
У ПОЛЬОТІ
„СОЮЗ-12“

ПОВІДОМЛЕННЯ Т А Р С
Відповідно до програми досліджень у навколозем

ному космічному просторі 27 вересня 1973 року 
о 15 годині 18 хвилин за московським часом у Ра
дянському Союзі здійснено запуск космічного ко
рабля «Союз-12».

Космічний корабель, виведений на розрахункову 
орбіту супутника Землі, пілотує екіпаж у складі 
командира корабля підполковника Лазарєва Василя 
Григоровича і бортінженера Макарова Олега Григо
ровича.

Програма орбітального польоту, розрахованого 
на дві доби, включає:

— комплексну перевірку і випробування вдоско
налених бортових систем;

— дальше опрацювання процесів ручного і авто
матичного керування й різних режимах польоту;

— проведення спектрографування окремих діля
нок земної поверхні з метою одержання даних для 
розв’язання народногосподарських завдань.

Експериментальний політ корабля «Союз-12» є од
ним з етапів робіт по дальшому вдосконаленню кос
мічних пілотованих кораблів.

З екіпажем корабля «Союз-12» підтримується стій
кий радіо-і телевізійний зв’язок.

Самопочуття космонавтів товаришів Лазарєва і Ма
карова добре, бортові системи працюють нор
мально.

Космонавти товариші Лазарєв і Макаров почали 
" виконання наміченої програми польоту.
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АВТОРА

Вже перші хвилини в 
цеху настроювали на не
звичайність. За вікном 
грало золото осені, ві
щуючи наближення нашо
го свята — Дня машино
будівника, у приміщенні 
палахкотів кумач закликів: 
«Відзначимо тисячний день, 
п’я/ирічки ударною пра
цею!». Трішки незвичним 
був навіть голос нашого 
товариша Віктора Талди: 
схвильований, піднесений.

— Сьогоднішній день не ви
писаний червоним у календа
рях, але для Батьківщини 
він — святковий. Позаду 999 
діб ударної праці мільйонів 
робітників, 999 діб безприк
ладних трудових перемог. І 
І ьогодпішній, тисячний, без
сумнівно, станс для всіх тру
дящих країни днем ударної 
вахти. Тож обов'язок нашої 
комсомольсько - молодіжної 
бригади — відзначити ювілей 
но-робітннчому — енергійною, 
самовідданою працею.

Ось невеличкий, жвавий, 
завжди заклопотаний біля 
свого токарного верстата Вік
тор Чалий. Папі бригадир. 
Мого кредо керівника — зна
мените суворівсьпе: «Роби, як 
я!». І повчитися у нього є чо
му: Віктор єдиний у цеху до
мігся права випускати про
дукцію з особистим клеймом, 
постійно перевиконує норми, 
чудовий раціоналізатор — не
щодавно його нововведення 
дало економічний ефект у 750 
карбованців. Віктор перший 
не тільки за верстатом, але й 
у громадському житті, на 

V. -

спортииному майданчику.
Віктор Талда. він щодня пере
виконує норми, випускає про
дукцію відмінної якості. 
Хлопці розуміють, що їхні ви
роби мають особливу вагу — 
адже трактори Т-150, до яких 
наш цех виробляє нові гідрав
лічні насоси ІІШ-50, вкрай по
трібні у сільському госпо
дарстві. Дивлячись на вправ
ну працю цих фрезерувальни
ків, можна не сумніватися, що 
1300 надпланових насосів, які 
зобов'язалися виготовити до 
кіпця року молоді виробнич
ники нашого цеху, — тверда 
реальність.

Но відстають від вете
ранів і новачки. Бачу, як 
старається молодий фре
зерувальник Саша Тов
стенно.

Тут же, в цеху, чверіь 
століття працює його бать
ко, почесний ветеран Во
лодимир Панасович і мати 
Тамара Іванівна, одна з 
кращих фрезерувальниць 
заводу, кавалер ордена 
Трудового Червоного Пра

пора.
Старанні її іниїі новачки — 

два Віталії — Другар та По
ляков. Не легко вписатися у 
ритм колективу, який другий 
квартал підряд виходить пе
реможцем соціалістичної о 
змагання па підприємстві. Та 
хлопці з честю витримали ек
замен.

...Перші підсумки підво
димо в обідню перерву. 
Обличчя хлопців сяють 
посмішками: є денна нор
ма. Віктор Чалий і Борис 
Кондратов уже перевико
нали планове завдання. 
Комсорг цеху Валерій По
грібний вітає з перемо
гою. Випускаємо віталь
ний «Комсомольський про
жектор».

А надвечір такі оста
точні результати: планове 
завдання ювілейного дня 
виконано на 130 процен
тів. Прий/лай, Вітчизно, 
наш передсвятковий да
рунок!

В. РОМАНОВ, 
групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної 
бригади другого ме
ханоскладального це
ху Кіровоградського 
заводу тракторних 
гідроагрегатів.

1000-й день п’ятирічки 
праця — ударна

ЗА ЗНАК ЯКОСТІ
Напевне, не знайдеться таких, хто б не хотів 

одягти, скажімо, осіннього чи зимового дня паль
то і почуватися в ньому зручно і затишно, милу
вати погляди зустрічних своєю нарядністю і небу
денністю? Це добре розуміють і наші швеї, а то
му одне з головних завдань, яке вони ставлять 
перед собою — шити одяг красивий і зручний.

Приємно відзначити, що за тисячу днів 
нинішньої п’ятирічки колектив фабрики до
бився в ньому напрямку хороших успіхів: 
сім моделей одягу нашою підприємства 
удостоєні Державного знаку якості. Авто
ри цих моделей — конструктори Валентина 
Шевченко, Галина Ваніиа, Віктор Русин.

Нині колектив фабрики докладає всіх 
зусиль, щоб добитися присвоєння Держав
ного знака якості іншим виробам.

Р. БОЖЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Кірово
градської швенчої фабрики.

До 30-річчя визволення 
Кіровогрпдіцшпі 
під фашистських 
загарбників

Вдячність
за подвиг

Жовтолистими осінніми днями 1943 року, 
тридцять літ тому, Бійська Другого Україн
ського фронту форсували Дніпро і захопи
ли плацдарм на правому березі, який гіт
лерівці вважали неприступним.

Та гнів і ненависіь до поганого фашист
ського чобота, вогонь палкої любові до Ра
дянської Вітчизни змели ворожі заслони.

і звідти, зі сходу, розпочалося звільнен
ня міст і сіл Кіровоградщини.

