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16 жовтня 1969 року, о 12 годині 52 хвилини 
московського часу після успішного виконання про* 
грами польоту космічний корабель «Союз-6 », пі* 
лотоааний екіпажем у складі космонавтів товари
шів Шоніна Георгія Степановича і Кубасова Валерія 
Миколайовича, приземлився в заданому районі те
риторії Радянського Союзу за 180 кілометрів на 
північний захід від міста Караганда.

Самопочуття космонавтів добре.
Для здійснення спуску з орбіти командир кораб

ля виконав ручну орієнтацію і в розрахунковий 
час увімкнув програму спуску. Після закінчення ро
боти двигуна від корабля відокремився спускний 
апарат з екіпажем.

Політ спускного апарата відбувався по керованій 
траєкторії з використанням аеродинамічної якості» 
Після гальмування б атмосфері було введено в дію 
парашутну систему, а двигуни м'якої посадки за
безпечили плавне приземлення.

На землі носмонавтів зустріли представники групи 
пошуку, друзі, спортивні комісари, журналісти.

Політ космічного корабля «Союз-6» успішно за
вершено. Одержані результати мають важливе нау
ково-технічне значення.

17 жовтня 1969 року, о 12 годині 26 хвилин москов
ського часу після виконання наміченої програми

(Закінчення на 2-й стор.).

направо): сидять — Валерій КУБАСОВ, Георгій 
ЄЛИСЄЄВ; стоять — Віктор ГОРБЛТКО, Анатолій

Фото Л. МОКЛЕЦОВА. (ЛИН).

Група радянських космонавтіп (зліва 
ШОНіИ, Володимир ШАТАЛОВ, Олексій 
ФІЛІПЧЕНКО 1 Владислав ВОЛКОВ.

Найхвилюючішіїй діалог сьогодні 
— «Кос мои — Земля», «Земля — 
Космос». До нього прислухається ко
жен землянин. Не дивно, що в остан
ні дні не залежується на бібліотеч
них полицях література про ракето- 
плавання, про розвідників і штурма
нів космічного океану. Великим по
питом користуються книги Юрія 
Гагаріна «Дорога в космос», «Є по
лум’я!», О Леонова і О. Соколова 
«Ждіть пас, зірки», Г. Кудрявцевой 
«Три подвиги Володимира. „ Комаро
ва», О. Романова «Конструктор кос
мічних кораблів». Перш, ніж замо
вити книги в читальному залі, всі — 
від студента і до пенсіонера — про
сять свіжу газету, щоб узнати про 
останні новини, як сприймає світ 
це одну перемогу нашої Батьківщини.

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
методист обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської.

СТОЛІТТЯчверть
Український народ, всі народи-браги 

багатонаціональної Радянської Вітчизни 
відзначають велике свято. Чверть століт
тя тому земля нашої республіки була 
повністю очищена від німецько-фашист
ських загарбників. На її просторах — 
із сходу на захід і з півночі на південь 
гордо замайорів переможний прапор. 
Ця незабутня дата золотими літерами 
навіки вписана в історію нашої соціа
лістичної Батьківщини, яка завжди пам’я
татиме безсмертні подвиги своїх синів І 
дочок, здійснені під проводом ленін
ської партії комуністів.

Святкуючи славну річницю, трудящі

республіки звертають найвищі і найсвіт
ліші помисли і почуття до людини, яка 
стала прапором усіх наших перемог, до 
творця Комуністичної партії і Радянської 
держави В. І. Леніна. Нескінченним по
током йшли в ці дні жителі і гості сто
лиці України до пам’ятника вождю, що 
височить у центрі Києва. Особливо бага
толюдно було тут вчора, 17 жовтня.

О 10 годині ЗО хвилин до пам'ятника 
В. І. Леніну прийшли керівники Кому
ністичної партії і уря^у1 України, перші 
секретарі обкомів партії і голови облви
конкомів. До підніжжя пам’ятника ста
виться кошик з квітами. На широкій чер-

Пленум обкому ЛКСМУ
Вчора в Кіровограді відбувся пленум обкому ЛКСМУ. 

В першому питанні порядку денного пленуму — про зав
дання обласної комсомольської організації по виконанню 
постанови бюро обкому КП України «Про роботу обкому 
ЛКСМУ по трудовому і політичному вихованню молоді» — 
з доповіддю виступив другий секретар обкому ЛКСМУ 

’ М. Гайдамака.
В обговоренні доповіді виступили: 10. Руднев — другий 

секретар* Кіровоградського міськкому ЛКСМУ, В. Богуслад- 
ський — секретар комітету комсомолу Зпам’янського сіль
ськогосподарського технікуму, В. М’яснянкін — перший сек
ретар Олександрійського міськкому ЛКСМУ, В. Вансович — 
перший секретар Гайворонського райкому ЛКСМУ, М. Ля
шенко •— секретар первинної комсомольської організації кол
госпу «Пам’ять Леніна» Маловвсківського району та інші.

В першому питанні порядку денного пленум прийняв від
повідне рішення.

вонз-лазуровій стрічці золотом горять 
слова: «Великому вождю і вчителю тру
дящих В. І. Леніну від ЦК КП України, 
Президії Верховної Ради УРСР і Ради 
Міністрів УРСР».

Того ж дня керівники Комуністично? 
партії України і уряду республіки покла
ли вінки на могили Невідомого солдата, 
видатного радянського полководця, Ге
роя Радянського Союзу, генерала армії 
М. Ф. Ватутіна, під чиїм командуванням 
війська Першого Українського фронту 
громили ворожі полчища на українській 
землі.

(Закінчення на 3-й стор.).
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На пленумі затверджено заходи обкому ЛКСМУ по вико
нанню постанови X пленуму 1ДК ЛКСМу про етап і заходи 
по дальшому поліпшенню роботи комітетів комсомолу по 
добору та ідейному загартуванню комсомольських кадрів, 
а також розглянуто питання про підготовку до XVI облас
ної комсомольської конференції.

Ппенум розглянув також організаційні питання. В зв язку 
з переходом на партійну роботу звільнено від обов’язків 
завідуючого відділом комсомольських організацій обкому 
ЛКСМУ В А. Долиняка. виведено зі складу членів бюро 
10. Г. Целиха та 1. М. Урицького. Обрано членом бюро 
і затверджено завідуючим відділом комсомольських органі
зацій обкому ЛКСМУ Б. С Ясииовського.

Па пленумі виступив з промовою другий секретар обкому 
КГ1 України Д. П. Максименко. В роботі пленуму взяв участь 
заступник завідуючого відділом організаційно-партійної ро
боти обкому КГІ України О. Т. Шаповалов.

