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Леонід АРТЕМЕНКО пра
цює а бригаді різчикіа ме
талу ковальсько-пресового 
цеху Кіровоградського заво
ду «Червова зірка», яку очо
лює Микола Скліфус.

Виробничі завдання вико
нує на 180—190 процентів. 
Леонід — член бюро цехової 
організації. У квітні мину
лого року був удостоєний 
права сфотографуватися бі
ля святині радянського на
роду — Прапора Перемоги.

Фото В. КОВПАКА.
>

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ'
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(ПОЕТИЧНИМ РЕПОРТАЖ).
Комсомолці ко-молодіжн у бригаду формувальнії* 

ків ливарного цеху сірого чавуну Олександра Дацен- 
ка знають на «Червоній зірці» як колектив звитяж
ців праці, що першим відгукнувся на заклик: «XXV 
з’їзду КПРС — гідну зустріч!» Ставши на почесну 
передз'їздівсьчу вахту, молоді ливарники щодня 
змінні завдання виконують в середньому на 130 про
центів.

У ливарному вранці

Цех керує електрокранами. 
Цех у рухові, у нагальному. 
Починається день в ливарному 
із дільниці, із формувальної, 
Все від неї: і буднів поступ, 
І стрімлива ясна мета.
Як це просто і як непросто — 
Тут приборкувати метал.
Формувальна, мов у світильниках, 
Світить усмішками облич.
Формувальна — рушій заливників 
і обрубників, звісна річ. 
Формувальники в робах сірих 
Заповзято на зміну вийшли, 
їх дванадцять, простих і щирих, 
Як дванадцять рядків у вірші. 
В цьому вірші дванадцять поглядів 
І дванадцять стрімких думок. 
В ньому все: і жага, і молодість, 
І в майбутнє пружавий крок, 
їх дванадцять в крилатій праці, 
У напружені будні ці, 
Як дванадцять крицевих пальців, 
В міцно стиснутім кулаці. 
Металевий струмок, як вістря, 
Виривається із ковшів.
У ливарнім цеху іскристо 
Починається день новий.

(Закінчення на 2-й crop.).
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КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНА, 
НА СУБОТНИК!
ЦД ЗБОРАХ комсомольсько-моло- 
■■ діжного колективу МТФ та 
активістів господарства дівчата і 
юнаки обговорювали питання про 
заходи щодо своєчасної підготовки 
і організованого проведення зимівлі 
худоби. Відзначалося, що молоді 
тваринники успішно виконують пла
нові завдання. Члени комсомоль
сько-молодіжного колективу за ві
сім місяців надоїли від кожної ко
рови по 2010 кілограмів молока. 
Ставши па ударну трудову вахту 
па честь XXV з’їзду КПРС, колек
тив переглянув свої соціалістичні 
зобов’язання і вирішив надоїти від 
кожної корови по 3100 кілограмів

молока, що на 100 більше, ніж пе
редбачалося.

Комсомольці господарства прове
ли значну роботу по забезпеченню 
громадської худоби кормами, вишу
куванню нових резервів .їх нагро
мадження. У відділку вже заготов
лено 3420 тонн соломи. 5179 тонн 
силосу. Із кошиків соняшника та 
гички цукрових буряків закладено 
1500 центнерів силосу. 600 з них — 
під час спільного суботника членів 
комсомольсько-молодіжних колек
тивів МТФ та тракторної бригади.

Підтримуючи зпам’янців, прове
демо два недільника по заготівлі 
кормів для громадського тварин
ництва, суботники, під час яких від-

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
В обкомі Компартії України відбулась нарада сек

ретарів міськкомів і райкомів партії, завідуючих ка
бінетами політосвіти, керівників ідеологічних установ 
міста Кіровограда та представників засобів масової 
інформації, присвячена питанням підготовки до ново
го навчального року в системі партійної та комсо
мольської освіти в області. Учасники наради обгово
рили доповідь секретаря обкому Компартії України

І. Ііогребняка «Про хід підготовки до повою на
вчального року в системі політичної та економічної 
освіти та завдання партійних організацій області».

1 оловною відмітною рисою сьогодення, відзначив 
доповідач, стало підвищення уваги і турботи партій
них комітетів, кожної партійної організації до поси
лення боротьби радянських людей за втілення в жит
тя планових завдань, виконання соціалісти1!-
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ДО зими

прилаштує-ремонтуємо корівники, 
мо кормогодівниці, ще раз побілимо 
приміщення ферм.

Зимівля худоби — головна тур
бота молоді! Такий девіз нашого 
місячника підготовки ферм до зими. 
Ми викликаємо на змагання в цей 
відповідальний період інші комсо
мольсько-молодіжні колективи МТФ 
району.

За дорученням комсомоль
ських зборів: О. БУЛАХ — 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Шев
ченка Новоукраїнського ра
йону, Л. ХОЛІ ЕН КО — груп- 
комсорг комсомольсько-моло
діжного колективу МТФ.

них зобов’язань на честь XXV з’їзду КПРС.
Велике місце в учбових планах відводиться питан

ням зовнішньо-політичної діяльності КПРС, зміцнен
ня згуртованості і співробітництва братніх соціаліс
тичних країв, єдності світового комуністичного руху. 
Необхідно грунтовно висвітлювати підсумки загаль
ноєвропейської Наради, зміст промови Генерального 
секретаря ЦК КПРС .Ц, І, Брежнєва в Хельсінкі. Да
лі доповідач глибоко розкрив актуальні питання по
літичної та комсомольської освіти, які належить ви
рішити в новому навчальному році.

З доповіддю «Про завдання партійних комітетів 
області по забезпеченню комплексного підходу до 
організації ідеологічної роботи» па нараді виступив 
завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому 
Компартії України І. Г1. Оліфірепко,

І
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І

- - JfДень, машинобудівника

КЛЯНУСЬ, 
БАТЬКІВЩИНО!
Ні, він не бачив спалахів на цій землі. Його доро

га починалася завжди з тихих світанкіз і сонячних 
полуднів. Та щоразу, коли чув з уст фронтовиків 
спогад про битву на Волзі, серце проймало нестрим
не почуття гордості за гих солдатів, які завдали тут 
нищівного удару по велетенській машині фашизму. 
Палала земля. Палали стіни вщент зруйнованого міс
та. Але стояли непорушно зоряні бійці. І вистояли. 
Погнали ворога геть з рідної землі. Бо мали найви
щий наказ совісті і серця: не опустити прапора Віт- 
чізни!

І ось він, Юрій Бережний, молодий робітник з Кі
ровограда, через тридцять літ стоїть на площі По
леглих бійціа і промовляє клятву юності 70-х років:

— Я, член Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді, перед лицем ветеранів Великої Віт
чизняної війни на священній землі міста-героя Вол
гограда урочисто клянусь бути гідним пам яті полег
лих за нашу Радянську Батьківщину. Клянусь берегти 
і примножувати революційну, бойову і трудову сла
ву старших поколінь!

Серед сотень учасників VII Всесоюзного зльоту 
переможців походу «Шляхами слави батьків» ком
сомолець з нашого степового краю бачиз своїх ро
весників, які стали справді спадкоємцями слави вої- 
нів-переможців. Юоій думав про 80 тисяч степівчан 
Кіровоградщини, які разом з ним повернулися з по
ходу, задивлявся на почесного гостя зльоту Героя 
Радянського Союзу Валерія Олександровича Верхо
ланцева і знову давав наказ своєму серцю: «Ми бу
демо схожі!».