Низько вклоняється сьогоднішня ордено
носна Кіровоградщина, її трудовий люд, її 
діти безсмертному ратному подвигові тих, 
хто повернув сонце свободи, радість життя.

З цього номера «ЛїоІіодіїн комунар» роз
починає друкувати матеріали, присвячені 
ЗОріччю визволення області від фашист
ських загарбників.

обкому ЛКСМУ
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^ВИХОВУВАТИ ПОЛІТИЧНУ^

І ТРУДОВУ АКТИВНІСТЬВ ТИСЯЧИНИ ДЕНЬ ТРЕ
ТЬОЮ РОКУ П’ЯТИРІЧКИ 
ДОБРЕ ПОПРАЦЮВАЛА 
БРИГАДА ТЕСЛЯРІВ, ЯКУ 
ОЧОЛЮЄ ОЛЕКСАНДР СТЕ
ПАНОВИЧ МЕДВЕДЄВ З БУ
ДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІНЬ 
ЛЯ «МАШБУД» ТРЕСТУ «КІ- 
РОВОГРАДТЯЖБУД». ВОНИ 
ПРАЦЮЮТЬ НА 90 КОРГІУ- 
СІ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІР
КА»,

Фото В. КОВПАКА.

До «00020 навчальною року в системі 
комсомольської політичної освіти 

м. сі РИК,
заступник завідуючого Будинком 

політосвіти обкому Компартії України

му загартуванню юнаків і дівчат. Вихо
вання глибокої ідейної переконаності, 
комуністичної моралі, розвиток полі
тичної і трудової активності є головни
ми в організації навчання комсомольців 
і молоді.

Пропагандисти і слухачі мають зосере
дити увагу на питаннях підвищення 
ефективносіі політичного навчання, мо
білізації молодіжних колективів, всіх 
юнаків і дівчат на вирішення конкретних 
виробничих завдань. Під час занять не
обхідно всебічно показуеати керівну 
роль КПРС у нашому суспільстві, роз
кривати зростаюче значення її багато
гранної діяльності, плодотворні резуль
тати цієї діяльності на всіх ділянках ко
муністичного будівництва

Навчальний рік в усіх гуртках, теоре
тичних семінарах починається двома за
няттями, присвяченими вивченню зов
нішньополітичної діяльності партії по 
перетворенню з життя Програми миру, 
виробленої XXIV з’їздом КПРС, мате-

ПЕРШОГО жовтня розпочнеться новий 
1973—1974 навчальний рік в систем: 

комсомольської політичної освіти. Він 
стане роком поглибленого вивчення 
юнаками і дівчатами марксистсько-ле
нінської теорії, матеріалів XXIV з їзду 
партії, положень і висновків грудневого 
(1972 р.) і квітневого (1973 р.) Пленумів 
ЦК КПРС, доповіді товариша Л. І. Бреж
нєва «Про п ятдесятиріччя Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік», мате
ріалів про 70-річчя II з'їзду РСДРП, 
практичної діяльності партії і народу по 
виконанню рішень з'їзду, завдань дев’я
тої п'ятирічки, промов Л. І. Брежнєва на 
урочистих засіданнях з нагоди вручення 
ордена Дружби народів Українській 
PCP, Казахські“! PCP та Узбецькій PCP.

Важлизі і відповідальні завдання сто
ять перед комсомольськими організа
ціями області в наступному навчальному 
році. Політичною освітою буде охопле
но понад 29 тисяч комсомольців і моло
ді. Першочерговий обов'язок комітетів 
ЛКСМУ полягає в дальшому поліпшенні 
всієї роботи по марксистсько-ленінсько- 

(Закінчення па 2-й стор.)

с Є град кіпціПам'ятник загиблим односельчанам в 
Олснсаилпівського району.

Фото Ф. ГОНЧАРА.
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ріалів квітневого (1973 р) Пленуму ЦК 
КПРС, підсумків візитів товариша 
Л. І. Брежнєва до США, ФРН і Франції, 
дружниої зустрічі керівників комуністич
них і робітничих партій соціалістичних 
країн у Криму.

У листопаді 
організаціях

$
і

у всіх комсомольських 
відбудеться Ленінський 

урок «Вчитися, працювати і боротися по 
Леніну!», присвячений 50-річчю з дня 
присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна. 
ВАЖЛИВЕ місце в системі комсомоль

ського політичного навчання посідає 
пропаганда економічних знань. Спід 
повніше використовувати виховну і мобі- 
гізуючу роль економічної освіти в інте-

ресах дальшого розвитку соціалістично
го змагання за успішне виконання зав
дань дев’ятої п ятирічки. Обов’язок ко
мітетів ЛКСМУ ще більше націлити еко
номічне навчання'на розвиток творчої 
активності молоді, виховання у кожного 
трудівника комуністичного ставлення до 
праці і соціалістичної власності.

Важливо на ділі забезпечити поєднан
ня економічного навчання з практичним, 
застосуванням набутих знань. Дальшого 
поширення повинна набути ініціатива 
пропагандистів і слухачів шкіл і семіна
рів Московського електромеханічного 
заводу імені Володимира Ілліча, які за
кликали віддати свої знання, досвід, ме
тодичну майстерність і організаторські 
здібності на службу п’ятирічці.

Високий ідейний рівень і цілеспрямо
ваність, переконливість, дохідливість та 
ефективність політичного навчання мо
лоді перебуває в прямій .-залежності від 
роботи комсомольських пропагандистів, 
До пропагандистської діяльності в різ
них формах навчання залучено 1031 чо
ловік. Серед них 90,5 процента — кому
ністи, 32,4 процента — з вищою і неза- 
кінченою вищою освітою.

ПОСТІЙНА допомога пропагандистам 
в оволодінні марксистсько-ленін

ською теорією, в економічній підготов
ці, освоєнні передового досвіду, ви
вченні активних меюдів виховання лю
дей є найважливішим завданням комі
тетів ЛКСМУ. Слід наполегливо впро
ваджувати такі активні форми навчання

29 вересня 1973 року ■—-
пропагандистів, як 
проведення теоре
тичних і методичних 
конференцій, семі

нарських занять по ленінських творах, 
актуальних проблемах комуністичного 
будівництва,

Вся політична, організаторська та 
ідейно-виховна робота спрямована те
пер на виконання завдань дев’ятої 
п’ятирічки. Підвищення ефективності по
літичного навчання, посилення його 
впливу на трудову і громадсько-політич
ну активність молоді — це сьогодні пер
шочергова турбота комсомольських ор
ганізацій у наступному навчальному 
році.

