
ж

трактористи

і

2. Де працюєш, на якій по
саді? Чи до вподоби вона тобі?

3. Як тебе зустріли на вироб
ництві? Чи створено умови, пе
редбачені Положенням про мо
лодого спеціаліста?

4. Твоє перше враження про 
виробництво? Чи таким ти уяв- * 
ляв його в стінах учбового за
кладу?

(Місце для склеюааиня)

так А

(Місце для склеювання)
СІМ ЗАПИТАНЬ

са-

Лінія згину
ОТЖЕ, ЗАПИТАННЯ:

Ілжвввамвяаі

»«<**«#*

над 
на

АНКЕТА -МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

■у Пст»івсігМН КОНКУРСУ орачів L Є £?.СЬКОМУ Районі стали молоді

мом? ?'кому "»»“«в- 
’ їх здалеку вид- 

клі’б^г TopKaiOTfc серце 
ВЖЙ £ ба добРИм сумом: 
пії Ж почалася турбота і 

наступний урожай.
проте загінки ці - ще 

І’П-«ПУІ\ЛЬННІІ Фронт кол- 
іОьЦнох оранки. То випро- 
?»пящ0ГЬтт г,еРесло кращі 
ораН Петрівщини. Всі 
йдуть рівно ніби. І як пер
шим оком кинути — зви
чайна тобі оранка, але 
прискіпливі судді бачать 
глибше.

Саме вони й вирішили, 
Що найкращим орачем ра
йону виявився молодий 
тракторист колгоспу

імені Леніна Володимир 
-Інгорка, а друге місце по

сів, теж з молодого хлібо
робського роду, Анатолій 
Парасенко (колгосп імені 
XX з’їзду КПРС). Та й 
третього прилучили до се
бе — Анатолія Костенка 
з колгоспу імені 50-річчя 
Жовтня.

Ользі Ткаченко, моло
дій трактористці, що тру
диться в колгоспі імені 
40-річчя Жовтня, низько 
вклонилися після закін
чення конкурсу орачів, що 
відбувся цього тижня, як 
першому умільцю серед 
дівчат-трактористок.

В. ОЛЕКСЕНКО.

ПРОЛЕТАРІ PC 7 і. ЄДНАЙТЕСЯ І

апського ОБКОМ ЛКСИУ

РОСТИТИ ПАТРІОТІВ
Про завдання комсомольських організацій щодо 

дальшого поліпшення війсьново-патріотичного вихо
вання серед комсомольців і молоді району йшла мова 
на черговому пленумі Маловисківського райко
му комсомолу.

Майже 4 тисячі юнаків та дівчат району взяли 
участь у всесоюзному огляді спортивної і оборонно- 
масової роботи. Всі вони здали нормзтизи на значок 
ГЗБ. Залікові книжки в урочистій обстановці вручали 
ветерани війни. А комсомольці первинної організації 
колгоспу імені Свердлова під час огляду стали члена
ми добровільного спортивного товариства «Колос».

Про це гозооив у своїй доповіді перший секретар 
райкому комсомолу Г. Сімбаба. Він відзначив, що за 
перше півріччя у районі проведено 74 змагань з вій
ськово-прикладних видів спорту.

Доповідач відзначив і недоліки, які ще трапляються 
у справі військово-патріотичного виховання.

С. БРОВЧЕНКО.

№.. 100 (1424J.
Рік видання ХІ8

(тсжлхк»еи-ггі гатінні т 1111l НІІ

Тії АГІДНІ посмішки ран, 
нового сонця вже дав

но перейшли а злий пеку
чий сміх. Він знущався 
над тендітним листям, об
жарював його, і гілки, не
наче шукаючи захисту, тяг
нулись до розчинених ві
кон. А звідти, то затихаю
чи до шепоту, то злітаю
чи до дзвінкої 
дитячих 
пісня.

Мабуть, 
логі гілки 
довелось 
чу Макоді докласти зусиль, 
аби із звичайного хорово
го гуртка створити колек
тив високої виконавчої 
майстерності.

Три року тому до Палацу 
піонерів прийшов викладач 
музично-педагогічного фа
культету Кіровоградського 
педінституту, місяцями слу
хав майбутніх хористів, від
бираючи кращих. А ті 
«кращі» зараз сгали «зви
чайними», 
високими.
зич шукав 
зичних знань, 
були бажані, 
можна навчити. Головне — 
знайти в кожному хлопчи
кові чи дівчинці аби заро
док стремління, яке потім 
можна буде розвити у на
полегливість, здатність

ВИСОЧИНИ
голосів, линула

одні лиш ті роз- 
з мають, скільки 

Миколі Павлови-

бо вимоги були 
Микола 
у Дітях 

хоч 
Але

Павло- 
не му- 
і вони 
цьому
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постійно працювати 
собою.

Він не обіцяв дітям, 
через місяць-два хор 
кличе овації. Знав, що
вдач та розчарувань буде 
набагато більше, аніж оп
лесків. Перед колективом

над

що 
ви- 
не-

авторитет . Став-лауреатом 
обласного фестивалю ком
сомольської пісні, а цього 
року на хоровій декаді, 
присвяченій XXIV з’їзду 
КПРС, отримав нагороду 
— диплом першого ступе
ня.

стояло завдання: працюва
ти.

Не зміряти всіх зусиль, 
докладених керівником, 
аби знайти вірний шлях до 
дітей. Скільки разів дово
дилось зупиняти хор: «Ні
ні, не так! Почнемо спочат
ку», змахом 
лювати довгі 
То були 
коштували 
гали багато 
побоювань, 
тей нерви 
сталеві...
ПГ А не минулись марно 
-*• невдачі. Знайшлась 
правильна форма роботи 
— хорова студія з вив
ченням основ музичної 
грамоти. Поступово хор 
Кіровоградського палацу 
піонерів здобув визнання,

руки закрес- 
репетиції... 

шукання. Вони 
дорого, вима- 

хвилюаань та 
А у ді- 

тим більше не-

потрібен майже винятко
вий музичний слух, відчут
тя мелодії, підбір голосів, 
чимало інших серйозних 
вимог.

Зараз в Палаці піонерів 
— репетиції дитячої агіт
бригади і виступи в піо
нерських таборах. До неї 
входять читці, співаки, 
танцюристи, баяністи та 
бандуристи.

