретар партійної органі
зації колгоспу П. А. Кропив- 
ницький сказав про це на мі
тингу.

— Наше теж там, товариші, 
зерно. Наших рук, бо свою 
частку ми перевищили, вико
нали план хлібоздачі на 120 
процентів. Оце вродила щед
ро наша праця.

Уважно прислухались одно
сельчани і до слів шановано
го в колгоспі керівника трак
торної бригади С. А. Довганя, 
А він екдзав про механізато
рів тепле слово, відзначив 
старання ланкового-кукуруд- 
зовода Олександра Кривди, 
тракториста з механізованої 
ланки Леоніда Баранюка.

Тепер, коли виріс плід 
спільних зусиль українських 
хліборобів, трудівники «Ук
раїни» вже вели мову про 
будні майбутніх завдань, до 
яких зобов’язує кожного хлі
боробська честь.

А. НЕЧИТАИЛО.
ЖНИВУЮТЬ В СПЕЦГОС.ПІ «ЖОВТЕНЬ» ІЮВОМ11РГОРОД- 

СЬКОГО РАЙОНУ (ФОТО ВІ ОРИ.
БРИГАДИР КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ 

БРИГАДИ ЦЬОГО ж СПЕНГОСПУ ВАСИЛЬ ЛУЗАІНВСЬКИП (В 
ЦЕНТРІ) ЩИРО РАДІЄ: ВРОЖАЙ ВІІРОСІИЛН ДОРІДНИЙ.

Фото В. КОВПАКА.

У к р а ї п с і» к н й 
мільярд — в ньому 
частка нашої праці

ЇТ РІІЄМПА звістка про те, що хліборо- 
би республіки здали в засіки Бать

ківщини мільярд пудів зериа, не сходить 
із вуст механізаторів. Радісно усвідом
лювати, що і наш комсомольсько-моло
діжний колектив для здобуття перемо
ги вклав частку прані. ІІиннннього ро
ку бригада з кожного гектара . ібрала 
по 44,4 центнера озимої пшениці, по

СЬОГОДНІ - РЕКОРД,
ЗАВТРА - НОРМА
86 центнерів зерна кукурудзи. За удар
ну працю- тракторист комсомолець Вік
тор Валуйко нагороджений значком Ц1\ 
ВЛКСМ «Удариик-73>, а комсомольсько- 
молодїжннй колектив — грамотою рай
кому комсомолу.

Та ці результати — не межа. Успіх 
треба розвинути, орієнтир на наступний 
рік — 50-цептнсриі врожаї озимої пше
ниці, 100-центнерні — кукурудзи!

Нині комбайни ще не вийшли із загі
нок. Продовжуємо збирати кукурудзу, 
цукрові буряки. Та вже сьогодні думка
ми переносимося у рік наступний. Хви
лює питання про заходи, які сприяти
муть підвищенню культури землероб 
сі за. Вже не перший рік у господарстві 
функціонує школа передового досвіду, 
яку очолює бригадир тракторної бригади 
кавалер ордена Леніна Степан Артемо- 
впч Довгань. Усі члени нашою комсо
мольсько молодіжного колективу, відві
дуючи заняття, здобути необхідний для 
хлібороба досвід. Залюбки продовжимо 
освіту, аби оволодіти хліборобською май
стерністю і наступного року виростити 
ще доріднішнй урожай зернових культур.

В. РЯБЦУН, 
тракторист, групкомсорг комсо
мольсько - молодіжного колек
тиву колгоспу «Україна» Ганво- 
ронського району.
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три роки начальником це
ху став...

«Навчіть мене 
за тиждень...»
...На комсомольські збо

ри прийшли і ветерани. 
Кадровий робітник Іван 
Костянтинович Круть, яко
му нещодавно присвоїли 
почесне звання «Майстра 
золоті руки», пропонував:

—■ Ми беремось вчити 
новачків, От хоч би Люду 
Рябскінь доручіть мені. 
Ти, Анатолію Кузьмичу,— 

до токаря Іванова,це він

день... Не дивуйтесь, я 
зможу.

І невдовзі самостійно 
стояв біля верста-та. Хоч і 
невпевнено, але працював 
за особистим завданням.

Тепер уже третій роз
ряд має. Доручили обро
бити 15 редукторів, а він 
здав 22. Вчора замість ЗО 
ступиць приніс 40. Бо тре
ба! Давали ж слово всім 
цехом: «П’ятиденну закін
чувати за чотири дні». То 
хіба він гірший від Павла 
Самольотова чи Петра 
Човпана?

...До кінця обідньої пе-

може зробити краще і 
більше. Та й приємно, ко
ли в кінці місяця с 180 
карбованців. Ще й премія 
до цього. Як же розділи
ти червінці? «Треба додо
му послати — Галі і На- 
таші. Хай куплять шкільну 
форму. А це на книжки... 
У філармонію хлопці хо
дять у чорних костюмах... 
Три рази по тридцять, і в 
мене буде новенький... Кі
но, театр, на їдальню... Ні, 
треба не так розганятись. 
Економія —- багатство... 
Стривай, а на подарунок 
товаришу-імениннику. Що

Що його 
цікавить*..
...Дівчата подивились на 

вітрину галантерейного 
магазину і засміялись.

— Гарні дівчата!.. От ці
каво, про що вони дума
ють?

І одразу, ніби й не звер
тав уваги на студенток, 
розгорнув газету та й до 
товариша:

— О, вірш Миколи Гри
банова, Про Чілі.

Мовчки прикіпів погля
дом до петитних рядків, а 
потім зачитав вголос 
танні:

И станет совесть 
В строгом карауле,
И, знаком справедливого 

конца,
Все, что они в других 

пускали, 
пули

Вернутся и ударят в их 
сердца!

— Здорово сказано.
Тоді з тривогою:
— Знаєш, вони вбили 

шістсот студентів. Без су
ду, як самі захотіли...

Хлопці порівнялись 
книгарнею.

—- Зайдемо, Толю? 
Ти ж гроші забув,

•— Все одно зайдемо. 
Може є нова книжка Ана
толія Калініна.

