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КОЖНА червона дата’ 
в календарі ювілей
ного року —• особлива 

дата. Це I підсумок про
йденого шляху, і погляд 
у майбутнє. 12 серпня, в 
День фізкультурника, на 
стадіони, площі і вулиці 
міст та сіл вийдуть тися
чі юнаків і юнок, для 
яких спорт став вірним 
супутником життя.

Сьогодні в поняття 
нашого фізкультурного 
руху входять не лише 
змагання великого спор
ту, не тільки старти на 
аренах великих стадіо
нів. Фізкультура крокує 
на подвір’я житлових 
масивів, під вікнами ба
гатоповерхових будин
ків, на польових станах 
виростають спорти в н і 
майданчики.

Наша молодь не уяв
ляє собі відпочинку без 
м’яча і ракетки. їй, фі
зично І духовно загарто
ваній, під силу будь-які 
випробування і трудно
щі. йде по країні моло
да людина, сільна, смі
лива, дужа, і їй підко- 
рюються ріки і пустелі, 
схиляється перед нею 
колосок, вирощений мо
лодими руками.

Вже двадцять восьмий 
раз комсомол відчуває 
себе іменинником в день 
12 серпня, разом з усіма, 
кому спорт дає наснагу 
до творчості, бадьорість 
І гарт.

В цей святковий день 
особливо відчуваєш на- 
днхаючу силу постанови 
ЦК КПРС і Ради Міні
стрів СРСР про заходи 
по дальшому розвитку 
фізичної культури і спор
ту. В області широко 
розгорнулась комсомоль-

ШКОЛА МУЖНОСТІ
І ГАРТУ

Т. ЛАЩЕВСЬКА, 
секретар обкому 

ЛКСМУ

ДВОМІСЯЧНИК

ТАКА
у них
ТУРБОТА

В артільній конторі прав
лінці радяться про найне- 
ОІдкітадніша. Розмова перш 
ЗЛ зсо про заготівлю кор
мів. 5о й справді з трудів
ників нашого села це пер- 
щочергоза завдання. Он за- 
цінчуг поратись у полі 
бригада скирт о п р а а і в. 
Дбайливо склали пшеничну 
ТА ячмінну солому, тепер і 
просянку упорядковують.

Серед кращих скиртопра
вів — комсомольці Гри
горій Єременко та Микола 
Фадорекко. Разом зі стар-

тими своїми друзями вони 
збирають пожнивні рештки 
за деьь з 25—30 гектарів.

За’скиртоправами одразу 
йдуть орачі. А ті, кому до
ручено заготовляти корми, 
вже на кукурудзяній план
тації. Механізатори Василь 
Москальов і Микола Ярець 
за зміну скошують куку
рудзу майже на десяти гек
тарах. В тім, що комбайни 
працюють злагоджено, чи
мала заслуга артільних воді
їв. Шофери-комсомольці 
Віктор Поповченко та Лео
нід Похилько роблять по 
15—20 рейсів щодня.

На корову тільки куку
рудзяного силосу вже є по 
8 тонн.8

М. ПАХНЮК.
Колгосп імені Кірова
Ьобрішецькосо району.

В ДОРОЗІ — ДВАНАДЦЯТЬ
Це встигне світанок глянути на степ, як шофери артЬ ПІ Л Уі.’ПА ІНЗ л ГТЇІГГ» «Іііоті ~ .......... .... X- и ._г .. ... -г.......... іцщ’

Лі «Україна» пиіе мчать за село, до силосних комбайні«. 
•— Всі агрегати а одному полі працюватимуть, *■—. спо< 

йітцач комбайнер Д. Гусак. —. Можете показати свою 
вправність.

І потяглися валкц автомашин до траншей.
Спливло над степом надвечір’я. Шофер ЛІ. Микитась 

цікавиться, сйількц встиг зробити рейсів із зеленого ио* 
ля. Вагар повідомляє:

«- Маєш Ю тонн. А до вечора Й цілих 25 буде.
Такі багаті рейси — в усіх дванадцяти артільник воді

їв. Вони встигли завезти в силосні траншеї більше 6 ти- 
сич тонн високоякісного корму.

Петріоськпй райоп.
Л. ТЕЛЬПЮКо
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ЗАВЕРШАЛЬНЕ 
КОЛО 
ЕСТАФЕТИ

ДОНЕЦЬК- Гірники 
області зробили перший 
запис у книзі трудових 
досягнень естафети, що 
йде по республіці під 
девізом: «Молоді шах
тарі України — 50-річчю Великого Жовтня».

Свій шлях естафета почала на першому зльоті моло
дих гірників республіки в лютому цього року в Луган
ську. її символ — відбійний молоток і книга записів 
трудових подарунків обійшли вже шахти і розрізи Лу- 
гаїпцнпи, Львівської області, побували у гірників Прид
ніпров’я, в Західному Донбасі. Тепер вона завершує 
своє коло по Донецькій області.

(РАІАУ),

сько-молодіжна трирічна 
будівництва спортивних 
споруд. Під час її прове
дення на Кіровоградщи- 
ні збудовано 681 спор
тивний майданчик. За 
підсумками минулого ро
ку наша область зайняла 
трете місце в республіці. 
Стадіон в обласному цен
трі і спортивний ком
плекс в Олександрівні, 
спортивний зал у Зна
м'янці і сільський ста
діон з трибунами в кол
госпі «Дніпро» Онуф- 
ріївського району — це 
теж плоди партійної 
турботи.

Колективи фізкульту
ри на підприємствах, в 
колгоспах і учбових за
кладах залучають до за
нять спортом все більше 
і більше молоді. Вже 
стало традицією прове
дення змагань «Олімпій
ська весна». Цього року 
в ній взяло участь 379 
комсомольських та фіз
культурних організацій. 
Великої популяр н о с т і 
серед школярів набули 
турніри футбольних дво
рових команд на приз 
клубу «Шкіряний м’яч». 
1І 150 учасників, 572 
команди — такий підсу
мок старту «Шкіряний 
м'яч-67». А команда 
«Ракета» з Кіровограда 
(будинкоуп р а в л 1 н н я 
№ 1) та «Чайка» з
Олександрії (будинко- 
управління № 4) стали 
учасниками першості рес
публіки.
’Зараз на дорогах мож

на нерідко зустріти юна
ків і дівчат з рюкзаками. 
Туризм приваблює не 
лише як засіб відпочин
ку. Він став для комсо
мольців і молоді вели
кою школою виховання. 
Яскравою демонстрацією 
вірності справі батьків

став похід комсомольці» 
і молоді області по міс
цях революційної, бойо
вої і трудової слави ра
дянського народу. Юні 
туристи пройшли по міс
цях боїв, розшукали іме
на 658 невідомих загибч 
лих воїнів, зустрічались 
з героями праць

Справжньою школою 
мужності стала спарта
кіада комсомольських ор
ганізацій за комплекса
ми ГЗБ І ГПО. Юні па
тріоти змагаються за 
краще оволодіння вій
ськовими спеціальностя
ми, за масовість в спорті. 
В Новоукраїнському ра
йоні нормативи ГЗБ 
склали 417 комсомоль
ців, 184 з них виконали 
норми спортивних роз
рядів. Нашому великому 
спорту забезпечені на-, 
дійні тили.

