
■ І мммммшиїмидммшяпм—ит

ЗА ДАЛЬШЕ ПІДНЕСЕННЯ ЗМАГАННЯ
У пресі опубліковано Постанову Цент

рального Комітету КПРС про дальше по
ліпшення організації соціалістичного 
змагання. ЦК КПРС висловлює тверду 
впевненість, що робітники і колгоспни
ки, інженери, техніки, спеціалісти сіль
ського господарства, службовці» праців
ники науки і культури, всі трудящі на-

шої Батьківщини ще ширше розгорнуть 
соціалістичне змагання, спрямують свої 
сили, знання І енергію на успішне вико
нання народногосподарських планів, рі
шень XXIV з’їзду КПРС, грандіозних 
завдань комуністичного будівництва.

(ТАРС|.

З ДРУЖБОЮ -НАВІКИ
7 вересня у приміщенні 

Палацу культури імені 
Жовтня ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» відбулося 
урочисте засідання з участю 
представників партійних, ра
дянських органів та гро
мадськості обласного цент
ру, присвячене національ
ному святу болгарського 
народу — Дню свободи.

Урочисте засідання від
крив секретар міськкому

КП України А. Д. Сухачов.
З доповіддю про бороть

бу народу братньої Болга
рії за свободу і незалеж
ність. великі соціалістичні 
перетворення країни, друж
бу радянських та болгарсь
ких трудящих виступила за
ступник голови правління 
міського відділення Това
риства радянсько-болгарсь
кої дружби кандидат істо
ричних наук В. О. Цись.

Про участь радянських

людей у боротьбі за звіль
нення болгар від фашистсь
кого ярма, творчі дружні 
зв’язки з болгарською мо
лоддю, трудящими Толбу- 
хінського округу розповіли 
робітник заводу «Червона 
зірка» С. Д. Безнісько, уче
ниця СШ № 14 В. Лисенко, 
директор СШ N2 11 М. І. 
Колеснік.

Учасники урочистого за
сідання прийняли вітальні 
листи на адресу Всенарод
ного комітету болгаро-ра- 
дянської дружби в Софії та 
Толбухінського відділення 
комітету.

Рік видання XII

Комсомолка Ганна КЛОЧЕНКО працює в колгоспі імені К. Маркса Ноночр.чпнгель- 
ського району. Ланка, в якій працює дівчина, збирає зараз по 380 центнерів цукро
вих буряків з гектара. ФОТО А. БУДУЛАТЬЄВА«,
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йдуть вихованці міського клубу юних морянів.

Фото Ю. ЛІВА ШИНКОВА

ЯК УЖЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЬ, у СВІТЛОВОДСЬКУ ВІДБУВ
СЯ ЗЛІТ УЧАСНИКІВ ПОХОДУ по місцях революційної, 

БОЙОВОЇ ТА ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ.
ДРУКУЄМО РОЗГОРНУТИЙ РЕПОРТАЖ ПРО ЦЕЙ ЗЛІТ.

ВІТРИЛА 
ПІДНЯТО!

ЗАСІЙ В ПЕРЕД ДОРОГОЮ
ІН спішно одягнув свій 
спортивний костюм, почав 

готувати речовий мішок:
— Наша дооога — три тися

чі кілометрів, — звернувся до 
матері.

— Пішки?
— На мотоциклах. Поїдемо в 

Севастополь, Дніпропетровськ, 
Київ. Хочемо власними очима

побачити ті місця, де колись 
палала земля. А тепер там 
знову краса. Нас восьмеро. 
Іде Володя Ткач і Саша Степа- 
ков, Вітя Маркевич і Микола 
Шаєнко. Я — комсорг. Це буде 
своєрідний мотопробіг.

На ранок Юрія Ющенка і 
його друзів у дорогу провод
жали представники всіх комсо-

■■

КО ОТЧОЇ слявх
мольських організацій міста. А
невдовзі в міськком комсомо
лу надходили телеграми: «Ми 
тільки-но з Сапун-гори. їдемо 
до Києва». Через кілька днів 
ще одне повідомлення: «По
клали квіти біля обеліска Сла
ви в столиці республіки».

Того ж тижня в дорогу виру
шали юнаки та дівчата турист
ського клубу «Чайка». їх марш
рут — в села Світловодського 
району, до Куцевол’вки, Онуф
ріївни. Повернувшись в місто, 
привезли з собою альбомц, 
цілі фоторепортажі про зусі рі
чі з колишніми воїнами, мітинг 
біля пам’ятника юному герою 
Анатолію Комару. Разом з фо
тографіями — записи про від
відини солдата-будьонівця Фе
дота Федотовича Каракація, 
яний живе в селі Василівці 
Онуфріївського району.

(Закінчення на 4-й стор.).

НА НЕДІЛЬНИКУ-ТИСЯЧІ
УЛЬЯНОВКА. В дні ударного двомісячника по заго

тівлі кормів комсомольці і молодь Ульяновського ра
йону заготовили 44 480 тонн силосу.

З вогником працювали молоді тваринники 5 верес
ня, в день республіканського молодіжного недільника 
по заготівлі кормів. На номбайнах, тракторах, біля 
силосних ям на трудову вахту стали майже 1000 чо
ловій. А по закінченні недільника комсомольці ра
портували до районного штабу «Зелені жнива»: заго
товлено ще 6380 тонн силосної маси.

Районним штабом «Зелені жнива» за відмінну ро
боту відзначена комсомольська організація колгоспу 
імені Шевченка, і, зокрема, номсомольці-трантористи 
Валентин Сухолипно, Микола Молчансьний, Василь 
Островсьний, водії машин Леонід Міщенко, Володи
мир Маковійчук, Леонід Русавсьний, вантажники Бо
рис Трохимчук і Володимир Сноробогат.

ПЕТРОВЕ. Майже 1700 комсомольців і молодих хлі
боробів району вийшли 5 вересня на республікан
ський недільник по заготівлі нормів. Молоддю заго
товлено 2320 тонн силосної маси, 1750 тонн качанів 
кукурудзи.

Відмінно працювали цього дня комсомольці і мо
лодь колгоспу імені Першого травня. Тут 70 молодих 
тваринників заготовили близьно 250 тонн силосу та 
1/5 тонн качанів. Ударно працювали комбайнер Во
лодимир Кухановський, шофери Вінгор Суслич та Ле
онід Марченко.