Звіт про роботу пленуму буде опубліковано в наступному 
номері газети.



2 стор. „Молодий комунар** 18 жовтня 1900 року

ШТУРМ КОСМІЧНИХ ВИСОТ ТРИВАЄ
II РИЗ ЕМ л II JIІІСЬ!

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
експерименту космічний корабель «Союз-7», пілото
ваний екіпажем у складі космонавтів товаришів Фі- 
ліпченка Анатолія Васильовича, Волкова Владислава 
Миколайовича І Горбатка Віктора Васильовича, при
землився у заданому районі території Радянського 
Союзу за 155 кілометрів на північний захід від міста 
Караганда.

Самопочуття космонавтів після приземлення добре.
На місці приземлення космонавтів тепло зустріли 

представники групи пошуку, спортивні комісари, дру
зі ї журналісти.

Політ космічного корабля «Союз-8» тривав, 
(ТАРС).

ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ

16 жовтня

Згідно з програмою польоту з 21 години 20 хви
лин 15 жсвтня до 5 години московського часу 
16 жовтня екіпажі космічних кораблів «Союз-6», 
«Союз-7» і «Союз-8» відпочивали.

За даними телеметрії, сон космонавтів був спо
кійним і глибоким. Параметри мікроклімату в кабі
нах і орбітальних відсіках кораблів — тиск, темпе
ратура, вологість і газовий склад атмосфери — 
відповідали земним умовам.

Після пробудження екіпажі кораблів виконали по
трібний комплекс фізичних вправ, з апетитом посні
дали і перевірили стан бортових систем.

При входженні кораблів у зону радіовидимості 
далекосхідних вимірювальних пунктів Радянського 
Союзу командири екіпажів провели звірку часу 
і доповіли, що самопочуття всіх космонавтів пре
красне, що вони готові приступити до проведення 
науково-технічних досліджень та експериментів за 
програмою чергового дня польоту.

* * *
На 11 годину московського часу 16 жовтня ко

раблі «Союз-6», «Союз-7» І «Союз-8», які про
довжують груповий політ, зробили відповідно 79, 
63 і 47 обертів навколо Землі.

Члени екіпажів космічних кораблів виконували 
заплановані програмою польоту науково-технічні і 
медико-біологічні дослідження, а також далі опра
цьовували способи ручного маневрування на орбіті.

Екіпаж космічного корабля «Союз-6» у складі 
підполковника Г. С. Шоніна і борт-інженера В. М. 
Кубасова здійснив експерименти по проведенню 
зварювальних робіт у космосі. Метою цих експери
ментів було визначення особливостей зварювання 
різних металів в умовах космічного простору. Як 
повідомлялось раніше, корабель «Союз-6» оснаще
ний унікальною технологічною апаратурою, призна
ченою для дослідження різних способів зварюван
ня металів в умовах глибокого вакууму і неваго
мості. Зварювальну апаратуру розміщено в орбі
тальному відсіку, а пульт керування процесом зва
рювання — в кабіні екіпажу.

Перед початком зварювання командир корабля 
Шонін закрив люк-лаз в кабіні корабля і на 77-му 
витку розгерметизував орбітальний відсік. Після 
того, як у відсіку встановився глибокий вакуум, 
борт-інженер Кубасов увімкнув зварювальну апа
ратуру. По черзі було здійснено кілька видів авто
матичного зварювання. Після цього було проведено 
герметизацію орбітального відсіку, І зразки зварю
вання борт-інженер переніс у кабіну космонавтів. 

І Проведений експеримент є унікальним і мас ве
лике значення для науки і техніки при розробці 
технології зварювально-монтажних робіт у космосі.

17 ЖОВТНЯ
17 жовтня на 10 годину ЗО хвилин московського 

часу космічні кораблі «Союз-7» І «Союз-8» зроби
ли відповідно 79 і 63 витки навколо Землі.

Екіпаж космічного корабля «Союз-7» продовжив 
опрацювання методів автономної навігації І ручної 
орієнтації корабля.

Товариші Шаталов і Єлисєєв, які пілотують кора
бель «Союз-8», проводили медичні дослідження, 
фотографування І кінозйомку геолого-географічних 
ділянок земної поверхні і хмарного покриву Землі.

Всі системи кораблів функціонують нормально. 
З борту надходить телеметрична інформація, яка дає 
змогу оцінювати роботу всієї апаратури кораблів 
і одержувати повні дані про стан організму кос
монавтів.

Під час чергового сеансу зв’язку о 10 годині 
40 хвилин з борту космічних кораблів «Союз-7» і 

f «Союз-8» космонавти передали палкі поздоровлен
ії ня українському народові в зв'язку з 25-річчям з дня 

визволення України від фашистських загарбників. 

U ЕМАЄ, напевно, для бать- 
11 ків важчого запитання, 

ніж запитання, як виховувався 
син. І, зрозуміло, чому батько 
космонавта Владислава Волко
ва відверто ухилився від роз
мови про «особисто сімейне 
життя». Коли дітей ростять, 
про наступні інтерв’ю~не ду
мають. Біографію Владислава 
доводиться гортати «з кінця», 
з газетної сторінки, на якій 
прізвище Волкова великими 
літерами набрано в повідом
ленні ТАРС. Ллє, як розміря
ти з цим інші тридцять чоти
ри сторінки? Тридцять чотири 
роки Владиславу микав в лис
топаді.

— Н|, справді, в біографії 
Владика немає нічого особли
вого, — переконано сказав Ми
кола Григорович.

І якщо він згадав деякі 
епізоди, то, зрозуміло, не для 
того, щоб поділитися сімей
ним досвідом виховання сина. 
Просто Микола Григорович 
розумів: коли черговий гро
мадянин Радянського Союзу в 
космосі, людей не влаштовує 
коротенька біографія, переда
на слідом за повідомленням 
ТАРС.

Отже, починаючи з Цієї но
вої сторінки, спробуємо «пе
регорнути» життя назад — до 
умовної вісімнадцятої. до 
серпня 1953 року, коли Вла
дислав Волков написав заяву: 
«Прошу зарахувати мене сту
дентом 1 курсу МАІ». Навряд 
чи йому ставили запитання, 
чому саме в авіаційний, хоч у 
першій біографії, яка вмісти
лася па аркуші зошита, про 
себе сказати було тоді ще ні
чого, «Вів шаховий гурток, 
був редактором стінгазети». 
Запитання, чому в МЛІ, — 
попереджали інші рядки авто
біографії: «Батько закінчив 
Московський авіаційний техні
кум, з 1934 року безперервно

працює в авіаційній оборон
ній промисловості. В одному з 
відділів конструкторського бю
ро начальник конструктор
ської бригади. У 1952 році за
кінчив МЛІ без відриву від 
виробництва. Мати з 1930 ро
ку по 1943-й теж працювала 
в авіаційній промисловості иа 
посаді‘конструктора».