«— А про Марка Без
смертного читав?

— Дочитую. Я три книж
ки разом дочитую. От за
кінчиться семестр. Збе
ру все, що написали вели
кі письменники, і засяду. 
А тепер ніколи — через 
«Опір матеріалів»...

Увечері — нова пропо
зиція:

•— Підемо в кіно. Про 
військових моряків. Ма
буть, непогана кінокарти
на... Але чому про наших 
розесників мало показу
ють? Розповіли б, як, ска
жімо, Зуйков у двадцять

першою

НАРИС

Рекомендований

ЗМІНОЮ

—- візьми шефство над 
Валеркою Антиловим. За 
два-три місяці працювати
муть без пауз.

За три місяці... А Юрій 
пригадав, як був учнем у 
токаря Валентини Тарах- 
тій. Тоді він приїхав у Кі
ровоград з Орловщини. 
У дядька гостював.

—- Що робитимеш далі? 
В інститут збираєшся?

— Та --------г!.... .
От би на завод спробу
вати.

— Йди до нас, на «Укр- 
сільгосптехніку». Там мо
тори ремонтують до трак
торів,

І пішов.
— Навчіть мене за тиж-

ще не вирішив.

рерви ще залишалось 
кілька хвилин. Вийшов з 
їдальні:

— Хлопці, е ідея. По
льову дошку клеймують 
за окремою операцією. 
Що, як це в комплексі 
зробити? Інженери підра
хували --- буде тридцята
тисяч карбованців еконо
мії.

«Куди подіти 
зарплату;..»
Ні, він не думав у пер

шу чергу про високий за
робіток, коли завдання 
кожної зміни закінчував 
на одну-дві години рані
ше. Він хотів довести, що

ж купити? Не жаль 1 йа 
дорогий, аби сподобав
ся...»

Цей 
дорогоцінний 
час...
Щось дні одноманітні. 

Робота в цеху, увечері — 
на лекції до інституту. А 
коли ходив на репетиції 
хору, було цікавіше. Те
пер третій курс — важко, 
часу не вистачає. А може 
не так продумав?..

...— Хто сказав, що ме
ні не можна виконувати 
нормативи ГПО?

— У тебе ж довідка — 
нога травмована.

— Ну й що? Я не буду 
бігати. Зате стрілятиму. 
Давайте поміряємось, хто 
краще?

Підійшов до перекла
дини.

— Раз, два, — рахують 
хлопці. — Десять... сім
надцять.

— Юрко Подколзін сім
надцять разів підтягнувся. 
Оце руки!

Сміється:
— А ви казали — трав

мований. Ще й побігати 
спробую.

Тоді ж вирішив: «Треба 
йти до Смолянського. Хай 
знову запише у «Барві
нок». Співати в хорі — не 
зайва трата часу...»

«Мої друзі — 
хлопці робочі...» 
Дивно якось: всі по

хваляються, що в них іме
ниті знайомі. Той знаєть
ся з викладачем інституту, 
той вчора в майстерні ху
дожника був. Вітька хизує
ться: «У мене дядько — 
конструктор, а чоловік 
старшої сестри — дирек
тор...» Може це й непога
но. А його друзі — хлоп
ці в робітничих блузах. 
Толя Царенко — монтаж
ник, Коли Синегуб — 
учень технікуму механіза
ції сільського господарст
ва. Дарма, що без наго
род і без звучних титулів. 
Все одно чудові хлопці. 
Треба засукати рукава — 
беруться, треба на стадіо
ні підбадьорити своїх — 
можна, якщо «Зірка» «па
сеться» тільки біля влас
них воріт.

...— 3 чим ви, старики, 
не згодні?

— Ти Ж ПОМИЛЯЄШСЯ, 
Юрко. Справжній інженер 
— той, хто має свій по
черк, а за чужими крес
леннями кожен зуміє.

— Креслення — теж 
творчість.

І його треба вирішу
вати по-своєму, 
май.

— Гаразд, 
старики. Тільки 
тикуйте».

— Ми ж твої друзі.

«Ми — всі
за нього...»
Начальник мотороре

монтного цеху ремзаводу 
Володимир Зуйков:

—-Три роки роботи о 
цеху, армія, три курси ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Хіба це малої А щоміся
ця — продукція двох- 
трьох днів у рахунок на
ступного кварталу. Юра 
не хизується. Він вперто 
доводить, що здатний на 
більше. Скромно, не по
спішаючи. І за це в цеху 
всі його поважають. Запи
тайте наших ветеранів, 
щоб назвали кращого мо
лодого робітника. Обо- 
в язково рекомендувати
муть Юру Подколзіна... 
Ми готуємо його до вступу 
в партію. (

Старший інженер - тех
нолог, делегат XXIV з'їз
ду Компартії України Гри
горій Алексеев:

— Такому із задоволен
ням можна дати рекомен
дацію.

...А він сидить зі мною 
в кабінеті начальника це
ху і ніяковіє:

— Хто це сказав, щоб 
про мене писали? У нас 
з орденами он скільки, з 
іменем. Хто це придумав?

— Всі!
— О, ще й фотографу

вати хочете,.. Та я ж на 
стадіон, — за десять хви
лин перший тайм...

Вибіг на вулицю. Зупи
нився біля книгарні, 
ходити чи 
є

От поду-

подумаю, 
не < нри-

«За-
ні?.. Зайду, ще

час...»
— Мені 6 Хемінгуея...

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

УСПІШНЕ СХОДЖЕННЯ
- ХТО КРАЩИЙ фахівець?

Популярними стали в сис
темі «Сільгосптехніка» нашої 

області змагання з професійної 
майстерності. Другий рік виборю
ють звання першого умільця кра
щі слюсарі, токарі, ковалі, водії 
вантажних автомобілів, робітники 
мехзагонів районних об'єднань і 
відділень. Активну участь у цих 
змаганнях бере молодь.