На полі, де падали в 1942-му воїни армії В. І. Чуй
кова, пролягла борозна, яку проклали молоді орачі 
з усіх куточків нашої країни. Солдатське поле знову 
щедрішатиме колосом. Від нашої молодої сили, від 
нашої любові до землі.

— Бачиш, які завзяті орачі. Ніби в бою! — Верхо
ланцев захоплено окинув поглядом борозну. — 
же таких сотні.

Та й згадали Миколу Ланкратова, молодого 
байнера з колгоспу імені Фрунзе Долинського 
йоку, який ось вже котрий рік підряд приходить 
першим в області до своїх обжинків і має найкра
щий укіс. Це ж він (і ще 67 молодих гвардійців п’я
тирічки) удостоєний високої честі сфотографуватись у 
Москві біля Прапора Перемоги. І було в нього вели
ке й горде усвідомлення того, що він — патріот 
своєї Радянської Вітчизни, своєї землі. Бо її молодїн- 
ня, її обнови — від завзяття і тепла його рук.

Центральний штаб Всесоюзного походу відзначав 
переможців. Серед них і кїровоградці —- ентузіасти 
Варварівсько'і восьмирічної школи Долинського райо
ну, навчального пункту початкової військової підго
товки заводу «Червона зірка», Будинку культури кол
госпу «Росія» Новоукраїнського району, комсомоль
ці села Лозувате Ульяновського району, які створили 
музей свого земляна Героя Радянського Союзу 
Архипа Маніти.„

Так, ми продовжуємо подвиг своїх батьків. На Сол
датському полі, на БАМі, на КамАЗі. І пам’ятаємо 
своїх героїв, своїх визволителів. Під час VII етапу 
походу молоді ентузіасти Кіровоградщини створили 
48 музеїв і кімнат бойової слави, звели 28 пам’ятни
ків, червоні слідопити і краєзнавці встановили 1611 

(Закінчення на 2-й стор.).
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оьмвн 1 
комсомольським 
цокчменниэ'

Понад 800 комсомольців-виробничників з про
мислових підприємств, колгоспів і радгоспів Долин
ського району вже одержали комсомольські квитки 
зразка 1975 року. Проведення цього важливого за
ходу сприяє підвищенню активності членів ВЛКСМ, 
зміцненню і посиленню бойовитості комсомольських 
осередків.

Про те, як проходив обмін а радгоспі «Реконструк
тор», розповідаа перший секретар Долинського рай
кому ЛКСМ України С. Матусяк.

ДОРУЧЕННЯ—
АКТИВНІСТЬ
НОЖНОГО

РАНКОВУ тишу, сонливі поля, на які 
ще не встигла впасти спека, розбу

дили бадьорі молоді голоси. Три автомо
білі, уквітчані прапорами Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік і Укра
їнської PCP, рушили степовою дорогою 
до райцентру. В кузовах автомашин — 
юнаки і дівчата, святково вдягнені, з 
квітами. Всі радісні, збуджені — не час
то доводиться отак разом вирушати в 
дорогу. А цей день — особливий: їхали 
одержувати комсомольські квитки.

Обміну в господарстві передувала ко
пітка робота, яку провели комітет ком
сомолу і бюро парторганізації. Почалося 
все з підготовки до зборів, на порядок 
денний яких винесли питання: «Про зав-

подаиия комсомольської організації 
підготовці до обміну комсомольських до
кументів». Секретар комітету зібрав ак
тивістів і разом з ними зайшов до секре
таря парторганізації І. П. Скрипченка.

— Іване Петровичу, просимо поради, 
як краще провести збори.

Після комсомольських зборіп відбулися від
криті партійні. На них комуністи обговорили 
завдання по підготовці комсомольської орга
нізації до обміну документів. Призначили 
відповідальних за підготовчу роботу в групах, 
відділковнх організаціях, обрали своїх пред
ставників до комісії для проведення співбесід 
з членами ВЛКСМ, які допускали порушення 
Статуту, трудової дисципліни на роботі. Свій 
досвід обміну партійних документів комуністи 
на практиці почали передавати комсомоль
цям.

Дисцнпліва в первинній не завжди на висо
ті. Тому членам комісії, які проводили співбе
сіди, довелося попрацювати чимало. Перш за 
все, звернули увагу на індивідуальний підхід 
до кожного. Щирі, відверті розмови з юнака
ми і дівчатами сприяли тому, що кожен з них 
пройнявся відповідальністю за справи органі
зації. сам став суддею своїх вчинків і пове
дінки, як на роботі, так і в громадських міс
цях.

Під час співбесід комсомольцями було 
висловлено чимало зауважень і пропо
зицій щодо поліпшення діяльності комі
тету. Так, зокрема, нарікали на органі
зацію дозвілля. Хлопці, яким незабаром 
йти на дійсну службу до лав Радянської 
Армії, справедливо зауважували, що ні
де навчитися стріляти, бо немає тиру. 
Були й інші претензії. Комбайнер Ми-

хайло Кушнір, наприклад, закінчив кур
си трактористів і бажав працювати на 
«Т-150» («е така можливість, але не до
віряють. Молодий, кажуть»).

Комітет комсомолу при дієвій допомо
зі бюро парторганізації зробив усе мож
ливе, щоб у пайкоротші строки ліквіду
вати недоліки, на які вказували комсо
мольці. Нині часто відбуваються вечори 
відпочинку, танці. В обсх відділках спо
рудили тимчасові тири, спільно з адмі
ністрацією вирішується питання будів
ництва типових тирів. А Михайло Куш
нір незабаром поведе потужного «Т-150».

Гака реакція комітету на зауваження ком
сомольців сприяла підвищенню їх активності. 
Нині організація стала бойовнтішою, зріс її 
авторитет. Підтвердженням цього в той фанг, 
що за період підготовки до обміну первинна 
зросла майже вдвічі. Три молодих виробнич
ники подали заяву про вступ кандидатами 
у члени КПРС, більшість комсомольців мають 
постійні або тимчасові доручення і справляю
ться з ними, бо підібрано їх кожному до ду
ші. Підвищилася трудова активність молоді. 
Нині все ширшою розмаху набирає змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС. Молоді 
хлібороби переглянули свої соціалістичні зо
бов’язання і взяли підвищені.

С. МАТУСЯК, 
перший секретар Долинського рай
кому ЛКСМ України.

-
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Члени комсомольсько-молодіжної бригади О. Даценка

Т й ій К 1 В

БЙТЬКІВЩИЯв!

к ця НУ Сі,

^(Закінчення. Ооч. на і-й стор.)а

Інтерв’ю
» Олександром 
Даценкои
формувальники обіцяють до дня відкрит

тя XXV з'їзду КПРС виготовити Понад зав
дання 300 тисяч форм, в основному — дис
ків для кукурудзяних сівалок СКНК-6 т(с 
СКНК-8.

(із соціалістичного зобов'язання бригади 
О. Даценка),

Невисокий на зріст, білявий, 
Він привітно стрічає мене.
— Олександре, а ливарній справі,- 
Що, по-вашому, головне? 
Він всміхається, руку човником 
Приклада до спітнілих скронь: 
—• Основне: працювати з вогником 
Що розпалюється в огонь. 
Брати яре завзяття наше, 
Ніби хліб, у майбутню путь. 
Формувальник у формі завше 
Буть повинен... І в цьому суть. 
А іще: обганять, вагання, 
Гнуть пасивність в круту дугу. 
Стрічку рвійного соцзмагання 
Рвати першими у цеху... 
Посміхається він сліпуче, 
До конзейєра робить рух. 
І а роботу, як з грунт родючий, 
Проростає коріння рук.