М. СІРИК, 
заступник завідуючого Будинком 
політосвіти обкому Компартії Ук
раїни.

.жгггг-’пі
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В АБОНЕМЕНТІ

Книга — перший поміч
ник І порадник як пропа
гандиста, так і слухача. 
Вірно підібрана літерату
ра до заняття — це поло
вина успіху.

Зразу ж по закінченні 
минулого навчального ро
ку працівники нашої біб
ліотеки продумали заходи 
по пропаганді суспільно- 
політичної літератури се
ред читачів. Ми з'ясували, 
що тільки в Гайвороні на
вчатиметься 363 комсо
мольці. Діятимуть гуртки 
«Основи соціалістичної 
економіки», «Основи еко
номічних знань», «Молоді
— про партію», «Основи 
правових знань», «Основи 
комуністичної моралі». 
Відповідно до цього піді
брали літературу, розміс
тили її на відкритих поли
цях, книжкових вистав
ках, стендах: «На допомо
гу пропагандистам і слу
хачам», «Програма миру 
в дії», «У дружбі наша си
ла», «Міжнародна політи
ка СРСР —- політика бо
ротьби за мир».

Молодь з кожним днем 
все більше тягнеться до 
ленінської спадщини. По
рівняно з минулим роком, 
значно зріс попит на тво
ри Леніна. Ось чому ми, в 
першу чергу, поповнили 
бібліотечний фонд праця
ми вождя. Є спеціальні 
збірки творів В. І. Леніна 
про молодь.

Цікавляться хлопці та 
дівчата також економі
кою. Ми подбали про від
бір книг і для них. Має 
бібліотека посібники для 
пропагандистів і слухачів
— «Основи економічних 
знань», «Питання еконо
мічної політики на сучас
ному етапі», «Зовнішня 
політика ленінської партії 
та пролетарський інтерна
ціоналізм».

Для того, щоб зручні
ше було відібрати потріб
ну літературу, організува
ли нілька картотек. На
приклад, «Політика миру і 
прогресу», «Плани партії
— плани народу», «На до
помогу пропагандистам» 
та ін.

Проведено змістовний 
тематичний вечір «Про
мислова Гайворонщина а 
дев’ятій п’ятирічці», а та
кож усний журнал «Дру
жба навік поєднала нас».

Розпочинається новий 
навчальний рік у системі 
комсомольської політос
віти. Тільки за вересень 
серед читачів розійшлося 
близько 700 примірників 
суспільно-політичної лі
тератури. Новими записа
ми поповнились абоне
менти пропагандиста А. Г. 
Савченко, слухачів О. Лю- 
льчака, І. Єрісова, Ю. Мар
чука та інших.

Г. ДРОБЕН, 
завідуюча районною 
бібліотекою для до
рослих міста 1 айво- 

I вона.

У НАШОМУ колгоспі імені Суворова чи
мало молоді. І не зрозуміло. Адже 

об’єднує він чотири бригади, розміщені в 
селах Західному, Іванівці, Тарасівні та Чер- 
вонопіллі. Працюють' юнаки та дівчата в 
різних галузях виробництва, але найбільше 
у нас механізаторів. Дружно живе комсо- 
молія. Разом трудиться, відпочиває, навча
ється.

У минулому році діяв у нас гурток «Ос
нови економічних знань». Ми добре вивчи
ли економіку колгоспу, уяснили перспекти
ви його розвитку, зрозуміли, що від береж
ливості і трудового внеску кожного зале
жить зростання всього господарства.

У 1973—1974 навчальному році працюва
тиме два гуртки — «Молоді — про партію» 
та «Наш Ленінський комсомол». Історії 
партії та комсомолу тісно пов’язані. У них 
багато спільних героїчних сторінок. Праг
нення вивчити і осмислити їх — особливо 
велике у нас, молоді, спадкоємців револю
ційних, бойових і трудових традицій радян
ського народу.

Ми вже повністю підготувались до за
пять. Багато проблем розв’язано. Ось одна 
з них. Молодь колгоспу працює й проживає 
в різних бригадах. Постало питания: якор- 

ЩОПОНЕДІЛКА—
В КЛУБІ

Економіка
і перспективи розвитку 
колгоспу

ганізув.ати заняття обох гуртків система
тично?

Винесли його на обговорення комітету 
комсомолу. Запросили секретаря партійної 
організації колгоспу І. Г. Піскуна. Виріши-

ли збиратись щопонеділка о дев'ятнадцятій 
годині. А поки йдуть осінньо-польові робо
ти — дещо пізніше. Слухачі гуртка*«Моло
ді — про партію» обрали для занять Тара- 
сівський сільський Будинок культури, а гур
ток «Наш Ленінський комсомол» — клуб 
села Червонопіл.ля. Щоб явка була макси
мальною, правління колгоспу розробило 
для юнаків і давчат окремий графік робо
ти по понеділках.

Сучасні завдання комун істинного будів
ництва вимагають всебічного підвищення 
політичної і ділової активності кожної ра
дянської людини. Тому ми виховуємо в со
бі активність, ініціативу, дисциплінованість, 
працьовитість, вміння творчо мислити. Ці 
благородні якості будівника нового суспіль
ства »збуваються у результаті навчання, 
тісно пов'язаного я життям, з практичною 
діяльністю. Цього ' вчив нас Ленін, про из 
постійно нагадує партія.

О. КРИВОШЕЯ, 
секретар комітету комсомолу колгос
пу імені Суворова Бобринеиького ра
йону.

7 ГАРТУЄМОСЬ словом

'У \

Станіслав Павлович Білий — старший майстер підйом
ного цеху локомотивного депо станції Знам'янка, Він — 
пропагандист теоретичного семінару <В. І. Ленін про 
молоды. Цьогорічний навчальний рік буде для нього 
п’ятим.

На фото: С. П. БІЛИЙ пнступас перед слухачами 
гуртка.

Фото В. КОВПАКА.

Заходьте, пропагандисти
Багато читає молодь нашого міста. Запити її 

найрізноманітніші. Особливо відчуваєш це, коли 
стоїш за прилавком книжкового магазину. Зокре
ма, цікавиться вона суспільно-політичною літера
турою.

Працівники магазину «Пропагандист» зробила 
все для того, щоб забезпечити у цьому навчаль
ному році політгуртківців необхідною літерату
рою. Тут є твори класиків марксизму-ленінізму, 
різноманітні підручники. Серед них і такі як «По
чатковий курс наукового комунізму», «Політична 
економія», «Основи економічних знань», «Основи 
економіки і управління», «Питання економічної 
політики СРСР на сучасному етапі» та інші.