Найбільшим рекордом 
спорту є виховання кра
сивих, сильних молодик 
людей, які гармонійно 
поєднують в собі духов
не багатство, моральну 
чистоту і фізичну доско
налість. Саме це й при
ваблює в спорті молодь. 
Починаючи з дворових 
команд, низових колекти
вів фізкультури і кінчачо- 
чи збірними командами 
області. Адже і кращі 
наші спортсмени, вихо
ванці комсомолу Кіро- 
воградщини: Паркуян,
Босий, Толчинський, Буз, 
Манойло—починали свій 
шлях у великий спорт із 
систематичних занять 
фізкультурою.

Хвилююче звучала 
клятва учасників IV юві
лейної Спартакіади на
родів СРСР. То була 
клятва на вірність пар
тії і народу. 1 завтра, в 
святковий день нашого 
спорту, до цієї клятви 
приєднаються і тисячі 
тих, хто ще не штурмує 
олімпійські висоти, але 
носить горде звання ра- 

I дянського фізкультурна- 
і ка.

Стих робочий шум машин. 1 відразу працюючих на току полонила чарівна мело
дія. То почала виступ агітбригада їхнього колгоспу імені 40-річчя Жовтня Бобринець- 
кого району. Фото в. Ковпака.

А СЕРПНЯ 1967 р.а Ра- 
дянському Союзі про

ведено черговий запуск 
штучного супутника Зем
лі «Космос-172».

На борту супутника

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

встановлено наукову апа
ратуру, призначену для 
продовження дос л і д- 
жень космічного просто
ру відповідно до програ
ми, оголошеної ТАРС 16 
березня 1962 року.

Встановлена на супут
нику апаратура працює 
нормально.
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ними пішли вечори 
спортсмени нашого 
перші місця з кіль-

. , що 
на турбазі 

Сюди з 
з’їхались

— учні

РИЙШЛИ ХЛОПЦІ до клубу. Все тут 
давно знайоме, бачене-перебачене. При
міщення стареньке, непривітне. Ковзнули 
поглядом по стінах і зупинилися в кут
ку, де полум’яніють вимпели і грамоти 
— нагороди за спортивні успіхи. І при
кипіли поглядом до них. Хоч теж уже 

тисячу разів бачили і, мабуть, напам ять зна
ють кожне вигаптуване па вимпелах 
Грамоти, грамоти... Обласної ради ДОСІ

Що не написано на грамотах
«Колгоспник», районних спортивних організа
цій. За кожною із них успіхи і труднощі, ра
дості й розчарування. «За III місце на облас
ній спартакіаді сільських колективів фізкуль
тури. 1966 р.» «За І місце на першості району 
з ручного м’яча серед чоловіків. 1967 р.> «За І 
місце на першості району з ручного м’яча се-

СЛАВА, пошана, квіти за
служено дістаються
спортсменові, який вий

шов переможцем у змаган
нях, Шанувальники спорту 
назвуть вам десятки імен 
відомих спортсменів, наве
дуть приклади з їх біогра
фій. І рідко коли хто зга
дає людину, яка вивела 
спортсмена на п’єдестал пе
реможця, вперто допомага
ла йому долати шлях 
вершин майстерності.

Тренер. Він — друг, това
риш, наставник і вчитель 

І

ДО

спортсмена. Він вимогливий 
і чуйний, як батько. Ма
буть, ніхто більше не хви
люється за успіх спортсме
на, ніж він, бо в ньому він 
бачить свою працю і свою 
надію. І недарма на IV 
ювілейній Спартакіаді на
родів СРСР разом з чемпіо
нами визнання і нагороди 
одержали тренери.

В житті кожного спорт
смена чільне місце займає 
іренер. Для велосипедис
тів нашої області Олександр 
Григорович Циганенко са
ме і є тією людиною,, яку 
вони пам’ятатимуть завжди.

Минуло трохи більше де
сяти років, як молодий спе
ціаліст, випускник Київсь
кого інституту фізкультури, 
приїхав у Кіровоград. В той 
час у місті секції з вело
спорту вели ентузіасти-лю- 
бителі. О. Циганенко взявся

ряються силами на біго
вих доріжках.

Є в таборі і свої чем
піони. Одні завоювали 
першість тут, інші при
їхали з цим званням. Ми
кола Алексеев —- чем
піон області з боксу, 
Люда Семенко — краща 
фехтувальниця - спарта- 
ківка серед дівчат мо
лодшого віку. Василь

СТО
з республіки 
„СОТ“
Січкар привіз з Одеси, 
де проходили зональні 

. змагання республікан
ської ради ДСТ «Аван
гард», четверте місце.

Весь табір слідкував 
за гострими поєдинками 
учасників воєнізованої 
естафети. Старт взяли 
плавці. Через 150 метрів 
їх чекали легкоатлети, 
які пробігли дві дистан- 

мі- ції по 100 метрів і пере-

Ви знаєте, таке
СОТ? Мабуть, ні. Так са
мо, як і ці сто хлопців і 
дівчат ще місяць тому. 
А сьогодні вони живуть 
в СОТ — спортивно-оз
доровчому таборі, 
розмістився 
«Бірюсинка». 
усієї області 
юні спортсмени 
ДСШ, молоді футболіс
ти із групи підготовки 
при команді класу «А» 
«Зірка», плавці і веслярі 
з обласної ради ДСТ 
«Спартак».

Ранком, коли над озе
ром клубочиться туман, 
сурмач грає підйом. Чо
тири загони вишикую
ться на лінійці. Фізза
рядка на свіжому повіт
рі, сніданок, тренувальні 
заняття в секціях. Боксе
ри, яких навчає тренер 
Борис Ковінька, атаку
ють «грушу» на рингу, 
який обладнали між де
рев. Фехтувальники ви
дзвонюють зброєю в ін- ' 
шому місці, зайняті й 
борці. Легкоатлети

ред жінок. 1967 р.» Грамоти, вимпели... І на 
жодному ні слова, як це все нам дісталось, з 
чого починався в колгоспі спорт.