А в обід
А а обід у їдальні тісно. 
Черга в'юниться незупинно, 
~ Два борщі!
— На одного?

— Звісно,
По дві норми даю за зміну. 
Із бригади Даценка хлопці 
Розставляють в кутку стільці« 
По жаринці у кожнім оці 
По хитринці на язиці.
Темні брови в трикутник дужать, 
Розсипають словесну креш. 
Вся бригада працює дружно 
І обідає дружно теж. 
Ложки, ніби блискучі весла. 
Дно вичеркують далебі.
Куховарочки, слово честі, 
Симпатичні, як на підбір. 
Формувальники студять, ніби 
Творять справу якусь чудовну, 
І хрумтливу шкоринку хліба 
Підставляють під ложку повну«

В німці »міни
Трудяться формувальники О. Даценка на 

першому формувальному конвейєрі. З особ
ливим запалом працюють комсомольці Пет
ро Храпунов, Михайло Пилипенко, Федір 
Лишок та інші. Щозміни вони дають близь
ко 200 надпланових форм.

На конвейєрі цьому парами 
Хлопці з’єднуються в ланцюг. 
Розливається день стожарами, 
Набираючи темп навкруг. 
Час нікому не дасть туг фору. 
Він хвилини швидкі плете. 
Пара рук і — готова форма. 
Ще ривок і — нова пливе. 
А конвейєрна довга стрічка, 
Мов цукерками обцяцькована. 
Піт розмазаний на обличчях, 
Ну, а з потом і — задоволення. 
День сьогодні удавсь на славу, 
Як і вчора.
А ранок завтра 
їхні руки м’язисті сплавить 
У одну молоду, завзяту.

* * *

Зміна кінчена. І ливарники 
Йдуть заводом плече а плече. 
Крок прискорюють формувальники. 
Що формують робочу честь« 
Не розтрачені душ карати 
На безладність і лінь дистанцій. 
Комсомоле, твої солдати 
Підкоряють висоти Праці. 
І виходять на герць із віком 
На арену дзвінку, простору. 
Комсомоле, твої це ріки 
Струменять у народу море. 
Комсомоле, твої це віти 
Розростаються в крону неба..« 
Слався, мир і звитяга світла, — 
Найцінніша людська потреба!

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
член обласного літоб’єднання.

(Закінчення, Поч. на 1-й сторХ

імен полеглих героїв. Юнаки І дівчата більш як у ста 
комсомольсько-молодіжних колективах, області, став
ши на трудову вахту Перемоги, давали слсво працю
вати і за тих, хто вже не повернеться до рідного по
ля. І нині наше слово таке ж тверде: «П’ятирічці — 
переможний фініш!»« Похід комсомольців і молоді 
місцями революційної, бойової і трудової слави ра
дянського народу триває« Наступний його етап ра
дянська молодь присвячує XXV з'їздові КПРС та 
60-річчю Великого Жовтня. «Добиватись успіхів у 
праці, навчанні, військовій службі, готувати себе до 
подвигу в ім’я Вітчизни <— священний обов’язок кож
ного молодого патріота», —• це рядки із Звернення 
учасників VII Всесоюзного зльоту до всіх юнаків і 
дівчат Радянського Союзу«

Патріотичний рух ударництва, робота по-стаханов- 
ськи мають бути першочерговими в діяльності комі
тетів комсомолу в справі організації молоді на до
строкове виконання п’ятирічки. Уроки мужності, вій-

ськово-спортивні ігри «Орля», «Зірниця», активізація 
роботи слідопитів, зустрічі з ветеранами війни, ство
рення музеїв і кімнат бойової слави, шефство над 
інвалідами війни, підвищення ефективності фізичної 
та військово-технічної підготоаки — все теж повинно 
бути об єднане в єдине ціле І покладене в основу 
роботи комсомольських організацій по військово- 
патріотичному вихованню молоді. Такі заходи мають 
проводитись не від випадку до випадку, не тільки 
перед знаменними датами чи в дні свят (а це нерід
но трапляється в комсомольських організаціях об
ласті), а повсякчас, за певною системою. Бо від цьо
го а значній мірі залежатиме громадянська зрілість 
юнаків і дівчат, їх ставлення до праці, підвищення 
свого ідейного гарту«

А мужності І патріотизму ми будемо вчитись ■ 
своїх батьків. Щоб наслідувати їх славні діла, бути 
готовими на подаиг. 7

Подорож 
у подарунок

У Аджамці добре 
знають інженера по 
техніці безпеки кол
госпу «Росія» Анатолія 
Бойка та виховательку 
колгоспного дитсадка 
Ольгу Ткаченко. Обоє 
— активні учасники ху
дожньої самодіяльнос
ті. То ж зрозуміло, з 
яким задоволенням 
прийшли односельча
ни на комсомольське 
весілля Анатолія та 
Ольги і як гаряче апло
дували, коли почули, 
що правління колгоспу 
подарувало молодому 
подружжю... турист
ську путівку до Народ
ної Республіки Болга-

Н’Т. СИДОРЕНКО, 
Кіровоградський 
район.

репортер

Десятиріччя — 
зрілість

Долинський цукроза
вод минулої суботи 
відзначив своє десяти
річчя. і за цей порів
няно невеликий вік 
він випустив 632 327 
тонн цукру. Цієї кіль
кості вистачило б на 
рік більш, ніж вісім
надцяти областям та
ким, як Кіровоградська.

На вечорі, присвяче
ному ювілею, виступи
ли Степан Панасович 
Парасутка — перший 
директор, який пускав 
цей завод, і нинішній 
директор — Валентин 
Матвійович Росинський, А 
Найбільше теплих слів 
було адресовано вете
ранам виробництва. А 
їх на заводі 264 чолові
ки. їм були вручені 
грамоти, премії, пода
рунки.

Г< ІВАНЧЕНКО.
Після армії — 

в колгосп 
...«Тягнеться дорога, 

дорога, дорога», — на
співує водій Микола 
Майник, повертаючись 
з чергового рейсу. По
любилась йому ця піс
ня ще в армії.

Повернулися в Гло- 
дсси Новоукраїнсько" 
го району і колишні 
воїни комбайнер Пет
ро Крайній, водії Ми
кола Падалка, Микол» 
Савченко. Комсомольці 
ці — класні водії, удар
ники змагання. ТрУД*4 
ться, як і належить вої
нам, змінні завдану 
виконують на 120—1™ 
процентів.

Н. ГРИГОР ЄВА.
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КАЛИНОВІ
ЛІХТАРІ

хутора Надії найзручні
ше добиратися новою до

рогою, вимощеною ДО КОЛИШ
НЬОЇ садиби Івана Карповича 
Карпенка-Карого кілька літ то
му, Рівнина, вибалок, поля обіч 
дороги розступаються, пропус
каючи все вперед, тільки від
чуття руху та шурхіт шин — і 
ось ви вже біля скелястого 
громаддя комишуватої Суго- 
клеї — мілководної річечки, 
що загубилася в безмежжі сте
пового простору.

Надія виринає здаля струн
кими обрисами тополь і при 
наближенні вражає гармоній
ною довершеністю свого зеле
ного ансамблю, якоюсь, сказа
ти б, архітектурною викінче
ністю параметрів. Уже пізніше 
починаєш розуміти, що це вра
ження підсилюється просто
ром: зелений оазис на широ
кому майдані південного степу.