Кращим слюсврем серед моло
дих на цьогорічному обласному 
конкурсі визнали Вячеслава Коно
нова з Новоархангельського рай- 
об’єднання «Сільгосптехніка», кра
щим ковалем — Миколу Кадигро- 
ба із Компаніівського райоб’єд- 
нання. Хлопці відстоювали честь 
області на республіканському кон
курсі — і привезли стрічки пере
можців,

Сходження до успіху молодих ро
бітників тримається на міцній основі. 
Вячеславу Кононову, приміром, допо
могли на конкурсах теоретичні знання 
— пін студс.іт-заочник III курсу Уман
ського технікуму механізації сільсько
го господарства. У себе на роботі Вя
чеслав відомий 1 як раціоналізатор. За 
вісім місяців цього року подав чотири 
рацпропозиції, що були впроваджені

і дали економії на суму 1700 карбован
ців.

Не поступається перед Вячесла
вом у питаннях творчого пошуку і 
Микола Кадигроб. Він вважає, що 
змагання за звання «Кращий за 
професією» має велику виховну 
роль: під час поєдинків новатори 
виробництва допомагають товари
шам оволодіти «секретами» май
стерності.

На Всесоюзних змаганнях ко
лективів системи «Сільгосптехні
ка» представники нашої області 
увійшли до десятки найсильніших.

М. ОСАДЧА, 
інженер обласного об’єднан
ня «Сільгосптехніка».

І ЗНОВ—УДАРНО!
Минулого сезону салькиківські цукровари вітали у 

своєму колективі народження комсомольсько-моло
діжної зміни Галини Чечельннк. Вже перші кроки 
«новонародженої» показали, що не в її характері по
ступатися. першістю досвідченим — молодь постійно 
перевиконувала виробничі завдання, дотримувалась 
правил промислової санітарії та гігієни, випускала 
продукцію відмінної якості. А тому на її рахунку 
найбільше перемог у соціалістичному змаганні серед 
заводських змін.

І цього року 69 членів колективу на чолі з групкомсоргом 
Едуардом Рачинськнм відзначаються ударною працею. Доб
ре потрудилися на підготовці заподу до нового сезону Віра 
Грабоиська, Володимир Шсленг-гр. Василь Пастух, постійно 
перевиконують норми молоді цептрнфужнети на чолі з Ми
хайлом Журбою. Комсомольсько-молодіжний колектив зобо
в'язався переробити за рік 4350 тонн сирцю і видати 2 ти
сячі тонн цуиру.

Слово молоді тверде. Вона щодня підтверджує не удар
ною працею.

М. ЖУРБА, 
зав. відділом комсомольських організацій Гай- 
воронського райкому комсомолу.

Щасливої дороги, 
«Студенческий 
меридиан»!

У січні 1974 року вийде у світ новий що
місячний громадсько-політичний і літератур
но-художній журнал Центрального Коміте
ту ВЛКСМ і Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР — «Студенческий 
меридиан».

В журналі широко і всебічно висвітлюва
тиметься життя, навчання і праця багато
мільйонного загону радянського студент-

ства. В ньому знайдуть місце проблеми, що 
стосуються і тих, хто збирається стати сту
дентом, і тич, хто вже став спеціалістом. 
Особливу увагу на сторінках журналу буде 
приділено питанням ідейного загартування 
молоді, актуальним проблемам моралі. Ши
роке відображення дістануть також науко
во-дослідна робота, питання побуту і відпо
чинку, спорту і художньої творчості студен-

тів і учнівської молоді, діяльність студент* 
ських будівельних загонів.

На сторінках студентського видання ве
лике місце займуть матеріали, присвячені 
життю студентів країн соціалістичної спів
дружності, а також прогресивного студент
ства різних держав світу.

(ТАРС).

Кажуть, океан складається з 
дощових краплин. Це ж можна 
мовити і про метал — кожен кі
лограм металобрухту — це попі 
машини, верстати, комбайни, сі
валки. Учні Млр’їпської восьми
річної школи, що на Компаніїв- 
іцині, можуть з гордістю сказати 
~ в цьому е 1 їхня частка. Най
активніші збирачі — семикласни
ки, де класним керівником пра
цює Людмила Григорівна Сми- 
чепко, вже зараз зібрали тисячу 
триста кілограмів брухту замість 
запланованої тисячі, а робота ще 
не закінчена. Чекаємо нових по
відомлень, доузі, про ваші пере
моги, адже Батьківщині потрібен 
металі

На фото: учні під час збор’ ме
талолому.

Фото нашого позаштатного 
фотокореспондента

Л. МИРГОРОДСЬКОГО.
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ПОЛІТИКА САЛЬВАДОРА АЛЬЄНДЕ 
КОРИСТУВАЛАСЬ ПІДТРИМКОЮ УСЬОГО НАРОДУ

Так заявив у розмові з кореспондентом 
АГ1Н представник радикальної партії Чілі 
Карлос X. Парра, який брав участь у Між
народній конференції солідарності з наро
дом Чілі, що відбулась у Хельсінкі.

— Сальвадор Альенде був цілеспрямованим, по
слідовним у своїй політиці діячем. Цим принци- 
"ам„ 0,н залишався вірним до кінця, — говорить’ 
К. X. Парра, який особисто знав С. Альенде. •— 
Вражало його вміння добиватись узгодженої лі
нії між представниками усіх партій, що входили 
до ного уряду, який здійснював програму Народ
ної єдності.

Політика Сальвадора Альєнде була спря
мована на досягнення згоди у розробці і 
впровадженні у життя програми соціально- 
економічних змія у рамках співробітництва

усіх демократичних сил. За гри роки пере
бування при владі уряд С. Альєнде добився 
суттєвих змін: була проведена земельна ре
форма, націоналізовані гірничо-рудна, про
мисловість, банки, найважливіші галузі ін
дустрії.

Необхідність них акцій була очепндною. Тому 
їх із задоволенням зустріли трудящі як у про
мисловості, так І о сільському господарстві. За
стосовані заходи дозволили збільшити випуск про
дукції. поліпшити умови життя трудящих. Серія 
економічних труднощів, яка сталася після цього, 
була викликана діями реакції у країні, а також 
тиском з боку міжнародних фінансових кіл. Саме 
ці дії знизили ефективність застосованих урядом 
Народної єдності заходів.