286 тонн силосу заготовили цього дня в колгоспі 
«Дружба», 180 тонн — в колгоспі імені 40-річчя Жовт

ня.
Урочисте відкриття зльоту на площі В. І. Леніна.
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УРОК
ЗАВДАННЯ

Л-ПЯТИ РІЧНІ
ш ЕЗАБАРОМ у всіх гуртках і семінарах комсомольської політосвіти, у 
“* всіх первинних комсомольських організаціях Ленінським уроком <П'я- 
тирічка — мені, я — п’ятирічці» розпочнеться новий навчальний рік. Але 
учасниками уроку мають стати не лише комсомольці і неспілкова молодь, 
які навчаються в системі комсомольської політосвіти, а всі молоді вироб
ничники. Комітети, бюро ЛКСМУ повинні домогтися тісного контакту з пар
тійними, громадськими організаціями, що працюють з мо юддю, з тим, щоб 
урок пройшов успішно. В ньому повинні взяти також участь представника 
адміністрації, економісти, пропагандисти, лектори, працівники бібліотек, 
клубів.

РУЖЕІ Ти, 
учасником 

уроків «Вчитися 
ти», «Дисципліна вирішаль

на умова» та інших, що проводилися ра
ніше. І, безумовно, знаєш, що урок — 
це самостійне вивчення і колективне ос
мислення ленінської теоретичної спад
щини, це ділова розмова, коли всі спра
ви і зчинки свої, товаришів по роботі ти 
вимірюєш Ленінською міркою.

На уроці «П’ятирічка — мечі, я — п’я
тирічці» пропонується плани і діла свої- 
колективу зважити із завданнями, що по
ставив XXIV з’їзд КПРС та XXIV з'їзд 
КП України, зважити, який акпад у вико
нання дев’ятої п’ятирічки вносиш ти, ко
лектив, у якому працюєш.

У Директивах XXIV з'їзду КПРС під
креслюється, що «головне завдання п:я- 
тирічхм полягає а тому, щоб забезпечи
ти значне піднесення матеріального і 
культурного різня життя народу нз ос
нові високих темпів розвитку соціалістич
ного виробництва, підвищення його ефех 
тивиості, науково-технічного прогресу З 
прискорення зростання продуктизності 
праці».
<5 А п'ятиріччя національний доход 

СРСР повинен зрости на 37—40 про
центів, при цьому 80—85 процентів 
приросту його планується одержати за 
рахунок підвищення продуктивності 
праці.

Великі завдання стоять перед кожною 
республікою, кожним колективом. У 
Звіті Центрального Комітету КП України 
XXIV з'їздозі Комуністичної партії Ук
раїни сказано:

«Завдання, що постають у новій п яти- 
річці перед трудящими України, гран
діозні. Досить сказати, що обсяг про
мислового виробництва треба збільшити 
на 38—41 процент. Капітальні вкладення 
становитимуть 80 мільярдіз карбованців, 
з тому числі сільське господарство — 
21,7 мільярда карбованців.

Таких великих капіталозкладень, особ
ливо у сільське господарство, ще ніколи 
у нас не було. Все це покладає на пар-

певне, був 
Ленінських 

працюза-

тійні організації, радянські органи, ке
рівників господарств високу відпові
дальність за успішне виконання заздань 
нової п'ятирічки. Цій меті треба підпо
рядкувати всю нашу роботу, забезпечи
ти піднесення усіх галузей економіки 
республіки.

Відомо, що від того, як Зуд» взято роз
гін у першому році п’ятирічки, залежати
ме успішне їі виконання. Д завдання 
цього року великі. Треба видобути 297,5 
мільйона тонн вугілля, виплавити 42 
мільйони тонн чазуну, 47 мільйонів тонн 
сталі, виробити 150 мільярдів кіловат-го
дин електроенеогії, 33 мільйони тонн 
прокату, 12 мільйонів тонн мінеральних 
добри-з, 549 мільйонів квадратних метрів 
тканин, 155 мільйонів пар взяття, ті ба
гато іншої продукції. З плузі сільського 
господарства передбачається здержати 
37,5 мільйона тонн зерна, продати дер
жаві 13,8 мільйона тонн хліЗа, 43,2 міль
йона тонн цукрових бурякіз, 2,8 мільйо
на тонн м’яса. 11,4 мільйона тонн мо
лока».

А ЯКІ КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ 
СТОЯТЬ НА НОВЕ П’ЯТИРІЧЧЯ ПЕ
РЕД ТВОЇМ КОЛЕКТИВОМ? ЯКИЙ 
ТВІЙ ВКЛАД У ЇХ ВИКОНАННЯ?

У Постанові IV пленуму ЦК ЗЛКСМ 
«Про підсумки XXIV з'їзду КПРС і зав
дання комсомолу по зи.сочанмю його

режиму економії. Підвищити ДІЄВІСТЬ 
«Комсомольського прожектора» у бо
ротьбі за економію і бережливість, лік
відацію зтраг робочого часу.

ЩО ЗРОБИВ ТИ, ТОВАРИШІ ДЛЯ 
ЗМІЦНЕННЯ ТРУДОЗОЇ ДИСЦИП
ЛІНИ? ЯК ТИ, КОМСОМОЛЬСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАГУЮТЬ НА ВИ
ПАДКИ ПРОГУЛІВ, ПОРУШЕННЯ 
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ? як 
«КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПРОЖЕКТОР» 
БОРЕТЬСЯ з НЕДОЛІКАМИ, ЗА ВИ
ЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ВИРОБНИЦТ
ВА? ЯК ПРОПАГУЄ ПЕРЕДОВИЙ 
ДОСВІД?

Зараз зсюди_ широкого розмаху -з- 
брало соціалістичне змагання за достро
кове виконання заздань п'ятирічки.

ТА ПОГЛЯНЬ, ЧИ НЕМАЄ НЕДОЛІ
КІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАННЯ. 
ЯКЩО Є, ТО РАЗОМ З ТОВАРИША
МИ ДОМОЖИСЬ, ЩОБ ЇХ УСУНУТИ.'

Саме до цього закликав Постанова ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення організа
ції соціалістичного змагання >, нещодав
но опублікована з пресі. В Постанов 
зокрема, сказано: «ЦК КПРС зоооз’пзус 
партійні, радянські, профспілкові, :<ом- 
сомольські і господарські органи посл>- 
доано розвивати демократичні основи со
ціалістичного змагання, як тзорчої спра
ви самих трудящих, рішуче викорінюва
ти з практики організації і керівництва 
змаганням елементи формалізму, бюро
кратичних перекручень, всіляко підви
щувати роль трудових колективів у роз
в’язанні питань змагання, неухильно 
здійснювати ленінські принципи його 
організації — гласність, порівнянність 
результатів, можливість практичного по
вторення досвіду. У розвитку змагання 
важливо правильно застосозувати заохо
чувальні заходи, особливо необхідно по* 
силити увагу до моральних стимулів, які 
в умовах будівництва комунізму дедалі 
більше стають найголовнішими . спону
кальними силами нашого руху вперед. 
Необхідно поемою мірою використовува
ти соціалістичне змагання для посилення 
виховання людей в дусі комуністичного

ставлення до праці І суспільної власнос
ті, для дальшого розвитку ініціативи, під
вищення виробничої громадської актив
ності...

