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СІМЕЙНА ЕСТАФЕТА
Минулого року комсомол

ка Ліда Коробко прийняла 
групу корів від своєї матері, 
досвідченої доярки Ганни 
Олексіївни. Сімейну естафету 
молода Доярка тримає міцно 
І впевнено. В серпні Ліда »>*• 
йшла на перше місце по на
доях у своїй артілі.

Ліда Коробко взяла зобов я- 
зання надоїти від кожної ко
рови по 2300 ’Кілограмів мо
лока. На сьогодні на її рахун
ку вже є 2056 кілограмів.

А. ТИХОНЕНКО,
Колгосп «Росія» 
Кіровоградського району.

«БУДЕШ, БАТЬКУ, 
ПАНУВАТИ...»

Через кілька днів — 200-річ- 
чп з Дня народження І. П. 

Котляревського. Про життя і

творчу діяльність видатного 
українського письменника Кі
ровоградський обласний Бу
динок художньої самодіяль
ності розробив цікавий сцена
рій, який розповсюджений по 
всіх профспілкових Будинках 
культури і клубах області.

До сценарію включені фраг
менти із славнозвісної поеми 
«Енеїда» та п’єси «Наталка 
Полтавка», а також народні 
пісні на слова 1. П, Котлярев
ського.

На початку цієї методичної 
розробки стоять слова Т. Г. 
Шевченка із вірша, присвяче
ного безсмертному автору 
«Енеїди»:

Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди. 
Поки сонце з неба сяє 
Тебе не забудуть.

Сценарій написав молодий 
кіровоградський поет, член 
обласного літературного об’єд
нання Георгій Шевченко.

л. сінокоп, 
методист обласного 
Будинку художньої 
самодіяльності.

ЕКОНОМІЯ - 85 ТИСЯЧ
Продукцію Світловодського 

заводу вапняно-кремнезнетих 
конструкцій чекають не тільки 
новобудови нашої країни, а й 
за рубежем.

В Цьому році її було ВІД' 
правлено в Німецьку Демо
кратичну Республіку в20 кубо-

метрів, в Румунію — |335 ку
бометрів.

Молодь заводу розгорнула 
змагання за впровадження У 
виробництво передових мето
дів НОП. Завдяки цьому вже 
в першому півріччі підприєм
ство зекономило 26 тисяч кар
бованців.

До Ленінського ювілею МО
ЛОДІ виробничники зобов’яза
лись довести ЦЮ цифру до 
85 тисяч.

Найкраще трудяться екс
плуатаційники цеху 5і 1, яких 
очолює молодий комуніст 
Олександр Полежаіі.

М. ОХР1МЕНКО, 
працівник редакції 
Світловодської міськ- 
райгазети.

У НЕДІЛЮ — ЗВІТ
Кожної неділі в Новомнрго- 

родському парку відпочинку 
літня естрада дзвенить пісня
ми, танцями, віршами. Свою 
майстерність демонструють 
молоді сільські та місцеві са
модіяльні артисти.

Перед початком концертів з 
лекціями-бесідами про В. •- 
Леніна виступають працівники 
райкому партії, районного від
ділу культури, секретарі рай
кому комсомолу.

Це своєрідний звіт иовомир- 
ГОрОДЦІВ До 100-ріЧЧЯ з ДНЯ 
народження В. І. Леніна.

В. ВАСИЛЕНКО.

Є ПО 13 ТОНН
Мати 16 тони кукурудзяного 

силосу на корову — таке на
креслення в трудівників рад
госпу «Червоний землероб» 
Бобринецького району. Поспі
шають комбайнери Георгій 
Пнхтіи, Борис Маціенко, трак
тористи Олександр Загранич- 
янй. Володимир Ткаченко, во
дії автомашин Микола Ковту- 
непко, Олександр Грнзовпй. 
То їх заслуга, що в силосних 
траншеях уже є близько 7600 
тонн кукурудзи. Па кожну 
корову заготовлено майже 
13 тонн силосу.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
УКІС ПАВЛА ШЕВЦЯ
Наближаються до кінця зе

лені жнива в артілі імені 
Чкалова. Молодий комуніст 
Павло Швець щодня скошує 
по 9—10 гектарів кукурудзи, 
кожен з яких видає по 180— 
200 центнерів зеленої маси.

А почав досвідчений механі
затор іце весною, коли на від
ремонтованому ним посівному 
агрегаті сіяв кукурудзу.

Відзначився комбайнер і па 
минулих жнивах, скосивши 
150 гектарів пшениці і намо
лотивши 3500 центнерів зерна. 
Тоді вій був па другому місці 
серед женців артілі.

л. ПОЛІЩУК. '
с. Журавлинна 
Голованівського ранову.

М. ГАЙДАМАКА, 
другий секретар обкому ЛКСМУ

НА ОБЛАСНОМУ 
КОНКУРСІ 
ОРАЧІВЯкщо відточений леміш...

З самого ранку на Кірово
градській сільськогосподар
ській дослідній станції пану
вала підкреслена урочистість. 
Та коли оілою зграйкою го
луб’ят механізаторів атакува
ли піонери з квітами й поздо
ровленнями, присутні не втри
малися від щедрих оплесків і 
посмішок.

Нинішній обласний конкурс 
орачів зібрав 44 учасники з 
усіх районів Кіровоградщини.

Загінки розподілив жереб. 
1 _через кілька хвилин органі
заційного підготування вистре
лили мотори вихлопами газів, 
надсадно ревучи, пішли ма
шини, залишаючи за собою 
скиби.

Тепер уже вистачило роботи 
численному жюрі. Поралися 
біля ріллі. Виміряли, вирахо
вували, •радились 
лися.

А в одному з 
«МТЗ» напружено 
ся до слідів своєї 
рішній переможець 
орачів Борис Липкая, 
приїхав зі своїм металевим 
другом аж із Добровеличків- 
ського району. Досвідчений 
механізатор артілі «Дружба», 
він і нині набрая із ста мож
ливих 91 бали, завоювавши 
перше місце на змаганнях.

Хто ж господар «нього ми
лого і радісного обличчя? 
Симпатична молода дівчина о 
робочому комбінезоні легко 
прошкує до столу. Навіть не 
знаючи про результати. Кате
рина Дробот, трактористка 
колгоспу «Україна» з Бобри- 
іісцького району, задоволена: 
вона добре впоралася із зав-

і сперсча-

червоних 
придивляв. 
роботи то- 

конкурсу 
Він

данням. Пізніше ми дізналися, 
що серед дівчат Катя зайняла 
перше місце.

Порадував своїх земляків 
перемогою серед хлопців ком
сомольського віку іце зовсім 
юний Віктор Ватулєв, механі
затор колгоспу Імені Шевчен
ка Новоукраїнського району.

Церемонія з оголошенням 
переможців 1 врученням При
зів не примусила довго чекати 
на себе.*

Б. А. Липкану вручили імен
ний золотий 
пам’ятний і 
Ватулеву — 
діоприймач І 
ДИИІІИК від 
ту ЛКСМУ.

Вінцем змагань була схви
льована посмішка Каті Дро
бот, яка теж одержала наго
роду.

і годинник, вазу і 
вимпел, Віктору 
транзисторний ра- 

і позолочений го- 
обласного комі ге-

А. НЕЧИТАЙЛО.
м. Кіровоград.

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ
ТУРБОТА ЗАГАЛЬНА

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ІІІІІ’С 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
РАДИ МІНІСТРИ! СРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії 
*“а.я*,с.ького Союзу, Президія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів Союзу РСР з глибо
ким сумом сповіщають трудящих Радянсько
го Союзу про те. що 3 вересня 1969 р. у Ханої 
в результаті тяжкого серцевого приступу на 
60 му році життя помер видатний діяч між-

Всесоюзний огляд-копкурс на найкращу посганонку виховної 
роботи з дітьми і підлітками за місцем їх проживання вирішили 
провести з вересня нинішнього по вересень 1971 року ВЦРПС І 
ЦК ВЛКСМ. В організації огляду беруть участь також Міністерст
во освіти СРСР, Міністерство культури СРСР, Комітет по фізич
ній культурі і спорту при Раді Міністрів СРСР і Міністерства 
комунального господарства союзних республік.

Під час огляду-коякурсу передбачається поліпши ги роботу 
профспілкових, комсомольських організацій, органів народної 
освіти, культури, фізкультури і спорту з дітьми і підлітками. 
В першу чергу висунуто завдання — зміцнити матеріальну 
базу: виділ її г г для дітей приміщення в житлових масивах, від
ремонтувати клубні будинки, дитячі кімнати і містечка, черво
ні кутки, майстерні, спортивні та ігрові майданчики, оснастити 
їх всім необхідним, створити базу прокату культурного І спор
тивного інвентаря.

Намічено створити широку мережу клубів за інтересами: чер
воних слідопитів, друзів Радянської Армії, авіації і флоту, 

радистів, космонавтів, інтерна
ціональної дружби, гуртків тех
нічної творчості і художньої 
самодіяльності. Широкою роз
витку повинні набрати й інші 
цікаві форми роботи з дітьми і 
підлітками.

Колективи — переможці огля- 
ду-кон курсу, нагороджуватиму
ться почесними грамотами і 
грошовими преміями.

Піонери і школярі, які від
значаться в організації роботи 
за місцем проживання, одер
жать путівки у всесоюзний 
піонерський табір «Артек».

народного комуністичного, робітничого і наці
онально-визвольного руху, Голова Централь
ного Комітету Партії трудящих В’єтнаму, 
Президент Демократичної Республіки В’єт
нам, великий друг Радянського Союзу това
риш Хо Ші Мін, (Кор ТА PC).