А чи не шкодить 
там участь 
Чи не 
частих 
лей?

Цю
Микола Павлович Макода: 
«По-перше, ті гастролі по 
таборах не такі вже й лег
кі. Вимоги до художності 
номеріз ми не зменшуємо. 

___  ___  _____ __ Та і дати двадцять концер- 
для того чи іншого твору. т*8 за місяць досить важко. 
Тому репертуар його вра
жає серйозністю: «Соло
вейко» Чайковського, «Ка
нон» Моцарта, «Зимова 
дорога» Шабаліна та укра-

"* * пісні в чу-
Леонтовича 
«Дударик»,

Ще з початку було вирі
шено: братись за складні 
речі. І тому, коли присту
пали до роботи над новим 
музичним твором, боязко
го відчуття незвичності та 
складності пісні не було. . 
Перед колективом стояли 
труднощі, властиві лише

їнські народні 
довій обробці 
«Щедрик», 
«Над річкою».

Не кожен 
самбль візьметься за вико
нання таких складних тво
рів, а тим більше виконан
ня «а капелла», тобто без 
музичного супроводу.

хоровий ан-

а 
звикають 
оплесків

думку

ДО молодого 
СПЕЦІАЛІСТА

хорис- 
агітбригаді? 

вони до 
та гастро-

спростував

А по-друге, участь і в агіт
бригаді, і в хорі служить 
нашій меті: не просто на
вчити дитину співати, при- 
вити їй почуття прекрасно
го, а виховати з неї люди
ну наполегливу та працьо
виту».

Т. БРАТЧЕНКО, 
студентка факультету 
журналістики Київсько
го державного універ
ситету ім. Т. Г. Шевчен
ка.
м. Кіровоград,

----- •глгп-'т «Зоря комунізму» Новоархангельського району приступне Будівництва відгодівсльного „ минулого РОКУ ь.9л‘7„Д(5,, забгдовано 1В приміщань, які стацуть до .чаду вже в нинішньо му році і матимуть механізми Весною » „єдиної Рогатоі..:,„ тпапин" прибирання гною. Комплекс розрахований на відгодівлю понад 20 тисяч тварин, .чексу Д' • (д і напуваї - механізаторів.

Позаду дні, проведені 
підручниками, хвилювання 
екзаменаційних сесіях.

Зроблено перший крок у 
мостійне життя. І хоч у подали
шому буде багато труднощів і 
радощів, згодом ти станеш 
справжнім командиром виробни
цтва чи досвідченим педагогом, 
і вже до тебе прнходити- 
муть по науку ті, кого нази
ватимуть «молодими спеціаліс
тами», все ж перший деиь робо
ти назавжди закарбується в па
м’яті.

Редакція вирішила провести 
анкету серед читачів газети, які 
нещодавно закінчили вузи чи 
технікуми. Мета її — краще 

^взнати, чим і як живе МОЛО- 
аДИИ СПЕЦІАЛІСТ.

1. Який учбовий заклад за
кінчив, чи у процесі навчання 
не розчарувався у виборі спе
ціальності?
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Тому, хто зріс у селі, добре відомі 

нехитрі хлоп'ячі розваги. Може в па
м'ятку і літнє надвечір’я, коли біля 
клубу ретельно натягувалась волей
больна сітка, а серце вже стрибало у 
передчутті гострого смаку невідпор
них ударів по шкіряному м’ячу.

Всі четверо молодих клинцівських 
жителів люблять цю захоплюючу гру. 
Розповідають про те, як надто довго 
минав мас низькорослого дитинства, 
приреченого підносити старшим да
леко забиті м’ячі. І вже дорослими 
щонеділі загравалися до нічної темря
ви. Хіба не раз вони, старшо- цплгммми ------

ШШ /'

класними, 
ній села 
рахунком? 
чували

наносили 
та ще й 
З ножним 

хлопці, що 
лишається обмаль

поразки збір- 
з розгромним 

днем від- 
для спорту за- 

____ » часу, але воління 
помірятися силами, розрядити зайвий 
запал енергії постійно кликало їх на 
спортив іий майданчик.

Сімнадцять років. Пора самостійних 
кроків у житті. Хочеться стати корис
ним для людей, які виховали тебе, 
віддали багато тепла і світла своєї 
душі, (х думки прочитав і зрозумів 
голова правління колгоспу «Родина» 
Кіровоградського району Олександр 
Павлович Фрунзе:

— Так що, друзі, чи є бажання по
повнити нашу механізаторську гвар
дію?

Вмовляти юнаків довго не дове
лось. Першими направлення на кур
си механізаторів отримали Дмитро

Сурін та Петро Платонов, а через рік 
здобув спеціальність тракториста і 
Микола Мартинов.

Мистецтво володіти машиною не 
прийшло відразу, Добрі навики здо
були хлопці у сусідньому колгоспі 
імені Ілліча під керівництвом голов
ного інженера В. М. Зайцева, механі
ка Б. П. Якимахи і тракториста Геор
гія Кухти.

Нарешті настав час випробувань. 
Вдалим виявився дебют у тракториста 
Петра Платонова. «З молодих та ран
ніх — примітили заповзятого хлопця 
старші механізатори. — 3 нього 
справжній хлібороб буде».

Минув рік. Радісна подія увійшла 
в молоде життя Петра. Односельчани 
обрали його депутатом сільської Ра
ди. Ніяковів тоді, як люди звертались 
до нього по батькові. Посерйознішав, 
бо не кожному з його ровесників ви
пало таке високе довір’я — вершити 
громадські справи. Так уже повело
ся, що особисті успіхи ножного із 
друзів стали часткою спільної ра
дості. Іноді приходили і здорбВІ за
здрощі ,це коли Сергій Степанов по
ступив вчитися до Бобринецьчото 
технікуму механізації сільського гос
подарства. Під час літніх канікул він 
прибув, щоб допомагати своїм това
ришам на жнивуванні. Тепер всі чет
веро включилися у змагання на оран
ці під озимі.

Прекрзсне видовище справляють 
агрегати в дії. Чітко, без перебоїв 
б ються залізні серця степових бога-

тирів. М’яко осідає за плугами рілля. 
За гусеничними Т-74 тягнуться кіль- 
чато-пористі котки і борони. Добру 
частку площ у другій рільничій 
бригаді впорала четвірка дружних, 
За тиждень хлопці виорали 273 гек
тари грунту. Глибина і якість оранки 
відповідної норми.