Коли, в який день, в яку 
хвилину, народжується мрія? 
Ні батько, ні мати про Ц₽, 
звичайно, не знають, не всти
гають «підгледіти» ту мить, 
коли у сипа чи дочки міцніє 
бажання піти по їх стопах, 
щоб потім уторувати свою 
стежку.

ним кресленням »став зримий 
його двійник з піднятими па
русами, починала пульсувати 
у хлопчика та жилка, яку на
зивають конструкторською, А 
може, не конструкторська, а 
капітанська, адже всі хлопчи
ки марять морями. Професія 
ж батька виглядала аж ніяк 
не романтично. Коли завод 
виконував термінове завдання, 
дома не бував по кілька Діб. 
Прийде — очі запали, весь 
наскрізь прокурений.

— Тату! Можна до вас на 
завод? Ну, хоча б одним 
оком! — Прохання, «ке Вла
дислав таїв, як мрію, знаючи, 
що вона нездійсненна.

З ДИНАСТІЇ 
КОНСТРУКТОРІВ
Що такс ватман, рейсфедер 

і рейсшина Владислав, мож
на сказати, узнав ще до того, 
як навчився виводити «мама» 
І «тато». Не дивно, що перші 
уроки креслення у школі бу
ли для нього давним-давно 
пройденим домашнім курсом. 
Зробити ескіз з натури, обмі
ряти предмет і накреслити — 
цьому в дитинстві покволом 
учив батько. Здавалося б, Що 
може бути простішим, ніж 
вистругати з дошки кораблик, 
увіткнути щогли, укріпити па
перові паруси. Всі хлопчики 
перепливають одного разу 
своє дитинство на таких ко
рабликах. Ллє...

— Ти спочатку намалюй те, 
що збираєшся робити. Уяви, — 
радив батько.

Можливо, в такі хвилини, 
коли «точнісінько» за незграб-

— Не можна. Владику, не 
можна...

1 тільки небо було відкри
те — дивися скільки хочеш.

Так, небо було, звичайно, 
цехом. Цехом героїв. А до 
пропуску в цей цех треба бу
ло рости іі рости. І раптом 
одного разу батько сказав, як 
зовсім дорослому:

— Збирайся, поїдеш зі .мною 
у відрядження.

Може, п далекому півден
ному місті, у коловороті не
спокійних ‘командировочних 
справ, у яких Владислав, прав
да, брав иайскромнішу участь 
— готував обід і був «начфі- 
пом», — народилося бажання 
бути таким, як батько? Спро
буй, вгадай, коли... Ясно од
но: у вісімнадцять років, у ті 
замріяні червневі світанкн 
після випускного шкільного

Екіпаж космічного корабля «Союз-7»: командир Анатолій ФІЛІП- 
ЧЕНКО (в Центрі), інжеиер-дослідник Віктор ГОРБАТКО (справа) і 
борт-інженер Владислав ВОЛКОВ (на передньому плані) в кораблі-тре- 
нажері.

Фото А. МОКЛЕЦОВА. (АПН),

Повідомлення 
ТАРС На орбіті-

Відповідно до програми співробітництва соціаліс
тичних країн у галузі дослідження і використання 
космічного простору в мирних цілях 14 жовтня 1969 
року в Радянському Союзі проведено запуск штуч
ного супутника Землі «Интеркосмос-1».

Супутник «Интеркосмос-1» призначений для до
слідження ультрафіолетового і рентгенівського ви
промінювань Сонця та впливу цих випромінювань на 
структуру верхньої атмосфери Землі.

Супутник «Интеркосмос-1» виведено на орбіту з 
параметрами:

— мінімальна відстань від поверхні Землі (в пери
геї) — 260 кілометрів;

— максимальна відстань від поверхні Землі (в апо
геї) — 640 кілометрів;

— початковий період обертання — 93,3 хвилини;
— нахилення орбіти — 48,4 градуса.
На борту супутника встановлено наукову апара- 

ТУРУ: „
— лаиман-альфа фотометр і спеціальний переда

вач безперервної дії для оперативної передачі ре
зультатів наукових вимірювань розробки і виготов
лення Німецької Демократичної Республіки;

-— рентгенівський спектрогеліограф і рентгенів
ський поляриметр розробки і виготовлення Радян
ського Союзу;

— рентгенівський фотометр і оптичний фотометр

балу Владислав знав, чого 
хоче сьогодні і завтра, йому 
не довелось, як доброму витя
зю, стояти з атестатом зрі
лості на перехресті життєвих 
шляхів: «праворуч підеш...», 
«ліворуч підеш...» Шлях було 
вибрано давно. I. коли Вла
дислав отінився біля прохід
ної МЛІ, він. може, сам того 
не підозрівав, іцо крок за 
кроком наближався сюди ба
гато років. . .

...Зараз на газетній сторінці 
епізоди з юності космонавта 
мають вигляд низки подій. А 
за висловом Миколи Григоро
вича, це лише «спрощена схе
ма біографії». До побудови 
такої схеми він поставився з 
сумнівом:

— Так, у сім’ї конструктора 
виріс Інженер-конструктор. А 
як бути з Сергієм Володими
ровичем Ільюшиннм. який по
бачив перший літак -тільки л 
двадцять років від роду?

Але по очах було видно ~ 
задоволений, що «стикування» 
конструкторських поколінь все- 
таки відбулося.

В особистій справі студента 
МЛІ Владислава Волкова зое- 
рігається атестат зрілості. 
Екзамен на зрілість тривав в 
інституті, свідчення того ~ 
залікові книжки, підшиті до 
атестата. А Інститутський дип
лом про присвоєння кваліфі
кації інженера-електромехані- 
ка довелося підтверджувати і
на заводі.

— Випускник інституту — і
ще не інженер 1 не конструк- 
тор, — зауважив Микола Гри
горович. — Процес формуван
ня спеціаліста тривалий. І тут 
головним при наявності, зви
чайно, обдарованості була і 
залишається праця. Праця І і
наполегливість у досягненні !
наміченої мети.