"Ю СЛУХАЙСЯ, товаришу, в ефір: на сотнях мор, 
на найкоротших і найдовших хвилях, що ко

тяться в безмежжя, звучить ім’я Володимира 
Ілліча Леніна. Наближається 100-річчя з дня його 
народження, і все частіше люди землі вимовля

ють слово «Ленін»; друзі — з гордістю і надією, 
вороги — зі страхом.

Залізною, розміреною ходою — цей вислів так подо
бався Леніну! — наш народ іде вперед, уславлюючі! 
свою Батьківщину. Дорогою, яку Ілліч вказав 
молоді на 111 з’їзді РКСМ, упевнено крокує комсомол. 
МІЛЬЙОНИ молодих ТРУДІВНИКІВ Усе ширше розгортають 
змагання па честь ленінського ювілею, вписують в істо
рію трудових звитяг нові прекрасні сторінки, беручи 
участь у Всесоюзному Ленінському заліку.

1 саме в час, коли наближається знаменна ленін
ська дата, в житті комсомольських організа
цій наступає надзвичайно відповідальний етап — 
звіти і вибори. В якій комсомольській організації не від
бувалися б вони: у колгоспній, заводській, інститут
ській — всюди вони мають стати бойовим оглядом діяль
ності всіх комсомольських осередків по виконанню рі
шень XXIII з’їзду КПРС. XV з’їзду ВЛКСМ і XX з’їзду 
ЛКСМУ, Постанови ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ та 
завдання комуністичного виховання молоді», звітом 
кожного комсомольця про Участь у Ленінському заліку.

Звітам і виборам у первинних комсомольських 
організаціях передують звітно-виборні збори в 
цехових, бригадних, відділкових, факультетських 
організаціях та комсомольських групах, які необ
хідно провести до 1-го листопада.її НІЖ РОЗПОЧИНАТИ звітно-виборну кам

панію, потрібно провести річну звірку складу 
районних і міських комсомольських організацій. 
В цілому по країні ця звірка має відбутися до 
1 січня 1970 року.

Річна звірка членів ВЛКСМ повинна поліпшити 
роботу комсомольських організацій з кожним 
членом ВЛКСМ, виконати найважливіші вимоги 

Статуту ВЛКСМ, 
ти кож

ному членові 
Спілки комсо
мольське дору
чення, яке від
повідало б йо
го здібностям, 
інтересам, щоб, 
еиконуючи це 
д оручення, 
комсомол е ц ь 
оволодівав но
вими знаннями, 
навичками ор
ганізатора гро
мадсько корис
них справ, 
отримував по
літичний гарт, приносив користь колективу.

При проведенні звірки райкоми, міськкоми, комітети 
ЛКСМУ з правами райкомів повинні розібратися зі 
структурою кожної первинної організації, перевірити П 
по статутних вимогах, затвердити на бюро райкому, 
міськкому комсомолу І привести у відповідність З ПОЮ 
картотеки з картками персонального обліку первипяої 
організації І з обліковими картками в райкомі, міськко
мі. комітеті комсомолу з правами райкому.

В день звірки потрібно внести в облікові картки всі 
необхідні зміни. Слід звернути особливу увагу на те, 
іцоб у розділі «Освіта» облікових карток був зроблений 
запне; <1969 рік — бере участь у Всесоюзному Ленін
ському заліку». В 1970 році членам ВЛКСМ. які склалн 
Ленінський залік, треба зробити відмітку: «1970 рік — 
Ленінський залік складено».

Райкоми, міськкоми комсомолу повинні обговорити ре
зультати річної звірки на пленумах, розширених засі
даннях бюро або зборах комсомольського активу, на
креслити заходи, що забезпечують наведення порядку в 
обліку членів ВЛКСМ І представити докладну інформа
цію в обком ЛКСМУ.

Тільки успішно провівши звірку членів ВЛКСМ, 
можна сподіватися, що звіти і вибори стануть 
справжнім оглядом численних справ, які комсо
мольські організації присвятили 50-річчю ЛКСМУ 
і сторічному ювілею В. І. Леніна. Звіти і вибори 
повинні сприяти дальшому організаційно-політич
ному зміцненню комсомольських організацій, під
несенню авторитету комсомолу, як бойового 
авангарду радянської молоді, залученню до лав 
ВЛКСМ кращих юнаків та дівчат, особливо з числа 
робітників і колгоспників.У ЦІ ДНІ райкоми, міськкоми ЛКСМУ зобов’я

зані з почуттям високої відповідальності по
ставитись до добору комсомольських кадрів, 
зміцнення комітетів комсомолу політично зріли
ми, здібними організаторами з числа найбільш 
авторитетних комсомольських активістів, молодих 
комуністів.

За останні роки проведена значна Робота по зміцнен
ню партійного ядра в комсомольській організації нашої 
області. Це спиняло поліпшенню роботи первинних орга_ 
нізацій, збагатило їх великим досвідом іаейно-пиховної. 
політичної та організаторської роботи ' Комуністичної 
партії, в цьому році в нашій області з усієї кількості 
товаришів, рекомендованих на посади секретарів первин
них комсомольських організацій, майже 53 проценти — 
молоді комуністи.

(Закінчення на 2-й стор.).

• УДАРНА ПРАЦЯ — 
ЮВІЛЕЮ В. І. ЛЕ
НІНА.

• ЗВІТИ і ВИБОРИ — 
БОНОВИЙ ОГЛЯД 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
СПРАВ.

• КОМУНІСТИ — ВА
ТАЖКИ МОЛОДІ.

о СТАРАННА ПІДГО
ТОВКА — ЗАПОРУКА 
УСПІШНОГО ПРОВЕ
ДЕННЯ ЗВІТНО-ВИ
БОРНИХ ЗБОРІВ.

Сьогодні
в
газеті

новосілля
МАЙБУТНІХ
ЗВ’ЯЗКІВЦІВ

2 стор.

Болта рія— r раї на молодості
З стор.

На студентському меридіані
З стор.

РОЗПОЧИНАЄ 
РОБОТУ
ШАХОВИЙ

с «КЛУБ 64-Х КЛІТИН»ІІ ‘ 4 crop.
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ЗВІТУЄМО 
ЗВІТУЄМО

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
Посилення роботи з кадрами, правиль

ний їх добір, розстановка і виховання — 
найважливіша умова успішного розв’язання 
завдань, поставлених партією перед комсо
молом. Але деяким міськкомам і райкомам 
ЛКСМУ слід закинути докір у тому, що во
ни мало дбають про політичний ріст свого 
активу, не рекомендують кращих ватажків 
молоді у КПРС.

Цього Року секретарем комітету комсомолу 
Олександрійського електромеханічного заводу 
втрете рекомендується Марія Анісімоза, член 
ВЛКСМ. Про хороші справи комсомольської орга
нізації цього підприємства відомо всім, і тут чи
мала заслуга Марії. Гадаю, що, якби її було 
рекомендовано в члени КПРС, то це дало б їй но
вої наснаги, і комсомольські справи вона вела б 
ще краще.

Багато теплих слів можна сказати про секрета
рів комітетів ЛКСМУ молодих комуністів Вален
тину Семенову (колгосп імені Леніна села Прото- 
попівки Олександрійського району), Василя Бо- 
гаченка (колгосп «Шляхом Леніна» Олександрій
ського району), Віктора Фурсснка (колгосп 
«Іскра» Гайворонського району). Івана Іщенка 
(колгосп імені Карла Маркса Петрівського райо
ну) та багатьох інших.

За останні роки підвищився загальноосвіт
ній рівень секретарів первинних комсо
мольських організацій. На комсомольську 
роботу більше висувається товаришів з ви
щою освітою, спеціалістів народного госпо
дарства. В обласному центрі цього року 
рекомендовано секретарями комітетів 
35 товаришів з вищою освітою, в Олек
сандрії — 13, в Добровеличківському, Ма- 
лозисківському, Новоукраїнському райо
нах — по 5.

Але так не скрізь. У Долинському, Ком- 
паніївському, Ноооархангельському, Онуф-

ВОЖДЕВІ, 
СОВІСТІ

ріівському районах лише по одному канди
дату в секретарі первинних комсомоль
ських організацій мають вищу освіту. А в 
Устинівському районі ще з 1967 року на 
комсомольську роботу не рекомендовано 
жодного товариша з вищою освітою. Це 
говорить про те, що деякі райкоми і міськ
коми комсомолу слабо ведуть роботу з мо
лодими спеціалістами, з випускниками ву
зів, що вони мало рекомендують комсо
мольців у вищі учбові заклади.

У деяких комсомольських організаціях 
допускається велика плинність секретарів, у 
результаті чого втрачається наступність у 
керівництві.

Для комсомольської роботи потрібно до
бирати такі кадри, які стояли б найближче 
до виробництва. Працює, скажімо, в кол
госпі «Україна» Новоархангельського райо
ну секретарем комсомольської організації 
інструктор по споріу Василь Мартиненко. 
Він добре налагодив комсомольську робо
ту в колгоспі і, звісно, спортивну. А коли 
настали жнива, з власної ініціативи став за 
штурвал комбайна. Проте на посаді секре
тарів комітетів комсомолу можна ще поде
куди зустріти людей, далеких від матері
ального виробництва — друкарок, касирів, 
статистиків, пожежників.
ТЇИРІШИВШИ питання добору кадрів, ко- 
* мітети комсомолу повинні добре підго

тувати звітно-виборні збори, оскільки ВОНИ 
підводять підсумки роботи всієї організації 
за рік.