Військова хунта, що представляє собою

крайньо правий, фашистський режим, об- 
рушила репресії іроти народу Чілі. Убито 
багато прихильників уряду Народної єдно
сті, заборонена діяльність усіх політичних 
партій, розпущений законодавчий орган 
країни конгрес. Все це надто схоже на 
«■класичні» дії нацистів у Німеччині,

Зрозуміло, що хунта прагне знищити завоюван- 
ня уряду С. Альєнде. Особливо наочно це стверд
жується об’явою хунти про дозвіл іноземних ін
вестицій у мідно-рудну промисловість. Відомо, що 
закон, який забороняй іноземні капіталовкладен
ня, був одностайно затверджений конгресом. Та 
хунта не рахується но тільки з політикою уряду 
Альєнде, але й з бажанням усієї нації, яка схва
лила то політику.

— Конференція в Хельсінкі, — заявив К. X. 
Парра, — має важливе позитивне значення 
для підтримки боротьби народу Чілі, для 
розгортання руху солідарності, який росте 
і шириться в усьому світі.

В. МАРЄЄВ. 
власкор АПН.

Хельсінкі.
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„Ми
'відстрілювались
до останнього 
патрона"

«Я був у президентському 
палаці «Ла-Монеда» до кінця 
і залишив його лише після 
смерті президента. Ми не мог
ли нстоятн проти танків...»

Ці слона належать ]7-річно- 
му Луїсу Ренато Гонсалесу, 
одному з особистих секрета
рів президента Чілі Сальвадо
ра Альенде. Він воював з ін
шими захисниками «Ла-Моне- 
ди». коли на них пішли важ
кі «центуріони» військової 
хунти.

«Перші постріли, — розпо
відав Луїс кореспондентові 
агентства Рейтер. — почулись 
о дев’ятій годині ранку. Та 
справжній штурм почавей 
близько пів на десяту. Альєн- 

наказ готупатись до 
У нас була одна чн дві 

базуки, кулемети тридцятого 
калібра і автомати. Незадопго 
до атаки усі солдати з охоро
ни палацу залишили його. У 
«Ла-Монеді» залишилось бли
зько 40—59 чоловік.

Нам було зрозуміло, що 
розраховувати на підтримку 
армії не можна.

Стрілянина тривала годину. 
Потім близько одинадцяти у 
кабінеті президента почувся 
телефонний дзвінок. Трубку 
взяв сам президент. Хунта 
пред’явила йому ультиматум: 
якщо він не залишить палацу 
протягом 20 хвилин, у дію бу
де пущена авіація, і від «Ла- 
Монсдн» не залишиться каме
ня на камені.

«Мені нема про що говори
ти з боягузами і зрадника
ми», — відповів Альєнде. По
тім він зібрав усіх нас у залі 
Тоеска і сказав: «Я вирішив 
— я залишусь тут до кінця. 
Мені тільки що запропонува
ли літак, щоб я залишив кра
їну. Я підмовизся. Ця втеча 
була б такою ж низькою, як і 
зрада генералів, що мені її 
запропонували. Революції не 
потрібні даремні смерті, тому 
я прошу, щоб дев’ять жінок, 
які е сепсд нас, залишили па
лац... Можливо, це буде наш 
останній бій. та одночасно пе 
буде і перша битва чілійської 
революції, оскільки віднині їй 
належить йтн ним шляхом. 
Перегорнута сторінка нашої 
історії. Наступна буде напи
сана чілійським народом і всі
ма народами Латинської Аме
рики».

Невдовзі після того почався 
наліг пинишувачіп, які роз
стрілювали палац ракетами. 
Потім під прикриттям танків 
в атаку пішла піхота, озброє
на базуками.

«Ми відстрілювалпсь до ос- 
танього патрона, — згадував 
Луїс, — особисто я зроби? 
того дня близько семи тисяч 
пострілів. Та ми не могли 
довго втриматись перед тан
ками і авіацією. Коли в «Ла- 
Мояезі» змовкли останні по
стріли. мені вдалось непоміт
но вибратись з палацу. По- 
трапивши на вулицю Морай
де. я впав і удав, що у мене 
припадок. Один з лікапів пре
зидента, який також був у по
лоні. сказав карабінерам, пю 
У мене пристсп гепатита. Во
ни попірили йому і відправи
ли мене у військовий госпі
таль як затриманого.

Втекти мені допоміг інший 
лікар, що симпатизував уря
ду Народної єдності.

Ми змогли проїхати мимо 
Шести військових постів. Я 
сховався у будинку друга, на 
якого міг покластись. А че
рез кілька днів рано-вранці, 
коли закінчився комендант
ський час, попрямував до мек
сиканського посольства...»

Луїсу пощастило. Незаба
ром після цього військова 
хунта повідомила всі посоль
ства в Сантьяго, що чілійсь
ких громадян більше не ви
пускатимуть без перешкод для 
отримання політичного при
тулку за кордоном.

Л. МАКАРОВ. 
(АПН).
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Товариш Роберто, 
лявий юнак. Приїхав 
Москви шість років

Невисокий худор- 
3 Чілі вчитись до 

тому. Отримав тут 
освіту і вже збирався повертатись не 
батьківщину, коли в Чілі виник контр
революційний заколот. Реакція, скинув
ши законний уряд Народної єдності, 
на чолі якого стояв мужній син свого 
народу президент Сальвадор Альєнде, 
перекроює сьогодні життя в країні на 
старий зразок. Кованими чобітьми во- 
єнщини розтоптані усі демократичні 
завоювання чілійських трудящих. Заги
нув на бойовому посту президент Саль
вадор Альєнде. Тисячі прихильників 
блоку Народної єдності загинули сбо 
кинуті до нашвидкоруч створених кон
центраційних таборів.