(Спец. кор. ТАРС). І

Всебічна 
програма

З великою увагою сві
това громадськість про
довжує стежити за по
льотом відважних ра
дянських космонавтів. 
Зарубіжні газети публі
кують повідомлення про 
проведені науково-тех
нічні експерименти, фо
тознімки космонавтів, 
коментарі наукових ог
лядачів. Радянський екс
перимент, — пише поль
ська «Трибуна люду»,— 
є важливим кроком на 
шляху будівництва орбі
тальних станцій. Цьому 
напрямку в радянській 
космонавтиці віддається 
перевага, а радянська 
наука в цій галузі зай
має провідне місце. 
Центральні газети НДР 
продовжують публікува
ти великі матеріали про 
політ радянських косміч
них кораблів, відзнача
ючи виняткову точність 
роботи всіх їх систем. 
Запуск трьох космічних 
кораблів, пише японсь
ка «Йоміурі», свідчить 
про силу Радянського 
Союзу в галузі освоєн
ня космосу.

(ТАРС).

„Интеркосмос-1
розробки і виготовлення Чехословацької Соціаліс- ; 
тичної Республіки.

При підготовці супутника до запуску спеціалісти І 
цих країн також брали участь у монтажі і випробу
ваннях відповідної наукової апаратури на супутнику. |

Одночасно з вимірюваннями на супутнику «Интер- 
космос-1» обсерваторії Народної Республіки Волга- .і 
рії, Угорської Народної Республіки, Німецької Де
мократичної Республіки, Польської Народної Респуб- і 
ліки, Соціалістичної Республіки Румунії, Радянського 
Союзу і Чехословацької Соціалістичної Республіки 1 
проводять радіоастрономічні, іоносферні і оптичні 
спостереження за погодженою програмою.

Для керування польотом супутника працює опера
тивна група з спеціалістів НДР, СРСР і ЧССР.

Встановлена на супутнику наукова апаратура пра- і 
цюс нормально. Наукові організації країн — учас- і 
ниць спільного експерименту обробляють одержува- і 
ну інформацію.

При запуску супутника «Интеркосмос-1» були при- І 
сутні керівники національних координаційних органів 
по співробітництву в галузі дослідження космосу На
род«01 Республіки Болгарії, Угорської Народної Рес- Ь 

Уоліки, Німецької Демократичної Республіки, Поль- І 
кої Народної Республіки, Соціалістичної Республі

ку їїун'ї' С0ЮЗУ Радянських Соціалістичних Рсспуб- ІІ 
лік, Чехословацької Соціалістичної Республіки.



18 жовтня 1969 року „Молодев комунар“ ■8 сторй°

чверть 
століття

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

До цих священних місць, 
0 також до могил радян
ських, чехословацьких і 
Польських воїнів, похова
них у Києві, проліг учора 
ІІІЛях тисяч трудящих міс- 

; та-героя, які віддали дани- 
, <4у шани пам’яті визво

лителів Радянської Ук
раїни.

і Опівдні 17 жовтня з 
|Ковтневому палаці куль
тури почалось урочисте 

' Засідання Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії України і Верховної 
Ради Української РСР ра
зом з представниками 
трудящих і воїнів Радян
ської Армії, присвячене 

| 25-річчю визволення Ра
дянської України від ні-

■ ‘^ецько - фашистських за
гарбників.

' Залитий яскравими вог
нями зал заповнили члени 
ї кандидати п члени ЦК 
КП України, члени Ревізій
ної комісії Комуністичної 
партії України, депутати 
(Верховних Рад СРСР і 
УРСР, керівники республі
канських міністерств, ві
домств і організацій, пере
довики промисловості і 
.сільського господарства, 
діячі науки і культури, ве
терани Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 
громадянської і Великої 
ІЗітчизияної воєн, учасники 
боїв за визволення Радян
ської України, представни
ки партійних, радянських, 
профспілкових і комсо
мольських організацій, тру
дящих міста Києва і Київ- 

, Ірьмої області, воїни Ра
дянської Армії і Флоту.

f 

t 

)

У глибині сцени на фоні 
.Червоних прапорів у жи
вих квітах великий портрет 
Володимира Ілліча Леніна. 
В обрамуванні лаврового 
Вінка — пам’ятна дата 
«25». Золотом сяють ма
кети двох орденів Леніна 
І ордена Жовтневої Рево
люції, якими нагороджено 
Україну. Тут же скульпту
ра радянського Солдата, 
що символізує немеркну
чий подвиг нашої Вітчизни 
к боротьбі з фашизмом. 
Кіля бойових прапорів за
стигла почесна варта воїнів 
усіх родів військ.

12 година дня. Оплеска
ми зустрічають присутні 
рояву в президії засідання 
керівників Комуністичної 
вартії і уряду України то
варишів О. Ф, Ватченка, 
6. І. Дрозденка, Н. Т. 
Кальченка, І. К. Лутака, 
О. ГІ. Ляшка, М. О. Собо
ля, О. А. Титаренка, П. Ю. 
АЬелеста, В. В. Щербиць- 
«ого, І. С. Грушецького, 

іГ* І. Ващенка, деле
гації Міністерства оборо
ни СРСР на чолі з заступ
ником міністра оборони 
.СРСР, Маршалом Радян
ського Союзу, Героєм Ра
дянського Союзу К. С. 
Москаленком, Голови Вер
ховної Ради УРСР О. Є. 
Корнійчука, першого за
ступника Голови Президії 
.»ерховної Ради УРСР С. О. 
утеЦенка, перших секре- 
‘ТаР'в обкомів КП Украї- 

, За столом прези- 
Г11 також займають міс- 
■3астУлники Голови Вер- 

■ники°'г ади УРСР' зас,>’п- 
І1!а УРГ»°“И Ради Мінкт"

"»Ди УЇЇИни?аРТІЇ' ’Н0ТНІ

Вступним словом уро
чисте засідання відкриває 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК КП 
України П. Ю. Шелест. Від 
імені Центрального Комі
тету Комуністичної партії 
України, Президії Верхов
ної Ради і Ради Міністрів 
УРСР він сердечно поздо
ровляє присутніх і в їх осо
бі весь український народ 
з святом 25-річчя визво
лення Радянської України 
від німецько-фашистських 
загарбників. Промовець 
палко вітає воїнів доб
лесних Збройних Сил, ко
лишніх партизанів і під
пільників, які брали актив
ну участь у вигнанні гітле
рівських окупантів з укра
їнської землі.

Присутні вшанували вста
ванням світлу пам'ять ге
роїв, які полягли в бо
ротьбі з фашизмом.

Урочисте засідання ого
лошується відкритим. Ор
кестр виконує Державні 
гімни Радянського Союзу 
і Української РСР.