Втім, вперше мені випало по
трапити на славнозвісний хутір- 
пізнього вечора: 
молодих поетів і 
ровограда, аби 
клубі місцевого

Вечір був темний 
кавшн на дев’яти 
пенкового саду, ми і 
пн розшукати Андрія Юрійовича 
Тобілсвпча — онука фундатора ук
раїнського театру і невтомного по
пуляризатора Його життя і твор
чості. В пам’яті лишився недосяж- 
ло-внеокнй шепіт важких дубових 
крон, па.холодь роси, гострий запах 
землі І виразно густий, духмяний 
аромат яблук.

Аж ось і Андрій Юрійович.

: тоді група 
прибула з Кі- 

виступити в 
колгоспу, 
і тихий. Заблу- 
гектарах Кар- 

все ніяк не мог-

НАДІЇ

Під час свята 
театрального мис
тецтва Кіроао- 
градщнин само- 
діяьннй народний 
театр музичної 
комедії Будинку 
культури імені 
Калініна показав 
оперету І. Ду- 
маевського «Віль
ний вітер»»

Фото 
В. КОВПАКА,

На Кіровоградщині 29 вересня—130
традиційне років з дня
театральне свято народження

1 ▼ Карпенка-Карого у

відпочити душею і тілом серед 
живої природи, — згадувала 
Софія Тобілевич, — приїхав
ши в село, Іван Карпович зараз 
же скидав з себе міський одяг 
і брався до плуга, коси чи гра
бель, що було на черзі».

Після повернення 
ська, де перебував 
драматург понад два 
но прожив на хуторі, 
ледарськими і творчими справами. 
Тяжко переживши смерть дружини 
Надії, на честь якої й названо ху
тір, він разом з батьком насаджує 
дерева, розводить квіти, впорядко
вує садибу.

Минуло півтора десятка років — 
і хутір перетворився в чарівний ку
точок південного степу. Тут Іван 
Карпович написав свої кращі тво
ри: «Сто тисяч», «Батькову казку», 
«Саву Чалого», «Хазяїна», «Су
єту», «Житейське морс» та інші. 
Тут він з навколишніх сіл Карлю- 
женого, Кардашевої, Маиуйлівкн 
та Карліеки черпав теми та про
образи для своїх невмирущих п’єс.

На священній землі Надії 
неодноразово бували Сакса- 
ганський і Садовський, Занько- 
зецька і Кропивницький. Йду
чи назустріч побажанню не
змінно гостинного господаря, 
кожен з них посадив свого ду
ба. І понині височать ці веле
ти — славнозвісні дуби Марії, 
Миколи та Панаса, а ще — 
Маркові дуби Кропивницького, 
так зворушливо оспівані Мак
симом Рильським:

Ростуть дуби, купають
в небі віти.

А навкруги, немов веселі 
діти,

Дубки та липки зводяться 
рясні...

Співає молодь молоді пісні— 
І, сповнені зичливості

й любові,
Дуби над нею шелестять 

Маркові.

з Нопочерка- 
иа засланні, 
роки безвнїз- 
займався гос-

П’ять днів спортивний 
зал факультету фізично
го виховання Кірово
градського педінституту 
був у розпорядженні 
баскетболісток. Тут про
ходила республіканська 
зональна першість, ре
зультати якої входять до 
заліку ювілейної спар
такіади української ради 
СДСТ «Буревісник». На 
майданчику мірялися 
силами шість колективів 
із Львова, Запоріжжя, 
Івано-Франківська, Чер
нігова, Полтави та Кіро
вограда. Спортивну честь 
нашої області захищали 
студентки двох інститу-

ТРЕТЯ 
СХОДИНКА— 
НЕ ВЕРШИНА 

тів — педагогічного ™ 
сільськогосподарсько £& 
машинобудування.

Перше місце зайняв 
дружний колектив із 
Запоріжжя, який не за
знав жодної поразки, 
друге — баскетболістки 
Івано-Франківська, і тре
тє дісталося організато
рам змагань — Кірово
градом.

В. ШАБАЛІН,

„Зірка“—„Локомотив“—0:0
У першому колі матч між цими командами закінчився 

з рахунком 5:0 на користь «Зірки». Кіропої радці чекали, 
що господарі поля з перших же хвилин підуть у рішучий 
наступ, до якого їх змусить дуже хитке турнірне сіано- 
пнще команди. Тому вони і підготували варіант з гли- 
бокоешелованою обороною. Однпк наші земляки не за
бували й про атаки.

Після відпочинку на зеленому килимі знову точиться 
вперта боротьба. Добре діють захисні лінії, вони не да
ють нападаючим здійснити прицільні удари. Деп’яносго 
хвилин боротьби не принесли жодній команді бажаного 
успіху. Отже, нічия — 0:0. Наприкінці сезону для кірово- 
градців не буде легких поєдинків. Головне — вміло роз
поділити свої сили. Адже ще нинішнього року їм склада
ти кілька важких іспитів. Зараз «Зірка» має тридцять 
два очка і перебував у провідній трійці шостої зони.

29 вересня «Зірка» знову грає па виїзді. Цього разу 
у Севастополі з «Хвилею».

Т, ПАНТЕЛЕЙЧУК.

3-

аль-фарабі
1 АНТИЧНА
ФІЛОСОФІЯ

„фЕ НЕВИЧЕРПНЕ
..ЇВ»

Багрянолиста осінь ще не встигла вкрити свої
ми шатами степовий край хліборобської Кірове- 
градщинії. Помітпіше, аніж деінде, літо «скла
дає свої повноваження» посеред незайманої 
природи степу чи ділянки лісового масиву. Тож 
звично, що нинішній вересень ще досі вабить око 
порівняною свіжістю, диханням теплих вітрів, 
чистим, бентежним промінням сонця на його схи
лі до незахмареного виднокраю.

Погожою дниною захоплені були і гості Кіро- 
воградщпни, артисти 1 Московського обласно
го драматичного театру, які прибули до нас на 
гастролі. їх приїзд приурочений до обласного 
свята театрального мистецтва, яке ступило на 
землю Кіровоградщини і пішло пружною вро
чистою ходою, закликаючи в похід усе ширше 
коло учасників.

До загальної програми свята входять І зустрічі тру
дящих з акторами нашого українського музично-дра
матичного театру імені М. Л. Кропноняцького, і тзорчі 
зустрічі артистів Одеського державного театру опери і 
балету з студентами Кіровоградського педагогічного 
інституту імені О. С. Пушкіна, музичного училища.

Трудящі нашого обласного центру вже мали 
змогу познано литися з роботами самодіяльнії?; 
колективів, відзначених на традиційному святі 
XVI театральної весни. Вони переглянули виста
ви К. Симонова «Російські люди», «Так і буде», 
І. Дунаєзського «Вільний вітер», М. Анкілова 
«Солдатська вдова», Г Глннського «Коли квіти 
стріляють» та інші.

Наша юна зміна —- малюки — з неприхованим захоп
ленням зустрічали у Знам’янському районі героїв ви
стави С. Єфремова та С. Когана ;Ще раз про «Черво
ну шапочку», яку показували на сцені актори Кірово
градського обласного театру ляльок.