Основа кожної справи — початок. Отож і ми 
почали з обладнання спортивних майданчиків, 
з придбання спортивного інвентаря. На зборах 
постановили зробити своїми силами волейболь
ні майданчики і футбольне поле. Побудували їх 
в усіх трьох бригадах. І футбольне поле облад
нали для команди. Побачили хлопчики і з ди

тячих футбольних 
команд «Орля», 
«Сокіл» і «Раке
та» й собі загорі
лись. Обладнали 
н свої поля.

Потрібні були кошти на сітки для воріт. 
Комсомольці два дні у вільний час громадили 
сіно і на зароблені гроші придбали сітки. До
водилось звертатися за футбольною формою 
навіть в ростовський «Посилторг».

Це, так би мовити, господарські турботи, хоч 
вони відіграють значну роль у формуванні ко-

за цю справу. Разом З 
викладацькою роботою в 
педінституті він багато часу 
віддає вихованню велосипе
дистів. Перші майстри спор
ту з велоспорту були підго
товлені- О. Циганенком. 
Його учні входять в збірну 
команду республіки.

Починається 
робочий день, 
сонце вигляне

у тренера 
як тільки 

___ ............... з-за обрію. 
На велобазу вже прибули 
спортсмени, оглядають тех
ніку, готуються до трену
вань. А потім — шпиці зли
лися в блискучі круги, і зда 
ється, що велосипедисти 
мчать на двох сонячних ко
лах. Замилуєшся швидкіс
тю! Але тренер бачить не
доліки. Про них він скаже, 
коли буде робити розбір 
занять.

В тренування входить І 
загальна фізична підготов
ка. Вправи на гімнастичних 
снарядах, ходіння на ли
жах, легкоатлетичні кроси 
допомагають у вихованні 
вміння і сміливостГ, які так 
необхідні в групових ГОН' 
ках.

Любителям велоспорту 
відомі імена майстрів спор
ту Євгенія Симоненка і Га
лини Стеблиної, членів збір
ної команди республіки. 
Михайло Терещенко і Лео
нід Пстушков не лише ус
пішно виступають на зма
ганнях, але й тренують мо
лодь, готують спортсменів- 
розрядників. Всі вони вихо
ванці старшого тренера 
збірної команди області з 
велоспорту О. Г. Циганенка. 
людини, чия робота заслу
говує п'єдестале пошани.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
викладач •'■педінституту.

ЦЯ ЛЮДИНА иайсгільніша 
в області. Вола крокує 

разом з вами вулицями міс« 
та, поспішає вранці на ро
боту. А ввечері ви зустрі
нете її разом з сім’єю на 
прогулянці або ж у кіно. 
Ви, звичайно, звернете ува
гу на її кремезні руки, ду
жі плечі І міцно скроєну 
постать. І обов’язково впіз
наєте в ній важкоатлета.

Так, олександрісць Олег 
Богданов — важкоатлет. 
Цього року на першості об
ласті він блискуче переміг 
своїх суперників у важкій 
ваговій категорії і завою
вав звання чемпіона. Та 
основні поєдинки ще були 
попереду, в Запоріжжі, де

дали естафету веслярам, 
. ___ _ _  ппййІІЯМ.а ті знову — 

Перше місце 
другий загін.

В суворому 
завмерли діти 
м’ятника загиблим

плавцям, 
завоював

строю 
біля па- 

пар- 
тизанам, що установле
ний у Знам’янському лі
сі. Полум’яніли квіти, 
ЩО ЇХ принесли юні 
спортсмени, а в повітр^ 
ніби вчувався грізний

лективу фізкультури. За 
тренувань... Тепер в районі 
колгоспу міцно утримують 
кох видів спорту.

Першорозрядник ФедірПершорозрядник Федір Дроворуб 1 Друго- 
розрядник Анатолій Коханов входять до скла
ду збірних команд району. Вчителі середньої 
школи А. Савченко і Ю. Карпіков є членами 
збірних області. Кожне районне чи обласне 
змагання виявляє нові спортивні таланти. Ми 
поздоровляли цього року члена комітету ком
сомолу Віктора Трохнменка, який на першості 
району зайняв друге місце з настільного тені- 
са, виконавши норму третього розряду. Його 
грамота теж знаходиться серед спортивних 
трофеїв. В кутку, де вони зберігаються, є ще 
місце для багатьох свідоцтв про спортивні ус
піхи.

М. ВАРЕНИК, 
заступник секретаря комітету комсомолу 
колгоспу імені Фрунзе 
Компаніївський район.

мав відбутись фінал IV юві
лейної Спартакіади України. 
Виступати в одній ваговій 
категорії з Леонідом Жабо- 
тинським було приємно і 
страшнувато. Страшнувато, 
бо перед його силою своя 
здавалась меншою. А при
ємно, бо хотілось догнати, 
догнати, що б там не було, 
світову зірку важкоатлетів, 
рівнятись на нього і по-хо- Фото В. Ковпака.

відгомін війни. Діти по
клялись біля могили ге
роїв бути вірними своїй 
Батьківщині, гідно про
довжувати справу бать- 

И ВСкоро табір закриває
ться. Та назавжди він за
лишиться в юних серцях 
спогадом про вірно!
дружби, .......... . •
гарячих суперечок, Ціка
вих поєдинків і спортив
ної боротьби.

Г. ЗМАЧИНСЬКИИ, 
начальник табору.

Знам’янський район.

колективізму,

рошому заздрити супернику.
Олег Богданов на запо

різькому помості показав 
результат в сумі триборства 
460 кілограмів і завоював 
шосте призове місце. Цс 
зяачне спортивне досягнення 
нашого земляка, майстра 
спорту Радянського Союзу 
Олега Богданова.

ЧдЯЕІІЕЯ 
спортивні
ТУТ я живу і працюю. 

Багатьох мешканців 
Черемушок знаю осо
бисто, з багатьма това
ришую. З друзями май
же кожного дня зустрі
чаємося на волейболь
ному чи баскетбольному 
майданчиках. А вранці я 
бачу, як вони в спортив
них костюмах прямують 
у дендропарк. Тх день 
починається з гімнасти
ки. Он майнула гамірли
ва зграйка школярів. І 
вже чути з парку дзвін
ку команду: «Раз, два, 
три!» То громадський 
інструктор, учень серед
ньої школи № 13 Олек
сандр Попов проводить 
з ровесниками фізза
рядку. Викладач фізкуль
тури технікуму сільсько
господарського машино
будування Михайло Би- 
ков займається з дорос
лими.