Тільки за вересень магазин реалізував 4000 ек
земплярів суспільно-політичної літератури.

магазину. Тут ви 
яка.допоможе вам

КАПЕЛЮШНА, 
«Пропагандист».

Отже, заходьте до панюго 
знайдете потрібну літературу, 
поглибити свої знання.

Н. 
завідуюча магазином 

м. Кіровоград.

ЛЕНІНА, СЛОВОМ ПАРТІЇ
Кожен навчальний рік у системі комсомольської політосвіти ло- 

своєм.у неповторний. Він характеризується подіями, що відбувають
ся в нашій країні, в житті комсомолу. Позначаються і висновки, 
зроблені по закінченні минулого року.

Напередодні початку занять між нашим кореспондентом Б. Ку- 
манським і секретарем Новоукраїнського райкому комсомолу 
М. СУВОРОВИМ відбулася розмова, яку ми пропонуємо читачам.

— Коли ми зустрічались 
у червні, розмова точи
лась навколо інтернаціо
нального виховання моло* 
ді, Пам’ятаю, тоді в райко
мі комсомолу говорили, 
що це у великій мірі ви
значило зміст роботи гурт
ків комсомольської політос
віти. А які питання винося
ться на порядок денний у 
цьому навчальному році!

— Інтернаціональне ви
ховання юнаків і дівчат за
лишається одним з провід
них питань. Я, наприклад, 
не уявляю, як можна, об
минаючи його, гозорити 
про проблеми сьогодення. 
Адже всі здобутки і пере
моги Країни Рад, переваги 
соціалістичної економіки, 
принципи комуністичної 
моралі, радянське законо
давство — есе це наслідки 
спільної праці усіх радян
ських народів.

Чільне місце у ниніш
ньому році посідатиме по
глиблене вивчення провід
них документів сучасності 
— доповіді Л. І. Брежнєва 
«Про п'ятдесятиріччя Сою
зу Радянських Соціалістич
них Республік», матеріалів 
грудневого (1972 р.) і квіт
невого (1973 р.) Пленумів 
ЦК КПРС. Характерним 
для нашого району в цьо
му навчальному році буде 
і те, що значно збільшиться 
кількість гуртків «Молоді 
—- про партію».

Розглядатимуться також 
проблеми міжнародного 
молодіжного руху. Багатий 
фактичний матеріал дають 
розповіді про X Всесвітній 
фестиваль молоді і ст/ден- 
ті» у Берліні.

Навчання юнаків І дівчат 
в системі комсомольської 
політосвіти спрямовувати
меться на ще глибше за-

своєння марксистсвко-г.е- 
нінськоГ теорії, виховання 
у молоді відданості кому
ністичним ідеалам, наді
лення її на успішне вико
нання завдань третього, ви
рішального року дев’ятої 
п’ятирічки та гідну зустріч

Перші заняття. 
Як ви до них 
готуєтесь?

ЖИТТЯ
ПІДКАЗУЄ
ТЕМИ

50 річчя присвоєння ком
сомолу імені Леніна.

— Минулого року в рай
комі комсомолу було 
зроблено аналіз навчаль
ного процесу. Які наслідки 
це дало в організації по
дальшого навчання!

—- Перш за все, хочу ска
зати, що відтепер всі юна
ки і дівчата району без 
винятку будуть навчатись. 
Майже півтори тисячі мо
лодих виробничників здо
буватимуть середню освіту 
з заочних і вечірніх шко
лах, близько сотні — у ву
зах і технікумах. Решта в 
комсомольських політгурт- 
ках. ' < •

Якісні поліпшився склад 
пропагандистів. 89 процен
тів — члени і■кандидати а 
члени КПРС,

Пророблено велику ро
боту і по забезпеченню 
стопроцентного відвідуван
ня молоддю занять у полі
тичних гуртках,

— Кажуть, що у пропа
гандистів канікул немає. 
Що зроблено райкомом 
комсомолу для підготовки 
їх до нового навчального 
року!

— Наші наставники мо
лоді були влітку учасника
ми двох теоретичних кон
ференцій 8 районі. Окрім 
того, ми провели спеціаль
ний семінар. До речі, на 
ньому було оголошено, що 
кращі керівники гуртків 
відзначені комсомольськи
ми нагородами. Так, про
пагандист з колгоспу «Ма
як» Ю. І. Коноваленко на- 

» городжений грамотою ЦК 
ВЛКСМ, А. А. Палєев з 
колгоспу «Дружба» —• гра
мотою ЦК ЛКСМУ, а Л. В. 
Вергун з колгоспу «Росія» 
— грамотою обкому

1 сомолу.
Частина молодіжних 

пагандистів пройшли 
вчення на обласному 
нарі, який організував для 
них обком ЛКСМУ.

— І останнє. З яким на
строєм молодь району під
ходить до свого першого 
заняття!

— Настрій -
і. одночасно 
чувається, що 
мата чекають 
нять, до яких 
все підготовлене. Радує, 
що молодь глибоко усві
домлює необхідність ПОЛІ
ТИЧНОЇ освіти, що набуті в 
гуртках знання втілюються 
у життя продуктивною 
працею.

Впевнений, що навчаль
ний рік у системі комсо
мольської політосвіти буде 
успішним,

кем-

про- 
на- 

семі-

— піднесений 
діловий. Від- 
юнаки і дів- 
початку за- 
у них уже 

Радує,
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ЯОБРЕ ДОШЛИ!»
ГОВОРИМОДРУГАРЯМ
Кілька днів тому юнаки та дівчата 

нашої області проводжали на батьків- 
•чіидину Групу молоді.з Народної Рсспуб- 

ЛІКИ Калгани Д «а иопо»_ ИЛВПліки Болгарії. А на черзі — нова зуст
річ: на Кіровоірадщпну прибула делега
ція Толбухінського окружкому БКП у 
складі Жельо Добрева — заступника го
лови виконкому окружної народної Ра
ди, Івана Тодорова — завідуючого сіль
ськогосподарським відділом окружкому 
БКН, Димитра Павлова — заступника 
голови аграрно-промислового комплексу 
міста Балчика, Димитра Тодорова — 
секретаря парткому аграрно-промисло
вого комплексу «Толбухін-Схід».

Вже понад десять років міцні узи бра
терства єднають трудящих Кіровоград- 
щини і Толбухінського округу НРБ. 
Дружба робітників, колгоспників, інтелі
генції наших народів є виконанням ле
нінських заповітів, вона взаємозбагачує-

ться передовими методами праці, досві
дом. І від цього множаться успіхи, звер
шуються нові трудові перемоги.