Концерти майстрів мистецтв Москви, Києва га колек
тивів художньої самодіяльності міста Кіровограда, які 
зберуть сьогодні багатотисячну аудиторію шанувальни
ків музики та співу, танцю та художньою слова на 
стадіоні •'Зірка», без сумніву, принесуть глядачам 
справжню насолоду.
В кінотеатрах Кіровограда, а також інших міст 1 ра
йонних центрів області, у дні свята театрального мис
тецтва демонструються фільми-спектаклі «Наймичка», 
«Украдене шести», «Таланти і шанувальники», «Актри
са», документальні — «Завіса не розкривається», «На
родний артист Борис Андреев», «Народний артист Ар- 
кадій Райкін» та інші.

Завтра, в неділю, заключна частина свята те
атрального мистецтва Кіровоградщини відбуде
ться на хуторі Надія, в садибі І. К. Карпенка- 
Карого, де на мітингу гості та учасники худож
ніх колективів вшанують пам’ять корифеїв Ук
раїнського реалістичного театру.

Високий, сутулуватий чоловік 
з гладенько зачесаним сивим 
волоссям і пишними докохани- 
ми вусами, тиснув нам руки і 
охоче розповідав про свого 
знаменитого діда, про те, що 
зроблено і що належить зро
бити на його землі, про себе.

2.
За часів Івана Карповича но

вої дороги не було. І сам він, 
повергаючись із своїх числен- 

до 
від 
на

ня ДРВ присвячена попа 
шестнкопієчна радянські 
марка. В центрі її композіб 
ції — державний герб Рес« 
публіки і пам’ятні дати; 
«1945 — 1975», вгорі — дер
жавні прапори СРСР та 
ДРВ. Композицію доповню
ють малюнки, що символі’ 
зують розвиток різних галу
зей народного господарства 
Північного В’єтнаму.

Автор марки — Іван Коз» 
лов. Цей же художник ство
рив малюнок ще однієї 
поштової мініатюри. Вона 
випущена па честь 30-рІччя 
ЗВІЛЬНСННЯ Кореї ВІД ЯПОН’ 
ських колонізаторів. Звіль
ненню поклали початок Ра
дянські Збройні Сили, що 
розгромили війська Квап- 
гунської армії.

Номінал марки — б копі
йок.

Увагу філателістів, котрі 
колекціонують марки про 
видатних діячів нашої куль
тури, безумовно, приверне 
шестнкопієчна поштова мі* 
ніатюра, присвячена даті — 
1100 років під дня народ
ження середньоазіатського 
філософа Абу Насер Му
хаммеда Фарабі (аль-Фара- 
бі). Він був одним з пер
ших на Сході популяриза
торів античної філософії, ві
домий як коментатор творів 
Лрістотеля. Фарабі — іцс й 
автор «Великого трактати 
про музику», що зіграй 
значну роль у розвитку се
редньовічної музичної куль
тури. Але просвітителі І 
вільнодумці завжди лякали 
тиранів і мракобісів. Ось І 
Фарабі, за висловлену в 
«Книзі поглядів жителів 
ідеального міста» матеріа
лістичну думку, про залеж- 
ність душі під тіла, переслі
дувався мусульманським ду
ховенством, котре звинува
тило його в безбожництві т» 
в невірі у потойбічне життя.

На марці, оформленій 
Германом Комлешім, в об
рамленні східного орнамен
ту вміщено портрет аль-Фа- 
рабі за малюнком художни
ка Леонтьева.

М. МАЙСТРЕНКО.

Півтора місяця минуло з 
того дня, як учасники за
ключного етапу Паради з 
питань безпеки і співробіт
ництва в Європі роз’їха
лись із столиці Фінляндії, 
а світова громадськість до
сі обгозорює і вітає доку
менти цього історичного 
форуму. Проблеми миру 
між народами Європи обго
ворювали на найвищому 
рівні представники 33-х її 
держав, а також. США та 
Канади. І тому результати 
Наради дають народам під
стави сподіватись на міцний 
мир.

Заключному етапові На
ради присвячена і нова 
поштова марка, випущена 
Міністерством зв’язку СРСР. 
На ній зображено ІІалац 
«Фінляндія», де проходила 
Нарада, і щит з контурами 

, європейського континенту. 
Композицію завершує паль
мове віття та історична да
та «1975». Над малюнком — 
заклик: «Європі — безпеку і 
співробітництво!».

Народи світу вдячні Ко
муністичній партії та Ра
дянському урядові за напо
легливу і послідовну миро
любну політику, за той 
внесок, котрий наша деле
гація зробила в роботі На
ради. Ось тому автор мар
ки художник 10. Арцимовпч 
виготував її з купоном, на 
якому цитуються слова 
Л. І. Брежнєва, сказані на 
Нараді 31 липня 1975 року; 
«Право на мир повинно бу
ти забезпечене всім наро
дам Європи».

Номінал марки -- б копі
йок.

2 вересня сповнялось ЗО 
років з того дня, як на 
500-тисячному мітингу в Ха
ної під імені Тимчасового 
уряду Хо Ші Мін проголо
сив Декларацію незалеж
ності, що оповістила світ 
про виникнення ВІЛЬНОЇ і 
незалежної держави — Де
мократичної Республіки 
В’єтнам. Це була перемога 
НаціональнбТ народно-де
мократичної революції у 
В’єтнамі, 30-річчю утвореп-

Доводилося бувати тут-де
сятки разів. Часто з нагоди 
урочистостей, традиційного те
атрального свята. І просто так, 
за велінням серця. Найкраще 
тут у вересні, в кінці жовтня. 
Сухої рівної осені. Велети-дуби 
сиплять і сиплять черленим 
листом. Тиша така, що чути, як 
вони виразно скрапують до
долу: з сухим прощальним ше
рехом. Унизу — багряна по
вінь. Забредеш у неї по коліна 
і зупинишся, спостигнутий зне
нацька несподіваною думкою, 
образом, словом.

Тут багато калини. У нашій 
степовій області її лишилося 
мало. А на хуторі — цілий 
квітник — яскравий, здаля по
мітний. Виразно світять довко
ла рясні гірлянди калинових 
ліхтарів. Калинових ліхтарів

них подорожей, добирався 
улюбленої Надеждівки 
станції Шостаківки. Сюди,

цю станцію, і прибула з Берлі
на труна з його тілом, А вже 
звідти круторогі поли, заквіт
чані за старожитнім чумацьким 
звичаєм червоними стрічками, 
а оточенні селян довколишніх 
сіл привезли труну в Карлю- 
жене, село, миле серцю Кар
пенка-Карого.

Та, власне, і сам хутір Надія ви
ник усього за кілька десятиліть пе
ред цим серед голого, одноманітно
го степу. Розповідають, що колись 
під старою прибережною вербою 
хтось викопав глибоку криницю. 
Віддавна проїжджі чумаки зупиня
лися біля неї, аби відпочити та по
гамувать спрагу. Неподалік від 
криниці і збудував Карпо Адамо
вич, батько письменника, звичайну 
сільську хату. Звідси тягнулися 
розкішні луки, зарослі верболозом 
га очеретами. На невеликих плесах 
озер водилися табуни диких пачок. 
Годі було й вигадати краще місце.

«Він прагнув тихого сіль
ського оточення, щоб трохи

НадіІІ Господар дуже любив 
це здавен оспіване в народі 
дерево, пишався і дорожив 
ним. То велика втіха — просто 
пройтися Карпенковим садом, 
понад ставом під старими, сто
літніми вербами, і погамувати 
спрагу з невичерпної «татової» 
криниці.

Угорі, праворуч від пам’ятника 
краматургові — хата, збудована ще 
Карпом Лдамовнчем. їй більше, як 
сто років. Черепична покрівля гли
няна долівка, маленькі вікна. В 
хаті — меморіальні речі: ліжко, па 
якому спав Іван Карпович, письмо
вий стіл, чорнильниця, дарунки від 
шанувальників та друзів.