Нещодавно предметом загального 
□охоплення товаришів став Микола 
Мартинюк. У святкових змаганнях на 
кращого орача колгоспу він зайняв 
друге місце. Кілька дорогоцінних 
хвилин не діставало комсомольцеві у 
графіку змагань, та оранка Миколи 
була відмінної якості. Це його цілком 
задовольняє, адже не так легко ви
бороти почесне місце у грізних су
перників, досвідчених колгоспних ме
ханізаторів.

Мужніють у степу юнаки. В їх жит
тя увіходять вагомі помисли про са
мовизначення. І дивляться на них з 
симпатією літні колгоспники, адже’ 
сама юність бринить отими посміш
ками, кличе до нових трудових пере
мог, запалених завзяттям біля першої 
борозни.

Д. "ГАНСЬКИЙ.
На фото: зліва чапразо — молоді 

трактористи ДМИТРО СУРІН, МИКО
ЛА МАРТИНОВ, ПЕТРО ПЛАТОНОВ і 
СЕРГІЙ СТЕПАНОВ.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

7. Що ти ще хотів би сказати 
І про обрану тобою професію і 
І взагалі про вибір професії?

5. Чим займаєшся у вільний 
від роботи час?

Можеш дати розгорнуті від

повіді окремим листом.
Цю анкету виріж, перегни, 

склей І опусти в поштову 
скриньку. Оплата зроблена 

заздалегідь.

Лінія згину

На полях Ал-

Після виступу «Молодого комунара»

на
випускатимуть 

високоміцних

прокату. Тепер в Пустельнико- 
вому фільми демонструються 
регулярно і якісно.

КЕРКІ (Туркменська PCP),
Здано в експлуатацію 

60-кіломстропу високовольт
ну ліві ю електрон е р е д а -і 
Керкі — Головне. В селища бу
дівників Каракумського каналу 
г.очав надходити струм Ма
нсійської ДРЕС.

ФІЗУЛ1 (Азербайджанська 
PCP). Колгосп імені 1 Трав
ня, яким керує двічі Герой Со
ціалістичної Праці Шамама Га
санова, збільшив асигнування 
на погреби народної освіти. 
Правління вирішило придбати 
за свій рахунок всі підручники 
для учнів шкіл-восьмирічок.

КОхМСОМОЛЬСЬК-на-А.'АУ- 
Р1. Спорудження триеро- 
льотного цеху термічної оброб
ки лисгоззго металу почато на 
заводі «Амуре галь». З введен
ням його в експлуатацію 
підприємстві 
леговану сталь 
марок.

БАРНАУЛ, 
тайського краю почалася сівба 
озимих. Ними буде зайнято 
нині 85 тисяч гектарів. Майже 

сільськогосподарських ра-

ноні» Алтаю вирощують жиго. 
Ного передбачається посіяти по 
добре Оброблених чистих па
рах.

САРАНСЬК. Ше ходять 
золотими нивами комбайни, а 
поруч на добре оброблених і 
удобрених парових полях з’я
вилися посівні агрегати. У 
Мордовії почалася сівба ози
мих культур. У короткий строк 
ними має бути зайнято понад 
350 тисяч гектарів.

ХАБАРОВСЬК. На гопов- 
нііі новобудові Хабаровського 
нафтопереробного заводу — 
установці каталітичного рифор- 
міпга — сьогодні завершено 
монтаж основного устаткуван
ня. З введениям у дію нової 
установки підприємство нала
годить виробництво високо 
каановпх бензинів для швидко 
зростаючого транспорту Дале
кого Сходу.

БАРНАУЛ. «У засіки 
батьківщини — добірне зерно!» 
—з таким зверненням до земля
ків виступили на Алтаї рільни
ки колгоспу «Россия» Змєіно- 
горського району і передового 
радгоспу імені XXIV партійного 
з'їзду Волочпхінського району. 
За прикладом цих господарств 
сотні Алтайських колгоспів і 
радгоспів вирішили перевикона
ні нині річний план продажу 
зерна і засипати в засіки тіль
ки зерно високої якості.

6. Чи маєш вже нових дру
зів? Що тобі найбільшо у них 
подобається?

7 а. Прізвище, ім'я, по бать
кові. Вік. Коли хочеш, можеш 
цього не вказувати.

кого ж
ЗВИНУВАЧУВАТИ“

Молодь села Пустельниково- 
го Олександрійського району 
звернулась до редакції з лис
том, в якому, зокрема, говори
лось про те, що в клубі не 
можна подивитись нового кі
нофільму. Туди виїхав наш ко
респондент, внаслідок чого в 
газеті від 10 серпня було на
друковано кореспонденцію під 
такою назвою.

Як повідомив директор Олек
сандрійської районної кіноме
режі С. О. Березюк, в Пус- 
тельниківський сільський клуб 
призначено нового кіномехані
ка. Клуб включено до кільця

«КРАЩЕ Б СКОВОРОДА
ІЗ ПЕКЛА»

Під такою назвою у друго
му випуску сатирично - гумо
ристичної сторінки «Маркове 
пекло» надруковано репліку- в 
якій йшлось про випадки зво
лікання робіт по встановлен
ню газового обладнання на 
квартирах громадян міста.

Як повідомив начальник Кі
ровоградської міжобласн о ї 
контори зрідженого газу А. Н. 
Козлом «статтю обговорено, і 
вживаються заходи, які сприя
тимуть виключенню затримки 
монтажу з вини колективу».

В деталях
про естетику...
ЙДЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ РЕЙД-П ЕРЕВІРКА 
ГОТОВНОСТІ ШКІЛ
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Директор школи влітку І 
більш господарник, ніж пе- і 
дагог. Турботи його зами
каються в коло: де дістати, і 
як дістати? І коли в серпні і 
школа порожніє і закриває- і 
ться на замок — це ознака 
того, що все потрібне діста- І 
ли, все необхідне зробили. 

Подорожненська середня 
школа своїм спокоєм і без- , 
люддям на подвір'ї теж і 
підтверджувала цю думку. 
Лише на невеликому втоп
таному майдані перед шко
лою, просунувши ногу під 
рамою, кружляв на велоси
педі якийсь замурзаний 
третьокласник.