Партійні І господарськ" органи, проф
спілкові, комсомольські організації по
кликані активно підтримувати рух за ко
муністичне ставлення до праці, збагачу, 
вати досвідом цього руху всі форми со
ціалістичного змагання, більш вимогли
во підходити до присвоєння і Гідтверд. 
ження знань колектив з і ударників ко
муністичної праці...»- 
р сЛИКІ завдання пегставлан: на нову 
**-* п'ятирічку. І виконаємо ми їх обо
в’язково, щоб могутнішою бугз Вітчиз
на, щоб ще зріс добробут народу.

У своїй доповіді на з’їзді Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш О. М. посип*» 
сказав: «У проекті Директив намічено 
широку програму підвищення життєвого 
різня, поліпщеиня умов праці і побуту 
радянських людей.

Матеріальний добробут нашого народу 
зростатиме з новому п’ятиріччі насампе
ред з результаті Збільшення заробітної 
-пати робітників та службовців і доходів 
колгоспників у міру зростання продук
тивності праці і підвищення нваліфікдц-. 
працізникі’з. За рахунок цього забезпечу
ється основна частина всього приросту 
доходів населення.

Програма підвищення р-амя життя на
роду передбачає прозедення ряду вели
ких заходів».

ПІДРАХУЙ НАСКІЛЬКИ ЗРОСТЕ 
ТВІЙ СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ ЗА 
РАХУНОК ЗДІЙСНЕННЯ ШИРО
КО! ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНИХ ЗАХО
ДІВ. ЯКІ НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВІД
КРИВАЄ ПЕРЕД ТОБОЮ ДЕВ’ЯТА 
П'ЯТИРІЧКА? НАСКІЛЬКИ ЗРОСТЕ 
МАТЕРІАЛЬНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РІ
ВЕНЬ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОГО НА»Ч ! 
РОДУ?

ЩОБ БУТИ ТЕОРЕТИЧНО ПІДГОТОВЛЕНИМ
І

(Із Директив XXIV з’їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку 
народного господарстза СРСР).

«Важливий вклад у виконання плану дев’ятої п'яти 
річки повинні внести Ленінський комсомол і вся радян 
ська молодь».

рішень» підкреслюється, що «комсо
мольські організації повинні допомогти 
кожному молодому трудіанчкозі визна
чити конкретні рубежі у боротьбі за ви
конання завдань п’ятирічки, за підви
щення продуктивності праці».

ЯКІ ТВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБО
В'ЯЗАННЯ? ЯК ЇХ ВИКОНУЄШ? що 
ЗРОБИВ ТИ, ТВОЇ ТОВАРИШІ ПО 
РОБОТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРО
ДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ?

У Постанові IV пленуму ЦК ВЛКСМ 
ставиться також завдання добиватися 
зміцнення трудової дисципліни, поліп
шення організації праці, ширше розви
вати рух молоді за створення «Комсо
мольського фонду економії». Продов
жити Всесоюзний громадський огляд по 
використанню резервів виробництва і

до Ленінського уроку, ще раз звернися до таких праць
в. 3. ЛЕНІН. «Як орга

нізувати змагання?»
3. І. ЛЕНІН. «Великий 

почин».
3. І. ЛЕНІН. «Чергові 

завдання Радянської вла
ди».

Директиви XXIV з’їзду 
КПРС по п'ятирічному 
плану розвитку народно
го господарства СРСР на 
1971 — 1975 роки.

Л. І. БРЄЖНЄВ. «Звітна 
доповідь Центрального 
Комітету КПРС XXIV з’їз-

дозі Комуністичної парті 
Радянського Союзу*.

Обоз’язчозо ще раз по
знайомся з матеріалами 
І документами XXIV з’їз-

документів;

ду КП України, з доку- 
’Л?нта**и ‘ матеріалами IV пленуму ЦК ВЛКСМ, 
Що відбувся 27 квітня •971 року

Резолюція XXIV з’їзду 
КПРС на Звітну доповідь 
Йемтрального Комітету

ПРС.

ЛЕКЦІЇ ! БЕСІДИ
па нижче перелічені теми теж допоможуть краще під
готуватися до уроку:

ПРАКТИЧНІЗАВДАННЯ
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ДО УРОКУ

СЛІД ВИКОНАТИ ТАКІ:

Проаналізувати стан трудової 
дисципліни серед молоді у своєму 
колективі, внести конкретні про
позиції щодо зміцнення її.

Виявити резерви росту продук
тивності праці па своєму підпри
ємстві чи дільниці, на робочому 
місці. Оформити стенд «Резерви 
продуктивності праці».

Проаналізувати, як молодь бере 
участь в раціоналізаторській робо
ті, як займається науково-те'сніч 
пою творчістю.

Проаналізувати, ик молодь до
помагає впроваджувати НОП.

ІІроаналізуваги, скільки молоді 
виробничники заощадили електро
енергії, матеріалів, сировини за 
вісім місяців першого року нової. 
пити річки.

Разом з «КП* провести рейд по 
перевірці організації робоїик 
місць, по економії, бережливості

Проаналізувати, як молоді ви
робничники виконують взяті зобо
в'язання.

XXIV з’їзд КПРС про 
роль молоді у будівницт
ві комунізму

XXIV з’їзд КПРС про 
зростання добробуту ра
дянських людей.

Промисловість СРСР у 
новій п’ятирічці.

Сільське господарство 
СРСР у новій п’ятирічці.

Транспорт і зв’язок у 
новій п’ятирічці.

Підвищення ефектив
ності громадського ви
робництва — головний 
напрямок економічної по
літики КПРС.

Дальше зростання про
дуктивності праці — ко
рінне економічне завдан
ня.

Технічний прогрес — 
вирішальна умова роз- 
зиХКу економіки.

Матеріальні і чорзльяї 
стимули праці.

Роль соціалістичного 
змагання з підвищенні 
ефективності громадсь
кого виробництва.

Нове на економічній 
карті України.

С’ЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 
шляхи підчищення

^.нраці і зниження собівартості
сільсьчогоспода р с ь о продукції. и

Планування сільського 
господарства.

ослРозрахунок у кол
госпах і радгоспах.

Ці лекції і бесіди в період підготовка до уроку ча
ють організувати комітетй комсомолу разом з комЬ 
сіямя по пропаганді знань серед моиоді пайои ик і первинних організацій Товариства «Знак«??

* щппт
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стор.