Після робочого дня 
жваво стає на спортив
них майданчиках. Слю
сар нашого будинкоуп- 
равління Павло Хмель 
зібрав навколо себе лю
бителів баскетбола. Ра- 
діомайстер Володимир 
Мусорський разом із 
членами шахової секції 
чекає відкриття шахово
го клубу — їм пообіця
ли виділити кімнату. Ро
бітники автопарку Воло
димир Коцюба і Юрій 
Попов — прихильники 
волейбола. Допомагає 
хлопцям налагодити ро
боту секцій наш спіль
ний друг, старший ви
кладач фізкультури СІ1І 
№ 13 Б. К. Журахов- 
ський.

Фізкультурно - масові 
заходи стали традиційни
ми в мікрорайоні. Зи
мою ми провели пер- ■ 
шість з бігу на ковза
нах, походи на лижах. А 
зараз проходить спарта
кіада будинкоуправлінь 
«Здоров’я».

І все це на громад
ських засадах. Громад
ські інструктори, які вхо
дять до ради фізкульту
ри при будинкоуправлін- 
ні, не лише самі захоп
люються спортом, але й 
прищеплюють любов до 
нього своїм товаришам і 
знайомим. З кожним 
днем у нас стає більше 
шанувальників спорту. 
Черемушки стають 
справді спортивним мік
рорайоном.

X БАДІЯН, 
електрик, голова 
громадської ради 
фізкультури будин- 
коуправління № 7. 

Кіровоград.
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Ю. МОТОРНИЙ
Лектора 

прислів’я •

на

МОЛОДОМУ ПРОПАГАНДИСТУ па кл
цього є 
переваги

Куля 
міне-репортам

армійське
— легко в 

підготовлена лекція,

релігією, ставлення релігії до війни 
миру, критика ідеології сектантства і 
православ’я, наукова критика біблії, пра- *

ДОБРЕ 
В МІРУ

Ми вже розповідали, як готувати І рекламува
ти атеїстичний вечір, щоб залучити побільше слу
хачів («Слухач • співбесідник» в номері за 28 
червня, «Вечір щирої розмови» в номері за 7 лип
ня). Щоб був високим коефіцієнт корисної дії 
вечора, треба, звичайно, щоб і лекція була ціка
вою та змістовною. Якраз про те, як підготувати 
таку лекцію, розповідає сьогодні завідуючий об
ласним Будинком атеїзму П. М. Дмитренко.

І цілком стосується
«Тяжко в навчанні 

бою». Чим краще 
тим легше з нею виступати, тим більший 
успіх в аудиторії.

Тематика атеїстичних лекцій широка і 
багатогранна. Вона охоплює різноманіт
ні питання історії релігії і атеїзму — 
походження релігії, боротьба науки з 
релігією, ставлення релігії до війни і

ця і релігія та інші. Конкретну тему для 
лекції треба вибирати, враховуючи ауди
торію слухачів, перед якою маєм висту
пати.

Коли обрана тема, тоді вже присту
паєш до роботи над літературою — кни
гами. статтями із газет і- журналів. Зви
чайно, особливу увагу треба звернути на 
новинки історії, археології, адже це, 
безсумнівно, згодиться для лекції. При 
цьому необхідно спочатку коротко озна
йомитися з книгою, щоб визначити, ви
вчати її повністю чи тільки окремі роз
діли, що стосуються теми лекції.

Зі свого чималого досвіду знаю, що 
найкраще над книгою працювати систе
матично і при цьому вести записи або 
в зошиті, або на спеціальних карточках. 
Ці записи можна використати на лекції. 
Назву книги чи статті, а також прізви
ще автора треба записувати обов’язко
во. Це знадобиться в будь-який час.

Готуючись до лекції, працюючи над 
літературою, треба знати, що хочеш ска
зати, мати певний план. Він може бути 
коротким і розгорнутим. Молодим, ма- 
лодосвідченим лекторам краще мати 
розгорнутий план, який, крім основних 
питань, має і ряд додаткових. Ось, на- 

Г~т^іклад. план лекції М. Полтавченка 
«Пристосовництво церковників», у яко
му одне з питань розгорнуто:

I. Вступ
II. Як православна церква пристосо

вується до радянських умов життя.
1. Замовчування. 2. Алегорія. 3. Від-

ступи від деяких канонів. 4. Ставлення 
релігії до моралі.

III. Як церковники ставляться 
праці.

IV. Ставлення церкви до війни і миру.
V. Церковники і наука.
Висновок. Чи учить релігія добру?
Вся лекція повинна мати внутрішній 

зв’язок, правильно висвітлювати події 
і факти, теоретичні положення.

Наприклад, лектор готує лекцію 
тему «Мораль комуністична і мораль 
релігійна». Можна підібрати матеріал 
так, що будуть висвітлені вузько питан
ня моральності. А можна так викласти 
матеріал, щоб слухачам стало видно 
неспроможність «біблійних заповідей», 
щоб слухач зрозумів, що мораль вірую
чого незмінна при будь-якій соціально- 
економічній формації. Після 
велика можливість показати 
комуністичної моралі, основні принципи 
якої викладені в моральному- кодексі 
будівника комунізму.

Важливо підбирати місцевий матеріал, 
аналізувати його і використовувати в 
лекції. Дуже захоплюватися негативни
ми прикладами не слід. Необхідно зна
ходити і більше пропагувати хороші 
справи.

А як бути з цитатами? Краще всього, 
коли їх небагато. Але й цуратися без 
розбору не треба. При критиці біблій
ного міфу про створення світу богом 
за 6 днів цитата з біблії стане дуже в 
нагоді, як і при критиці євангельського 
вчення про народження Христа.

Молодому лектору непогано мати 
конспект лекції або й повний її текст.

Найголовніше — встановити контакт 
з аудиторією. Цього можна досягти, як
що добре знаєш матеріал, вмієш дохід
ливо ного викласти, зацікавити слухачів. 

Важливо звертати увагу й на одяг. 
Він не повинен бути крикливим, але й 
неохайність теж відразу кидається в очі 

• і впливає неприємно. Те ж саме і з жес
тами. Виразні, продумані жести ожив
ляють промову. Коли ж вони повто
рюються занадто часто, то викликають 
лише роздратованість

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий обласним Будинком 
атеїзму.