Одностайно обирається 
почесна президія урочис
того засідання у складі 
Політбюро ЦК КПРС.

Під звуки маршу знатні 
люди нашої республіки 
вносять прапор Україн
ської РСР і Пам'ятний 
прапор ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР і 
ВЦРПС.

Слово для ДОПОВІДІ 
«25-річчя визволення Ра
дянської України від ні
мецько-фашистських за
гарбників» надається това
ришеві П. Ю. Шелесту, 
тепло зустрінутому при
сутніми.

Двадцять п’ять років то
му, сказав П. Ю. Шелест, 
доблесна Радянська Армія 
визволила від німецько- 
фашистських загарбників 
нашу рідну Україну. Цю 
знаменну дату відзначають 
всі народи великого Ра
дянського Союзу.

Сотні тисяч відважних 
воїнів пролили свою кров 
і віддали найдорожче, що 
є в людини, — своє жит
тя, щоб розгромити фа
шистську армію, щоб на 
землі встановити мир, щоб 
трудящі могли будувати 
своє нове, вільне і щасли
ве життя.

Величезні людські і ма
теріальні жертви, які були 
принесені в ті дні в ім’я 
нашої перемоги, ми не мо
жемо і не маємо права 
забути. Великий подвиг 
армії і народу завжди жи
тиме в пам’яті сучасників 
і майбутніх поколінь, У 
кровопролитних битвах з 
гітлерівськими ордами ра
дянський народ під керів
ництвом ленінської партії 
з честю відстояв завою
вання Великого Жовтня, 
захистив соціалістичну 
Батьківщину, врятував на
роди світу від фашист
ського поневолення.

Далі П. Ю. Шелест го
ворить про єдність народу 
в боротьбі з фашистською 
навалою.

Під проводом партії, її 
Центрального Комітету 
радянські люди подолали 
неймовірні труднощі пер
шого періоду війни, У 
жорстоких битвах знекро
вили ворога, зламали хре
бет фашистському звіру » 
вигнали його геть з своє» 
рідної землі..

Разом з усіма народами 

Радянського Союзу укра
їнський народ і його авай- 
гард — Комуністична пар
тія України піднялись на 
священну війну з німець
ко-фашистськими загарб
никами. В ряди Радян
ської Армії влилося близь
ко 4,5 мільйона синів і до
чок України, серед них — 
300 тисяч комуністів, що 
становило майже полови
ну партійної організації, і 
понад мільйон комсомоль
ців.

Під керівництвом Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії України 
партійні, радянські, госпо
дарські організації респуб
ліки здійснили грандіозну 
роботу по переведенню 
всього народного госпо
дарства на воєнні рейки, 
надихали на ратні і трудо
ві подвиги робітників, кол
госпників, інтелігенцію, 
організовували збройну 
боротьбу радянських лю
дей в тилу ворога.

Перемогу над ненавис
ним ворогом кували не 
тільки героїчні воїни на 
фронтах війни, партизани і 
підпільники в тилу ворога, 
але й робітники, колгосп
ники, інтелігенція. Вони 
по-фронтовому, не знаючи 
втоми, працювали на за
водах і фабриках, колгосп
них і радгоспних полях, у 
наукових закладах, вироб
ляючи все необхідне для 
фронту.

Пліч-о-пліч з радянськи
ми воїнами героїчно би
лися з німецько-фашист
ськими загарбниками слав
ні сини чехословацького 
і польського народів у 
складі своїх національних 
частин і партизанських за
гонів.

В результаті послідов
них ударів Радянських 
Збройних Сил 14 жовтня 
1944 року було завершено 
визволення всієї території 
Української Радянської Со
ціалістичної Республіки.

Говорячи про історичне 
значення визволення Ук
раїни від німецько-фа
шистських загарбників, до
повідач підкреслив, що во
но мало величезне полі
тичне й економічне зна
чення для всієї нашої 
країни. Ця перемога акти
візувала сили опору в Єв
ропі і відкрила можли
вість подати безпосеред
ню допомогу трудящим 
Польщі, Чехословаччини, 
Румунії, Болгарії, Угорщи
ни, Югославії у визволенні 
їх від фашистського раб
ства.

Спираючись на величез
ну допомогу великого ро
сійського і всіх братніх 
народів, трудящі України 
швидкими темпами відбу
довували народне госпо
дарство.

Величезне значення для 
історичної долі україн
ського народу мав той 
факт, що завдяки перемо
зі Радянського Союзу у 
Великій Вітчизняній війні 
справдилась споконвічна 
мрія українського народу 
про возз’єднання всіх йо_го 
земель в єдиній Україн
ській Радянській державі.

Чимале місце в доповіді 
зайняв аналіз уроків мину
лого і проблем європей
ської безпеки. Велике зна
чення для дальшого зміц
нення єдності і згуртова
ності міжнародного кому

ністичного і робітничого 
руху, консолідації соціа
лістичних країн, для поси
лення антиімперіалістичної 
боротьби народів, гово
рить тов. Шелест, має 
міжнародна Нарада ко
муністичних і робітничих 
партій, яка відбулась у 
Москві.

Доповідач докладно спи
нився на питаннях даль
шого розвитку економіки і 
-культури республіки. Ра
дістю і гордістю, сказав 
він, сповнені серця трудя
щих перед величчю здійс
ненного. І ветерани війни, 
і юне покоління бачать, як 
оновилась і покращала 
рідна земля. Загальний 
обсяг промислової про
дукції України порівняно з 
1940 роком зріс більш як 
У 7 раз.

По шляху неухильного 
піднесення йде українське 
село.

За останні роки колгос
пи і радгоспи одержали 
багато нової техніки, зміц
ніла їх економіка. У пів
тора раза порівняно з до
воєнним рівнем зросла 
врожайність- зер нових 
культур, виробництво м’я
са і молока збільшилось у 
два з половиною раза.

Розцвіли укр аї н с ь к а 
культура, література, мис
тецтво, розширилась ме
режа шкіл, вузів, культур
но-освітніх і медичних за
кладів. Далеко за межами 
республіки відомі досяг
нення вчених України, 
особливо в галузі фізики, 
кібернетики, математики, 
металургії, біології, хімії.

Трудящі України готую
ться до Ленінського юві
лею, як до великого і ра
дісного свята. Колективи 
промислових підприємств, 
будов, колгоспів і радгос
пів, учбових закладів і на
уково-дослідних установ 
республіки пройняті єди
ним прагненням — зроби
ти нинішній ювілейний рік 
роком ударної праці.