? ' у' що ТРУДЯЩ? Толбухіиського округу й Кіровоград.!
ської облает! мають можливість регулярно Іустпіадт»™. Р і Р '

ря Товариства болгаро-радянської дружби. ...... ’ озлаиюіо відділок«.
ПрОПОНуЄМО Інтерв’ю НаШОГО Кореспондента » т«™» VI

ділення Товариства болгаро-радянської дружби О К УСТ и ніИКоТ^і 
ьідальним секретарем 6. 81. ІВАНОВИМ, ’ ** СТИНЧИК0ЯА ™ ВІДпо*

О к. УСТИНЧИК:
— В сливину зіиіа сягає і стопі я доуж. 

Зн між: українським І болгарські наїХ 
дами. Земля Болгарії і степові п£о£Дши 
Кіровоградщини 1 донин! зберігають від- 
пвчатки цієї дружби. и 3 д

В пошуках порятунку від турецького 
гноблення ще під час першої росіисько- 
турецько- зіини чимало болгарських сі- 
«ей переховувались в наших стелах А 
наші земляки брали участь з національ
но-визвольному русі болгарського паро- 
ДУ» 3. Р°ми громадянської війни болгар, 
ські інтернаціоналісти пліч-о-пліч з на
ми боролися за торжество Жовтневої ре
волюції. Кіровограді визволили Болга
рію в:д фашистського ярма.

Ще більше розквітла наша доужба 
нині, коли Народна Болгарія стала на 
шлях соціалізму. Обласне відділення То
вариства болгаро-радянської дружби пе
ретворилось у масову організацію оадян- 
ської громадськості. За останні роки 
значно зросла кількість колективних 
членів Товариства. Якщо з 1965 році їх 
було ьб, то зараз — 1Э2 колективних 
члени.

нім‘4 мзт®Ріалами, фзтввис» тавмами, обмін делегаціями.
їгппг-?»?5°>ю глибшого ознайомлення а 
™ 1 культурою болгар :ьісого чаро-
?^^!РОВОДКМС> чимало заходів. Зокрема, 
^»^іС*^атичнс>, готуються радіо-! телеві- 

«передачі про Болгарську республі
ку- через об іасну сітку радіомовлення 
гІ£2„„олгарію було передача близько ЗО 
передач з циклу — держава, культура, 
освіта. По телебаченню виступали члени 
делегацій, що відвідали ПРВ. Чимало жи- 
*Болгаріл аСГ^ пеРеДплачу.огь журная

В колгоспах, бригадах, іпкоптк приве
дено 220 тематичних вечорів, 25 мітингів. 
Цими заходами охоплено поиад 41,5 ти
сяч чоловік.

Щорічно проводиться обмін наукови
ми виданнями між Кіровоградською дер
жавною сільськогосподарською дослід
ною станцією і Добруд»качським науко
во-дослідним Інститутом пшениці і со
няшника.

КИЖГРАД-ТМБУХІН
Є., П. ІВАНОВ:

— Прагнення трудящих області до 
розширення зв’язків з братньою Волга» 
рісю настільки велике, що колишні ор» 
ганізаційні рамки стали вже тісні. З про
цесі роботи ми прийшли до створення 
міських І районних відділянь Товарист
ва. Це значно активізувало нашу робо
ту, підвищило боєздатність первинних 
комітетів.

. Зокрема, Олександрійське міське від. 
ділення Товариства працювало над зміц
ненням співробітництва трудящих Тро» 
янівського вугільного кар’єру І Толбу- 
хінського округу. Постійно листуються 
4 підприємства І 11 шкіл, індивідуально 
листуються понад 1600 чоловік.

Окремо хотілося б відзначати І роботу 
відділення Товариства болгаро-радянської 
дружби Кіровоградського ордена Трудо
вого Червоного Прапора заводу «Черво
на зірка». Партійна організація підпри
ємства, правління заводського відділення 
Товариства постійно планують свою ро
боту щодо збагачення дружніх відносин 
червонозорівців з колективом Толбу.сін- 
ського машинобудівного заводу «Маяк» 1

членами кооперативу Імені Сгайко Георі 
гієва. Щороку музей заводу, заводський 
клуб та Палац культури Імзчі Жовтня 
поповнюються новими матеріалами, су
венірами, що їх привозять робітники з 
«Маяка»,

Захоплено вітали ми хор «Добруд» 
жансьчі звуці». В свою чергу з Болгарії 
побували наші самодіяльні колективи: 
заслужена хорова капела Палацу куль» 
тури імені Жовтня, заслужений самоді» 
яльний ансамбль танцю УРСР «Ятрань»,

Піонери і комсомольці 110 шкіл облас
ті листуються з ровесниками з Болгарії, 
У цих школах обладнані інтернаціональ
ні куточки. Особливо цікаві такі куточки 
в Аджамській та Аннеиській середніх 
школах Кіровоградського району. Пав» 
лиській шнолі Онуфріїзського району, 
школі № 14 м. Кіровограда.

Дружні контакти з болгарськими уч
нями І в піонерській організації Сезонів- 
ської школи. Тут функціонує виставка 
болгарських книг та сувенірів.

Звичайно, все на перелічити. Та го» 
лозне те, що дружба наша з кожним ро
ком багатшає, міцніє, а це запорука ми
ру, щастя, радості.

Лише останнім часом в Болгарську
Народну Республіку було напразлено 10 
делегацій в складі 140 чоловік і 16 ту- 
Вхетських груп кількісно 310 чоловік.

ета їх поїздки — зміцнення братньої 
дружби, розширення зв’язків та обмін 
передовим виробничим досвідом.

Форми обміну досвідом і взаємного зна
йомства з успіхами різноманітні. Це — 
листування, обмін літературою, різними

ІЗ СВЯТОЙ, ДРЗІАРІ!
—-........—

сьогодні -
ДЕНЬ СВОБОДИ
БОЛГАРИ

з-

ІНСТИТУТ
КУЛЬТУРИ
ПОБУТУ

Цей інститут — єдиний 
в Болгарії. «Центр нових 
тоїзарів і мод» — гак він 
зветься — займається 
питаннями культури одя
гу та побуту. В ньому є 
відділи чоловічого, жіно
чого та дитячого одягу, 
взуття, виробів із пласт
мас та скла. В робочих 
планах Центру важливе 
місце займає «конструю
вання» шкільної форми, 
одягу для вихозанців ди
тячих садків. Почалась 
розробка нових зразків 
тканин, зокрема, для чо
ловічих сорочок/ літніх 

та зимових костюмів, жі
ночих пальто та суконь. 
«Проектуються» також 
вироби оригінальних ма
люнків із скла, кераміки 
та пластмаси. Після то
го, як художня рада 
Центру схвалить їх, во
ни надійдуть у вироб
ництво.

АПН.