У звітній доповіді комітету треба якнай
краще висвітлити основні напрямки в ро
боті організації. Особлива увага повинна

приділятися аналізу роботи організації по 
підготовці до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, участі молоді у Всесоюзно
му Ленінському заліку. Значну кількість 
питань може охопити в своєму виступі на
чальник штабу «Комсомольського прожек
тора», який повинен виступити співдопові
дачем. Цілком ймовірно, що деякі питання 
не будуть охоплені цими двома доповідя
ми. їх можна висвітлити на спеціальних 
стендах, в стінгазеті, присвяченій зборам, і, 
звичайно, у виступах комсомольців.

Паралельно з доповіддю готується проект 
рішення звітно-виборних зборів. Головна 
вимога до нього — конкретність і точне ви
значення строків виконання намічених за
ходів і осіб, які відповідають за їх вико
нання. Адже рішення звітно-виборних збо
рів — це план д!й організації на весь рік.

Слід заздалегідь підготувати виступаючих иа 
зборах, тобто дати напрямок виступам, щоб вони 
не повторювали один одного, а сприяли більш 
широкому розгортанню крнтихи та самокритики. 
Уважний аналіз виступів допоможе комісії по 
складанню проекту рішення іце глибше оцінити 
роботу комітету, більш конкретизувати постанову.

Одночасно з підготовкою доповіді веде
ться добір кандидатур у члени комітету. 
Це дуже серйозне питання. Комітет комсо
молу мас провести велику роботу по вияв
ленню активу. При доборі кандидатур слід 
звернути особливу увагу на рівне представ
ництво в цеховому (бригаДному) бюро від 
груп, а в комітеті комсомолу — від цехо
вих (бригадних) організацій.

Чим ретельніше комітети комсомолу під
готуються до звітів і виборів, тим змістов
ніше, цікавіше пройдуть збори.

...Якщо ви побачито колони молоді, які 
прямують до пам’ятників Леніну, місць ре
волюційної і бойової слави, будьте певні — 
це йдуть учасники звітно-виборних комсо
мольських зборів. Така вже традиція: під
водячи підсумки минулому і визначаючи 
свої завдання на майбутнє, комсомольці да
ють клятву Іллічу, клятву героям на вір
ність безсмертним ідеям Леніна, справі 
партії, яку він зростив.

Дорогою батьків, дорогою звершень
СЕВАСТОПОЛЬ. (Спецкори РАТАУ 

В. Жуковський I М. Туропський). Як 
у найбільші свята, розцвічене в ці дні 
всіма барвами райдуги місто-герой. Тут 
позавчора почався другий республікан
ський зліт переможців походів по міс
цях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу, присвячений 
100-річчю з дня народження В. 1. Ле
ніна і 50-річчю комсомолу України.

У хвилюючу демонстрацію бсз.завіт- 
ної відданості радянської молоді за
повітам Леніна героїчним традиціям 
старших поколінь, справі Комуністич
ної партії перетворилось урочисте від
криття зльоту, яке відбулося на пло

щі Нахімова біля Меморіалу на честь 
героїчної оборони Севастополя.

Звучать фанфари. До мікрофона під
ходить начальник Республіканського 
штабу походу по місцях слави, двічі 
Герой Радянської о Союзу О. Ф. Фе- 
доров.

Зліг оголошується відкритим. Уро
чисто звучать державні Гімни Радян
ською Союзу і Української РСР.

На площу вносять прапор тричі орде
ноносної комсомольської організації 
України, прапори орденоносних До
нецької і Луганської обласних, Оде
ської, Севастопольської, ІПепетівської,

Краснодонської, Криворізької, Жданов- 
ської, Новокаховської міських, Пср- 
вомайської, Кагарлицької районних 
комсомольських організацій.

Виступав перший секретар ЦК 
ЛКСМУ О. Капто. Від Імені Централь
ного Комітету комсомолу України він 
сердечно вітас учасників походу, гос
подарів міста, дорогих гостей.

До Леніна, до ленінської партії, го
ворить він, ми звертаємося сьогодні 
всіма помислами і почуттями, вислов
люємо рідній партії нашу безмежну 
синівську вдячність і любов за ті ве
ликі діла, які попа звершила в Ім'я 
будівництва соціалізму, в ім'я шастя 
і світлого майбутнього радянських лю
дей. усього людства.

На відкритті .зльоту виступив пер
ший секретар Севастопольського міськ-

кому КП України В. і. Пашков, сек
ретар ЦК ВЛКСМ А. Ю. Чсснавічюс. 
керівник ко.мсолГїзльсько-молодЬкної 
бригади ударно-комсомольської будо
ви — Черкаського хімічного комбінату, 
кавалер ордена Леніна В. Заболотний, 
начальник штабу Червоиопрапорного 
Чорноморського Флоту віце-адмірал 
Л. В. Мізііі.

Під звуки маршу на плоту вступа. 
югь ветерани Великої Вітчизняної пій- 
ни, які брали участі, у боях за міс- 
то-герой. Звучить мелодія пісні «Завіт
ний камінь». До підніжжя Меморіалу 
гсроям-севастопольцям учасники зльо
ту покладають квіти.

Пізно ввечері, коли на вулицях, пло
щах. приморських бульварах засяяли 
вогні ілюмінації, пролунали перші 
акорди великого святкового концерту.

■ВЕРЕСНЕВИМ ранком 196« 
** року вперше пролунав дзво

ник у Кіровоградському тех
нічному училищі зв’язку. За 
минулі три роки педколектип 
ПТУ № 1 підготував чималий 
загін спеціалістів, 634 випуск
ники училища: радіомеханіки 
по ремонту телевізорів I радіо
приймачів. монтери зв'язку по 
обслуговуванню устаткування 
АТС, оператори поштово-теле. 
трафно-тслефонного зв’язку 
працюють в різних куточках 
України.

Лише в минулому навчаль
ному році на підприємствах 
зв’язку Кримської і Луган
ської. Донецької і Львівської. 
Черкаської і Чернівецької, 
Івано-Франківської І Кірово
градської областей прийшли 
152 молодих спеціалісти. які 
отримали путівки в трудове 
житгя саме в Кіровоградсько
му ПТУ № |. Цікаво, що в 
кожного третього з них — ате
стат : відзнакою. Це свідчить 
про те, цю за минулі роки 
молодий учбовий заклад сис
теми професійно-технічної ос
віти перетворився в справжню 
кузню відмінних кадрів для 
сфери обслуговування. Про це 
говорять I численні листи, які 
надходять на адресу училища 
і від колишніх учнів, і від 
представників підприємств 
зв’язку. командирів Радян
ської Армії, де працююц, ' 
проходять службу молоді 
зв’язківці. Всі вони дячать 
училищу за підготовку висо
кокваліфікованих фахівців.

І ось знову — 1 вересня. 
Для учнів, викладачів І май
стрів виробничого навчання 
Цей день етап по-особливому 
святковим. По-перше, новий 
учбовий рік розпочинається в 
знаменні дні підготовки до Ле
нінського ювілею. А, по-друге, 
будівельники БУ № І подару
вали їм новий учбовий корпус. 
Ось він, ией чотириповерхо
вий красень, що зовсім не
давно з’явився на західній 
околиці нашого міста. Сьогод
ні училище зв’язку відчиняє 
дзері ще для 600 юнаків і дів
чат. які приїхали з сімнадця
ти областей України, щоб на
бути одну з найважливіших 
професій сучасності — профе
сію зв’язківця.

Зранечку тут святкова ме
тушня, веселий гамір. Пів на 
дев'яту. Стихає гомін, запано
вує урочиста тиша, із словом 
вітання до учнів звертається 
директор училища Лфаиасін 
Родіонович Цілюрнк. Він опо
відає про Історію, традиції 
учбового закладу, бажає від 
щирого серця успіхів I ііовач-

кам, I учням другого року на
вчання.

Серед гоезен — представник 
базового підприємства Я. Л. 
Рапопорт, колишні випускники 
училища.

Схвильовано лунає голос од
ного з найперших випускників 
училища радіомеханіка Дубо
вика. який вітає присутніх зі 
святковою подією в їх житті.

Вдячністю своїм старшим 
товаришам, гордістю за рідне 
учнлише пройняті виступи Ві
ри Приставки та Володимира 
Мостового.

А ось до мікрофона підхо
дить представниця цьогорічно
го набору Соня Райчева. Дів
чина запепняе присутніх, що й 
вони, наймолодші в училищі, 
стануть гідними спадкоємцями 
кращих традицій учбового за
кладу, докладуть всіх сил. 
щоб отримати відмінні знання, 
стати першокласними спеціа
лістами.

Свято набуває свого кульмі
наційного моменту; А. Р. Ці-

Просторі аудиторії, чудово 
обладнані кабінети телебачен
ня, електро- і радіотехніки, 
АТС, операторів поштового 
зв'язку, політекономії радо 
зустрічають новосельців. До 
100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна тут 
буде обладнана і Ленінська 
кімната.

Гамірні, по-святковому збуд
жені, юнаки і дівчата сідають 
за новенькі парти. І знову ти
ша: починається перший У 
цьому навчальному році урок, 
присвячений Леніну.

Будні і свята, цікаві поло— 
рожі, гострі дискусії, безсонні 
ночі перед іспитами, виробни
ча практика — все цс попере
ду. А сьогодні — свято. Свято 
першовересня, свято новосілля.

Л. ПАНЬКОВСЬКА. 
студентка Кіровоград
ського інституту сіль
госпмашинобудування.

НОВОСІЛЛЯ
люрик перерізає червону 
стрічку, двері нового навчаль
ного корпусу відчинено.

Урочисто гомонить дзвоник, 
сповіщаючи про початок ново- 
ю навчального року. І враз 
заюрмилася біля входу юнь: 
ой, як же кортить найпершим 
переступити поріг своєї нової 
оселі, швидше опиинтися в 
своєму класі!