Болгарські друзі мали зустріч з пер
шим секретарем обласного комітету Ком
партії України М. М. Кобпльчаком, дру
гим секретарем обкому партії Л. Ф. Кіб
цем, секретарем обкому партії Ф. П. 
Дзядухом, заступником голови облви
конкому М. І. Куроп’ятником.

Протягом кількох днів перебування в 
нашій області товариші з Толбухінсько- 
го округу ознайомляться з досвідом гос
подарювання спецгоспів, завітають на 
Кіровоградську обласну сільськогоспо
дарську дослідну станцію, побувають на 
підприємствах.

На фото: група болгарської делегації на 
кіровоградській землі.

Фото В. КОВПАКА.

ЗУСТРІЧ У МОЛОДІЖНОМУ КЛУБ!
Днями відбулася тепла і щира зустріч молодих 

поетів Кіровограда з учнями з 
»Подруги» при бібліотеці імені Гагаріна. 
поети Олег Попов, Володимир Бондаренко,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ
«молодого
КОМУНАРА.»

Fі

молодіжного клубу
. Молоді 

___ , Болат 
Е.мбергенов прочитали свої вірші, а бібліотечні пра
цівники Є. М. Злобянська, Є. М. Будя познайомили 
присутніх з новими поетичними збірками наших зем
ляків. Схвильовано прозвучали вірші молодої швеї 
Олени Степановой

/їм.- А. КОЗИРЬОВ.

Мелодії „Золотої осені“
Шість днів тривав на Україні Всесоюзний музичний фес

тиваль «Золота осінь».
Свою чудову майстерність на святі мистецтва показували 

уславлені музичні і хорові колективи країни, видатні вока
лісти, інструменталісти, артисти балету, майстри художньо
го слова. Відбулося майже 200 фестивальних концертів і 

/творчих зустрічей з трудящими, в яких взяли участь близь- 
'*<^тнсячі майстрів мистецтв Москви, Ленінграда, Києва, 
■Лгла-Ати, Таліна, Риги, Тбілісі та ївших міст.

За заслуги в розвитку радянського музичного мистецтва, 
значний вклад у справу зміцнення зв'язків і взаємозбага
чення братніх культур народів С.РСР, активну роботу по 
естетичному вихованню трудящих ряд художніх колективів 
та виконавців України і братніх республік, які брали участь 
у Всесоюзному музичному фестивалі «Золота осінь», удо
стоєний почесних грамот і грамот Президії Верховної Ради 
У PCP.

„Дай на харчо»
Під таким заголовком в 

номері «Молодого кому
нара» за 11 серпня було 
надруковано критичну за
мітку.

Як повідомив началь
ник Новоукраїнської ку
щової автостанції М. М. 
Дейкун, стаття була роз
глянута на засіданні цехо
вого комітету і визнана 
правильною. . .

За бззвідповідальність 
до виконуваних обов'язків, 
г грубе ставлення до па
сажирів наказом дирек
тора Кіровоградського ви
робничого об'єднання ав
тостанцій на касира Бог
данову. накладено адміні
стративне стягнення.

Диспетчера Самарську 
з роботи звільнено.

НОВИН МАСИВ О

Впереміш цегла, блоки, шпали. 
Імпровізовані двори.
Об неіснуючі квартали 
Не спотикаються вітри. 
Повзуть машини, як мурахи, 
Прямують баржі на причал, 
І довгов’язі, як жирафи, 
Осібно крани височать. 
Тут простір ген до горизонту. 
Озону вистачить на всіх.

муляри в комбінезонах 
Із верхотури сиплять сміх. 
І зневажаючи порошу, 
Під спів гармошки при зорі 
Дівчатка юні і хороші 
Танцюють вальс на пустирі. 
І хоч для них усе попереду, 
1 тиснуть із узбіч ліси, 
Та все ж не тільки на паперах 
Він значиться — новий масив. 
Дарма, що вигляд невеселий, 
Сипкі піски з усіх сторін, 
Очам майбутніх новоселів 
Омитий сонцем сяє він.

Ці стспн в голубому смерканні, 
Ця дорога в поля навпрошки. 
Ніби світла живе проростання 
Коізь усі невсипущі роки. 
Маю здогад — причетні до чуда 
Явори і в лугах комиші, 
Бо так здорово вперше відчуто 
Неземну невагомість душі. 
Навіть небо спустилося нижче, 
Абрикосовим соком стекло. 
Тільки вітер принизливо свище, 
Вітрове омиваючи скло. 
Прилучуся до того звучання 
І під шурхіт невмовкних коліс - 
Прошепчу: «О, коли б не востаннє 
Ця дорога, степами навскіс» 
Вікувати — І вік чудуватись, 
Та допоки звучать солов’ї.
Та допоки дано повторятись, 
Повтори мені, доле її!

строки

не встиг-

НА

гітлерів- 
залягли в 

ями і відразу ж 
по воро-

З стор

БОЕШ

До ЗО-річчя визволення 
Шровогднідщнни
від фашистських загарбників.

• Експедиція моя Батьківщина - 
СРСР

• МАРШРУТ — «ВІТЧИЗНИ ВІРНІЇ сини».

О ЛІТКУ 1942 в м. Єланв, 
що на Волгоград- 

щині, прийшла тривожна 
звістка: фашистські орди 

великої
Почина- 
Сталін-

прорвалися до 
російської ріки, 
лася грандіозна 
градська битва. Не міг за
лишатись в такий час вдо
ма сімнадцятирічний ком
сомолець Іван Гайворон
ський. Зібрав необхідні 
солдатські пожитки, по
прощався з рідними, дру
зями і пішов у військко
мат. Там довго розгляда
ли документи Івана:

— Дуже молодий. 
Хлоп’я...

— Але я комсомолець! 
— із запалом говорив 
Гайворонський.

Після довгих вагань вій
ськком згодився. Івана 
Гайворонського було на
правлено на курси Молод
ших лейтенантів. Закінчи
ти їх він не встиг: в липні 
1943 року гітлерівці пере
йшли в наступ під Кур
ськом, і комсомольця Гай
воронського, присвоївши 
звання сержанта, відпра
вили на фронт. Невдовзі 
призначили командиром 
аідділення бронебійників. 
У жорстоких боях гарту
валася мужність, збагачу
вався досвід молодого 
командира. Під Курськом 
Іван знищив декілька во
рожих танків.