Знання— 
Батьківщині

1.554.306 учнів. Ця 
значна цифра — загаль
не число учнів в Народ
ній Республіці Болгарії. 
В новому учбовому році 
в країні відкрили двері 
26 вищих учбових закла
дів, які прийняли 89 ти
сяч студентів — в де

в’ять разіз більше, ніж 
до війни. За парти техні
кумів сіло 83 тисячі юна
ків та дівчат.

Щороку народне гос
подарство республіки 
одержує все більше спе
ціалістів з вищою та се
редньою спеціальною ос
вітою. За останні десять 
років їх число подвої
лось. Держава приділяє 
велику увзгу підвищенню 
професійної кваліфікації 
робітників та службов
ців. Лише в минулому ро
ці понад 600 тисяч чоло
вік закінчили курси та 
школи перепідготовки.

Директиви X з’їзду 
БКП по соціально-еконо
мічному розвитку Болга
рії в роки шостої п’яти
річки передбачають даль
ше вдосконалення і роз
виток вищої та середньої 
спеціальної освіти.

Софія.
(АПН — «Софія-прес»).

Так зустрічали дорогих гостей з Болгарії на Київському вокзалі напен’ 
редодні фестивалю дружби радянської 1 болгарської молоді в червні цього 
року.

ФОТО А. ПІДДУБНОГО. (Фотохроніка РАТАУЬ ’

НЕОБХІДНА
ЯК СОНЦЕ

Під час фест»-залю на землі кіровоград
ській.

Адреси новим друзям дають Катерина 
Цеавіреіза (м Толбухіи) та Іванка Бодуро- 
оа (Софія).

ФОТО В. КОВПАКА,

ДРУЖБА і співробітництво між радян
ською та болгарською молоддю є 

давньою і славною традицією.
В свій час прогресивна молодь Боїга- 

рії захоплено вітала Велику жовтневу 
соціалістичну революцію, брала активну 
участь в збиранні продовольства для го
лодуючих районів Росії. Десятки болгар
ських комсомольців пліч-о-лліч з радян
ськими бійцями воювали в рядах Черво
ної Армії і під час Великої Вітчизняної 
війни.

Димитровський номсоглол переживає 
зараз новий етап свого розвитку — етап 
мобілізації всієї молоді на виконання 
прийнятої X з’їздом БКП програми побу
дови розвиненого соціалістичного сус
пільства. Перетворення її в життя су
проводжуються вдосконаленням роботи 
по патріотичному та інтернаціональному 
вихованню підростаючого покоління, 
зміцненням дружби з Ленінським комсо
молом.

Головним елементом співробітництва 
між Димитровською та Ленінською спіл
ками молоді є вивчення позитивного до-

ЗАРАДИ 
СПІЛЬНОЇ СПРАВИ
свіду комуністичного ви козачня МОЛОДІ, 
її активної участі в соціалістичному бу
дівництві. Останнім часом встановились 
тісні зв’язки між окружними та обласни
ми комсомольськими організаціями обох 
країн. Починав також розвиватись зв’я
зок між міськими, вузівськими, завод
ськими та шкільними комсомольськими 
організаціями. Цьому сприяють прийня
ті спільно рішення ЦК ЗЛКСМ та ЦК 
ДКСМ про співробітництво на 1971—1972 
роки.

В Софії відбувся, наприклад, спільний 
семінар з питань співробітництва, а 
якому брали участь деякі перші секре
тарі обласник комітетів (ЗЛКСМ та ок
ружних комітетів ДКСМ. Крім того, було 
проведено два семінари по підго-озці 
комсомольських кадрів для окружних та 
обласних комітетів. Димитровський ком
сомол щороку посилає декілька груп 
комсомольських працівників у Вищу ком
сомольську школу з Москві. Розширю
ється співробітництво у використанні 
засобів масової Інформації, пропаганди. 
По запрошенню ЦК ДКСМ в Болгарію 
щороку приїздять лектори ЦК ВЛКСМ.

Співробітництво з ВЛКСМ, вивчення 
та використання досвіду радянських 
комсомольців служить важливим факто
ром успіху роботи комсомольських ор
ганізацій в Болгарії.

Н. НЕНОВ, 
секретар ЦК ДКСМ.

{АПН — «Софія — прес*).

Якось довелось бути на 
вугільних розрізах Олек
сандрії. В тупику біля 
електровоза сто,лла гру
па юнаків. Високі, струн
кі. з засмаглими обличчя
ми. Вони уважно слуха
ли оповідача, щось запи
сували у блокноти. 
. — Мабуть, якась деле
гація? — запитав я Мико
лу Бігуна, машиніста 
електровоза.

— То ж друзі з Болга
рії, — відповів Микола 
Зінопійович. — Тут їх сто 
чоловік. Вивчають екска
ватори, електровози, ор
ганізацію праці на розрі
зі.

Після занять я позна
йомився з посланцями 
країни, про яку з любо
в’ю співають: «Хороша 
страна Болгария...» Bef 
вони працьовиті, люб
лять гірничу справу. 
Кілька — члени Комуніс
тичної паотії Болгарії — 
Колю Узунов, Данило 
Борзее, Євтим Пенсов. 
Хоч кожному з них було 
не більше двадцяти п'яти 
—двадцяти шести років, 
усі вони — професіо
нальні гірники.

Ось хоч би Йордан .Гор- 
бапов. Народився 1 pfc 
він в утопаючому в сла
ветних болгарських тро
яндах селі Рейиіпо. Роз- 
гродського округу. Там 
зараз сільськогосподар- • 
ський кооператив. У ньо
му трудиться батько, ма
ти 1 сестра. Два брати 
навчаються в Софії в ін
ституті. А Йордан вирі
шив стати гірником, йо
го послали на роботу на 
одну з шахт Ростовської 
області. Там він працю
вав прохідки сом, добре 
вивчив справу. Потім по
вернувся на батьківщи
ну, передавав набутий 
дрсвід гірникам Болгарії. 
Як передового виробнич
ника, йога знову поспали 
в пашу країну, па цей 
раз в Олександрі ю. для 
опанування професією 
гірничого механізатора.

Подібний трудовий 
шлях 1 у Колю Узуиова. 

Працював у Донбасі па 
шахті. Потім — на бать
ківщині. В числі кращих 
прибув до Олександрії, 
щоб вивчити досвід від
критого способу видобу
вання вугілля і стати ма
шиністом електровоза.

Під час розмови з ІСо- 
шо підійшов Микола Бі
гун. Вік з цікавістю слу
хав розповідь свого коле
ги, а потім запитав:

— Якої потужності у 
вас розрізи?