□З

У нашому місті в ювілейному році багато обнов. 1 на кожній з них 
(здебільшого це будівлі) табличка з написом: «Збудовано на честь 50-річчя 
Радянської влади».

Піонери й учні Малої Виски як велику радість зустріли повідомлення, 
Що почалося будівництво дитячої музичної школи. Будівельники зобов’я
зались закінчити її спорудження до Жовтневих свят. Діти не залишились 
байдужими. Вони щоденно допомагають будівельникам: розчищають под
вір’я, підносять цеглу, готують матеріал для мулярів. А ще вони посадили 
дерева.

П. ШЕВЧЕНКО, юнкор.

Навколо планети
ПОДІЇ В КИТАЇ

Іноземні кореспонден
ти повідомляють, що в 
Чжецзяні ведеться «стра
хітлива контратака» на 
прихильників Мао Цзе- 
дуна, які зазнали нападу 
і «були 
зультаті 
обстрілу». Радіо покладає 
вину за це на прихильни
ків Лю Шао-ці.

поранені в ре- 
артилерійського

(ТАРС).

продовжуючи ескалацію війни у В’єтнамі, американська вояччина систематично 
піддає бомбардуванню мирні міста і села Демократичної Республіки В’єтнам. Авіа
ція США здійснює нальоти на промислові центри, гідротехнічні й іригаційні споруди 
Північного В’єтнаму. Та агресорам великою ціною доводиться розраховуватися за ці 
варварські нальоти. Метким вогнем зенітники Народної армії ДРВ знищують все біль
ше американських літаків.

На фото: ракетники Н-ської частини ДРВ, що збили з останніх боях кілька аме
риканських літаків. Фото ВІА — АПН.

Ряд повідомлень з Ки
таю свідчить про те, що 
«культурна революція» 
підриває економіку краї
ни, згубно позначається 
на виробництві. За пові
домленням японських га
зет, на найбільших в 
країні Дацінських нафто
промислах відбуваються 
безпорядки. Повідомляє
ться також, що з середи
ни липня припинено ро
боту на найбільших у Ки
таї Фушуньських вугіль
них шахтах.

КЛЯТВА НАГАСАКІ

ТОКІО, 9 серпня. У 
мовчанні застигли 420 ти
сяч жителів Нагасакі, зга
дуючи про тих, хто за
гинув тут 9 серпня 1945 
|5оку. Об 11.02, в той самий 
момент, коли над містом 
пронісся вогняний смерч, 
живі давали клятву не до
пустити повторення траге
дії, пережитої японським 
народом.

(Продовження. Початок 
в газетах за 16, 21, 23, 
26 липня та 9 серпня).
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ХЛОПЧИНА

З ДОВГИМИ ВІЯМИ

Чер- 
осені 

Ссме- 
неда-

загонів 
пізньої 
стояв у 
районі

Один із 
НІГІВЩИНИ 
1941 року 
нівському 
леко від села Погоріль
ці. Звідти, з Погорільців, 
і прийшов до партизанів 
хлопчина років чотир
надцяти. Худенький, тем- 
ночубий, з довгими вія
ми, якими він часто клі
пав, Вася Коробко — 
так звали хлопчину — 
якось одразу викликав 
симпатію. Але Олек
сандр Петрович Балабай, 
командир загону, ніяк не 
погоджувався залишити 
його в себе. Наближала
ся зима, ворог, відчувши 
в партизанах неабияку 
силу, стягував війська 
навколо районів базуван
ня народних месників, і 
командир не хотів ризи
кувати життям дитини.

— Хіба ж я малень
кий, дядьку Сашко? Що 
хочете витримаю! І про
лізу де завгодно, й не 
боятимуся нікого, — 
умовляв Вася. Він ще 
кілька разів пробирався 
лісовими стежками до 
загону, але даремно.

Хтозна, як склалася б 
дальша доля хлопчини, 
якби не події, що роз
горнулися напередодні 
Нового року. Навколо 
партизанських лісів усе 
тісніше змикалося воро
же кільце. В ближніх се
лах, де за п’ять місяців 
війни ще й німців по- 
справжньому не бачили, 
з’явилися цілі гарнізони. 
Карателі не приховували 
своїх намірів: вони бу
дуть знищувати партиза
нів.

Вася Коробко прибіг у 
загін серед ночі, чого 
ніколи не було.

— Там німців наїхало! 
Повне село! — випалив 
одним духом.

А потім, заспокоїв
шись, розказав по по
рядку. В' Погорільці при
були карателі. Скільки 
їх, він не знає, але встиг 
нарахувати десяток авто
машин і більше двадця
ти мотоциклів. Є кілька 
гармат, кулемети.

Партизанська розвідка 
вже принесла перші ві
домості про це. Штаб 
об’єднаного на той час 
загону саме обміркову
вав план знищення воро
жого гарнізону, що роз
містився всього за сім 
кілометрів І являв со
бою неабияку загрозу.

Сила була на боці во
рога: в загоні менше 
трьохсот чоловік, здат
них носити зброю, а там

цілий батальйон 
бірного війська, доб
ре озброєного і на
годованого. Але у 
партизанів своя ариф
метика. Треба вибра
ти момент, коли 
лерівці 
ніякого 
раптово 
селу з 
ків — і

гіт- 
не чекають 

сюрпризу, 
вдарити по 
кількох бо- 

тоді ще буде 
видно, хто сильніший. 
Для цього треба по
дробиці: де скільки 
німців розквартиро
вано, де міститься 
штаб,' як охороняю
ться гармати.

От тоді й згадав 
О. П. Балабай про 
хлопчину з довгими 
віями. В штабній зем
лянці, .куди поклика
ли Васю, він справив 
найкраще враження. 
Федоров, Попудрен- 

Балицький, Раанов 
висловилися за те, щоб 
саме йому доручити 
розвідку детальних да
них.

/Линув тиждень, чекан
ня змінилося тривогою 
за Василеве життя. Хо
тіли вже посилати до
свідчених розвідників, 
але тут з’явився хлопчи
на. Він ще більше схуд, 
був схвильований, та че
рез годину-другу, відди
хавшись, виклав усе, що 
потрібно. План знищен
ня карателів, що до цьо
го був голим кістяком, 
обріс тими подробицями, 
про які мріє кожен вій
ськовий, - готуючись у 
бій. Піонер пам’ятав на
віть, скільки німців у якій 
хаті, де стоять гарматні 

Вас« КОРОНКО

за- 
ви-

обслуги, коли міняються 
вартові біля складу боє
припасів.