Дмитро Федосійович дов
го крутив ключем у двернім 
замку і незлобиво дорікав 
комусь (а може й самому 
собі) на те, що ніяк не зроб
лять нових. Двері, верх
ньою завісою яких служив 
вирізаний з автошини гумо
вий прямокутник, врешті 
виявилися відчиненими. За
йшли □ середин/.

Дмитро Федосійович Пи- 
роженко веде до директо- 
рового кабінету. Розповідає 
про вчителів, учнів, батьків, 
які власними силами готу
вали приміщення до нового 
навчального року.

— Зробили обмін підоуч- 
ників, закупили п’ятсот но
вих примірників. Взагалі на
вели скрізь порядок. Зали
шились деякі деталі. Шефи 
обіцяли обладнати спортив
ний майданчик, закінчуємо 
оформляти навчальні кабі
нети.

Але виявляється, вередли
ва річ — оті деталі, штрихи, 
кольори, відтінки. Дивишся 
на стіни, на підлогу. Побі
лені. Пофарбовані. А чо
гось не вистачає. Там кольо
ру. Тут відтінку. А в цілому 
— естетики. Фарба неякіс
на і подекуди злізла, ого
ливши дошки. Довго не ви
сихає, прилипає до підошов 
і колір підлоги ьже не ко
ричневий, а бруднуватий. 
Це не так важливо? Але ж 
восени сюди прийдуть діти. 
І кожна тзка дрібниця — 
це прогалина в естетичному 
вихованні.

На другому поверсі при
міщення колишньої бібліо
теки оформляється під ка-

бінет військової підготовки. 
Виглядати він має ефектно. 
Але ж знову деталь: чи до
цільно займати таке велике 
приміщення, коли військова 
підготовка буде всього... чо
тири години на тиждень. А 
бібліотека?

— Знайдемо десо місце... 
Про готовність школи 

прийому учнів мож- 
говорити взагалі І 

Школа в се- 
Подорожньому вза- 
хоч зараз готова...

до 
на 
конкретно, 
лі — 
галі, хоч зараз 
А в деталяк—асе зводиться 
до того, що рано ще зами
кати двері на замок. Не зай
ве ті двері б відремонту
вати...

€ й інша тема в школі, 
яка болить і директору, і 
колгоспові, і учням. Педко- 
лектив разом з колгоспам^-, 
вирішили побудувати по--‘' 
руч з школою приміщення 
інтернату на 48 місць — 
щось на зразок гуртожитку, 
де учні могли б і жити ї 
виконувати уроки.

Глинський міжколгоспбуд 
весною почав будівництво. 
Га жителям Подорожнього 
не часто доводиться чути 
гуркіт робочих механізмів. 
Більшість часу робітники, 
заклавши руки за голову, 
лежать горілиць на зеле
ній траві, слухають цвірку
нів і чекають, поки підве
зуть будівельний матеріал. 
Тиждень стояло будівни
цтво — не було транспорте
ра подавгіти цеглу на другий 
поверх. Привезли транспор
тер — закінчилась цегла.

Пообіцявши здати примі
щення до нового навчаль
ного року, керівники Глин- 
ського міжколгоспбуду по
винні тепер добре почерво
ніти перед школярами. Ад
же навіть першокласники 
знають, що свого слова (і 
графіка будівництва!) треб*\ 
дотримуватися обов’язково.

Г. ЧМИГА — завідую
ча ШКІЛЬНИМ відділом 
Світловодського міськ
кому комсомолу, О. РА- 
КУЛ — методист мі
ського Будинку піоне
рів; м. СЕМЕНЮК — 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Село Подорожнє 
Світловодського району.

• ДЮСШ — БУДОВА КОМСОМОЛЬСЬКА

у V ..

3 кожним днем зіюсгає трудова напруга на ришту
ваннях нової ДЮСШ в Кіровограді. На будівельний 
майданчик прийшли студентські загони з Інституту 
сільськогоспздаоського машинобудування, заводу Р»' 
діовнробіз, заводу тракторних гідроагрегатів. Щозкн- 
ни разом з досвідченими .майстрами працює більш* 50 юнаків та дівчат.

Фото В. КОВПАКА.
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ТЕПЕР ЇХ 
НАЗВАТИ

МОЖНА

На екранах кінотеатрів 
міста Кіровограда та об
ласті демонструється до
кументальний фільм «Те
пер їх можна назвати», 
створений Центральною 
ордена Трудового Чер
воного Прапора студією 
хронікально - докумен
тальних фільмів.

Кінокадри переносять 
глядачів у старовинне і 
разом з тим вічно моло
де місто Краків Поль
ської Народної Респуб
ліки.

...У серпні 1944 року за 
завданням командування 
Радянської Армії сюди, 
в тил німецько-фашист
ських військ, була висад
жена розвідувальна група 
«Іолос». Її очолював ка
пітан Михайлов — Євген 
Степанович Березняк. 
Наш земляк Олексій 
Трохимович Шаповалов- 
у ті роки комсомолець, 
нині заступник завідую
чого відділом організа
ційно-партійної роботи 
Кіровоградського обко
му КП України, діяв у 
тилу ворога під кличкою 
«Гроза».

Радянські розвідники 
спиралися на польські 
загони, що були створе
ні в окупованій країні. 
Саме вони допомогли їм

виявити і передати ра
дянському командуван
ню точні відомості про 
ворожі укріплення в ра
йоні Кракова. Фашисти

збиралися вщент зруйну
вати польське місто, але 
рішучий, швидкий наступ 
радянських воїнів пере
шкодив здійснити їм 
свої плани.

Про диверсійну робо
ту групи Є. С. Березня- 
ка, в якій сміливо і муж
ньо діяв і Олексій Тро
химович Шаповалов, про 
сьогоднішній Краків роз
повідає цей фільм. Кілька 
його кадрів знято й у на-

¥ ЖЮШО
ПОРАЗКА

Четвертий матч підряд на виїзді 
провела кіровоградська «Зірка». Цьо
го разу їй довелося зустрітися з ми
колаївським «Суднобудівником», який 
тривалий час очолював турнірну таб
лицю команд першої зони другої лі
ги нласу «А». Правда, в останніх ту
рах миколаївці зазнали дві поразки. 
Це дозволило сімферопольській «Тав- 
рії», криворізькому «Кривбасу» і на- 
діївсьному «Шахтарю» набрати одна
кову КІЛьКІСтЬ очок з ними.