Щойно збудований учбовий 
корпус — це справжнісінький 
палац знання. Держава попік
лувалася про молодих фахів
ців. Для учнів збудовано і 
два п'ятиповерхових гуртожит
ки на 574 місця, які розташо
вані поруч з навчальним кор
пусом. спортивний майданчик, 
створена своя бібліотека, чи
тальний іал. Десятки виклада
чів, майстрів виробничого ня
вчання допоможуть юнакам і 
дівчатам набути міцні теоре
тичні знання, необхідні прак
тичні навички. О. В. Соколов, 
В. М. Вагднко, А. М. Роман
ська, Л. І. Гітельмаи та бага
то Інших з року п рік готують 
надійні кадри для підприємств 
зв'язку республіки.

• МІСІЯ
ХУДОЖНЬОГО 
КЕРІВНИКА

ЯКБИ-ТО 
НА 
БЛЮДЕЧКУ...

В Омельиик ми приїхали 
ввечері, десь о пів на деся
ту. В селі було тихо і не 
людно. Де-не-де шелесне ві
тер в садку або вдарить об 
цямрину відро. Старі жін
ки й молодиці лущили на
сіння.

Згадалося, як гарно співа
ли дівчата в Сироіпляху, че
рез який щойно проскочили. 
Хоч пісню тоді не дослухали, 
та відтолос ще іі досі бринів 
у Душі.

1 раптом з темряви: 
Ты меня не жди,

моя Ліаруси,
Я є тобою больше 

не вожуся.
Смішок, бренькіт гітари, 

тупіт ніг. О, та тут теж спі
ви! Більше молоді на вули
ці не зустріли. Мабуть, всі 
.зараз у клубі. Він якраз на
проти контори. Яскраво ос
вітлений ганок. Цегла, дош
ки, вапно — здається, ре
монт.

На лавочці біля контори 
примостилося кілька дівчат. 
Знайомимось. Надія Соко- 
ловська — художній керів
ник клубу, закінчила Олек
сандрійсько культосвітнє 
училище. Одержала на
правления в Омельиик. Єв
генія Гребенюк — бухгал
тер. Інші — приїжджі. Роз
говорилися. Люди різні, про
те резюме одностайне — «У 
нас не цікаво». Чому не ці
каво? Який зміст вкладено 
в оце «не цікаво»?

Відпочинок у селі тримає
ться на двох «китах» — 
танці, кіно.

— На танці ходять бага
то. але танцюють переважно 
дівчата. Хлопці дивляться, 
кидають репліки, пересміюю
ться. Танцюють рідко. Маг
нітофон поламаний. Виручає , 
баян. Але іі мені набрнда 
грати цілий вечір. Що тан
цюємо? Вальс, танго. Більше 
нічого, бо нема кому показа
ти, — чи то скаржиться, чи 
то констатує Надія Соко- 
ловська.

— В кіно ходять, звичай
но. майже всі. Хоча інколи п 
залі й пусто. Хлопці зно
ву ж кидають репліки.

— Свист, крик, — вставляє 
Женя Гребенюк.

— Хлопці п’ють. Потім 
приходять до клубу. Влаш
товують бійки. Ходять чутки, 
що побили Надію Соколов- 
ську і директора клубу... 
Чим це пояснити? Хотіли 
оркестр організувати, не да
ли грошей на інструменти,— 
говорить Іван (свого прі
звища пін не називає).

— Створили гуртки: во
кальний, хоровий, драма
тичний. Навіть поставили 
кілька п'єс — «Лнмерівна», 
«Шумить Дніпро», Та по
стійних виконавців нема. Ак
тори виходять на сцену і не 
знають тексту. Вся надія на 
суфлера. Культбригада теж 
доукомплектована. Бажаю
чих брати участь в худож
ній самодіяльності — мало. 
— знову бідкається Надія 
Соколовська.

«Бажаючих брати участь 
мало» — гіркі слова з уст 
самого художнього керівни
ка багато про що говорять. • 
Це не лише констатація фак
ту, Цс »же важкий снмп- ж 
том хвороби. Можливо, все- Н 
лі все не видається не та- Н 
ким уже іі кричущим, не ви- ы 
клнкає особливої тривоги. А Н 
причини для тривоги є. Ко ы 
справа, не лише в клубі, і 
який по суті не виконує Ц 
своєї культурно-освітньої ро- ; 

.ліЧ1, Загроза — в пасивності М 
та Непричетності, які врсіи- 
.ті-рсніт можуть перерости В ї 
байдужість не тільки до за- Н 
гальної справи, а й до себе.

Мимоволі дивує, коли На
дія говорить, що нема з ким 
працювати, мало молоді. На 
обліку в комсомольській ор
ганізації — 75 комсомольців. 
Комбайнери, шофери, дояр
ки іі свинарки, сільська ін
телігенція. Багато передови
ків праці.

На жаль, не довелося по
бачити секретаря комсомоль
ської організації колгоспу. 
Дівчата говорили, що «клуб
не питання» обговорювалося 
на зборах не один раз. Оче
видно, тут добре, пам’ятають 
гасло: «Рятування потопаю
чих — справа самих пото
паючих». А рятуватись тре
ба. Від хвороби. яка зве
ться «блюдечком з блакит
ною кайомочкою», па якому 
підносять псе готове.

Час Іде. Хлопці іі дівча
та «.Омельиика. нудьгуючи, 
чекають, поки хтось налаго
дить клубну роботу. Чека
ють і дорослі, зітхаючи три
чі па день: «Ну й діти піш
ли!..» — коли т<> молодь 
відпочиватиме цікаво, зміс
товно, культурно.

А вісімнадцяти—двадцяти
літні йдуть з села. Звичай
но, не тільки через оте «не 
цікаво». Але Гі через цс.

С. АНТОНЕНКО.
с. Омельиик 
Оиуфріївського району.



(І вересня 1009 року „Молодий комунар“
ДО 25-РІЧЧЯ ПОВАЛЕННЯ ФАШИСТСЬКОЇ ДИКТАТУРИ В БОЛГАРІЇ ------------------

ЗАКІНЧИВСЯ
ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР

НОВІ ДРУЗІ— — "" - ------
1ІЕТРІВДАНІ1
Наш »ailii «Кярнати-69» Львівського державною уні

верситету імені Франка працював в колгоспі «Дружба» 
Петрівського району на будівництві птахофабрики.

Нас, «синьоблузників» (гак нас називали у Петровому), 
радо зустріли. В першу ж суботу свого перебування ми 
провели імпровізований вечір «Ми з вузу Франкового».

Разом з роботою па будівництві птахофабрики ми ак
тивно включилися в культурно-масову роботу громад
ських організацій. Завели Дружні зв’язки з колективом 
районного Будинку культури. За час перебування в Пет
ровому паші хлопці разом з новими знайомими взяли 
участь у дванадцяти концертах.

Футбольна команда нашого закону провела дві зустрі
чі з місцевою командою «Колгоспник».

13 липня був проведений недільник, присвячений 45-річ- 
'по з дня прийняття комсомолом Імені В. І. Леніна. До
помагали місцевому колгоспу готувати токи до Жнив В 
місцевих артілях прочитано дев’ять лекцій. Серед ннх- 
кВслика ленінська ідейна спадщина». «Розквіт Західних 
областей України — торжество ленінської національної 
політики КПРС» та інші.

Всіх справ, що зробили студенти нашого загону, не 
перелічити. А скільки їх іде буде зроблено в наступних 
трудових семестрах?.'

В. ГОДОВАНЕЦЬ, 
комісар будзагону «Карпатн-69» 
Львівського державного університе
ту ім. Франка.

Ди.мнтровград — одне з наймолодших міст Болгарії. Він виріс на березі Маріцн за народної влади. «Столи
ця молоді», як називають Днмитровірад, виробляв цеменг і консерви, машини й електроенергію, дас рес
публіці вугілля й мінеральні добрцва.

На Фото- бригада днмитровградськнк шахтарів Героя Соціалістичної Прані Трендю ГЕКОНА.
(Журнал «Болгария»).

Говорять говерлянц ЗАГОНАМИ, ЗАГОНАМИ..
Будівельний загін «Говер

ла» створений два роки то
му в Українському полігра
фічному інституті імен) 
їв. Федорова. Це вже втре
те пін виїздив на сільські 
новобудови Кіровоградщн- 
ни. Цього року в загоні пра
цювало 00 чоловік. З них 35 
трудилися на спорудженні 
іітахофабрикн в селі Пол
тавці Компаиіївського райо
ну і 23 чолові* —на. споруд
женні фер^ц великої Рога
тої худоби.

'і:
За два місяці роботи бій

цями загону освоєно при
близно сто тисяч карбован
ців. Але, хоч виробничі по
казники являються основою 
в оцінці діяльності загону, 
та ми провели велику вихов
ну роботу серед місцевого 
населення. Цс не тільки про
читані лекції, концерти, але й 
ставлення до роботи, паша 
поведінка. Ми показали кол
госпникам. що студентство є 
авангардом радянської мо
лоді.

І. ЗУ БАЛ Ь, 
командир СБЗ «Го- 
верла-69».

ЧИ МОЖНА сказати. Що Болгарії 
25 років? .Можна, але нехай не не 

прозвучить парадоксально — 25-річна 
країна, що знаходиться в розквіті своєї 
юності, має трннадцятивікову історію. 
Зараз, однак, піде мова про її молодість, 
про її молодих громадян!.

Завжди в боротьбі людства за свободу 
І прогрес молодь брала активну участь. І 
в боротьбі болгарського народу проти ка
піталізму І монархо-фашнзму велика за
слуга належить молодому поколінню, йо
го кращі представники близько 60 років 
тому створили свою організацію і. з того 
часу вона тісно зв'язана з економічними, 
політичними і культурними подіями в 
житті Болгарії.