У ніч під новий, 1942-й 
рік над Погорільцями 
злетіла ракета. То був 
сигнал. Партизани, 
здалегідь зайнявши 
хідні позиції, кинулися о 
атаку. Бій був коротким. 
Народні месники виса
дили в повітря склади з 
боєприпасами і продо
вольством, знищили дві 
гармати, дев’ять автома
шин, вісімнадцять мото
циклів, більше ста воро
гів знайшли в селі свою 
могилу, а інші в паніці 
втекли. '

Після цієї операції 
піонер Вася Коробко за
лишився в загоні назав
жди. Спочатку ходив у 
розвідку, проникав, ку
ди потрібно, під носом у 
ворогів. Але на весну 

ублагав таки Балицького 
взяти його в диверсійну 
групу. Тут він і прижив
ся, став підривником не
абиякого класу.

На залізницях «Го
мельського трикутника»: 
Гомель — Бахмач, Го
мель — Брянськ і Го
мель — Чернігів у 1942 
році з участю Васі ди
версанти знищили близь
ко двадцяти ворожих 
ешелонів.

В 1943 році з’єднання 
О. Ф. Федорова за на
казом штабу партизан
ського руху вийшло в 
район Ковельського за
лізничного вузла, що’на 
Волині. Тут тільки загін 
імені Сталіна, яким ко
мандував Г. В. Балиць- 
кий, пустив під укіс 135 
поїздів ворога. Під час 
однієї з диверсійних опе
рацій у наступному році 
Вася Коробко загинув 
смертю хоробрих. Він 
мінував залізничне по
лотно, але гітлерівці, що 
влаштували засідку, під
няли стрілянину, 
влучила молодому 
ру в серце.

...З фотографії 
ться юне обличчя, 
ться, хлопець зараз кліп
не своїми довгими віями 
і засміється по-дитячому 
щиро. Не хочеш вірити, 
що смерть владна над 
такими людьми. Та во
но так і є. Скоро вже 
чверть століття, як Вася 
Коробко загинув, а про 
нього пам'ятає радян
ська земля. Уряд наго
родив його посмертно 
орденом Леніна, юного 
патріота шанують піоне
ри не тільки на Чернігів
щині. Григорій Васильо
вич Балицький, командир 
героя-піонера, одержує’ 
листи з усіх кінців краї
ни, в яких учні просять 
розповісти про Васю. 
Довго, буває, чекають 

диви-
Здає-

відповіді інші адресати, 
але для піонерів він ста
рається знайти вільну 
хвилину. І несе пошта в 
Чувашію і Казахстан, на 
Волинь і Костромщину 
конверти, в яких найтеп- 
ліші ейова про молодо
го партизана, гідного на
шої пам’яті. «Думаю, — 
закінчує Григорій Васи
льович один з таких лис
тів до червоних слідопи
тів з селища Умара Чу
васької АРСР, — що ви 
зробите вірний висновок 
з моєї розповіді про Ва
сю Коробка й будете 
справжніми патріотами 
своєї соціалістичної Бать
ківщини, за яку пролито 
так багато людської 
крові...»

(Далі буде).
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РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

«МОЖЕ ВИ Й НЕ 
БАЧИТЕ...» — під таким 
заголовком в № 87 на
шої газети був надруко
ваний відкритий лист го
лові колгоспу імені Ен
гельса Олександрійсько- 

' го району А. П. Шейку. 
4 Як повідомив редак

цію секретар Олександ- 
’ рінського РК ЛКСМУ 

М. Пащенко, факти, ви
кладені у відкритому 
листі, мали місце. Нині 

(вживаються конкретні 
заходи для усунення не
доліків. Лист обговорено

МК
на засіданні правління 
колгоспу імені Енгельса, 
з відповідальними пра
цівниками райкому ком
сомолу.

Бригадира комплекс
ної бригади М, Білнка 
правління артілі попере
дило, а завідуючим мо
лочно-товарною фермою 
призначило комуніста 
П. Криворучка. Звільне
но з роботи завідуючу 
клубом О. Галкіну, її 
місце зайняв комсомо
лець Н. Пилнпенко.

Секретаря комсомоль
ської організації артілі 
О. Бараненка (він же й 
зоотехнік) зобов’язано 
налагодити соціалістич
не змагання серед тва
ринників.

:Л;

V-

і

ТУДЕНТСЬКІ будівельні заго- 
ни? — сіруваті очі дівчини див

ляться на мене насмішкувато. — А ви 
нращовалн в них?

Топ і запитання були дещо несподіва- 
ф ними. Довелося признатися, що дійсно, 

не працював, але кожного разу, будучи

ОБРАЗА
студентом, виїздив у колгоспи на зби
рання врожаю.

— В колгоспи і ма їздимо з охотою, — 
запалюється Тамара. — Там хоч кон
кретну ділянку роботи маєш. Можна но- 
змзгатися та й пісень поспівати. А тут...

Я пригадую розмову з командиром 
будівельного загону того ж таки інсти
туту сільськогосподарського машинобу
дування, в якому вчиться па другому 
курсі і Тамара Яриш, студентом Анато
лієм Квашею. Пам’ятаю, з яким захоп
ленням розповідав він про те, як ударно 
працювали хлопці на будівництві Мало- 
вксківської школи-інтернату, як зустрі
чалися з місцевими командами на фут
больному полі, виступали з концертами 
перед жителями міста і як тепло говорив 
аіи про свого виконроба.

Обережно розпитую дівчину, підозрю
ючи особисту образу.

— Мова не про мене, — вже спокійні
ша Товорить студентка. — Образили весь 
наш будівельний загін.

Ще на початку другого семестру се
ред дівчат велися розмови про «Третій 
трудовий». Скільки мрій було. Адже во
ни, майбутні інженери, вперше цього ро
ку потраплять на справжнє виробни
цтво, матимуть змогу повчитися у 
справжніх інженерів організації, став
ленню до робітників.

З таким настроєм прийшли дівчата на 
будівництво по вулиці Башкирській, що 
його веде будівельне управління № З 
тресту «Кіровоградпромбуд». З запалом 
взялися студентки за роботу. Чи то сор
тувати метлаську плитку, чи протирати 
ванни від пилу, чи чистити труби — до 
всього прикладали душу, бо розуміли, 
іцо для завершення будівництва хтось 
позинен зробити й це.