Справа, за яку боровся 
наш нарбд, живе і тор
жествує. В день славного 
ювілею 25-річчя визволен
ня України від німецько- 
фашистських загарбників 
український народ уро
чисто заявляє, що докладе 
всіх сил до того, щоб Ра
дянська Вітчизна завжди 
була могутньою і непри
ступною для ворогів. Тру
дящі України йшли і зав
жди будуть йти ленін
ським курсом під керів
ництвом Комуністи ч н о ї 
партії, як святиню будуть 
берегти і зміцнювати 
непорушну дружбу радян
ських народів-братів, від
дадуть усі свої сили і 
енергію справі комунізму.

На урочистому засідан
ні виступили заступник мі
ністра оборони СРСР, 
Маршал Радянського Сою
зу, Герой Радянського Со
юзу К. С. Москаленко, 
бригадир компл е к с н о ї 
бригади шахти № 5—6 іме
ні Димитрова тресту «Чер- 
воноармійськвугілля» До
нецької області, депутат 
Верховної Ради УРСР, Ге
рой Соціалістичної Праці 
К. А. Северинов, коман
дуючий військами Черво- 
нопрапорного Київського 
військового округу, гене
рал-полковник В. Г. Кули- 
ков, активний учасник боїв 
за визволення Радянської 
України, бригадир розміт
ників Смілянського маши
нобудівного заводу Чер
каської області, кавалер 
трьох орденів Слави, Ге- 
ро£ Соціалістичної Праці 
М. К. Величко, голова кол
госпу імені XXII з’їзду 
КПРС Бершадського райо
ну Вінницької області, член 
ЦК КПРС, член Президії 
Верховної Ради СРСР, Ге
рой Соціалістичної Праці 
В. М. Кавун, перший сек
ретар ЦК комсомолу Ук
раїни О. С. Капто, колиш
ній командир партизан
ського з'єднання, член ЦК 
КП України, депутат Вер

ховної Ради СРСР, двічі 
Герой Радянського Союзу 
О. Ф. Федоров, ректор 
Дніпропетровського ме
дичного інституту, депутат 
Верховної Ради УРСР, за
служений діяч наук УРСР, 
доктор медичних наук, 
професор І. І. Крижанов- 
ська.

Учасників урочистого за
сідання вітали воїни Ра
дянської Армії, представ
ники комсомолу і молоді, 
піонери.

Із заключною промовою 
виступив товариш П. Ю. 
Шелест.

У роки Великої Вітчиз
няної війни і мирного бу
дівництва, сказав він, ук
раїнський народ і в праці, 
і в бою завжди виявляв 
свою безмежну любов до 
соціалістичної Батьківщи
ни, ненависть до її воро
гів. Комуністична партія 
і Радянський уряд високо 
оцінили досягнення укра
їнського народу, нагоро
дивши Радянську Україну 
двома орденами Леніна і 
орденом Жовтневої Рево
люції. Мільйони кращих 
представників робітничо
го класу, колгоспного се
лянства, інтелігенції за 
ратні і трудові подвиги на
городжені орденами і ме
далями Радянського Сою
зу, а тисячі удостоєні по
чесного звання Героя Ра
дянського Союзу і Героя 
Соціалістичної Праці. Ці 
високі нагороди завжди 
кличуть український народ 
на нові звершення в ім’я 
торжества великої справи 
Леніна, торжества кому
нізму.

Шзна вічна, вогонь незгасний.
Фото Б. КОВПАКА.

Тов. П. Ю. Шелест пові
домляє, що на адресу уро
чистого засідання наді
йшли численні вітальні те
леграми і листи з респуб-* 
лік, країв і областей Ра
дянського Союзу, від на
ших друзів з країн соціа
лістичної співдружності. 
Від імені Центрального Ко
мітету КП України, Прези
дії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР, від імені 
учасників урочистого засі
дання він палко дякує 
всім, хто надіслав привн 
тання.

Товариш П. Ю. Шелест 
оголосив телеграму екі
пажів космічних кораблів 
«Союз-7» і «Союз-8», в 
якій космонавти поздо
ровляють український на
род з 25-річчям визво
лення від фашистських за
гарбників, бажають йому 
нових успіхів у будівництві 
комунізму. Учасники уро
чистого засідання гаряче 
зустріли привітання кос
монавтів.

Урочисте засідання ого
лошується закритим. При
сутні з піднесенням співа
ють партійний гімн «Інтер
націонал».

Для учасників урочисто
го засідання було дано 
святковий концерт.

♦ *
В цей же день ЦК КП 

України, Президія Верхов
ної Ради і Рада Міністрів 
УРСР влаштували прийом 
з нагоди 25-річчя визво
лення Радянської України 
від німецько-фашистських 
загарбників.

(РАТАУ).
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Третя 
традиційна
ВІДКРИЛАСЯ 
ДЕКАДА МУЗИКИ

В Будинку культури імені Калі- 
піна відкрито тропо декаду музи
ки на Кіровоградщнні.

З вступним словом до учасни
ків декади звернувся заступник 
начальника обласного управління 
культури О. Т. Ткаченко. Після 
чого виступив оркестр народних 
інструментів Новомиргородського 
Будинку культури під керівницт
вом М. П. Бершадського. На пер
шому концерті демонстрував свою 

майстерність і духовий оркестр 
Олександрійського Будинку кульч 
тури.

Домінуюче місце в програмі 
музичних колективів займають 
твори, присвячені 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна. Серед 
них — обробки пісень про Воло
димира Ілліча, попурі на теми ре
волюційних гіісбнь, фантазії на 
пісні народіЦ'тк сучасні.

В декаді беруть участь духові, 
народні та естрадні оркестри, ін
струментальні ансамблі, окремі 
виконавці. Поцад сорок колекти
вів з усіх' районів області вибо
рюватимуть звання переможця 
декади. '

На фото: виступає естрадний 
оркестр під керівництвом Еміля 
БЕРЧЕНКА (М. Олександрія).

Фото В. КОВПАКА,

ЯКЩО ПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНА

ГОТУЙСЯ
ДО СВЯЩЕННОЇ ВАРТИ
З метою поліпшення роботи 

по військово-патріотичному 
вихованню молоді, дальшого 
розвитку масового фізкуль
турного руху проводиться 
Всесоюзний огляд спортивної 
та оборонно-масової роботи 
первинних комсомольських 
організацій. Комсомольці та 
молодь готуються до екзаме
ну з фізичної та військово- 
патріотичної підготовки.