П’ЯТЬЗУСТРІЧЕЙ
Кожен будівельний сту

дентський загін — Цс і ко
лектив художньої самодіяль
ності. Готувати свою про
граму ми розпочали за два 
місяці до виїзду на Кірово- 
градщину.

Полтавка Компаиіївського 
району — місце призначен
ня. Па День молоді майбут- 

-ІТпі поліграфісти з будзагону 
«Гоперла-69» виступили з 
першим концертом.

Великою популярністю ко
ристувалися виступи театру

естрадних мініатюр та ви
ступи нашого гумориста Бог
дана Жушми. Полюбили жи
телі села українські народні 
та закарпатські пісні у вико
нанні Ольги Бідяк, Марійки 
Павлик, Бориса Таронського, 
Віктора Непівського.

За Два місяці ми дали 
п’ять концертів, організову
вали виїзди агіткультбрига- 
ди, провели разом з сіль
ською молоддю тематичний 
вечір «Леніна мрії— в слав
них ділах».

М. СЕДЛЕРУК. 
студент 5 курсу У ПІ, 
боєць будзагону сГо- 
верла-69».

НА СТУДЕНТСЬКОМУ 
МЕРИДІАНІ

Творчість— 
перший девіз

СТВОРЕНО
У К РАЇ Н С Ь К Е Р ЕС ПУБЛІКАНСЬКЕ 
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Колегія Міністерства вищої і середньої спе
ціальної освіти УРСР та секретаріат ЦІ< ЛКСМУ 
прийняли постанову та затверділи статут Ук
раїнського республіканського студентського нау
кового товариства.

Товариство — добровільна організація, що об’єднує 
студентів вищих учбових закладів, які беруть активну 
участь у науково-дослідній та дослідно-конструкторській 
роботі. Завдання його — допомогати професорсько-вик
ладацьким колективам вузів у підготовні висококваліфі
кованих, ідейно переконаних спеціалістів, сприяти ши
рокому залученню студентів до безпосередньої участі в 
науково-дослідній роботі, популяризувати та пропагува
ти наукові знання і досягнення науки і техніки, сприяти 

.'впровадженню результатів наукових досліджень студен
тів у народне господарство.

Республіканське студентське наукове товари
ство організовує проведення студентами науково- 
дослідних робіт на кафедрах і в лабораторіях ву- 
зів, на заводах, у наукоь'о-дослідпих інститутах, 
допомагає створенню у вузах студентських науко
вих гуртків, проектних, конструкторських, техно
логічних і економічних бюро, проводить студент
ські наукові і науково-технічні конференції, кон
курси, огляди, узагальнює досвід роботи СІ ІТ ву
зів по організації науково-дослідної роботи тощо.

Затверджено поло/кення про членів СИ Г І їх обов’язки 
та прала. Членами студентських наукових товариств мо
жуть бути студенти, які успішно виконують навчальний 
план і беруть активну участі, у науково-дослідній роботі 
й діяльності товариства. Члени товариства мають пропа
гувати, науково-технічні знання, виступати з доповіддямн 
по своїй роботі на засіданнях гуртків. Вони мають право 
публікувати результати своїх досліджень у наукових ви
даннях, користуватись науковими відрядженнями.. Сту
дентів. що успішно поєднують науково-дослідну роботу 
з відмінним навчанням, рекомендують кандидатами на 
іменні стипендії. м

Кожному члену товариства видається членський кви
ток та значок єдиного зразка. и

Створення Українського республіканського сту- 
дсдтського наукового товариства — ще один вияв 
батьківської турботи партії і уряду про розпиток 
освіти, озброєння радянських людей глибокими, 
всебічними знаннями, вияв’ турботи про радянську 
студентську молоді.. Воно сприятиме дальшому 
розвитку ініціативи студентів, їх прагненню ще 
самовідданіше служити рідній Вітчизні.

жеиера і став керівником будівельної 
дільниці гідросилового каскаду Батаїи 
Муляр Станка Рибарова зараз Інжснср- 
хімік на Димнтровградському комбінаті, 
а ткалі Маруся Тодорова та Ольга Най- 
деиова — інженери текстильного виробни
цтва.

Молодіжні бригади переростали в мо
лодіжні чехи, цехи — в заводи. Де Ди
ректорами, головними інженерами, коа* 
структорами працює молодь.

У науково-дослідних інститутах 1 базах 
по розвитку технічного прогресу працю
ють переважно молоді Інженери й техні
ки. вік яких не перевищує ЗО — 35 років. 
Майже 70 процентів виробничників на за
водах радіоелектронних приладів і прила» 
дів зв’язку — молоді люди. Цілі галузі 

До них належать найбільші промислові 
об'єкти в країні; металургійний комбі
нат «Кдемиковці», нафтохімічний комбі
нат в Бургасі, гідроенергетичний комп
лекс «Бича», хімічний комбінат у Брані, 
енергетичний комплекс «Маріца — Схід». 
На будівництві Кремиковського металур

гійного комбінату —• 
більше 7 тисяч мо
лоді. і тут ВОНИ 
спочатку будують, 
а потім стають до 
печей і прокатник 
станів. За будівни
цтво Кремнковсько- 
го комбінату моло
діжна організація 
була нагороджена 
орденом Червоного 
прапора, а більше 
500 юнаків і дівчат» 
одержали високі 
державні нагороди.

ОНОВЛЕНА ЗЕМЛЯ
Сільське господарству Болгарії було 

відсталим і примітивним. Єдиним вихо
дом стало ного зміцнення через коопера
цію. Поступово почали відступати при
ватновласницькі інтереси, що глибоко за
сіли в селянських душах. 1 знову попе
реду була молодь. Ще вчора слухняні 
сини й дочки були настирливі у своєму 
прагненні переконати батьків вступити в 
кооператив.

Повторився досвід промисловості. Мо
лодіжні ланки, бригади, ферми, ділянки. 
Техніка була довірена молодим. 18-річш 
змінили кінні упряжки на трактори.

Першою в країні врожай 36 центнері« 
пшениці з гектара на незрошуваній Ді
лянці одержала ланка 17-річної Донки 
Панайогової. Це був рекорд у сільсько
му господарстві Болгарії. Зараз більш 
високий врожай е масовим явищем, зле 
тоді Донка Панайотова була звичайною 
сітьською дівчиною, а сьогодні вона — 
агроном. На дослідній ділянці ланка 
Олени ТІмевої одержала 248 тонн помідо
рів з одного гектара — ие найвищий вро
жай у світі. Нікому невідомий селянський 
хлопчина Петр Пазачев одержав і вирос
тив 276 поросят від Ю свиноматок. Трак
торист Парашкев Гудуларов за рік ви
орав на тракторі «ДТ-54» більше 510 
гектарів. Всі вони, як і багато інших, 
ще не досягти двадцяти років, були 
удостоєні найвищої державної нагороди
— Золотої Зірки і звання Героя Соціаліс
тичної Праці.

Сьогодні центр уваги сільської молоді— 
розвиток тваринництва.

Щорічно тисячі молодих агрономів, зоо
техніків. ветеринарних лікарів, інженерів 
прибувають у село. Цей безперервний по
тік інтелігенції прискорює розвиток сіль
ського господарства. Менш як за двад
цять років воно перегнало багато країн, 
які ч минулому були попереду, і вже на
здоганяє найрозвиненіші. 75 процентів 
технічнх кадрів у сільському господарстві
— молодь, і в її руках науково-технічна 
революція сільського господарства.

І МОЛОДЬ КЕРУЄ
В кінці нашої розповіді справедливо 

постає одне питання. Якщо болгарська 
молодь так активно бере участь в еконо
мічному й культурному житті країни, 
яка ж участь Тї в управлінні державою? 
Право на участь в державному управлін
ні вона завоювала жертвами в револю
ційній боротьбі. героїчною працею на 
будівельних риштованнях, на фабриках і 
заводах, на кооперативних полях.

У різних органах народних рад нара
ховується близько 4 тисяч комсомольців. 
А 22 тисячі народних депутатів — мо
лодше 10 років. В уряді 31 Депутат — 
юнаки І дівчата з усієї країни. Це відо
мі виробничники й спеціалісти, які. не
зважаючи на молодість, мають багатий 
досвід у своїй професії й успішно беруть 
участь у вирішенні найрізноманітніших 
державних справ. Молоді депутати беруть 
участь у підготовці нових законопроектів, 
контролюють діяльність міністерств і ін
ших державних установ. При Раді Мі
ністрів створено спеціальний комітет не 
спорту' з правами міністерства. Він коор
динує діяльність молодіжних спортивних 
організацій s Іншими політичними і гро
мадськими організаціями, а також і з 
державними Інститутами В комітеті пра
цюють виключно молоді.

Можна навести багато прикладів чудо
вих справ нашої молоді. Вони збільшу« 
юп. сяяння, що освітлює дорогу до світ« 
лого майбутнього країни молодості — 
Болгарії.

ка.ми». Хоча сині сорочки губили свій 
колір з перших днів від сонця, дощу і 
пилу, але бригади залишалися «синьо- 
блузнимн».

Цифри завжди сухі, але пафос 1946 ро
ку не можна передати лише словами. 
Коли перший ешелон з бригадами при
йшов на об’єкт, виявилось, що замість 
двох тисяч приїхало три тисячі юнаків і 
дівчат. )х чекала зустріч з горами. Через 
Балкани треба було прокласти пряму І 
зручну дорогу, що сполучить північну і 
південну Болгарію. Спогади про той час 
здаються далекою казкою. Всього мали 
по кілька компресорів. Іноді не вистача
ло навіть лопат і кирок. Проте було ба
гато ентузіазму!