Кіровоградцям довелося виступати 
проти «Суднобудівника» в ослаблено
му складі. Ще не всі з провідних 
гравців видужали після травм. На
шій молоді було важно протистояти 
більш досвідченим футболістам. Гос
подарі поля вже на перших хвилинах 
повели в рахунку, а після перерви по
двоїли його.

Незадовго перед нінцем зустрічі 
захисники «Суднобудівника» на сво
єму штрафному майданчику грубо 
зіграли проти Віктора Ступаиа. За 
це суддя матчу призначив одинад- 
цятиметровий штрафний удар. Була 
реальна можливість віднвитати гол, 
але Олексій Кацман не зумів реалі
зувати пенальті.

Скільки не намагалися наші фут
болісти хоч скоротити розрив у ра
хунку, їм це не вдалося зробити.Там 

шому місті Кіровограді, 
де живе і працює почес
ний громадянин міста 
Кракова, радянський пат
ріот О. Т. Шаповалов.

Юнаки і дівчата, учні і 
піонери з великим інте
ресом слухають розпові
ді ветеранів і героїв Ве
ликої Вітчизняної війни. 
У ці дні вони із задово
ленням переглянуть 

фільм про героїчні дії 
радянських людей у тилу 
ворога.

П. МАРЧЕНКО, 
голова бюро комісії 
по пропаганді знань 
серед молоді облас
ної організації то
вариства «Знання».

Па знімку: кадр з філь 
му «Тепер їх можна на
звати». На передньому 
плані О. Т. Шаповалов.

матч і закінчився з рахунком 2:0 
на користь господарів поля.

Тепер ніровоградці проведуть три 
зустрічі підряд вдома. 25 серпня їх 
суперниками будуть футболісти 

херсонського «Локомотива», 29 серп
ня — севастопольського «Авангарду» 
і 2 вересня — сімферопольської 
«Таврії».

ШВИДКО 8 ВПЕВНЕНО
У шаховому клубі обласної ради 

ДСТ "Спартак» закінчились особисті 
змагання на першість міста з блис
кавичної гри в шахи. В них взяли 
участь 21 шахісти. Перше місце ви
боров кандидат в майстри спооту ви
кладач педінституту Юрій Пігарсв. 
Другим був студент інституту сіль
ськогосподарського машинобудуван
ня ЛІ. Ройзман, третім — робітник 
зароду тракторних гідроагрегатів 
Геинадій Резніков.

Г. ДУБІВКА.

І. ТВЕРДИНЯ 
НАД БУГОМ 

Брестський залізничний вокзал. Ні 
вдень, ні вночі тут не стихає людський 
гомін. З гучномовців раз по раз линуть, 
повторювані багатьма мовами, оголо
шення про прибуття і відправлення по
їздів. Брест по праву вважають ворота
ми нашої Батьківщини. Саме тут закор
донні гості починають знайомство з 

СРСР, тут проїздять радянські люди, які 
відпрааляюгься в туристські та ділові 
подорожі до Польщі, Чехословаччини та 
інших країн Європи.

Місто над Бугом має багату героїчну 
історію. Кожеч, хто сюди прибуває, 
вважає своїм обов’язком побачити і 
назавжди запам’ятати визначні місця, 
що стали національною гордістю радян
ського народу, відвідати славнозвісну 
фортецю-герой.

Брест — древньоруське місто. В 
Іпатьєвському літописі згадується, що 
в 1019 році Берестьє (Брест) було доб
ре укріпленим містом і останнім пунк
том перед польською землею. За бага
товікову історію на долю міста не раз 
випадали тяжкі випробування. Здавна 
правильно оцінилися його важливі вій
ськове, торговельне та географічне по
ложення. Тож Брест не раз був ареною 
жорстокої боротьби і міжусобних су
перечок князів західних князівств Ки
ївської Русі, феодалів Литви і Речі Пос
политої. В цій місцевості наші пращури 
в першій половині XIII століття своєю 
мужністю зупинили орди войовничих 
азіатів і не допустили поширення тата- 
ро-монгольського ira на країни Захід
ної Європи.

Місто відоме і тим. що тут в 1596 
році було проголошено Брестську цер
ковну унію — об єднання православної 
церкви України і Білорусії з католиць
кою церквою. За допомогою цієї унії 
польські пани і католицьке духовенство 
сподівалися обернути православних на 
католиків і таким чином денаціоналізу
вати, ополячити український і білорусь
кий народи, розірвати їх зв’язки з брат
нім російським народом. Український 
народ стійко боровся проти нав’язуван
ня унії. Одним із центріа цієї боротьби 
на Правобережжі був Мотронинський 
монастир, що знаходився в Холодному 
Яру і звідки починалася Коліївщина. 
Неподалік від Олександрівни, на тери
торії Чигиринського району Черкась
кої області дониьі збереглася церква- 
монаегиря, в якій обладнується музей 
визвольного р/ху.

За третім поділом Речі Посполитої в 
1795 році Брест відходить до Росії. Під 
час вітчизняної війни 1812 року тут ро
сійські війська одержали перші значні 
перемоги над арміями Наполеона. У 
визволеному від окупантів місті в 1813 
році формувались кавалерійські резер
ви для діючої російської армії. В штабі 
резервів у цей час служив майбутній 
великий російський письмэ.чник О. С. 
Грибоедов. Тут він написав свій пер
ший твір «Про кавалерійські резерви», 
опублікований в 1814 році в журналі 
«Вестник Европы».

Військові інженери давно розробля

ли проекти створення у Бресті великої 
фортеці, щоб перетворити це МІСТО в 
один із головних опорних пунктів росій
ської армії в західних губерніях. '’УД'Р' 
ництво фортеці почалося лише ° 
році. Споруджували її на території міс
та, яке перенесли на три кілометри 
східніше. Протягом шести років тисячі 
російських солдатів і селян вручну зво
дили фортечні об’єкти. Фортеця, ЩО 
складалася з Цитаделі і прикриваючих 
її Тереспольського, Волинського і І\об- 
ринського укріплень, розташувалася на 
чотирьох островах, утворюваних рука
вами річок Музавець і Західний Буг та 
системою штучних каналів.