Але пройшов деііь-другий, а чорновій 
роботі ке видно кінця. Мало того, во-

мвмвмовямві
як — майбутні інженери — не мали на* 
віть уявлення про обсяг робіт, які треба 
виконати, бо майстер Г. П. Солтан не 
виписав на дівчат наряд. Мовляв, яка 
робота з дівчнсьок, побавляться і розі
йдуться по домівках.

йде дев’яте літо студентських вироб
ничих загонів. Сто тисяч юнаків і дівчат 

з чотирьохсот вузів країни 
проходять нині школу само
стійної праці, школу змуж
ніння і гарту, вчаться у до
свідчених командирів ви
робництва, як економніше і 
краще робити свою справу. 

А чому навчилися сту
дентки Таня Шевцова, Галя Бабій і їх 
подруги, працюючи в третьому буді
вельному управлінні? І керуючим БУ-3 
К. І. Сухомлинов, і старший виконроб 
другої дільниці Г. я. Запада, і майстри 
Г. П. Солтан та В. І. Рєзова не повіри
ли у виробничий потенціал студенток, 
переводили їх з об’єкта на об’єкт, при
мушували прибирати приміщення, вити
рати віконне скло, труби тощо. Одним 
словом, посилали дівчат на ті роботи, на 
які не згоджувалися кадрові робітники 
і робітниці.

Природно, зайшла мова н про заро
бітну плату. Тамара сміється:

— Стипендія більша. Заробили дівча
та за місяць по 15—20 карбованців.

Тому, мабуть, і посоромилася бухгал
тер будівельного управління В. О, Шпак 
показати мені наряди, які виписувались 
на студентський загін.

Може, дівчата прогулювали? Ні. Є. М. 
Мармнр, табельниця будівельного уп
равління № 3, показує табель, в якому 
немає жодного прогулу..

Труд виховує людину, але лише в то
му випадку, коли він організований, ко
ли колектив і кожна людина зокрема 
бзчагь результати своєї ііраці. А який 
результат могли побачити дівчата-сту- 
денткн, коли їх перекидали з об єіга на 
об’єкт?

Керівники третього будівельного уп
равління не зрозуміли самої ідеї ство
рення студентських будівельних загонів 
і, замість того, щоб безпосередньо впли
вати на підготовку майбутніх інженерів, 
встановити взаєморозуміння між сьогод
нішніми і завтрашніми керівниками, ви
користали студентів на підсобних робо
тах. Це не принесло, принаймні самим 
студентам, ніякої корнеті. Скоріше на- 
ВПаКИ’ в' ШАРІЙ.

Склалося враження, 
що волжани й но дума

ють розставатися з поло
женням аутсайдера. Протя
гом всього першого тайму 
вони не створили жодного 
загрозливого становища бі
ля воріт кірозоградців. Три 
чи чотири удари, зроблені 
здалеку, пройшли повз 
штанги і перекладину.

Зате господарі поля вирі
шили «помститися» за своїх 
дублерів,’ які програли на
передодні (0:3). Раз у раз 
вступає у гру Туголуков, Він

ПЕРШИЙ
ГОЛ 
ЛЕБЕДЯ 
«Зірка» (Кіровоград) 

«Волга» (Калінін) — 2:0 (1:0) 

парирує удари Кравченка, 
Веремеева, Квасова, Однак 
на 15-й хвилині вартовий 
воріт волжан нічого зроби
ти не зміг. Корольов про
йшов до лицевої лінії, від
пасував назад Лебедю, і 
той відкрив рахунок.

У другому таймі загаль
ний малюнок гри не змінив
ся. На п’ятій хвилині Квасов 
обіграв Путинцева і Корін
ного й сильно пробив під 
перекладину. Від 
відскочив у сітку. 
Лебідь мав змогу 
ти рахунок. Але, 
на дуже зручну 
він шуказ ще зручнішої, пе
ретримував м’яч і втрачав 
його. •

Результати інших матчів 
25-го туру і таблицю чем
піонату подамо а наступно
му номері газети.

шш
СЛІДОПИТИ 
КОРДОНУ

їй

тихоокеанський при
кордонний ОКРУГ. Випуск
ники цієї ніколи служать па Чу
котці і Камчатці, в Примор’ї 1 
на Сахаліні, на островах Коман
дора і Курілах. Тут прохо
дять загартування, одержують 
навички слідопита пчорашиї 
шахтарі і будівельники, хлібо
роби і сталевари, в школі нав
чають вірних друзів прмкор., 
доііників — службово-розшукую- 
чих собак.

Службовій собаці прищеплю
ється комплекс навичок. Вони 
беруть слід багатогодинної дав
ності, мохсугь переслідувати по
рушників декілька десятків кі
лометрів. З раннього райку до 
відбою провідники відпрацьо
вують зі своїми вихованцями 
багаточисленні к о ма н д нг 
«Слід!», «Шукай!», «Фас!», 
«Сидіти!», «Лежати!», «Стоя
ти!», «Голос!». Службово-роз- 
шукуючі собаки мають десятки 
перемог на виставках І оглядах.

1 заслужили багато медалей І 
дипломів.

На фото: вгорі — польові за
няття, внизу — не пройшов.

Фото Ю. МУРАВІ НА. 
(ТАРС).

ЗАВТРА НА СТАДІОНАХ І СПОРТИВНИХ 
майданчиках

A .W
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 1! серпня. Перша 
доогрчма. 11.00 — Телефільм та 
Художній фільм «Криниці». (КІ- 
ровогрил). 17.00 — Тиждень 
Таджицької РСР у Москві. Від
криті національного свята. 
Передача З ВДііГ. (М). 18.00- 
ТелевісіІ. (К). 18.20 — «100(1 по
пал*. Телереклама. (К). 18.30— 
До Дня будівельника. «Наука 
т виробництву». Тележурнал. 
(К>. 1900 — Першість СРСР з 
футбола: СКА (Ростов) — «Ди
намо» (Київ). 20.45 — Естафета 
почни. (М). 21.45 — Телерекла
ма. (Кіровоград). 21.50 — «На 
Ланях широких». (Кіровоград).

, Друга програма. Ц.00 — Те- 
лсвісті. (К). 1І.15 — Дчя дітей. 
«Кіт книгоноша*. Телефільм.