— Навряд чи хто з моїх залишився 
живим, — говорить Роберто. «— Бать
ки були прихильниками народного уря
ду. Батько, скромний інженер, став за 
ці роки керівником 
таку «кар’єру» навряд 
дарують. Не простять 
того, що я вчився у 
приїхав до СРСР ще 
в Чілі прогресивної влади.

—- А що особисто тобі дала нова 
влада?

—- Я став чілійцем. і не лише' я, а й 
усі прості трудящі, всі, хто хотів бачи
ти свою країну справді демократич
ною і вільною від будь-якої іноземної 
залежності.

Важкий попереду шлях для Роберто. 
Спеціаліст з міжнародного права пої
де на батьківщину боротись за віднов
лення законних прав трудящих. Його 
приклад підтримують і інші чілійські 
студенти, які навчаються в СРСР. По
трібно було побачити їх суворі і мужні

підприємства. А 
чи вороги йому 

моїм рідним і 
Москві, хоч я І 
до встанозлзння

Сьогодні Міжнародний
Сальвадора Альєнде, встановлений »а

._______ ______ •____ _ пв_________•______ •• пп__________ ла.я_______

день па.м’зіті

пропозицією Всеспітньої І*адп Миру

ГРОМАДСЬКІСТЬ УСЬОГО 
СВІТУ висловлює свою
СОЛІДАРНІСТЬ ІЗ ЧІЛІЙСЬ- 
КИМ НАРОДОМ І ГНІВНО 
ЗАСУДЖУЄ КРИВАВІ ЗЛО
ЧИНИ РЕАКЦІЙНИХ СИЛ 
ЧІЛІ,

НА ФОТО: МАСОВА ДЕ
МОНСТРАЦІЯ У ДРЕЗДЕНІ, 
(ІіДР)і

Фото АПН.
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обличчя, потрібно було почути 
шуме 
мої», 
переможеним!», щоб переконатись у 
палкому бажанні бути на батьківщині, 
щоб перешкодити фашистській реак
ції. Я бачив їх обличчя, чув їх голоси 
і зрозумів, що не можна перемогти 
народ, який пізнав, що таке Воля.

Інтернаціональний мітинг солідарності мо
лоді з боротьбою чилійського народу, що від
бувся недавно у Москві, де н познайомипся 
з товаришем Роберто, продемонстрував під
тримку спрзведливої боротьби патріотів Чілі 
проти реакції. У залі зібрались представни
ки молоді Європи, Латинської Америки, 
Азії і Африки, які навчаються в СРСР, ра
дянські юнаки і дівчата. Усі виступаючі, чи 
то Поханес Бсйєр з НДР, чи Франсіско 
Кастро з Домініканської Республіки, Лий 
Хонг Дінь з ДРВ, чи Сабах Яку з Іраку, пал
ко .закликали всю молодь світу виступити на 
захист чілійських борців.

«Влітку я був у Чілі, — говорив ко
мандир інтернаціонального чілійсько- 
радянського будівельного загону Ми
хайло Манзатула. — П’ятнадцять по
сланців Ленінського комсомолу разом 
із своїми чілійськими однолітками 
прокладали залізницю на одному з 
рудників. Потрібно було бачити, г.к пра
цювали чілійці, щоб відчути 
звільненої праці. І тепер цих 
хочуть 
взялась 
народ 
над своєю батьківщиною. І потрібно 
нам усіма можливими засобами допо
могти йому для досягнення цієї благо
родної мети. Сьогодні слово «Чілі» 
повинне стати паролем солідарності 
молоді...»

Ні, не самотні чілійські юнаки і дів
чата, які зібралися в залі.

Л. МІЛОВАНОВ.
. . (АПН),

ЇХ рі- 
скандування: «Ми переможе- 
«Єдиний народ не може бути

поставити на коліна, 
за неможливе. Рано 
Чілі підніме прапор

радість 
людей 

Реакція 
чи пізно 
Свободи

МОЖЛИВО, буде написано багато статей, які скрупульоз
но розповідатимуть про злочини чілійської військової 

хунти. Поки що в таємниці сам механізм підготовки змови 
генералів. І, звичайно, вони зроблять все можливе, щоб 
ця таємниця залишилась навіки.

Та до цього злочину вій інший, значно більший за мас
штабами. Змова військових була тільки частиною, правда, 
останньою, вирішальною, значно ширшої змови, яка переду
вала подіям II вересня.

«Переворот у Чілі був неминучий через економічний хаос, 
у який кинув країну уряд Сальвадора Альенде». Це слова 
абсолютної більшості статей буржуазних коментарів 
контрреволюційного закологу в Чілі. Не знаю, чи брали 
участь у самому заколоті 11 пересип сили, що знаходяться 
за кордонами Чілі. Та у змові по створенню кризи в еконо
міці Чілі їх участь — найактивніша. Цс була міжнародна 
імперіалістична змова, о якій головну роль відіграли моно
полії США.

Всім відомі факти, іцо американські монополії почали еко
номічну блокаду Чілі відразу після приходу до влади Аль
енде. У березні минулого року мені показували пусті полині 
на складах запчастин для нафтової-промнсловості. їх става
ло з кожним днем більше і більше. Машини зупинялись 
одна за одною. А запчастини, куплені І оплачені урядом 
Чілі, лежали на опечатаних складах п Нью-Йорку і. пору
шуючи всі закони торгівлі, не доставлялись у Чілі. Можна 
було купити запчастини е інших країнах. Та для цього по
трібна валюта. Чілійська валюта — це мідь. Американські 
мідно-рудні компанії добились штучного зниження міжна
родних цін на мідь з 70

Мова йде, таким 
чином, про політико- 
економічну диверсію 
проти уряду Народ
ної єдності в останні 
місяці перед перево
ротом.

Ось кілька свідчень, 
які я отримав у Лімі.