Цитадель (Центральне укріплення) яв
ляло собою замкнуту, кільцеподібну 
казарму з чотирма ворогами. Двопо
верхове масивне приміщення тяглося 
на 1,8 кілометра і мало стіни майже 
двометрової товщини, складені з чер
воної цегли. 500 казематів фортеці 
могли вмістити більше 12 тисяч солда
тів. При вмілому використанні місцевос
ті було створено справді неприступне 
укріплення. Але такою фортеця зали
шалася недовго. Поява нарізної арти
лерії, зростання її потужності і далеко
бійності роблять укріплення вразли
вим на всю глибину його території. Не 
простоявши і двадцяти років, фортеця 
вже перестала відповідати своєму при
значенню. Мало що змінювали в цьому 
відношенні вдосконалення і добудови, 
спорудження фортових ліній.

До початку першої світової війни 
споруди Брестської фортеці, незважа
ючи на постійну їх модернізацію, вия
вились застарілими. Приймається рі
шення про зведення фортів другої лі
нії на відстані 6—7 кілометрів від цент
ра фортеці. На їх спорудженні працю
вав військовий інженер капітан Д. К. 
Карбишев, який в радянський час став 
ученим, генерал-лейтенантом інженер
них військ. На початку Великої Вітчиз
няної війни Карбишев тяжко поранений 
потрапив у полон. Протягом трьох з 
половиною років гітлерівці намагались 
схилити визначного спеціаліста — ге
нерала до зради Батьківщини. Так і не 
добившись своєї мети, фашисти по-зві
рячому замучили Карбишева, якому 
посмертно присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Під час першої світової війни форте
ця служила базою постачання російсь
ких військ. У 1915 році гарнізон форте
ці було евакуйовано і частину укріп
лень висаджено в повітря, шоб вони 
не дісталися ворогу.

З березня 1918 року в Бресті в при
міщенні Білого палацу (залишки його 
знаходяться на території Цитаделі) був 
підписаний мир молодої Країни Рад з 
імперіалістичною Німеччиною. Цей 
мир, як указував В. І. Лечін був важ
ким, але необхідним для перепочинку, 
створення Червоної Армії, зміцнення 
Радянської влади.

Восени 1939 року збулася заповітна 
мрія населення Західної Білорусії про 
воз’єднання з східними братами. На 
територію краю вступили радянські 
війська під командуванням В. І. Чуйко- 
ва. В місті розгортається соціалістичне 
будівництво, яке було тимчасово пе
рерване віроломним нападом фашист
ських орд. Оборонці фортеці вписали 
яскраву сторінку в історію війни. Та 
про це піде мова в наступному лисн.

Віктор ПРОЦЕНКО.

ДО ОТЧОЇ 
еллвх

З тих пір промайнуло вже два
дцять шість років. На місцях ко
лишніх бойових подій височать 
пам’ятники воїнам - героям. На 
острові Змитниця, що в Світло- 
водському районі, наприклад, 
теж зведено обеліск бійцям, що 
впали смертю хоробрих о тих міс
цях.

...9 жовтня 1943 року радянськіПОПЕРЕДУ
ЙШЛИ ГВАРДІЙЦІ

сторінку
Журна

ліст за професією, учасник Ве
ликої Вітчизняної війни, визволи
тель нашого краю від німецько- 
фашистських загарбників, він на 
писав свій твір про фронтові буд
ні 8-го гвардійського Ясського 
ордена Олександра 
повітряно-десантного 
ського полку. Герої цієї докумен
тальної розповіді — рядові р- 
тилеристи. Всім, хто цікави 
героїчним літописом минулої 
ни, ця книжка стане в 
пригоді. Корисне для себе зна 
йде краєзнавець, комсомоль 
ський активіст.

Прочитано останню 
книжки Юрія Бабікова. 
ліст за професією,

Ясського 
Неоського 
артилерій-

війська підійшли до Куцеволівки. 
Дерев’яна церква, що збере
глась донині, знадобилась ра
дянським воїнам, коли треба бу
ло корегувати діями артилерис
тів. В ніч на 15 жовтня почалась 
переправа танків 5-ї гвардійської 
армії. І хоч пройшли осінні до
щі, радянські танкісти все ж по
долали великий відрізок свого 
маршруту.

В книжці згадуються численні 
населені пункти Онуфріївського 
району, розповідається про їх 
визволення, йдеться про допомо
гу місцевих жителів воїнам-виз- 
волителяМ.

Автор розповідає, зокрема,

про зустріч з генерал-майором 
Г. В. Полуеитовим та командую
чим армією генерал-лейтенантом 
О. С. Жадовим.

9 грудня 1943 року радянські 
війська захопили Знам’янку і вже 
дивізія іменувалась Знам’ян- 
ською. На початку 1944 року в 
селі Мошорино хлібороби зібра
лись разом з своїми визволителя
ми на новорічний концерт, а 5 
січня наші воїни пішли в наступ 
і через три дні’ штурмували Кі
ровоград. Першими кавалерами 
ордена Слави III ступеня стали 
артилеристи Віктор Липський та 
Іван Кинзін. їх батарея, що про
йшла через наші степи, мала на 
своєму рахунку 40 підбитих фа
шистських танків, десятки зруй
нованих ворожих укріплень.

Автор книги переглянув бага
то архівних документів Міністер
ства оборони СРСР, розшукав 
учасників тих бойових подій і по
тім написав про них.

Книга «Гвардійські залпи» ста
не ще однією сторінкою історії 
Великої Вітчизняної війни, зокре
ма, — про визвольні бої в сте
пах Кіровоградщини.

Л. ПАПЧЕНКО.

, на ьрестсьну фортецю.
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|| ІД час першої світової війни капіта- 
нам німецьких пароплавів було вруче

но таємничі паноти, які дозволялося* роз
печатати тільни у випадну вступу Спо
лучених Штатів Америки у бойові дії. 
Справа в тому, що в такий момент дея
кі з цих пароплавів могли опинитися в 
американських портах і автоматично 
ставали власністю заокеанської держа
ви. Інструкція-наказ однозначно ен- 
голошуззв — якщо таке станеться — 
негайно підірвати судові механізми.

І капітани виконали наказ. Двадцять 
один пароплав був знівечений таким ме
тодом.