Музей зведений край сади
би, на видному місці. Світле 
фойє, просторі експозиційні 
зали, кабінети для наукових 
працівників. Зручний конфе
ренц-зал.

(Закінчення 
в наступному номері).
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О ЛЕКСАНДР Іванович Ко- 
рейко, відомий герой ро

ману «Золоте теля» Ільфа і 
Петрова, умів вилучати кар
бованці навіть із звичайні
сінької прісної води. Дзюр- 
чала вода з діжки в діжку — 
текли в гаманець грошики. 
О, то був знаменитий комбі
натор!

Анатолій Никифорович Іль
їн, працівник Новомиргород- 
ського паливного складу, не 
перебуває у родинних зв'яз
ках з вищезгаданим Корей
ком, котрий так мало шану
вав кримінальний кодекс. 
Микола Опанасович Вовко
дав, майстер Новомиргород- 
ського міжколгоспбуду, теж 
не доводиться свояком ос
танньому. Невідомо навіть, 
чи знайомі вони з Корейком 
заочно. Але обоє — гідні 
учні підпільного мільйонера. 
Особливо, коли мова йде 
про живу копійку, чи го пак, 
про тисячі карбованців «на 
дурняк».

Ось і цього разу ільїн та 
Вовкодав у своїх умовиводах 
йшли шляхом, проторованим 
Корейком.

Операція мала кодовану 
назву «Капуста». Але точніше 
назвати її «Золота капуста». 
Вона була задумана і втілена 
геніально просто. План опе
рації базувався на трьох по
стулатах: «Якщо в нас дефі
цит грошових знаків, то десь 
їх має бути лишок» — гласи
ла перша аксіома. Друга да
вала адресу, де і з чого виці-

і

БУЛЬКА
бере. Не можу

я збагнути: 
швидко гине слава 

дута?

Фейлетон

собі,

ЧИ

зло

так

О. ЧУСТІЛЬ.
ЗГАДАТИ

«СПОВІДЬ КЛІЄНТА»

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ШШ8Ш,

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ВІРЬОВКА
— Я гнучкістю своєю дорожу: 
Кого завгодно прив'яжу!

МИЛЬНА
— Аж

Чому

дити карбованці: «Якщо у нас 
бракує капусти, то десь її має 
бути зайвина».А третій посту
лат визначав зацікавлені сто
рони: «Якщо ми хочемо за
робити карбованці, то хтось 
хоче заплатити їх за доб
рий капусняк».

Керуючись цими «геніаль-

ними» висновками, новомир- 
городські комбінатори про
думали деталі, і план опера
ції «Капуста» можна було вті
лювати в життя. Це зробили 
без гаяння. Ільїн та Вовкодав 
фрахтують шхуну, чи то пак, 
грузовик, і він мчить їх на 
«острів скарбів», тобто у Тер
нопільську область, де капус
ти — хоч греблю гати. Ще 
день — і машина, вщерть на
повнена тугими білими голов
ками, підкочує до воріт Ко-

робчинського сільського спо
живчого товариства Ново- 
миргородського району.

— Ідея наша — гроші ва
ші! — сказали комбінатори.

— Золота ідея! — відпові
ли кооператори. — Ходімо 
розраховуватись.

А ідея була золотою бук
вально, бо принесла вона 
Вовкодаву та Ільїну більше 
двох тисяч карбованців чис
того прибутку.

Доля Корейка, як відомо, 
сумна. Знайшовся такий собі 
Остап Бендер, котрий катего
рично попросив мільйонера 
поділитись. В Новомиргороді 
ж все обійшлось без Остапа. 
Підпільними оптовиками за
цікавились працівники район
ного відділу боротьби з роз
крадачами соціалістичної 
власності 
спритним 
поступитись 
користь держави.

Тим операцію «Капуста» 
можна було б і завершити. 
Очевидно, міліція так і вчи
нить.

Та коробчинські покупці ін
шої думки. Вони пропонують 
затвердити Вовкодава та 
Ільїна на відповідальні поса
ди в апарат Новомиргород- 
ської райспоживспілки. Чому 
б і не так? Адже «комівояже
ри» з Новомиргорода ідуть 
далеко попереду заготівель
ників з кооперації!

М. ВІДЕНКО.
І Іовомнргородськпй район.

соціалістичної 
і запропонували 
ділкам повністю 

прибутком на

ПОНЕДІЛОК

29 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М),

9.10 — к. т. Гімнасти-
ка. (М) 9.30 — «Оче
видне — неймовірне». (М). 
10.30 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей». (Аі). 17.30 — 
к. т. Концертині) зал те
лестудії «Орля». (М). 18.00 
— «День за днем». (К-д). 
18.15 — « Назустріч XXV 
з’їзду КНРС». (М). 19.10- 
к. т. Концерт класичної 
музики. (М). 19.40 — Теле
спектакль «Світлі чекан
ня». (М). 21.00 — «Час». 
(АІ). 21.30 — «Наша адре
са — Радянський Союз», 
к. т. (М). 22.30 - к. Т. 
«Спортивний щоденник». 
(М). По закінченні — но
вини. (М). "

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.55 — Наша афіша. (К). 
17.00 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». «Партій
не життя». (Львів). 17.30— 
«До 100-річчя з дня народ
ження С. М. Сергєєва-Цен- 
ського». (К). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К). 
18.10 — «Екран молодих». 
(Д-к). 18.30 — Телефільм. 
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 
19Д0 — Дні літератури і 
мистецтва Естонської РОр 
на Україні. Вечір орган
ної музики. (К). 20.30 — 
«На лапах республіки». 
(К-д на Республіканське 
телебачення). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30—«Но
вини кіноекрану». (К). 
22.15 — Новини, (К).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повний. (М).
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т. «Каз
ка за казкою». Мульт
фільм. (М). 9.45 — к. т. 
«Світлі чекання». Теле
спектакль. (М). 17.00 — 
«Шляхами слави батьків».

САТИРИЧНИМ 
ПЕРОМ

Є ЩО
— Нам так приємно, знаєте, 

згадати 
Своє мквуле вельми славне: 
Великою Макітрою у хаті 
Ми, Чеагпки, були недавно!

ВИРІС
Він тепер не каже, вк бувало: 
«Дайте рублях на цукерки, 

тату!».
Вимагає він тепер зухвало: 
«Ну, папаи, говн мені 

зарплату!»,

ФЕДОТ НЕ БАЙДИКУЄ
Федот ве байднкук.
! в нього в робота: 
Сметану транспортує 
Від... глечика до рота!

Роман ПОПОВИЧ,
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кн». Вистава. (Д-к). 18.00 
— «XXV з’їзду КПРС — 
гідну зустріч». «Розповіді 
про донецьких металур
гів». (Донецьк). 18.30 — 
Концерт. (К-д). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 - Дні 
літератури і мистецтва Ес
тонської PCP на Україні. 
(К). 20.15 — «Сільськогос
подарський тиждень». Те* 
леогляд. (К). 20.30 — Уч
бовий рік в системі політ
освіти розпочався. (До
нецьк). 20.45 — «11а доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Худ. 
фільм «І на Тихому оке
ані ..». (К). 23.05 — «Зу
стрічі з піснею». (Одеса). 
23.45 — Новини. (К).