Після закінчення дороги через Хаїн- 
боазький перевал молодіжні бригади від- 21“ ”7 "Г"'. ""Г?;".", „ТоЛшиїЛьправилися на будівництво водосховищ- промисловості мають молоду зовнішність. 
«Росіца» і «Копрінка». Молоді голоси 
зазвучали на «расі залізниці Периік — 
Волуяк і Ловеч— Троян. Перша високо
вольтна лінія Пазарджик — Курило — 
Мсздрадезе — справа рук болгарської 
молоді. За два роки бригади забетону
вали основи і поставили 1700 стовпів для

МОЛОДОСТІ

НА БІЙ З ВОРОГОМ
Давайте повернемося па кілька десяти

річ назад, до тих днів, коли 
загарбники крокували Європою, зали 
шаючи після себе смерть і розруху, 
відповідь на насильство піднялася хвиля 
народного обурення. Єдиною силою, 
спроможною організувати опір, була ьо. - 
гарська комуністич
на партія і керована 
нею Робітнича спіл
ка молоді. Збройна 
боротьба проти мо- 
нархо - фашистської 
влади в Болгарії 
потребувала склад
ної організації і ве
ликих жертв.

Спочатку молодь 
використовувала с і. 
як кур'єр. Вона роз
повсюджувала лис
тівки, що викривали 
зрадницьку політн-
ку тодішнього уряду. Вночі писали листів
ки, переносили матеріали, брали. активну 
участь в акціях забезпечення підпільни
ків продуктами I зброєю. Але цс було 
тільки спочатку. Опір набирав усе більш 

' серйозного характеру. Почали формува
тися бонові групи і з найсміливіших і від
даних справі юнаків. Вони че йшли в 
підпілля, вдень працювали на фабриках 
або в полі, сиділи за пантами в гімназії 
— жили лихо і сумирно. Вночі ж наносили 
ворогам несподіваних ударів і непомітно 
зникали в темряві.

Наскоки молодих патріотів завдавали 
гітлерівцям серйозних втрат. Летіли в по
вітря ешелони і склади з бензином, фаб
рики. що поацювали на Німеччину. Напа
дали на німецьких солдатів і офіцерів. 
На заводах зупинялися машини, тому шо 
в підшипники насипано піску або мета
левої стружки...

В 1941 році були сформовані перші 
партизанські загони, які почали відкриту 
збройну боротьбу і монархо-фашистською 
владою і німецькими окупантами. Мо
лодь брала Діяльну участі, у підготовці 
загонів. Юнаки і дівчата збирали продук
ти, теплий одяг, готували склади. Нада
вала допомогу іі яомійська молодь, що 
тікала з армії. Підрозділ піп команду
ванням молодшого офіцера Дічо Петро
ва повністю перейшов па бік партизанів 
і сі ач першим солдатським батальйоном 
у русі опору.

Влітку 1944 року партизанські частини в 
Болгарії нараховували більше 18 тисяч 
бійців. У містах і селах діяли бойові гру
пи. їм допомагали співчуваючі, число 
яких перевищувало 200 тисяч. Майже 70 
процентів цієї переконливо'/ сили склада
ла молодь. Лише в одному з районів 
Кюстеиділа партизанам активно допома
гало біля 300 молодих людей. Вдень вони 
працювали в полі, а вночі, вийнявши 
зброю зі схованок, разом з бійцями На
родно-визвольної армії повстанців напа
дали на ворожі підрозділи і комунікації.

За три роки жорстокої I нерівної бо
ротьби поклали голови тисячі чесних < 
відданих батьківщині юнаків І дівчат. 
Загинули визначні керівник» прогресивної 
болгарської молоді; Адальберт Антони, 
ЛІляна Димитрова. Олександр Днмитров, 
Порданка Ніколова, Свілеи Русев. У най
тяжчі моменти вони були в перших ла
вах. Десятки інших ставали перед куле
метними дулами, командуючи особистим 
розстрілом і провіщаючи ворогові його 
близький кінець.

Молоді, брала пряму участь у підго
товці збройного повстання 9 вересня 
1944 року. В одному з робітничих квар
талів Софії був віддрукований, а потім 
розповсюджений маніфест Вітчизняного 
фронту до болгарського народу.

Успіх народного збройного повстання 
став першим етапом. Попереду був дру
гий, не менш важкий. Реорганізована 
болгарська армія вступила у війну для 
остаточного розгрому фашизму. В ар
мію записалися тисячі добровольців. Во
ни залишили учнівські парти, аудиторії, 
фабрики, поля.

лінії з напругою И0 кіловольт. висотою 
від 20 до 32 метрів і вагою від 4 Д<> 12 
тонн. Натягнули кабель довжиною біль
ше 350 кілометрів.

1 січчя 1948 року була закінчена «-кі
лометрова копія, яка стала другою за
лізничною лінією між Софією і Перником 
і значно полегшила сполучення між міс
тами.

Мабуть. нзГіпам'ятпішнм в історії" 
бригад залишиться будівництво Димнт- 
ровірада. Тисячі юнаків і Дівчат при
йшли на відкрите поле. де повинен був 
вирости перший завод азотних добрив, 
завод «Вулкан» по виготовленню цемен
ту. Знаходилися люди, що вважали не 
безумством. Але сьогодні навіть перші 
жителі Днмнтровграда забули, що ко
лись тут був пустир.

Наступали нові часи. Народне госпо
дарство догнало і випередило довоєнний 
рівень виробництва. За 10 — 15 років 
Болгарія повинна була зробити тс, що ін
ші народи — за століття.

ДОРОГАМИ П’ЯТИРІЧКИ

МОЛОДЬ ТРУДИТЬСЯ

Кінець війни Болгарія зустріла, маючи 
виснажене і відстале господарство. А бо
ротьба тривала. Тільки тепер вона вела
ся на господарському фронті. На заклик 
про відбудову країни молодь відгукну
лася з готовністю. Почався будівельний 
похід назустріч сьогоднішньому дню.

Журналісти назвали молодих добро
вольці п трудового фронту «енньоблузни-

Почалася перша п’ятирічка. Кирок і 
бригадного «ура» вже було ”е досить. 
Промисловості, що народжувалася, по
трібні були спеціалісти. Вчорашні сіль
ські юнаки ставали арматурниками, на
вчилися виливати 
сяяли зварювальні 
часів вважалося. __ ___ _ __
вдома і в полі. Але зараз дівчата нарівні 
з юнаками почали управляти важкими 
кранами й екскаваторами, їм скорялися 
машини. Молодим були доручені найваж
чі ділянки, і вони ставали передовиками, 
прикладом на виробництві.

Ще не закінчився перший рік. а ткаля 
ЛІляна Димитрова виконала свій особис
тий план 1 за другу п’ятирічку. Токар 
Ангел Георгієв вперше в Болгарії засто
сував швидкісне різання металів і підви
щив продуктивність праці в 10 разів. 
Працюючи на будівництві Ф. Стоімсноп 
був глибоко переконаний. Що І при му
руванні стін потрібна організація праці. 
Зі своєю групою в 
годин викладав 18

Один за Одним 
ного комбінату в 
ЛЯМИ МОЛОДІЖНИХ г ____ ___
зданий на два місяці раніше строку. Ра
ніше строку був пущений в дію і сектор 
132. В напружені Дні 1952 року газета 
«Народна младеж» взяла шефство чад 
будівництвом першого в країні металур
гійного комбінату, і щоденно на першій 
сторінці з’являлися короткі повідомлення: 
«До відливки першої болгарської сталі 
залишається 30... 15... 10... 5... 1... Перемо
га!» Молодь працювала цілодобово по 
закінчення будівництва в установлений 
строк. Молодь сіояла біля печей І про
каз них валків. коли потекла перша 
сталь!

За короткий строк був збудований наф
тохімічний комбінат. — У вересні 1963 
року одержали перший болгарський бен 
зин. Через два роки з’явився й етилен 

і інші

? Вчорашні сіль- 
арматурникамн, на- 

бетон, в їх руках за- 
апарати. За старих 
що місце Дівчини —

п’ять чоловік він за 6 
кубометрів.
виростали Цехи хіміч- 
Днмитровграді. Зусил- 

бригад Цех 114 Був

зин. Через два . __ _______  ..
болгарського виробництва, а потім 
похідні бензолу.

Зростав список продуктів хімії, 
лхргії. машинобудування. Росли й 
На нові будови прибували юнаки і ___
та, одягнені вже по-модному. Незмінним 
атрибутом їх особистих речей стали тран
зистори і магнітофони. З’явилися спе
ціаліста - техніки й інженери, лаборанти 
і механіки, геологи і хіміки. Колишні 
бригадири Хаїнбоазу змінили свою Біо
графію Хрнсто Максимов поміняв ди
плом технічного учичиша на диплом ін-

мета- 
люди! 
дівча-

Іван КОСТОВ.
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ПОВІСТЬ
цигарниця

{Продовження. Початок н газетах за 23, 
26, ЗО серпня та 2, 4 вересня).

Гримнув постріл.
Кадети залягли і теж повели рушничний 

вогонь. 1 раптом по рівчаку збоку, з тернина, 
що кущився по косогору, вдарив ручний куле« 
мет. Помітивши, що їх обходять, партизани 
стали пробиратися рівчаком, намагаючись 
вийти з оточення. «Піу Піу!» — свистіли кулі, 
врізалися в землю, зрізали бур’ян на палу. 
Хтось із партизанів спробував проскочити про
галину між садом і хатами, але тут же 
вткнувся обличчям у болото, залишився непо
рушним,

— Відступаєм, Антоне! — покликав Степан 
дружка.