Узунов захоплено роз
повів, що вугільний роз
різ. який нещодавно спо
руджено біля міста Стара 
Загора, найпотужніший у 
країні. Щорічно він дає 
до шести мільйонів тони 
палива. Про потужність 
його говорить І таке: ву
гільний шар цього розрі
зу — сороге метрів. По
ряд з цим розрізом ство
рено ще один потужніс
тю п’ять МІЛЬЙОНІВ тонн 
вугілля на рік.

У розмову втрутився 
Нікола Стойчев. Він з за
хопленням розповідав:

— Тепер Вол.-арія сла
виться не тільки відоми
ми на весь світ троянда
ми, виноградом і овоча
ми. а й продукцією ін
дустрії. Завдяки радянсь- 
ког-болгарській дружбі 
наша країна випускає 
верстати, різні машини, 
видобуває вугілля і ру
ду. розвиває хімічну про
мисловість. Тільки в ос
танні роки з допомогою 
радянських спеціалістів 
у нас споруджено акуму
ляторний завод у Пазард- 
жику, одну з найпотуж
ніших на Балканах тегг- 
лоелоктростанцію сМарІ- 
ца-СхІд-1», великий це
ментний завод і т. д.

Слухав розтовідь мо
лодого комуніста, у яко
го від гордості за свою 
батьківщину радісно сві
тились жилі вогники в 
карих очах, І оадів разом 
з ним.

Рі с у рік міцніє бра
терська дружба між тру
дящими Кіровоградщини 
та Болгарії. Вона має 

добрі традиції. Ще в 
тридцяті роки хлібороби 
колгоспу імені Димитро
ва Кіровоградського ра-. 
йону почали листуватися 
з вождем болгарського 
народу Георгієм Димит- 
ровим. У відповідь на 
один з їх листів Георгій 
Михайлович у жовтні 
1935 року писав:

«Я одержав вашу гра
моту, привітання та ма
теріал про роботу кол
госпу імені Димитрова І 
сердечно дякую вам за 
них.

Поздоровляю колгосп
ників артілі з досягнути
ми ними успіхами на 
шляху до заможного 
життя, з успішним завер
шенням усіх робіт — ви
сокоякісним проведенням 
озимої сівби та виконан
ням річного плачу зерно
поставок.

Я впевнений, що кол
госп Імені Димитрова по- 
більшовицькому підлоту-, 
вавшись до нових польо
вих робіт, зможе в на
ступному році показати 
ще більші досягнення у 
справі зміцнення кол
госпного ладу...

Привіт вам. товариші! 
Г. Димитров».

Ще більше розквітла ! 
зміцніла дружба між тру
дящими нашої області та 
Болгарії I, зокрема, з тру
дящими Толбухіиського 
округу тепер, коли на
родна Болгарія стала на 
шлях побудови соціаліз
му. Листування, поїздки 
делегацій, обмін передо»-’ 
вим досвідом у промчело-: 
пості І сільському госпо-. 
дарстві — з кожним ро
ком набирає все більших, 
масштабів. На вугільник 
розрізах Олександри гір-, 
ничу справу вивчали сто 
болгарських шахтарів. В 
місті Каиарні Толбухіксь- 
кого округу перед меха
нізаторами з розповіддю 
про досвід роботи своєї 
тракторної бригади ви
ступив дпіч! Герой Соціа
лістичної Праці Олек
сандр Васильович Гіга- 
лов. Досвідом впрошу
вання високих врожаїв 
цукрових буряків поділи
лася з болгарськими бу- 
рлководами Герой Соціа
лістичної Поапі Пелагея 

Тимофіївна Громійчук. яка 
в складі делегації жінок 
нашої області побмпала в 
ТоЛбуХІИеТ.К'"’'' птгпМЗІ.

І. ВАЩУК-
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Ветерани були попереду...
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ПІДНЯТО!

(Закінчення. Початок па 1-й 
стор.).

Цікаве повідомлення надій
шло в міськком комсомолу з 
Калантаївки. Тут учні восьми
річної школи здійснили опера
цію «Ввійди в кожен дім». В 
результаті їх пошуків знову од
крились нові сторінки про под
виг Героя Радянського Союзу 
Олексія Яковича Панченка, 
ім’я якого носить Калантаївська 
восьмирічка.

А слідопити Світловодсьчої 
СШ №2 вирішили дізнатись як
найбільше про медсестер вій
ськово-польового госпіталю 
№ 1192 Першого Українського 
фронту, які народились в Но- 
Еогеоргієвську. І ось уже в 
шкільному музеї з’явились нові 
стенди, альбоми, щоденники, 
листи юних патріоток, які в ро
ки війни врятували на вогневих 
дорогах сотні радянських вої
нів.
•у КОМСОМОЛЬЦІВ 

чого об'єднання 
енергобудіндустрія» 
до Краснодона.

Юнаки та дівчата 
ємств міста, колгоспів під час 
відпусток, у вихідні дні теж ви
бирали свої маршрути. Вони 
прагнули пізнати сповна істо
рію подвигів своїх батьч-ів, 
збагнути поривання героїв, які 
не жалкували свого життя зара
ди щасливого сьогодення сво
їх дітей...

виробни- 
«Дніпро- 
маршрут

з підпри-

3-

„КЛИЧТЕ НАС, 
ТРУБИ!..44

Чуєте — дзвенить тиша, 
пснад сивого Славутича вона
спливає на цей високий дніп
ровський берег і осідає в сос
новому гаю, де розкинувся піо
нерський табір «Дружба». Сю- 

I ди з'їхались на зліт учасники 
1 походу молоді по місцях слави 
В' своїх батьків. Це 150 хліборо- 
\\ б:ь і робітників, иомсомоль- 

ськнх активістів Сзітло- 
водського району, які 
відзначились найбільше в 
далеких і близьких доро
гах під час походу. Через 
годину вони складуть ра
порт міськкому комсо
молу. А поки що в табо
рі знайомство учасників 
першого МІСЬКОГО ЗЛзОТу, 
тих, хто цілу весну й лі
то був у поході по місцях 
революційної, трудової 
та бойової слави радян
ського народу, присвяче
ного 50-річчю створення 
СРСР. Комсомольці роз
глядають альбоми, листи 
колишніх фронтовиків. А 
он поети-початківці зна
йомлять читачів з нови
ми своїми віршами:

Зупиніться, хлопці, на хвилину, 
Задивіться на червоні плити, 
Звідси батько промовля до сина: 
— Вчись безсмеоттям за життя 

прожити.