Бразі.тьський жур
наліст Рудольф Раух, 
який працює корес-. 
попдентом журнал» 
«Тайме»:

У той час, як вся. 
країна страждала під 
нестачі продоволь
ства, водії вантажних’ 
машин і службовці 
транспорту, на його 
погляд, були в незви
чайно благополучно
му стані, незважаю 
чи на довгий страйк _ ... ... ___ . ...
роту я відвідав групу страйкуючих робітників, які 
ташувались табором неподалік від Сантьяго. Я потрапив до 
них під час обіду: м'ясо, овочі, вино, м’ясні пироги. «Звідки 
у вас гроші на все це?» — запитав я здивовано. «Від 
ЦРУ!», — відповіли мені сміючись.

Перуанський публіцист Францїско Мопклоа (у розмові зі 
мною в Лімі 22 вересня цього року):

«Не потрібно бути агентом 007. щоб розвідати, хто фіпан- 
сувап страйк, що передувал перевороту. Досить ппоаналізу- 
ватя ринок. Чорний ринок, — я маю на увазі. На чорному 
ринку в Сантьяго йшла спекуляція доларом. За 3—4 місяці 
до перевороту долар там продавався по ціпі, яка в десять 
разів перевищувала офіційний курс. Та коли почався страйк 
транспортників, ціна долара на чорному ринку різко впала.

Чілійський профспілковий діяч (ім'я якого я, із зрозумілих 
причин назвати не можу. У розмові зі мною в Лімі 21 ве
ресня їх. р.):

«...Врожай (972—73 року був непоганим. Лін зібрали 1 міль
йон 200 тис. тонн пшениці — тс, що планували. Щоб допомогти 
селянам, уряд призначив закупочну ціну на пшеницю 500 
ескудо за центнер. Цс на 60 пооисптів більше того, що про
понували раніше приватники. Селяни були задоволені. І рап
том, коли почалась закупочна кампанія (березень — кві
тень — тралень — Г. Б.), несподівано з’явились приватні 
закупщики, які пропонували селянам по тисячі ескудо за 
центнер. Ми почали з’ясовувати, що це за люди. Виявилось, 
особи, у яких не моїло бути таких грошей. їх фінансували 
зі сторони, щоб скупити пшеницю. Скупити І знищити, ски
нути в море, спалити, отруїти, приховати...».

Приховати... У березні минулого року я був свідком того, 
як міністр економіки Педро Вусковпч приїхав а один із ма
газинів Сантьяго, що торгував шкільною формою. Полиці 
були порожніми. Мікісір попросив покликати господаря ма
газину. Той з’явився -- лисуватий, невеликий на зріст.

— Де шкільна форма? — не підвищуючи тону, стомлено 
запитав Вусхович.

— Немає, — розпів руками лисуватий.'
— Вам же вчора завезли
— Продали, — запевняв господар.
■— Всю?
— Майже всю.
— Покажіть мені ие «майже».
— Ви не маєте права! — заметушився господар. — Я во

лодар магазину, а не ви.
Вусковпч дочекався, доки хазяїн викричиться. Потім хотів 

щось сказати, та закашлялся. Нарешті, вимовив хрипко:
— Покажіть осе ж...
Запанувала тиша. Хазяїн дивився з-під лоба, спохмурпїв- 

ши. Потім простягнув Вускоплчу ключі, а сам кудись пішов. 
Управляючий магазином попів Вусковпча па склад. Там ле
жали на полпиях п акуратних целофанових пакунках сотні 
ностюмчнкіп для школярів. І стільки ж валялось на підлозі.

Після перепороту Псяро Вускопича, міністра економіки 
уряду Народної єдності, як кажуть, розстріляли одним а 
перших.

...Я розповів трошки про змову перед змовою для того, 
щоб на цьому фоні правильніше читались слова про еконо
мічний хаос, її який «кинув Чілі уряд Ал^пле».

Г. БОРОВИК, 
спецкор АПН.

центів до 40 центів.

ЗМОВА

змовою
транспорту. Незадовго до передо
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР1

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

вниз принципово НІЧОГО 1ІС 
в «своє задоволення» і гра, 
матчі команда провела з 
техніку, тактичну осмислс- 
було причиною низької рс-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 -> 
Паша афіша. (К). 10.10 -j
М. Горький. «Вороги». Толе- 
вистава. (К). 12.30 — «Інтен
сифікація — головинії резерв».

нещодавно на 
серед школярів 

показав найкра 
кілометрів подо- 
секунду. Другим 
третім — Сергій

@ ЛЮДУ АНДРУЩЕНКО ї 
села Войнівкп Олександрійсько
го району цікавить адреса заоч
них курсів стенографії. /З

— Заочні платні курси стено
графії е у АТоскві. За вичерп
ними довідками щодо умов на; 
вчання звертатись на адресу: 
м. Москва, пров. Хрустальннй, 1.

Таким чином, майстер спорту 
СРСР знам'янчаиин Валерій Кра
сок став володарем призу Моло
дого комунара». Командою серс.ч 
дорослих перемогли гсж велосипе
дисти Знам'янки.

316050. ГСП, Кіревоград-50, вуп. Луначарського, зь. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$. відділу пропаганди, 
відділу листів і масово) роботи — 2-45-36, відділу вій-» 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.85 - 
Новини. (М). 9.40 — Для школя
рів. Концертний зал телестудії 
«Орля». (ЛІ). 10.15 — «Люди
на роздоріжжі». ' Телевізій
ний багатосерійний художній 

. ССР). (М).
— Музичний антракт. 
11.35 — «Шкільний ек- 

Російська мова для 
, «Як працювати 
(К). 12.05 - Ху- 

філь.м «Ніна». (К). 
«На рисових жнивах», 

дітей, 
спрнт-
- Для
- друг 

(М). їв.00 — «Хроніка 
і. (Кіровоград). 18.10 —

Кои- 
пій- 

(М).

І. ВАКС, 
старший референт 
відділу преси управ
ління Всесоюзної 
спілки філателістів.

У Знам’янці відбулися фінальні поєдинки обласного велокросу 
на приз «Молодого комунара».

сььпй ветеринарний 
(смт. Компаіііїрка, і 
ний технікум) готує і 
них фельдшерів для 
колгоспах, радгоспах, 
парних лікарнях, ветлаборатд- 
ріях, м'ясокомбінатах. Строк 
навчання — три роки шість мі« 
сяців.