Той не відгукнувся. Степан глянув в ного 
бік і по тій позі, в якім лежав Антон. раптом 
зрозумів, що трапилось безповоротне.

— Антоне... Чуєш? Антон!
Степан підповз до нього і потягнув донизу, 

па дно рівчака. Повернув до себе. Верхня губа 
була розсічена. На обличчі застиг вираз якоїсь 
дитячої образи, — вона теплилася в перело
мах брів, у куточках губ. спотворених німим 
криком, у сльозиш, що блищала в куточку ока 
біля перенісся. У грудях нерухомого Антона 
почувся тяжкий хрип, і це було так несподіва
но, що Степан здригнувся. Може, він тільки 
поранений? Хоч Степан одразу зрозумів, що 
помиляється, він розстебнув Антонів кожушок, 
став щупати ще теплі груди, живіт. Потім 
зняв шапку і... Куля, напевне, була японська. 
Вона влучила в тім’я і вийшла нижче вуха, 
залишивши майже непомітний слід — малень
ку ранку.

Поруч з Антоном валявся матрац з пожит
ками.

Степан раз-другий вдихнув ротом повітря, 
скривився, немов від дикого болю, І міцно 
стиснув зуби, щоб не заридати вголос.

Захоплений несподівано, партизанський полк 
підступав, кинувши кілька гармат і майже 
весь обоз. З півсотні бійців кадети взяли в 
полон. У їх числі виявився й невеликий загін, 
що оборонявся біля молодого саду. Тарасенко
ву куля роздробила лікоть. Посірілий, боро
дань кусав бліді губи І здоровою рукою при
тискував поранену руку до живота. Рукав ши
нелі було забруднено багнюкою, залито кР11" 
в’ю. Вона сочилася крізь пальці, краплі дріб
ним бісером скочувалися по сукну.

Партизанів відвели в село І заперли в пус
тому сараї. Не встигли вени іі присісти, як на 
подвір'ї почувся шум, двері відхилилися, про
пускаючи нову партію полонених. Серед них 
були Ботнар, Матвій Ямка і Санька Хлист. 
Останніх Степан не знав.

Десь через годину стали викликати по од
ному. Занесених у список І обшуканих відво
дили в підвал, що був у кутку подвір’я.

Коли ця процедура закінчилася, хтось помі
тив що відсутній Тарасенков. Переглянулися— 
бороданя серед полонених не виявилося. Мо
же. його направили в госпіталь?

А незабаром почули постріл. Одинокий. Десь 
тут. педалеко.

У погребі надовго настало мовчання.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Червонясте квітневе сонне плавилося в ка

люжах. Подвір'я було встелене половою, з’ї
дами сіна, І на цьому роздоллі господарювали 
горобці. Біля гайку великого під бляхою бу
динку походжав вартовий. Біля конов'язі, 
вкопаної між хлівом і клунею, стояло четве
ро осідланих коней.

Полонених вишикували по два в декількох 
кроках від льоху. Високий худющий капітан, 
іцо очолював варту, засунув список за обшлаг 
англійської шинелі, висякався і скомандував 
«кругом». Зграйка горобців знялася і переле
тіла на вишняк.

— Куди потопаємо, ваше високородіє? — по- 

,-цІкаоивсн Коломієць, хоч знав усе наперед: 
вранці копають ями, а розстріл — увечері. 
Матросу просто хотілося погомоніти. І його ви
лицювате дублене обличчя иромінило непід
робну добродушність І цікавість. Але худющий 
капітан не оцінив подібної ласки. Чи. може, 
вловив у словах матроса злу іронію?

— Не розмовляти! Кроком...руш!
Коломієць щось пробурмотів, на зразок: 

«Фу ти, строгість яка» — і тут же одержав 
прикладом між лопатки.

За городом НаЛіежі поля пролягав невелич
кий хутірець. Ним капітан і повів пополених, 
оточених вартою. Звідси, з підвищення, доб
ре було видно село, що лежало в долині. 
Чуже і вороже, воно мало вигляд безлюдного. 
Подекуди над димарями зливався ранішній 
димок. Степан дивився І дивувався: огорожі— 
з каміння і глини, будинки — майже всі ка
м'яні. ІІІ верб, ні яворів — нічого зайвого. 
Скирти, копиці сіна, Амбарн. клуні. Все роз
раховано і відмірено з німецькою пунктуаль
ністю.

Болото на дорозі вже встигло трохи за
тверднути. Капітан, що йшов попереду всієї 
процесії, час від часу різко махав то однією, 
то другою погою, аби болото ліпше відставало 
від чобіт.

Степан був у першій парі. Ного сусід Василь 
Поетика, русоголовий хлопець, увесь час мру
жить очі. вишукуючи в голубому небі жай
воронка. із задоволенням підставляв шоки 
теплу. Шапку Василь гагубив ще під час бою 
I йшов з непокритою головою — скуйовдже
ний, з незрозумілою усмішкою. На ньому були 
німецькі черевики, обмотки, вилиняле солдат
ське галіфе і робітнича фуфайка з відірваним 
хлястиком. Степан познайомився з Василем у 
льоху І знав тільки, що виріс хлопець У ро
бітничій сім’ї па околиці Єлисаветграда і, що 
той дуже любить голубів.

У другій парі йшов велетень Матвій Ямка і 
щупленький Санька Хлист. Матвій майже ні 
до кого не розмовляв. Цілими Днями щось 
майстрував: з підвального пороху вибирав со
ломинки. змочував їх у роті, розгладжував і 
плів мініатюрні кошики. Зараз піп ішов важ
ким кроком, засунувшії руки п рукави чумар- 
ки, I тупо дивився під ноги. Горе придавило 
його плечі: залишив удома четверо дітей. Чо
тири голівки, що пахнуть молоком і дитячим 
теплом... У Саньки ж не було нічого, він звик 
до капризів фортуни: ендів по в’язницях, хо
див етапами, па своїй шкірі випробував само
суд. Бувало, спіймають на гарячому, поб’ють 
чобітьми, кілками і, закривавленого, без ознак 
життя, викинуть у рівчак, як собаку. Але 
живучим був Санька! Якось і полон переживе. 
Кадети були ввічливі; ні тобі зуботичин, ні 
допитів. Надходить вечір, заходить сонце, за
бирають вісімку, і — гримлять постріли. Тіль
ки й усього. Воно, правда, досить сумно — 

як-не-як тільки людиною став, а тут уже й 
помирати треба. Можливо, ще червоні надій
дуть, виручать?

Наступна пара — Олександр Попов і Севе
рин Продайвода. БІлобрисий, голубоокий По
пов походив із сім’ї старообрядця І, можливо, 
тому різнився стриманістю. Северин за остан
ні дві доби помітно здав, 1 лише блиск в очах 
видавав у ньому колишнього веселуна і при
звідця. У його жилах, напевне, текло немало 
циганської, а можливо,, і монгольської кроні.

Групу замикали Ботнар і матрос. Обидва 
потрапили в полон, коли під час відступу ки
нулися виручати полкову артилерію. Ботнар, 
схудлий, зарослий щетиною, мав вигляд діду
ся. хоч насправді йому було лише за п'ятде
сят. Останні ночі пін майже зовсім не спав, 
його мучив ревматизм — боліли ноги в сугло
бах, понапухали пальні рук. Коломієць страж
дав не стільки від голоду, скільки з-за від
сутності тютюну. ГПд час обшуку у полонених 
пипатрошіїли псі кишені, Іван потім у відчаї 
стукнув себе кулаком по лобі; «Макуха, не 
додумався висипати півжмені махри п чере
вик!»

Над степом співали жайворонки, легка па
ра Диміла на виднокраї, а в тернику Ше ле
жали недогризки сірого снігу. Бруньки на гіл
ках набубнявіли і готові бризнути зеленню. 
Не вірнлося. що можна вмерти у такий со
нячний день.

Думки про майбуття були неясні, уривчасті. 
Виходило якось так. що Степан думав не про 
себе, а про когось зовсім стороннього. Це його, 
стороннього, сьогодні перед заходом сонця по
ведуть на розстріл. Ось цей рябий солдат, що 
йде ліворуч, буде Цілитися в груди. За шо? 
Які злочини він здійснив? Коли Степан огля
нувся і, забувши про себе, побачив своїх то* 
варіпиів в оточенні конвоїрів з примкнутимн 
до гвинтівок багнетами, то й сліду ие зали
шилося від безпомічного дитячого серцебиття. 
Все довколишнє набувало чіткої реальності І 
ставало па сьої місця: є війна, є полонсиҐі/с?4 
воні добровольці, с вороги, кадети. І пощади 
не буде. І коли за селом почали спускатися в 
балку, Степан уже знав, що треба робити. 
Рішення прийшло несподівано і було простим. 
Для чого чекати вечора, коли зв’яжуть руки? 
Ось тільки б чоботи скинути (як Антон під 
Веселиповнм). тому що в них далеко не забі
жиш. Почнуть підійматися на гору, парта роз
тягнеться, стомиться... і не бігти у повен ріст, 
а впасти і котитися донизу, а там — до ви
ступу скелі, і — балкою. І петляти -- тоді 
трудно влучити. Якщо куля не сягне зразу { 
Степан дотягне до очеретів, що видніються за 
поворотом, ніхто не дожене. Там І скине фу
файку, чоботи... Доки верхові прискачуть З 
села — шукай вітра в полі!

(Далі буде).
~т-... .—

КЛІТИН
КЛУБ 04-Х КЛІТИН. Його ми відкриваємо не лише 

для спортсменів, які вже спробували свої сили і май' 
стеріїість за шахівницею. Він і для шахістів-лсбютантів, 
для всіх, хто любить і шанує цей цікавіш і захоплюючий 
вид спорту.