А восени радянські вій
ська вийшли до Дніпра. 
В ніч на.29 вересня вони 
форсували ріку на дільни
ці Дереївка — Мішурін 
Ріг. І висадились на пра
вому березі, де відразу ж 
вступили у бій проти во
рога, що чинив впертий 
опір. Запеклі бої розгор
нулися біля сіл Дереївка 
та Куцеволівка. Оточенеє 
усіх боків і приречене на 
загибель велике угрупо
вання ворога, зібрало всі 
сили і кинулося в контр
атаку. На одній з дільниць 

.фашистам вдалося потіс
нити наші підрозділи і ма

віть вирватися із кільця. 
Назустріч ворогові радян
ське командування посла
ло підрозділ стрільців І 
бронебійників, серед яких 
було і відділення Гайво- 
ронського. Успіх операції 
залежав від швидких і рі
шучих дій стрільців. Бро
небійники навіть 
ли окопатися, як на їх по
зиції посунули 
ські танки. Воїни 
силосні 
повели вогонь 
жих машинах.

Гайворонський взяв на 
приціл головний танк,

встиг вистрелити з гарма
ти, і бронебійка Івана ви
йшла з ладу. В цей час 
з-за пагорба, скрегочучи 
гусеницями, вискочили ще 
дві металеві потвори. Зда
валось: все скінчено. Та 
воля і мужність радян
ського патріота виявились 
сильнішими від сталі. Гай
воронський вихопив про
титанкову гранату, і коли 
вороги наблизились до 
нього, кинув її під гусе
ниці одного з них. Вибух 
потряс землю, вдаривши 
гарячою хвилею Івана. Він 
втратив свідомість...

Коли підійшло підкріп
лення і радянські воїни 
підняли з землі героя, він 
поволі оглянув поле бою. 
Один з танків вже дого
ряв, пускаючи хмари чор
ного диму, другий сповз 
у силосну яму і лежав не
рухомий. Вони про
йшли!..

мдя

ПРАВОМУ

підби
тий прицільним пострілом 
сержанта.

Незабаром спалахнула 
ще одна сталева потвора. 
Але фашисти продовжу
вали бій і їм вдалося ви«- 
вести з ладу дві броне
бійні гармати. Смертю хо
робрих загинули друзі 
Івана. Він залишився один. 
Настала критична хвилина 
бою. Від 
мужності 
сержанта 
результат, 
з'явився важкий німецький 
танк. Гайворонський при
цілився. Пролунав залп, і 
над «тигром» спалахнув 
язич полум'я. Та ворог

майстерності і 
комсомольця- 

залежав його 
На дорозі

Мужність і хоробрість 
воїна-комсомольця дозво
лили радянським підрозді
лам знищити велике угру
повання ворога і закріпи
тися на завойованому 
плацдармі.

22 лютого 1944 року 
сержанту Івану Гайворон- 
гькому за подвиг на пра
вому березі Дніпра при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Ю. МАТІВОС, 
зав. бюро пропаганди 
обласної організації 
Товариства охорони 
пам’ятників історії І 
культури.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ
Незчувся, як випив до денця,
Ні злаку, пі знаку його підошов;
Ні щирої пісні для серця.
А був. же подільчнпим він і простим, 
І хист мав до всього нівроку...
Течуть над землею, над нами, паяним 
Вітрів невмирущі потоки.
І думи навально вриваються в сни. 
За горло беруть опівночі..
Потроху, а все ж підростають сини, 
Прискіпливо дгвляться в очі.
Не схибте і ви у дарований час, 
Взірець •— хліборобські уроки. 
Допоки ще юність в запасі у вас — 
Ви можете вкластися в строки.

І коли вона йде від порогу 
Чи в задумі бува, чи в журбі, 
Так обачно випростує ноги, 
Мовби ношу несе па собі.
Всі підвладні закону старіння, 
Та чому ж з-пеміж інших прикмет 
Материнська осмута осіння 
Ранить душу, як гострий стилет, 
І чому, прозираючи в сутність, 
Як вертаю туди з далини, 
Відчуваю щоразу присутність, 
Непоправність своєї впни?

Світлим по чорному — ранок. 
Чорним по білому — ніч.
Трапи німі в прислуханні'.
Вмита зоря в лісосмузі.
Тиша провисла, як невід.
Сон напливає з узбіч.
Речитативом безтарна лунко озвалася 

п лузі.

О

Юне обличчя твоє 
Сіється МІСЯЧНИЙ пил. 
Чаша німої блакиті. 
Птаха нічна пронеслася. 
Соком ясним помаранчі

Даровано строки тобі і мені,
І звіруг і дрену. І птаху.
Не вір тиикні, омивають нас дні, 
Та падають часу на плаху.
I я легковажив у пору весни, 
Та раптом збагнув ненароком: 
Як трави минущі, немов ясени 
Ми з вами зачохлені з строки.
Кажу не про те, щоб за дивний свій вік 
Дістатись усім п'єдесталу,
Та ж був чоловік і пропав чоловік, 
Як звук розчинився й не стало. 
Життя споживав, як у спеку 

«Крюшон»,

7*

скоро стече 
небосхил.

[•
Я сюди приїжджаю нечасто, 
Принагідно — сюди і тули, 
І в зворушливо-лагіднім «здрастуй» 
Мені дркір звучить, як завжди.
І тривожно щораз помічаю 
Щось із нею тут знову стряслось:. 
Прихопило сніжком з молочаю. . • ? 
Туманепь її русих волось

Лея — ім’я твоє росяне. 
«Осін-», — кажу тобі. — Лея». 
Айстри бліді біля ганку.
Сон напливає * узбіч
Вільчко березам над ставом. 
Коропа сонного виляск, 
Шелест і шепіт, і тіні.
Чорним по світлому — піч. 
Світлим по світлому — щастя. 
Пахололь. Хвиля на хвилю
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цеху категорично поклав

29 вересня 1973 року

долоню на поверхню столу.
— Щоб мені стопроцентна явка!
Майстер Гичкін востаннє глянув на ос

ліплюючі манжети нейлонової сорочки
начальника з яхонтовими запонками і
побіг в цех.

— Ги, Серього, — з тилу, я — з 
фронту, — казав Гичкін групкомсорго- 
ві. — Охопимо всіх. Напирай на мо
ральні і матеріальні стимули і особливо 
на тринадцяту зарплату. І щоб мені — 
всі як один!

„ОХОПИМО“
— І Стьопкіна охоплювати? Його ж 

тільки вчора на другі поруки взяли...
— Щоб мені — всі!.. Диви на стіну — 

шостий пункт соцзобов'язань гласить: 
«Кожен член дільниці має стати народ
ним дружинником».