Розрахунки показували, що потрібно 
не менше двох років для ремонту і від
будови трофеїв. А пароплави були по
трібні негайно.

Ось тоді й підняли галас газети світу 
про «американське диво», про амери
канських інженерів, які застосували 
«лектрозварювання і лише за півроку 
ввели у стрій осі ці пароплави.

А дива ніякого не було, бо не пико- 
іисгапи для цього винахід російських 
Інженерів Миколи Миколайовича Бе- 
іардоса та Миколи Павловича Слов’я- 

нова.
Бенардос був родом із-під Полтави,

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ -
вчився у Київському політехнічному ін
ституті. Він зробив чимало винаходів, 
наприклад, пароплав, що переходить мі
лини та обходить по рейкових коліях 
пороги, гальма для залізниць тощо.

Але найбільшу увагу інженера при
вертали можливості використання елек
тричної дуги.

Ще не було такого, коли б за допомо
гою електричного струму зварювали ме
тал. І ось 1882 рону Бенардос знаходить 
«електрогефест» а&о «спосіб поєднання 
і роз’єднання металів під безпосередньою 
дією електричного струму». А простіше 
— це було відкриття дугового електро
зварювання.

Суть винаходу полягала в тому, що 
Бенардос навчився створювати високу 
температуру в місці, де треба було з'єд
нати два шматки металу. Вія клав зва
рювальні предмети на металеву основу, 
яку з'єднував із полюсом електрики, ін
ший попщс підключався до вугільного 
електрода. Цей електрод підносили до 
з’єднуваних предметів, вмикали струм

ВИНАХІД
— виникала ДУга,

плавився і Слов’яноп ----
інший електрод,
ТОГО "■ ■
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тридцяті роки
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російський
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• ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ А для допитливих

йц’ОЖНОЇ ночі вчені-астрономи націлю- 
ють у нзбо прилади, які зовні нагаду

ють гармати. Прилади ці називаються 
телескопами, їх призначення — набли
жати небесні тіла, збирати якомога 
більше світла, що йде від них. Нині 
будь-яка книжка про астрономію по- 
доброму згадує про телескопи — «очі 
астрономів». Рефлектори, рефрактори,

ЯК ———
З’ЯВИВСЯ
ТЕЛЕСКОП

телескопи Максутова, камери Шмідта... 
Багато таємниць зоряного неба стали 
відомі людству завдяки цим приладам.

Коли ж з’явилися телескопи? Хто по
дарував астрономам таке потужне зна
ряддя досліджень?

Народження телескопа припадає на 
сімнадцяте століття. Було це так. Жив у 
Голландії талановитий майстер Захарій 
Янсен. Розповідають, що він робив непо
гані окуляри. Одного разу, було це 1590 
року, він якось скомбінував кілька опук
лих лінз, і вийшла підзорна труба.

З її допомогою можна було побачити 
далекі об’єкти на поверхні Землі.

Деякі історики заперечують авторст
во Янсена і вважають, що підзорну тру
бу винайшли інші голландці. За одними 
даними, це сталося 1606 року і винахід
ником був Іван Ліперцей. інші назива
ють ім’я Якова Метціуса і сповіщають, 
що саме аін 1608 року побудував зга
даний прилад.

Можливо ця суперечка про авторст
во не закінчиться ніколи.

Але варто підкреслити, що дивитися 
у всі ці труби на небозвід ніхто не про
бував, бо вони були надто недосконалі 
і не являлися телескопами у сьогодніш
ньому розумінні.

Видатний італійський вчений Галілео 
Галілей, як тільки дізнався про успіх 
голландців, зрозумів усю важливість 
цього відкриття і ззязся за створення 
приладу самотужки.

Перший телескоп, збудований у 1609 
році, збільшував у 4 рази, другий — 
в сім, нарешті, третій, найдосконаліший 
— у тридцять.

Вчений зразу ж спрямував око теле
скопа на Місяць і побачив на ньому го
ри, навіть зумів виміряти їх висоту, що
правда, не зовсім точно. Телескоп дав 
Галілею можливість зробити сенсаційні 
відкриття: чотири супутники Юпітера,
фази Венеои тощо. Але головним було 
те, що Галілей ще раз пзренонався у 
правильності теорії Коперника, що пла
нети обертаються навколо Сонця,гаря
чим прихильником якої пін був ще до 
цих спостережень.

Йшли роки. Телескопи весь час удос
коналювалися. Зростав потік відкрит
тів. Завдяки ним стали відомі два су
путники Марса, у Юпітера їх нарахову
ють аж дванадцять, відкрили кілька у 
Сатурна і більше 1500 малих планет — 
астероїдів, дізналися, що за Сатурном є 
ще три планети — Уран, Нептун і Плу
тон. Усі відкриття неможливо перелі
чити.

За розмірами сучасні телескопи не 
поступаються багатоповерховим будин
кам.

Найпотужніший з них має дзеркало 
діаметром 6 м, він знаходиться у Ра
дянському Союзі біля міста Зеленчук на 
Північному Кавказі.

Я. РОМЕН КО,

Унікальна колекція викопних 
ссавців динотерій зібрана у від
ділі палеонтології Кишинівсь
кого краєзнавчого музею Мол
давської PCP (одна з п’ятнад
цяти республік- СРСР, що ле
жить на південному заході 
країни).

Динотерій належить до заго
ну хоботних і подібний зі сло
ном і мастодонтом. На. землі 
з’явився 20 — 30 мільйонів ро
ків тому і зник приблизно 
близько мільйона років тому. 
Найкрупніші його екземпляри 
досягали п’яти метрів висоти.

Молдавській колекції може 
позаздрити будь-який музей 
світу. Ніде вчені не мають 
повного скелету динотерія, а 
тут зберігаються кістки вже 
трьох тварин.

Нещодавно один з трьох ске
летів був реставрований і вис- 
танленнй а експозиції музею. 
На думку вчених, вік нового 
експоната близько 3—4 міль
йонів років.

Фото Т. АНАНЬЇНОЕ 
’ АПН.

ГЕС НА КОЛИМІ
На березі Коними біля 

62-ї паралелі виросло сели
ще Синегор’є. З усіх кінців 
країни з’їхалися сюди лю
ди. Є серед них представни
ки України і Білорусії. Ка
захстану і Грузії, Латвії і 
Киргизії,- Вони приїхали бу
дувати найбільшу па край
ньому північному сході гід
роелектростанцію.