(М). 11.45 — А. Дворжак «Сл^ 

в’янські танці». Виконує сим
фонічний оркестр Черкаського 
радіо і телебачення. (М). 12.23 
— Для школярів. «Про щастя 
співають струмки». (М). 12.45 — 
Телеагентство «Піоііерія». (М). 
21.45 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. Програма Українсько
го телебачення, присвячена дню 
Житомирщини. (К).

СУБОТА, 12 серпня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм та 
художній фільм «Москва — Ге
нуя». (Кіровоград). 16.00 — «З 
кінокамерою у бою». Виступ 
в’єтнамських кінематографіс
тів. (М). 16.50 — Для дітей.
«Білі та зухвалі зайці». Мульт
фільм. (К). 17.00 — Сьогодні — 
Всесоюзний День фізкультурни
ка. «Старт-67». (К). 17.30 —
«Клуб кіиоманлрівників». (М). 
18.30 — «Па вогник». (М). 19.20 
—> Телевісті. (К). 19.40 — «Ради
мо, пропонуємо, повідомляємо». 
(К). 20.00 — Суботній репор
таж. (К). 20.30 — Телефільм та 
художній фільм «Москва — Ге
нуя». (Кіровоград). 22.30 — «На 
сільській горі». Румунські на
родні піспі і танці. (Бухарест).

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

БК 04319 Індекс 01197,

неї м’яч 
Ще двічі 
збільши- 
виходячи 
позицію,

ФУТБОЛ. 18.00 — стадіон «Зірка», «МАЗРДА» 
.(Ліван) — «Зірка» (Кіровоград), Міжнародна това
риська зустріч.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. 15.00 — стадіон «Зірка», 
Особисто-командна першість обкому профспілки 
харчової промисловості і колективів фізкультури 
м. Кіровограда..

ВЕСЛУВАННЯ. 10.00 — водна станція областю# 
ради ДСТ «Спартак» (ІІовомиколаївка). Першість 
міста з веслування на каное і байдарках.

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ. 16.00 •— 
стадіон ШВЛП. Товариські зустрічі.

ШАХИ. 16.00 — Парк імені Леніна. Турнір люби* 
телів.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ^

«Освідчення в ненависті». Спек
такль театру їм. Московської 
Ради. (М). 22.15 — «ЕК.СПО- 
67». (М). 22.30 — «На сільській 
горі». (Бухарест).

КОКЧЕТАВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 42

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
яа 1967—19G8 навчальний рік для підготов««: 

тракторнстів-машишстів широкого профілю з 
кваліфікацією слюсаря і шофера-любнтеля (строк 
навчання 2 роки);

тракгористів-машипісіів широкого профілю З 
кваліфікацією слюсаря (строк навчання І рік).

На дворічне навчання приймаються юнаки і 
дівчата у віці 15 років і більше з освітою 7—Ю 
класів, на однорічне навчання —- 16 років і біль
ше з освітою 7—10 класів, придатні за станом 
здоров’я.

Учні забезпечуються: безоплатним харчуванням» 
обмундируванням і постіллю. Виплачуються KBa.Pkv 
тирш. (гуртожптка училище не має) і стипендія^ 
10 карбованців одинакам. 20 карбованців сімей" 
ним, 1

Для вступу в училище треба подати: 
заяву на ім я директора з означенням об?3’ 

ііоі спеціальності і строком навчання; 
медичну довідку ф. № 286; 
характеристику з місця роботи чи навчання, 
4 фотокартки 3X4; 
свідоцтво про народження; 
свідоцтво про освіту (або табель)? 
паспорт (пред являється особисто).

Виїзд в училище за викликом. 

зз?р0,,ЛТ9г запять 1 веРЄйія 1967 року, приЙ°й 
заяв до 25 серпня 1967 року.
ССр0ККМС,ІГН иадсплати на адресу • Казахе“»® 

області’, Кокчетавскин Р»»0’’ 
с Красный Яр, СПТУ № 42. Приемной комиссии- 

ДИРЕКЦ^’ 
Др,карно їм. Г. М, Димитрова .власного »праалівв» по „рссІ, и. кір0^ %

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). Ц Ю — «Спадкоє
мець». Новий художній фільм. 
(К). 12.30 — Для школярів. «Ш 
приз «Шкіряний м’яч». Від
криття фінального турніру 
юних футболістів. (М). 20.30 — 
«Спадкоємець». Новий художній 
фільм. (К). 21.55 - «Співає
Юлія Пашковська». (К). 22.1о— 
«ЕКСІ10-67». (М).

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, II серпня. 11.00— 
Кінопрограма. 17.25 — Дніпров
ські новини. 17.40 — Фільм дл і 
дітей. 18.00 — Телевізійні вісті. 
(К). -18.20 — Телевізійна прес- 
конференція. 19.00 — Футбол: 
СКА (Ростов) — «Динамо» (Ки
їв). ■ 20.45 — Естафета новин. 
(М). 21.45 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. Програма УТ. 
присвячена дню Житомирщини.

СУБОТА, 12 серпня. 11.09 — 
Художній фільм «Не втручай
ся в-щастя». 16.00 — Фільм для 
дітей. 16.30 — Телевізійна вечір
ня газет». 17.00 — «Старт-67». 
(К). 17.30 — «Клуб кіпо.маплрів- 
ннків». (М). 18.:і0 — «На вог
ник», (М). 19.30 — І. Шток.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, II серпня. 10.30- 
Документальний фільм. 11.00 —• 
Художній фільм «Тунель». 
17.00 — Тиждень Таджицької
РСР у Москві. (М). 18.00 —
Телевізійні вісті. (К). 18.20 — 
Кінопрограма. 18.30 — Актуаль
ний екран. 19.00 — Футбол:
СКА (Ростов) — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — Естафета новин. 
(М). 21.45 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. Програма УТ, 
присвячена діко Житомирщини.

СУБОТА, 12 серпня. 14.30 — 
Передачі з Одеси. 16.00 — Кои- 
церт-календо скоп. 17.00 —
«Старт-67». (К). 17.30 — «Клуб 
кцюмаидрівнпкіп». (М). 18.30 
«11а вогник». (МІ. 19.30 —•
І. ВІток. «Освідчення в нена
висті». Спектакль театру їм. 
Московської Ради. (М). 22.15 — 
Художній фільм «Втеча в иіку- 
дії».

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
тера — 45-35, відділів — 45-36.

оЗчом» ЛКСМУ

ПОГОДА
II—12 серпня очікується 

невелика хмарність без опа
дів. Вітер змінних напрямів, 
помірний. Температура по- 
пітря вночі 17—22 (радсси, 
вдень 29—34.
 - . -- - - 4
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