Я ТАК вам скажу: 
машини не має, 

клопоту не знає.
Оце якось зібрався поїха

ти до родичів у село. «Ко
нячину» свою пожалів, бо 
дорога туди з вибоїнами. 
Прийшов на автовокзал. На 
автобусі одвик їздити. Бі
жу до зупинки 
таксі. Якого во
дія не спитаю— 
не хоче в село
їхати! Аж осьІ^ІД 
підходить' до’"” 
мене симпатин- .-,.>«.*«<1.

...... такий чо ПРИВАТНОМУ 
лов яга. 1 жа
лісливо так Д»'-ТД|/р|«О 
виться на мене.® І НІХиІ" Г

— Куди тобі, 
сердего? — пи
тає.

Пояснюю.
А він:
— П’ятірку даси?
— За одного себе? — пе

репитую.
— А в тебе що, троє?
Ні, думаю, краще пішки 

піду, або зовсім не поїду.
— Ну, що? Ціна, кажеш, 

не підходить, — насмішку
вато примружив очі. — Ні
чого. Кому треба буде, той 
заплатить і більше.

назад
ж. А

за

Давай, давай, — ка- 
- Так зразу й кинуться 

до тебе.
Але ж... Що ви думаєте?

Не встиг я озирнутися, як 
мій ПОДІЙ уже вів до свого 
«Запорожця» чотирьох, «ко
му треба було».

Нічого 
відзначив
себе. Один рейс 
— і два червін
ці. Та 
стільки
скільки він 
день таких рей
сів зробить? 
Його, мабуть, і 
жінка ніколи 
не лає. Постри
вай, думаю. Не 
один мудрий.

РОЗДУМИ ВЛАСНИКА 
«ЗАПОРОЖЦЯ»

тн, лишень,
Я теж запозичу твій досвід.
Та от вагаюсь: чи варто? 
Бо одпого мого знайомого, 
Миколу Дедова, з фабрики 
«Індпошив» за такі речі мі
ліція позбавила прав па три 
місяці. Буває, що й на рік 
дає «відстрочку». І мене це 
стримує.

А може спробувати?..

під таким заголовком 13 вересня в «Макогоновій юшці» була 
надрукована репліка, у якій ішлось про те. що працівники 
Кіровоградської їдальні № 3 про недоторканість книги скарг 
турбуються куди більше, аніж про якість та смак своїх страв.

Директор Кіровоградського комбінату громадського хар
чування І. Ф. Кальчин повідомив, що по комбінату видано 
наказ, згідно якого т. в. о. завідуючого виробництвом Т. М. 
Дикусар та касиру Т. М. Вовченко, винним у порушенні пра
вит обслуговування відвідувачів і нетактовній поведінці з 
ними, оголошені догани. Вони будуть також позбавлені пре
мії за вересень.

(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку сонце». (М). 18.45
— «Слово про матір». Те
ленарис. (М). 19.15 — к. т. 
«Рідні наспіви». (М). 19.30
— к. т. «Співає нар. арт. 
СРСР А. Солов’яненко».
(.М). 19.45 — к. т. «Лев Гу- 
рич Синнчкіп». Тел. худ. 
фільм. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Театральне 
фойє». Зустріч з акторами 
1-го Московського драма
тичного театру. (К-д). 22.30 
— «Золота осінь». (НДР). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.іО — Наша афіша. (К).
17.15 — «XXV з'їзду КПРС
— гідну зустріч». «П’яти
річку' — достроково». (К). 
17.45 — Телефільм «Прибе
режні мелодії». (К). 18.00
— «На головних напрям
ках п’ятирічки». -(Одеса).
18.15 — Оголошення. (К).
18.30 — Для дітей. «Ман
дрівки Гнатика-юннати- 
ка». (Д-к). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Ви нам 
писали». (К). 20.30 — «До 
початку навчального року 
п системі політосвіти». 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Старт». (К).
22.30 — Новини. (К).

СЕРЕДА

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).

■ 9.10 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.30 — к. т. Кон
цертний зал телестудії 
«Орля». (М). 10.00 — к.т. 
«Лев Гурнч Сиппчкіи». 
Тел. худ. фільм. (М). 11.15 
— к. т. Концерт класичної 
музики. (М). 14.05 — Док. 
телефільми. (М). 14.40 — 
«Кіндрат Рилеев». (М). 
15.35 — к. т. «Наука сьо
годні». (М). 16.05—«Фільм 
— дітям». «Зелений пат
руль». К. т. (М). 17.15 — 
к. т. «Відгукніться, сур
мачі’». (М). 18 00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
к. т. «Ми граємо і співає
мо». (М). 18.30 — «Люди
на і закон». (М). 19.00 — 
Кубок європейських чем- 
піовів з футболу. «Дина
мо» (К) — «Олімпіакоо 
(Греція), к. т. (К). В пе
рерві — тираж «Спортло
то». к. т. (М) 21.00 —
«Час». (М). 21.30 - Кон
церт. присвячений .Міжна
родному дню музики, к. т. 
(М). По закінченні — но- 
впни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.40 — Наша афіша. (К). 
10.45 — Для дітей. «Ол!- 
вець-мялювець». (Кї II 15 
— Новини. (К). 11.30 — 
«Народний телсуніверси- 
тет». «Факультет пауки 1 
техніки». (К). 12.00 «/я-
терклуб». (К). 13.00—Кон
нерт. (К). 15.55 — Наша 
афіша. (К). 16.00 — «Три
буна письменника». (Л-в) 
16.25 — «ПушкінськІ каз-
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ЧЕТВЕР

2 ПЕРША ПРОГРАМА
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — К. т. «Від
гукніться, сурмачі!». (М). 
10.15 — к. т. «Година Ве
ликого симфонічного ор
кестру». (М). 14.00 — Док. 
телефільми. (М). 14.30 — 
«Ми знайомимось з приро
дою». (М). 14.55 — к. т.
«Билини». (М). 15.30 — 
«Розповіді про професії». 
(М). 16.00 — «Шахова шко
ла». Вступні передачЕ 
(М)'. 16.30 — «Москва 1 мо
сквичі». (М). 17.00 — к. т. 
«Слово ученому». Виступ 
віце-президента ЛН СРСР, 
Героя Соціалістичної Пра
ці академіка М. А. Лав
рентьева к. т. (М). 17.15— 
к. т. «Веселі старти». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
— к. т. «Загадки і відгад
ки». (М). 18.30 — «Співає 
квартет «Аккорд», к. т. 
(ЛІ). 13.50 — «Ленінський 
університет МІЛЬЙОНІВ»; 
(М). 19.25 — к. т. «Знайом
ство з опергло». П. 1. Чай-; 
ковський. «Пікова дама». 
Вистава. (М). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
Продовження вистави. 
(АІ). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з-футбо
лу: «Динамо» (К)—«Олім- 
піакос» (Греція). (Відеоза- 
гінс). В перерві — новини. 
(К). 12.45 — «XXV з’їзду 
КГІРС — гідну зустріч». 
«П’ятирічку — достроко
во». (Запоріжжя). 16.50 — 
Наша афіша. (К). 16.55 — 
Для школярів. «Виростає
мо здорові». (Л-в). 17 25— 
Дні літератури 1 мистецтва 
Естонської PCP на Украї
ні. Концерт дружби. 
(В-д). 18.00 — «Девіз —
висока якість». (Д-к). 18.30 
— Оголошення. (К). 18.45 
— «Золоті зірки України». 
Кінопарис. (Херсон). 19.00- 
— «Вісті». (К). 19.30 —
Дні літератури і мистецтва 
Естонської PCP на Украї
ні. (К). 20.15 — «З поко
ління в покоління». Док. 
фільм. (К). 20.45 — «На
добовніч, діти». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 - Ви
става. (Донецьк). В перер
ві — новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ

З ВЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т. «Зна
йомство з оперою». II. 1. 
Чайковський. «Пікова да
ма», Вистава. (Аі). 14.05— 
Док. фільм. (М). 14.20 — 
«Рос. мова». (М). 15.05 — 
«Основи радянського зако
нодавства». «Радянське сі
мейне право». (Аі). 15.35— 
к. т. « Фільм — дітям». 
«Анютин шлях». (М). 17.00 
— Для дітей. Мультфільм 
«Випадок біля джерела». 
(К). 17.15 — Муз. антракт. 
(К). 17.30 — «На шкільних 
широтах». (К. із включен
ням К-да). (К). 18.00 —
«День за днем», (К-д). 
18.15 — к. т. Мультфільм. 
(М). 18.30 — «Екран за
прошує» . (К-д). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
♦Динамо» (М) — ЦСКА. 
1 І 2 періоди. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
♦Динамо» (М) - ЦСКА. 
3-й період. (М). 22.10 — 
к. т. Фестиваль пісні у 
Колобжезі. (Польша). По 
закінченні — вовни». (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.40 — Наша афіша. (К). 
10.45 — «Слава робочим 
рукам». Муз. програма. 
(К) 11.30—Концерт друж
би. В перерві — новини. 
(К). 16 10 —’ Паша афіша. 
(К). 16.15 — «Екран моло
дих». (Донецьк). 17.00 — 
«Хлопці справжні», (М). 
18.00 — «Орбіта дружби», 
(Д-к) 18.30 — «Народні '
таланти». (К). 19.00 —
Р. Щедрій. Музика до ба
лету «Anna Кареніпа». 
(М). 19.30 — Дні літерату
ри і мистецтва Естонської 
PCP на Україні. (К). 20.25 
— Телефільм. (К). 20,45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21,00 — «Час», (М). 21.30-

Дні літератури і мнетст 
цтва Естонської PCP па 
Україні. (К). 22.05 — Те
лефільм. «Біла дача». (К). 
22.50 — «Пісні композито
ра В. Ільїна». (К). 23.30— 
Новини. (К).

СУБОТА

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т, •
«ЛБВГДсйка». (М). 10.00-- 
♦Для вас, батьки». (М), 
10.30 — к. т. Муз. програ
ма, «Ранкова пошта». (М).. 
11.00 — «Більше хороших 
товарів». (М). 11.30 — к. т, 
«Майстри мистецтв Украї
ни». (К). 12.15 — «Здо
ров’я». (М). 12,45 — «По
езія». Л. Мартинов. (МЦ 
13.10 — к. т. «Пісня-75»,' 
(М). 13.30 — «Сто картин 
із музею «Метрополітен». 
Репортаж з виставки. Пе

редача 3. (М). 14.00 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Крила Рад» — «Спф<. 
так». (М). 16.15 — «Му
зичний календар». (М). 
.17,00 — к. т. «Мультфільм, 

'' (Аа). 17.30 — к. т. Тел. док.
фільм. «Головна вулиця 
Росії». 5 серія. (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.15—к. т< 
«У світі тварин». (М). 
19.20 — к. т. Худ. фільм, 
«Погана хороша людина», 
(М). 21.00 — «Час». (М), 
21.30 — к. т. «Любителям 
оперети». (A4). 22.30 — к. т. 
«Танцювальний зал». (А)), 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГ,А ПРОГРАМА.
10.00 — Наша афіша. (К), 
10.05 — Для дітей. Худ. 
телефільм «Очкарик». (К). 
10.50 — До Дня вчителя. 
«Суботній репортаж». (К-д 
на Республіканське теле
бачення). 11.20 — Концерт. 
(Л-в). 11.50 — Худ. фільм, 
(К). 13.20 — «Здоров'я».
(Одеса). 13.50 — Для ді» 
тей. Мультфільми. (К).
14.15 — «Комсомольський 
оперативний діє». (К).
14.50 — Фільм-балет. (К).' 

• -15.35 •— .Дні літератури ( 
міістеі|тва Естонської PCP 
па Уцраїці. «Палітра», 
(К). 16,20 — Док. фільми; 
(К). 17.00 — До Дня вчи
теля. «Екран молодих»; 
(Х-н). 17.40 — «Екран пе
редовою досвіду». (К); 
18.00— «Фізкультпривіг!», 
Спортивна гра-з.магання, 
(Донецьк). 19.00— «Вістіи, 
(К). 19.30 — Дні літерату
ри і мистецтва Естонської 
PCP па Україні. Концерт 

камерної музики. (К). 20.15 
— «Театральна ніч». Теле, 
фільм. (К). 20.40 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 — 
«Склянка води». Вистава, 
(Д-к). В перерві — нови
ни. (К).

НЕДІЛЯ

5 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М). 
9,10 — к. т. Гімнасти;

ка для дітей. (М). 9.30 
к. т. «Будильник». (М)’< 
10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). 1 і.00 
— к. т. Телеспектакль; 
«Зворотна адреса». (Л-д)< 
12.00 — «Муз. кіоск». (A4); 
12.30 — «Сільська година»; 
(М). 13.30 — Худ. фільм 
«Перший учитель». (М); 
15.05 — к. т. «250 років 
Академії наук СРСР», 
(М). 15.35 — Концерт. (М). 
16.15 — к. т. «Міжнародна 
панорама». (М). І6.45 
к. т. «Вам, наші вчителі!». 
Муз. програма. (М). 17.30 
— к. т. Мультфільми. (М). 
18.00 — Новини. (A4). 18.15 
— «Сергій Єсенін». «До^ 
80-річчя з дня народжені 
пя». (М). 19.00 — к. т,
Чемпіонат СРСР з футбо* 
лу: «Торпедо» (М) — «Зе
ніт» (Л-д). 2-й тайм. (Al)z 
19.45 — к. т. «Радянський 
Союз очима зарубіжних 
гостей». (М). 20.00 — к. т, 
«Клуб кіноподорожей» ; 
(М). 21.00 — «Час». (М).- 
21.30 — к. т. «Тільки для 
дорослих». Мультфільм, 
Частина 1-а. (НДР). 22.00 
— Огляд «По концертних 
залах ААоскви». По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.10 — Наша афіша. (К). 
9.15 — «Мальовнича Ук
раїна». (Запоріжжя). 9.50 
— «Сьогодні — День вчи
теля». (Д-к). 10.20 —»
’«Фільм-концерт». (К). 10.45 
— Г. Бокарьов. «Сталева
ри». Вистава. (К). 12.55 
«Концерт-вітания передо« 
пикам дев’ятої п’ятиріч
ки». (К). 13.45 — «Слава 
солдатська». (Сімферо
поль) . 14.45 — «Зустрічі з 
піснею». (К). 15.40 — Для 
школярів. «Сурмач». (К)« 
16.10 — Худ. фільм. «Без- 
придапвиця». (К) 17.30—-—- 
«Вісті». (К). 18.00 — вро
чистий вечір, приспячсняй 
закриттю Днів літератури 
і мистецтва Естонської 
ГСР на Україні. В перер
вах — мультфільм для дЬ 
тей. новини. По закінчен» 
ні — «Час». (ВідеозалисЬ 
Спортивна програма. (К)<


	2064-1p
	2064-2p
	2064-3p
	2064-4p