Для проведення екзамену 
комсомольські організації за
раз мають підготувати не
обхідну матеріально-техніч
ну базу: бігові доріжки для 
складання нормативів у бігу 
на 100 метрів, ями для стриб
ків у довжину або висоту, 
сектори для метання гранат 
та штовханпя ядра, перекла
дини. Слід придбати і необ
хідний сгіортнвннй інвентар. 
До екзамену входить складан
ня нормативів з плавання на 
100 або 300 метрів. Кожний 
учасник екзамену повинен 
взяти участь у походах по 
місцях бойової слави.

Будуються нові і обладну
ються існуючі стрілецькі ТН- 
рп для складання вормативів 
зі стрільби. Дівчата повинні 
оволодіти вмінням надати 
першу медичну допомогу по
терпілому. Технічна спеціаль
ність — обов’язкова вимога 
при складанні екзамену.

Кожен комсомолець пови
нен уміти водити автомашину 
чи мотоцикл, катер, моторо
лер, трактор чи моторний чо
вен. скутер або керувати пла
нером, уміти стрибати з пара
шутом чи працювати на 
приймально-передавальній ра
діоапаратурі.

До участі в екзамені допус
каються юнаки і дівчата ві
ком від 14 до 28 років.

Комсомольські організації, 
які не мають необхідної ма
теріально-технічної бази для 
складання екзамену, закріп
люються за спортивними ба
зами.

В дні проведення екзаменів 
спортивні бази треба свят
ково прикрасити. Підготовка

1 прийом екзаменів з техніч
них спеціальностей проходи
тимуть на пунктах початкової 
військової підготовки, учбових 
організаціях ДТСААФ, у тех
нічних гуртках, що створені 
в школах, на підприємствах, 
у колгоспах.

Завдання міських і район
них комітетів комсомолу по
лягає в тому, щоб кожен 
комсомолець взяв участь У 
підготовці до екзамену 1 
склав його.

Треба заздалегідь підготу
вати залікові книжки для 
учасників екзамену, випусти
ти листівки про проведення 
огляду спортивної Та оборон
но-масової роботи.

Ліасове проведення екзаме
ну почнеться з травня наступ
ного року. Ллє вже в січні 
можна починати змагання, на 
яких юнаки повинні скласти 
нормативи на лижних тра
сах, на перекладині тощо.

Заключним етапом огляду 
мають стати спортивні свята, 
дні призовника. На них під
водитимуться підсумки спор
тивних поєдинків, визначати
муться ті, хто найкраще під
готував себе до служби в Ра
дянській Армії.

О. КАСЯНЕНКО, 
зав. відділом спортивної 
і оборонно-масової ро
боти обкому ЛКСМУ.

ВИСТАВКА ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА. ПРИСВЯЧЕНА 
25-Р1ЧЧЮ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

НІ, вона не кидається в очі строкатістю ко
льорів. Бона сувора, як війва. Є люди, о ха
рактери, є воля до перемоги. 1 в цьому Цін
ність картини, що бачиш не тільки ситуацію, 
а саме характери.

Мова — про картину ЛІ. Бондаренка «Звіль
нення Кіровограда від німецьких окупантів. 
1944 р.». Картина виставлена не вперше. Во
на відома. Але, коли заходиш на виставку, то 
саме па неї найперше звертаєш увагу. 1 це то
му, напевне, що вона найповніше відтворює 
той незабутній день звільнення рідного міста. 
І коли стоїш перед цією картиною, то мимо
волі задумуєшся над тим, який великий подвиг 
звершили радянські бійці у двобої з фашиз
мом. s

Привертають увагу одна з нових робіт ньо
го ж автора — «Спомин», на якій зображено 
партизана Великої Вітчизняної війни І. Л. 
Мичканя, графічні роботи Е, Бабія «Партиза
ни Чорного лісу».

Етюди Б. Домашнна «Бузок». «Вечір», «Ві
тер», Б. ВІнтснка «Яблуня». «Літо» та інші 
виконані зовсім в Іншій манері. Кожний з них 
зокрема малює якийсь окремий чарівний ку
точок рідного краю, а разом взяті вони пред
ставляють велике полотно про відроджену 
красу України.

В. ЦВЄТАЄВ. В. САМОЙЛЕНКО. ТАРІЛЬ. (Чеканка).

ІР ОПИСЬ дослідники, пев- 
но, звернуть увагу, що в 

шістдесятих роках не тіль
ки не зменшився інтерес 
до ^.одій чвєртьстолітньої 
давності — подій Великої 
Вітчизняної війни — а, 
навпаки, ще більше зріс. 
Кожне нове слово про 
захисників Вітчизни знахо
дить відгук у серцях, кож
на книга читається і пере
читується, хай то широке 
художнє полотно, чи 
спогади учасників, чи до-

ня — донести до читача 
безсмертні сторінки цьо
го героїчного літопису, 
більш чи менш повно по
знайомити нове покоління 
степовиків з подвигами 
батьків.

Центральна постать кни
ги —- Ілля Данилович Ді
брова. Син захарівського 
селянина, криворізький 
шахтар, політв’язень — 
таке життя Іллі до 17-го 
року. А потім —- бурхли
ві роки збройної бороть
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кументальна розповідь.
Віддамо належно видавни

цтвам: вовн щедро обдарову
ють нас іворамн про неза
бутній час. Та все якось 
траплялося, що події Великої 
Вітчизняної війни на Кірово- 
градщииі, а надто партизан
ський рух о нашій області, 
знаходили мало місця і в 
мемуарній літературі, і о бе
летристиці.

Але ж відомо, що наш 
край, якому випало три
валий час стогнати під чо
ботом окупантів, не ско
рився. Під керівництвом 
підпільного обкому партії 
народ гуртувався в пар
тизанські загони, месники 
завдавали- ворогові від
чутних ударів, з-серед на
ших земляків виросли 
безстрашні борці проти 
фашизму. Автор книжки 
«Тх кликала совість»*) взяо 
на себе нелегке завдан-

*) Максим Пушкар. «їх 
кликала совість». К„ «Мо
лодь». 1969.

би за Радянську владу на 
Україні, коли недавній 
шахтар, виконуючи зав
дання партії, веде полі
тичну роботу серед сол
датів у Миколаєві, боре
ться проти кайзерівських 
окупантів, організ о в у є 
партизанський загін, вста
новлює владу Рад в Олек
сандрії.