А потім іще:
Ой ви, труби, комсомольські 

труби, 
Підніміть нас вранці без

тривоги...
І труби ті засурмили, виши

кували хлопців в юнармійських 
гімнастерках на алеях табору. 
Робітники з «Дніпроенергобуд- 
індустрії» рапортували секре
тареві міськкому комсомолу 
В. Петракову про надпланову 
продукцію в першому році 
нової п’ятирічки і про свої по
шуки під час походів. А хлібо
роби колгоспу імені Ульянова 
давали слово повсякчас дбати 
про високу культуру земле
робства на своїй ниві, і робили 
перелік маршрутів до тих 
місць, де в степу йшли в бій 
воїни-пизволитепі. І отак ко
жен загін, що повернувся з да
лекої мандрівки.

А потім до юнаків і дівчат 
прийшли воїни-ветерани. Учас
ники зльоту зустріли начальни
ка міського штабу Всесоюзно
го походу А. Бородая, свого 
земляка полковника у відстав
ці В. Колосова, Героя Радян
ською Союзу В. Верхоланцева, 
який приїхав до них з Кірово
града.

! знову шикувались загони. 
Ветерани привели юних друзів 
до греблі Кременчуцької ГЕС, 
зупинились на тому місці, де 
багатотисячний колектив моло
дих ентузіастів республіки ра
зом 
звів будову, 
ням того, що молодь гідно ви
конує наказ своїх батьків, гор- 
дісно несе прапор Праці і МИ
РУ-

Попереду колони стали учас
ники мотопробігу. З стягами, 
з яскравими стрічками, на яких 
видніються написи: «Ми йдемо 
шляхами батьків», -;Ваша леген
да — наша святиня». А за мо

з старшими товаришами 
яка є свідчен-

тоциклістами — воїни-ветерани. 
Потім вихованці міського клу
бу юних моряків, представники 
підприємств Світловодська, мо
лоді колгоспники.

Колона молоді пройшла цент
ральною вулицею міста і зупи
нилась на площі Леніна. Тут бі
ля пам’ятника Іллічу, почався 
мітинг з нагоди відкриття зльо
ту. Секретар міськкому комсо
молу В. Петраков зачитав ра
порт про участь комсомольців 
та молоді у Всесоюзному похо
ді по місцях революційної, бо
йової і трудової слави радянсь
кого народу.

— Цей похід став масовим 
патріотичним рухом молоді 
міста і району. Різноманітними 
формами еіисьново-патріотич- 
ноі роботи охоплено 8520 мо
лодих робітників, колгоспників, 
учнів. Бойовими стежками бать
ків і дідів пройшли 6365 юнаків 
та дівчат. Створено 28 нуточків 
бойової слави. Комсомольці і 
молодь беруть шефство над мо
гилами загиблих воїнів, інвалі
дами війни і праці, сім’ями за
гиблих воїнів, розшунують іме
на невідомих героїв. У спортив
них змаганнях на призи Героя 
Радянського Союзу І. К. Конь
ка та Героя Радянського Союзу 
О. Я. Панченка взяло участь 
539 комсомольців. Військово- 
спортивна гра «Зірниця» зібра
ла під свої знамена 3430 дітей. 
Великий вплив на молодь ма
ють зустрічі з ветеранами вій
ни, новаторами і передовиками 
виробництва, делегатами XXIV 
з'їзду КІІРС та XXIV з’їзду КП 
України...

До підніжжя пам’ятника вож
дю лягають квіти. І юнаки та 
дівчата знову прямують місь
кою вулицею. Вони зупиняють
ся на околиці Світловодська, 
де височить обеліск воїнам, що 
визволяли місто від німецько- 
фашистських загарбників. Тут 
прозвучала клятва учасників 
першого міського зльоту 
«Шляхами слави батьків». При
страсно і схвильовано юнаки та 
дівчата промовляли:

— Ми, учасники першого 
міського зльоту «Шляхами 
слави батьків» від імені 10-ти- 
сячного загону комсомольців І 
молоді району серцями своїми 
присягаємось на вірність спра
ві Леніна, справі партії, справі 
Жовтня. Серця молоді завжди з 
партією. Вона дала нам життє
вий компас — всепереможне 
вчення марксизму-ленінізму. У 
партії вчимося ми беззазігної 
відданості ідеям комунізму, ор
ганізованості і діловитості в 
повсякденній роботі. Правдою 
робочою, кров’ю, пролитою ко
муністами й КОМСОМОЛЬЦЯМИ 
клянемося, що вічно В НІ'ЛИХ 
серцях будуть палати ідеї рево
люції.

І ьад високим дніпровським 
берегом сотні голосів повтори
ли:

— КЛЯНЕМОСЯ!
А далі прапороносець про

довжував:

— Нас, комсомольців і мо
лодь, постійно надихає приклад 
герою Жовтня і громадянської 
війни, ударників п’ятирічок і 

безсмертних захисників нашої 
Вітчизни в грізні рони Великої 
Вітчизняної війни. Ян і вони, ми 
не усвідомлюємо собі життя 
без боротьби і творчої праці в 
ім’я комунізму.

І тоді, коли о міському Па
лаці культури відкрився тема
тичний вечір «Пам’ятай тих, 
хто легендою овіяний», мо
лодь присягалася ветеранам на 
вірність тим ідеалам, заради 
яких вони прожили кращі ро
ки.

Начальник міського штабу 
Всесоюзного походу А. Боро
дай ще раз нагадав присутнім 
в залі Палацу про подвиги сво
їх земляків Героїв Радянського 
Союзу І. К. Конька, М. П. Ди
кого, А. К. Цимбала, О. Я. Пан
ченка, інших їх бойових побра
тимів, розповів про здобутки 
комсомольців і молоді під час 
походів, закликав молодь про
довжувати свої пошуки і йти 
дорогою, яку одкриває їм пар
тія і комсомол.

Учасників зльоту вітав на
чальник обласного штабу Все
союзного походу комсолюль- 
ців і молоді по місцях слави 
батьків Герой Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцев.'

ЗАВЗЯТТЯ — ■
РИСА
КОМСОМОЛЬСЬКА

...Знову ранкозу тишу пробу
дила сурма. Шикувалися заго
ни комсомольців. Тепер уже 
еони вийшли на лінійку не в 
парадних костюмах, а в робіт
ничих блузах.

І ось 150 завзятих з’яви
лися на новобудовах міста. 
Трудовий десант молоді почав

свою роботу. Комсомольці 
колгоспів імені Ульянова, іме
ні 40-річчя Жовтня, виробничо
го об'єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія» працювали на 
рештованнях спортивного
комплексу, інші їх ровесники 
упорядковували міський стаді
он. Велика група учасників 
зльоту на чолі з мотоцикліста- 
ми-прапороносцями виїхапа в 
села району. Ті, хто нещодавно 
здійснив мотопробіг в міста- 
герої, розповіли хліборобам 
про подвиги радянських воїнів 
в роки Великої Вітчизняної вій
ни, про те. як юність міста і се
ла продовжує справу своїх 
батьків у праці на заводах, 
фабриках, на колгоспних ни
вах.