д ВІРА КУЗЬМИЧ з с. Ве
лика Дрюкова Бобриисцького 
району має велике бажання 
опанувати спеціальністю вете
ринарного фельдшера. В листі 
до редакції вона просить пові
домити, які учбові заклади го
тують спеціалістів даного фаху,

— Шановна Віро! Компаніїв-

ВАЛЕРІЙ КРАСОВ - ВОЛОДАР ПРИЗУ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Саме стільки голів забито «Зіркою» у двох матчах з гор- 
лівським «Шахтарем» і «Хіміком» із Сєвєродонецька. Лише 
один м'яч пропущено. Така результативність, (за якою, до 
речі, давко сумували уболівальники), — говорить про впев
нену і активну гру команди.

Здається, шо, звільнившись від психологічного тягаря го
нитви за очками (адже твердо закріпившись у середині таб-

вень Анатолій Нікітіп та олексав- 
дрієиь Сергій Модний. Іван Лисак 
лідирує в першому, другому колі. 
На третьому з ним рівняється Ні- 
кітіп. Але пошкодження велоси
педа на крутизні зупиняє його. 1 
все ж віл продовжує ПОТІМ боро
тьбу, залишається в числі лідерів.

Уболівальники вігпють одного а най
молодших учасників велокросу — зна- 
м'янчаніпіа Михайла Огороднікона. Он 
вже чотири більш досвідчених спорт
смени зійшли з траси, а він вперто до
лає четверте коло. Невеликий на зріст 
велосипедист не підвів свою тренера — 
успішно досяг фінішу.

А Іван Лисак, який 
чемпіонаті республіки 
бу» третім призером, 
щнй результат — 12 

за 38 хвилин 1 
Олексій ІНкітіи,

пий оглядач газети «Правда». 
Ю. А. Жуков відповідає па 
запитання глядачів. (ЛІ). 19.35 
— Едуардо де Філіппо. «Лю
дина і джентльмен». Спек
такль. (ЛІ). 21.00 — Програма > 
«Час». (ЛІ). 21.30 — ПродсйЯ*
женил вистави, (М). 22.10 —•. 
Співав В. Вуячич. (ЛІ). 22.45 — 
«Найсильиіші у світі». (М). 
23.00 — Новини. (ЛІ).

Переможців велокросу нагород
жено грамотами редакції, премі
йовано річною передплатою на га
зету єМолодвй комунар».

ДРУГА ПРОГРАМА. 11,30- 
« Шахова школа». (Лі). 12.00 — 
«Вогні цирку». (ЛІ). 12.40. -
Програма Хабарднпо-Палкар 
ської студії телеОЗчсніїя. (М). 
15.10 •— Кольорове телебачен
ня. Фільмн-лаурсати 5-го Все

(Ужгород), 13.00 — «Шляхами 
бойової слави». (Запоріжжя). 
14.00 — Телефільм. «Гвардійці 
хлібного поля». (К). 15.00 -•
Для дітей. Художній фільч 
«Знайди мене, Льоню». (К), 
16.25 — Заптр.т — Всесоюзний 
День працівників сільського 
господарства. (К). 17.20 — «До 
світлої мсти». Теленарис. 
(Дніпропетровськ). 18.20 —*
«Орієнтир». (Донецьк). 19.00 
— інформаційна програма 
«Вісті». (К). 10-45 - «ВітчнзР^ 
но моя, неозора». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 —. Художній фільм «За 
псе відповідайте». (К). 22.55 —• 
Вечірні новини. (К).

Місто Новоукраїнка ві
доме далеко за межами 
нашої області. Нещодавно 
Міністерство .зв’язку СРСР, 
випустило конверт із зо
браженням Будинку куль
тури «Ювілейний» — од
нієї з найкращих споруд

фільм. 3-я серія. (Ч
11.30 
(К). 
ран» 
учнів 8 класу, 
над твором».
ДОЖІ’ІЙ ‘ ’
16.25 —
(Херсон). 16.40 — Для 
«Будь сильним, будь 
ним». (Львів). 17.15 
шкотпрів. «Ліова моя 
мій», і 
тижня». ________
Кольорове телебачення, 
церт лауреатів конкурсу 
ськопої пісні. (ПНР). . .
19.00 «Світ соціалізму». 
(М). 10.45 — Прем’єра теле
фільму «Рідний дім». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 -- Кольорове телебачен
ня. «Нумо, дівчата». (М). 22.40 
— Чемпіонаг СРСР з футбола. 
«Чорноморець» (Одеса) — 
«Ністру» (Кишинів). 2-й тайм. 
По закінченні — новини. (ЛІ).

рове телебачення. «Життя 
танцю». (М). 12.30 — «Акту
альні проблеми науки і куль
тури». (М). 13.00— «Кіностріч
ки минулих років». (ЛІ). 14.30
— Теленарис. (ЛІ). 15.00 — Ко
льорове телебачення. «Музич
ні зустрічі». (М). 15.30 — Ко
льорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокся. «Дина
мо» (Москва) — «Торпедо». 
(Горький).’ 3-й період. (ЛІ). 
17.00 Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 18.00 — Новніш. (М). 18.10
— «По концертних залах Мо
скви». (ЛІ). 18.30 — Політик-

плечах. 1 майстри вириваються вперед. 
Всі чекали, що гонку очолить Влади- 
слав Гулак, дужий, натренований ве
лосипедист. па рахунку якого десятки 
перемог. Він і о минулі роки успішно 
виступав у велокросі на приз «Молодо 
го.комунара». Та лідером етап Вале- 
рій Красов, інструктор по спорту стан
ції Знам’янка. На першість республі
ки під час трекової гонки піп фінішу
вав четвертим, викопав кандидатський 
норматив. На шосейній 10-кілометро 
вій гонці команда Кіровоградщннн, до 
складу якої входив I він, стала пер
шим призером України у своїй підгру
пі. У цьому виді велоспорту ВІН ІЦС 8 
років тому став майстром спорту, у ве
локросі — теж майстерський норматив.