— А якщо не втерпить?
— Ніяких гамлетовських хитань. А як

що по цьому пункту нас обженуть сусі
ди?..

Серьога ставив інтереси виробництва 
вище особистих і, глушачи в собі внут
рішній голос протиріччя, рішуче піді
йшов до Стьопкіна.

— Стьопкін, — сказав Серьога. — Ти 
сотий процент. Без тебе наша дільниця 
безнадійно відстане у змаганні з наши
ми друзями-суперниками. Так що — ви
ручай. — І Серьогз тепло поклав свою 
руку на широке плече Стьопкіна.

Стьопкін сплюнув з нижньої губи за
гаслий недогарок і сказав коротко: 
Но хочу.

Серьога поспішливо почав кидати 
контраргументи. Спершу стимули мате
ріальні: дружинникам додають до
профспілкової відпустки ще три дні. 
Зайві. Тих, хто відзначився особливо, у 
завкомі чекає туристична путівка за 
кордон. Закінчив моральними:

— Стьопкін, не забувай — ти люди
на... * * і

Ввечері гамірливою вулицею міцно 
скомпонованою групою проходжували
ся члени дружнього колективу м ясопе- 
реробної дільниці з червоними пов яз- 
ками на рукавах. Попереду мужньо сту
пав Гичкін. Позаду — Стьопкін. Його 
невсипущо контролювали два енергій
них члени колективу, які здали норми 
ГПО. Дружинники йшли і відчувалося: 
гм до всього є Д'ЛО.

* * *
Біля одного з гастрономів:
— Де Стьопк'и?
— Втік. А оцю пов’язку переказав да

ти вам, щоб не забули занести до шта
бу...

♦ # »
Гичкін тихо прикрив за собою двері.
— Кликали?
Тверді пальці начальника цеху нерво

во постукували по столу. Полірованому.
— Стьопкіна вчора забрали в мілі

цію.
— Хто?
— Дружинники з сусідньої дільниці. 
Гичкін міцно заплющив очі...

м. СОМОВ.
м. Кіровоград.

Дорога редакція! До 
тебе звертаються учні 
Кіровоградського медич
ного училища. Ми живе
мо в гуртожитку № 2, 
що по провулку Лісно
му, 4. Сюди ми всели
лись в березні. Гарні, 
затишні кімнати раду
ють нас. Та коли підхо
димо на кухні до плит,

Сатирично-

гумористична

сторінка

А
.ДАЙТЕ ГАЗУ!44

' щоб закип'ятити чайник, 
одразу настрій спадає: 
знову нема газу.

Дирекція училища вже 
пе раз зверталась у від
повідні інстанції, і зав
жди нам відповідають: 
«Завтра, па тому тиж
ні».

Проходять вже м мі
сяці. Газ не підключе
ний. І знову відповіда- 
ють: «Завтра, на тому ' 
тижні...»

Г. РАД 10НОВА,
О. СОКАРА, Н. Д0- 
БРОЛЕЖА та інші.
м. Кіровоград.

Смійтеся—не бійтеся!
Пащ конкурс -------...= тур перший

1. Яка усмішка Остапа Вишні закінчується сло
вами: «Євангелія тут не допоможе. Нона б могла 
допомогти тільки тоді, коли б була вагою пудів так 
на п’ять з половиною, щоб можна було нею 
бити по голові тих, хто пищить птицю»?

2. Що б ви зробили з тим, хто не відповідав па 
критику газети? Один член нашого клубу сміхотвор- 
ців, наприклад, сказав: «Не давайте ім води. В 
них і так її повний рот». Л ви?

3. Цю історію давно вже знають в народі:
<г— Що ви зробите з куркою, якщо вона перестеріг 

не нестись?
— Заріжу.
— Л хіба це допоможе?»
Смішно. А ви спробуйте доповнити мініатюру, яка 

починається так: «Тато вбив вовка. Зняв шкуру. А 
син: — А яка нам вигода з цього?..»

Отож, запрошуємо вас, друзі, посміятися. Щиро, 
доброзичливо. Чекаємо од вас відповідей. Для по
чатківців нагадуємо слова Костянтина Паустовсько- 
го: «Коли людина сміється, вона зла не робить». 
Тож смійтеся, не бійтесь...

НЕ ДЛЯ 
НАСЛІДУВАННЯ 

В МОДІ
Якось їжак пита Бобра:
— Як дати Леву хабаря?
А тон на це:
— Дивак та й годі.
За хабарі тюрми дадуть. 
Тепер дарунки, друже, 

в моді 
їх всі без винятку беруть.

ПОМІЧНИКИ
Жінка висловила думку:
— Павле, може купим

сумку?
Зараз, кажуть, дуже модні
Кілограмів на півсотні...
Ледь здвигнеш

двома руками.
— Це ж нащо? —

пита Павло, —
Будем їздити до мами
За харчами на село...

Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

• ГУМОР НАШИХ ДРУЗІВ

Райцсптрівськнй ярмарок. Біля 
шашличної стоять дві молодиці 1 
раз-по-раз поглядають на двері, де 
вндніється натовп чоловіків: сві
жого пива дочікуються,

Перша жінка. Тобі добре, 
що твій Олекса шоферує. Че
рез десять хвилин і в Новосе
лиці будеш. А тут чекай авто
буса...

Друга жінка. Еге, поїдеш. 
Він поки не висмокче п'ять 
кухлів, то й не сяде в кабіну, 
Насушив риби, взяв з дому 
копченого сала. Я в торбу ки
нула четвертинку перегонки, 
думала, за трасою полуднува
ти сядемо разом. Так він її 
нанюхав.

Напливом d кадрі: розіпрілі об
личчя чоловіків, з насолодою ко
жен здуває пивну піну, Олекса зир
кає до прилавка, за яким стоїть 
сувора буфетниця. Над її головою 
табличка з написом: <У нас не 
п'ють», Крадькома розкоркував 
четвертинку, додав у «Жигулівсь
ке», А тут з-за плеча офіціантка: 
«Безсовісні! П’єте та ще п зі своєю 
закускою. Забирайтесь, бо міліцію 
викличу...»

Олекса (до товаришів з Йо
сипівни): Пішли. Зараз махнем 
на автостраду в кафетерій.

— То я заскочу за «Екст- 
рою».

Біля стола в цей час з'являється 
Олексієва дружина:

— Я вас заскочу. Ви що, хо
чете дітей осиротити?