Мине кілька років, і каме- 
ненакндна гребля 130-мегро- 
вої висоти перегородить Ко
лиму, утворить штучне во
доймище місткістю и 14 
мільярдів кубометрів.

Нумізмат 8. М. Усти- 
новсьний багато років 
ьоленціонуваз металеві 
монети й ордени Росій
ської держави. Він урод
женець Харкова, живе п 
Москві. Зараз свою ба
гатющу колекцію Вадим 
Михайлович подарував 
Харківському історично
му музею — 464 експона
ти. Серед них — ордени, 
орденські знаки, стрічки, 
нагородні і пам’ятні 
медалі, жетони, а також 
230 золотих, срібних ‘ 
мідних монет різних ро
ків карбування.

Інтерес являє рідкіс
ним експонат — це хресг 
за Ізмаіл, що вручався

■ ДАРУНОК
НУМІЗМАТА

воїнам, які відзначились 
при взятті цього міста 
під час російсько-турець
кої війни. На лицьовому 
його боці слова: «За от
менную храбрость», а на 
зворотному — «Измаил 
взят, декабря 11, 1790», 
Медалі на често 200-річ* 
чя Полтавської битви, 
медаль за Шнпку та інші 
експонати тепер увійшли 
до нолей ції музею.

(РАТАУ).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

сУкраїна-71» —так назива
ється новий автобус, створе
ний конструкторами міста 
Львова. Він призначений для 
тривалих туристських поїз
док. Максимальна швидкість 
автобуса — 120 кілометрів на 
годину, крейсерська — 90 — 
100 кілометрів. Салоп розрахо
ваний на 36 пасажирів.

Конструктори створили мак
симум зручностей для подоро- 
»куючих. Над сидіннями вста
новлені панелі для індивіду
альної вентиляції і освітлення. 
У великих багажниках зручно 
вміщуються речі пасажирів. 
Задній відсік салопу має ко
феварку, газову плитку, по
руч — умивальник, гардероб. 
Салон автобуса радіофікова
ний, є два телевізори, магніто
фон.

Умови роботи водія автобуса 
також значно поліпшились. Па 
знімку: Новий автобус «Украї- 
на-71».

Фото Б. КРИШТУЛА. 
ЛІНІ,

Графіт тече...
Порошкоподібний графіт при значних тисках може 

поводити себе подібно до в'язкої рідини. Це явище 
дослідники лабораторії пластичності фізико-технічпо- 
го інституту Академії наук Білоруської PCP викорис
тали для розроблення нового способу одержання 
інструментів і матриц. Такі вироби з інструменталь
ної сталі видавлюються на пресі в'середовищі по
рошкоподібного графіту. ‘ •

Як показали дослідження, цей спосіб дає змогу лік- 
відувати багато механічних процесів обробки підви
щує продуктивність праці, знижує, собівартість про
дукції, 1

«Урагана»
запрошено в цех

Співробітники ленінградського відділення інституту 
«Проектпромвентиляція» створили систему Яка чоп 
сім непомітно подає в цехи стільки ж повітря скіль
ки несе його ураган. Без ознак протягу ефект сп 
рально закрученого повітряного струменя забезпечив у цехах взуттєвого об’єднання «Скороход - 17-оІзовий 
обмін повітря на годину Таку саму систему змонто 
вапо на кондитерській фабриці імені Самойлов 
____________________ (РАТАУ).

ПОНЕДІЛОК, 23 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 — 
Художній фільм «Пересту
пи поріг». (К). 12.40 — Те
лефільм «Зустріч з май
страми театру». (Кірово
град). 16.55 — Камерний 
концерт. (Харків). 17.25 — 
Телевісті. (К). 17.45 — «По
дорож за т.існею». «У нас 
в гостях Уральський народ
ний хор». (Донецьк). 19.00

— Чемпіонат СРСР з фут
бола. «Зеніт» — «Динамо» 
(К). 2-й тайм. (Ленінград). 
19.45 — «Від понеділка до 
понеділка». Телевізійний 
тиждень. (К). 19.55 — «На 
головних напрямках п’я
тирічки». (Чернівці). 20.Ю
— Фільм-нонцерт (К). 20.30
— Чемпіонат СРСР з фут
бола. «Карпати» — «Зоря». 
2-й тайм. (Львів). 21.15 — 
Програма «Час». (М). 21.45
— Художній фільм «ыла

земля». З серія. (К). 22.50 — 
Телефільм «Зустріч з май
страми театру». Народним 
артист СРСР Б. Бабочнін. 
(К). 23.50 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Гелезісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Пересту
пи поріг». (К). 17.00 — Но
вини. (М). 17.05 — «Жни
ва». (Оренбург). 17.20 — 
Концерт. (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.05 — Ліоне- 
рія». (М). 18.30 — «Тварин

ництву—промислову осно
ву». (Ленінград). 19.00 — 
Телефільм «Нрсни до сон
ця». (К). 19.45 — Фільм-
нонцерт «Співає Віргіліус 
Норейка». (М). 20.30
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Телефільм «Про
давець повітря», (К). 22.50
— Концерт. (Бухарест). 
23.15 — Новини. (М).

ВІВТОРОК, 24 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15—Для

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-3$, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор* 
гу — 2*45*35, решти відділів — 2*45*36,

школярів. «Легенди дав
нього Херсонеса». (Сімфе
рополь). 10.35 — Кольорове 
телебачення. Художній 
фільм «Гойдални». (М). 
11.40 — Телевісті. (К). 11.50 
— Тепеспонтакль «Три ро
ни». (К). 13.30 - Телевізій- 
нии фільм «До запиту». 
(Кіровоград). 1С.50 - Хро- 

тижня- (Кіровоград), 
іх?к За «Жсленнями XXIV з їзду КПРС. «Артепіг степу». (Здесак 17.30 
гелевісгі. (К). 17,45 -
180ПИНап 1 закон»- (М). (К)0018~05ПрОГлаМа ПерсАа‘'. 

ніру на приз клубу «Шкі- 
ряний м’і 
<?.?<> - на

ЩйШй

SK 00323,

Друкарня Їм. Г. М, Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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