Отже, попереду — Красов. Гу- 
третім, поступившись 

Кіровоградського пед-

союзного фестивалю телефіль
мів. (М). 16.15 — Навчальна
передача з історії. (М). »6.45
— «Наука — сільському юс- 
подарству». (М). 17.15 — «Нач,—- 
ука — селу». (К). 17.40 — «За^г 
накресленнями XXIV з'їзду 
КПІ’С». Тележурнал «Про
грес», (Дніпропетровськ). 16.00
— Для юнацтва. «Твій пер
ший хліб». (К). 18.30 — Муз- 
фільм. «Святкова вистава». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 —< 
«Книжкоьа полиця». (К). 20.00
— «Добрим людям щедрої 
землі». Концерт. (Харків). 
20.15 — «На добраніч, Діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Відкриття». (К). 22.50 — Ве
чір!,і повний. (К).

лі.ч». (Кіровоград). 19.00 —
Програма «Вісті». (К). 19.10 — 
В. Шаиаліи. «Приборхаїііія 
непокірної». Вистава. .(Оде
са). В перерві — «На добра
ніч, діти!». (К). Програма 
«Час». (М). 22.25 — Вечірні
НОВИН.!. (К).

лиці, «Зірка» потрапила у підпоєно нейтральну позицію, ко' 
ли дві — три сходинки вгору чи 
вирішують), футболісти заграли 
як кажуть, — «пішла». Обидва 
піднесенням, гіогі-завши хорошу 
вість дій і — що раніше часто _ .
зультативності — взаєморозуміння гравців і окремих ланок.

В матчі з «Хіміком» було створено чимало гострих момен
тів біля воріт гостей за рахунок швидкості нападаючих, 
безперервного атакуючого натиску господарів поли, п'яГь з 
них були реалізовані.

Голи забили у «Зірки» — Дсйиега (2). Притулі» (з одинад- 
цятнметрового), Кащей, Шелест, у «Хіміка» — Петров.

м. сомов.

лак йшов 
студентові 
інституту Олександру Конякіну. 
Зміни лідерів так і не відбулось. 
Валерій Красов фінішував першим 
з результатом 1 година І хвилина 
2 секунди. Конякіп відстав на 2 
хвилини 28 секунд, Гулак — на З 
хвилини 16 секунд.

Новоукраїнки. Цікавий ар
хітектурний комплекс ста
не «візитною карткою» мі
ста. Автор конверта —ху
дожник Н. Черняєва.

Новий конверт, безсум
нівно, зацікавить і філа
телістів. Він поповнить їх 
тематичні колекції.

1тРАСА була нелегкою. Спорт
смени повинні були промчати 

вузькими звивистими стежками че
рез схили глибокого яру, вигірка- 
мн і виярками через ліс. Юніори 
мали подолати 12 кілометрову ди
станцію, дорослі —- 21-кіломет
рову.

Перед початком змагань, як і під час 
тренувань, першими наставниками 
юних стали провідні спортсмени облас
ті — призери обласних і республікан
ських поєдинків, майстри спорту.

Тренер зпам'янського «Локомотива» 
Владислав Гулак познайомив юніорі-« 
а трасою, перевірив кохгну веломашину.

•— Щасливого фінішу!

СТАРТУЮТЬ 29 велосипедис
тів — вихованців ДЮСШ Кі

ровограда, Олександрії, Знам'ян- 
ської районної ради ДСТ «Локо
мотива, представники інших спор- 
тпвипх товариств. Одразу гонку 
очолюють спортсмени з номерами 
100, 77, 4. Це знам'янчаиин Іван 
Лнсак, кіровоградський спартакі-

Пі ?ІИА Іі РОЇ РАМ 9.„,> — 
Нов іші. (Г>1). 9.;> — Для школя
рів, «СильШ, сміливі, сприг- 
Иі». (М). 10.15’ — «Люди на
роздоріжжі» Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
(ЧССР). 2-а серія. (ЛІ.). 11.15
— «Біографія династії». Теле
нарис. (ЛІ.). 11.45 — Кольоро
ве телебачення. «У світі тва
рин». (ЛІ.). 12.45 — Концерт.
(ЛІ.). 16.10 — Виступ агіт
бригади Хустського Будинку 
культури. (Ужгород). 16.40 — 
«Російська мова». (М.). 17.25 
-- Для школярів. Концертний 
зал телестудії «Орлятко». 
(ЛІ). 18.00 — «Поради лікаря». 
(Кіровоград). 18.10 — «Оче
видне — неймовірне». (ЛІ.). 
19.00 — «ЛснШськиб універси
тет мільйонів». (ЛІ.). 19.30 — 
Кольорове телебачення. А. П. 
Чехов. «В номерах». Прем’є
ра телеспектаклю. (ЛІ.). 21.00 
-- Програма «Час». (ЛІ.). 21.30
— Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Люди па роздоріж
жі». (ЧССР). 3-я серія. (ЛІ.). 
22,43 — Кольорове телебачен
ня. Спортивна програма. По 
закінченні — новини. (ЛІ.).

лаз 
■; був

Моинпй.
Найбільшу кількість залікових 

очок командою набрали представ
ники Олександрійської ДЮСШ 

1, і стали переможцями вело
кросу серед юніорів. Друге і тре- 

£ 'те місця поділили велосипедисти 
У зпам’янського «Локомотива» та 
С Кіровоградської ДЮСШ № 2. 
І? р АЖЧЕ випробування чекало на 
Ц спортсменів, які мали подолати 
а 21-кілометрову трасу. Але кому ж, 
Ц як не їм, майстрам, продемонстру- 

вати найвищу витримку і маії- 
стердість?

ж; І спортсмени «Буревісника», «Спар- 
така», «Локомотива» стартуют!.. Пе- 
ред ними — узвишшя. Тут одразу не 
сядеш на велосипед. — треба котити 

-* машину поперед себе, або нести пі
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