Та найповніше розкрив
ся в Діброві талант ор
ганізатора і командира в 
роки Великої Вітчизняної 
війни. Посланий на Кіро- 
воградщину для створен
ня партизанського загону, 
він в оточенні ворога зна
ходить І гуртує сотні від
даних нашій великій спра
ві людей, веде їх у бій з 
фашистами. ✓

«їх кликала совість» — це 
книжка но лише про 1. Д. 
Діброву. Перед читачем про
ходять рядові партизани, 
командира, підпільники І, як 
свідчення всенародної бороть
би з ворьгом, — люди, що з

тих чи інших причин но 
тримали о руках зброю, але 
залишалися патріотами, по
давали месникам допомогу і 
підтримку. З інтересом чи
таються сторінки, присвячені 
секретареві підпільного обко
му партії М. М. Скирді, ко
місарові з’єднання імені К. Є. 
Ворошилова К. І. Сабансько- 
му, олександрійським під
пільникам. Особливо місце 
серед героїв книги займає мо
лодь. Автор тепло розповідас 
про Людмилу Діброву та її 
ровесників, які разом з бать
ками і старшими братами бо
ролися проти фашистів.

Тема народної війни, 
тема героїзму і самовід
даності проходить через 
всю книжку. Автор не міг 
не звернутися й до теми 
інтернаціонального єднан
ня борців проти ненавис
ного ворога. Українці, ро
сіяни, вірмени, представ
ники інших радянських 
націй в єдиному строю 
йдуть на бій. Як останній 
штрих до цієї великої те
ми — загибель І. Д. Ді
брови, що став команди
ром Другої Об’єднаної 
Чехословацької партизан
ської бригади, у битві за 
свободу братнього на
роду.

Суворїй критик знайде а 
книжці недоліки. Він скаже, 
що про багато персонажів 
ьвтор говорить скоромовкою, 
що навіть головні герої часто 
позбавлені тих індивідуаль
них рис, оез яких не ство
риш яскравого образу. Що ж, 
усе пе ак. Однак будемо 
вдячні авторові за те, що він 
провів таку значну роботу по 
збиранню н узагальненню ма
теріалу (адже Імена в кинзі 
не вигадані, а це ставить 
дуже суворі вимоги до фак
тичної канпн). доніс до мо
лодого читача хвилюючі по
дії далеких днів.

Можна привітати з ви
ходом книги не тільки ав
тора, а й обласне літ
об’єднання: Максим Пуш
кар — його вихованець.

М. ЮРЧЕНКО.

В залі виставки. • Фото В. КОВПАКА.

КЛУБ 64-х КЛІТИН

Конкурс-вікторина
ЗАВДАННЯ № 5

1. Назвіть прізвища всіх чем
піонів світу з шахів (2 очка).

2. Що означав термін »опо- 
зиція». Наведіть приклад. (2 
очка).

3. Розв’яжіть етюд:

Білі: Крс|2, п. ІЗ (2 фі
гури).

Чорні: Кр(11, пп. е5, ц5 
(З фігури).

Хід білих. Нічия.
Остаппій строк надсилання 

відповідей — 29 жовтня.

Маша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР« * оргвв Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

1

м. Кіровоград, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря —■ 2-45-353 
відділу військово-патріотичного виховання І спор» 

ту — 2*45-35, решти відділів — 2-45-36.
БК 01053~ Індекс 61197?-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпкв, 2.

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 19 жовтня. Пер

ша програма. 9.0J — Ранко
ва гімнастика для дітей. (М). 
9.J5 — Новини. (ЛІ). 9.30 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Музичний кіоск. 
(М). 10.30 — «Здоров’я». (М). 
11.00 — Для дітей. Концерт. 
(Ленінград). 11.30 — Чемпіо
нат СРСР з спортивної гім
настики. Чоловіки. (Ростов). 
14.00 — Для юнацтва. Відпо
віді иа питання І туру Олім
піадо про радянську косміч
ну науку. (М). 14.45 — Про
грама передач, (К). 14.Б0 — 
Мультфільм. «Найбільший 
друг». (М) 15.00 — Сьогодні
— День працівників харчової
промисловості. (М). 15.30 —
Для воїнів Радянської Армії 
і Флоту. (М). 16.00 — Для
школярів. «Планета допитли
вих». (К). 16.20 — Тисяча
порад. Телереклама. (К). 16.40
— «Іелегачок». (К). 17.00 — 
Чемпіонат СРСР Із спортив
ної гімнастики. Жінки. (Рос
тов). 19.00 — Програма ко
льорового телебачення. «Клуб 
кігібмаидрівнпкіп». 20.00 — В 
ефіоі — «Молодість». «Аукціон 
«Туризм». (М). 21.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М) 22 00 — Художній фільм 
«Випадок із слідчої практи
ки». (К). 23.30 — »Камертон 
доброго настрою». (Одеса).

ffli-і 'ЦЦІ .■■имівииминвмимвивид

ПОНЕДІЛОК, 20 ЖОВТНЯ« 
Перша програма. 17.16 —?
:«Най, пай, най...» Мульт
фільм. (К). 17.40 — ТелевістІ. 
(К). 18.00 — Концерт худопг« 
ньої самодіяльності юних за» 
лізпнчників. (Харків). 18.30 — 

’.«Я — син робітничого класу 
СРСР». (Одеса). 18.50 —
»Страчені на світанку». Ху
дожній фільм. (Кіровограді
20.30 — Програма «Час». (М).
21.15 — «Клуб кіномандрів-
ШІКІЬ». (М). 21.50 — До
100-річчя з дня нзроджспвяґ^- 
В. І. Леніна. Фестиваль теат
рів України. Б. Лзпрсвьоп. 
«Розлом». (Дніпропетровськ).
В перерв) — теловісті. (К).

ВІВТОРОК, 21 жовтня. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(М), 10.15 — «Маршрутами
п’ятирічки». (М). 10.45 —■
Для школярів. Телспгснтстпо 
«Піонеріч». (Свердловськ).
11.15 — ТелевістІ. (К). 11.25 —
Кіножуоііап та художній 
фільм «Исход». (Кіровоград)- 
17.40 — ТелевістІ. (К). 18.00

Для дітей. Телефільм 
«Осінь, дощик І гриби». (К).
18.30 —■ «Ленінський універ
ситет мільйонів». 19.00 — До 
дня народження комсомолу. 
«Серно Боиівура», 1 ссрія- 
(М). 20.30 — Програма «Час»« 
(М). 21.15 — Музичний крУ' 
гозір. (М). °2.!5 — Кіножур' 
вал та художній фільм *ИС’ 
ход». (Кіровоград).

Друга програма. 22.16 -* 
«Якщо нзроднпся на ВолЗІ»»^ 
Народна артистко УРСИ 
Л. Сатссова. 23.00 — Телсвіе 
ті. (К),

'«гчмпвипівіїїк-’ . . таля—*1
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