Під час трудового дня моло
ді звитяжці проявили виключ
ний трудовий ентузіазм.

А потім вони демонстрували 
своє вміння з військово-техчіч- 
ної та фізичної підготовки. ААб- 

лоді робітники та колгоспники І, 
вміло орієнтувались на місце
вості, показували свою май
стерність володіти зброєю, \ 
знання з цивільної оборони. 1 
ветерани, які були присутні на ( 
військово-спортивних змаган- а 
нях, констатували: «Тут ви теж 
були відмінниками».

* з *

Всі учасники зльоту предста
вили на конкурси матеріали, які 
вони зібрали під час походів, 
поділилися досвідом своєї ро
боти з військово-патріотичного 
виховання, накреслили нові 
маршрути, які вони здійснять 
до 50-річчя створення СРСР.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого кому
нара».

м. Світловодськ.
' ' -------ц.

ФУТБОЛ

ПОРАЗКА ВІД АУТСАЙДЕРА
Відсутність гідного резерву, який міг би замінити 

р.етеранів кіровоградської «Зірки». позначаються на 
класі гри команди. Це особливо стало помітно в ос
танніх матчах.

Зовсім безпорадними, зокрема в першому таймі зу
стрічі передостаннього туру, виявилися иіровоградці, 
коли грали з сімферопольською -іТаврідю». 
За перших дев’ятнадцять хвилин господарі поля про
пустили три м’ячі в свої ворота.

А осі- зовсім незрозуміло, як наші земляки програ
ли з таким же рахунком в останньому турі в Ужгоро
ді «.Говерлі», яка займала двадцять четверте місце в 
турнірнііі таблиці зони. Адже за попередні 33 тури 
«і оверла» забила у ворота суперників усього 21 гол, 
тобто в середньому по 0.6 гола в кожному матчі. А 
тут одразу три голи.

Слід зазначити, що господарі поля грали дуже я;ор- 
стко і навіть грубо. Важкі травми дістали Олексій 
Кацман і Борис Петров. Але це сталося в другому 
таймі, а всі три голи були пропущені до -перерви. 
Після відпочинку Віктор Квасов відквнтав один м'яч.

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 11 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
— Гімнастика для всіх. 
(М). 9.30 — Новини. (М). 
940 — Кольорове телеба
чення. Музичний теле
фільм «Прокинеться день» 
(М). 10.15 — Для дітей.
Телефільм «Чудова схо
динка». Частина друга. 
(М). 10.45 —. Програма
Тюменської студії телеба
чення. (М). 11.45 — Науко
во-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 12.15 —
«Життя танцю». (Львів). 
13.15 — Наша афіша. (К). 
13.20 — «На індустріальній 
основі». (Харків). 13.30 — 
«Чуття єдиної родини». Лі- . 
тературна передача. (К). 
14.00 — «На меридіанах
України». (К). 14.30
Міжнародна панорама. 
(М) 15.00 — Кольорове те
лебачення. Чемпіонат
СРСР з футбола. «Торпе
до» (М). — «Динамо» (М). 
16.45 — Художній фільм 
«Смерть індійця Джо». (М).

18.00 — Новини. (М). 18.05 
— Науково-пізнавальний 
фільм «Чи знаєте ви гра
ти». (М). 18.30 — Міжна
родні змагання з легкої 
атлетики на приз імені 
братів Знаменських. (М). 
19.30 — Кольорове телеба: 
чення. В. Гвоздева і 
3. Стемпень — «Варшав
ський водевіль». Телеспек
такль. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Викра
дення». (К). 23.10 — Чем
піонат Європи з баскетбо
ла. (Чоловіки) .СРСР — 
ФРН. По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ек- . 
ран студента-заочника. 
Перший курс. 11.00 — Іс
торія КПРС. (К). 11.35 —
Вища математика. (К). 
12.45 — Німецька мова.
(К). 13.20 — Хімія. (К).
14.25—Телефільм «Прелю
дія». (К) .18.00 — Міжна
родний матч з стрибків у 
воду. (К). 19.30 — Худож-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

і Hw адреса і телефони
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.

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

ту — 2-45-35^решти аідділів — 2-45-36.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоірад, вул. Глііікя, 2.

ній фільм «Справа 306». 
(К). 20.50 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.30 - В ефі
рі «Молодість». (М).

НЕДІЛЯ, 12 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Ранкова гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Для школярів. 
«Будильник». (М). 10.00 — 
Музичний кіоск. (М). 10.30
— «Сьогодні — День тан
кіста». (М). 11.00 — Наша
афіша. (К). 11.05 — Теле
журнал «К о м у н і с т». 
(Львів). 11.30 — Для
юнацтва. «Шукачі». (Моск
ва — Сімферополь). 12.15
— Концерт. (Донецьк).
12.45 — Художній фільм 
«На війні, як на війні». 
(М).- 14.10 — Для воїнів 
Радянської Армії І Флоту. 
«Квіти на броні». (К). 14.40
— Для школярів «Фіз- 
культ-привіт». (К). 15.10 — 
«Є на морі закон». (Одеса).
15.45 — Кольорове телеба
чення. Клуб кіноподоро- 
жей. (М). 16.45 — «По
шук». (М). 17.30 — Між
народні змагання з легкої 
атлетики на приз імені 
братів Знамено,них. (М). 
18.50 — Музичний теле
фільм «Пісня крокує з 
солдатом». (М). 19.40 — За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Для всіх, для 
ножного». (Дніпропетров
ськ). 19.55 —

Фільм «Таріел Голуа». (Н), 
21.20 — Програма «Час»\ 
(М). 21.50 — Концерт. (К); 
22. 35 — Мультфільм для 
дорослих. «Балерина на 
кораблі». (К). 22.50 — Чем
піонат Європи з баскетбо
ле. (Чоловіки) СРСР — Іс
панія. (ФРЧ).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ек
ран студента-заочнина, 
Йругий курс. 11.00 -а,

арксистсько - ленінсьна 
філософія. (К). 12.10 — Ні
мецька мова. (К). 12.45 —. 
Вища математи <а. (KJ. 
13.20 — Фізика. (К). 14.2? 
— Телефільм «Хлопці Тар* 
ко-Сале». (К). 14.40 — «Му
зичні зустрічі». (М). 15.1(1 
— «Трудівники села». (М)і 
18.50 — Документальний
фільм «Валмієрські дівчй 
та». (К). 19.40 — Творчи^' 
вечір Московського аноде1 
мічного театру ім. Москов
ської Ради. (М). 21.20
«На добраніч, діти!».' (К), 
21.50 — Продовження
творчого вечора. (М).
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