Керівник клубу —’ чемпіон області, кандидат у май
стри спорту Георгій ДУБІВКА.

Ми збираємося запросити своїх читачів не лише до 
розв’язання шахових задач, а й знайомитимемо їх з іс
торією та теорією шахів.

Надсилайте нам свої етюди, задачі, кореспонденції та 
репортажі про цікаві змагання шахістів, розповідайте 
про окремих спортсменів.

Сьогодні клуб оголошує свій 
перший конкурс-нікторіїну.

До конкурсу буде включено 
їй іавдань. У кожному — етюд 
або комбінація з практичної 
гри. запитання з історії та теорії 
шахів.

Згідно з єдиною всесоюзною 
спортивною класифікацією учас. 
пики нашого заочного змагання, 
які виконають не менше шести 
іавдань, отримають четвертий 
розряд, а тим, хто надішле вір
ну відповідь на 8 запитань, буде 
присвоєно третій розряд.

За вірну відповідь на кожне 
запитання зараховуватиметься 
певна кількість очок.

Переможцями будуть ті, хто 
чабере найбільшу кількість очок 
(о залік на спортивний розряд 
входять лише очка за розв’я
зання шахових задач, етюдів, 
комбінацій).

ЧИТАЧІ. ЯКІ НАДІШЛЮТЬ 
НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ВІР
НИХ ВІДПОВІДЕЙ на всі 
ЗАПИТАННЯ ВіКЮРИНИ- 
КОН КУРСУ. БУДУТЬ НАГО
РОДЖЕНІ ДИПЛОМАМИ ТА 
СУВЕНІРАМИ.

Абсолютний переможець кон.- 
курсу-вікторинн отримає спеці
альний приз «Молодого кому
нара». а той. хто займе друге 
місце, преміюється туристською 
путівкою в одне з визначних 
місць Кіровоградщини.

Підсумки конкурсу.вікторини 
будуть підведені в кінці грудня 
цього року.

Ото ж. друзі, запрошуємо вас 
до поєдинків.

Відповіді на наші запитання 
конку рсу-вікторини надсилайте 
в десятиденний строк після

«МОЛОДОЛ КОММУНАР» -• оргап Кировоградского 

обкома ЛКСМУ г, Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 

відділу військово-патріотичного виховання і спор* 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Дпмнтрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

Запрошуємо 
до 
поєдинків

опублікування їх на адресу: Кі
ровоград, вул. Луначарсько- 
го, 36, редакцій газети «Моло
дий комунар», «Клуб 64-х клі
тин». В листах зазначайте своє 
прізвище, ім'я, по батькові, точ
ну адресу.

Отже,
ЗАВДАННЯ № і

1. Хто з радянських ша
хістів був чемпіоном світу з 
шахів серед юнаків і в яко
му році? (2 очка).

2. Що означає термін 
«цугцванг». Наведіть при
клад. (З очка).

3. Розв'яжіть етюд:
Білі: Кре4, пп. а4, #4 

(З фігури).
Чорні: Кр£6, Ср7 (2 фі

гури)
Білі починають і вигра

ють. (2 очка).

Новий універсальний магазин стане незабаром до ладу в центрі Малої Виски. Фото ІО. ЛІ ВАШ НИ КО В А.

ВШАНУВАННЯ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Наступного вівторка все прогресивне людство відзначати

ме 200-річчя з дня народження 1. П. Котляревського, який 
першим проклав глибоку борозну на цілині нової україн
ської літератури.

До цього свята книжковий магазин Лї 2 облкннготоргу 
оформив вітрини, виготовив стенд *200 років Котляревсько
му». обладнав куточок письменника.

У день ювілею в 17 годин до нашого магазину зберуться 
шанувальники автора безсмертної «Еисїдії».

На вечорі лунатимуть уривки з поетичних та драматичних 
творів письменника. Поезії, присвячені славному енну укра
їнського народу, читатимуть кіровоградські поети.

До послуг відвідувачів будуть запропоновані ювілейні ви- • 
дания І. П. Котляревського.

Н. НЕКРЕТОВА, 
продавець.

ф ФУТБОЛ

З ПЕРЕКОНЛИВІШ РАХУНКОМ
Суворий закон футбола 

твердить, що гра має відбува
тися за будь-якої погоди. Кі
ровограді, очевидно, пам’ята
ють минулорічний матч «Зір
ки» із запорізьким «Металур
гом». який проходив під час 
зливи (тоді наші земляки ве
ли перед — 3:0, а потім про
пустили два м'ячі в свої во
рота). І позавчора перед зу
стріччю цих команд йшов 
дощ, який під час гри ще 
більше посилився.

Та це пе остудило запалу 
футболістів. 1 господарі поля, 
і гості грали з повного відда
чею сил. І це цілком зрозумі
ло. Адже перед звітним туром 
суперники мали однакову 
кількість очок (по 38). але у 
«Мсіалурга» була краща різ
ниця забитих І пропущених 
м’ячів і тому він займав ДРУ

ге місце, а «Зірка» — чет
верте.

Все ж більш активно Діяли 
Кіровограді. Увесь перший 
тайм пройшов у їх безперерв
них атаках.

Одне слово, гол назрівав. 
Розв’язка настала на 28-й хви
лині. Ступак, стоячи спиною 
до воріт «Металурга», одер
жав м’яч і, розвернувшись на 
180 градусів, з ходу пробив 
його' в сітку.

І після перерви перевага бу
ла на боці кіровоградців. До 
фінального свистка вони заби
ли те Два голи. Це зробили 
знову ж Ступак та Андрій 
Гайкович. 3:0 — переконливий 
рахунок. «Зірка» знову «а 
другому місці.

Дублюючі склади зіграли 
напередодні внічию — 1:1.

НЕДІЛЯ, 7 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Райкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — «Будиль
ник». (Ташкеит). 10.00 — Му
зичний кіоск. (М). 10.30 —
Для школярів. '«Священні міс
ця нашої Батьківщини». «Маг
нітна». (М). 11.00 — Для
школярів. «Турнір умілих-69». 
(М). 11.30 — Скарби Ленін
града. «Михайлівський за
мок». (Ленінград). 11.45 — 
Для дітей. «Пропало літо». 
Художній фільм. (М). 13.00 — 
Сьогодні — День працівників 
нафтової і газової промисло
вості. (М). 13.30 — Сільська
година. (М). 14.30 —, Для вої
нів Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флот у. 
(Краснодон). 15.00 — «Золоті 
ключі». (Львів). 13.40 — Сьо
годні — День освіти. (К). 19.00
— Клуб кіномандрівішків. 
(М). 20,00 — «Камертон доб
рого настрою». (Харків). 20.45
— «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М), 21.30 — Про
грама кольорового телебачен
ня. «Мультппанорама», (М). 
22.30 — Спецвипуск тслсвіс- 
тей. (К).

ПОНЕДІЛОК. 8 вересня. 
Перша програма. 17,45 — Те- 
левісті. (К). 18.00 - Для
школярів. «Розповіді про Ле
ніна». (М), 18.30 — Передача, 
присвячена Міжнарод йому 
Дню солідарності журналістів. 
(М). 19.00 — І. Котляревський 
і корифеї українського театру. 
(Кіровоград). 19.15 — «Госпо
дарі землі». (К). 19.25 — «В’є
ться степом Інгул». (Микола
їв). 19.40 — «Книгарня :«Сяй- 
во». (К). 20.30 — Програма
«Час». (М). 21.15 — Кінопано- 
рама. (М).

ВІВТОРОК, 9 вересня. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — «Маршрутами
п'ятирічки», (Куйбпшев). 10.45 
— Концерт шахтарського мо
лодіжного ансамблю «Райду. 
та». (Донецьк). 11.30 — Теле- 
вісті. (К). 11.40 — Кіножурнал 
та художній фільм «Журна
ліст». І серія, (Кіровоград).
10.15 — Художній фільм 
«Журналіст». І серія. (Кіро
воград). 18.15 — До 25-р1ччя 
скинення фашистської дикта
тури в Болгарії. (К). 19.00 —• 
Вечір, присвячений 200-річчю 
з дня народження І. Котля
ревського. (К). По закінчен
ні — інформаційна програма 
«Час». (М).

Друга програма. 11.45 —
«Радість творчості». (Киши
нів). 12.15 — Телевісті. (К). 
17.10 -- «Диво з усіх див», 
(К). 17.40 — Телевісті. (К).
18.00 — Мультфільм. (К).

СЕРЕДА, 10 вересня. Перша 
програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — Для школярів. 

’«Сто витівок двох друзів». 
(М). 10.45 — Кіножурнал І ху
дожній фільм «Журналіст», 
II серія. (Кіровоград). 12.45 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 16.55 — Населенню про 
цивільну оборону. (К). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — «Скарб
ниця українського мистецтва», 
(К). 18.30 — «По ленінських 
місцях». (Ленінград). 19.00 — 
Програма Українського кольо
рового телебачення. «Мальов
нича Україна». (К). 19.30 — 
Фестиваль телевізійних бага
тосерійних зарубіжних філь
мів. «Вовк серед вовків». 
НДР. Телефільм. І серія, (М).
21.15 — Програма «Час». (М),
21.55 — Чемпіонат світу З 
футбола. Північна Ірландія — 
СРСР. (Белфаст).

Друга прогрп.ма. 10.45 —
О. Нікітін. «Особисте життя». 
Телевізійний спектакль. (М).
11.55 — «Завжди на погої-*. 
Населенню про цивільну Обо
рону, (М). 21.15 — Художній 
фільм «Журналіст». Н серія. 
(Кіровоград).
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