Олекса (знизує плечима, 
опускає на груди голову). 
Всьо! Ми — не. Ми шуткуємо. 
Поїхали, жіночко.

Миттєва зміна кадрів. Олексіїв 
іазоп наближається до автостради, 
Коло переїзду вишикувалась ціла 
валка машин. До передньої піді
йшов автоінспектор,

Олекса. Спасибі, дорогенька. 
Спасибі, що зупинила мене. 
Повертаймо до лісосмуги. Хоч 
би не помітив інспектор.

Дружина. Отож. Тебе при
мусили в гаражі передплатити 
журнал «За рулем», а чигаю 
його я. Випив би ти ще граму- 
льочку, ніколи б не сіла з то
бою в кабіну, пішки пі
шла б.

- Олекса. Інспекторе ти мій, 
рідний! Каюсь. Більше — не! 
Я не такий, як інші.

1 вже па екрані кадри про тих
— «інших». Надворі вечоріє, За се
лом Синьками на вигірку стоїть 
азтомашіша-молоковоз. Біля неї 
семеро; Микола Заболотній, Воло
димир Ревенко, Іван Форосспко, 
Василь Папуша, Григорій Хмельни
цький та Микола Поліщук. По ви
разу їх обличчя видно, що воин 
вже десь перевірили па градуси 
сііньківськнй первак.

Іван. Оце б тс нивка по
сьорбати.

Володимир. В Ладнжиині 
завжди є, можна дременути.ПАРОЛЬ
«ЗАТУМАНЕНІ КІЛОМЕТРИ»
Майже сценарій незнятого короткомет
ражного фільму про шоферів, які не чи
тають журналу «За рулем».

ЯИДІ. ПИЖМА-« на .лдяак-стггтд: 
Якщо грунтівкою — то ніхто і 
не помітить. А шо, Грито, да
мо рекорд? .

Гршорій. Хіба що в бочку 
влізете.

Володимир. На бочці краще. 
Поки доїдемо, свіжі будемо.

П’ятеро сідають на молоковоз, 
двоє — в кабіну. Газон рушає. 1 
над степом одразу лине пісня щас
ливих друзів:

Я веду спою машину
Крізь туман, 
Та-ра-а-ам!..

Знову миттєва зміна кадрів, 
Хлопці підходять до бару і чига
ють табличку; «Пива нема».

Василь (вражено). Казав же 
вам, шо треба було їхати не 
тією дорогою.

Гигорій. Тримайте хвіст буб
ликом, хлопці, — ще не все 
втрачено. Беремо курс па Кли
нове. Роздобудемо в добрих 
людей щось міцніше. Бо пиво 
що — живіт накачаєш, а голо
ва твереза.

Всі. Геніальної Па коня, то
вариство! ч

Фінальний кадр. Машина ( 
знову мчить полем. Потім 
з’являється гребля. За кермом 
ми вже бачимо не Григорія 
Хмельницького, а Василя Па-Д 
пушу. А зверху на молоковозі ' 
п’ятеро схмелілих парубків 
ледве тримаються один за од
ного. До стадії забуття ще є 
кілька хвилин. Тож вони по
спішають докінчити свою піс- ’ 
ню.

Крізь туман, '
Крізь туман..

В цей час автомашина сиру- ;

лює на греблю, петляє до 
краю насипу. Вода! В кадрі — 
крутиться небо, верби, колеса. 
Обличчя хлопців знівечені жа
хом...

Мажорна мелодія змінюєть
ся мінорною.

...А наш знайомий шофер 
з першої дії фільму сидить 
вдома за столом і їсть кваше
ний огірок. Перед ним ЛЄЖИТо 

нечитаний журнал «За рулем».
Дружина (з’являється па 

порозі з відром молока). Так і 
не читав?

Олекса. На сон морить.
Дружина. Не постелю, поки 

не прочитаєш.
Олекса. Дожився. 1 вдома 

інспектор. Повний заслін тобі. 
Важко бути шофером! (Пере
гортає сторінки журналу, 
тає). Так, правильно. Трсбз- 
зиати пароль, щоб благополуч
но доїхати додому...

М. ВІНЦЕВИЙ.
Ульяновський район.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, ЗО ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика дНя дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9 30 
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00 — «В ефі
рі - «Молодість». (М). 12.00

— «Музичний кіоск». (М). 
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — Всесоюзне зма
гання тваринників. (Вороши
ловград). 13.40 — «Наодинці з 
книгою». (К). 14.15 — Кольо
рове телебачення. Виступ ра
дянських гімнастів на V уні
версіаді. (ЛІ). 1-1.45 — «По
езія». (ЛІ). 15.00 — «Сьогодні

— День машинобудівника». 
(М). 15.15 — Концерт для ма
шинобудівників. (М). 10.00 — 
Міжнародна панорама. (ЛІ). 
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «Музика сьо
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годні». (М). 19.00 — Кольоро
ве телебачення. «Суперечлива 
Америка». Передача перша. 
(М). 19.30 — Л. М. Тол
стой. «Дитинство. Отроцтво. 
Юність». Прем'єра телеспек
таклю. Частина III. (М). 21.ОС
— Програма «Час». (ЛІ). 21.30
— Кінопапорама. (ЛІ). 23.0(1 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Карпати» — «Дніпро». 11-й 
тайм. (Львів).

ПОНЕДІЛОК, 1 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Тслсиїсті. (К). 11.15 - Для ді
тей. Телефільм. «Цілпномор 
ці». (К). 11.35 — «Шкільний
скрап». Фізика для учнів 10
класу. (К). 12.10 — Худ. фільм 
«Директор». 1 серія. (К). 15.35 
•— Кол. тел. ФІльми-лаурсати 

V Всесоюзного фестивалю те

лефільмів. (М). 16.30 — На
вчальна передача з суспіль» 

* ствознавства. (М). 17.00
Республіканська фізико-матй- 
матична школа. (К). 17.30 -і
Тележурнал «Партійне жит
тя». (Харків). 18.00 —• Новини. 
(М). 18.10 - Країні рапортує 
Волгоградська область. (М). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 - «На
родний академічний». (До 
30-річчп Державного академіч
ного хору Імені Всрьопнн). 
(К). 20.20 — «Екран запро
шує». (Кіровоград). 20.4!Л^к- 
«На добраніч, діти!». ъ-.* 
21.00 — Програма «Час». (МІ
НІ .30 — «Документальний ек
ран». (М). 23.00 — Кол. тел. 
«Спортивний щоденник». (М). 
1'3.30 — Новини. (ЛІ).
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